
"؟وط البارل"  

ك ليونزبقلم أري  

 :١٩)تكوين  نيلواطيمن ال غاضبحشد إلى عرفا رجال تلتان لم ه الاتبنا. قدم (١٣−١٢: ١٣ش في مدينة سدوم الشريرة )تكوين يعلا راتخا

أي شخص  رفمن المرجح أن يع(. ٣٦−٣٠ :١٩، وإن كان دون علم )تكوين منه هاتبناحملت شرب خمرا فسكر وفي وقت الحق (. ٨-٥

" في العهد الجديد. بارا"يدعى لوط ومشاكله. لهذا السبب، يجد البعض أنه من المقلق أن  لوط ،العهد القديمبسيطة بتاريخ على دراية 

وقد شقت عليه سيرة الفجور التي ، البارا لوط وأنقذ" ثالث مرات لوصف البطريرك: "هللا ... بارمصطلح "ال في الواقعاستخدم بطرس 

بطرس ) يرى ويسمع عن اعمالهم االثيمة تعذب يوما بعد يوم لما بارةالوكانت نفسه  ،ساكنا بينهم الباروكان هذا  ،اولئك الفاسقون يسيرها

كثيرون صورة مختلفة عن لوط في سفر التكوين؟ يرى في حين " بالبارلوط "دعوة بطرس كرر لماذا ( اضيف التشديد، ٨−٧ :٢ الثانية

هل يناقض الكتاب المقدس نفسه؟لوط بارا حقا؟ كان هل   

ال يعني أن شخص ما  بها قامخطايا محددة وأفعال حماقة  لالمقدس قد سجتب أوال، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من أن الكا

 بطرس؛ ٢١:٥الثانية كورنثوس ) خطيئةبال عاش الرجل المثالي الوحيد الذي هو . كان المسيح باراالشخص ال يمكن أن يكون هذا 

في  او، فإنها عص(٢٩−٧ :١١عبرانيين المؤمنين )كانوا في عداد غيرهم . على الرغم من أن نوح وإبراهيم وموسى، و(٢٢:٢ االولى

(. لم يبارك ١٨−١ :٢٠؛ ٢٠−١٢ :١٢؛ ٢١:٩)راجع تكوين  نبغباء أو جبوا (، وتصرف١٢−١: ٢٠عدد بعض األحيان إرادة هللا )راجع 

أضافت ا األعمال عندمب تربر"فقد ، بغائها. في حين أن هللا لم يتغاضى عن البغيحاب ارأيضا تأمل إخالصهم.  م قط، فقطهعصيان هللا

السالم" ين بسواستلقت الجألنها ، الكفارمع البغي راحاب لم تهلك (. "باإليمان ٢٥:٢ يعقوب" )خرآ طريقثم صرفتهما في  ينلوالرس

لمثل، باالجنسية الماضية.  احاب من تدمير أريحا، ال يعني أن هللا تغاضى عن خطاياهارقد أنقذ بنعمته . لمجرد أن هللا (٣٢:١١عبرانيين )

 ىاالول بطرسال يعني أن لوط كان مثاليا. حتى الرسول بطرس الذي خدم أيضا كشيخ في كنيسة الرب ) وط بارادعا لطرس لمجرد أن ب

 تنحيه من الوثنيين برياء(، و٧٥−٦٩ :٢٦ تيملرب )ل تهعرفم(، وإنكار ١٤٣١:اإليمان )متى قلة لفي وقت أو آخر  ا(، كان مذنب١:٥

(.١٤−١١ :٢غالطية )  
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 ال تنسى.التي عض األخطاء بأيضا بقام الذي و، اصالح رجال

،

 ( يجب تسمية موقع١) :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا

( يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣) صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا( ٢الناشر األصلي؛ ) وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ

 عديالتمن الت( يمنع إجراء أي نوع ٥) ال؛لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي (٤) للمادة

 (؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا) اتابمنعا 

كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  (اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال) متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  (٦)

أخرى معروضة يجوز أن تدرج ضمن مواد وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال (٧؛ )منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م

أن تنسب  شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال( ٨) للبيع؛

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاا  

ثانيا، يجب أن تؤخذ تصريحات بطرس حول بر لوط بعين االعتبار في سياقها الصحيح. على غرار كيف كان نوح جزيرة بر 
فجارا"، و"فاسقين" للغاية  أثمة"،  بطرس الثانية ٢: ٥ كان لوط محاطا بمواطني سدوم الذين كانوا  محاطة ببحر من اإلثم 
بطرس الثانية ٢: ٧−٨ على الرغم من أن لوط كان بعيدا عن الكمال، فإنه لم يكن مواطنا شريرا، فاسقا من سدوم. كان 
بطرس الثانية  يوما بعد يوم لما يرى ويسمع عن اعمالهم االثيمة"  صالحا. فصل لوط نفسه عن فجور سكان سدوم، وكان يتعذب 

كأعمال إبراهيم في مصر وجيرار عندما سمح للملوك  على الرغم من أن عرض لوط لبناته على اللواطيين هو أمر ال يغتفر 
أن يأخذوا زوجته من أجل الحفاظ على حياته؛ انظر تكوين ١٢: ١٠−٢٠؛ ٢٠: ١−١٨ يشير سفر التكوين ١٩ بوضوح إلى 
تكوين ١٩: ٩(.  يقيم نفسه حاكما"  التمييز بين بر لوط وشر سكان سدوم. وقد ألمح رجال سدوم إلى ذلك عندما أعلنوا أن لوطا 
هذا هو التمييز الذي أبرزه بطرس، وليس أن لوط كان مثاليا، بل انه لم يتلوث بالفساد الشديد المنتشر في جميع أنحاء سدوم. 
يوحنا االولى ١: ٥-١٠ كان لوط  مثل المسيحيين اليوم الذين يسعون إلى السير في النور، على الرغم من أنهم غير كاملين 

جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة ٢٠٠٨ أپولوجيتكس پرس 



مثنى


