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 سقوط املؤمن 
 بقلم أر. يس. سربول 

� ما عليك القيام به ل�هاب إىل  ننا "مربرون باملوت"، وأو�، خلصونن اجلميع سيأب  عتقدنعيش يف ثقافة ت ر�ما 
 للعهد  صادقة رس�عة و ةقراء تُظهر أي. بذلك متعة االعتقاد�يد ال تعطينا أاهللا باتل ةول�ن لكم  ،املوت السماء هو 

من باملسيح وحده من أجل خالصه  آ  ذاال إإ سماءإىل ال اذلهابن الرسل اكنوا مقتنع� أنه ال يم�ن ألحد أاجلديد 
 ). ١٠-٩: ١٠رومية  ؛٦:  ١٤يوحنا (

  موضوع اختلفوا حول  لكنهم. الفكرةهذه  ون إىل حد كب� ىلع ون اإل�يليُّ ة، اتفق املسيحيُّ من انلاحية اتلار�يَّ 
اختلفوا حول ما إذا اكن    نخلصو سيهم اذلين  فقط    باملسيحيثقون    األشخاص اذلين  أن  ن اتفقوا فمَ اخلالص.    ضمان

 ن يفقد خالصه. أباملسيح يم�ن  ا ي شخص يؤمن حقً أ

ة اليت تع�  هذا املصطلح من اللكمة ايلونانيَّ يأيت . رتداداال ث عنه هنا هو مفهوم ة، ما نتحدَّ من انلاحية الالهوتيَّ 
ثننا  إ ، فقاموا باالرتدادث عن أوئلك اذلين أصبحوا مرتدين أو  ". عندما نتحدَّ االبتعاد عن" عن أوئلك اذلين    نتحدَّ

 من قبل. ي قاموا بهيمان باملسيح اذلاإلب اعرتافهم  سقطوا مناألقل  سقطوا من االيمان أو ىلع

ك ن هناك العديد من نصوص  ون خالصهم ألقيقيُّ ون احل ن يفقد املسيحيُّ أنعم، يم�ن    هن أالعديد من املؤمن� ب  تمسَّ
 ١لكمات بولس يف انظر إىل . يلع سبيل املثال، أن �دثن هذا يم�ن أنها �ش� إىل أالعهد اجلديد اليت يبدو 

 : ٢٠- ١٨: ١تيموثاوس 

اِت   ْستَوِْدُعَك إِيَّاَها َحَسَب انلُّبُوَّ
َ
َها االْ�ُن ِ�يُموثَاوُُس أ ُّ�

َ
َارَِب هِذهِ الْوَِصيَُّة أ

ُ
الَّيِت َسبََقْت َعلَيَْك، ليَِكْ حت

ََسنََة،
ْ
ِفينَُة ِمْن  ِ�يَها الُْمَحاَر�ََة احل ِي إِْذ َرفََضُه قَْوٌم، انَْ�رَسَْت بِِهِم السَّ

َّ
َولََك إِيَماٌن وََضِمٌ� َصاِلٌح، اذل

يَن ِمنُْهْم ِهيِمينَا�ُُس َواإلِْسَكنَْدرُ  ِ
َّ

يًْضا، اذل
َ
بَا َحىتَّ ِجَهِة اِإليَماِن أ يَْطاِن ِليَكْ يُؤَدَّ ْسلَْمتُُهَما لِلشَّ

َ
اِن أ َ ، ال�َّ

فَا.   َال ُ�َدِّ

يمان اإل ىلع افظأن � اوس بولس تيموث يدعو، خدمتهو اوس قة حبياة تيموثاتلعليمات واتلحذيرات املتعلِّ ، ب� هنا 
إىل أوئلك اذلين "انَْ�رَسَْت بِِهِم   بولس الرسول�ش� ر أوئلك اذلين لم يفعلوا ذلك. تذكَّ ين أ ، والضم� الصالحو

ِفينَُة ِمْن  فَا".  أي ،"ِجَهِة اِإليَمانِ السَّ بَا َحىتَّ َال ُ�َدِّ يَْطاِن ِليَكْ يُؤَدَّ ْسلَْمتُُهَما لِلشَّ
َ
اِن أ َ إىل  ةشارإاثلانية � املالحظة "ال�َّ

�شلك  وئلك اذلين سقطوا  أل  ةملموس   ةأمثلو  الصارمحذير  اتل له �مع ب�  م�بأ  نلص لرجال، وا ؤالء اس هلبول  حرمان
 املسييح.  عرتافهمإمن  �زن
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  نذكر ن أيمكننا . و��ون سقوطهم عظيًما ن �سقطوا أيم�ن املعرتف� بإيمانهم ن املؤمن� أ ليس هناك شك يف
مؤمن  نه ليس لك  أ  تظهر  اسرتدادهنه تم  أملسيح. ول�ن حقيقة  ا  سبيل املثال، اذلي أن�ر  مثل بطرس، ىلع  شخاصأ

ى نقطة الال   معرتف بإيمانه �سقط و��ون سقوطه   �شلك خط� و�ب� ب� السقوط  ن نم�ِّ أ  وهنا �ب.  عودةقد ختطَّ
املؤمن�   ة عنم�ء بأمثلن الكتاب املقدس أصلحون ون المُ . وقد الحظ الالهوتيُّ الاكمل وانلهايئالسقوط و

فعًال   وناملسيحيُّ  �سقط  لك. ذلبال ندم أو تو�ةفرتات طو�لة لفادحة وحىت  ايا يف خط ا � اذلين سقطواحلقيقيِّ 
 ليسوع املسيح؟ العل� ن ي�ون أ�رث خطورة من إن�ار بطرس أيم�ن   ماذا. �شلك عظيم �سقطونو

م أإىل األبد،  ضلُّوا و �شلك ال رجعة فيهقد سقطوا ذنبون �سقوط حقييق امل األشخاصل�ن السؤال هو، هل هؤالء 
ن  أ  نرى شخص مثل بطرس،  ة ؟ يف حالة سوف يتم معاجلتها باسرتدادهم يف انلهايةمؤقت ةحال هو وط السق هذان أ

 ا يف املقام األول؟ ؟ هل اكنوا مؤمن� حقً ا ئيًّ �سقطون نها ولج بتو�ته. ومع ذلك، ماذا عن أوئلك اذلين  سقوطه قد عُ 

ث  ال.ىلع هذا السؤال �    �ب أن ت�ون إجابتنا  اذلين خرجوا من    الكذبةم�  عن املعلِّ   ١٩:  ٢يوحنا    ١رسالة    تتحدَّ
يمان اإل عرتاف ا دموا ق األشخاص اذلين  ارتدادمن الكنيسة. يصف يوحنا  ولم �سبق هلم أن اكنوا جزًءاالكنيسة 

اكن    فإن.  )٣٠-٢٩:  ٨(رومية    ره ن يربِّ د لك مَ ن اهللا يمجِّ أذلك، �ن نعلم    ا. عالوة ىلع حقً وا  تغ�ُّ   ي�ن قد   ولكنهم لم 
 اهللا هذا الشخص. سيحفظ ف ،قد تربَّراحلقييق و اخلالص يمانإدليه ما شخص 

؟ يشء واحد  تماًما ا  قيد احلياة، فكيف نعرف إذا اكن مرتدً   ، إذا اكن الشخص اذلي سقط ال يزال ىلع يف الوقت نفسه
، ال  ارتد عنهالحًقا يمان واإل قام باعرتاف ا شخًص  أرى قلب اآلخر�ن. عندما  ةهو قراء ال �ستطيع أحد منا فعله

د عرف ما إذا اكن أ من املؤ�د  ما يف املستقبل  ة ول�ن يف مرحل وعظيمسقوط خط�  وسط� وا حقً  هو شخص ُ�دَّ
د أبًدا يف الواقع هو شخص ما إذا اكن   و؛ أيتم اسرتدادهس  من ابلداية.  ا اكذبً   هيمانإ اعرتاف نو�، لم ُ�دَّ

ة،  صميم حياتنا املسيحيَّ   تمس  ف�.  نظر�َّة  ةن يفقد خالصه ليست مسالأشخص  يم�ن ألي  مسالة ما إذا اكن    إن
نا، وال سيما أوئلك ئنا وأصدقا تق باهتمامنا بعائال ا فيما يتعلَّ ، ول�ن أيًض يف اإليمان  ا ق بمثابرتنليس فقط فيما يتعلَّ 

موا نهم قأ ،ةاملظاهر اخلارجيَّ  حبسب لك اذلين يبدو،  جدير باثلقة،  اعرتافهمن أ كنا نظن . حقييق  يمانإ اعرتاف دَّ
 اإليمان.هذا  نهم أن�روا  اكتشفنا أ وأخً�ا  إخوة أو أخوات،كقبلناهم و

، احلايل  ة للوضعص�، ثم تنتظر. �ن ال نعرف انلتيجة انلهائيَّ ن تأ، ؟ أوالً مثل هذا املوقفعم� يف   ماذا تفعل �شلك
  ع توقَّ هناك لم ن�ن ن أشخاصرؤ�ة ب جأ ا سنُف عندما نصل إىل السماء. هناك مفاجآتستكون  ه نأ�د من أنا متأ و

ال نعرف   ة ألننا ببساط ذلك هناك، جودهم و�دين من أكنا متأشخاًصا  لن نرى ننا سنندهش أل، ووجودهم هناك
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،  انلفس  تلك غ�ِّ يُ هو و قادر ىلع رؤ�ة تلك انلفس،. اهللا وحده فس اإل�سانأو نل اإل�سانلقلب  احلالة ادلاخليَّة
 . فسو�فظ تلك انل

 

لقد�س أندرو يف مدينة سانفورد  ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة ا
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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