امكانية هالك المؤمن
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في هذا الملف بمعونة الرب اريد ان اشرح فكري عن امكانية هالك المؤمن وهذا ليس للهجوم علي
احد فهذا ليس من اسلوبي الني اني اقل بكثير من ان ادين فكر احد وال لفرض فكر ولكن فقط
لتوضيح الفكر الذي اؤمن به من الكتاب المقدس
اوال معني كلمة مؤمن
االيمان شرحه معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 1 :11
اإليقَان بِأمو ٍر الَ ت َرى.
اإلي َمان فَه َو الثِّقَة بِ َما ي ْر َجى َو ِ
َوأَ َّما ِ

وايضا تعريف اخر وضعه يشوع بن سيراخ
سفر يشوع بن سيراخ 11 :52
مخافة الرب اول محبته وااليمان اول االتصال به
فااليمان هو المعرفة والتسليم والمصالحه واالتكال والثقه وااليقان واالتصال باهلل

ثانيا تعريف مختار
هو الذي يتمسك بالرب الي النفس االخير

إنجيل لوقا 7 :11
صا ِر ِخينَ إِلَ ْي ِه نَ َها ًرا َولَ ْيالًَ ،وه َو متَ َم ِّهل َعلَ ْي ِه ْم؟
صف للا م ْختَا ِري ِه ،ال َّ
أَفَالَ ي ْن ِ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :17
وكَ ،والَّ ِذينَ َم َعه
سي َحا ِربونَ ا ْل َخروفَ َ ،وا ْل َخروف يَ ْغلِبه ْم ،ألَنَّه َر ُّ
هؤالَ ِء َ
ب َو َملِك ا ْلمل ِ
ب األَ ْربَا ِ
َمدْع ُّوونَ َوم ْختَارونَ َوم ْؤ ِمنونَ ».

فكل مختار مؤمن ولكن ليس كل مؤمن مختار الن االيمان به فاالضافه الي االيمان الحقيقي الذي
هو
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 1 :2
اإلي َمان ا ْل َعا ِمل بِا ْل َم َحب َّ ِة.
يح يَسو َع الَ ا ْل ِختَان يَ ْنفَع َ
ألَنَّه فِي ا ْل َم ِ
ش ْيئًا َوالَ ا ْلغ ْرلَة ،بَ ِل ِ
س ِ

يوجد عدة انواع اخري يطلق عليها ايمان ولكنه ليس ايمان حقيقي
فالشياطين تؤمن ولكنها ليست مختارة
رسالة يعقوب 11 :5
ش ِع ُّرونَ !
سنًا تَ ْف َعل َ .وال َّ
اطين ي ْؤ ِمنونَ َويَ ْق َ
احد َ .ح َ
شي َ ِ
أَ ْنتَ ت ْؤ ِمن أَنَّ للاَ َو ِ
ويوجد مؤمنون ايمانهم ميت النه بدون اعمال
رسالة يعقوب 17 :5
ضا ،إِنْ لَ ْم يَكنْ لَه أَ ْع َمالَ ،ميِّت فِي َذاتِ ِه.
اإلي َمان أَ ْي ً
ه َك َذا ِ

وايضا يوجد مؤمن امن الي حين ثم يرتد

إنجيل لوقا 31 :8
صل،
س لَه ْم أَ ْ
َوالَّ ِذينَ َعلَى ال َّ
حَ ،وهؤالَ ِء لَ ْي َ
ص ْخ ِر هم الَّ ِذينَ َمتَى َ
س ِمعوا يَ ْقبَلونَ ا ْل َكلِ َمةَ بِفَ َر ٍ
ت التَّ ْج ِربَ ِة يَ ْرتَدُّونَ .
ينَ ،وفِي َو ْق ِ
فَي ْؤ ِمنونَ إِلَى ِح ٍ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 3 :4
احا
َول ِكنَّ ُّ
ان ،تَابِ ِعينَ أَ ْر َو ً
يحا :إِنَّه فِي األَ ْز ِمنَ ِة األَ ِخ َ
ص ِر ً
وح يَقول َ
الر َ
اإلي َم ِ
ير ِة يَ ْرتَ ُّد قَ ْوم ع ِ
َن ِ
اطينَ ،
ضلَّةً َوتَ َعالِي َم َ
شي َ ِ
م ِ
فالمؤمن ممكن ان يسقط لو سقط وتاب يعود مؤمن ولو سقط ورفض التوبة فهو يهلك رغم انه كان
في وقت من االوقات مؤمن

فنحن نؤمن بالخالص

اوال الخالص هو فقط بدم السيد المسيح وحده ولم نناله عن اعمال النه ال يقدر بثمن
ولكن هو له شروط
مثل شرط االيمان العامل بالمحبة
وشرط المعمودية
وشرط التوبة

رسالة بطرس الرسول األولى 5 :3
ان األَ ِخي ِر.
صم ْ
ستَ َع ٍّد أَنْ ي ْعلَنَ فِي ال َّز َم ِ
ان ،لِ َخالَ ٍ
أَ ْنتم الَّ ِذينَ بِق َّو ِة للاِ َم ْحروسونَ  ،بِإِي َم ٍ

الخالص = سوتيريا
G4991

soteria
so-tay-ree'-ah
Feminine of a derivative of G4990 as (properly abstract) noun; rescue
or safety (physically or morally): - deliver, health, salvation, save,
saving.
ويعني انقاذ وبر امان وحفاظ علي
والخالص في المسيحيه هو شخص ربنا يسوع المسيح والحياه معه فهو حياه تعاش الي النفس
االخير وليس فقط لحظة
ففي البداية ندرك الخالص
إنجيل لوقا 13 :2
صكَ،
ص َرتَا َخالَ َ
ألَنَّ َع ْينَ َّي قَ ْد أَ ْب َ
تقبل المسيح تبدا طريق الخالص
سفر أعمال الرسل 44 :31
ض».
صا إِلَى أَ ْق َ
صانَا ال َّر ُّب :قَ ْد أَقَ ْمتكَ نو ًرا لِأل َم ِم ،لِتَكونَ أَ ْنتَ َخالَ ً
ألَنْ ه َك َذا أَ ْو َ
صى األَ ْر ِ

تسير مع المسيح تسير في طريق الخالص
سفر أعمال الرسل 34 :31
ص َر َختْ قَائِلَةً« :هؤالَ ِء النَّاس ه ْم َعبِيد للاِ ا ْل َعلِ ِّي ،الَّ ِذينَ ينَادونَ لَك ْم
س َوإِيَّانَا َو َ
ه ِذ ِه اتَّبَ َعتْ بول َ
ص».
يق ا ْل َخالَ ِ
بِطَ ِر ِ
تستمر كانجيل معاش تمتلك قوة الخالص وتزيد كل يوم
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 31 :3
ي أَ َّوالً ث َّم
ست أ َ ْ
ألَنِّي لَ ْ
ص لِك ِّل َمنْ ي ْؤ ِمن :لِ ْليَهو ِد ِّ
يل ا ْل َم ِ
ست َِحي بِإ ِ ْن ِج ِ
يح ،ألَنَّه ق َّوة للاِ لِ ْل َخالَ ِ
س ِ
لِ ْليونَانِ ِّي.
تستمر ايضا في الجهاد وال تهمل
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 1 :2
صا ه َذا ِم ْقدَاره؟ قَ ِد ا ْبتَدَأَ ال َّر ُّب بِالتَّ َكلُّ ِم بِ ِه ،ث َّم تَثَبَّتَ لَنَا ِمنَ الَّ ِذينَ
فَ َكيْفَ نَ ْنجو نَ ْحن إِنْ أَ ْه َم ْلنَا َخالَ ً
س ِمعوا،
َ

بمخافه تتمم الخالص
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 32 :2
س َك َما فِي حضو ِري فَقَ ْط ،بَ ِل اآلنَ بِاألَ ْولَى ِج ًدا فِي
ين ،لَ ْي َ
إِ ًذا يَا أَ ِحبَّائِيَ ،ك َما أَطَ ْعت ْم ك َّل ِح ٍ
ف َو ِر ْع َد ٍة،
ِغيَابِي ،تَ ِّمموا َخالَ َ
صك ْم بِ َخ ْو ٍ

نهاية الحياه االرضيه حينما يحدد المسيح تفرح بالخالص
رسالة بطرس الرسول األولى 9 :3
س.
نَائِلِينَ َغايَةَ إِي َمانِك ْم َخالَ َ
ص النُّفو ِ
فالخالص هو الوصول الي المنتهي اي نهاية طريق الخالص بسالم بعد صبر
إنجيل متى 55 :11
صبِر إِلَى ا ْلم ْنتَ َهى فَه َذا يَ ْخلص.
س ِمي َ .ول ِك ِن الَّ ِذي يَ ْ
يع ِمنْ أَ ْج ِل ا ْ
َوتَكونونَ م ْب َغ ِ
ضينَ ِمنَ ا ْل َج ِم ِ

إنجيل متى 11 :51
صبِر إِلَى ا ْلم ْنتَ َهى فَه َذا يَ ْخلص.
َول ِك ِن الَّ ِذي يَ ْ

ايضا في المسيح فالخالص هو حياه مع المسيح الي ان تصل الي ملكوت السموات وهم هنا علي
اعتاب الملكوت فيتكلموا عن تميم الخالص
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 5 :1
س ِم ِه أَ َما َم
سأ َ ْعتَ ِرف بِا ْ
ضاَ ،ولَنْ أَ ْمح َو ا ْ
س ْف ِر ا ْل َحيَا ِةَ ،و َ
سيَ ْلبَس ثِيَابًا بِي ً
َمنْ يَ ْغلِب فَذلِكَ َ
س َمه ِمنْ ِ
أَبِي َوأَ َما َم َمالَئِ َكتِ ِه.
اذا البعض بعد ان يكتب اسمه في سفر الحياه النه بااليمان بدا طريق الخالص ولكنه لم يكمله
فنفهم انه كما يكتب الرب اسماء من يؤمن في سفر الحياة
إنجيل لوقا 51 :11

س َما َءك ْم كتِبَتْ فِي
ي أَنَّ أَ ْ
ضع لَك ْم ،بَ ِل ا ْف َرحوا بِا ْل َح ِر ِّ
اح ت َْخ َ
َول ِكنْ الَ تَ ْف َرحوا بِه َذا :أَنَّ األَ ْر َو َ
ت».
ال َّ
اوا ِ
س َم َ

ايضا يقدر ان يمحيها لو بعد عن طريق الخالص
فالبعض يمكن ان يمحي اسمه ويحزف من سفر الحياه
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :55
س ْف ِر ا ْل َحيَا ِةَ ،و ِمنَ
صيبَه ِمنْ ِ
ب ه ِذ ِه النُّب َّو ِة ،يَ ْح ِذف للا نَ ِ
ال ِكتَا ِ
َوإِنْ َكانَ أَ َحد يَ ْح ِذف ِمنْ أَ ْق َو ِ
ب.
ا ْل َم ِدينَ ِة ا ْلمقَ َّد َ
ب فِي ه َذا ا ْل ِكتَا ِ
س ِةَ ،و ِمنَ ا ْل َم ْكتو ِ
فيهوذا كان واحد من االثني عشر من الذين فعلوا المعجزات وقوات في ارسالية التالميذ في متي
 01ولكنه اختار الهالك بارادته فهلك
فمن يكتب اسمه في سفر الحياه ان لم يكمل طريق الخالص ال يبقي اسمه في سفر الحياه
سفر الخروج 11 :15
سىَ « :منْ أَ ْخطَأ َ إِلَ َّي أَ ْمحوه ِمنْ ِكتَابِي.
فَقَا َل ال َّر ُّب لِمو َ
فبقاء اسماءنا في سفر الحياه هو سماع وصايا هللا والعمل بها
سفر يشوع بن سيراخ 42
 01من سمع لي فال يخزى ومن عمل بارشادي فال يخطا
 00من شرحني فله الحياة االبدية
 04هذه كلها هي سفر الحياة وعهد العلي وعلم الحق
ومن ال يفعل ذلك وال يكمل طريق خالصه ال يتمم الخالص  .لهذا نجد في السبع كنائس في سفر
الرؤيا انذارات كثيرة للمؤمنين الذين ال يكملون طريق خالصهم بل يحيدوا عن الطريق
سفر رؤيا يوحنا

 2 :4لكن عندي عليك انك تركت محبتك االولى
 5 :4فاذكر من اين سقطت و تب و اعمل االعمال االولى و اال فاني اتيك عن قريب و ازحزح
منارتك من مكانها ان لم تتب

 05 :4هكذا عندك انت ايضا قوم متمسكين بتعاليم النقوالويين الذي ابغضه
 01 :4فتب و اال فاني اتيك سريعا و احاربهم بسيف فمي

 4 :0كن ساهرا و شدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت الني لم اجد اعمالك كاملة امام هللا
 0 :0فاذكر كيف اخذت و سمعت و احفظ و تب فاني ان لم تسهر اقدم عليك كلص و ال تعلم اية
ساعة اقدم عليك

 01 :0هكذا النك فاتر و لست باردا و ال حارا انا مزمع ان اتقياك من فمي

فالمسيح لن يفرض علينا الخالص ولكن يعطيه مجانا لنا ومن يقبل يفرح به ومن يرفض اليجبره
ومن يقبل ثم يرفض ويرجع ايضا ال يجبره الرب
فالخالص عربون تعاقد من ال يلتزم بشروط هذا التعاقد ويخالف العقد فهو يخسر العربون النه اخل
بشروط التعاقد الن الخالص هو عطية مجانية من للا لكل البشر
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 1 :5
ق ي ْقبِلونَ .
س يَ ْخلصونَ َ ،وإِلَى َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َح ِّ
الَّ ِذي ي ِريد أَنَّ َج ِمي َع النَّا ِ

إذن فاهلل يريد ان جميع الناس يخلصون .فان لم يخلصوا جمي ًعا ،فال يمكن أن يرجع السبب إلى للا،
وإنما إلى الناس ،ألنهم هم لم يريدوا ألنفسهم الخالص وليس أن للا لم يرد لهم الخالص.
إن للا كصالح ومحب ال يشاء أن يهلك خاطئ واحد ،بل يريد لكل خاطئ أن يرجع ويحيا .ومع ذلك
فقد وضع االختيار في أيدى الناس ،ترك الحرية لكل إنسان لكي يختار لنفسه .وفي ذلك يقول السيد
الرب لإلنسان:
سفر التثنية 12 :11
ش َّر،
«ا ْنظ ْر .قَ ْد َج َع ْلت ا ْليَ ْو َم قدَّا َمكَ ا ْل َحيَاةَ َوا ْل َخ ْي َرَ ،وا ْل َم ْوتَ َوال َّ
والرب يريد ان الكل يقبل الخير
سفر التثنية 13
ض .قَ ْد َج َع ْلت قدَّا َم َك ا ْل َحيَاةَ َوا ْل َم ْوتَ  .ا ْلبَ َر َكةَ َواللَّ ْعنَةَ .فَ ْ
اختَ ِر
 39أ ْ
ش ِهد َعلَ ْيكم ا ْليَ ْو َم ال َّ
س َما َء َواألَ ْر َ
سلكَ،
ا ْل َحيَاةَ لِ َك ْي ت َْحيَا أَ ْنتَ َونَ ْ
فاالختيار في يد االنسان والرب ال يجبر احد قال ربنا يسوع المسيح (إن أراد أحد أن يأتى ورائى،
فلينكر نفسه ،ويحمل صليبه ويتبعنى .فان َمنْ أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من
أجلى يجدها) (مت .)25 ،24 :31
ً
كامال ،فاذهب وبع أمالكك
وقال للشاب الغنى (أن أردت أن تدخل فأحفظ الوصايا أن أردت أن تكون
وأعط الفقراء) (مت .)23 ،34 :39
وقال في رسالته إلى مالك كنيسة الودكيا (هاأنذا واقف على الباب وأقرع .أن سمع أحد صوتى
وفتح الباب .أدخل إليه وأتعشى معه وهو معى) (رؤ  .)23 :1من جهة للا فانه واقف يقرع على
الباب ،ومن جهة اإلنسان فهو اإلنسان فهو الذي يملك االختيار :يفتح أو ال يفتح ونتيجة لهذا يتحدد
مصيره.

وكثي ًرا ما يريد للا ،وال يريد اإلنسان ،يريد للا الخير لإلنسان ،وال يريد اإلنسان الخير لنفسه،
ويتركه للا لحرية إرادته ،يلقى مصيره حسبما يشاء.
مثال ذلك قول الرب في بكائه على أورشليم (كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة
فراخها تحت جناحيها ،ولم تريدوا .هوذا بيتكم يترك لكم خرابًا) .مت  .)18 ،14 :21ومثال ذلك
ضا توبيخ الرب لليهود إذ قال لهم (وال تريدون أن تأتوا إلى لتكون لكم حياة ) (يو .)43 :5
أي ً
ضا مثال العرس والمدعوين ،إذ يقول الرب عن صاحب العرس (وأرسل
ويدخل في هذا النطاق أي ً
عبيده ليدعوا المدعوين إلى العرس ،فلم يريدوا أن يأتوا) (مت  )1 :22إنهم مدعوين إلى العرس
وليسوا معدين للهالك( .انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع األنبا تكال في أقسام المقاالت
و الكتب األخرى) .للا يفتح لهم ملكوته ،ولكنهم يرفضون أن يدخلوا .وفى مثال العرس هذا نجد أن
الدعوة تكررت أكثر من مرة ومن مرتين .وفي كل مرة يرسل الرب إلى هؤالء المدعويين عبيدًا
آخرين ،ولكنهم لم يريدوا أن يأتوا .لذلك ختمت هذه المأسأة بقول الرب لعبيده (أما العريس
فمستعد ،وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين) (مت .)8 :22
من أعمق األمثلة على مدى اهتمام للا بإرادة اإلنسان في تقرير مصيره .أنا السيد المسيح له المجد
يقول للمريض قبل شفائه (أتريد أن تبرأ؟) (يو  )1 :5أن الطبيب العظيم مستعد أن يشفى ،ولكن
مشكلة الذين يهلكون هى أنهم ال يريدون أن يبرأوا.

وهناك ايضا كالم الرب يسوع المسيح نفسه
إنجيل يوحنا 12 :11
اي،
«إِنْ ك ْنت ْم ت ِحبُّونَنِي فَ ْ
صايَ َ
احفَظوا َو َ
إنجيل يوحنا 51 :11
اي َويَ ْحفَظ َها فَه َو الَّ ِذي ي ِحبُّنِيَ ،والَّ ِذي ي ِحبُّنِي ي ِحبُّه أَبِيَ ،وأَنَا أ ِحبُّهَ ،وأ ْظ ِهر لَه
صايَ َ
اَلَّ ِذي ِع ْندَه َو َ

َذاتِي».
فمن يترك وصايا المسيح بعد ان حفظها هذا يهلك اما من يتمسك بها الي نهاية طريق الخالص فهو
يخلص
وايضا من يعرف المسيح ويسير في الطريق ولكن في منتصف الطريق يبعد عن المسيح فهذا له
اشر النه اختبر حالوة النعمه وتركها بارادته ولم يكمل حياة الجهاد في الطريق الضيق فهذا له
اشرمثل البذور التي سقطة علي الشوك
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 1
س،
4ألَنَّ الَّ ِذينَ ا ْ
صاروا ش َر َكا َء ُّ
ستنِيروا َم َّرةًَ ،و َذاقوا ا ْل َم ْو ِهبَةَ ال َّ
س َما ِويَّةَ َو َ
وح ا ْلقد ِ
الر ِ
ت ال َّد ْه ِر اآلتِي،
َ 5و َذاقوا َكلِ َمةَ للاِ ال َّ
صالِ َحةَ َوق َّوا ِ
ش ِّهرونَه.
س ِه ِم ابْنَ للاِ ثَانِيَةً َوي َ
ضا لِلتَّ ْوبَ ِة ،إِ ْذ ه ْم يَ ْ
سقَطوا ،الَ ي ْم ِكن ت َْج ِديده ْم أَ ْي ً
َ 1و َ
صلِبونَ ألَ ْنف ِ
صالِ ًحا لِلَّ ِذينَ فلِ َحتْ ِمنْ أَ ْجلِ ِه ْم،
يرةًَ ،وأَ ْنت ََجتْ ع ْ
ضا قَ ْد َ
شبًا َ
ت ا ْل َمطَ َر اآلتِ َي َعلَ ْي َها ِم َرا ًرا َكثِ َ
4ألَنَّ أَ ْر ً
ش ِربَ ِ
تَنَال بَ َر َكةً ِمنَ للاِ.
يق.
س ًكا ،فَ ِه َي َم ْرفو َ
َ 8ول ِكنْ إِنْ أَ ْخ َر َجتْ ش َْو ًكا َو َح َ
ضة َوقَ ِريبَة ِمنَ اللَّ ْعنَ ِة ،الَّتِي نِ َهايَت َها لِ ْل َح ِر ِ
إن الصفات األولى تدل على إيمان هؤالء والعبارة األخيرة تدل على هالكهم.
وهذا اثبات واضح على امكانية هالك المؤمن.
ومن يزعموا أن هؤالء لم يكونوا مؤمنين على الرغم من استنارتهم وشركتهم مع الروح القدس
ومذاقهم المواهب والقوات وكلمة للا .فكيف ينالوا كل هذا ان لم يكونوا مؤمنين ؟
نص اآلية يدل على إيمانهم .فعبارة (ال يمكن تجديدهم ثانية) دليل واضح على أنه قد سبق تجديدهم
من قبل ،أي أنهم كانوا مؤمنين.

ويقول ايضا معلمنا بطرس الرسول
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34هؤالَ ِء ه ْم آبَار بِالَ َما ٍء ،غيوم يَسوق َها النَّ ْوء.الَّ ِذينَ قَ ْد حفِظَ لَه ْم قَتَام الظَّالَ ِم إِلَى األَبَ ِد.
38ألَنَّه ْم إِ ْذ يَ ْن ِطقونَ بِ َعظَائِ ِم ا ْلب ْط ِل ،يَ ْخدَعونَ بِ َ
ب قَلِيالً ِمنَ الَّ ِذينَ
َار ِةَ ،منْ ه ََر َ
س ِد فِي ال َّدع َ
ت ا ْل َج َ
ش َه َوا ِ
ضالَ ِل،
سيرونَ فِي ال َّ
يَ ِ
ضا!
ب ِم ْنه أَ َحد ،فَه َو لَه م ْ
ستَ ْعبَد أَ ْي ً
سا ِد.ألَنَّ َما ا ْن َغلَ َ
َ 39وا ِع ِدينَ إِيَّاه ْم بِا ْلح ِّريَّ ِةَ ،وه ْم أَ ْنفسه ْم َعبِيد ا ْلفَ َ
يح،
ت ا ْل َعالَ ِم ،بِ َم ْع ِرفَ ِة ال َّر ِّ
23ألَنَّه إِ َذا َكانوا ،بَ ْع َد َما َه َربوا ِمنْ نَ َجا َ
ص يَسو َع ا ْل َم ِ
سا ِ
ب َوا ْلم َخلِّ ِ
س ِ
ش َّر ِمنَ األَ َوائِ ِل.
اخر أَ َ
ص َ
ضا فِي َها ،فَيَ ْن َغلِبونَ  ،فَقَ ْد َ
يَ ْرتَبِكونَ أَ ْي ً
ارتْ لَهم األَ َو ِ
صيَّ ِة
23ألَنَّه َكانَ َخ ْي ًرا لَه ْم لَ ْو لَ ْم يَ ْع ِرفوا طَ ِري َ
َن ا ْل َو ِ
ق ا ْلبِ ِّرِ ،منْ أَنَّه ْم بَ ْع َد َما ع ََرفوا ،يَ ْرتَدُّونَ ع ِ
سلَّ َم ِة لَه ْم.
س ِة ا ْلم َ
ا ْلمقَ َّد َ
يرة م ْغت َِسلَة إِلَى َم َرا َغ ِة
صابَه ْم َما فِي ا ْل َمثَ ِل ال َّ
قَ «:ك ْلب قَ ْد عَا َد إِلَى قَ ْيئِ ِه»َ ،و« ِخ ْن ِز َ
22قَ ْد أَ َ
صا ِد ِ
ا ْل َح ْمأ َ ِة».
فهؤالء هلكوا بعد ان امنوا وبدؤا طريق الخالص
رسالة بطرس الرسول الثانية 1
 34 :1فانتم ايها االحباء اذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من ان تنقادوا بضالل االردياء فتسقطوا من
ثباتكم
 38 :1و لكن انموا في النعمة و في معرفة ربنا و مخلصنا يسوع المسيح له المجد االن و الى يوم
الدهر امين

رسالة بولس الرسول الي اهل كورنثوس 9
َما أ ِ
 52و ُك ُّل م ْن يج ِ
َما َن ْح ُن
ُولئ َك َفلِ َك ْي َيأْ ُخ ُذوا إِ ْكلِيالً َي ْف َنىَ ،وأ َّ
ش ْي ٍء .أ َّ
س ُه ِفي ُك ِّل َ
اه ُد َي ْ
َ َ َُ
ض ُبطُ َن ْف َ
فَِإ ْكلِيالً الَ َي ْف َنى.

ُض ِ
س َع ْن َغ ْي ِر َي ِق ٍ
اء.
ب َكأ َِّني الَ أ ْ
 52إِ ًذا ،أََنا أ َْرُك ُ
ين .ه َك َذا أ َ
َض ِر ُ
ار ُ
ب ا ْل َه َو َ
ض ه َك َذا َكأ ََّن ُه لَ ْي َ
ِ
 52ب ْل أَقْمع ج ِ
وضا.
َستَ ْع ِب ُدهَُ ،حتَّى َب ْع َد َما َك َرْز ُ
ت لِآل َخ ِر َ
ير أََنا َن ْف ِسي َم ْرفُ ً
سدي َوأ ْ
َ َُ َ َ
ين الَ أَص ُ
االصحاح 01
ِ
ت َّ ِ
ِ
ُّها ِ
اجتَ ُازوا
َن تَ ْج َهلُوا أ َّ
اإل ْخ َوةُ أ ْ
يع ُه ْم َكا ُنوا تَ ْح َ
ت أ ُِر ُ
سُ
يع ُه ُم ْ
َن َ
 0فَِإ ِّني لَ ْ
يد أَي َ
الس َح َابةَ ،و َجم َ
اء َنا َجم َ
آب َ
ِفي ا ْل َب ْح ِر،
ِ
ِ
الس َح َاب ِة َوِفي ا ْل َب ْح ِر،
وسى ِفي َّ
يع ُه ُم ْ
اعتَ َم ُدوا ل ُم َ
َ 5و َجم َ
اح ًدا ر ِ
ِ
ِ
وحيًّا،
َ 3و َجم َ
اما َو ُ
يع ُه ْم أَ َكلُوا طَ َع ً
ون ِم ْن ص ْخرٍة ر ِ
اح ًدا ر ِ
ِ
ِ
وح َّي ٍة تَا ِب َع ِت ِه ْمَ ،و َّ
الص ْخ َرةُ
وحيًّا ،أل ََّن ُه ْم َكا ُنوا َي ْ
ش ِرُبوا َ
يع ُه ْم َ
ش َرُب َ
َ 4و َجم َ
َ َ ُ
ش َر ًابا َو ُ
ِ
ِ
يح.
َكا َنت ا ْل َمس َ
ِ
س َّر اهللُ ،أل ََّن ُه ْم طُ ِر ُحوا ِفي ا ْلقَ ْف ِر.
 2لك ْن ِبأَ ْكثَ ِرِه ْم لَ ْم ُي َ
شتَهى أ ِ
ِِ
ُولئ َك.
ش ُر ًا
ون َن ْح ُن ُم ْ
ين ُ
شتَ ِه َ
ور َح َدثَ ْت ِمثَاالً لَ َناَ ،حتَّى الَ َن ُك َ
ور َك َما ا ْ َ
ُم ُ
َ 2وهذه األ ُ
ِ
ب لِألَ ْك ِل َو ُّ
س َّ
 2فَالَ تَ ُكوُنوا َع َب َدةَ أ َْوثَ ٍ
الش ْر ِب ،ثُ َّم
ان َك َما َك َ
الش ْع ُ
اس م ْن ُه ْمَ ،ك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
وبَ « :جلَ َ
ان أَُن ٌ
اموا لِلَّ ِع ِب».
قَ ُ
ط ِفي يوٍم و ِ
ِ
ون أَْلفًا.
سقَ َ
اح ٍد ثَالَ ثَ ٌة َو ِع ْ
ش ُر َ
َْ َ
اس م ْن ُه ْم ،فَ َ
َ 8والَ َن ْز ِن َك َما َزَنى أَُن ٌ
ِ
َّات.
اس ِم ْن ُه ْم ،فَأ ْ
َهلَ َكتْ ُه ُم ا ْل َحي ُ
ب أ َْي ً
يح َك َما َج َّر َ
َ 9والَ ُن َجِّر ِب ا ْل َمس َ
ضا أَُن ٌ
َهلَ َك ُه ُم ا ْل ُم ْهلِ ُك.
اس ِم ْن ُه ْم ،فَأ ْ
َ 01والَ تَتَ َذ َّم ُروا َك َما تَ َذ َّم َر أ َْي ً
ضا أَُن ٌ
ين ا ْنتَه ْت إِلَ ْي َنا أَو ِ
ِ
ِ
ِِ
ُّه ِ
َص َابتْ ُه ْم ِمثَاالًَ ،و ُك ِت َب ْت ِإل ْن َذ ِ
ور.
اخ ُر الد ُ
ارَنا َن ْح ُن الَّذ َ َ
َ
يع َها أ َ
ور َجم ُ
ُم ُ
 00فَهذه األ ُ
سقُطَ
 05إِ ًذا َم ْن َيظُ ُّن أ ََّن ُه قَ ِائ ٌمَ ،ف ْل َي ْنظُ ْر أ ْ
َن الَ َي ْ

وايضا شرح معلمنا بولس الرسول نفس الفكر في
رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 00
 01 :00فال تفتخر على االغصان و ان افتخرت فانت لست تحمل االصل بل االصل اياك يحمل
 01 :00فستقول قطعت االغصان الطعم انا
 41 :00حسنا من اجل عدم االيمان قطعت و انت بااليمان ثبت ال تستكبر بل خف
 40 :00النه ان كان هللا لم يشفق على االغصان الطبيعية فلعله ال يشفق عليك ايضا
 44 :00فهوذا لطف هللا و صرامته اما الصرامة فعلى الذين سقطوا و اما اللطف فلك ان ثبت في
اللطف و اال فانت ايضا ستقطع
بمعني الذي يؤمن هو يتغذي من للا والذي بعد ايمانه ال يتغذي من للا يضعف حتي الموت والهالك
االبدي
اما من يتغذي ويتمسك ويالحظ طرقه ويسرع دائما الي التوبة والسهر فهذا يتقوي ويثمر
فيوجد ايمان ويوجد الثبات في االيمان ليكمل طريق الخالص
رسالة بطرس الرسول الثانية 11 :1
اإل ْخ َوة أَنْ ت َْج َعلوا َدع َْوتَك ْم َو ْ
ارك ْم ثَابِتَ ْي ِن .ألَنَّك ْم إِ َذا فَ َع ْلت ْم ذلِكَ ،لَنْ
لِذلِكَ بِاألَ ْكثَ ِر ْ
اختِيَ َ
اجتَ ِهدوا أَيُّ َها ِ
تَ ِزلُّوا أَبَدًا.

إنجيل يوحنا 11 :1
فَقَا َل يَسوع لِ ْليَهو ِد الَّ ِذينَ آ َمنوا بِ ِه« :إِنَّك ْم إِنْ ثَبَتُّ ْم فِي َكالَ ِمي فَبِا ْل َحقِيقَ ِة تَكونونَ تَالَ ِمي ِذي،

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 51 :1

س ِم ْعتموه،
ان ،متَأ َ ِّ
يل ،الَّ ِذي َ
سينَ َو َر ِ
س ِ
اإل ْن ِج ِ
اإلي َم ِ
اس ِخينَ َو َغ ْي َر م ْنتَقِلِينَ عَنْ َر َجا ِء ِ
إِنْ ثَبَ ُّت ْم َعلَى ِ
س َخا ِد ًما لَه.
ا ْل َم ْكرو ِز بِ ِه فِي ك ِّل ا ْل َخلِيقَ ِة الَّتِي ت َْحتَ ال َّ
ص ْرت أَنَا بول َ
س َما ِء ،الَّ ِذي ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 1 :1
ب.
ألَنَّنَا اآلنَ نَ ِعيش إِنْ ثَبَتُّ ْم أَ ْنت ْم فِي ال َّر ِّ

اما من يثبت يخطئ ويهلك حتي ولو كان امن سابقا
رسالة بطرس الرسول الثانية 11 :1
َس َرة ا ْلفَ ْه ِم،
ضا ،متَ َكلِّ ًما فِي َها عَنْ ه ِذ ِه األمو ِر ،الَّتِي فِي َها أَ ْ
سائِ ِل كلِّ َها أَ ْي ً
َك َما فِي ال َّر َ
شيَاء ع ِ
س ِه ْم.
ب أَ ْي ً
ضا ،لِ َهالَ ِك أَ ْنف ِ
ي َح ِّرف َها َغ ْير ا ْلعلَ َما ِء َو َغ ْير الثَّابِتِينَ َ ،كبَاقِي ا ْلكت ِ

اما من ال يكمل طريق الخالص بااليمان العامل بالمحبة فهذا سيقطع رغم انه امن النه رغم ايمانه
وبداية ثباته في المسيح اصبح فيما بعد بال ثمر
إنجيل يوحنا 5 :12
ص ٍن فِ َّي الَ يَأْتِي بِثَ َم ٍر يَ ْن ِزعهَ ،وك ُّل َما يَأْتِي بِثَ َم ٍر ينَقِّي ِه لِيَأْتِ َي بِثَ َم ٍر أَ ْكثَ َر.
ك ُّل غ ْ
فهو اصبح غصن في المسيح اي انسان قبل المسيح وبدا يثبت فيه ولكنه لم يكمل وايمانه لم يكن
عامل يقطع وينزع

بعض االعداد التي تؤكد نفس الفكر
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 45 :04
انظروا ان ال تستعفوا من المتكلم.النه ان كان اولئك لم ينجوا اذ استعفوا من المتكلم على االرض
فباألولى جدا ال ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء

رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 0 :4
أفتظن هذا ايها االنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من دينونة هللا.

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 1 :1
يس.
َصلَّفَ فَيَ ْ
سقطَ فِي َد ْينونَ ِة إِ ْبلِ َ
ان لِئَالَّ يَت َ
َغ ْي َر َح ِدي ِ
اإلي َم ِ
ث ِ

رسالة بطرس الرسول االولي 01: 2
وان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ اين يظهران

وايضا معلمنا بولس الرسول شرح بشيء من التفصيل في موضوع سقوط بعض من شعب اسرائيل
في البرية بعد ان عبروا البحر االحمر مثال المعمودية
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 1
 1 :1و اما المسيح فكابن على بيته و بيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء و افتخاره ثابتة الى النهاية
 4 :1لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ان سمعتم صوته
 8 :1فال تقسوا قلوبكم كما في االسخاط يوم التجربة في القفر
 9 :1حيث جربني اباؤكم اختبروني و ابصروا اعمالي اربعين سنة
 33 :1لذلك مقت ذلك الجيل و قلت انهم دائما يضلون في قلوبهم و لكنهم لم يعرفوا سبلي
 33 :1حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي

 32 :1انظروا ايها االخوة ان ال يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في االرتداد عن للا الحي
 31 :1بل عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي ال يقسى احد منكم بغرور الخطية
 34 :1الننا قد صرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية
 35 :1اذ قيل اليوم ان سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم كما في االسخاط
 31 :1فمن هم الذين اذ سمعوا اسخطوا اليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى
 34 :1و من مقت اربعين سنة اليس الذين اخطاوا الذين جثثهم سقطت في القفر
 38 :1و لمن اقسم لن يدخلوا راحته اال للذين لم يطيعوا
 39 :1فنرى انهم لم يقدروا ان يدخلوا لعدم االيمان
االصحاح الرابع
 3 :4فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه
 2 :4الننا نحن ايضا قد بشرنا كما اولئك لكن لم تنفع كلمة الخبر اولئك اذ لم تكن ممتزجة بااليمان
في الذين سمعوا
 1 :4الننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي مع كون
االعمال قد اكملت منذ تاسيس العالم
 4 :4النه قال في موضع عن السابع هكذا و استراح للا في اليوم السابع من جميع اعماله
 5 :4و في هذا ايضا لن يدخلوا راحتي
 1 :4فاذ بقي ان قوما يدخلونها و الذين بشروا اوال لم يدخلوا لسبب العصيان

 4 :4يعين ايضا يوما قائال في داود اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل اليوم ان سمعتم صوته فال
تقسوا قلوبكم
 8 :4النه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر
 9 :4اذا بقيت راحة لشعب للا
 33 :4الن الذي دخل راحته استراح هو ايضا من اعماله كما للا من اعماله
 33 :4فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة لئال يسقط احد في عبرة العصيان هذه عينها
فهل هناك شك في ان هناك احتمالية في هالك مؤمن بعد ايمانه لو ارتد او سقط ورفض التوبة ؟
خارجا .لذلك
إن قصة هالك هذا الشعب العاصى ،تذكرنا بامرأة لوط التي خلصت من سدوم وهلكت
ً
يقول الكتاب (اذكروا امرأة لوط) (لو .)12 :34

وايضا يكمل بولس الرسول الشر في
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 33
 21 :33فانه ان اخطانا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق ال تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا
 24 :33بل قبول دينونة مخيف و غيرة نار عتيدة ان تاكل المضادين
 28 :33من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثالثة شهود يموت بدون رافة
 29 :33فكم عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن للا و حسب دم العهد الذي قدس
به دنسا و ازدرى بروح النعمة
 13 :33فاننا نعرف الذي قال لي االنتقام انا اجازي يقول الرب و ايضا الرب يدين شعبه

 13 :33مخيف هو الوقوع في يدي للا الحي
هذا االنذار بالهالك لمن يخطئ من هؤالء االخوة المؤمنين القديسين يعطينا فكرة عن امكانية هالك
المؤمن .ألن بولس الرسول يقول فيه (فكم عقابًا أشر تظنون أنه يحسب مستحقًا من داس ابن للا،
سا ،وازدرى بروح النعمة) (عب )29 :33
وحسب دم العهد الذي قدس به دن ً
نالحظ هنا أن عبارة (دم العهد الذي قدس به) ،تدل على أن هذا الهالك كان مؤمنًا ،قد تقدس ً
قبال
بدم العهد
ونالحظ في هذا االصحاح ان البعض يستشهد فقط بالعدد  21ويترك باقي االصحاح
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 33
 21 :33لنتمسك باقرار الرجاء راسخا الن الذي وعد هو امين
فبالفعل للا ال يغير وعوده فمن تمسك بالرب الرب لن يفقده من يده بل يحفظه الي االبدية ولكن من
اختار رفض الرب فالرب لن يجبره علي التمسك بالوعد
فكما قدمت انه كمل قائال
 29 :33فكم عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن للا و حسب دم العهد الذي قدس
به دنسا و ازدرى بروح النعمة
وايضا في نفس الرسالة يقول
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 1 :1
اب ِم ْنه!
احتِ ِه ،ي َرى أَ َحد ِم ْنك ْم أَنَّه قَ ْد َخ َ
ول إِلَى َر َ
فَ ْلنَ َخفْ  ،أَنَّه َم َع بَقَا ِء َو ْع ٍد بِالدُّخ ِ

فبالفعل من يتمسك بالرب الرب ال يفقده الن الرب يتمسك بوعوده ولكن من يترك الرب باختياره
فهو الذي اختار رفض وعد للا
وايضا تكلم الكتاب المقدس عن انواع المؤمنين الذين ايضا ممكن ان يهلكوا
فمن عرف الرب واحب المال اكثر من للا حتي لو كان امن وقبل بداية الخالص فهو هالك
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 11 :1
سه ْم
ال أَ ْ
انَ ،وطَ َعنوا أَ ْنف َ
صل لِك ِّل الشُّرو ِر ،الَّ ِذي إِ ِذ ا ْبتَ َغاه قَ ْوم َ
ألَنَّ َم َحبَّةَ ا ْل َم ِ
اإلي َم ِ
ضلُّوا ع ِ
َن ِ
ير ٍة.
اع َكثِ َ
بِأ َ ْو َج ٍ

والطمع هو عابد وثن فهذا ان لم يتب حتي ولو كان امن سابقا هو هالك
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 2 :1
ضِّ :
ش ْه َوةَ ال َّر ِديَّةَ ،الطَّ َم َع الَّ ِذي ه َو
سةَ ،ا ْل َه َوى ،ال َّ
الزنَا ،النَّ َجا َ
فَأ َ ِميتوا أَع َ
ْضا َءكم الَّتِي َعلَى األَ ْر ِ
ان،
ِعبَادَة األَ ْوثَ ِ
او الذي يحب العالم
رسالة يعقوب 1 :1
أَيُّ َها ُّ
َاوة هللِ؟ فَ َمنْ أَ َرا َد أَنْ يَكونَ م ِحبًا لِ ْل َعالَ ِم،
الزنَاة َوال َّز َوانِي ،أَ َما تَ ْعلَمونَ أَنَّ َم َحبَّةَ ا ْل َعالَ ِم َعد َ
ار عَد ًوا هللِ.
ص َ
فَقَ ْد َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 12 :5
ب.
الَ ت ِحبُّوا ا ْل َعالَ َم َوالَ األَ ْ
شيَا َء الَّتِي فِي ا ْل َعالَ ِم .إِنْ أَ َح َّ
ب أَ َحد ا ْل َعالَ َم فَلَ ْي َ
ستْ فِي ِه َم َحبَّة اآل ِ

ومثال علي ذلك ديماس تلميذ بولس الرسول بل وخادم قوي ايضا
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 11 :1
سلِّم َعلَ ْيك ْم لوقَا الطَّبِيب ا ْل َحبِيبَ ،و ِدي َماس.
ي َ
ولكنه ضل
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 11 :1
يس إِلَى َغالَ ِطيَّةَ،
سالونِي ِكيَ ،و ِك ِري ْ
اس قَ ْد ت ََر َكنِي إِ ْذ أَ َح َّ
س ِك َ
َب إِلَى تَ َ
اض َر َو َذه َ
ألَنَّ ِدي َم َ
ب ا ْل َعالَ َم ا ْل َح ِ
اطيَّةَ.
َوتِيط َ
س إِلَى َد ْل َم ِ
بل وتاريخ الكنيسه يخبرنا انه بعد ترك بولس ومحبته للعالم صار كاهنا وثنيا وهلك
واخرين يذكرهم باكيا
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 11 :1
ضا بَا ِكيًاَ ،وه ْم أَعْ دَاء
سيرونَ ِم َّمنْ ك ْنت أَ ْذكره ْم لَك ْم ِم َرا ًراَ ،واآلنَ أَ ْذكره ْم أَ ْي ً
ألَنَّ َكثِي ِرينَ يَ ِ
يح،
َ
ب ا ْل َم ِ
صلِي ِ
س ِ
فحتي الخدام االقوياء من الممكن ان يسقطوا فلهذا يجب ان اسير زماني غربتي بخوف
رسالة بطرس الرسول األولى 17 :1
سيروا زَ َمانَ غ ْربَتِك ْم
س َ
َوإِنْ ك ْنت ْم تَدْعونَ أَبًا الَّ ِذي يَ ْحكم بِ َغ ْي ِر م َحابَا ٍة َح َ
اح ٍد ،فَ ِ
ب َع َم ِل ك ِّل َو ِ
ف،
بِ َخ ْو ٍ
فيجب كل منا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 15 :11

سقطَ.
إِ ًذا َمنْ يَظنُّ أَنَّه قَائِم ،فَ ْليَ ْنظ ْر أَنْ الَ يَ ْ
فبالفعل من يؤمن ينال ختم الروح القدس
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 11 :1
ضا إِ ْذ آ َم ْنت ْم ختِ ْمت ْم
صكم ،الَّ ِذي فِي ِه أَ ْي ً
ضا أَ ْنت ْم ،إِ ْذ َ
الَّ ِذي فِي ِه أَ ْي ً
س ِم ْعت ْم َكلِ َمةَ ا ْل َحقِّ ،إِ ْن ِجي َل َخالَ ِ
س،
وح ا ْل َم ْو ِع ِد ا ْلقدُّو ِ
بِر ِ
ولكن هذا االنسان لو بعد ختمه بالروح القدس لو احزن الروح القدس ولم يتوب فيهلك
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 11 :1
ُّوس الَّ ِذي بِ ِه ختِ ْمت ْم لِيَ ْو ِم ا ْلفِدَا ِء.
وح للاِ ا ْلقد َ
َوالَ ت ْح ِزنوا ر َ
النه بعدما قبل اطفأ روح للا داخله
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 11 :2
وح.
الَ ت ْطفِئوا ُّ
الر َ
النه بهذا جدف علي الروح القدس
إنجيل مرقس 51 :1
ست َْو ِجب َد ْينونَةً أَبَ ِديَّةً».
س لَه َم ْغفِ َرة إِلَى األَبَ ِد ،بَ ْل ه َو م ْ
َول ِكنْ َمنْ َجدَّفَ َعلَى ُّ
س فَلَ ْي َ
وح ا ْلقد ِ
الر ِ
إذن فما يزال األمر بيد اإلنسان الحر في إرادته ..إن شاء أحزن الروح ،وإن شاء أطفا الروح ،وإن
شاء جدف على الروح.
لهذا نصلي
سفر المزامير 11 :21

ُّوس الَ تَ ْن ِزعْه ِمنِّي.
وح َك ا ْلقد َ
الَ تَ ْط َر ْحنِي ِمنْ قد َِّام َو ْج ِهكََ ،ور َ
ليست العبرة في اوائل اإلنسان إذ يختم بروح الرب ،أو يحل عليه روح الرب ،إنما العبرة كيف
تكون أواخره.
ضا على من يعترضون بقول الرب( :وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزيًا
· مثل هذا الرد نجيب به أي ً
آخر ليمكث معكم إلى األبد) (يو  .)31 :34إن الروح مستعد أن يمكث معنا .ولكن إذا استمر بنا
الحال في احزان الروح واطفاء الروح ،أو في التجديف أخي ًرا على الروح ،فمن الممكن أن ينزع
منا.
فكما قلت سابقا للا لن يجبر احد او يغصبه علي قبول الخالص او اكمال طريق الخالص فالرب يقبل
من ياتي اليه وايضا الرب يقبل كل من يخطئ ويتوب ويرجع اليه وال يترك احد يسقط من يده طالما
االنسان بارادته قبل نعمة للا العطية المجانيه الغالية جدا التي ال تقدر بثمن وفاز بها هذا االنسان
بدون مقابل واختار ان يكمل مع للا
انجيل يوحنا 33
ْطي َها َحيَاةً أَبَ ِديَّةًَ ،ولَنْ تَ ْهلِكَ إِلَى األَبَ ِدَ ،والَ يَ ْخطَف َها أَ َحد ِمنْ يَ ِدي.
َ 28وأَنَا أع ِ
 29أَبِي الَّ ِذي أَ ْعطَانِي إِيَّاهَا ه َو أَ ْعظَم ِمنَ ا ْلك ِّلَ ،والَ يَ ْق ِدر أَ َحد أَنْ يَ ْخطَفَ ِمنْ يَ ِد أَبِي.
احد».
 13أَنَا َواآلب َو ِ
أوال :هؤالء الذين ال يهلكون أول صفة ذكرها عنهم الرب أنهم خراف .والسيد المسيح يشبه
الصالحين بالخراف ،كما يشبه األشرار بالجداء.
كما ذكر في يوم الدينونة أنه (يجمع أمامه جميع الشعوب ،فيميز بعضهم من بعض ،كما يميز
الراعى الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه ،والجداء عن اليسار .ثم يقول الملك للذين عن
يمينه( :تعالوا يا مباركى أبى رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم) (مت )14 – 12 :25
فما دامت هذه خرافًا ،إذن هى عناصر صالحة .ألنها لو كانت شريرة لسماها جداء.

ثانيًا :لقد وصف هذه الخراف بأوصاف البر منها:
ً
أعماال صالحة .وكلنا
أ – يقول إنها تسمع صوتى ،وتتبعنى .وهذا معناه أنها تنفذ الوصايا وتعمل
نوافق على أن الذي يسمع صوت الرب ويتبعه ال يمكن أن يهلك.
ب – وفي نفس االصحاح وصف هذه الخراف بأنها (ال تتبع الغريب بل تهرب منه ،ألنها ال تعرف
صوت الغرباء) (يو  )5 :33وإنها لذلك لم تسمع صوت السراق واللصوص الذين أتوا قبله (يو
.)8 :33
وهذا كله يعنى أن هذه الخراف الصالحة ال تنقاد وراء الشياطين ،وال وراء األشرار.
وكل هذا يدل على الصالح من ناحيته االيجابية والسلبية :تتبع الرب وال تتبع الغريب.
فهو اختاروا الرب واتوا اليه
إنجيل يوحنا 17 :1
ي ي ْقبِلَ ،و َمنْ ي ْقبِ ْل إِلَ َّي الَ أ ْخ ِر ْجه َخا ِر ًجا.
ك ُّل َما ي ْع ِطينِي اآلب فَإِلَ َّ
فمن يقبل ويرفض الخروج يبقي ومن يختار بعد ان يقبل الي المسيح ان يخرج بارادته لن يجبره
المسيح علي البقاء فيهوذا االسخريوطي اختار بعد ايمانه ان يخرج ويترك المسيح ويصبح خائن
له.
تعرف صوت الرب ،وتميزه ،وتسمعه ،وتتبعه .وال تعرف صوت الغرباء ،وال تتبعهم ،بل تهرب
منهم .لسنا نرى للصالح أدلة أكثر من هذه ومع ذلك نذكر ً
دليال آخر.
ضا في نفس
ثالثًا( :يقول خرافى تسمع صوتى وأنا أعرفها) وهذه المعرفة متبادلة ،لذلك يقول أي ً
االصحاح (وأعرف خاصتى وخاصتى تعرفنى ،كما أن اآلب يعرفنى وأنا أعرف اآلب) (يو 34 :33
) أية معرفة أقوى من هذه .ويفصل الرب هذه المعرفة بأنه (يدعو خرافه الخاصة بأسماء) (يو :33
( .)1انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع األنبا تكال في أقسام المقاالت و الكتب األخرى).

هذه المعرفة تميز الصالحين عن األشرار الذين يقول لهم الرب( :إنى لم أعرفكم قط .اذهبوا عنى يا
فاعلى االثم ) (مت .)21 :4
إنهم من الخراف ال من الجداء .أي أنهم من الصالحين األبرار .كما إنهم يطيعون وصايا للا،
فيسمعون صوته ويتبعونه .كذلك هم يبعدون عن الشر واألشرار ،إذ ال يسمعون لصوت الغريب وال
يتبعونه ،بل يهربون منه ،نحن وال شك نوافق أن مثل هذا النوع ال يهلك.
راب ًعا :ماذا يفهم من عبارة ال يقدر أحد (أن يخطف من يد أبى).
معناه أن القوات الخارجية ال تقدر أن تخطف من يد اآلب ولكن هذا ال يمنع من أن المؤمن وهو في
يد اآلب – كامل الحرية – ممكن بارادته أن يسقط.
إن للا ال يسمح لقوة خارجة أن تنتصر عليك وأنت في يده .ولكن إرادتك الداخلية يمكن أن تهلكك
أن أردت.لو قلت له أعن يا رب ضعفى فانه يطرد عنك جميع القوى المعارضة .أما إن أردت بنفسك
أن تتركه فانه ال يرغمك على البقاء معه.
ولكن من اختار بارادته ان يترك الرب فاهلل ال يجبره وهو اختار بارادته بعد ان كان مؤمنا في يد
الرب ان يصبح شرير فال تعتمد أيها األخ على إنك فى يد هللا وتترك محبتك األولى .فما أسهل أن
تسقط من يمين هللا ،إن أردت ذلك .ال يخطفك أحد من يده ،وإنما أنت بارادتك قد تترك يد هللا.
ضا قول الرب للعذارى الجاهالت (الحق
إذن فقد قال الرب عن االشرار أنه ال يعرفهم .يؤكد هذا أي ً
أقول لكن إنى ما أعرفكن) (مت .)32 :25
فما دام إذن يعرف هذه الخراف التي سوف ال تخطف من يده وال من يد اآلب ،إذن البد أن هؤالء
أنقياء القلب صالحون ثابتون في الرب يكملون طريق غربتهم بخوف متطهرين باستمرار بالتوبة،
ألنهم لو كانوا أشرا ًرا لقال عنهم :إنى ال أعرفكم.

الرد علي اننا اوالد للا وورثة

هل كل من امن بالمسيح وبقي ابن للمسيح اليمكن ان يهلك ؟
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س،
ان ،أَ ْر َ
س َل للا ا ْبنَه َم ْولودًا ِم ِن ا ْم َرأَ ٍةَ ،م ْولودًا ت َْحتَ النَّامو ِ
َ 4ول ِكنْ لَ َّما َجا َء ِم ْلء ال َّز َم ِ
س ،لِنَنَا َل التَّبَنِّ َي.
 5لِيَ ْفتَ ِد َ
ي الَّ ِذينَ ت َْحتَ النَّامو ِ
صا ِر ًخا« :يَا أَبَا اآلب».
وح ا ْبنِ ِه إِلَى قلوبِك ْم َ
س َل للا ر َ
 1ث َّم بِ َما أَنَّك ْم أَ ْبنَاء ،أَ ْر َ
يح.
 4إِ ًذا لَسْتَ بَ ْعد َع ْبدًا بَ ِل ا ْبنًاَ ،وإِنْ ك ْنتَ ا ْبنًا فَ َوا ِرث هللِ بِا ْل َم ِ
س ِ
بالطبع نبوتنا للمسيح باالنتساب وليس بالطبيعة فمن حيث المبدا بعد ان قلبنا التبني لو رفضنا
المسيح نفقد هذا التبني والدليل علي ذلك
في نفس االصحاح
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ست ْعبِدْت ْم لِلَّ ِذينَ لَ ْيسوا بِالطَّبِي َع ِة آلِ َهةً.
 8ل ِكنْ ِحينَئِ ٍذ إِ ْذ ك ْنت ْم الَ تَ ْع ِرفونَ للاَ ،ا ْ
ض ِعيفَ ِة
ان ال َّ
َ 9وأَ َّما اآلنَ إِ ْذ ع ََر ْفتم للاَ ،بَ ْل بِا ْل َح ِر ِّ
ي ع ِر ْفت ْم ِمنَ للاِ ،فَ َكيْفَ ت َْر ِجعونَ أَ ْي ً
ضا إِلَى األَ ْر َك ِ
ستَ ْعبَدوا لَ َها ِمنْ َج ِدي ٍد؟
ير ِة الَّتِي ت ِريدونَ أَنْ ت ْ
ا ْلفَقِ َ
سنِينَ ؟
 33أَت َْحفَظونَ أَيَّا ًما َوشهو ًرا َوأَ ْوقَاتًا َو ِ
 33أَ َخاف َعلَ ْيك ْم أَنْ أَكونَ قَ ْد تَ ِع ْبت فِيك ْم َعبَثًا!
فهناك شروط للتبني اوال
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َ 28واآلنَ أَيُّ َها األَ ْوالَد ،ا ْثبتوا فِي ِهَ ،حتَّى إِ َذا أ ْظ ِه َر يَكون لَنَا ثِقَةَ ،والَ نَ ْخ َجل ِم ْنه فِي َم ِجيئِ ِه.
صنَع ا ْلبِ َّر َم ْولود ِم ْنه.
ار ه َو ،فَا ْعلَموا أَنَّ ك َّل َمنْ يَ ْ
 29إِنْ َعلِ ْمت ْم أَنَّه بَ ٌّ
فهناك عدة شروط

شرط الثبات
وشرط صنع البر
وايضا يكمل معلمنا يوحنا الحبيب في االصحاح التالي قائال
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 3ا ْنظروا أَيَّةَ َم َحب َّ ٍة أَ ْعطَانَا اآلب َحتَّى ن ْدعَى أَ ْوالَ َد للاِ! ِمنْ أَ ْج ِل ه َذا الَ يَ ْع ِرفنَا ا ْل َعالَم ،ألَنَّه الَ يَ ْع ِرفه.
سنَكونَ .ول ِكنْ نَ ْعلَم أَنَّه إِ َذا أ ْظ ِه َر نَكون ِم ْثلَه،
 2أَيُّ َها األَ ِحبَّاء ،اآلنَ نَ ْحن أَ ْوالَد للاَِ ،ولَ ْم ي ْظ َه ْر بَ ْعد َما َذا َ
سنَ َراه َك َما ه َو.
ألَنَّنَا َ
سه َك َما ه َو طَا ِهر.
َ 1وك ُّل َمنْ ِع ْندَه ه َذا ال َّر َجاء بِ ِه ،يطَ ِّهر نَ ْف َ
ضاَ .وا ْل َخ ِطيَّة ِه َي التَّ َعدِّي.
ِّي أَ ْي ً
 4ك ُّل َمنْ يَ ْف َعل ا ْل َخ ِطيَّةَ يَ ْف َعل التَّ َعد َ
س فِي ِه َخ ِطيَّة.
َ 5وتَ ْعلَمونَ أَنَّ َذاكَ أ ْظ ِه َر لِ َك ْي يَ ْرفَ َع َخطَايَانَاَ ،ولَ ْي َ
ص ْره َوالَ ع ََرفَه.
 1ك ُّل َمنْ يَ ْثبت فِي ِه الَ ي ْخ ِطئ .ك ُّل َمنْ ي ْخ ِطئ لَ ْم ي ْب ِ
ار.
ارَ ،ك َما أَنَّ َذاكَ بَ ٌّ
ضلَّك ْم أَ َحدَ :منْ يَ ْف َعل ا ْلبِ َّر فَه َو بَ ٌّ
 4أَيُّ َها األَ ْوالَد ،الَ ي ِ
ض
يس ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء ي ْخ ِطئ .ألَ ْج ِل ه َذا أ ْظ ِه َر ا ْبن للاِ لِ َك ْي يَ ْنق َ
يس ،ألَنَّ إِ ْبلِ َ
َ 8منْ يَ ْف َعل ا ْل َخ ِطيَّةَ فَه َو ِمنْ إِ ْبلِ َ
يس.
أَ ْع َما َل إِ ْبلِ َ
ستَ ِطيع أَنْ ي ْخ ِط َئ ألَنَّه َم ْولود
 9ك ُّل َمنْ ه َو َم ْولود ِمنَ للاِ الَ يَ ْف َعل َخ ِطيَّةً ،ألَنَّ زَ ْرعَه يَ ْثبت فِي ِهَ ،والَ يَ ْ
ِمنَ للاِ.
س ِمنَ للاَِ ،و َك َذا َمنْ الَ ي ِح ُّب أَ َخاه.
يس :ك ُّل َمنْ الَ يَ ْف َعل ا ْلبِ َّر فَلَ ْي َ
 33بِه َذا أَ ْوالَد للاِ ظَا ِهرونَ َوأَ ْوالَد إِ ْبلِ َ
شرط ان الطهارة
شرط عدم صنع الخطية ( يقصد ان ال نعيش فيها ونتوب عنها )
شرط محبة اوالد للا
فمن يخالف هذه الشروط وحتي لو كان حسب ابنا في البداية فهو يخسر بنوته
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 39نَ ْحن ن ِحبُّه ألَنَّه ه َو أَ َحبَّنَا أَ َّوالً.
ص َرهَ ،كيْفَ
ض أَ َخاه ،فَه َو َكا ِذب .ألَنَّ َمنْ الَ ي ِح ُّب أَ َخاه الَّ ِذي أَ ْب َ
 23إِنْ قَا َل أَ َحد« :إِنِّي أ ِح ُّب للاَ» َوأَ ْب َغ َ
ص ْره؟
يَ ْق ِدر أَنْ ي ِح َّ
ب للاَ الَّ ِذي لَ ْم ي ْب ِ
ضا.
صيَّة ِم ْنه :أَنَّ َمنْ ي ِح ُّب للاَ ي ِح ُّب أَ َخاه أَ ْي ً
َ 23ولَنَا ه ِذ ِه ا ْل َو ِ

رسالة يوحنا الرسول االولي 5
سه.
سهَ ،وال ِّ
ش ِّرير الَ يَ َم ُّ
 38نَ ْعلَم أَنَّ ك َّل َمنْ ولِ َد ِمنَ للاِ الَ ي ْخ ِطئ ،بَ ِل ا ْل َم ْولود ِمنَ للاِ يَ ْحفَظ نَ ْف َ
ش ِّري ِر.
ض َع فِي ال ِّ
 39نَ ْعلَم أَنَّنَا نَ ْحن ِمنَ للاَِ ،وا ْل َعالَ َم كلَّه قَ ْد و ِ
يح.
يرةً لِنَ ْع ِرفَ ا ْل َحقََّ .ونَ ْحن فِي ا ْل َح ِّ
ص َ
ق فِي ا ْبنِ ِه يَسو َع ا ْل َم ِ
َ 23ونَ ْعلَم أَنَّ ابْنَ للاِ قَ ْد َجا َء َوأَ ْعطَانَا بَ ِ
س ِ
ق َوا ْل َحيَاة األَبَ ِديَّة.
اإلله ا ْل َح ُّ
ه َذا ه َو ِ
صنَ ِام .آ ِمينَ .
سك ْم ِمنَ األَ ْ
 23أَيُّ َها األَ ْوالَد ْ
احفَظوا أَ ْنف َ
إن الوالدة من للا ليست مجرد لقب زائف نفتخر به بل عالمات وصفات البنوة تظهر فينا ونجاهد
لننالها تظهر في قول بولس الرسول إلى أهل رومية (ألنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون ،ولكن
إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون .ألن كل الذين ينقادون بروح للا ،فأولئك هم أبناء
للا) (رو  .)34 ،31 :8هنا شرط للبنوة هلل ،يحددها الرسول في الذين ينقادون بروح للا .من هو
ابن للا؟ هو الذى ينقاد بروح للا.
ويقول ايضا
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 17 :1
يح .إِنْ كنَّا نَتَأَلَّم َم َعه لِ َك ْي نَتَ َم َّج َد
فَإِنْ كنَّا أَ ْوالَدًا فَإِنَّنَا َو َرثَة أَ ْي ً
ضاَ ،و َرثَة للاِ َو َوا ِرثونَ َم َع ا ْل َم ِ
س ِ
ضا َم َعه.
أَ ْي ً
فشرط البنوة ايضا هو شرط تحمل االالم الجل المسيح

أما قول بولس (لست عبدًا بل ابنا) فيجب أن نضع إلى جواره قول السيد المسيح (إن كل من يعمل
الخطيئة هو عبد للخطيئة ،والعبد ال يبقى في البيت إلى األبد .أما االبن فيبقى إلى األبد .فإن حرركم
االبن فبالحقيقة تكونون أحرا ًرا) (يو )11 - 14 :8
فالبنوة هلل إذن من عالماتها التحرر من الخطيئة وعدم العبودية لها .فان كنت ما تزال تفعل الخطيئة
فأنت عبد لها وأنت إذن خارج عن قول بولس الرسول (لست عبدًا بل ابنًا).
إن السيد المسيح يحسم هذا األمر فيقول (ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت
السموات ،بل الذي يفعل إرادة أبى الذي في السموات) (مت ( .)23 :4ألن من يصنع مشيئة أبى في
السموات هو أخى وأختى وأمى) (مت  )53 :32هذا هو حقًا الوريث مع المسيح.

والمجد هلل دائما

