حقائق عن الجحيم
نظرة على األبدية
جميعا في الجيش لخوض الحرب ،وإن ُسنحت
سؤال للتفكير :إن وقّع رئيس الجمهورية غ ًدا بيانًا ب ـإلتحاقنا ً
لك الفرصة لتختار نوع العمل الذي ستقوم به ،فماذا تختار؟

المعركة غير المنظورة التي تُحاك ض ّدنا
مجيعا خلوض احلرب اليت ما زالت تدور رحاها على مدى العصور .وليست هناك أية
لقد متّت دعوتنا ً

وظائف بعيدة عن اخلطوط األمامية .املعركة تدور من حولنا ،وحنن يف وسط العراك .وقد كتب بولس الرسول عن
اْلس ِد ،لَسنا حسب ْ ِ
هذه احلرب يف رسالته الثانية إىل أهل كورنثوس" :ألَنَّنَا وإِ ْن كنَّا نَسلُ ُ ِ
ب .إِ ْذ
اْلَ َسد ُحنَا ِر ُ
ْ
َ
ك يف َْ َ ْ َ َ َ َ
ِ
أ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
صون2 ".كورنثوس  .4-0::3عندما يقبل اإلنسان
َسل َحةُ ُُمَ َاربَتنَا لَْي َس ْ
ْ
ت َج َسديَّةً ،بَ ْل قَاد َرةٌ ب اهلل َعلَى َه ْدم ُح ُ

ينضم إىل جيش اهلل .فإنت كنت مؤمنًا باملسيح ،أنت مدعو خلوض معركة ذات مفاعيل كونية وأبدية.
املسيح فإنّه ّ

وإن كنت مل تقبله بعد ،فاعلم أنّه تدور معركة غري مرئية ستؤثّر على مصريك األبدي .والكثري من املؤمنني يؤثرون
البقاء يف صفوف املدنيني خالل أيام احلرب.
حني نشبت احلرب العاملية األوىل يف العام :1:4أرسلت وزارة الدفاع يف لندن برقية إىل إحدى اْلهات يف

إحدى مناطق إفريقيا النائية مفادها" :أُعلنت احلرب ،أُقبضوا على كل الغرباء األعداء يف ُميطكم ".فأتى اْلواب
السريع":تَّ القبض على عشرة أملان ،ستة بلجيكيني ،أربعة فرنسيني ،إيطاليني ،ثالثة منساويني ،وأمريكي واحد.نرجو
متاما بالنسبة إىل ضد من حنن خنوض
إعالمنا حاالً ضد من حنن خنوض احلرب؟" ّأما الكتاب املق ّدس فواضح ً
السالَ ِط ِ
نيَ ،م َع ُوالَةِ الْ َعا َِمل َعلَى
ت َم َع َدم َو َحلْم ،بَ ْل َم َع ُّ
الرَؤ َس ِاءَ ،م َع َّ
ص َار َعتَ نَا لَْي َس ْ
العدو العتيق!! "فَِإ َّن ُم َ
حربنا :إنّه ّ
السما ِويَّ ِ
ِ
الشِّر ُّ ِ ِ ِ
ات ".أفسس :2:1
َجنَ ِاد َّ
ظُْل َمة ه َذا الد ْ
َّه ِرَ ،م َع أ ْ
الروحيَّة يف َّ َ
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ويفضل معظمنا العمل يف الصفوف اخللفية عند إندالع احلرب حيث ال نكون حنارب عمليًا ،لكن ذلك
ّ

ليس ممكنًا .إنك موجود على اخلطوط األمامية .وهناك حرب مستعرة ض ّدك َّ
وضد من حتب .وأعداؤنا غري
منظورين يعملون حتت إمرة قائدهم إبليس .وهم منظّمون ،ذوو هدف ،ال يكلّون وال لملّون.
ما هي أهم األسباب لخوض الدول للحروب؟
هناك أسباب عديدة تنطبق على أيامنا احلاضرة ،لكن يف األيام الغابرة انطوت األسباب على متلّك األرض
قسم بني املنتصرين .وأبناء اهلل يهامجون حصون
والغنيمة والعبيد .وعندما كانت تُستملك األرض كانت الغنيمة تُ ّ
وحيررون من استعبدهم يف قبضته إذ خيربنا الكتاب املق ّدس أ ّن العامل هو حتت سيطرة إبليس ":نَ ْعلَ ُم أَنَّنَا َْحن ُن
إبليس ّ
ِم َن اهللَِ ،والْ َعا َملَ ُكلَّهُ قَ ْد ُو ِض َع ِيف الشِِّّري ِر:( ".يوحنا):1:1
ماذا لو رفض أحدهم أن يتوب؟
واجب الكنيسة يف هذا العصر هو إنقاذ العامل من قبضة إبليس ومساعدهتم ليصبحوا تالميذ للمسيح حىت ال
ينفصلوا عن اهلل إىل األبد ويكون مصريهم اْلحيم .واهلل حيب اْلميع وهو ال يريد أن يهلك أي أحد بل أن يقبل
يتعرفوا باملسيح؟ ماذا لو مل
اْلميع إىل التوبة (2بطرس .)1:0لكن ماذا لو مل يتوبوا؟ ماذا لو ماتوا من دون أن ّ
السارة؟ عند جميء املسيح ثانية سيفصل اخلراف (املؤمنني) عن اْلداء
يتجاوبوا مع رسالة اهلل املمتلئة باحملبة واألخبار ّ

وخنرب أن البعض سيُعاقبون ملدى األبدية:
(غري املؤمنني)ُ ،
ِ ِِ
ِ ِِ
ضا لِلَّ ِذين َع ِن الْيسا ِر :ا ْذ َهبوا َع ِِّّن يا مالَ ِع ُ ِ
يس َوَمالَئِ َكتِ ِه،
« ُُثَّ يَ ُق ُ
ول أَيْ ً
َ َ
ُ
َ
ََ
ني إ َىل النَّار األَبَديَّة الْ ُم َعدَّة إلبْل َ
ِ
ِ ِ
ت فَلَ ْم تَ ْس ُقونِي.
أل ِّ
ت فَلَ ْم تُطْع ُمون يَ .عط ْش ُ
َِّن ُج ْع ُ
ُكْنت َغ ِريبا فَلَم تَأْوونِي .عريانًا فَلَم تَك ِ
ورونِي.
ْسون يَ .م ِر ً
يضا َوَُْمبُ ً
وسا فَلَ ْم تَ ُز ُ
ُ ً ْ ُ
َُْ ْ ُ
ِِ
ِ ِ
ب ،مىت رأَي نَ َ ِ
وسا
اك َجائ ًعا أ َْو َعطْ َشانًا أ َْو َغ ِريبًا أ َْو عُ ْريَانًا أ َْو َم ِر ً
حينَئذ ُُِييبُونَهُ ُه ْم أَيْ ً
ضا قَائل َ
ني :يَ َار ُّ َ َ َ ْ
يضا أ َْو َُْمبُ ً
ِ
ول لَ ُكمِِ :بَا أَنَّ ُكم َمل تَ ْفعلُوه بِأَح ِد هؤالَِء األَص ِ
اغ ِر ،فَِِب َملْ تَ ْف َعلُوا.
ك؟ فَيُ ِجيبُ ُه ْم قِائِالًْ :
َوَملْ َخنْد ْم َ
ْ ْ َ ُ َ ُ
َ
احلَ َّق أَقُ ُ ْ
ِ
ي َواألَبْ َر ُار إِ َىل َحيَاة أَبَ ِديَّة».مىت 41-4::21
هؤالَِء إِ َىل َع َذاب أَبَ ِد ٍّ
فَيَ ْمض ي ُ
شخصا ممن اختربوا صدمة أو مرض عضال أن  %1منهم اختربوا
استنتج بيرت فنويك بعد مقابلة 013
ً

اْلحيم بوضوح .ويف الدرس األول كنّا قد ذكرنا كتابًا بعنوان "حياة بعد احلياة" بقلم د .رلموند أ .مودي طال :13
شخصا اختربوا املوت ُث عادوا إىل احلياة .كذلك ،فإ ّن د .موريس رولينغ يذكر يف كتابه "عودة من اْلحيم"
ً
2

عموما
ً
أشخاصا اختربوا اْلحيم ،لكن ما فتئوا أن طمروا تلك الذكرى خالل أيام قليلة .قال إ ّن الناس يتذ ّكرون ً
األمور اْليّدة ،وينسون األمور السيئة .لذلك فإن أُرجئت املقابلة قليالً فإنه بعد أيام أو أسابيع أو أشهر تبقى

الذكريات اإلُيابية فقط (ص .)00وأستشهد من ص  22التايل:
"كنت أنا (د.رولينغ) أراقب جهاز القلب ملريضي عندما توقّف قلبه .ويذكر املريض قصته كالتايل" :فقدت
"عفوا منك" .وكان أحدهم يصرخُ .ث وقع شيء ما على كتفي
الوعي ُث ضربتِّن يا دكتور على صدري قائالًً :
وجن جنون اْلميع .فقدت التواصل وكنت أهيم بسرعة يف ظلمة حالكة .كان اهلواء يصفر بينما كنت
األيسرّ ،

أسارع باجتاه ذلك النور اْلميل امللتهبُ .ث بدأت جدران النفق حترتق ،وكان يف هناية النفق حبرية مشتعلة وكأنك
تصب الزيت عليها .ورأيت أخيلة طويلة ألناس هائمني كما احليوانات يف حديقة احليوان .ورأيت يف أسفل التلّة
ُيرون النهر صوبه فصرخت":مرحبا ،جيم" .نظر إيل ومل يبتسم
صدي ًقا كان قد ّ
تويف؛ وكل ما أذكر هو أهنم كان ّ

حىت .بدأوا بأخذه للناحية األخرى فأخذ بالصراخ :رحت أركض ،لكِّن مل أجد منف ًذا أخرج منه .وكنت
أردد":يسوع هو الرب .يسوع هو الرب!" فجأة عدت إىل جسدي ،وكنت تقطّب جراحي".
ّ
وجند حادثة أخرى يف ص :21
"اقتُدت إىل مكان يف العامل الروحي يُدعى اْلحيم .إنه مكان العقاب لكل الذين يرفضون يسوع املسيح .مل َأر
اْلحيم فقط ،بل شعرت بعذاب الذين هناك .الظالم حالك بشدة؛ إنه ذلك الظالم األسود التام والكئيب
والكثيف والثقيل والذي يشعرك بالوحدة اليائسة .اْلو حار وجاف ،وعيناك تلتهبان كأهنما مجرتني مشتعلتني يف
مقلتيك .ولسانك وشفتاك مشققون وجافون بش ّدة بسبب قوة احلرارة ...ليس باإلمكان وصف الوحدة يف اْلحيم.

وجند احلادثة التالية يف ص :02
"كنت (د .رولينغ) أنعش أحد املرضى عندما حدث التايل :أدخلت القسطلة يف كتف تشاريل وعملت لكي أصل
هبا إىل قلبه الذي توقّف فجأة فبدأت بالضرب على قلبه لكن بدأ الدم بالتدفّق فتوقفت إلحكام القسطلة .وبينما
مرات .وحني توقّفت
كنت أعمل ،انقلبت عيناه وبصق ّ
وحتول لونه إىل أزرق ُث بدأ باإلرجتاف .حدث ذلك ع ّدة ّ
ألعيد تثبيت القسطلة صرخ تشاريل قائالً" :ال تتوقّف ،ال تتوقّف .أنا يف اْلحيم .أنا يف اْلحيم .ال تتوقّف حبًّا
مرة تتوقّف أعود إىل اْلحيم ".شعرت باإلستياء عندما طلب مِّن أن أصلِّي من أجله
باهلل .أال تفهم؟ ففي كل ّ
فطلبت منه أن يسكت إذ أنا طبيب ولست رجل دين أو طبيبا نفسيًا .ورمقتِّن املمرضة تلك النظرة اليت

ليكف عِّن" :قل ،يا يسوع املسيح جنِِّّن
تسأل":ماذا ستفعل؟" عندها ارجتلت صالة "اصطناعية" وجعلته يرددها ّ
من اْلحيم ".وحصل أمر عجيب إذ مل يعد ذلك اجملنون اْلاحظ العينني .عندها ،آمنت ،أنا (د.رولينغ)،
باملسيح.1".
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د .رولينغ ليس الهوتيًا أو رجل دين ،بل هو طبيب غري متحيّز كتب عن اختبارات مرضاه الذين أنعشهم.
هل الموت هو الفناء؟

يقول البعض إ ّن اْلحيم هو املكان الذي يتم فيه فناء أي إنسان مل يقبل غفران اهلل اجملّاِّن .وكلمة فناء
الكلي ".ويف املقطع السابق ،إستخدم يسوع مرتني
تعِّن":اإلحنالل إىل حالة من الفساد التام أو الالوجود؛ أو اهلدم ّ
الكلمة اليونانية  aiōniosليصف سعادة أتباعه واليت تعِّن" :أبدية وباقية .احلياة األبديّة تعِّن احلياة املنبثقة من اهلل

2
كل من يرفض
ولذلك هي ال تتأثّر ِبحدودية الزمن ".وال ّ
لمت ذلك التعريف بالفناء قط .وتعليم يسوع واضح أ ّن ّ
اإلجنيل ويستمر يف اخلطيّة سيتع ّذب من عقاب أبدي .خترب سفتالنا ستالني ،ابنة جوزف ستالني الذي ترأّس قيادة
روسيا من العام  :110-:122أهنا عاينت والدها وهو حيتضر وتقول إ ّهنا لن جتلس قط بالقرب من إنسان غري
احلَ ِّي!"(عربانيني
يف ُه َو الْ ُوقُوعُ ِيف يَ َد ِي اهللِ ْ
مؤمن حيتضر .قالت إنّه ذهب إىل اْلحيم وهو يصرخ ويرفسُُِ " .م ٌ
 .)0:::3ويُقال إ ّن فولتري مات وهو يصرخ متع ّذبًا .كذلك حدث مع ملك فرنسا شارل التاسع ،ودايفيد هيوم،
وتوماس باينّ .أما عن الذين يعرفون اهلل ،فقال س.م .ورد":مل يُعرف قط عن مؤمن أنكر إلمانه على فراش املوت".

لماذا يُرسل إله محب الناس إلى الجحيم؟
ِ
َح َّ
ب اهللُ ال َْعالَ َم َحتَّى بَ َذ َل ابْـنَهُ ال َْو ِحي َد ،لِ َك ْي الَ يَـ ْه ِل َ
ك ُك ُّل َم ْن يـُ ْؤم ُن بِ ِه ،بَ ْل تَ ُكو ُن لَهُ
"ألَنَّهُ ه َك َذا أ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ص بِ ِه ال َْعالَ ُم .اَلَّ ِذي يـُ ْؤِم ُن بِ ِه الَ
ال َ
ين ال َْعالَ َم ،بَ ْل ليَ ْخلُ َ
ْحيَاةُ األَبَديَّةُ.ألَنَّهُ لَ ْم يـُ ْرس ِل اهللُ ابْـنَهُ إلَى ال َْعالَ ِم ليَد َ
ِ
ِ
اهلل الْو ِح ِ
ِ
َّ ِ
اس ِم ابْ ِن ِ
يد( ".يوحنا )31-3::1
ين ،ألَنَّهُ لَ ْم يـُ ْؤم ْن بِ ْ
َ
يُ َدا ُنَ ،والذي الَ يـُ ْؤم ُن قَ ْد د َ
لقد ق ّدم اهلل طريق اخلالص ،بينما اْلنس البشري بأكمله هو يف القارب نفسه :لقد أخطأنا مجيعنا وأعوزنا جمد
أي منا أن يقول إنّه مل خيطىء قط .فإن أخطأت مرة واحدة فقط ،هذا كاف ليجعلك خاطئًا.
اهلل .ال يستطيع ّ
ويفسر يعقوب
ومجيعنا نعاِّن من املرض نفسه .واخلطية تفصلنا عن اهلل إىل األبد .ومجيعنا نقف مذنبني أمام اهللّ .
ِ
َّام ِ
األمر كالتايل" :أل َّ
ص َار ُْجم ِرًما ِيف الْ ُك ِّل(".يعقوب  .):3:2لو
َن َم ْن َح ِف َ
وسَ ،وإَِّمنَا َعثَ َر ِيف َواح َدة ،فَ َق ْد َ
ظ ُك َّل الن ُ

كانت هناك وسيلة أخرى ليدخلنا اهلل إىل السماء غري إرسال ابنه ليموت بقساوة وعذاب أمل يكن قد استخدمها؟
املتمرد يُدان .وال لمكن هلل الق ّدوس أن يدع اخلطية يف
حرية اإلختيار ،لكن عدالته تتطلّب أ ّن ّ
لقد أعطى اإلنسان ّ
املتمرد يف عدم توبته.
ُمضره ،لذلك هو حيرتم قرار ّ
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يتجسد ابنه ويأخذ مكان اإلنسان املذنب
لقد بادر اهلل خبطّة إنقاذ للجنس البشري بسبب ُمبتّه:
ّ
فيحمل القصاص عنه .هكذا تتم عدالة اهلل ويطال اإلنسان ِبحبته وخيلّص كل من يقبل إليه ويطيعه.
عندما نتوب ونؤمن باملسيح ،يعطينا الروح القدس القوة لنحيا للمسيح وجنيب اآلخرين بشجاعة
ونكلّمهم عن خطّة اهلل اإلنقاذية للجنس البشري .وحنن هناجم مملكة إبليس عندما نتكلّم حبقائق كلمة اهلل
اليت تقول بأن الشيطان حياول أن يسرق آلىلء اهلل الثمينة (مالخي  ،):2:0أو ممتلكاته الثمينة وهي حياة
الناس اليت مات املسيح من أجلهم .خنوض حربًا ضد إبليس لنحرر األسرى من قلعته .والكنيسة هتاجم
العدو ضد الكنيسة .نقرأ يف مىت  :1::1أ ّن أبواب اْلحيم لن تقوى على
اليوم لكسر كل مقاومة يشنّها ّ

العدو .وأبواب اْلحيم لن تقوى على مقاومة كنيسة اهلل اليت تعمل
الكنيسة .واألبواب تشري إىل مقاومة ّ
على جلب أناس غالني إىل منزهلم األبدي.
إلى أي مدى من السوء يجب أن يكون اإلنسان ليستأهل الجحيم؟ ما هو الخط الفاصل؟
ِِ
"وأ ََّما ْ ِ
ِ ِ
يع الْ َك َذبَِة،
الرِج ُسو َن َوالْ َقاتِلُو َن َو ُّ
ني َو َّ
الزنَاةُ َو َّ
اخلَائ ُفو َن َو َغْي ُر الْ ُم ْؤمن َ
الس َحَرةُ َو َعبَ َدةُ األ َْوثَان َو َمج ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت الث ِ
َّاِّن" رؤيا 1:2:
فَنَصيبُ ُه ْم ِيف الْبُ َحْي َرِة الْ ُمتَّق َدة بِنَار َوك ِْربيت ،الَّذي ُه َو الْ َم ْو ُ
أريد توضيح هذه اآلية اليت تعلّم أن اخلائفني والكاذبني وغري املؤمنني سيكون مصريهم البحرية املت ّقدة

كثريا،
بالنار والكربيت .والصورة اليت يرمسها الكتاب املق ّدس واضحة ً
جدا .لقد تكلّم يسوع عن األبدية ً
ونبّه أتباعه من جهنم ألنه مل يرد أن يذهبوا إىل هناك .ال أعلم إن كانت البحرية املت ّقدة فعلية ،أو صورة

تشبيهية ،أو حالة .أنا شخصيًا ال أهتم أن أعرف .مهما تكن ،فما نعلمه هو أ ّن البحرية املت ّقدة ممتلئة
أيضا ِبكان الظلمة األبدية
عذاب ودمار .والكتاب املق ّدس يصف اْلحيم باملكان اململوء عذاب ودمار و ً

(يهوذا  .):0::أمامنا خياران؛ ّإما النور أو الظلمة .وسنسكن يف إحداها يف األبدية .ف ّكر يف طبيعة النور
الصحة والعافية وهو حاجة أساسية للنبات .النور يضيء ويُظهر األمور ويغ ّذي ويق ّدم
والظلمة :النور يق ّدم ّ
احلياة .بينما الظلمة ختىبء وتغطي؛ إهنا غياب الضوء .وخيربنا علماء النفس أ ّن البقاء يف الظلمة مل ّدة طويلة

يسبّب اإلكتئاب وأمراضا أخرى .فليس صحيًّا أن يعيش الناس يف مكان مظلم ،وحبرية النار ستكون مكان

الظلمة .والتكلّم عن هذا املوضوع غري مرغوب به يف يومنا هذا .من يستحق الذهاب هناك؟ دعوِّن
مرة على اإلنسان أن
أسألكم :كم مرة على اإلنسان أن يرتكب جرلمة لكي يصبح ً
مرة واحدة! وكم ّ
جمرما؟ ّ
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مرة واحدة!
مرة على اإلنسان أن خيطىء لكي يصبح خاطئًا؟ ّ
مرة واحدة! وكم ّ
يكذب ليصبح كاذبًا؟ ّ
مجيعنا حباجة إىل ُملّص ،وليس أحد غري يسوع ِبقدوره أن خيلّصك من عقاب اخلطيّة.

فسر ذلك بولس الرسول بقولهَ " :ك َما ُه َو
بداية الطريق لوصولنا إىل اهلل هي اإلعرتاف حباجتنا ملخلّص .وقد ّ
مكْتُوب«:أَنَّه لَيس ب ٌّار والَ و ِ
اح ٌد .لَيس من ي ْفهم .لَيس من يطْلُب اهللِ ْ .
س َم ْن يَ ْع َم ُل
ْ َ َْ َ َُ ْ َ َْ َ ُ َ
اْلَم ُ
َ ٌ ُ ْ ََ َ َ
يع َزاغُوا َوفَ َس ُدوا َم ًعا .لَْي َ
صالَحا لَيس والَ و ِ
اح ٌد( ".رومية  . ):2-:3:0وتابع بولس كالمه قائالً إنّه لن ينال أح ٌد التربير بسبب أعماله
َ ً ْ ََ َ
(الناموس ،ع .)23قال إ ّن التربير عن غري طريق حفظ الناموس قد أُعلن وهو من خالل موت املسيح بدالً عِّن
وعنك .وأنت تنال هذا التربير عندما تتوب عن خطاياك وتدع يسوع املسيح يرتبّع على عرش حياتك .هذه هي

الطريقة الوحيدة لتهرب من مكان العذاب (أعمال الرسل .):2:4وعندما تفعل ذلك يُكتب امسك يف سفر احلياة
الذي حيوي أمساء الذين سلّموا حياهتم للمسيح وقبلوه ليغفر خطاياهمّ .أما الذين أمساءهم غري موجودة يف السفر
فسيتع ّذبون يف حبرية النار:
ت الثَّانِي.
ت َوال َْها ِويَةُ فِي بُ َح ْيـ َرِة النَّا ِر .ه َذا ُه َو ال َْم ْو ُ
ِح ال َْم ْو ُ
"وطُر َ
وُك ُّل من لَم يوج ْد م ْكتوبا فِي ِس ْف ِر ال ِ
ِح فِي بُ َح ْيـ َرةِ النَّا ِر( ".رؤيا يوحنا )31-32:41
َ
َ َْ ْ ُ َ َ ُ ً
ْحيَاة طُر َ
ْس غَ َ ِ
وب ِ
ب ِ
ِ ٍ
صبُ ِ
ضِ
ص ْرفًا فِي َكأ ِ
ام
ب ِم ْن َخ ْم ِر غَ َ
فَـ ُه َو أَيْ ً
اهلل ،ال َْم ْ
ب بِنَا ٍر َوك ْب ِريت أ ََم َ
ضبِهَ ،ويُـ َع َّذ ُ
ضا َسيَ ْش َر ُ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ ِ
ينَ .والَ تَ ُكو ُن َرا َحةٌ نَـ َه ًارا َولَْيالً
ام الْ َخ ُروفَ .ويَ ْ
ين َوأ ََم َ
ص َع ُد ُد َخا ُن َع َذاب ِه ْم إلَى أَبَد اآلبد َ
ال َْمالَئ َكة الْقدِّيس َ
ش ولِص ِِ ِ
ِ
ِ
َِّ ِ
اس ِم ِه(.رؤيا يوحنا )33-31:32
ورته َول ُك ِّل َم ْن يَـ ْقبَ ُل س َمةَ ْ
ين يَ ْس ُج ُدو َن لل َْو ْح ِ َ ُ َ
للذ َ
سوف يُدان غير المخلّصين بموجب مدى المعرفة التي تل ّقوها.

أعتقد أ ّن هناك درجات ُمتلفة من العقاب يف ذلك املكان الرهيب .وذكر اتشاك سويندول عن درجات
العقاب يف اْلحيم:
"هناك من لن يتل ّقوا معلومات روحيّة كاآلخرين .وِبا أ ّن األمر كذلك ،فإِّن أعتقد أ ّن هناك درجات من

العقاب األبدي .وقبل أن ترمجوِّن انظروا بالتدقيق إىل كالم يسوع:
ك الْعب ُد الَّ ِذي يـعلَم إِر َ ِ ِ
ِ
ِ
سِ
ب َكثِ ًيرا.
ادتِِه ،فَـيُ ْ
ب إِ َر َ
َوأ ََّما ذل َ َ ْ
ض َر ُ
اد َة َسيِّده َوالَ يَ ْستَع ُّد َوالَ يَـ ْف َع ُل َ
َْ ُ َ
بح َ
ضر ِ
وِ
لك َّن الَّ ِذي الَ يـ ْعلَم ،ويـ ْفعل ما يستَ ِح ُّق َ ٍ
ِ ِ
ب ِم ْنهُ َكثِ ٌير،
ض َربَات ،يُ ْ َ ُ
َ ُ ََ َ ُ َ َ ْ
َ
ب قَليالً .فَ ُك ُّل َم ْن أُ ْعط َي َكث ًيرا يُطْلَ ُ
ِ
ومن ي ِ
ودعُونَهُ َكثِ ًيرا يُطَالبُونَهُ بِأَ ْكثَـ َر(.متى )21-21:34
ََ ْ ُ
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"دعونا نفهم أ ّن من دون املسيح لن يقضي أحد األبدية يف السماء .لكن ،تفاصيل كيف سيتعامل اهلل مع
الذين هم من دون املسيح ألهنم رِبا مسعوا القليل تظهر يف نوعية القصاص الذي سيتل ّقونه .لكننا نعرف على

التأكيد أ ّن السماء لن تكون موطنهم".
وعلينا أن ننتبه ملدى التأثري الذي لنا؛ فكلّما ازداد تأثرينا على من حولنا ،كلّما ازدادت ُماسبتنا ومسؤوليتنا
جتاه الذين نؤثّر عليهم .هناك من يظهرون على التلفاز ويكونون ِبثابة مثال للجيل الصاعد ،إال أهنم يعيشون حياة
بتبوء مناصب يكون فيها لك تأثري
تتسرع ّ
ال أخالقية .هؤالء سيُدانون بقسوة أش ّد بسبب تأثريهم على كثريين .ال ّ
3

على اآلخرين .لقد طلب منّا يسوع أن نقلع اخلشبة من أعيننا قبل أن نزيل القذى من أعني اآلخرين (مىت-0:2
خصوصا إن كان معروفًا عنك يف مكان سكنك أو عملك
 .)1وكل من هو مؤمن باملسيح هو يف مكان تأثري؛
ً
مسيحي .فالناس يراقبونك كيف تعيش .وتعتمد أبديتهم على مدى جتاوهبم مع رسالة املسيح اليت يقرأوهنا من
بأنك
ّ
وتصرفاتك .لدرجة ما ،مجيعنا نعلّم من دون أن نكون أساتذة .ومن الضروري أن يرانا اآلخرون
خالل كالمك ّ
متجد اهلل:
نعيش حياة ّ
"الَ تَ ُكونُوا معلِّ ِمين َكثِي ِر ِ ِ
ِِ
ْخ ُذ َديْـنُونَةً أَ ْعظَ َم!" (يعقوب )3:1
ين أَنَّـنَا نَأ ُ
ين يَا إ ْخ َوتيَ ،عالم َ
َ
َُ َ
يُسارع يعقوب ليُذكرنا يف اآلية أعاله عن املراكز ذات التأثري حىت يف الكنيسة .فأوالد اهلل يتمثّلون بأسلوب
حياة القسيس أو القادة .ويف يوم الدينونة ،ستكون دينونة املؤمنني القادة أش ّد بسبب املعرفة اليت لديهم وتأثريهم
على اآلخرين .وكلّما ازداد التأثري ،ازدادت احملاسبة .ومن املنطقي أنه كما أنّه هنالك درجات متفاوتة من املكافأة
أيضا.
للمربرين ،كذلك سيكون هنالك درجات متفاوتة للعقاب يف اْلحيم ً
ّ
دعونا نلقي نظرة على النص الكتايب حيث علّم يسوع عن شخصني ماتا وأين وجدا نفسيهما .أرجو املالحظة
أ ّن يسوع مل يقل أ ّن هذا مثل؛ كذلك فإن أحدمها ُمسِّي بامسه وهذا أمر غري مألوف يف األمثال ،فقد دعى الفقري
بامسه "لعازر" .ما أعنيه هو أ ّن يسوع خيربنا عن حالة حقيقية:
لعازر والغني
ِ
ِ
س األ َْر ُجوا َن َوالْبَـ َّز َو ُه َو يَـتَـنَـ َّع ُم ُك َّل يَـ ْوٍم ُمتَـ َرفِّـ ًها.
« َكا َن إنْ َ
سا ٌن غَن ٌّي َوَكا َن يَـلْبَ ُ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
وح،
ض ُروبًا بِالْ ُق ُر ِ
ِح ِع ْن َد بَابِ ِه َم ْ
ين ْ
َوَكا َن م ْسك ٌ
اس ُمهُ ل َع َازُر ،الذي طُر َ
ِ ِ
وي ْشتَ ِهي أَ ْن ي ْشبع ِمن الْ ُفتَ ِ
ْكالَ ِ
ات َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
وحهُ.
الساقط م ْن َمائ َدة الْغَن ِّي ،بَ ْل َكانَت ال ُ
ب تَأْتي َوتَـل َ
س قُـ ُر َ
ََ
َ ََ َ
ْح ُ
ات ال ِْمس ِكين وحملَْته الْمالَئِ َكةُ إِلَى ِح ْ ِ ِ
ضا َو ُد ِف َن،
ات الْغَنِ ُّي أَيْ ً
يمَ .وَم َ
فَ َم َ ْ ُ َ َ َ ُ َ
ض ِن إبْـ َراه َ
ِ
فَـرفَع َعيـنَـي ِه فِي ِ
اب ،ورأَى إِبـر ِاهيم ِمن ب ِع ٍ
ضنِ ِه،
يد َولِ َع َازَر فِي ِح ْ
َ َ ْْ
َ
الجح ِيم َو ُه َو في ال َْع َذ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ
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ف إِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ب
ادى َوقَ َ
فَـنَ َ
سانِي ،ألَنِّي ُم َع َّذ ٌ
يمْ ،ار َح ْمنِيَ ،وأ َْرس ْل ل َع َازَر ليَبُ َّل طََر َ ْ
صبَعه ب َماء َويـُبَـ ِّر َد ل َ
ال :يَا أَبي إبْـ َراه َ
يب .فَـ َق َ ِ ِ
فِي ه َذا اللَّ ِه ِ
ك لِ َع َازُر
كَ ،وَكذلِ َ
ك فِي َحيَاتِ َ
ت َخ ْيـ َراتِ َ
يم :يَا ابْنِي ،اذْ ُك ْر أَنَّ َ
استَـ ْوفَـ ْي َ
ك ْ
ال إبْـ َراه ُ
ِ
ِ
تَ ،حتَّى إِ َّن
يمةٌ قَ ْد أُثْبِتَ ْ
الْبَالَيَاَ .واآل َن ُه َو يَـتَـ َع َّزى َوأَنْ َ
ت تَـتَـ َع َّذ ُ
بَ .وفَـ ْو َق ه َذا ُكلِّه ،بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ْم ُه َّوةٌ َعظ َ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ور ِم ْن ُ ِ
ازو َن إِلَْيـنَا.
ين ِم ْن ُهنَ َ
اك يَ ْجتَ ُ
ين يُ ِري ُدو َن الْعُبُ َ
ههنَا إلَْي ُك ْم الَ يَـ ْقد ُرو َنَ ،والَ الذ َ
الذ َ
ت ،أَ ْن تُـر ِسلَهُ إِلَى بـ ْي ِ
ك إِذًا ،يا أَب ِ
ت أَبِي،
فَـ َق َ
َسأَلُ َ
ال :أ ْ
َ
َ َ
ْ
أل َّ ِ
ضا إِلَى مو ِ
ض ِع ال َْع َذ ِ
اب ه َذا.
س َة إِ ْخ َوةٍَ ،حتَّى يَ ْش َه َد لَ ُه ْم لِ َك ْيالَ يَأْتُوا ُه ْم أَيْ ً
َْ
َن لي َخ ْم َ
ال لَه إِبـر ِاه ِ
وسى َواألَنْبِيَاءُ ،لِيَ ْس َمعُوا ِم ْنـ ُه ْم.
يم :ع ْن َد ُه ْم ُم َ
قَ َ ُ ْ َ ُ
ضى إِلَي ِهم و ِ
ِ ِ ِ
اح ٌد ِمن األَمو ِ
ات يَـتُوبُو َن.
فَـ َق َ
يم ،بَ ْل إِذَا َم َ ْ ْ َ
َ َْ
ال :الَ ،يَا أَبي إبْـ َراه َ
ال لَه :إِ ْن َكانُوا الَ يسمعو َن ِمن موسى واألَنْبِي ِاء ،والَ إِ ْن قَام و ِ
اح ٌد ِمن األَمو ِ
ات
فَـ َق َ ُ
َ َُْ
ََ
ْ ُ َ َ َ َ
َ َْ
ص ِّدقُو َن»(.لوقا)13-31:3:
يُ َ

وقبل أن نستفيض يف دراسة هذا املقطع من املفيد أن نرى ماذا يعلّم الكتاب املق ّدس عن أين ذهبت روحا
ونفسا ذلك الرجلني عندما ماتا .إستُخدمت عبارتا "اْلحيم" و"حضن ابراهيم" للداللة على حالتني ُمتلفتني وجدا
أنفسهما فيها .وتُرمجت الكلمة اليونانية ( Hadesاهلاوية يف العهد القدمي) إىل اْلحيم .وجند كلمة اهلاوية يف
مرات .وقد ذكر يسوع أنّه بينما جسده سيُدفن يف القرب إالّ أنّه سيكون يف قلب األرض:
العهد اْلديد عشر ّ
وت ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام وثَالَ َ لَيال ،ه َك َذا ي ُكو ُن ابن ا ِإلنْس ِ
"ألَنَّهُ َكما َكا َن يونَا ُن فِي بطْ ِن الْح ِ
ان فِي قَـلْب
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُْ َ
األ َْر ِ
ض ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام َوثَالَ َ لَيَال( ".متى)21:34

عندما مات املسيح ذهب إىل مكان كان قد قال عنه هو إنّه مكان يف قلب األرض .وقد كتب بولس الرسول
عن املكان الذي حتت األرض حيث تذهب األرواح املنتقلة من هذا العامل:
ِ
ت األ َْر ِ
الس َم ِاء َوَم ْن َعلَى األ َْر ِ
ض( "،فيليبي
وع ُك ُّل ُرْكبَ ٍة ِم َّم ْن فِي َّ
ض َوَم ْن تَ ْح َ
س َ
"ل َك ْي تَ ْجثُـ َو بِ ْ
اس ِم يَ ُ

)31:4

مكون من قسمني ُمتلفني :إحدمها يُدعى حضن
ويعتقد الكثريون أ ّن اْلحيم هو مكان يف األرض ّ
ابراهيم أو جنب ابراهيم ويشري إىل القرب من قلب ذلك اإلنسان .وكلمة أخرى مستخدمة ملكان األبرار هي

الفردوس؛ وقد استخدم يسوع هذه العبارة عندما تكلّم مع اللص الذي آمن على الصليب" :فَـ َق َ
ال لَهُ
ك الْيَـ ْو َم تَ ُكو ُن َم ِعي فِي ال ِْف ْر َد ْو ِ
س» (لوقا  .)21:41وال لمكن أن يكون
ْح َّق أَقُ ُ
ك :إِنَّ َ
ول لَ َ
سوعُ«:ال َ
يَ ُ
ِ
َص َع ْد بَـ ْع ُد إِلَى أَبِي.
الفردوس السماء ،أل ّن يسوع قال ملرمي اجملدلية يف يوم قيامته«:الَ تَـل ِْمسينِي ألَنِّي لَ ْم أ ْ
8

ِ
ِ
َص َع ُد إِلَى أَبِي َوأَبِي ُك ْم َوإِل ِهي َوإِل ِه ُك ْم»(.يوحنا  .)31:41تشهد
َولك ِن ا ْذ َهبِي إِلَى إِ ْخ َوتِي َوقُولي لَ ُه ْم:إِنِّي أ ْ
هذه األعداد أنّه عندما مات املسيح نزلت روحه إىل اْلحيم حيث انتشل مفاتيح املوت واْلحيم (اهلاوية) من

قبضة ابليس (رؤيا .):1::ومن ُث ذهب إىل جانب الفردوس من باطن األرض وأطلق الق ّديسني األبرار الذين
لك ِن اآل َن قَ ْد قَام الْم ِس ِ
كانوا قد وضعوا ثقتهم باهلل":و ِ
ِ
الراقِ ِدين".
ورَة َّ
يح م َن األ َْم َوات َو َ
َ َ ُ
ص َار بَا ُك َ
َ
(3كورنثوس .)41:31يسوع هو ّأول من قهر املوت ودخل السماء بسبب الغلبة اليت متّت على الصليب.
خيربنا مىت أنّه عند موت املسيح جرت ع ّدة ظواهر :حصلت زلزلة وانشق حجاب اهليكل من فوق لتحت.

ُث خبربنا عن أمر آخر مدهش:

ِّيسين َّ ِ ِ
ت ،وقَام َكثِير ِمن أَج ِ ِ ِ
ين َو َخ َر ُجوا ِم َن الْ ُقبُوِر بَـ ْع َد ِقيَا َمتِ ِهَ ،و َد َخلُوا
ور تَـ َفت َ
" َوالْ ُقبُ ُ
الراقد َ
ساد الْقد َ
َّح ْ َ َ ٌ ْ ْ َ
ِ
ِ ِ
ين( ".متى)11-14:41
ال َْمدينَةَ ال ُْم َق َّد َسةََ ،وظَ َه ُروا ل َكثي ِر َ

أمرا كهذا حيدث أمام ناظريك؟ يبدو أ ّن هؤالء القوم الق ّديسني أُطلقوا كنتيجة ملوت
هل لمكنك أن تتخيّل ً

املسيح الك ّفاري من جانب األبرار للجحيم .ال ُخن َرب كم بقوا على األرض أو حىت من هم .وعلى األرجح أنّه
بعدما التقى مرمي اجملدلية صعد يسوع إىل السماء مع األبرار الذين كانوا منتظرين يف حضن ابراهيم أو الفردوس.

ويؤّكد بولس الرسول وجهة النظر هذه يف رسالته إىل الكنيسة يف أفسس فيخرب بأن املسيح احندر إىل
أسافل األرض قبل أن يصعد وُيلس على عرشه:
ِ
ول«:إِ ْذ َ ِ ِ
ك يَـ ُق ُ
"لِذلِ َ
ص ِع َد» ،فَ َما ُه َو إِالَّ إِنَّهُ
َّاس َعطَايَا»َ .وأ ََّما أَنَّهُ « َ
صع َد إلَى ال َْعالَء َسبَى َس ْبـيًا َوأَ ْعطَى الن َ
ِ
ِ
لسماو ِ
ِ
ِ
ْس ِام األ َْر ِ
ات،
ض ُّ
ص ِع َد أَيْ ً
نَـ َز َل أَيْ ً
الس ْفلَى .اَلَّذي نَـ َز َل ُه َو الَّذي َ
ضا فَـ ْو َق َجمي ِع ا َّ َ َ
ضا أ ََّوالً إلَى أَق َ
لِ َك ْي يَ ْمألَ الْ ُك َّل ".أفسس 31-1:2
من املهم أن نفهم أنّه بسبب موت املسيح ودفنه وقيامته ،ال ينزل املؤمن عند موته إىل أقسام األرض السفلى

لكنه يصعد إىل السماء ليكون مع الرب يف السماء إىل األبد .وقد تشري عبارة "سىب سبيًا" إىل املؤمنني الذين كانوا
منتظرين يف حضن ابراهيم والذين أُخذوا إىل السماء مع املسيح عندما صعد هو .حنن نعلم أنّه منذ قيامة املسيح،
يذهب املؤمنون ليكونوا مع الرب عند موهتم .يقول بولس:
ِ
ت الْحياةُ فِي الْج ِ ِ ِ
ِ
لكن إِ ْن َكانَ ِ
ت أَ ْد ِري!
ار؟ لَ ْس ُ
ََ
"و ْ
سد ه َي لي ثَ َم ُر َع َملي ،فَ َما َذا أَ ْختَ ُ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُل ِج ًّدا.
يح ،ذَ َ
ور م ْن االثْـنَـ ْي ِن :ل َي ا ْشتِ َهاءٌ أَ ْن أَنْطَل َق َوأَ ُكو َن َم َع ال َْمس ِ
اك أَفْ َ
فَِإنِّي َم ْح ُ
صٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضا 4كورنثوس1:1
َجلِ ُك ْم( ".فيليبي  )42-44:3إقرأ أي ً
َولك ْن أَ ْن أَبْـ َقى في الْ َج َسد أَل َْزُم م ْن أ ْ
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يعطينا النص الذي حنن بصدد دراسته فكرة عما حيصل اآلن يف اْلحيم بينما نتكلم أو نقرأ وتبدو كأهنا قصة
واقعية عن مصري رجلني ُمتلفني وأين ذهبا بعد املوت .ويُذكر يف هذا النص إمسا لعازر وابراهيم .ويف بعض

املخطوطات كالفولغا يُشار إىل الغِّن بال  Divesأي الغِّن يف اللغة الالتينية.
حال الرجلين على األرض .األعداد 43-31
كيف ُوصف الغني ولعازر بينما كانا على األرض؟

مل يكن اللون األرجواِّن يف أيام املسيح سهل املنال .وال ب ّد أن ذلك الغِّن كان يلبس أرجوانا انتاج مدينة صور
(أو األرجوان امللكي) ما يشبه ماركات ال  Pradaأو ال  Armaniأو ما شابه ذلك .وكان ذلك اللون يُستخرج من
صدفة نادرة .وقد قيّم مثنها أرسطو بعشرة أو عشرين مرة وزهنا من الذهب .وكان الرجل الغِّن يلبس الكتان والكلمة
4

اليونانية املستخدمة هي  bussosواليت تشري إىل خيط قوي نادر يفرزه بلح البحر 5.وكان الكتان الغايل الثمن لبس
امللوك كامللك توت عنخ أمون .وكان ذلك الغِّن يعيش يوميًا حياة مرتفة .كان يأكل أفضل األطعمة ،ويشرب
مشهورا حبسد الكثريين منه .وكان
أفضل اخلمور ،وكان قصره أفضل قصور املنطقة .وال نبالغ إذ نقول إنه كان
ً
صاحب نفوذ كبري.

ونقرأ أ ّن لعازر كان يُوضع عند باب الغِّن ،والكلمة اليونانية املستخدمة هنا هي  balloواليت تعِّن حرفيًا أن

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

اضحا أنّه مل يستطع الذهاب إىل
للجميع أ ّن لعازر كان مر ً
يضا جدا حيث أن التقرحات كانت متأل جسده .وكان و ً
أيِّ مكان آخر بسبب مرضه  ،بل كان يبقى يف املكان الذي يُوضع فيه ويستعطي فضالت الطعام اليت كانت تقع
من مائدة الرجل الغِّن .خيربنا وليم باركالي:
"يف تلك األيّام مل تكن هناك سكاكني أو شوك أو ُمارم ،بل كان الطعام يؤكل باليدين حىت يف أفخم البيوت؛
كها باخلبز (اخلبز العريب ،على األرجح) الذي كان يرمى بعد اإلستعمال6 ".
كانت األيدي تنظّف بفر
ُ
وكانت الكالب تلحس قروحه ،وال ب ّد أنّه كان معيًّا من املرض فلم يستطع ص ّدها .ال نعلم ما إذا كان الغِّن
قد رماه يف اخلارج ألنه طلب التص ّدق عليه ،أو أ ّن أهل البلد رموه هناك خوفًا من العدوى .لكن الواضح أنّه مل

يكن ِ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
http://en.wikipedia.org/wiki/Byssus
6
Daily Study Bible, William Barclay, Page 214.
5
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حال الرجلين في األبدية .األعداد 4:-44
برأيك ،كيف احتُفل بذكر حياة الرجلين عند وفاتهما؟

حىت .مل يهتم أح ٌد به خالل حياته ،فمن
ال ُخنرب أن أية مراسيم أُقيمت على شرف لعازر .ال جنارة وال دفن ّ
البديهي أن ال يهتم أحد به عند مماته .سكوت الكتاب املق ّدس عن هذا األمر له داللة واضحة.
باملقابل ،فإننا ُخنرب بأ ّن الغِّن ُدفِن .وال بد أهنا كانت جنازة طنانة رافقها حداد عام .وال بد أ ّن جسده ُدفن يف مقربة
على جبل الزيتون حيث يُدفن األغنياء فقط.
النواحني احملرتفني كما كانت العادة يف تلك األيّام .وبالطبع ،مل يهتم الغِّن لتلك
ورافق أهل الفقيد جمموعة من ّ
أحدا مل يكرتث إلسم لعازر حني كان
املرجح أ ّن ً
التفاصيل حني مات ،إال أنّه تفاجأ إذ وجد نفسه يف اْلحيم .من ّ
الغِّن .لكن انقلبت املعايري يف اْلهة املقابلة بعد املوت :عرف
يقعد أمام بوابة الغِّن ،لكن كان اْلميع يعرف اسم ّ
اْلميع اسم لعازر ،ومل تكن هناك أدىن فكرة عن من هو الغِّن أو ما امسه .أصبح فجأة ال أحد .من احملزن أن

الكثريين الذين يعتقدون أ ّن املوت هو النهاية سيفاجؤون بأن يروا أنفسهم واعيني جدا عند دخوهلم إىل األبدية من
بعد املوت.
يقول البعض إنّه بعد الموت تنام روحك وال تشعر بأي أمر .ما هي األمور في هذا النص التي تعلّم العكس؟
نقرأ يف العدد  20أ ّن الغِّن اخترب ّأول كل شيء العذاب بش ّدة .والكلمة اليونانية املستخدمة هنا هي  basanosواليت
تعِّن "اإلحندار إىل أسفل ،أسفل أنواع العذاب والتعذيب  ”7وهي تشري على األرجح عن األمر الذي تكلّمنا عنه

ساب ًقا وهو أ ّن هنالك درجات ُمتلفة من العذاب يف اْلحيم وأسوأها هو ما خيتربه ذلك الغِّن (تُستخدم صيغة
أيضا أن لسانه كان ملتهبًا؛ فقد طلب
قصة حقيقية فهو ما يزال يتع ّذب هناك اآلن) .نقرأ ً
املضارع ألنّه إن كانت ّ

أيضا حاسيت النظر
ليبل لسانه .بالرغم من كونه دون جسد إالّ أنّه اخترب حاسة اللمس وكان متأملًّا.واخترب ً
ماءً ّ
اهلوة العميقة .كم كان مؤملا أن يرى السماء بعد فوات األوان
والتمييز؛ فقد رأى لعازر يف حضن ابراهيم بالرغم من ّ
ويعلم أنّه لن خيتربها للحظة.

Dakes Annotated Reference Bible, by Finis Jennings Dake, Page 80 in the New Testament.
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سريمى املوت واهلاوية يف البحرية املتقدة بالنار
نقرأ يف رؤيا  :1-:::23أنه عند عرش الدينونة األبيض العظيم ُ
حيث الظالم األبدي .عندها لن يستطيع ذلك الرجل الذي كان غنيًّا بأن يرى أي شيء.
ظن أن بإمكانه
اخترب ً
أيضا حاسة النطق؛ صرخ إىل ابراهيم وأخربه عن أمله .ويبدو أ ّن موقفه من لعازر مل يتب ّدل إذ ّ
أن يأمره ليجلب له املاء ويذهب إىل إخوته .ومتيز أسلوب كالمه مع ابراهيم بالتحايل إذ دعاه يا ِ
أبت ابراهيم
ّ
ُمدوعا! وهو يشبه الذين يولدون يف
مذكرا إيّاه وذلك بطريقة غري مباشرة أنه ُولد بني شعب اهلل املختار .كم كان
ً
دول مسيحية اليوم .فكثريون يدعون أنفسهم مسيحيني ،لكن ليس مجيعهم على عالقة مع اهلل.

أيضا إذ استطاع أن يسمع ابراهيم يتكلّم معه .أجابه ابراهيم بعبارة قوية مشبّعة باحلق
بقيت معه حاسة السمع ً
وخالية من األمل ستبقى معه كل األبدية :سيتذ ّكر حياته على األرض وكل فرص التوبة والرجوع إىل اهلل اليت
خسرها .كم سيكون األمر مؤملًا!
سيبقى العقل يقظًا يف األبدية؛ بل وإ ّن حواسنا ستبقى معنا؛ ورِبا ستكون أقوى يف األبدية .سيعم الندم على أفعال
قمنا هبا واألسوأ أنّه فات األوان إلصالحها .وليس للغِّن السابق من يتش ّفع له وخيرجه من حالته؛ إهنا كذبة
يتغري بعد املوت .وعلم أنّه سيبقى أين هو ،وأ ّن اهل ّوة قد أثبتت وال لمكن ألحد
شيطانية بأنّه لمكن لوضعك أن ّ
العبور من وإىل إحدى اْلهتني (ع  .)21كما يكون حالك عند املوت ،هكذا تكون أبديتك.وكما نقرأ يف الكتاب
املق ّدس فليس هناك مطهر وال عودة إىل احلياة وال أمل يف النجاة .الوقت الوحيد لتغيري مصريك األبدي هو قبل أن
متوت ويفوت األوان.
لمجرد كونهم فقراء؟ إن كان األمر
هل من الخطأ أن يكون المرء غنيًّا؟ هل يذهب الفقراء إلى السماء ّ

ليس كذلك ما الخطيّة التي أودت بالغني إلى الجحيم؟

ال ب ّد أن الغِّن ارتكب خطايا كثرية ،لكن خطيّته األساسية كانت أنّه كان مكتفيًا من دون اهلل .مل حيتاج إىل

شيء ما يف حياته ،فرّكز على التمتّع واإلستجمام .ومن املمكن أنّه مل يالحظ وجود لعازر أو يهتم ألمره؛ األمر
ظن أنّه من
الذي يزيد من دينونته .كان باستطاعته مساعدة لعازر وانتشاله من وضعه ،لكنّه تركه يتع ّذب ولموتّ .

وجائعا لكنه مل يبادر باملعونة.
الطبيعي واملألوف أن لعازر يتع ّذب وهو ّ
يتنعم .نظر إىل إنسان مثله متأملًا ً
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ِ
ورجاه عند الضيق ووجده اإلله الرحوم واحلنّان .لكن الغِّن مل
ّأما لعازر فلم يكتف على األرض من دون اهللَ ،

يشعر باحلاجة هلل .وقد ُولد اإلثنان يف هذا العامل كما ُولدنا أنا وأنت .وقد وصف بولس يف رسالته إىل أهل أفسس

حالة كل إنسان كما يلي:
يح ،أَجنَبِيِّين َعن ر َع ِويَِّة إِسرائِيل ،وغُرباء َعن عُه ِ
ِ ِ ِ ِ
ود ال َْم ْو ِع ِد ،الَ
"أَنَّ ُك ْم ُك ْنتُ ْم فِي ذلِ َ
ْ َ َ َ ََ َ ْ ُ
ك ال َْوقْت ب ُدون َمس ٍ ْ َ ْ َ
اء لَ ُك ْمَ ،وبِالَ إِ ٍله فِي ال َْعالَ ِم( ".أفسس )4:34
َر َج َ
حنن نولد يف هذا العامل من دون إله ،ونُعطى عدة سنني إلُياده .وخالل حياتنا على هذه األرض يرسل لنا اهلل

سيكرم اهلل خياراتنا اليت قمنا هبا يف
للتعرف عليه .إذ أ ّن إُياد اهلل هي حاجة عاملية لكل إنسان .وبعد املوت ّ
الفرص ّ

هذه احلياة .فإن اخرتنا أن نعيش من دون اهلل على األرض ،سيُبقي على اختيارنا يف األبديّة .إن كنت تعيش
حياتك غري آبه باهلل أو باألبدية ،اصرخ إليه اآلن بينما الفرصة مفتوحة إلختبار نعمته .ملاذا تنتظر لثانية أخرى؟ ال
الروحي أن ُيعلك تضع هذه الرسالة جانبًا إىل يوم آخر بينما املسيح ينتظرك بيدين
عدوك
ب ّد إلبليس
ّ
ّ
مفتوحتني .وال تظن أنّك تقرأ هذا اآلن بالصدفة:
ِِ
اآلب فَِإلَ َّي يُـ ْقبِ ُلَ ،وَم ْن يـُ ْقبِ ْل إِلَ َّي الَ أُ ْخ ِر ْجهُ َخا ِر ًجا( ".يوحنا )11::
" ُك ُّل َما يـُ ْعطيني ُ
دعوة إلى كل الذين ما يزالون على قيد الحياة ،األعداد 13-41
مهتما بأخوته األحياء؟
لماذا أصبح ً

ومرة من أجل إخوته والصالتان مل تُستجابا .لقد
مرة من أجل املاء ّ
مرتني يف جهنّم؛ ّ
لقد صلّى الرجل الغِّن ّ
وخصوصا جتاه إخوته ،وكان قدوة غري صاحلة هلم إذ مثّل أمامهم الرجل
حتمل مسؤولياته يف السابق
ً
فشل يف ّ
املكتفي من دون اهلل .وإذ وجد نفسه يف اْلحيم تذ ّكر أ ّن إخوته يعيشون متمثّلني به .وما يزيد على عذاب الذين
يف اْلحيم هو إنفصاهلم األبدي عن أحبائهم الذين كان هلم تأثري عليهم .ليتنا نكون أمناء جتاه الذين يتمثّلون بنا؛

أخوتنا وأخواتنا وأبناؤنا وأقاربناُ .يب أن نعيش بكلِّيتنا للمسيح ،فحياة اآلخرين تتأثّر بنا.
رسل أحد إلخوة الرجل الغني؟
لماذا لم يُ َ

قال ابراهيم للغِّن إ ّن لديهم كلمة اهلل (يف ذلك الوقت كانت لديهم كتابات موسى واألنبياء)؛ أي الشهود

فإهنم لن يؤمنوا
الذين كانوا حباجة هلم .ومن املستحيل أن يكذب اهلل (عربانيني  ،):1:1فإن مل يصدِّقوا كلمة اهلل ّ
لو رجع أحدهم من األموات .أال تعتقد أنه كان حياول أن يتحايل على ابراهيم ليجعله يعود إىل إخوته؟ إِّن متأ ّكد
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أنه علم أنه ال ُمالة أن يريد لعازر العودة إىل األرض بعدما اخترب احلياة هناك .وكلمة اهلل املكتوبة هي الربهان األهم
الذي يهيئنا للحياة األبدية؛ فإن أمهلناها فهذا يؤثّر على مصرينا األبدي.
المهمة التي يم ّدنا بها هذا النص؟
ما الدروس ّ

 ):إنّه الوقت اآلن إلُياد الرب وال ُيب أن نتخاذل.
بعضا منها اآلن لكنها ترافقنا إىل األبدية.
 )2هناك نتائج ألفعالنا لمكن أن ال خنترب ً
 )0نؤثّر باآلخرين على هذه األرض أكثر ممّا نشعر.

 )4كلمة اهلل هي الربهان الوحيد الذي يهيئنا للحياة األبدية.
يهم مستوانا اإلقتصادي يف هذا العامل ،فإن كنّا لسنا للمسيح فليست لنا احلياة (:يو):2:1
 )1ال ّ
صل ألجله اآلن.
من هو "لعازر" الذي عند "بوابتك" أو داخل نطاق تأثيرك؟ ِّ

شكرا ألنك أخربتنا بوضوح يف كلمتك عن كيف نتهيأ لألبدية .أصلِّي من أجل كل غري
صالة :أيُّها اآلبً ،
ِّ
أي منّا مكتفيًا باحلياة من دونك .وساعدنا أن
املتأكدين من مصريهم األبدي كي يطلبوك اآلن .ال تدع أن يكون ٌّ
خنرب اآلخرين عنك ونرحبهم من مملكة الظلمة إىل مملكة النور .آمني.

Pastor Keith Thomas.
Email: keiththomas7@gmail.com
Website for free bible studies: www.groupbiblestudy.com
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