
عرف ابراهام أن ابن أخيه كان يرتكبون خطأ   
كبيرا عندما اختار لوط لنقل عائلته الى سدوم. وكانت 

مدن وادي األردن األدنى الجميلة والخصبة ، لكنهم كانوا 
أيضا فاسد جدا. "وكان الرجال سدوم األشرار والخطاة 
أمام الرب للغاية." سفر التكوين 31:31. أخيرا ، قرر اهلل 

لتدمير هذه المدن عن الفظائع التي خاطئين ، ولكن أوال 
وأرسل اثنين من المالئكة إلى سدوم إلنقاذ لوط وعائلته ، 

وقبلدخول سدوم ، وأحاطت هذه المالئكة على مظهر 
رجلين السفر على القدمين.

لوط رأى وسيم عند الغرباء دخلوا أوال البوابات ، وعلما 
ان شوارع المدينة التي كانت بعيدة عن 

األشرار آمنة في الليل ، وحثهم على 
البحث عن ملجأ في بيته. لكن الرجال 

األشرار الفرجة ، وذلك المساء تجمعوا 
حول الباب لوط واكد انه لم تبرز 

ضيوفه حتى أنهم قد يسيئون معاملتهم.
لوط حاولت عبثا الى العقل مع الغوغاء 
الضارة تجمعوا عند باب منزله. هوسهم 

الشيطانية كثفت فقط ، وسرعان ما 
بدأ الحشد تهدد لوط كذلك! عند 

هذه النقطة ، يمكن أن المالئكة لم تعد 
تخفي هويتها الحقيقية.لوط انسحابهم 
من داخل المنزل إلى بر األمان وضرب 

الغوغاء جنونية عند الباب مع العمى. 
وقال للمالئكةفي وقت مبكر من صباح 
اليوم التالي ، لوط وعائلته ، "الهروب 

لحياتك! ال نبحث وراء لك. ... الهروب 
إلى الجبال ، لئال يتم تدميره. "سفر 

التكوين 71:91 ، طبعة الملك جيمس 
الجديدة.*" امطر الرب على سدوم 

وعمورة كبريتا وعليه النار من قبل 
الرب من السماء. "سفر التكوين 42:91. ولم يدخر سوى لوط 
وابنتيه غير متزوجة ، لزوجته نظرة الى الوراء الى سدوم 
مع الحنين وتحولت الى عمود من الملح. كلمة اهلل يخبرنا 

أنه في األيام األخيرة ، وظروف العالم سيشبه أن سدوم 
وبالتالي فإن العقوبة

سفر التكوين 1:19-29القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  ما تعطى مدينتين كمثال لتدميرالشريرة؟
�2 بطرس 6:2 َوإِْذ َحَكَم اللُه َعلَى َمِديَنَتْي _______________ و  �

لَُهَما إِلَى رََماٍد، َجاِعالً ِمْنُهَما ِعْبرًَة لِلَِّذيَن َيِعيُشوَن  _______________ ِبالَْخَراِب، َحوَّ
َحَياًة فَاِجرًَة.

مالحظة : اهلل دمر هاتين المدينتين مع أبدية النار على نفس النوع من الحريق 
الذي سوف يدمر األشرار في الجحيم..

 ٢.  وعندما يتم تدمير األشرار في جهنم؟
��2بطرس 9:2 َوَهَكَذا نََرى أَنَّ الرَّبَّ َيْعرُِف أَْن ُيْنِقَذ األَتِْقَياَء ِمَن الِْمْحَنِة، َوَيْحَفَظ األَْشَراَر  �

َمْحُبوِسيَن لَِيْحُكَم َعلَْيِهْم ِبالِْعَقاِب فِي َيْوِم _______________.
�يوحنا 48:12 فَإِنَّ الَْكلَِمَة الَّتِي قُلُْتَها ِهَي تَْحُكُم َعلَْيِه فِي _______________  �

._______________
�متى 40:13-42 َوكََما تُْجَمُع الَحَشائُش َوتُْحَرُق ِبالنَّاِر، َهَكَذا َيْحُدُث فِي  �

_______________ _______________: ُيرِْسُل اْبُن اإلِنَْساِن َمالَئَِكَتُه، فَُيْخرُِجوَن 
ِمْن َملَُكوِتِه َجِميَع الُْمْفِسِديَن َوُمْرتَِكِبي اإلِثِْم، َوَيطَْرُحونَُهْم فِي أَتُوِن النَّاِر، ُهَناَك َيُكوُن 

الُْبَكاُء َوَصِريُر األَْسَناِن.

مالحظة : في النصوص أعاله ، ينص بوضوح على أن الكتاب المقدس وسوف 
يلقي األشرار في النار في يوم القيامة في نهاية العالم ليس عندما يموت. وهذا 

يعني بوضوح أن ال أحد في الجحيم اآلن. فمن االنصاف الوحيد الذي يجب أن 
يعاقب أي شخص حتى يتم البت في قضية له في الحكم. ويكافأ أو يعاقب 

الناس على المجيء الثاني ، وليس قبل ذلك )رؤيا 21:22(.

 ٣.  إذا كان االشرار الذين قتلوا ليسوا في الجحيم حتى اآلن ، وأين هم؟
ُبوا ِمْن َهَذا: فََسْوَف تَأْتِي َساَعٌة َيْسَمُع فِيَها َجِميُع َمْن  �يوحنا 28:5، 29 الَ تََتَعجَّ �

ا الَِّذيَن  _______________ _______________ َصْوتَُه، فََيْخُرُجوَن ِمْنَها: ف... ، َوأَمَّ
ْيُنونَِة. َيِة إِلَى الدَّ َئاِت فَِفي الِْقَياَمِة الُْمَؤدِّ يِّ َعِملُوا السَّ

يَر قَْد أَفْلََت ِمن َيْوِم الَْبَواِر، َونََجا ِمَن الِْعَقاِب  رِّ �أيوب 30:21، 32 إِنَّ الشِّ �
فِي َيْوِم الَْغَضِب. ِعْنَدَما ُيَواَرى فِي _______________ َيُقوُم َحارٌِس َعلَى 

._______________

مالحظة : الكتاب المقدس يؤكد لنا أن محجوزة االشرار الذين لقوا حتفهم في 
القبر حتى القيامة في نهاية العالم. وسوف يسمعون صوت يسوع يدعو لهم ، 

وسوف يخرج من القبر ، وليس من نار جهنم. 

 ٤.  وما هو الجزاء ، أو العقاب ، والخطيئة؟
ا ِهَبُة اللِه فَِهَي الَْحَياُة  �رومية �23:6أَنَّ أُْجرََة الَْخِطيَئِة ِهَي _______________، َوأَمَّ �

األََبِديَُّة فِي الَْمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا.

مالحظة : عقوبة الخطيئة ليست الحياة األبدية في نار جهنم ، ولكن العكس 
بالضبط موت. نموت عن اول حالة وفاة )عبرانيين 72:90( ، ولكن الكتاب 

المقدس يقول ان الموت سوف يموت األشرار في الجحيم هو الموت الثاني )رؤيا 
8:12(. من أول حالة وفاة ، تثار جميع للعقاب أو مكافأة ، ولكن ليس هناك 

قيامة من الموت الثاني. فمن النهائي. باإلضافة إلى ذلك ، إذا كانت عقوبة هذه 
الخطية هو العذاب األبدي في جهنم ، ثم لم يكن يسوع دفع الغرامة.

 ٥.  ما هي سوى خيارين لجميع الرجال؟
�يوحنا �16:3ألَنَُّه هَكَذا أََحبَّ اللُه الَْعالََم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه الَْوِحيَد، لَِكْي الَ  �

_______________ كُلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل تَُكوُن لَُه _______________ 
._______________

مالحظة : لم يتم العثور على مفاهيم من النسيان والعذاب في الكتاب 
المقدس. الكتاب المقدس يعلمنا احد من خيارين : الحياة األبدية أو الموت 

األبدي )تثنية 51:03(.

 ٦.  ماذا سيحدث لالالشرار في جهنم؟
ا  يُر، إِْذ تَطْلُُبُه َوالَ تَِجُدُه. ... أَمَّ رِّ ا قَلِيٍل )َيْنَقرُِض( الشِّ �مزمور 10:37، 20 فََعمَّ �

َخاِن  األَْشَراُر _______________ َوأَْعَداُء الرَّبِّ كََبَهاِء الَْمَراِعي َباُدوا، انَْتَهْوا؛ كَالدُّ
._______________

�مالخي 1:4، 3 »انْظُُروا، َها َيْوُم الَْقَضاِء ُمْقِبٌل، الَِهٌب كََتنُّوٍر َيُكوُن فِيِه َجِميُع  �
الُْمْسَتْكِبِريَن َوفَاِعلِي اإلِثِْم ُعَصافًَة، _______________ َذلَِك الَْيْوُم َوالَ ُيْبِقي لَُهْم 

أَْصالً َوالَ فَْرعاً، َيُقوُل الرَّبُّ الَْقِديُر. ... َوتَطَأُوَن األَْشَراَر، إِْذ َيُكونُوَن رََماداً تَْحَت ُبطُوِن 
أَقَْداِمُكْم، فِي الَْيْوِم الَِّذي أُْجِري فِيِه أَْعَمالِي، َيُقوُل الرَّبُّ الَْقِديُر.

مالحظة : األشرار في الجحيم سوف ترتفع في الدخان. وسوف تبقى سوى 
الرماد.

 ٧.  حيث سوف يكون موجودا نار جهنم؟
�رؤيا 9:20 فََيْصَعُدوَن َعلَى ُسُهوِل _______________ الَْعِريَضِة، َوُيَحاِصُروَن ِمْن  �

َماِء تَْنزُِل َعلَْيِهْم  يِسيَن َوالَْمِديَنَة الَْمْحُبوَبَة، َولَِكنَّ نَاراً ِمَن السَّ كُلِّ َجانٍِب ُمَعْسَكَر الِْقدِّ
َوتَلَْتِهُمُهْم.

��2بطرس 10:3 َوتَْنَحلُّ الَْعَناِصُر ُمْحَترِقًَة ِبَناٍر َشِديَدٍة، َوتَْحَترُِق _______________  �
َوَما فِيَها ِمْن ُمْنَجزَاٍت.

مالحظة : جهنم ستكون هنا على األرض ، ألن األرض ستكون على النار.

 ٨.  فإن الشيطان يكون مسؤوال عن نار جهنم؟
�رؤيا �10:20ثُمَّ _______________ إِْبلِيُس الَِّذي كَاَن ُيَضلِّلُُهْم، فِي ُبَحْيرَِة النَّاِر  �

َوالِْكْبِريِت.

مالحظة : ال! بعيدا عن كونه المسؤول عن النار ، سوف يلقي الشيطان في 
النار. انها سوف تتحول في النهاية له "رماد على األرض" ، ويقول اهلل عن 

الشيطان ، "انت سوف ال يكون هناك أي أكثر من ذلك." حزقيال 18:28، 19.

 ٩.  سوف نيران الجحيم الذهاب من أي وقت مضى؟
  أشعياء �14:47َغْيَر أَنَُّهْم أَنُْفَسُهْم أَْصَبُحوا كَالَهِشيِم الَِّذي تَلَْتِهُمُه النَّاُر َعاِجِزيَن 

ِة اللََّهِب الُمْحرِِق، _______________ ُهَو  َعْن إِنَْقاِذ أَنُْفِسِهْم َوإِنَْقاِذِك ِمْن ِشدَّ
_______________ لاِلْستِْدفَاِء َوالَ ِهَي نَاٌر لِلُْجلُوِس َحْولََها.

مالحظة : بعد الخطيئة ، هو تدمير فاسقين ، وكل شيء على األرض ، النار 
والخروج. فإنه لن يحرق على مر العصور. وجحيم من العذاب األبدي تجعل 

– ٣ –– ٢ –

ع

مدن الرماد



من المستحيل الحصول على أي وقت مضى التخلص من الخطيئة. خطة اهلل هو 
عزل الخطيئة وتدميره ، وليس استمراره. الوحي 50:12 يقول : "ها أنا أصنع 

كل شيء جديد".

١٠.  والنفس والجسد كليهما في جهنم دمر؟
  متى 28:10 الَ تََخافُوا الَِّذيَن َيْقُتلُوَن الَْجَسَد، َولَِكنَُّهْم َيْعِجُزوَن َعْن قَْتِل النَّْفِس، َبْل 

ِباألَْحَرى َخافُوا الَْقاِدَر أَْن ُيْهلَِك _______________ و _______________ َجِميعاً 
فِي َجَهنََّم.

مالحظة : "إن النفس التي تخطئ هي تموت" والكثيرون يعتقدون ان الروح ال 
تموت أبدا ، ولكن اهلل يقول مرتين ، وحزقيال 4:18، 20. ذلك وفقا للكتاب 
المقدس ، وسوف يتم تدمير األشرار في نار جهنم ، النفس والجسد كليهما.

١١.  وسوف تكون لمن أشعلها نار جهنم؟
�متى 41:25 ثُمَّ َيُقوُل لِلَِّذيَن َعْن َيَسارِِه: اْبَتِعُدوا َعنِّي َياَمالَِعيُن إِلَى النَّاِر األََبِديَِّة  �

ِة _______________ َوأَْعَوانِِه. الُْمَعدَّ

مالحظة : الغرض من هذا الحريق الى تدمير الشيطان ، ومالئكته الشر 
والخطيئة. إذا أنا أرفض أن تتحول فضفاض من الطاعون من الخطيئة ، 

وسوف يكون لي أن دمرت معها ، ألنه إذا لم يتم تدمير الخطيئة ، وأنه يلوث 
مرة أخرى في الكون.

١٢.  كيف الكتاب المقدس يشير إلى تدمير اهلل الشريرة؟
�أشعياء 21:28 َوَسُيْقِبُل الرَّبُّ ِبَسَخٍط، كََما أَقَْبَل فِي َجَبِل فََراِصيَم َوفِي َواِدي ِجْبُعوَن  �

لُِيجِرَي _______________ _______________ َوُيَعاقَِب أََشدَّ ِعَقاٍب.

مالحظة : اهلل ال يمكن أن يقف الفكر تدمير تلك يحب. "الرب ليس... شاء أن 
يهلك ، ولكن أن على الجميع أن يأتي إلى التوبة. "2 بطرس 90:3. فهو يقول 
دائما لهم "انتم من تشغيل طرقك الشر ، لماذا انتم سوف يموت؟" حزقيال 

11:33. تدمير الشعب هو أجنبي من أجل طرق اهلل الذي يسمى جهنم صاحب 
"فعل غريبة." اهلل يترك شيئا في رغبته النقاذ الناس. قبل أن يتم تدميرها ، 

فإن كل شخص شرير نعترف بأن اهلل قد العادلة )رومية 11:41(..

١٣.  ال عبارة الكتاب المقدس "بنار ال تطفأ" تشير الى ان الحريق لم 
يخرج؟

�متى �12:3فَُهَو َيْحِمُل الِْمْذَرى ِبَيِدِه، َوَسُيَنقِّي َما َحَصَدُه تََماماً: فََيْجَمُع قَْمَحُه إِلَى  �
ا التِّْبُن _______________ ِبَناٍر الَ تُطَْفأُ!«. الَْمْخزَِن، َوأَمَّ

مالحظة : ال! ال يمكن أن يكون غير قابل لالخماد الحريق اخماد. ومع ذلك 
، عندما فقد بكل شيء ، فإنه يخرج. على سبيل المثال ، ارميا 72:71 يحذر 
من أنه إذا كان شعب اهلل ، لم يكن مخلصا ، وقال انه سوف أشعل النار في 

القدس ان "ال يجوز أن تطفأ" ، والكتاب المقدس يعلن أنه تم بالفعل هذه 
النبوءة تتحقق. واضاف "انهم أحرقوا بيت اهلل ، والفرامل أسفل سور أورشليم 

وأحرقوا جميع قصورها بالنار منه. ... الوفاء كلمة الرب من فم إرميا. "2 أخ 
91:63 ، 12. ال يمكن أن يتم اخماد الحريق حتى استهلكوا كل شيء ، ثم 
خرجت. ليس حرق اليوم ، على الرغم من أن الكتاب المقدس يسميه "ال 

تطفأ"..

١٤.  ال عبارة "النار األبدية" يعني "ال تنتهي"؟
�يهوذا �7:1 َوتَْعرِفُوَن كََذلَِك َما فََعلَُه الرَّبُّ ِبَمِديَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة َوِبالُْمُدِن  �

الَّتِي َحْولَُهَما. فََقْد كَاَن أَْهُل َهِذِه الُْمُدِن، ِمثَْل أُولئَِك الُْمَعلِِّميَن، ُمْنَدفِِعيَن َوَراَء 
الزِّنَى، َوُمْنَغِمِسيَن فِي َشَهَواٍت ُمَخالَِفٍة لِلطَِّبيَعِة. لَِذلَِك َعاقََب الرَّبُّ َهِذِه الُْمُدَن 

رََها. فََكانَْت ِبَذلَِك ِعْبرًَة لآِلَخِريَن. _______________ _______________، فََدمَّ

مالحظة : يجب أن نترك تفسير الكتاب المقدس نفسه. يمكننا أن نرى في هذه 
اآلية التي دمرت سدوم وعمورة بالنار األبدية كمثال من الجحيم ، ولكن هذه 
المدن ال زالت تحترق. وقد تحولوا الى رماد )2 بطرس 6:2( ، وهو ما ال النار 
األبدية. فمن األبدية في عواقبه. )انظر ملحق بعنوان "الرجل الغني ولعازر".(.

١٥.  رؤيا ١٠:٢٠ تنص على أن يعذب األشرار "إلى أبد اآلبدين" ، ال تشير 
إلى وقت ال نهاية لها؟

�يونان �6:2انَْحَدْرُت إِلَى أُُسِس الِْجَباِل َوَهَبطُْت إِلَى أَْعَماِق األَْرِض َحْيُث أُْغلَِقْت َعلَيَّ  �
َمزَالِيُجَها _______________ _______________.

مالحظة : ال. رقم كان يونان في بطن الحوت ثالثة ايام وثالث ليال )يونان 
17:1( ، لكنه قال "الى االبد". أنا متأكد من أنها شعرت األبد! وترجمت الكلمة 

اليونانية "الى االبد" في سفر الرؤيا 01:02 هو "عيون" ، التي نحصل لنا كلمة 
"دهر" إنه يمثل في كثير من األحيان لفترة غير محددة من الزمن ، محدودة أو 

غير محدودة. عبارة "الى االبد" وتستخدم 65 مرات في الكتاب المقدس يشير 
إلى شيء انتهى بالفعل. في حالة واحدة ، "الى االبد" ويصف حياة المؤمنين عبدا 

)سفر الخروج 60:12( ، وفي مكان آخر "الى االبد" يعني 01 األجيال )تثنية 
30:32(. مع الرجل ، "الى االبد" غالبا ما يعني "طالما أنه يحيا" )1 صموئيل 22:1 

.)82 ،

١٦.  بعد تدمير الخطيئة والخطأة ، ماذا سوف يفعل يسوع لشعبه؟
، نَْنَتِظُر َسَماَواٍت َجِديَدًة _______________  �2 بطرس �13:3 إاِلَّ أَنََّنا، َوفْقاً لَِوْعِد الرَّبِّ �

. َجِديَدًة، َحْيُث َيْسُكُن الِْبرُّ
�رؤيا �4:21َوَسَيْمَسُح كُلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهْم. إِْذ _______________ الَْمْوُت َوالُْحزُْن  �

َراُخ _______________، ألَنَّ األُُموَر الَْقِديَمَة كُلََّها قَْد زَالَْت. َوالصُّ

مالحظة : في هذا العالم رماد المنقى ، سوف يخلق اهلل السماوات الجديدة 
واألرض الجديدة. وعد الفرح والسالم والسعادة ال توصف لجميع المخلوقات 

الحية في جميع أنحاء الخلود.

١٧.  ومشكلة ارتفاع الخطيئة من أي وقت مضى مرة أخرى؟
يُق ثانَِيًة. �ناحوم �9:1َولَْن _______________ الضِّ �

مالحظة : ال! الوعد هو محدد. والخطيئة لن تنهض أبدا مرة أخرى.
أشعياء 17:65 أَلنَِّني َها َأَنا َأْخُلُق َسَماَواٍت َجِديَدًة َوَأْرضًا َجِديَدًة، َتْمُحو ِذْكَر 

اأُلوَلى َفاَل َتُعوُد َتْخُطُر َعَلى َباٍل.

١٨.  يفعل السؤال اختراق أيوب تسأل؟
�أيوب �17:4 أَُيْمِكُن أَْن َيُكوَن اإلِنَْساُن _______________ ِمَن اللِه؟ �

مالحظة : إذا كان ابنك أصبح قاتال صالبة ، وكنت أشعر أنه ينبغي أن يعاقب 
عليه؟ كنت على االرجح. ولكنها تريد منه أن يحرق حيا في النار ، وعذاب 

رهيب ، حتى ليوم واحد؟ بالطبع ال. أنت ال تستطيع أن تقف. ال يمكن أن تقف 
محبة الرب لرؤية أطفاله حتى للتعذيب. من شأنها أن تكون أسوأ من أسوأ ما 
في كل فظائع الحرب. هو اهلل من هذا القبيل؟ ال يوجد في الواقع! وجحيم من 

العذاب األبدي ال يطاق في سبيل اهلل ضد تماما وشخصيته المحبة والعدالة..

إستجابتك
أكثر من أي شيء ، يسوع يريد منك أن يسكن في مملكته الجديدة المجيدة. انه يتوق لك 

الحتالل القصر وأعد لك. وعليك أن تقرر اآلن لقبول العرض الذي طرحه؟
اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

الرجل الغني ولعازر
وقد استخدمت العديد من المثل للرجل الغني ولعازر في محاولة إلثبات أن يذهب الناس الحق في 

السماء أو الى الجحيم عند الموت. هذا لم يكن نية يسوع في توظيف هذه القصة. إال أن الكلمة 
كانت تستخدم ليسوع "الجحيم" "االنحرافات" ، وهي مكان للعذاب في األساطير اليونانية. ولقد 

فهم كل من اليهود االستماع لهذا الخطاب الذي كان يسوع باستخدام األسطورة المعروفة لتوضيح 
نقطة. إذا كان لنا أن نلقي نظرة فاحصة على لوقا 91:61-13 ، وسوف نرى سرعان ما يمتلئ 

هذا المثل مع رموز ان يسوع لم يكن ينوي مطلقا بالنسبة لنا التخاذ حرفيا.

على سبيل المثال ، ال تذهب جميع حفظها إلى حضن إبراهيم؟رقم
هاللناس في السماء والجحيم في التحدث مع بعضنا البعض؟رقم

هلقطرة من الماء البارد لسان حرق شخص في الجحيم؟ رقم
هل ابراهام تقرر من الذي يتم حفظ والذي خسر هو؟ رقم

وبنفس الطريقة ، ال يمكن أن يستخدم هذا المثل لتعليم الناس الذين يموتون قبل يوم القيامة في 
نهاية العالم سوف يسير في االتجاه الصحيح الى السماء أو الى الجحيم عندما تموت. يوحنا 

84:21 يعلن "ان الكلمة التي تحدثت عنها ، وهو نفس القاضي يجب عليه في اليوم األخير."
فماذا يعني هذا المثل؟ وكان الرجل الغني رمزا لألمة اليهودية ، والوالئم على الكتاب المقدس ، 
بينما المتسول عند البوابة ، والوثنيون ، وتجويع للكلمة. واختتم السيد المسيح المثل مع مالحظة 

أن "اذا كانوا ال يسمعون موسى واألنبياء ، ولن تكون مقتنعا ، رغم أن المرء قد ارتفع من القتلى." 
لوقا 13:61. في الواقع ، لم يرفع في وقت الحق يسوع رجل اسمه لعازر من بين االموات ، 

ومعظم زعماء اليهود ما زالت لم يؤمن )يوحنا.
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