هل العدد الذي يقول امن تخلص انت
وأهل بيتك يشهد عن الخالص في لحظة؟
اعمال 31 :16
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الشبهة

يقول بولس الرسول لسجان فيلبي في اعمال " 31: 16فقاال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل
بيتك" وهذا دليل واضح وقوي على الخالص في لحظة واالنسان لو امن يخلص اهل بيته أيضا

الرد

من اصعب األشياء التي ممكن ان توصل لفكر خطأ هو بناء عقيدة على عدد بعد اقتطاعه من سياقه
لهذا يجب ان ندرس سياق الكالم
سفر اعمال الرسل 16
 30: 16ثم اخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي أخلص
 31: 16فقاال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك
هنا معلمنا بولس الرسول يقول لسجان فيلبي ان الخالص يبدأ باإليمان ولكن ال يقوله له باإليمان فقط
تصبح خلصت .فالصيغة التي أتت في تعبير تخلص هو في اليوناني صيغة المستقبل
σωθηση
V-FPI-2S
Part of Speech: Verb
Tense: Future
Voice: Passive
Mood: Indicative
]Person: second [you

Number: Singular
أي انه استمرارية في المستقبل .أي لو امن واستمر ايمانه حي حتى نهاية الطريق سيخلص .وهو لو
خلص أيضا يكون بدأ تمهيد طريق الخالص ألفراد بيته .فايمانه الشخصي ال يخلص اهل بيته كما قال
الكتاب
نجيل متى 29 :9
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم ِان ُك َما لَِي ُك ْن َل ُك َما».
سأْ
حيَنئ ٍذ َل َم َ
َعُيَن ُه َما َقائالً« :ب َح َسب إ َ
إنجيل لوقا 50 :7
َفَق ِ ِ ِ
يماُن ِك َق ْد َخَّل َص ِكِ ،ا ْذ َه ِبي ِب َسالَ ٍم».
َ
ال لْل َمْ أرَة« :إ َ
رسالة بطرس الرسول الثانية 5 :1
ولِه َذا عي ِن ِه وأَْن ُتم ب ِاذُلو َن ُك َّل ِ
ِ ِ ِ
يم ِان ُك ْم َف ِضيَلةًَ ،وِفي اْل َف ِضيَل ِة َم ْع ِرَفةً،
ْ
َْ َ ْ َ
َ
اجت َه ٍاد َقد ُموا في إ َ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 19 :2
َعماَل َك األ ِ
ِ
َخ َيرَة أَ ْك َثُر ِم َن األُوَلى.
ِيماَن َك َو َصْبَر َكَ ،وأ َّ
أََنا َع ِار ٌ
فأْ
َن أ ْ َ
َع َماَل َك َو َم َحَّب َت َك َوخ ْد َم َت َك َوإ َ
أي ايمان كل شخص هو الذي يقوده ولكن السجان هو الذي سيفتح باب بيته لهم ليبشروا اهل بيته
فيكون لهم فرصة للئمان ليبدؤا طريق الخالص
وسياق الكالم سيوضح ما أقوله أكثر
 32: 16وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب

أي ان االمر ليس فقط يقول امنت بالمسيح فيكون خلص ولكن يجب عليه ان يسمع كلمة الرب ويعيها
وينفذها لكي يكمل طريق خالصه .وأيضا اهل بيته ليس سيخلصون بإيمانه بل يايمان كل منهم الشخصي
ولهذا كل منهم يجب ان يسمع وينفذ كلمة الرب
 33: 16فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له
اجمعون
ودليل انه هو واهل بيته والذين له صغار وكبار كلهم تعمدوا بعد ان سمعوا كالم ووصايا الرب وامنوا
وقرروا ان يموتوا عن االنسان العتيق ويقوما في المسيح في البر وطريق الخالص
 34: 16ولما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن باهلل
وهذا يؤكد انه بالفعل امن وصنع اعمال تؤكد ان ايمانه حي عن طريق انه تحمل خطورة ان يحرر سجناء
ويأخذهم لبيته وهذه عقوبتها قد تصل لقتله ولكنه بايمانه القوي لم يخاف الموت ووضح بهذه االعمال ان
ايمانه حي .االمر االخر المهم ان العدد يقول تهلل اذا كان قد امن ولم يقل النه خلص الن الخالص
طريق وليس موقف او لحظة
وشرحت طريق الخالص سابقا مؤيد باالعداد في ملف
امكانية هالك المؤمن
وباختصار الخالص طريق نسير فيه وهو طريق القداسة حتى في النهاية نفوز بالخالص
البداية ندرك الخالص

إنجيل لوقا 30 :2
َن َعْيَن َّي َق ْد أَْب َصَرَتا َخالَ َص َك،
أل َّ
تقبل المسيح تبدأ طريق الخالص
سفر أعمال الرسل 47 :13
ور لِألُممِ ،لِ َت ُكو َن أَْن َت َخالَ ًصا ِإَلى أَ ْق َصى األَْر ِ
ض».
هك َذا أ َْو َصاَنا َّ
َن َ
أل ْ
الر ُّبَ :ق ْد أَ َق ْم ُت َك ُن ًا َ
تسير مع المسيح تسير في طريق الخالص
سفر أعمال الرسل 17 :16
ِ
ِ
هذ ِه َّاتبع ْت بوُلس وإَِّياَنا وصر َخ ْت َق ِائَل ًة« ِ ُ :
الناس ُهم ع ِب ُ ِ ِ
ين ُيَن ُادو َن َل ُك ْم
يد هللا اْل َعل ِيَّ ،الذ َ
هؤالَء َّ ُ ْ َ
َ ََ
ََ ُ َ َ
يق اْل َخالَ ِ
ط ِر ِ
ص».
ِب َ

فالخالص بوضوح لم يوصف انه لحظة ولكن وصف انه طريق
تستمر كانجيل معاش تمتلك قوة الخالص وتزيد كل يوم
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 16 :1

يح ،أل ََّنه ُق َّوُة ِ
أل َِني َلس ُت أَس َت ِحي ِبِإْن ِج ِ
هللا لِْل َخالَ ِ
ص لِ ُك ِل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن :لِْلَي ُهوِد ِي أ ََّوالً ُث َّم لِْلُيوَن ِان ِي.
يل اْل َم ِس ِ
ُ
ْ
ْ
تستمر ايضا في الجهاد وال تهمل الال تضيع من طريق الخالص فال تنجو
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :2
ِ
ِ ِ
الر ُّب ِب َّ
ين
َه َمْلَنا َخالَ ًصا ه َذا ِم ْق َد ُارُه؟ َق ِد ْاب َت َدأَ َّ
ف َنْن ُجو َن ْح ُن ِإ ْن أ ْ
َف َكْي َ
الت َكُّل ِم ِبهُ ،ث َّم َت َثَّب َت َلَنا م َن َّالذ َ
َس ِم ُعوا،
ويستمر االنسان مدقق ويقمع جسده ويستعبده الال ارفض من طريق الخالص
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 27 :9
بل أَ ْقمع جس ِدي وأَس َتع ِبُده ،ح َّتى بع َد ما َكرْز ُت لِآل َخ ِرين الَ أ ِ
وضا.
َص ُير أََنا َن ْف ِسي َمْرُف ً
َ
َ ْ ْ ُ َ َْ َ َ
َْ َُ ََ
وافرح فيه بان اسمي كتب في سفر الحياه
إنجيل لوقا 20 :10
السماو ِ
ِ ِ
وِ
اح َت ْخ َض ُع َل ُك ْمَ ،ب ِل ا ْفَر ُحوا ِباْل َحرِ
ات».
ِي أ َّ
لك ْن الَ َت ْفَر ُحوا ِبه َذا :أ َّ
َن األَْرَو َ
اء ُك ْم ُكتَب ْت في َّ َ َ
َ
َن أ ْ
َس َم َ
ولكن استمر اجاهد لكي ال يحذف اسمي من سفر الحياة
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 5 :3

اة ،وسأَعت ِرف ِب ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام أَِبي
س ِثَي ًابا ِب ً
َم ْن َي ْغل ُب َفذل َك َسَيْلَب ُ
اس َم ُه م ْن س ْف ِر اْل َحَي َ َ ْ َ ُ ْ
َم ُح َو ْ
يضاَ ،وَل ْن أ ْ
َم َ
اسمه أ َ
ام َمالَ ِئ َك ِت ِه.
َم َ
َوأ َ
اذا البعض بعد ان يكتب اسمه في سفر الحياه النه بااليمان بدا طريق الخالص ولكنه لم يكمله فيقدر
الرب ان يمحيها لو بعد عن طريق الخالص
فالبعض يمكن ان يمحي اسمه ويحزف من سفر الحياه
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 19 :22
النب َّوِة ،يح ِذف هللا َن ِصيبه ِمن ِس ْف ِر اْلحي ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِن َكان أَحٌد يح ِذ ِ
اةَ ،و ِم َن اْل َم ِديَن ِة
َُ ْ
َوإ ْ َ َ َ ْ ُ
ََ
ف م ْن أَ ْق َوال ك َتاب هذه ُّ ُ َ ْ ُ ُ
وب ِفي ه َذا اْل ِك َت ِ
اْلمَقَّدس ِةَ ،و ِم َن اْلم ْك ُت ِ
اب.
ُ َ
َ
فيهوذا كان واحد من االثني عشر من الذين فعلوا المعجزات وقوات في ارسالية التالميذ في متي  10ولكنه
اختار الهالك بارادته فهلك
فمن يكتب اسمه في سفر الحياه ان لم يكمل طريق الخالص ال يبقي اسمه في سفر الحياه
سفر الخروج 33 :32
َفَقال َّ ِ
َخ َ ِ
وه ِم ْن ِك َتا ِبي.
وسىَ « :م ْن أ ْ
َم ُح ُ
الر ُّب ل ُم َ
طأَ إَل َّي أ ْ
َ
فبمخافه تتمم الخالص بخوف ورعدة حتى نهاية الطريق والحياة
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 12 :2

ِإ ًذا يا أ ِ
اآلن ِباأل َْوَلى ِجدًّا ِفي ِغَيا ِبي،
َحَّب ِائيَ ،ك َما أَ َ
ط ْع ُت ْم ُك َّل ِح ٍ
س َك َما ِفي ُح ُ
ضورِي َفَق ْطَ ،ب ِل َ
َ
ينَ ،لْي َ
ف َو ِر ْع َدةٍ،
َت ِم ُموا َخالَ َص ُك ْم ِب َخ ْو ٍ
حتى نهاية الحياه االرضيه حينما يحدد المسيح تفرح بالخالص
رسالة بطرس الرسول األولى 9 :1
َن ِائلِين َغاي َة ِإ ِ
الن ُف ِ
ص ُّ
وس.
يمان ُك ْم َخالَ َ
َ َ َ
فالخالص هو الوصول الي المنتهي اي نهاية طريق الخالص بسالم بعد صبر وجهاد
إنجيل متى 22 :10
ِ َّ ِ
يع ِم ْن أَج ِل ِ
ِ
ص.
ين ِم َن اْل َج ِم ِ
َوَت ُكوُنو َن ُمْب َغض َ
اسمي َ .ولك ِن الذي َي ْص ِبُر ِإَلى اْل ُمْن َت َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
ْ ْ
إنجيل متى 13 :24
ِ َّ ِ
ص.
َولك ِن الذي َي ْص ِبُر ِإَلى اْل ُمْن َت َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
ولي الكثير ولكن ال اريد ان اطيل اكثر من هذا الني عرضتها في ملفات سابقة أيضا مثل
هل كالم بولس الرسول عن التبرر بااليمان بدون اعمال الناموس يناقض كالم يعقوب الرسول عن
باالعمال يتبرر االنسان ؟ رومية  28 :3و يعقوب 24 :2
وغيرها

فما يقوله معلمنا بولس الرسول لسجان فيلبي بعد ان فهمنا بمقارنة العدد لغويا وفي سياقه وبمقارنته
ببقية االعداد التي تتكلم عن نفس االمر ان االيمان هو مدخل لطريق الخالص وبعد ذلك يستمر االنسان
يتقدم تدريجيا في طريق الخالص بااليمان العامل بالمحبة يحافظ على خالصه بخوف ورعدة حتى يتممه
في نهاية حياته ويفوز بالخالص

والمجد هلل دائما

