ما هي خطية المالئكة؟
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سؤال

سؤال دكتور غالى هل المالئكة بدون خطية؟ ارجو االجابة الن في ملحدين كتير يقولوا ان الوحيد من غير
خطية هو الرب فماذا الخطية الى المالئكة تعملها؟ ارجو التوضيح وربنا يبارك خدمتك؟

الرد

اإلجابة باختصار شديد بالفعل الرب هو الوحيد بدون خطية فهو القدوس اما المالئكة فنحن ال نعرف بدقة
ما هي اخطائهم

فال يوجد كامل غير هللا ولهذا مقارنة أي كائن انسان او مالك بالرب فهو يظهر خاطئ فيقول صموئيل
النبي بوضوح
سفر صموئيل األول 2 :2
س َص ْخَرٌة ِم ْث َل ِإ ِ
لهَنا.
وس ِم ْث َل َّ
س قُ ُّد ٌ
س َغ ْيَر َكَ ،وَل ْي َ
الر ِب ،أل ََّن ُه َل ْي َ
َل ْي َ
سفر التثنية 4 :32
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يق َو َع ِاد ٌل ُه َو.
ُه َو َّ
يع ُسُب ِله َع ْد ٌلِ .إ ُ
َماَن ٍة َال َج ْوَر فيه .صد ٌ
يع ُهِ .إ َّن َجم َ
الص ْخُر اْل َكام ُل َصن ُ
له أ َ
سفر صموئيل الثاني 31 :22
امل ،وَقول َّ ِ
ِ
ين ِب ِه.
س ُه َو ِل َج ِم ِ
هلل َ
يع اْل ُم ْح َت ِم َ
الر ِب َنق ٌّي .تُْر ٌ
ط ِري ُق ُه َك ٌ َ ْ ُ
اَ ُ
واعداد كثيرة مثلها
فال يوجد من هو بال خطية وقدوس مثل الرب .اما عن المالئكة فنحن نعرف انهم طبيعة نارية
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 7 :1
ِ
وع ِن اْلمالَ ِئ َك ِة ي ُقولِ َّ « :
يب َن ٍار».
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِرَي ً
ََ
ام ُه َل ِه َ
َ ُ
احا َو ُخ َّد َ
َ
وكما يقول اليفاز التيماني (وليس كل كالمه صحيح)
سفر أيوب 18 :4
ال ِئ َك ِت ِه َي ْن ِس ُب َح َما َقةً،
يد ُه َال َيأ َْت ِم ُن ُه ْمَ ،وِإَلى َم َ
ُه َوَذا َع ِب ُ

ونفس االمر قاله بلدد الشوحي
سفر أيوب 5 :25
هوَذا َن ْفس اْلَقم ِر َال ي ِضيء ،واْل َكو ِ
اك ُب َغ ْيُر َن ِقَّي ٍة ِفي َع ْيَن ْي ِه.
ُ َ َ
ُ
ُ
َُ
َ
ولهذا هم عندما يقفوا امام الرب يغطون وجوههم
سفر إشعياء 2 :6
السر ِافيم و ِ
اق ُفو َن َفوَق ُه ،لِ ُك ِل و ِ
َج ِن َحةٍِ ،با ْثَن ْي ِن ُي َغ ِطي َو ْج َه ُهَ ،وبِا ْثَن ْي ِن ُي َغ ِطي ِر ْجَل ْي ِهَ ،وَبا ْثَن ْي ِن َي ِط ُير.
اح ٍد ِس َّت ُة أ ْ
ْ
َ
َّ َ ُ َ
فنحن ال نفهم طبيعة المالئكة بالتفصيل لنعرف ضعفاتهم فهم سماويين وليس بمقايسنا األرضية
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 15
ِ
آخر ،ولِ َّ ِ
ِ
َ 39ليس ُك ُّل جس ٍد جس ًدا و ِ
آخر ،ولِ َّ
اح ًداَ ،ب ْل لِ َّلن ِ
آخُر.
لط ْي ِر َ
لس َمك َ ُ َ
اس َج َسٌد َواحٌدَ ،ولِْلَب َهائمِ َج َسٌد َ ُ َ
ََ ََ َ
َْ
ات َشيء ،ومجد األَر ِضَّي ِ
اوَّي ِ
ِ
ِ
السم ِ
ام َسم ِ
آخُر.
ات َ
اوَّيةٌَ ،وأ ْ
َ 40وأ ْ
ْ ٌ َ َ َْ ْ
َج َس ٌ
ام أَْرضَّيةٌ .لك َّن َم ْج َد َّ َ
َج َس ٌ َ
آخُرَ ،وم ْج ُد ُّ
الش ْم ِ
 41م ْج ُد َّ
َن َن ْج ًما َي ْم َت ُاز َع ْن َن ْج ٍم ِفي اْل َم ْج ِد.
آخُر .أل َّ
الن ُجو ِم َ
س َش ْي ٌءَ ،و َم ْج ُد اْلَق َم ِر َ
َ
َ
ِ
ات :ي ْزر ُ ِ
ِ
ام ِفي َع َد ِم َف َس ٍاد.
َ 42
ام ُة األ َْم َو ُ َ
ع في َف َس ٍاد َوُيَق ُ
هك َذا أ َْي ًضا قَي َ
ام ِفي قُ َّوٍة.
ام ِفي َم ْج ٍدُ .ي ْزَر ُع ِفي َض ْع ٍ
ع ِفي َه َو ٍ
ُ 43ي ْزَر ُ
ف َوُيَق ُ
ان َوُيَق ُ
ِ
ع ِجسما حيو ِانًّيا ويَقام ِجسما ر ِ
وح ِان ٌّي.
وج ُد ِج ْس ٌم ُر َ
وج ُد ِج ْس ٌم َحَي َوان ٌّي َوُي َ
وحانًّياُ .ي َ
ُ 44ي ْزَر ُ ْ ً َ َ َ َ ُ ُ ْ ً ُ َ
فالمالئكة مقارنة بالرب غير كاملين حتى لو كانوا أفضل من البشر فال يوجد كامل غير الرب وحتى
المالئكة بها نقص ولهذا بعض منها سقط وهم المالئكة الساقطين

وأيضا المالئكة ال تغير موقفها الن المالئكة ال يتم اغوائها وهذا نفهمه من كالم
سفر حزقيال 1
 7: 1وأرجلها أرجل قائمة واقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظر النحاس المصقول

 9: 1واجنحتها متصلة الواحد بأخيه لم تدر عند سيرها كل واحد يسير الى جهة وجهه
عموما مسئولين عن تصرفاتهم مسئولية كاملة وهم ال يترددوا في
فهي ال تغير موقفها ولهذا فالمالئكة
ً
قرار يتخذونه وال يندموا مثل االنسان .وممكن يسقطوا فبعضهم سقط
وهؤالء الذين سقطوا اختاروا السقوط
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 12
ِِ
ِِ
يخ ِائيل وم َ ِ
 7وح َد َث ْت حرب ِفي َّ ِ ِ
ال ِئ َك ُت ُه
ين َو َم َ
ينَ ،و َح َار َب التن ُ
ال ئ َك ُت ُه َح َارُبوا التن َ
ََ
َْ ٌ
الس َماء :م َ ُ َ َ
السم ِ
ِ ِ
اء.
َ 8وَل ْم َي ْق َو ْواَ ،فَل ْم ُي َ
وج ْد َم َكا ُن ُه ْم َب ْع َد ذل َك في َّ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
انَّ ،ال ِذي ُي ِض ُّل اْل َعاَل َم ُكَّل ُه ،طُ ِر َح ِإَلى األَْر ِ
يس َو َّ
ِ،
الش ْي َ
طَ
َ 9فطُ ِر َح التن ُ
يم ُة اْل َم ْد ُع ُّو ِإْبل َ
ين اْل َعظ ُ
يم ،اْل َحَّي ُة اْلَقد َ
ال ِئ َك ُت ُه.
َو ُ
ط ِر َح ْت َم َع ُه َم َ
يتكلم عن حادثة طرد الشيطان ومالئكته من السماء وهو صراع بدا من بداية الخليقة
يقول العدد ان جبرائيل ومالئكته حاربوا التنين بالمفرد ولكن يكمل ان حارب التنين ومالئكته .قد يكون
االمر من هللا بطرد التنين عندما تكبر ولهذا يقول حاربوا التنين فقط لكي يطرد وال يؤثر على بقية المالئكة

ولكن واضح ان بالفعل ثلث المالئكة كانت اتخذت قرار بحريتها ان تتبع الشيطان فظهر فسادهم بانهم
اشتركوا مع التنين في حربه ضد ميخائيل ومالئكته .قد يكون واحد من اسباب سقوط ثلث المالئكة انهم
ظنوا ان الشيطان قوي جدا ومن الممكن ان ينتصر فانضموا له لينالوا مكانة افضل عندما ينتصر وهذا
اظهر عدم محبتهم وعدم خضوعهم هلل.
وهذا يوضح ما قاله معلمنا يهوذا في
رسالة يهوذا 1
ِ
 6واْلم َ ِ
ود أََب ِدَّي ٍة َت ْح َت
اس َت ُه ْمَ ،ب ْل َتَرُكوا َم ْس َكَن ُه ْم َح ِف َظ ُه ْم ِإَلى َد ْي ُنوَن ِة اْلَي ْو ِم اْل َع ِظي ِم ِب ُق ُي ٍ
ال ئ َك ُة َّالذ َ
ين َل ْم َي ْح َفظُوا ِرَي َ
َ َ
َّ
الظالَمِ.
فهم لم يحفظوا رياستهم النهم تركوا رؤسائهم وذهبوا بارادتهم ليحاربوا مع الشيطان وتركوا مسكنهم
الموكلين عليه وذهبوا وراء الشيطان بارادتهم بدون اغواء منه ولهذا ليس لهم خالص .فهم مثل الموظفين
الذين وجدوا منافس شرير لصاحب العمل فقرروا ان يخونوا صاحب العمل وينضموا الي منافسه الشرير
طمعا في مكانة أفضل.
فأكرر ال اعرف تفاصيل الطبيعة المالئكية ألعرف ضعفاتها فهذا اعلى من مستواي كبشر فالمستوى
الروحي
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 9 :2
ِ
طْر َعَلى َب ِ
ين
وبَ « :ما َل ْم َتَر َع ْي ٌنَ ،وَل ْم َت ْس َم ْع أُ ُذ ٌنَ ،وَل ْم َي ْخ ُ
ال ِإ ْن َس ٍ
هللا لَِّلذ َ
انَ :ما أ َ
َب ْل َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
َع َّد ُه ُ
ُي ِحُّبوَن ُه».

ولكن الكتاب واضح انه ال يوجد كامل بدون خطية غير الرب فقط

والمجد هلل دائما

