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 حقائق عن اجلحيم
 نظرة على األبدية

 
ت لك ا يف اجليش خلوض احلرب، وإن ُسنحإلتحاقنا مجيعً ــ سؤال للتفكري: إن وّقع رئيس اجلمهورية غًدا بياًًن ب 

 الفرصة لتختار نوع العمل الذي ستقوم به، فماذا ختتار؟ 
 

 املعركة غري املنظورة اليت ُُتاك ضّدًن 
احلرب اليت ما زالت تدور رحاها على مدى العصور. وليست هناك أية خلوض  لقد مّتت دعوتنا مجيًعا  

وظائف بعيدة عن اخلطوط األمامية. املعركة تدور من حولنا، وحنن يف وسط العراك. وقد كتب بولس الرسول عن 
َنا َحَسَب اْلََْسِد حُنَاِرُب. ِإْذ ألَن ََّنا َوِإْن كنَّا َنْسُلُك يف اْلََْسِد، َلسْ "هذه احلرب يف رسالته الثانية إىل أهل كورنثوس:  

عندما يقبل اإلنسان .  4-3:10كورنثوس  2." َأْسِلَحُة ُُمَاَربَِتَنا لَْيَسْت َجَسِديًَّة، َبْل قَاِدرٌَة بِ  اهلِل َعَلى َهْدِم ُحُصون  
ل كونية وأبدية. مفاعي  املسيح فإنّه ينضّم إىل جيش هللا. فإنت كنت مؤمًنا ابملسيح، أنت مدعو خلوض معركة ذات

تقبله بعد، فاعلم أنّه تدور معركة غري مرئية ستؤثّر على مصريك األبدي. والكثري من املؤمنني يؤثرون   كنت مل  وإن 
 البقاء يف صفوف املدنيني خالل أايم احلرب. 

يف   اْلهات   أرسلت وزارة الدفاع يف لندن برقية إىل إحدى1914احلرب العاملية األوىل يف العام    حني نشبت 
إحدى مناطق إفريقيا النائية مفادها: "أُعلنت احلرب، أُقبضوا على كل الغرابء األعداء يف ُميطكم." فأتى اْلواب  

القبض على عشرة أملان، ستة بلجيكيني، أربعة فرنسيني، إيطاليني، ثالثة منساويني، وأمريكي واحد.نرجو   السريع:"تَّ 
ضد من حنن خنوض   إىل   ا الكتاب املقّدس فواضح متاًما ابلنسبة؟" أمّ إعالمنا حااًل ضد من حنن خنوض احلرب

، َبْل َمَع الرَُّؤَساِء، َمَع السَّاَلِطنِي، َمَع ُوالَِة اْلَعاملَِ َعَلى "حربنا: إنّه العدّو العتيق!!    فَِإنَّ ُمَصاَرَعتَ َنا لَْيَسْت َمَع َدم  َوحلَْم 
ِت.ظُْلَمِة هَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّ     12:6" أفسس  رِّ الرُّوِحيَِّة يف السََّماِوايَّ
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ويفّضل معظمنا العمل يف الصفوف اخللفية عند إندالع احلرب حيث ال نكون حنارب عملًيا، لكن ذلك   
من حتب. وأعداؤان غري   وضدَّ  كليس ممكًنا. إنك موجود على اخلطوط األمامية. وهناك حرب مستعرة ضدّ 

 ت إمرة قائدهم إبليس. وهم منّظمون، ذوو هدف، ال يكّلون وال ميّلون. منظورين يعملون حت 
 لحروب؟ خلوض الدول ل  ما هي أهم األسباب

احلاضرة أايمنا  على  تنطبق  أسباب عديدة  الغابرة  يف   ، لكنهناك  األرض   األايم  متّلك  األسباب على  انطوت 
الغنيمة   ُتستملك األرض كانت  والعبيد. وعندما كانت  يهامجون حصون والغنيمة  وأبناء هللا  املنتصرين.  تُقّسم بني 

:" نَ ْعَلُم أَن ََّنا حَنُْن بليسحتت سيطرة إ  العامل هو يف قبضته إذ خيربان الكتاب املقّدس أّن    إبليس وحيّررون من استعبدهم 
ّرِيِر.  ( 19:5يوحنا1" )ِمَن هللِا، َواْلَعامَلَ ُكلَُّه َقْد ُوِضَع يف الشِّ

 
 دهم أن يتوب؟ ماذا لو رفض أح

العصر  واجب    إبليس ومساعدهتم    الكنيسة يف هذا  قبضة  العامل من  إنقاذ  للمسيح حىت ال   هو  ليصبحوا تالميذ 
ينفصلوا عن هللا إىل األبد ويكون مصريهم اْلحيم. وهللا حيب اْلميع وهو ال يريد أن يهلك أي أحد بل أن يقبل 

من دون أن يتعّرفوا ابملسيح؟ ماذا لو مل    يتوبوا؟ ماذا لو ماتوااذا لو مل (. لكن م9:3بطرس2اْلميع  إىل التوبة )
يتجاوبوا مع رسالة هللا املمتلئة ابحملبة واألخبار السارّة؟ عند جميء املسيح اثنية سيفصل اخلراف )املؤمنني( عن اْلداء 

 )غري املؤمنني(، وخُنرب أن البعض سُيعاقبون ملدى األبدية: 
ِة إِلبِْليَس َوَمالَئِ »ُُثَّ يَ ُقوُل أَْيضً        َكِتِه، ا لِلَِّذيَن َعِن اْلَيَساِر: اْذَهُبوا َعّنِّ اَي َماَلِعنُي ِإىَل النَّاِر األََبِديَِّة اْلُمَعدَّ

 أَلّّنِ ُجْعُت فَ َلْم ُتْطِعُمونِ ي. َعِطْشُت فَ َلْم َتْسُقونِ ي.  
 َتْكُسونِ ي. َمرِيًضا َوَُمُْبوًسا فَ َلْم تَ ُزوُرونِ ي.   ُكْنُت َغرِيًبا فَ َلْم ََتُْوونِ ي. ُعْراَياًن فَ َلمْ  
، َمىَت َرأَيْ َناَك َجائًِعا أَْو َعْطَشااًن أَْو َغرِيًبا أَْو ُعْرايَ   يُبونَُه ُهْم أَْيًضا قَائِِلنَي: اَيَربُّ اًن أَْو َمرِيًضا أَْو َُمُْبوًسا ِحيَنِئذ  ُيُِ

ِئالً: احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِبَا أَنَُّكْم ملَْ تَ ْفَعُلوُه ِبََِحِد هُؤاَلِء اأَلَصاِغِر، َفِب ملَْ تَ ْفَعُلوا. َوملَْ خَنِْدْمَك؟ فَ ُيِجيبُ ُهْم ِقا
  46-41:25مىت  فَ َيْمِض  ي هُؤاَلِء ِإىَل َعَذاب أََبِديّ  َواألَبْ رَاُر ِإىَل َحَياة  أََبِديَّة «.

 
% منهم اختربوا اْلحيم  5ا ممن اختربوا صدمة أو مرض عضال أن  شخصً   350استنتج بيرت فنويك بعد مقابلة 

 150 بعنوان "حياة بعد احلياة" بقلم د. رميوند أ. مودي طال  بوضوح. ويف الدرس األول كّنا قد ذكران كتاابً 
شخًصا اختربوا املوت ُث عادوا إىل احلياة. كذلك، فإّن د. موريس رولينغ يذكر يف كتابه "عودة من اْلحيم" 
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 عموًما  يتذّكرون  الناسالذكرى خالل أايم قليلة. قال إّن    أشخاًصا اختربوا اْلحيم، لكن ما فتئوا أن طمروا تلك
األمور اْلّيدة، وينسون األمور السيئة. لذلك فإن أُرجئت املقابلة قليالً فإنه بعد أايم أو أسابيع أو أشهر تبقى 

 التايل:   72. وأستشهد من ص  (33الذكرايت اإلُيابية فقط )ص 
"كنت أان )د.رولينغ( أراقب جهاز القلب ملريضي عندما توّقف قلبه. ويذكر املريض قصته كالتايل: "فقدت 

ُث ضربتّن اي دكتور على صدري قائالً: "عفًوا منك". وكان أحدهم يصرخ. ُث وقع شيء ما على كتفي  الوعي
ظلمة حالكة. كان اهلواء يصفر بينما كنت  األيسر، وجّن جنون اْلميع. فقدت التواصل وكنت أهيم بسرعة يف 

أسارع ابجتاه ذلك النور اْلميل امللتهب. ُث بدأت جدران النفق حترتق، وكان يف هناية النفق حبرية مشتعلة وكأنك 
تصب الزيت عليها. ورأيت أخيلة طويلة ألانس هائمني كما احليواانت يف حديقة احليوان. ورأيت يف أسفل التّلة 

قد تويّف؛ وكل ما أذكر هو أهنم كان ُيّرون النهر صوبه فصرخت:"مرحبا، جيم". نظر إيل ومل يبتسم صديًقا كان  
. وكنت حىت. بدأوا ِبخذه للناحية األخرى فأخذ ابلصراخ: رحت أركض، لكّن مل أجد منفًذا أخرج منه

 أرّدد:"يسوع هو الرب. يسوع هو الرب!" فجأة عدت إىل جسدي، وكنت تقّطب جراحي."
 :75د حادثة أخرى يف ص  وجن

"اقُتدت إىل مكان يف العامل الروحي يُدعى اْلحيم. إنه مكان العقاب لكل الذين يرفضون يسوع املسيح. مل أَر 
والكئيب   دة؛ إنه ذلك الظالم األسود التاماْلحيم فقط، بل شعرت بعذاب الذين هناك. الظالم حالك بش

 يف جاف، وعيناك تلتهبان كأهنما مجرتني مشتعلتني ئسة. اْلو حار و والكثيف والثقيل والذي يشعرك ابلوحدة اليا
 وجافون بشّدة بسبب قوة احلرارة... ليس ابإلمكان وصف الوحدة يف اْلحيم.  مقلتيك. ولسانك وشفتاك مشققون 

 :37وجند احلادثة التالية يف ص 
كتف تشاريل وعملت لكي أصل   "كنت )د. رولينغ( أنعش أحد املرضى عندما حدث التايل: أدخلت القسطلة يف

هبا إىل قلبه الذي توّقف فجأة فبدأت ابلضرب على قلبه لكن بدأ الدم ابلتدّفق فتوقفت إلحكام القسطلة. وبينما  
ذلك عّدة مرّات. وحني توقّفت   قلبت عيناه وبصق وحتّول لونه إىل أزرق ُث بدأ ابإلرجتاف. حدثنكنت أعمل، ا

 أان يف اْلحيم. ال تتوّقف حبًّا قائالً: "ال تتوّقف، ال تتوّقف. أان يف اْلحيم.  يل ألعيد تثبيت القسطلة صرخ تشار 
هلل. أال تفهم؟ ففي كل مرّة تتوّقف أعود إىل اْلحيم." شعرت ابإلستياء عندما طلب مّن أن أصلِّي من أجله اب

تلك النظرة اليت   فطلبت منه أن يسكت إذ أان طبيب ولست رجل دين أو طبيبا نفسًيا. ورمقتّن املمرضة
تسأل:"ماذا ستفعل؟" عندها ارجتلت صالة "اصطناعية" وجعلته يرددها ليكّف عّن: "قل، اي يسوع املسيح جنِّّن 

 ابملسيح."  ،أان )د.رولينغ(  ، منت، آأمر عجيب إذ مل يعد ذلك اجملنون اْلاحظ العينني. عندهامن اْلحيم." وحصل  
1. 

 ، بل هو طبيب غري متحّيز كتب عن اختبارات مرضاه الذين أنعشهم. د. رولينغ ليس الهوتًيا أو رجل دين
 

1 Maurice S. Rawlings, M.D. To Hell and Back. Send the Light Publishers 
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 هل املوت هو الفناء؟ 

نسان مل يقبل غفران هللا اجمّلاّن. وكلمة فناء إفناء أي    هول البعض إّن اْلحيم هو املكان الذي يتم فييق
املقطع السابق، إستخدم يسوع مرتني تعّن:"اإلحنالل إىل حالة من الفساد التام أو الالوجود؛ أو اهلدم الكلّي." ويف  

سعادة أتباعه واليت تعّن: "أبدية وابقية. احلياة األبديّة تعّن احلياة املنبثقة من هللا   ليصف  aiōniosالكلمة اليواننية  
 من يرفض أّن كلّ   ذلك التعريف ابلفناء قط. وتعليم يسوع واضح  ميتّ   وال   2ولذلك هي ال تتأثّر ِبحدودية الزمن."

الذي ترّأس قيادة . خترب سفتالان ستالني، ابنة جوزف ستالني  سيتعّذب من عقاب أبدي  يل ويستمر يف اخلطّية اإلجن
أهنا عاينت والدها وهو حيتضر وتقول إهّنا لن جتلس قط ابلقرب من إنسان غري  1953-1922روسيا من العام 

!"  ُمُِيفٌ "مؤمن حيتضر. قالت إنّه ذهب إىل اْلحيم وهو يصرخ ويرفس.   )عربانيني  ُهَو اْلُوُقوُع يف َيَدِي هللِا احلَْيِّ
ملك فرنسا شارل التاسع، ودايفيد هيوم،   ات وهو يصرخ متعّذاًب. كذلك حدث معإّن فولتري م  ويُقال (. 31:10

 وتوماس ابين. أّما عن الذين يعرفون هللا، فقال س.م. ورد:"مل يُعرف قط عن مؤمن أنكر إميانه على فراش املوت." 
 

 إىل اجلحيم؟   الناس  ملاذا يُرسل إله حمب
َنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل يـَْهِلَك ُكلُّ َمْن يـُْؤِمُن بِِه، َبلْ        َتُكوُن لَُه احْلََياُة "ألَنَُّه هَكَذا َأَحبَّ هللاُ اْلَعاََلَ َحَّتَّ بََذَل ابـْ

َنُه ِإىَل اْلَعا َلَِ لَِيِديَن اْلَعاََلَ، َبْل لَِيْخُلَص ِبِه اْلَعاََلُ. اَلَِّذي يـُْؤِمُن بِِه الَ يَُداُن، األَبَِديَُّة.ألَنَُّه ََلْ يـُْرِسِل هللاُ ابـْ
 (  18-16:3، ألَنَُّه ََلْ يـُْؤِمْن ِِبْسِم اْبِن هللِا اْلَوِحيِد." )يوحنا  َوالَِّذي الَ يـُْؤِمُن َقْد ِدينَ 

   
مله هو يف القارب نفسه: لقد أخطأان مجيعنا وأعوزان جمد قّدم هللا طريق اخلالص، بينما اْلنس البشري ِبك لقد  

هللا. ال يستطيع أّي منا أن يقول إنّه مل خيطىء قط. فإن أخطأت مرة واحدة فقط، هذا كاف  ليجعلك خاطًئا. 
ب نقف مذنبني أمام هللا. ويفّسر يعقو ومجيعنا نعاّن من املرض نفسه. واخلطية تفصلنا عن هللا إىل األبد. ومجيعنا  

."األمر كالتايل:   َا َعثَ َر يف َواِحَدة ، فَ َقْد َصاَر جُمْرًِما يف اْلُكلِّ   لو(.  10:2)يعقوب  "أَلنَّ َمْن َحِفَظ ُكلَّ النَّاُموِس، َوِإمنَّ
أمل يكن قد استخدمها؟   كانت هناك وسيلة أخرى ليدخلنا هللا إىل السماء غري إرسال ابنه ليموت بقساوة وعذاب

سان حّرية اإلختيار، لكن عدالته تتطّلب أّن املتمّرد يُدان. وال ميكن هلل القّدوس أن يدع اخلطية يف لقد أعطى اإلن
 ُمضره، لذلك هو حيرتم قرار املتمّرد يف عدم توبته. 

 

 
2 Key Word Study Bible, New Lexical Study Aids, AMG Publishers, page 1580. 
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البشري بسبب ُمبّته:   ابدر هللا خبطّة لقد   للجنس  املذنب   إنقاذ  اإلنسان  ابنه وأيخذ مكان  يتجّسد 
 يطال اإلنسان ِبحبته وخيّلص كل من يقبل إليه ويطيعه. كذا تتم عدالة هللا و ه. هفيحمل القصاص عن

يعطينا ابملسيح،  ونؤمن  نتوب  للمسيح   عندما  لنحيا  القوة  القدس  اآلخرين  الروح  بشجاعة   وجنيب 
اجم مملكة إبليس عندما نتكّلم حبقائق كلمة هللا عن خطّة هللا اإلنقاذية للجنس البشري. وحنن هن  همنكّلمو 

(، أو ممتلكاته الثمينة وهي حياة 17:3ىلء هللا الثمينة )مالخي  قول ِبن الشيطان حياول أن يسرق آلاليت ت
الناس اليت مات املسيح من أجلهم. خنوض حراًب ضد إبليس لنحرر األسرى من قلعته. والكنيسة هتاجم 

أبواب اْلحيم لن تقوى على   أنّ   18:16اليوم لكسر كل مقاومة يشّنها العدّو ضد الكنيسة. نقرأ يف مىت  
هللا اليت تعمل الكنيسة. واألبواب تشري إىل مقاومة العدّو. وأبواب اْلحيم لن تقوى على مقاومة كنيسة  

 ني إىل منزهلم األبدي. على جلب أانس غال
 جيب أن يكون اإلنسان ليستأهل اجلحيم؟ ما هو اخلط الفاصل؟  إىل أي مدى من السوء 

اخْلَائِفُ  اْلَكذَ "َوأَمَّا  يُع  َومجَِ اأَلْواَثِن  َوَعَبَدُة  َوالسََّحرَُة  َوالزُّاَنُة  َواْلَقاتُِلوَن  َوالرَِّجُسوَن  اْلُمْؤِمِننَي  َوَغرْيُ  بَِة، وَن 
، الَِّذي ُهَو اْلَمْوُت الثَّاّن     8:21" رؤاي فَ َنِصيبُ ُهْم يف اْلُبَحرْيَِة اْلُمتَِّقَدِة بَِنار  وَِكرْبِيت 

هذه اآلية اليت تعّلم أن اخلائفني والكاذبني وغري املؤمنني سيكون مصريهم البحرية املتّقدة توضيح    أريد 
لقد تكّلم يسوع عن األبدية كثريًا،  املقّدس واضحة جًدا.  الكتاب  اليت يرمسها  ابلنار والكربيت. والصورة 

بحرية املتّقدة فعلية، أو صورة ونّبه أتباعه من جهنم ألنه مل يرد أن يذهبوا إىل هناك. ال أعلم إن كانت ال
املتّقدة ممتلئة  البحرية  أّن  أهتم أن أعرف. مهما تكن، فما نعلمه هو  تشبيهية، أو حالة. أان شخصًيا ال 

عذاب ودمار وأيًضا ِبكان الظلمة األبدية   ابملكان اململوء  عذاب ودمار. والكتاب املقّدس يصف اْلحيم
النور   لنور أو الظلمة. وسنسكن يف إحداها يف األبدية. فّكر يف طبيعة أمامنا خياران؛ إّما ا(. 13:1)يهوذا  

والظلمة: النور يقّدم الصّحة والعافية وهو حاجة أساسية للنبات. النور يضيء ويُظهر األمور ويغّذي ويقّدم 
ملّدة طويلة   احلياة. بينما الظلمة ختىبء وتغطي؛ إهنا غياب الضوء. وخيربان علماء النفس أّن البقاء يف الظلمة

أخرى. فليس صحيًّا أن يعيش الناس يف مكان مظلم، وحبرية النار ستكون مكان  ايسّبب اإلكتئاب وأمراض
والتكّلم   دعوّن الظلمة.  هناك؟  الذهاب  يستحق  من  هذا.  يومنا  يف  به  مرغوب  غري  املوضوع  هذا  عن 

واحدة! وكم مرّة على اإلنسان أن   أسألكم: كم مرة على اإلنسان أن يرتكب جرمية لكي يصبح جمرًما؟ مرّة
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واحدة!  مرّة  يصبح خاطًئا؟  لكي  أن خيطىء  اإلنسان  على  مرّة  وكم  واحدة!  مرّة  ليصبح كاذاًب؟  يكذب 
 مجيعنا حباجة إىل ُمّلص، وليس أحد غري يسوع ِبقدوره أن خيّلصك من عقاب اخلطّية. 

"َكَما ُهَو . وقد فّسر ذلك بولس الرسول بقوله:  بداية الطريق لوصولنا إىل هللا هي اإلعرتاف حباجتنا ملخّلص
وا َمًعا. لَْيَس َمْن يَ ْعَمُل َمْكُتوٌب:»أَنَُّه لَْيَس اَبرٌّ َواَل َواِحٌد. لَْيَس َمْن يَ ْفَهُم. لَْيَس َمْن َيْطُلُب هللَا. اْْلَِميُع زَاُغوا َوَفَسدُ 

بولس كالمه قائالً إنّه لن ينال أحٌد التربير بسبب أعماله   عاتبو .   ( 12-10:3)رومية  َصاَلًحا لَْيَس َواَل َواِحٌد."  
(. قال إّن التربير عن غري طريق حفظ الناموس قد أُعلن وهو من خالل موت املسيح بداًل عّن 20)الناموس، ع

وعنك. وأنت تنال هذا التربير عندما تتوب عن خطاايك وتدع يسوع املسيح يرتّبع على عرش حياتك. هذه هي 
(. وعندما تفعل ذلك يُكتب امسك يف سفر احلياة 12:4قة الوحيدة لتهرب من مكان العذاب )أعمال الرسلالطري

. أّما الذين أمساءهم غري موجودة يف السفر الذي حيوي أمساء الذين سّلموا حياهتم للمسيح وقبلوه ليغفر خطاايهم
 فسيتعّذبون يف حبرية النار: 

 
 يَُة يف ُُبَرْيَِة النَّاِر. هَذا ُهَو اْلَمْوُت الثَّاِن. طُرَِح اْلَمْوُت َواْْلَاوِ و "     

 (15-14:20" )رؤاي يوحنا  وَُكلُّ َمْن ََلْ يُوَجْد َمْكُتوًِب يف ِسْفِر احْلََياِة طُرَِح يف ُُبَرْيَِة النَّاِر.  
 

َكْأِس َغَضِبِه، َويـَُعذَُّب بَِناٍر وَِكْْبِيٍت َأَماَم فـَُهَو أَْيًضا َسَيْشَرُب ِمْن ََخِْر َغَضِب هللِا، اْلَمْصُبوِب ِصْرفًا يف   
َحٌة ََنَارًا َولَْياًل اْلَمالَِئَكِة اْلِقدِّيِسنَي َوَأَماَم اخْلَُروِف. َوَيْصَعُد ُدَخاُن َعَذاِِبِْم ِإىَل أَبَِد اآلِبِديَن. َواَل َتُكوُن رَا 

هِ ِلُكلِّ لِلَِّذيَن َيْسُجُدوَن لِْلَوْحِش َوِلُصورَتِِه وَ     (11-10:14.)رؤاي يوحنا   َمْن يـَْقَبُل ِِسََة اِسِْ
   

 ها.ني مبوجب مدى املعرفة اليت تلّقو ف يُدان غري املخّلصسو 
د أّن هناك درجات ُمتلفة من العقاب يف ذلك املكان الرهيب. وذكر اتشاك سويندول عن درجات أعتق

 العقاب يف اْلحيم: 
وحّية كاآلخرين. وِبا أّن األمر كذلك، فإّن أعتقد أّن هناك درجات من "هناك من لن يتلّقوا معلومات ر 

 انظروا ابلتدقيق إىل كالم يسوع:   ترمجوّنوقبل أن  . العقاب األبدي
 َكِثريًا.   َوَأمَّا ذِلَك اْلَعْبُد الَِّذي يـَْعَلُم ِإرَاَدَة َسيِِّدِه َواَل َيْسَتِعدُّ َوالَ يـَْفَعُل َُبَسِب ِإرَاَدتِِه، فـَُيْضَربُ  
ُب ِمْنُه َكِثرٌي، َولِكنَّ الَِّذي الَ يـَْعَلُم، َويـَْفَعُل َما َيْسَتِحقُّ َضَرَِبٍت، ُيْضَرُب َقِليالً. َفُكلُّ َمْن ُأْعِطَي َكِثريًا يُْطلَ  

 ( 48-47:12)مَّت  َوَمْن يُوِدُعونَُه َكِثريًا يُطَالُِبونَُه ِبَِْكثـََر.
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يح لن يقضي أحد األبدية يف السماء. لكن، تفاصيل كيف سيتعامل هللا مع عوان نفهم أّن من دون املسد"
تظهر يف نوعية القصاص الذي سيتلّقونه. لكننا نعرف على   الذين هم من دون املسيح ألهنم رِبا مسعوا القليل

   3التأكيد أّن السماء لن تكون موطنهم."
َتثريان على من حولنا، كّلما ازدادت ُماسبتنا ومسؤوليتنا جتاه وعلينا أن ننتبه ملدى التأثري الذي لنا؛ فكّلما ازداد  

مثال للجيل الصاعد، إال أهنم يعيشون حياة ال   هرون على التلفاز ويكونون ِبثابةهناك من يظ  .الذين نؤثّر عليهم
لك َتثري على   أخالقية. هؤالء سُيدانون بقسوة أشّد بسبب َتثريهم على كثريين. ال تتسرّع بتبّوء مناصب يكون فيها

. (5-3:7نزيل القذى من أعني اآلخرين )مىت   من أعيننا قبل أن   طلب مّنا يسوع أن نقلع اخلشبةاآلخرين. لقد  
وكل من هو مؤمن ابملسيح هو يف مكان َتثري؛ خصوًصا إن كان معروفًا عنك يف مكان سكنك أو عملك ِبنك 

ى مدى جتاوهبم مع رسالة املسيح اليت يقرأوهنا من خالل  مسيحّي. فالناس يراقبونك كيف تعيش. وتعتمد أبديتهم عل 
نعيش حياة   اآلخرون  انن نكون أساتذة. ومن الضروري أن يراكالمك وتصّرفاتك. لدرجة ما، مجيعنا نعّلم من دون أ

 متّجد هللا:
  (1:3" )يعقوب  ونًَة َأْعَظَم!الَ َتُكونُوا ُمَعلِِّمنَي َكِثريِيَن اَي ِإْخَوِت، َعاِلِمنَي أَنَـَّنا َنَُْخُذ َديـْنُ " 

تأثري حىت يف الكنيسة. فأوالد هللا يتمثّلون ِبسلوب لُيذكران يف اآلية أعاله عن املراكز ذات الُيسارع يعقوب  
حياة القسيس أو القادة. ويف يوم الدينونة، ستكون دينونة املؤمنني القادة أشّد بسبب املعرفة اليت لديهم وَتثريهم 

ازدادت احملاسبة. ومن املنطقي أنه كما أنّه هنالك درجات متفاوتة من املكافأة   كّلما ازداد التأثري،اآلخرين. و   على
 للمربّرين، كذلك سيكون هنالك درجات متفاوتة للعقاب يف اْلحيم أيًضا. 

هما. أرجو املالحظة ينفسم يسوع عن شخصني ماات وأين وجدا  النص الكتايب حيث علّ دعوان نلقي نظرة على  
دعى الفقري   ر غري مألوف يف األمثال، فقد أّن يسوع مل يقل أّن هذا مثل؛ كذلك فإن أحدمها مسُِّي ابمسه وهذا أم

 ابمسه "لعازر". ما أعنيه هو أّن يسوع خيربان عن حالة حقيقية:
 لعازر والغن   

 عَُّم ُكلَّ يـَْوٍم ُمََتَفًِّها. »َكاَن ِإْنَساٌن َغِنٌّ وََكاَن يـَْلَبُس اأَلْرُجواَن َواْلبَـزَّ َوُهَو يـَتَـنَـ  
 وََكاَن ِمْسِكنٌي اِْسُُه لَِعاَزُر، الَِّذي طُرَِح ِعْنَد َِببِِه َمْضُروًِب ِِبْلُقُروِح،  
، َبْل َكاَنِت اْلِكاَلُب َتَِْت َوتـَْلَحُس قـُُروَحُه. َوَيْشَتِهي َأْن َيْشَبَع ِمَن اْلُفَتاِت السَّاِقِط ِمْن َما   ئَِدِة اْلَغِنِّ
َراِهيمَ َفَماَت اْلِمْسِكنُي َوََحََلْتُه اْلَمالَِئَكُة ِإىَل     . َوَماَت اْلَغِنُّ أَْيًضا َوُدِفَن، ِحْضِن ِإبـْ
نَـْيِه يف    َراِهيَم ِمْن بَِعيٍد َولَِعاَزَر يف ِحْضِنِه، َوُهَو يف اْلَعَذاِب، َورََأى إِ   اجلَِحيمِ فـََرَفَع َعيـْ  بـْ

 
3 Growing Deep in the Christian Life, Charles R. Swindoll, Published by Multnomah Press, Page 324. 
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َراِهيَم، اْرََحِْن، َوَأْرِسْل لَِعاَزَر لِيَـُبلَّ َطَرَف ِإْصَبِعِه مبَاٍء َوُيَْبَِّد لِ   َساِن، أَلِّنِ ُمَعذٌَّب يف فـََناَدى َوقَاَل: اَي َأِب ِإبـْ
َراِهيُم: اَي اْبِن  ، اذُْكْر أَنََّك اْستَـْوفـَْيَت َخرْيَاِتَك يف َحَياِتَك، وََكذِلَك لَِعاَزُر اْلَباَلاَي. هَذا اللَِّهيِب. فـََقاَل ِإبـْ

ٌة َعِظيَمٌة َقْد أُثِْبَتتْ  َنُكْم ُهوَّ نَـَنا َوبـَيـْ ، َحَّتَّ ِإنَّ الَِّذيَن َواآلَن ُهَو يـَتَـَعزَّى َوأَْنَت تـَتَـَعذَُّب. َوفـَْوَق هَذا ُكلِِّه، بـَيـْ
َنا. يُرِيُدوَن الْ   ُعُبوَر ِمْن هُهَنا ِإلَْيُكْم الَ يـَْقِدُروَن، َواَل الَِّذيَن ِمْن ُهَناَك جَيَْتاُزوَن ِإلَيـْ

 فـََقاَل: َأْسأَُلَك ِإًذا، اَي أََبِت، َأْن تـُْرِسَلُه ِإىَل بـَْيِت َأِب،  
  أَْيًضا ِإىَل َمْوِضِع اْلَعَذاِب هَذا. أَلنَّ ِل ََخَْسَة ِإْخَوٍة، َحَّتَّ َيْشَهَد َْلُْم ِلَكْياَل َيَْتُوا ُهمْ  
ُهْم.   َراِهيُم: ِعْنَدُهْم ُموَسى َواألَنِْبَياُء، لَِيْسَمُعوا ِمنـْ  قَاَل لَُه ِإبـْ
 فـََقاَل: الَ، اَي َأِب ِإبـَْراِهيَم، َبْل ِإَذا َمَضى ِإلَْيِهْم َواِحٌد ِمَن األَْمَواِت يـَُتوبُوَن.  
نُوا اَل َيْسَمُعوَن ِمْن ُموَسى َواألَنِْبَياِء، َوالَ ِإْن قَاَم َواِحٌد ِمَن اأَلْمَواِت فـََقاَل لَُه: ِإْن َكا 

   (31-19:16)لوقاُيَصدُِّقوَن«.
  

نستفيض يف دراسة هذا املقطع من املفيد أن نرى ماذا يعّلم الكتاب املقّدس عن أين ذهبت روحا أن    وقبل
ت عبارات "اْلحيم" و"حضن ابراهيم" للداللة على حالتني ُمتلفتني وجدا ونفسا ذلك الرجلني عندما ماات. إسُتخدم 

إىل اْلحيم. وجند كلمة اهلاوية يف العهد   )اهلاوية يف العهد القدمي(  Hades  ةأنفسهما فيها. وتُرمجت الكلمة اليوانني
  قلب األرض: اْلديد عشر مرّات. وقد ذكر يسوع أنّه بينما جسده سُيدفن يف القرب إاّل أنّه سيكون يف

ٍم َوَثاَلَث لََيال، هَكَذا َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن "ألَ  يف قـَْلب اأَلْرِض نَُّه َكَما َكاَن يُوًَنُن يف َبْطِن احْلُوِت َثالَثََة َأايَّ
ٍم َوَثاَلَث لََيال  ( 40:12" )مَّت .َثالَثََة َأايَّ

  
مكان يف قلب األرض. وقد كتب بولس الرسول   ندما مات املسيح ذهب إىل مكان كان قد قال عنه هو إنّه ع

 عن املكان الذي حتت األرض حيث تذهب األرواح املنتقلة من هذا العامل: 
 (10:2" )فيلييب  ، َوَمْن َُتَْت اأَلْرضِ ِلَكْي ََتْثـَُو ِِبْسِم َيُسوَع ُكلُّ رُْكَبٍة ِمَّْن يف السََّماِء َوَمْن َعَلى اأَلْرِض  "

أنّ  الكثريون  منويعتقد  مكّون  األرض  يف  مكان  هو  اْلحيم  حض     يُدعى  إحدمها  ُمتلفني:  ن قسمني 
ملكان األبرار هي ابراهيم أو جنب ابراهيم ويشري إىل القرب من قلب ذلك اإلنسان. وكلمة أخرى مستخدمة  

الصليب:   على  آمن  الذي  اللص  مع  تكّلم  عندما  العبارة  هذه  يسوع  استخدم  وقد  لَُه الفردوس؛  "فـََقاَل 
وال ميكن أن يكون الفردوس (. 43:23)لوقا  «اْلِفْرَدْوسِ ُسوُع:»احْلَقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّك اْليَـْوَم َتُكوُن َمِعي يف يَ 

:»اَل تـَْلِمِسيِن أَلِّنِ ََلْ َأْصَعْد بـَْعُد ِإىَل َأِب. َولِكِن اْذَهيب ِإىَل السماء، ألّن يسوع قال ملرمي اجملدلية يف يوم قيامته
أنّه عندما   تشهد هذه األعداد(.  17:20)يوحنا  ْخَوِت َوُقوِل َْلُْم:ِإِّنِ َأْصَعُد ِإىَل َأِب َوأَبِيُكْم َوِإِْلي َوِإِْلُكْم«.إِ 
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ابليس   قبضة  من  )اهلاوية(  واْلحيم  املوت  مفاتيح  انتشل  حيث  اْلحيم  إىل  روحه  نزلت  املسيح  مات 
الفردوس  (. ومن ُث18:1)رؤاي األبرار  ذهب إىل جانب  القّديسني  قد   من ابطن األرض وأطلق  الذين كانوا 

ابهلل:" ثقتهم  الرَّاِقِدين وضعوا  َِبُكورََة  َوَصاَر  األَْمَواِت  ِمَن  اْلَمِسيُح  قَاَم  َقْد  اآلَن  ." َولِكِن 
 يسوع هو أّول من قهر املوت ودخل السماء بسبب الغلبة اليت مّتت على الصليب. .  (20:15كورنثوس1)

مىت أنّه عند موت املسيح جرت عّدة ظواهر: حصلت زلزلة وانشق حجاب اهليكل من فوق لتحت. خيربان  
 ُث خبربان عن أمر آخر مدهش: 

َمِتِه، َوَدَخُلوا َواْلُقُبوُر تـََفتََّحْت، َوقَاَم َكِثرٌي ِمْن َأْجَساِد اْلِقدِّيِسنَي الرَّاِقِديَن َوَخَرُجوا ِمَن اْلُقُبوِر بـَْعَد ِقَيا" 
   (53-52:27" )مَّتْلَمِديَنَة اْلُمَقدََّسَة، َوَظَهُروا ِلَكِثريِيَن.ا

هل ميكنك أن تتخّيل أمرًا كهذا حيدث أمام انظريك؟ يبدو أّن هؤالء القوم القّديسني أُطلقوا كنتيجة ملوت 
ألرجح أنّه للجحيم. ال خُنرَب كم بقوا على األرض أو حىت من هم. وعلى ا  املسيح الكّفاري من جانب األبرار

 مع األبرار الذين كانوا منتظرين يف حضن ابراهيم أو الفردوس. بعدما التقى مرمي اجملدلية صعد يسوع إىل السماء 
إىل  احندر  املسيح  ِبن  فيخرب  أفسس  الكنيسة يف  إىل  رسالته  يف  هذه  النظر  وجهة  الرسول  بولس  ويؤّكد 

 أسافل األرض قبل أن يصعد وُيلس على عرشه: 
ًياِإىَل اْلَعاَلِء    َصِعدَ يـَُقوُل:»ِإْذ  ِلذِلَك  "  َوَأْعَطى النَّاَس َعطَااَي«. َوَأمَّا أَنَُّه »َصِعَد«، َفَما ُهَو ِإالَّ ِإنَُّه   َسََب َسبـْ

يِع انـََزَل أَْيًضا َأوَّاًل ِإىَل َأْقَساِم اأَلْرِض السُّْفَلى لسََّماَواِت، ِلَكْي . اَلَِّذي نـََزَل ُهَو الَِّذي َصِعَد أَْيًضا فـَْوَق مجَِ
 10-8:4" أفسس  ََيْألَ اْلُكلَّ.

  
من املهم أن نفهم أنّه بسبب موت املسيح ودفنه وقيامته، ال ينزل املؤمن عند موته إىل أقسام األرض السفلى 

كانوا  لكنه يصعد إىل السماء ليكون مع الرب يف السماء إىل األبد. وقد تشري عبارة "سىب سبًيا" إىل املؤمنني الذين  
حنن نعلم أنّه منذ قيامة املسيح،  عندما صعد هو.  منتظرين يف حضن ابراهيم والذين أُخذوا إىل السماء مع املسيح

 يذهب املؤمنون ليكونوا مع الرب عند موهتم. يقول بولس: 
 ْسُت َأْدِري! "َولِكْن ِإْن َكاَنِت احْلََياُة يف اجلََْسِد ِهَي ِل ََثَُر َعَمِلي، َفَماَذا َأْخَتاُر؟ لَ 

  ِلَ اْشِتَهاٌء َأْن أَْنطَِلَق َوَأُكوَن َمَع اْلَمِسيِح، َذاَك َأْفَضُل ِجدًّا. فَِإِّنِ حَمُْصوٌر ِمْن االثـَْننْيِ:  
 8:5كورنثوس 2( إقرأ أيًضا  24-22:1." )فيلييب  َسِد أَْلَزُم ِمْن َأْجِلُكمْ َولِكْن َأْن أَبـَْقى يف اجلَْ 
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فكرة عما حيصل اآلن يف اْلحيم بينما نتكلم أو نقرأ وتبدو كأهنا قصة   ن بصدد دراستهيعطينا النص الذي حن
واقعية عن مصري رجلني ُمتلفني وأين ذهبا بعد املوت. ويُذكر يف هذا النص إمسا لعازر وابراهيم. ويف بعض 

 الغّن يف اللغة الالتينية.   أي Divesكالفولغا ُيشار إىل الغّن ابل    املخطوطات
 

   21-19األعداد    .الرجلني على األرضحال  
 الغن ولعازر بينما كاًن على األرض؟   كيف ُوصف 

  4انتاج مدينة صور   يكن اللون األرجواّن يف أايم املسيح سهل املنال. وال بّد أن ذلك الغّن كان يلبس أرجواانمل  
ك. وكان ذلك اللون ُيستخرج من ما شابه ذل  أو Armaniأو ال    Prada)أو األرجوان امللكي( ما يشبه ماركات ال 

صدفة اندرة. وقد قّيم مثنها أرسطو بعشرة أو عشرين مرة وزهنا من الذهب. وكان الرجل الغّن يلبس الكتان والكلمة 
وكان الكتان الغايل الثمن لبس  .5بلح البحر اليت تشري إىل خيط قوي اندر يفرزه  و  bussosاليواننية املستخدمة هي  

كان أيكل أفضل األطعمة، ويشرب أفضل   .عنخ أمون. وكان ذلك الغّن يعيش يومًيا حياة مرتفة  امللوك كامللك توت
اخلمور، وكان قصره أفضل قصور املنطقة. وال نبالغ إذ نقول إنه كان مشهورًا حبسد الكثريين منه. وكان صاحب 

 نفوذ كبري. 
واليت تعّن حرفًيا أن   balloملستخدمة هنا هي  عند ابب الغّن، والكلمة اليواننية ا   يُوضعونقرأ أّن لعازر كان  

يُرمى بقوة. كان يُرمى بقسوة ويرتك هناك بينما يلفظ أنفاسه األخرية. واألغلب أنّه كان يُوضع أمام ابب اخلدم عند 
حيث كانوا يرمون القمامة وحيث كان الكالب ُيتمعون ليلحسوا تقّرحاته. وكان واضحا  املدخل اخللفي للمنزل

وكان واضًحا أنّه مل يستطع الذهاب إىل أّن لعازر كان مريًضا جدا حيث أن التقرحات كانت متأل جسده.    للجميع
، بل كان يبقى يف املكان الذي يُوضع فيه ويستعطي فضالت الطعام اليت كانت تقع  أي ِّ مكان  آخر بسبب مرضه

 من مائدة الرجل الغّن. خيربان وليم ابركالي: 
تكن هناك سكاكني أو شوك أو ُمارم، بل كان الطعام يؤكل ابليدين حىت يف أفخم البيوت؛    تلك األاّيم مل يف  "

 6كانت األيدي تنّظف بفركها ابخلبز )اخلبز العريب، على األرجح( الذي كان يُرمى بعد اإلستعمال." 
ما إذا كان الغّن قد ا من املرض فلم يستطع صّدها. ال نعلم  لحس قروحه، وال بّد أنّه كان معيًّ الكالب تكانت  و 

. لكن الواضح أنّه مل يكن خوفًا من العدوىرماه يف اخلارج ألنه طلب التصّدق عليه، أو أّن أهل البلد رموه هناك  
ِبقدور لعازر تسديد احتياجاته، بل كان يشتهي تناول الفتات ويتنافس مع الكالب عليها اليت مل تكن مجيعها 

 أليفة. 

 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Tyrian_purple 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Byssus 
6 Daily Study Bible, William Barclay, Page 214. 
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   26-22األعداد  حال الرجلني يف األبدية.  
 برأيك، كيف احُتفل بذكر حياة الرجلني عند وفاهتما؟ 

جنارة  خُنرب  ال   لعازر. ال  شرف  على  أُقيمت  مراسيم  أية  خالل أن  به  أحٌد  يهتم  مل  حىّت.  دفن  فمن   وال  حياته، 
 عند مماته. سكوت الكتاب املقّدس عن هذا األمر له داللة واضحة.   به  البديهي أن ال يهتم أحد

وال بد أّن جسده ُدفن يف مقربة . وال بد أهنا كانت جنازة طنانة رافقها حداد عام.  ابل، فإننا خُنرب ِبّن الغّن ُدِفنابملق
 على جبل الزيتون حيث يُدفن األغنياء فقط. 

األاّيم.   تلك  العادة يف  احملرتفني كما كانت  النّواحني  من  الفقيد جمموعة  أهل  الغّن ورافق  يهتم  مل  لك لت  وابلطبع، 
. من املرّجح أّن أحًدا مل يكرتث إلسم لعازر حني كان تفاجأ إذ وجد نفسه يف اْلحيم  التفاصيل حني مات، إال أنّه 

: عرف لكن انقلبت املعايري يف اْلهة املقابلة بعد املوتيقعد أمام بوابة الغّن، لكن كان اْلميع يعرف اسم الغّّن.  
هناك أدىن فكرة  اسم لعازر، ومل تكن  أو ما امسه. أصبح فجأة ال أحد.   اْلميع  الغّن  أن   عن من هو  احملزن  من 

إىل األبدية من   ون ِبن يروا أنفسهم واعيني جدا عند دخوهلمجؤ ا الكثريين الذين يعتقدون أّن املوت هو النهاية سيف
 بعد املوت. 

  اليت تعّلم العكس؟ يقول البعض إنّه بعد املوت تنام روحك وال تشعر ِبي أمر. ما هي األمور يف هذا النص  
واليت  basanosهي    ا والكلمة اليواننية املستخدمة هنأّن الغّن اخترب أّول كل شيء العذاب بشّدة.   23نقرأ يف العدد  

وهي تشري على األرجح عن األمر الذي تكّلمنا عنه   ”7 فل أنواع العذاب والتعذيبس تعّن "اإلحندار إىل أسفل، أ
هنالك درجات   أّن  اْلحيم  سابًقا وهو  العذاب يف  من  )ُتستخدم صيغة ُمتلفة  الغّن  ذلك  ما خيتربه  وأسوأها هو 

. نقرأ أيًضا أن لسانه كان ملتهًبا؛ فقد طلب املضارع ألنّه إن كانت قّصة حقيقية فهو ما يزال يتعّذب هناك اآلن(
أنّ  إاّل  ليبّل لسانه. ابلرغم من كونه دون جسد  متأملماًء  اللمس وكان  اخترب حاسة  أيًضا    ًّ ه  النظر ا.واخترب  حاسيت 

؛ فقد رأى لعازر يف حضن ابراهيم ابلرغم من اهلّوة العميقة. كم كان مؤملا أن يرى السماء بعد فوات األوان والتمييز
 ويعلم أنّه لن خيتربها للحظة. 

   
 
 

 
7 Dakes Annotated Reference Bible, by Finis Jennings Dake, Page 80 in the New Testament. 
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العظيم سرُيمى املوت واهلاوية يف ا  15-11:20نقرأ يف رؤاي   لبحرية املتقدة ابلنار أنه عند عرش الدينونة األبيض 
 ن يستطيع ذلك الرجل الذي كان غنيًّا ِبن يرى أي شيء. حيث الظالم األبدي. عندها ل 

موقفه من لعازر مل يتبّدل إذ ظّن أن إبمكانه ؛ صرخ إىل ابراهيم وأخربه عن أمله. ويبدو أّن  حاسة النطقاخترب أيًضا  
مذكرا  اي أبِت ابراهيم    أسلوب كالمه مع ابراهيم ابلتحايل إذ دعاه ومتّيز .  أن أيمره ليجلب له املاء ويذهب إىل إخوته

لد بني شعب هللا املختار. كم كان ُمدوًعا! وهو يشبه الذين يولدون يف دول بطريقة غري مباشرة أنه وُ   وذلك  إاّيه
 ، لكن ليس مجيعهم على عالقة مع هللا. مسيحية اليوم. فكثريون يدعون أنفسهم مسيحيني

معه   السمعبقيت  ابراهيم  حاسة  أجابه  يتكّلم معه.  ابراهيم  يسمع  أن  استطاع  إذ  قوية مشّبعة ابحلق   أيًضا  بعبارة 
األمل من  معه كلست  وخالية  سيت  بقى  اليت األبدية:  هللا  إىل  والرجوع  التوبة  فرص  وكل  األرض  على  حياته  ذّكر 

 كم سيكون األمر مؤمل  ًا!   خسرها.
سيعم الندم على أفعال بل وإّن حواسنا ستبقى معنا؛ ورِبا ستكون أقوى يف األبدية. سيبقى العقل يقظًا يف األبدية؛ 

إلصالحها.  األوان  فات  أنّه  واألسوأ  هبا  إهنا كذبة   قمنا  حالته؛  من  وخيرجه  له  يتشّفع  من  السابق  للغّن  وليس 
أنّه سيبقى أين هو، وأّن اهل  شيطانية يتغرّي بعد املوت. وعلم  ّوة قد أثبتت وال ميكن ألحد ِبنّه ميكن لوضعك أن 

وكما نقرأ يف الكتاب .كما يكون حالك عند املوت، هكذا تكون أبديتك(.  26العبور من وإىل إحدى اْلهتني )ع 
وال أمل يف النجاة. الوقت الوحيد لتغيري مصريك األبدي هو قبل أن   املقّدس فليس هناك مطهر وال عودة إىل احلياة

 متوت ويفوت األوان. 
 

اخلطأ أن يكون املرء غنيًّا؟ هل يذهب الفقراء إىل السماء جملّرد كوَنم فقراء؟ إن كان األمر ليس  هل من  
 كذلك ما اخلطّية اليت أودت ِبلغن إىل اجلحيم؟ 

مل حيتاج إىل .  كان مكتفًيا من دون هللاأنّه    كانت   األساسية  خطّيتهبّد أن الغّن ارتكب خطااي كثرية، لكن    ال
أنّه مل يالحظ وجود لعازر أو يهتم ألمره  شيء ما يف حياته،  التمّتع واإلستجمام. ومن املمكن  ؛ األمر فرّكز على 

الذي يزيد من دينونته. كان ابستطاعته مساعدة لعازر وانتشاله من وضعه، لكّنه تركه يتعّذب وميوت. ظّن أنّه من 
 متأمل  ًا وجائًعا لكنه مل يبادر ابملعونة. الطبيعي واملألوف أن لعازر يتعّذب وهو يتنّعم. نظر إىل إنسان مثله  
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ه عند الضيق ووجده اإلله الرحوم واحلّنان. لكن الغّن مل اأّما لعازر فلم يكتِف على األرض من دون هللا، ورجَ 
يشعر ابحلاجة هلل. وقد ُولد اإلثنان يف هذا العامل كما ُولدان أان وأنت. وقد وصف بولس يف رسالته إىل أهل أفسس 

 كل إنسان كما يلي:   حالة
ُتْم يف ذِلَك اْلَوْقِت   الَ رََجاَء ، َأْجَنِبيِّنَي َعْن َرَعِويَِّة ِإْسَرائِيَل، َوُغَرَِبَء َعْن ُعُهوِد اْلَمْوِعِد،  ِبُدوِن َمِسيحٍ "أَنَُّكْم ُكنـْ

    (   2:12." )أفسس  َلُكْم، َوِبالَ ِإلٍه يف اْلَعاَلَِ 
. وخالل حياتنا على هذه األرض يرسل لنا هللا ن إله، ونُعطى عدة سنني إلُيادهنولد يف هذا العامل من دو حنن  

الفرص للتعّرف عليه. إذ أّن إُياد هللا هي حاجة عاملية لكل إنسان. وبعد املوت سيكّرم هللا خياراتنا اليت قمنا هبا يف 
اختيا على  سيُبقي  األرض،  على  هللا  دون  من  نعيش  أن  اخرتان  فإن  احلياة.  تعيش هذه  إن كنت  األبديّة.  يف  ران 

ثانية أخرى؟ ال لحياتك غري آبه  ابهلل أو ابألبدية، اصرخ إليه اآلن بينما الفرصة مفتوحة إلختبار نعمته. ملاذا تنتظر  
عدوّ  أن ُيعلكبّد إلبليس             الروحّي             جانًبا    ك  الرسالة  هذه  بيتضع  ينتظرك  املسيح  بينما  آخر  يوم    دين إىل 

 مفتوحتني. وال تظن أّنك تقرأ هذا اآلن ابلصدفة: 
 (37:6)يوحنا    " ُكلُّ َما يـُْعِطيِن اآلُب فَِإَِلَّ يـُْقِبُل، َوَمْن يـُْقِبْل ِإَِلَّ الَ ُأْخرِْجُه َخارًِجا."

 
 31-27دعوة إىل كل الذين ما يزالون على قيد احلياة، األعداد  

 ملاذا أصبح مهتًما ِبخوته األحياء؟  
الغّن الرجل  املاء ومرّة من أجل إخوتهمّرتني  لقد صّلى  اب. لقد امل ُتستج   والصالاتن    يف جهّنم؛ مرّة من أجل 

كان قدوة غري صاحلة هلم إذ مّثل أمامهم الرجل املكتفي و   ته يف السابق وخصوًصا جتاه إخوته، فشل يف حتّمل مسؤوليا
وما يزيد على عذاب الذين يف اْلحيم وته يعيشون متمثّلني به.  من دون هللا. وإذ وجد نفسه يف اْلحيم تذّكر أّن إخ

الذين كان هلم َتثري عليهم.   بنا؛ أخوتنا   هو إنفصاهلم األبدي عن أحبائهم  يتمثّلون  الذين   ليتنا نكون أمناء جتاه 
 ان وأقاربنا. ُيب أن نعيش بكلِّيتنا للمسيح، فحياة اآلخرين تتأثّر بنا.وأخواتنا وأبناؤ 

 ل أحد إلخوة الرجل الغن؟ يُرسَ َلملاذا  
الشهود  أي  واألنبياء(؛  لديهم كتاابت موسى  الوقت كانت  ذلك  )يف  لديهم كلمة هللا  إّن  للغّن  ابراهيم  قال 

(، فإن مل يصدِّقوا كلمة هللا فإهّنم لن يؤمنوا لو 18:6)عربانيني  الذين كانوا حباجة هلم. ومن املستحيل أن يكذب هللا
يعود إىل إخوته؟ إّن متأّكد أنه   موات. أال تعتقد أنه كان حياول أن يتحايل على ابراهيم ليجعله رجع أحدهم من األ
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ألهم علم أنه ال ُمالة أن يريد لعازر العودة إىل األرض بعدما اخترب احلياة هناك. وكلمة هللا املكتوبة هي الربهان ا
 مصريان األبدي.  إن أمهلناها فهذا يؤثّر علىالذي يهيئنا للحياة األبدية؛ ف

 
 ما الدروس املهّمة اليت َيّدًن ِبا هذا النص؟ 

 إنّه الوقت اآلن إلُياد الرب وال ُيب أن نتخاذل.  (1
 ترافقنا إىل األبدية.   هاهناك نتائج ألفعالنا         ميكن أن ال خنترب بعًضا منها اآلن          لكن (2
 نؤثّر ابآلخرين على هذه األرض أكثر ممّا نشعر.  (3
 هللا هي الربهان الوحيد الذي يهيئنا للحياة األبدية.   كلمة  (4
 (12:5يو1لمسيح فليست لنا احلياة )يف هذا العامل، فإن كّنا لسنا لال يهّم مستواان اإلقتصادي   (5

 
 اآلن.   ك؟ صلِّ ألجله من هو "لعازر" الذي عند "بوابتك" أو داخل نطاق َتثري 

بوضوح    أخربتنا  شكرًا ألنك  اآلب،  أيُّها  نتهيأ  صالة:  عن كيف  أجل كل   يف كلمتك  من  أصلِّي   غري   لألبدية. 
يطلبوك اآلن. ال تدع أن يكون أيٌّ مّنا مكتفًيا ابحلياة من دونك. وساعدان أن   املتأكِّدين من مصريهم األبدي كي

 خنرب اآلخرين عنك ونرحبهم من مملكة الظلمة إىل مملكة النور. آمني. 
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