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السؤال

هل الضربات تحدث على األشرار فقط وليس المؤمنين مثل ان وباء يضرب األشرار فقط ويكون
المؤمنين بجانب األشرار وال يحدث لهم شيء

الرد

اإلجابة ستكون باختصار شديد .وفي البداية اإلجابة هو نعم وال .أي في بعض االحيان حسب ما
يراه الرب صالح للبنيان يسمح بان الضربة على األشرار فقط ومرة أخرى تكون على الكل ابرار
واشرار.
ففي مواقف كثيرة في الكتاب المقدس الضربة كانت على األشرار فقط
مثل الطوفان وسدوم وعمورة والضربات العشرة التي بوضوح كانت على المصريين وليس العبرانيين
وغيرها الكثير
ولكن هناك ضربات أخرى في الكتاب لم تفرق بين اشرار وابرار وسيكون الفصل بينهم .مثل حروب
كثيرة ضد شعب إسرائيل
بل هناك ضربات كانت ضد ابرار مثل أطفال بيت لحم
بل أيضا الرب يسوع وضح أحيانا انه ممكن تحدث ضربة الشرار ولكنهم اقل شر من اخرين
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فالكتاب المقدس قال بوضوح ان ممكن ضربة واحدة باي نوع او حادثة واحدة تحدث للبار وللشرير
معا
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فلهذا ال أستطيع ان أقول ان الضربات تحدث لألشرار فقط بل ممكن تحدث لألبرار .ولكن كيف
اعرف هذا يكون من اعالن الرب كما أعلن في عدة مرات عن الضربة وسببها وأنذر بها

اما عن لماذا في موقف الرب يجعل الضربة على الشرير فقط ولكن في موقف اخر تكون على
االثنين فهذا امر شرحه يطول وشرحته سابقا في ملف
التجارب في الحياة المسيحية
الرد على مشكلة األلم
الضربة متى حدثت للشرير ليس له رجاء اما متى حدثت للبار فيثق في وعد الرب الذي وعد وقال
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 28 :8
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فللشرير عقاب اما للبار تنقية او تزكية والرب يحضر كل هذا في يوم كرسي المسيح.

والمجد هلل دائما

