أ ُيهما تختار؟

عليك أن ُتق ِّرر أين ستقيض األبدية .لقد دفع يسوع
يح
املسيح أجرة خطيئتك كام ًال عىل الصليبَ « .فإِ َّن ا ْل َم ِس َ
أَ ْيضاً َتأَ َّل َم َم َّر ًة َو ِاح َد ًة ِمنْ أَ ْج ِل ا ْل َخ َطا َيا ،ا ْل َبا ُّر ِمنْ أَ ْج ِل
األَ مَ َث ِة ،لِ يَ ْ
يى يِف
ك ُي َق ِّر َبنَا إِ ىَل الل ِهُ ،م اَمتاً يِف ا ْل َج َس ِد َولَ ِكنْ ُم ْح ً
وح» (بطرس االوىل.)18:3
ال ُّر ِ
ً
عليك اآلن أن تأيت إليه متاما كام أنت-خاطئ أثيم ،عاجز
عن تخليص نفسك .س ّلم حياتك إىل املسيح اليوم .بإمكانك
أن تصيل صالة كهذه:
«شكرًا لك يا الله ،ألنك أرسلت يسوع ليأخذ عقوبة
خطاياي ليك أمتكن من أن أقيض األبدية معك يف
السامء ،أنا أتوب عن خطيئتي وأدعوك لحيايت لتكون
َر يّب ُوم َخ ّليص .بأسم يسوع أصيل .آمني.
الرب يسوع بإنتظار أن يسمعك تك َّلمه طالباً غفرانه ،عندها
ّ
سيكون لك نصيب يف السامء التي يهبها لكل من ُيق ِبل إليه.
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ألسامء
َّ

أ ْم

ُجه َّنم؟

ألسماء

ُج َهنّم

إستخدم يسوع و ُكتَّاب العهد الجديد كل صورة يف سلطتهام
ليست السامء َج ّواً أشبه باألشباحُ ،م َل َّبداً بالضباب تطوف
ل ُيبلغاننا أن ُج َهنَّم مكان حقيقي مرعب ،يشء ينبغي أن
حوله األرواح ،إن السامء حقيقية كهذه األرض .قال يسوع
نخشاه و َنت ََج َّن َبه َمهام َك َّلف األمر ،وعلينا أال ننىس ُمطلقاً أن
لتالميذه« :أنا أميض ُألع َّد لكم مكاناً» (يوحنا )2:14و َع َّلم
بولس الرسول أن املسيحيني ال بد أن يلبسوا أجساداً
السـامء أم الحديث عن الظلمة الخارجية وبحرية النار ُذكرت عىل
ّ
ُجـهـنـم فم يسوع الذي مات وقام ليك ُي َخ ّلصنا .ويف املَثل الذي
عدمية الفساد( .كورنثوس األوىلَ .)57-51:15م َّر ًة أخرى،
عىل عكس الكثري من االفكار الشائعة .ليست السامء أيهام تختار؟ قاله يسوع عن يوم الدينونة األخري َع َّلم أن البعض
سيميض إىل عذاب أبدي والبعض إىل حياة أبدية
ُمملة ،إن األشياء املفسدة للبهجة موجودة عىل
(متى .)46:25وبكلامت أخرى ،إن ُجهنم ستكون
األرض ،كاألنانية والكراهية واملوت ،سوف ُت َو يِّل جميعها.
حقيقية ودامئة إىل األبد كالسامء متاماً.
سوف لن تكون السامء مكاناً نجلس فيه نفعل ال شيئاً،
ويع ِّلم الكتاب املقدس أن السامء ستكون مكاناً للنشاط
إن أكرث ما ُيرعب عن ُج َهنَّم هو أنها إنفصال روحي عن
الخلاّ ق واملثابرة ،ولكن دون عناء أو تعب .ستكون السامء
ال ّله وتبكيت أخالقي ،والوعي التام بأن اإلنسان يستحق
كذلك مكاناً للنشاط العقيلَ « .فإِ َّننَا َنن ُْظ ُر َ
اآلن يِف ِم ْرآ ٍة يِف
جزاء أفعاله .إن ُج َهنَّم هي إنفصال تام عن املحبة والفرح
والسالم الذي مينحه ال ّله.
ُل ْغ ٍز لَ ِكنْ ِحي َن ِئ ٍذ َو ْجهاً لِ َو ْج ٍه» هناك سنُعاين ال ّله (كورنثوس
االوىل.)12 :13
هل أنت ذاهب إىل هناك؟
«َ ...وا َّل ِذي َال ُي ْؤ ِمنُ ِباإل ْب ِن لَنْ َي َرى َح َيا ًة َب ْل يمَ ْ ُك ُث َع َل ْي ِه
هل أنت ذاهب إىل هناك؟
َ
ْ
َق َال لَ ُه َي ُسوعُ « :أَ َنا هُ َو َّ
الط ِر ُ
َغ َض ُب ال َّل ِه» (يوحنا.)36 :3
يق َوا ْل َحقُّ َوا ْل َح َيا ُة .لَ ْي َس أ َحدٌ َيأتيِ
اآلب إِ َّال يِب»« ،اَ ْل َحقَّ ا ْل َحقَّ أَ ُق ُ
« ُي ْر ِس ُل ا ْبنُ اإلِ ْن َسانِ َم َال ِئ َك َت ُه َف َي ْج َم ُع َ
ول لَ ُك ْم :إِ َّن َمنْ َي ْس َم ُع ك َال ِمي
يع
ون ِمنْ َم َل ُكو ِت ِه َج ِم َ
إِ ىَل ِ
ا ْل َم َعا ِث ِر َو َفا ِعليِ اإلِ ْث ِم َو َي ْط َر ُحو َن ُه ْم يِف أَ ُتونِ النَّا ِر .هُ ن َ
َو ُي ْؤ ِمنُ ِبا َّل ِذي أَ ْر َس َل ِني َف َل ُه َح َيا ٌة أَ َب ِد َّي ٌة َوالَ َي ْأتيِ إِ ىَل َد ْينُو َن ٍة َب ْل
َاك
َي ُك ُ
صي ُر األَ ْسنَانِ » (متى.)42-41:13
َق ِد ا ْن َت َق َل ِمنَ ا ْل َم ْو ِت إِ ىَل ا ْل َح َيا ِة»( .يوحنا.)24 :5 ،6 :14
ون ا ْل ُب َكا ُء َو رَ ِ

