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الشبهة

يقول المسيحيين ان ألههم محب واله الرحمة .فهل من المعقول ان هذا االله الرحيم يلقي كل من ال يؤمن
بأبنه في النار؟ هل يكون رحيم ولكن االختيار اما ان تؤمن به او تلقى في جهنم؟ هو لم يعطيني االختيار
في خلقي على هذه األرض الملعونة وبعد هذا كمان يدخلني الجحيم؟ هللا خلقني في األرض الي هي
ملعونة وكان المفروض انه يعطيني تعويض فانا لم اختر ان اخلق ولكن هو خلقتني دون اختيار في
األرض التي لعنها وال تعود تعطيك ثمرها .وبعد كل ده كمان يقول هادخلك الجحيم لو ما امنتش بابني الي
جه من  2000سنة؟

الرد

هذه المحاوالت الجدلية للملحدين هي منطقيا مغلوطة فكيف يحاكم ملحد إله ليس له وجود .فالبداية هي
النقاش على وجود االله من عدمه واي نقطة أخرى جدلية هي فلسفة باطلة ومضيعة وقت فلو اتفقنا على
وجود إله في هذا الوقت نستطيع ان نتكلم عن صفات االله .ولكن من وجهة نظر الملحدين كيف نتكلم
عن صفات إله ليس له وجود أصال حسب فكرهم؟
ولكن اجيب على نقطتهم على أي حال
بمعونة الرب رددت على موضوع مشابه في ملف
لماذا من رفض الرب سيذهب الي الجحيم والرد على االله السادي
ونفس فكرة الشبهة ولكن تتكرر بشكل أكثر خبث
الموضوع باختصار شديد في البداية هو (فهل من المعقول ان هذا االله الرحيم يلقي كل من ال يؤمن بأبنه
في النار) ايحاء بوجود كيانين أحدهم االبن جاء على األرض والثاني شرير يعاقب من لم يؤمن بابنه الذي
جاء ولكن هذا ليس االيمان المسيحي فنحن ال نؤمن بكيانين .بل بالحقيقة نؤمن باله واحد
سفر التثنية 4 :6
ِ
ِ ِ
الر ُّب ِإلهَنا ر ٌّب و ِ
احٌد.
يلَّ :
ُ َ َ
«ا ْس َم ْع َيا إ ْسَرائ ُ

إنجيل مرقس 29 :12
ِ
ِ ِ
الر ُّب ِإلهَنا ر ٌّب و ِ
ِ
احٌد.
يلَّ .
َفأ َ
ُ َ َ
َج َاب ُه َي ُسو ُعِ« :إ َّن أ ََّو َل ُكل اْل َو َص َايا ه َيْ :
اس َم ْع َيا إ ْسَرائ ُ
ولهذا قال المسيح بوضوح انه واألب كيان واحد
إنجيل يوحنا 30 :10
أََنا واآلب و ِ
احٌد».
َ ُ َ
وشرحته في
الوهية المسيح من انجيل يوحنا  5و  10و 14
فاألمر ليس لو لم تؤمن بابن هللا انه جاء من  2000سنة ،فاهلل سيلقيك في جهنم الن فكرة التفريق بين
االب واالبن وهذا خطأ فاالبن هو من ذات هللا
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :2
ِ ِ
يه ي ِح ُّل ُك ُّل ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِدًّيا.
ُ
َفِإَّن ُه ف َ
ْ
إنجيل يوحنا 10 :14
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
اآلب واآلب ِف َّي؟ اْل َكالَم َّال ِذي أ َ ِ
ِ
ال
اآلب اْل َح َّ
ُكل ُم ُك ْم ِبه َل ْس ُت أ ََت َكل ُم ِبه م ْن َن ْفسي ،لك َّن َ
أََل ْس َت ُت ْؤ ِم ُن أَني أََنا في ِ َ َ
ُ
ِ
ال.
ف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
َع َم َ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :1

ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
ير
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه َت ْط ِه ًا
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األ ْ َ
الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
فهو من ناحية االقنوم او الشخصية او الصفة الذاتية هو االبن ولكن من ناحية الالهوت هو ملئ الالهوت
وهو هللا ذاته
فاألمر هو ان الرب الذي خلقك والذي اعطاك كل شيء ليس عن حق مكتسب منا بل فضال منه .بل
واعطاك الحرية الكاملة .لو لم تؤمن بانه ورفضته لن يجبرك ان تكون معه
ومن هنا اكرر بعض النقاط التي ذكرتها سابقا باختصار مع إضافات قليلة
سؤال في البداية لماذا الملحد يقلب الصورة ويتعامل مع هللا على ان الملحد ديان وهللا هو المديون او ان
الملحد هو القاضي والرب االله الخالق كل شيء وصاحب كل شيء هو الذي في قفص االتهام؟
هذه لوحدها خطية تستحق العقاب .فال يحق لي لو انا مذنب في قاعة المحكمة ان اجلس مكان القاضي
واضع القاضي في قفص االتهام مكاني وأحاكم القاضي .هذه وحدها جريمة تضاف لجريمتي.
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 20 :9
ِ
ان َّال ِذي ُت َج ِ
َب ْل م ْن أَْن َت أَُّي َها ِ
هك َذا؟»
ول لِ َجا ِبلِ َها« :لِ َما َذا َصَن ْع َت ِني َ
اإل ْن َس ُ
هللا؟ أََل َع َّل اْلجْبَل َة َتُق ُ
او ُب َ
َ
فصاحب الشركة من حقه ان يدير شركته بالطريقة المناسبة وبخاصه ما هو مناسب للمصلحة العامة .وال
يحق لموظف وبخاصة لو ال يعرف تفاصيل واسرار الشركة ان يحاكم صاحب الشركة على أمور غيره من
الموظفين .هو له ان يتناقش معه عن موقفه ولكن ال يحاكم صاحب الشركة عن االخرين الذي ال يعرف
تفاصيل موقفهم .وفي االخر يدعي ان هذا من العدل .وهو ال يعرف العدل أصال.

أوال دائما من يتكلم ويحكم بهذه الطريقة هو يتناسى ان الها الرحيم هو أيضا عادل .ومن حهة عدل هللا
هل يليق ان يكون هو خلق انسان واعطاه ان يكون كيان عاقل وزوده بالوجود والوقت وبالحياة والجسد
والصحة والطبيعة التي تهبه ما يريد وبعقل يبحث به وغيرها من نعم الرب ووزناته فهل بعد هذا عندما
يرفض انسان وجود هللا الذي زوده بكل هذا نقول على االله انه ليس رحيم لو رفض هذا االنسان من
امامه لجحده بهذه الطريقة؟
فعدل هللا الذي يستلزم ان االنسان يعاقب على قدر ما يفعل .فهل نتخيل انسان شرير بعد كل ما وهبه له
الرب ورغم هذا اعتدى على اخوه االنسان الذي أيضا له الوزنات والحقوق من الرب باي شكل او صورة
من الصور مثل من يقتل مثل داعش او يعتدي على نساء او أطفال او لو حتى يعتدي على زميله بألفاظ
بذيئة ويخونه .هل نتخيل ان الرب ليس عادل عندما يختلف مصيره عن مصير االبرار فهم يدخلون
الملكوت وهو يلقيه في الجحيم ويعاقب بعدل على قدر ما فعل من شرور بطريقة ما ولكن هو حالة
مستمرة؟
أيضا هي ليست سادية بل اختيار وحرية ارادة
في البداية اريد أن أوضح ان هذه الفكرة هي مغلوطة الن ليس هذا ما قصده الرب وما قاله.
فالفكرة في البداية باختصار شديد الرب أحب االنسان ولهذا خلقه لكي يحيا معه في الملكوت.
سفر إرميا 3 :31
الر ُّب ِم ْن ب ِعيد« :ومحَّب ًة أَب ِدَّي ًة أ ِ ِ
الر ْح َم َة.
َج ِل ذلِ َك أ ََد ْم ُت َل ِك َّ
اءى لِي َّ
َحَبْب ُتك ،م ْن أ ْ
ْ
َََ َ
َ
َتَر َ

مثل اب يحب األبناء فلهذا ينجبهم .هو ليس سادي وليس يفرض عليهم شيء واال بهذا المقياس أصبح
كل اب ينجب هو سادي حتى لو كان محب البناؤه.
فاهلل لذته في االنسان
سفر االمثال 8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َ 31ف ِر َح ًة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ
فاهلل كاب حنون محب أنجب ألجل محبته لألبناء رغم انه ال يريد منهم شيء اال ان يعطيهم محبته
بل هو خلق االنسان ليدهلل مثل اب البنه
سفر إشعياء 12 :66
ِ
ُم ِم َك َسْيل َج ِارفَ ،ف َتْر َض ُعو َنَ ،و َعَلى
ال َّ
أل ََّن ُه َ
هك َذا َق َ
الر ُّب« :هأََن َذا أُد ُير َعَلْي َها َسالَ ًما َكَن ْهرَ ،و َم ْج َد األ َ
الرْكَب َتْي ِن ُت َدَّلُلو َن.
األَْي ِدي ُت ْح َمُلو َن َو َعَلى ُّ
وهللا احبنا كمجبة العريس للعروس
سفر إشعياء 5 :62
ِ
اب ع ْذراء ،ي َت َزَّوج ِك بُن ِ
يس ِباْل َعُر ِ
وكَ .وَك َفَر ِح اْل َع ِر ِ
أل ََّن ُه َكما َي َت َزَّو ُج َّ
له ِك.
وس َي ْفَر ُح ِبك ِإ ُ
الش ُّ َ َ َ َ ُ َ
َ
سفر هوشع 2
ان واْلمر ِ
طُب ِك لَِن ْف ِسي ِباْل َع ْد ِل َواْل َح ِق َو ِ
احمِ.
َخ ُ
َخ ُ
طُب ِك لَِن ْف ِسي ِإَلى األََب ِدَ .وأ ْ
َ 19وأ ْ
اإل ْح َس ِ َ َ َ
طب ِك لَِن ْف ِسي ِباأل ِ
الر َّب.
ين َّ
 20أ ْ
َماَنة َف َت ْع ِرِف َ
َخ ُُ
َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :21
احد ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
الضرب ِ
السبع ُة اْلجام ِ
ات
ات اْل َم ْمُل َّوِة ِم َن َّ
السْب َعة اْل َمالَ ئ َكة َّالذ َ
اء ِإَل َّي َو ِ ٌ َ
السْب ِع َّ َ َ
ُث َّم َج َ
ين َم َع ُه ُم َّ ْ َ َ َ
َخيرِة ،وَت َكَّلم م ِعي َق ِائالً« :هُل َّم َفأ ُِريك اْلعروس ام أَر َة اْل َخر ِ
ِ
وف».
َ
ُ
َ َ َُ َ ْ َ
األ َ َ َ َ
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 2 :11
ِ
َفِإِني أَ َغار عَلي ُكم َغيرَة ِ
ِ
ِ
يح.
اء َع ِفي َف ًة لِْل َم ِس ِ
هللا ،أل َِني َخ َ
ُ َ ْ ْ َْ
طْب ُت ُك ْم لَر ُجل َواحد ،ألُ َقد َم َع ْذَر َ
ولكن ربنا ال يجبر أحد فرغم ان لذته مع بني ادم كمحبة االب لألبناء وخلقهم ليس باجبار بل بدافع المحبة
االبوية اال انه ال يجبرهم كأبناء ان يحبوه كاب ضد ارادتهم
سفر االمثال 8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َ 31ف ِر َح ًة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ
ِِ
ِ
طُرِقي.
ظو َن ُ
ين َي ْح َف ُ
وبى لَّلذ َ
َ « 32ف َ
اس َم ُعوا ليَ .فطُ َ
اآلن أَُّي َها اْلَبُنو َن ْ
 33اسمعوا َّ ِ
وه.
اء َوالَ َتْرُف ُ
ض ُ
ْ َُ
يم َوُكوُنوا ُح َك َم َ
الت ْعل َ
ِ
إل ْنس ِ َّ ِ
يعي ،ح ِ
اه ار ُك َّل يوم ِعْن َد مص ِار ِ
ِ
ِ
ظا َق َو ِائ َم أَْب َوا ِبي.
اف ً
ُ 34
َ
َْ
طَ
ان الذي َي ْس َم ُع لي َس ً
ََ
وبى ل ِ َ
ِ ِ ِ
الر ِب،
ال ِر ًضى ِم َن َّ
 35أل ََّن ُه َم ْن َيجُدني َيجُد اْل َحَيا َةَ ،وَيَن ُ
ِ
ئ َع ِني َي ُضُّر َن ْف َس ُهُ .ك ُّل ُمْب ِغ ِض َّي ُي ِحُّبو َن اْل َم ْو َت».
َ 36و َم ْن ُي ْخط ُ
فالذي يكره ابوه رغم محبة ابيه له هو مثل من يكره الحياة ويحب الموت أكثر
بل هللا خلق المالئكة هم خدام لهم
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 7 :1

ِ
وع ِن اْلمالَ ِئ َك ِة يُقولِ َّ « :
يب َنار».
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِرَي ً
ََ
َّام ُه َل ِه َ
َ ُ
احا َو ُخد َ
َ
ويوكلهم ان يخدموا أبناؤه البشر.
وهللا خلق االنسان لكي يعيش معه في نعيم الي االبد
سفر المزامير 27 :37
ِ
ِح ْد َع ِن َّ
اس ُك ْن ِإَلى األََب ِد.
الش ِر َوا ْف َعل اْل َخْيَرَ ،و ْ
إنجيل يوحنا 16 :3
يد ،لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكو ُن َل ُه اْل َحَيا ُة
أل ََّن ُه َ
هللا اْل َعاَل َم َح َّتى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َ
هك َذا أ َ
َح َّب ُ
ْ
األََب ِدَّي ُة.
ولكن اعود مرة ثانية لنقطة االختيار
ربنا ال يريد ان يجبرنا على ان نحبه مثل اب ال يريد ان يجبر أوالده على محبته بل هو يريد ان نحبه
بحريتنا وبإرادتنا ونختاره بحرية فاهلل المحب الذي يريد االنسان ان يختاره عن اقتناع وليس عن اجبار
وتسيير وقسر .فالحرية اعطاها هللا لنا لنختار ان نبادله المحبة فهو بحريته احبنا ويريد ان نحبه بحريتنا.
كما قال
إنجيل مرقس 30 :12
الر َّب ِإلهك ِمن ُك ِل َقْل ِبك ،و ِمن ُك ِل َن ْف ِسك ،و ِمن ُك ِل ِف ْك ِرك ،و ِمن ُك ِل ُق ْدرِتكِ .
هذ ِه ِهي اْل َو ِصَّي ُة
َوُت ِح ُّب َّ
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ ْ
ََ ْ
َ َ
َ
األُوَلى .

الن الحرية من طبيعة هللا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 17 :3
اك ُح ِرَّي ٌة.
وح َّ
الر ُّب َف ُه َو ُّ
َما َّ
َوأ َّ
الر ِب ُهَن َ
وحَ ،و َحْي ُث ُر ُ
الر ُ
والحرية التي أعطاها لنا هدفها أن نعرف هللا ونختاره بحريتنا
فهل انسان رفض هذا بإرادته وبحريته فيكون الرب قاسي لو تركه الختياره؟
ألوضح هذا اضرب مثال
ملك شاب به كل الصفات التي تتمناها أي شابة من اخالق وجمال ومكانة وثقافة ومحبة وغيره الكثير جدا
وهذا الملك أحب فتاه جدا رغم فقرها ،وهو يعرف انه سيسعدها جدا وسيعطيها نوعية من الحياة لن تحصل
عليها في أي مكان اخر ،ولكن لكي يرتبط بها ويتزوجها ال بد أن يترك له الحق ان تقبل او ترفض.
فتحيلوا لو انه اخذها زوجة دون موافقتها مع اعتبار انه يحبها بالفعل وسيوفر لها حياة سعيدة ولكن هذا
يعتبر اجبار بل واغتصاب .فهو ال بد ان يطلب منها ان تختاره لو كانت تريد .ولو وافقت باختيارها سيوفر
لها أجمل مجان يستطيع قصر جميل به كل وسائل الراحة .ولو رفضت رغم انه يعرف انها لن تعيش
سعيدة مثلما يتمنى له وسيحزن لها ولكن يتركها كاختيارها حتى لو عاشت فقيرة تعيسة ولكن هذا اختيارها
ويجب عليه ان يحترمه .وهي عليها أيضا ان تتحمل نتيجة اختيارها بحرية.
ونفس المقياس االب الذي يحب أبناؤه جدا وعنده قصر ضخم جدا او مجمع ولكن ال يجبر أبناؤه ان
يعيشوا معه اال باختيارهم فلو قبل ابن ان يبادل محبة ابوه ويعيش في مجمعه سيعطيه افضل ما يملك اما
لو هذا االبن رفض االب تماما واصر ان يعيش بعيد عن ابيه بل وتب أر من ابيه االب لن يجبره حتى لو

عاش في مكان متعب فسيحزن من أجله ولكن لن يجبره .واالبن عليه أيضا ان يتحمل نتيجة اختياره التي
اختاره بحريته.

فاهلل الذي خلق االنسان ألجل انه أحب االنسان مثله مثل أي اب وأيضا يريد ان يخطب االنسان لنفسه
مثل أي عريس ,لكنه ال يجبرنا .وهللا مثل اب ومثل عريس اعد مكان ال يوصف من روعته
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ال ِإْنسان :ما أَعَّده ِ ِ
طْر َعَلى َب ِ
ين
وبَ « :ما َل ْم َتَر َعْي ٌنَ ،وَل ْم َت ْس َم ْع أُ ُذ ٌنَ ،وَل ْم َي ْخ ُ
هللا لَّلذ َ
َب ْل َك َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
َ
َ َ ُ ُ
ُي ِحُّبوَن ُه».
وهو المكان الوحيد الذي أعده ألنه هو المكان الذي موجود فيه وال يحتاج ان يعد مكان اخر .ولكن من
يرفضه كاب وكعريس فهو يرفض ان يكون معه ويقيم معه والرب لن يجبره على هذا.
ولكن لألسف يوجد مكان اخر لم يعده الرب للبشر ولكن هو معد للشياطين األشرار
إنجيل متى 41 :25
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِإَلى َّ
يس
ين َع ِن اْلَي َس ِار :ا ْذ َهُبوا َعني َيا َمالَع ُ
ول أَْي ًضا لَّلذ َ
الن ِار األََبدَّية اْل ُم َعَّدة ِإلْبل َ
« ُث َّم َيُق ُ
َو َمالَ ِئ َك ِت ِه،
واشر ما فيه هو عدم وجود هللا

وهللا لن يقبل في ملكوته ال من رفضه وال من يصنع شر الن من لم يحب القداسة على األرض فلن يحبها
في السماء وهللا قدوس ال يقبل في محضره عدم القداسة .والمكان الثاني فقط للذي اختار عدم القداسة
هو المعد للشياطين.
البعض سيقول لماذا هللا لم يعد مكان ثالث لمن يرفضه ولكنه لم يكن انسان شرير
فكرة مهمة وهي ان االله لن يخلق مكان مخصوص منعم لمن أصر على رفضه .ولتوضيح هذا اشرحه
بمثال
تخيل إنك انسان عندك قصر كبير مكيف مريح مكيف في منطقة حارة وجاء شخص طرق بابك وقال لك
انا شخص جيد وعملت خيرات كثيرة ولهذا من حقي جناح في قصر فماذا ستقول له؟
هو شخص جيد لنفسه ولكنه ال ينتمي لك فقصرك تعطيه ألبنائك وليس للغرباء .لهذا من يقبل ان يكون
ابنا للرب هو يرث
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 7 :21
ِ
لها َو ُه َو َي ُكو ُن لِي ْابًنا.
َم ْن َي ْغل ْب َي ِر ْث ُك َّل َش ْيءَ ،وأ َُكو ُن َل ُه ِإ ً
َ
أيضا االب الذي عنده قصر ضخم يورثه البناؤه ولكن االبن الذي يتب أر من ابيه ويرفض يعيش معه .هذا
االب ليس من مسؤوليته ان يبنى مكان اخر لالبن الذي تب أر منه .حتى لو كان يعيش في منطقة حارة جدا
ليس من مسؤوليته ان يعد بيت مكيف لهذا النغل الذي رفض ابيه فهو الذي اختار رفض ابيه بإرادته
ولهذا عليه ان يتحمل الى االبد الحر والجوع واالحتياج.

فكيف يتخيل انسان ان من حقه بعد ان يرفض هللا خالقه وخالق كل شيء أي يختار ان يستمر مباع عبدا
تحت الخطية .ان يأمر هللا يعد له مكان جيد مريح رغم رفضه هلل؟
فاإلنسان الذي رفض الرب بإرادته ورفض الرب يعني االنتماء للشيطان فهل يتهم هذا االنسان الرب
بالقسوة ألنه يذهب مع الشيطان الذي اختاره للمكان الذي سيكون فيه حبيبه الشيطان؟
فهل الملحدين يطالبوا الرب بان ال يخلق البشر لكيال يعاقب األشرار في النار؟ بالطبع ال فاهلل عندما خلق
اال نسان حسن جدا واعطاه الطريق بسهوله لكي يفوز بالحياة األبدية بل يظهر له محبة كاب ويساعده في
أي وقت يطلب مساعدته .ولكن لو هللا لكيال يعاقب االشرار اضطر اال يخلق االنسان الذي احبه مثل اب
أحب ان ينجب ابن يحبه سيكون هللا ضعيف ألنه اراد شيء ولم يستطع ان يفعله وسيكون الشر انتصر
حتى في عدم وجوده ألنه منع خير هللا عن البشر بمنعه من خلقهم وفوزهم بالملكوت.
وهل الملحدين يطالبوا ان هللا ال يعاقب االنسان الشرير ولكن بعد موته ينتهي وال يدخل الجحيم؟ أيضا هذا
هو ضد العدل تماما ألنه مثل القاضي الممنوع عليه ان يعاقب المجرم بل وسيكون الملحد الشرير تساوى
تماما مع الملحد الخلوق .فهذا الحل ضد عدل هللا .بل هذا سيكون ضد الحرية الن االنسان الذي رفض
الرب بحريته واختار الشيطان بأي صورة من صورة اتباع الشيطان بحريته ليس من العدل افناؤه وعدم
ابقاؤه مع الشيطان الذي اختاره .هل أقول لطالب ثانوي انه لو لم تكن جيد بل كنت سيئ هل ارجعه الى
العدم ام ينال ما استحقه مستقبل؟ الفناء هو ضد العدل.
وهل الملحدين يطالبوا هللا ان يخلقهم ولكن ال يترك لهم فرصة االختيار لكيال يعاقبوا؟ أيضا هذا ضد الهنا
الحرية الن هللا كان يستطيع ان يخلق العالم مقيد بقيود فيتحرك الكل كاالت بدون حريه وبهذا لن يخطئ

أحد وهذا يصلح في حالة واحده لو لم يكن هناك ايمان الن االيمان ال يتفق مع القيد واالجبار واالنجيل
قال ان روح الرب يعطي حريه
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اك ُح ِرَّي ٌة.
وح َّ
الر ُّب َف ُه َو ُّ
َما َّ
َوأ َّ
الر ِب ُهَن َ
وحَ ،و َحْي ُث ُر ُ
الر ُ
فبهذا المسيحية ال تتفق مع القيد والعبودية ولكن في روحها حريه ولهذا تقييد البشر بقيود فلن ينال
االنسان فرحة حريته في المسيح وايضا بالقيد لكيال يصبح ملحد فهو ليس له االستحقاق في الملكوت
ألنه قيد عن ان يقبل خالص المسيح بحريه .فال يستحق شيء لم يختاره أصال ويكون الملكوت ليس
مكافئة بل اجبار وهذا غير مقبول.
والمثال الذي قلته كثير وهو اختيار الحب بين العريس وعروسه فالذي يفرض على عروسه ان تحبه مجبره
او تقبله باإلجبار وليس باالختيار هذا ليس تبادل محبه ولكن قهر واغتصاب حقوق اما الذي يحب
عروسه بحق يتاكد اوال من محبتها له واختيارها بكامل ارادتها وحريتها له وهذا هو المحبه في المسيحيه
بحريه كامله والهنا كلي المحبه يريدنا ان نختاره بحريتنا الكامله وهذا ال يتفق مع القيد لكيال يكون الم.
فالعريس والعروس يتحملوا بعض المشاق قليال في فترة الخطوبة لينتهي االمر بفرح أفضل فاأللم مرتبط
بالمحبة ومنع األلم منع محبة.
ولو كان هذا الفرض هو الحل المختار لكان هللا وضعنا من االول في الملكوت ولكننا في الملكوت لم
نعرفه ولم نعرف حبه ولعشنا في الملكوت منفصلين عيشه مره مقيده وأصبح هو إله اجبار وفرض وسيطرة
فقط وهذا ليس الهنا

العالم بدون حريه لكيال يخطئ مكانته اقل بكثير من العالم الذي نحياه ولنا حرية االختيار مثل الدوله
القاسية التي تفرض قيود صعبه جدا وال يوجد بها حريه ال فكر وال تعبير لكيال يخطئ شعبها وهي اقل
بكثير في المكانة من الدولة التي يتمتع شعبها بحريه حتى ولو كان البعض يؤذي من اخطاء البعض
ولكن من يخطئ يعاقب والذي تأذى يعوض.
واالنسان المقيد لن يعرف معني وجمال الحرية ألنه لم يدركها فبهذا هللا اثبت انه ال يستطيع ان يتحكم في
االنسان ألنه خوفا من ألم االنسان قيده فهذا أيضا حل مرفوض .فالهنا قادر علي كل شئ واثبت ذلك بانه
يعطي الحرية كامله للعالم ووسط هذا يحافظ على اوالده ولكن يسمح احيانا ببعض األلم للتذكية.

وأيضا اشكالية وصف الجحيم
في البداية الكتاب المقدس لم يمعن في وصف الجحيم ألنه ال يريد االنسان يختار الرب بسبب الخوف من
الجحيم بل حبا في الرب .ولكن فهم بعض أشياء ورموز عن الجحيم من سياق الكالم
الجحيم مكان حقيقي وليس رمزي فالجحيم هو مكان حقيقي يوجد مكان وكيان اسمه الجحيم ولكن صعب
علينا ادراكه ألنه ليس بمفهوم مادي كنار تحتاج لحطب واشعة لها طاقة حرارية مرتفعة ولكن هو له
مستوى اعلى من هذا لهذا رمز له ببحيرة نار
هذا الحجيم هللا لم يعده لإلنسان ولكن للشيطان
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ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ِإَلى َّ
يس
ين َع ِن اْلَي َس ِار :ا ْذ َهُبوا َعني َيا َمالَع ُ
ول أَْي ًضا لَّلذ َ
الن ِار األََبدَّية اْل ُم َعَّدة ِإلْبل َ
« ُث َّم َيُق ُ
َو َمالَ ِئ َك ِت ِه،
فاهلل يريد الكل يخلصوا
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :2
ِ
يد أ َّ ِ
الن ِ
يع َّ
اس َي ْخُل ُصو َنَ ،وِإَلى َم ْع ِرَف ِة اْل َح ِق ُي ْق ِبُلو َن.
َّالذي ُي ِر ُ
َن َجم َ
ولكن هللا لن يجبر أحد على ان يقبل الخالص غصب عنه .فالذي يرفض هللا بحريته الكاملة لن يدخل
ملكوت السماوات والمكان الوحيد االخر هو المتاح هو الجحيم مسكن الشياطين.
ولكن تنحن نتخيل ان النار مثل األرضية لهيب متساوي ولكن هذا غير دقيق فهي ليس بمفهومنا البشري.
ولكن في هذا الجحيم يوجد أماكن مختلفة ودرجات أكثر احتمال من أخرى
إنجيل متى 15 :10
ض سدوم وعمورَة يوم ِ
ِ
الد ِ
اح ِت َماالً ِم َّما لِ ِتْل َك اْل َم ِديَن ِة.
اَْل َح َّ
ين َحاَل ٌة أَ ْك َثُر ْ
ق أَ ُق ُ
ول َل ُك ْمَ :س َت ُكو ُن ألَْر َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
إنجيل متى 22 :11
لكن أَ ُقول َل ُكمِ :إ َّن صور وصيداء َت ُكو ُن َلهما حاَل ٌة أَ ْك َثر اح ِتماالً يوم ِ
الد ِ
ين ِم َّما َل ُك َما.
َو ِ ْ
َُ َ
ُ ْ
ُ َ َ َ َْ َ
ُ ْ َ َْ َ
فال نفهم كيف سيكون هناك حالة أكثر احتمال ولكن فقط نفهم انه سيكون من رفض الرب وفعل شرور
قلية مكانة أكثر احتماال أي اقل الم بكثير من الذي فعل شرور كثيرة .فحتى لو لم نفهمه ولكن نفهم ان كل
واحد بعدل سينال حسب مقدار شره.

اذكر مثال ذكره الكتاب المقدس في مثال أصحاب الوزنات
انجيل متى 25
ان مس ِ
َّ
ِ
َم َواَل ُه،
افٌر َد َعا َع ِب َ
َ «14وَكأََّن َما إْن َس ٌ ُ َ
يد ُه َو َسل َم ُه ْم أ ْ
آخر و ْزَنةًُ .ك َّل و ِ
ِ
طا َق ِت ِهَ .و َسا َفَر لِْل َوْق ِت.
احد َعَلى َق ْد ِر َ
َع َ
س َو َزَناتَ ،و َ
َ 15فأ ْ
َ
آخَر َو ْزَن َتْي ِنَ ،و َ َ َ
طى َواحًدا َخ ْم َ
ُخَر.
س َو َزَنات أ َ
َ 16ف َم َضى َّال ِذي أ َ
اجَر ِب َهاَ ،فَر َ
س َو َزَنات َوَت َ
بح َخ ْم َ
َخ َذ اْل َخ ْم َ
ُخَرَيْي ِن.
ِح أَْي ًضا َو ْزَن َتْي ِن أ ْ
هك َذا َّال ِذي أ َ
َ 17و َ
َخ َذ اْل َو ْزَن َتْي ِنَ ،رب َ
َخ َذ اْل َو ْزَن َة َفم َضى َو َح َفَر ِفي األَْر ِ
َخ َفى ِف َّض َة َسِي ِد ِه.
ض َوأ ْ
َ 18وأ َّ
َما َّال ِذي أ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
اسَب ُه ْم.
َ 19وَب ْع َد َزَمان َ
ط ِويل أ ََتى َسيُد أُولئ َك اْل َعبيد َو َح َ
َخ َذ اْل َخمس و َزَنات وَقَّدم َخمس و َزَنات أ َ ِ
س َو َزَنات َسَّل ْم َت ِنيُ .ه َوَذا
اء َّال ِذي أ َ
ُخَر َقائالًَ :يا َسِيُدَ ،خ ْم َ
َ َ ْ َ َ
ْ َ َ
َ 20ف َج َ
ِح ُت َها َف ْوَق َها.
س َو َزَنات أ َ
ُخُر َرب ْ
َخ ْم ُ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
َ 21فَقال َل ُه سِيُدهِ :ن ِع َّما أَُّيها اْلعبُد َّ ِ
يم َك َعَلى اْل َك ِث ِ
ير .اُْد ُخ ْل ِإَلى
الصال ُح َواألَم ُ
َ َْ
َ ُ
َ
ين! ُكْن َت أَميًنا في اْلَقليل َفأُق ُ
َفَر ِح َسِي ِد َك.
ُخَرَي ِ
الَ :يا َسِيُدَ ،و ْزَن َتْي ِن َسَّل ْم َت ِنيُ .ه َوَذا َو ْزَن َت ِ
ِح ُت ُه َما َف ْوَق ُه َما.
ان أ ْ
اء َّال ِذي أ َ
ان َرب ْ
َخ َذ اْل َو ْزَن َتْي ِن َوَق َ
ُ 22ث َّم َج َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
َ 23قال َل ُه سِيُدهِ :ن ِع َّما أَُّيها اْلعبُد َّ ِ
يم َك َعَلى اْل َك ِث ِ
ير .اُْد ُخ ْل ِإَلى َفَر ِح
الصال ُح األَم ُ
َ َْ
َ ُ
َ
ين! ُكْن َت أَميًنا في اْلَقليل َفأُق ُ
َسِي ِد َك.

ِ
ان َقاسَ ،ت ْح ُصُد َحْي ُث َل ْم َت ْزَر ْع،
اء أَْي ًضا َّال ِذي أ َ
الَ :يا َسِيُدَ ،عَرْف ُت أََّن َك ِإْن َس ٌ
َخ َذ اْل َو ْزَن َة اْل َواح َد َة َوَق َ
ُ 24ث َّم َج َ
َوَت ْج َم ُع ِم ْن َحْي ُث َل ْم َتْب ُذْر.
َخ َفْي ُت َو ْزَن َت َك ِفي األَْر ِ
ضُ .ه َوَذا َّال ِذي َل َك.
َ 25ف ِخ ْف ُت َو َم َضْي ُت َوأ ْ
ِ
َ 26فأَجاب سِيُده وَقال َل ُه :أَُّيها اْلعبُد ِ
َج َم ُع ِم ْن َحْي ُث
َح ُصُد َحْي ُث َل ْم أ َْزَر ْعَ ،وأ ْ
الش ِر ُير َواْل َك ْسالَ ُنَ ،عَرْف َت أَني أ ْ
َ َْ
َ َ َ َُ َ
َل ْم أَْب ُذْر،
الصي ِارَف ِةَ ،ف ِعْند م ِج ِ
ِ ِ ِ
يئي ُكْن ُت آ ُخ ُذ َّال ِذي لِي َم َع ِرًبا.
ان َيْنَب ِغي أ ْ
َ 27ف َك َ
َن َت َض َع ف َّضتي عْن َد َّ َ
َ َ
ِ
وها لَِّل ِذي َل ُه اْل َع ْشُر َو َزَنات.
َع ُ
ط َ
َ 28ف ُخ ُذوا مْن ُه اْل َو ْزَن َة َوأ ْ
س َل ُه َف َّال ِذي ِعْن َد ُه ُي ْؤ َخ ُذ ِمْن ُه.
 29أل َّ
َن ُك َّل َم ْن َل ُه ُي ْع َ
طى َفَي ْزَد ُادَ ،و َم ْن َلْي َ
ِ
طال ا ْطرحوه ِإَلى ُّ ِ
َّ
َسَن ِ
ان.
الظْل َمة اْل َخ ِارِجَّيةُ ،هَن َ
َ 30واْل َعْبُد اْلَب ُ َ ُ ُ
اء َو َص ِر ُير األ ْ
اك َي ُكو ُن اْلُب َك ُ
فالرب الذي خلق بشر واعطاهم وزنات عن دون استحقاق ألنها ليست ملكهم فهم لم يخلقوا شيء.
فالبعض كانوا أمناء في هذه الوزنات وتعاملوا معه بمحبة وامانة وفرحوا بطيبته وعطاياه هؤالء فازوا بما ال
يوصف .ولكن االنسان الشرير الذي نال وزنة لم يستحقها أصال وكان غير امين فيها بل دفنها هذا حكم
على نفس السيد الذي حكم عليه السابقين بانه طيب ومحب ومعطاء هو حكم عليه انه قاس ويجمع ما
ليس له حق ،فالسيد سيتعامل معه حسب حكمه عليه فالعبد حكم عليه ان سيد قاس سيتعامل معه بهذه
القسوة فهو حكم عليه بهذا كان يجب عليه ان يظهر مخافة من قسوته ويستسمر وزنته لكي يتقي
قسوته .فالملحد لو اقر بوجود إله قاسي إذا عليه ان يتعامل معه بما يناسب هذا .ولكن هم ال يؤمنوا
بوجود االله ورغم هذا يتهمونه بقسوة وفي نفس الوقت ال يخافوا من قسوته .رغم ان االله خلقهم

واعطاهم من طيبته كل هذه الوزنات مجانا ومستعد ان يعطيهم الملكوت مجانا لم يختار الرب ويقبل فداؤه
(تجسد ابنه)
خاتمة
مثال للتوضيح لعقاب الرب لألشرار بتركهم يذهبوا للجحيم رغم انه هو الراعي الصالح
لو انا مصمم ألنسان الي وصنعت الكثير جدا منهم وكنت فرح بما صنعت لدقة صنعهم والنهم عمل يدي
وكنت أحبهم كثي ار ولكن لو اكتشفت ان نموذج منهم به عيب شيء ليس بسبب التصميم ولكن خامته
رديئة ممكن يؤثر على الباقي سأحاول اصالحه ولو لم يصلح من حقي الني المصمم ان القيه في سلة
المهمالت بعيدا عن المنظومة الرائعة ألنه رديء حتى لو قضي بقية زمانه يصدأ.
العجيب أن الرب هو احن علينا من مصمم االنسان االلي الذي يحب صنعة يديه فهو اعطانا الحرية بل
حتى حق رفضه ولكن هذا ال يسمح له ان يتمادى بان يرفضه ومع ذلك يجبر ان يجعله معه في االبدية.
مثال أخر.
أيضا يجب ان نفهم أن الطبيعة البشرية بحريتها قبلة بالسقوط في الخطية ان نتحول الي مساجين وعبيد
للخطية .ومن يرفض هذا وينكر أنه عبد للخطية هذا ال يحرره من العبودية للخطية بل يعيشه في حياة
االنكار فقط.
يوجد فرق قوي بين قوانين المسجونين وقوانين االحرار .الكل مسجون بالخطية وتطبق عليهم قوانين
صارمة للسجناء ولكن من يقبل فداء المسيح للبشرية المجاني رغم انه ال يقدر بثمن هذا يخرج مجانا من
السجن والعبودية ويختلف أسلوب المعاملة ألنه يطبق علينا قوانين االحرار وليس السجناء

وأيضا بنفس المقياس بدون فداء المسيح نحن عبيد مبيعين تحت الخطية
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 6
ِ
لطاع ِة ،أَْن ُتم ع ِب ٌ َِّ ِ
َن َّال ِذي ُتَق ِدمو َن َذو ِات ُكم َل ُه ع ِب ً ِ
يعوَن ُهِ :إ َّما لِْل َخ ِطَّي ِة لِْل َم ْو ِت
 16أََل ْس ُت ْم َت ْعَل ُمو َن أ َّ
ْ َ
يدا ل َّ َ
َ
يد للذي ُتط ُ
َ ْ
ُ
أ َْو لِ َّ
اع ِة لِْل ِب ِر؟
لط َ
َ 17ف ُش ْك اًر ِ
ِ
لكَّن ُكم أَ َ ِ
هلل ،أََّن ُكم ُكْن ُتم ع ِب ً ِ ِ ِ ِ
ورَة َّ
وها.
الت ْعلِيمِ َّالتي َت َسَّل ْم ُت ُم َ
ْ ْ َ
ط ْع ُت ْم م َن اْلَقْل ِب ُص َ
يدا لْل َخطَّيةَ ،و ْ
ِ ِ
 18وِإ ْذ أ ِ
يدا لِْل ِب ِر.
ُعت ْق ُت ْم ِم َن اْل َخطَّية ِصْرُت ْم َع ِب ً
َ ْ
ِ
ف جس ِد ُكم .أل ََّن ُه َكما َقدَّم ُتم أَع َضاء ُكم ع ِب ً ِ
 19أ ََت َكَّلم ِإْنس ِانًّيا ِم ْن أ ْ ِ
اإل ْثمِ لِ ِ
اس ِة َو ِ
هك َذا
إل ْثمَِ ،
َ ْ ْ ْ َ ْ َ
يدا ل َّلن َج َ
َجل َض ْع َ َ ْ
ُ َ
اآلن َق ِدموا أَع َضاء ُكم ع ِب ً ِ ِ ِ
اس ِة.
َ ُ ْ َ ْ َ
يدا لْلب ِر لْلَق َد َ
ِ ِ
ار ِم َن اْل ِب ِر.
َحَرًا
 20أل ََّن ُك ْم َل َّما ُكْن ُت ْم َع ِب َ
يد اْل َخطَّيةُ ،كْن ُت ْم أ ْ
ِ
ور َّال ِتي َتس َتحو َن ِبها اآلن؟ أل َّ ِ
ِ ِ ِ
ُم ِ
ُم ِ
ور ِهي اْل َم ْو ُت.
َ 21فأ ُّ
َ
َي َث َمر َك َ
ْ ُ
َ
َن ن َه َاي َة تْل َك األ ُ
ان َل ُك ْم حيَنئذ م َن األ ُ
َ
َما اآلن ِإ ْذ أُع ِت ْق ُتم ِمن اْل َخ ِطَّي ِة ،و ِصرُتم ع ِبيدا ِ
هللَ ،فَل ُكم َثمرُكم لِْلَقداس ِة ،و ِ
الن َه َاي ُة َحَيا ٌة أََب ِدَّيةٌ.
َ 22وأ َّ
َ ْ ْ َ ً
ْ ْ َ
َ
ْ َُ ْ َ َ َ
َما ِهب ُة ِ
ِ ِ ِ
يح َي ُسو َع َربَِنا.
 23أل َّ
هللا َف ِه َي َحَيا ٌة أََب ِدَّي ٌة ِباْل َم ِس ِ
َن أ ْ
ُجَرَة اْل َخطَّية ه َي َم ْو ٌتَ ،وأ َّ َ
وهناك فرق كبير بين قوانين العبد وقوانين الحر .رغم ان هللا لم يستعبدنا ولكن البشرية بإرادتها بسقوطها
في الخطية استعبدت نفسها ولهذا يجب ان تتحمل قوانين العبدية ولكن المسيح حررنا من الخطية ولهذا
يطبق علينا قوانين األبناء االحرار ولكن من يرفض المسيح ويرفض ان المسيح يدفع ثمن تحريره هو
بإرادته وحريته يصر ان يستمر عبد ولهذا يطبق عليه قوانين العبيد .لهذا الجحيم ال يثبت أن هللا سادي بل
الجحيم يثبت ان هللا المحب اعطانا الحرية.
اكرر أرادة هللا هي الحرية والخالص للكل بدون استثناء ويحزن جدا على من ال يخلص وكن ال يجبر احد

سفر إشعياء 22 :45
اصي األَر ِ ِ
اخُلصوا يا ج ِميع أَ َق ِ
ِ ِ
س آ َخَر.
اْل َتف ُتوا ِإَل َّي َو ْ ُ َ َ َ
ْ
هللا َوَلْي َ
ض ،ألَني أََنا ُ

سفر حزقيال 23 :18
َهل مسَّرًة أُسُّر ِبمو ِت ِ
الر ُّب .أَالَ ِبُر ُج ِ
الش ِر ِ
طُرِق ِه َفَي ْحَيا؟
السِيُد َّ
وع ِه َع ْن ُ
ول َّ
ْ َ َ َ َْ
ير؟ َيُق ُ

سفر حزقيال 11 :33
ط ِر ِ
َن يرجع ِ
الر ُّبِ ،إِني الَ أُسُّر ِبمو ِت ِ
الش ِر ِ
يق ِه
السِيُد َّ
الش ِر ُير َع ْن َ
ول َّ
يرَ ،ب ْل ِبأ ْ َ ْ َ
َ َْ
ُق ْل َل ُه ْمَ :ح ٌّي أََناَ ،يُق ُ
َوَي ْحَيا.

إنجيل يوحنا 17 :3
ِِ
ِ
ِ
ص ِب ِه اْل َعاَل ُم.
هللا ْابَن ُه ِإَلى اْل َعاَل ِم لَيد َ
ين اْل َعاَل َمَ ،ب ْل لَي ْخُل َ
أل ََّن ُه َل ْم ُيْرِسل ُ

رسالة بولس الرسول إلى تيطس 11 :2
ظهر ْت ِنعم ُة ِ
الن ِ
يع َّ
َّ
اس،
هللا اْل ُم َخلِ َصةُ ،لِ َج ِم ِ
ألَن ُه َق ْد َ َ َ ْ َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 9 :3
ط َؤِ ،
لكَّن ُه ي َتأََّنى عَليَنا ،و ُهو الَ ي َشاء أ ْ ِ
الر ُّب َع ْن َو ْع ِد ِه َك َما َي ْح ِس ُب َق ْوٌم َّ
اس،
طأُ َّ
التَبا ُ
الَ َي َتَبا َ
َن َي ْهل َك أَُن ٌ
َ
َْ َ َ َ ُ
ِ
يع ِإَلى َّ
الت ْوَب ِة.
َب ْل أ ْ
َن ُي ْق ِب َل اْل َجم ُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :2
ِ
يد أ َّ ِ
الن ِ
يع َّ
اس َي ْخُل ُصو َنَ ،وِإَلى َم ْع ِرَف ِة اْل َح ِق ُي ْق ِبُلو َن.
َّالذي ُي ِر ُ
َن َجم َ
بل ويعمل على هذا ولكن ال يجبر أحد من اجل الحرية

والمجد هلل دائما

