
الر٣٠ـالة س     
 

  ولةولةقبقب م مرريية غَة غَاعاعفَفَشَشَ
 

(Arabic - Unaccepted intercession) 

 
 ولةولةقبقب م مرريية غَة غَاعاعفَفَشَشَ: موضوعه موا اليديثنَح.. أحبائى

 

إنجيل لوقا األص وِمنحاِداح السشَس عرنقر أ األعدالثاِناد شْى والِع ِمنإلى رينى والثالثيناِد الح.  
 

 "فمالِم الِماتَاتَفم سكينسكينوح وح ملته الملى ِحلى ِحإإالئكة الئكة ملته المضإإن ن ضبراهيماهيمبر....  ومأأ  ىى الغِن الغِناتَاتَوميضاًضاًيود فِِف ودنن....فر فر فعفععيني ىى ِف ِفهِِه عينياله اله اويةِِةاويو و ههوىى ِف ِفو  
العإإ ورأى  ورأى ذاِبذاِبالعبربراهيماهيم  ِمنِمنب عيٍدعيٍد بولع ولع ازازرِح ِحىى ف فر ضإإ  ىىببأأ يا  يا :: فنادى وقال فنادى وقال....ههنِِنضبرىى ارحمن ارحمن....اهيماهيمبروار لْْلسِِس وارلعازر لي لعازر لي بلّّلبطر إإ  فَفَ طرصه ه بِعبِعص

دبماء ويبردىىنن أل ألىى لسان لسانبماء ويبرم م ععذبىى يا ابن يا ابن::براهيمبراهيمإإ   فقاَل فقاَل.... هذا اللهيب هذا اللهيبىى في فيذباذكر نّنّأأ   اذكركاستوفيتَ استوفيتَك خي راِتراِت خيكحياِت حياِتىى ف فك كك ِلك ِل وكذِل وكذِلكعازعازرر  
  ِمنِمن  ررريدون العبوريدون العبو الذين ي الذين يننأأ حتى  حتى ه بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتتْه بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتتْ هذا كِل هذا كِل وفوقَ وفوقَ.... تتعذب تتعذبنتَنتَأأى وى وواآلن هو يتعزواآلن هو يتعز  ....البالياالباليا

هليكم ال يقدرون وال الذين ليكم ال يقدرون وال الذين إإهنا هنا هِمنأأ  :: فقاَل فقاَل....ليناليناإإ هناك يجتازون  هناك يجتازون ِمنسألكأأ  بِتبِتأأ يا  يا ذاًذاًإإ  سألكننتر ألأل  ....ىىببأأ  لى بيِتلى بيِتإإله له سِِس ترنخمسة  خمسة ىى ل لن 
وا وا ععممسسليلي  ..اءاءنبينبيى واألى واألوسوسهم مهم مندند ِع ِع::اهيماهيمبربرإإ له  له  قاَل قاَل.... هذا هذاذاِبذاِبع العع العوِضوِضلى ملى مإإ  ضاًضاًييأأ  مم ال يأتوا ه ال يأتوا هىىم لكم لك له لهددشهشهحتى يحتى ي  ....خوةخوةإإ

ى ى وسوس م مِمنِمنون ون ععمم كانوا ال يس كانوا ال يسننإإ  :: له لهفقاَلفقاَل  ....ونون يتوب يتوباِتاِتوومم األ األِمنِمن  دداِحاِحهم وهم وليليإإى ى ضضذا مذا مإإ  لْْلبب  ..!!براهيمبراهيمإإ  ىىببأأ ال يا  ال يا ::فقالفقال  ....همهمِمنِمن
  ١."!!دقوندقونصص ي يواِتواِتمم األ األِمنِمن  دداِحاِح و و قام قامننإإاء وال اء وال نبينبيواألواأل

 

 م إنجا سلهلوقا الب ءاً على ثل الغنى وِلملسادس عشر عن إنجيله األصحاح ا  فىشيروعازر يلقى ض
 وِضمن ما يتِضح لنا أن .ها بعيداً عن هذا المثلالحياة بعد الموت ويكشفُ الكثير ِمن األمور التى يتعذر إدراك

  أو عواطفهذاكرِتِه ِمن  الموتُ لم يحرمه.زر الذى كان يعرفه على األرض يعرفُ ِلعاتمراسالغنى المذكور بالمثل 
 لذلك يتشفع متضرعاً إلى أبينا . ويتمنى توبتهم أشرار ويخشى عليهم ِمن العذاب وأنّهمفهو يذكر إخوته الخمسة

 وكّل عاً بأن كّل ما يقتنى ِمن ماٍل كان الغنى فى حياته شأنه شأن أمثاله مقتن. لعازر إليهمإرسال قبلإبراهيم عساه ي
  ٢!. وألمثاِلهمان إال لهمو البز واألرج اُهللا فلم يخْلقْ.. حِقه وِمن حقّ بيِت أبيهه كّل يوم مترفها هذا ِمنما يتنعم ب

 

 اهلقد أِذن له أن يطرح عند بابِه فهذا مأو.. ِهلي عمقتنعاً أن لعازر يكفيه ما تفضل هو بِه  الغنىكان 
 أن هناك من يولد وِمن حقِه أن توضع فى : الفكر الذى يدور بخلد كثيرين هوذلك..  ِمنْهضَلالطبيعى وما خُِلقَ ألف
 عندهم فاهيم تلك المولن تتغير.. سكك والحو تنبتُ له الشَأما غيره فيولد ليعيشَ على أرضفِمِه ملعقة ِمن ذهٍب 

 ان كّل من كَوسيقبله.. سيدرك الحقّ كّل من كان يجهله رخَالم اآلهناك فى العإذ  حتى تنتهى رحلة حياِتهم
هرفضي ..ي يكن لمعلمالغنى لع عن ازرأنّه ِمن أكثر ر جٌل مب عند ابِهطروحم ضربالقر وكلُّوحوب شتهيِه ما ي 
 رازلعهمائدِتِه فتاتٌو سقط ِمنأن يكفىو .. ي رازالِك لعالبا أنله ِمحس  وِلِه تجتِمعح ل ِمنتلحسه قروح . 

 

أما هناك فى العالم اآلخر فأصبح لعازر فى نظر الغنى يصلح أن يكون سفير السماء ليأتى فى مهمة  
 ِمن أعلى السماء إلى  بلالية ِمن قارٍة إلى قارٍة أخرىإرس ليستإنّها .. رسمية مرسال تابعاً إلبراهيم خليل اهللا

ال شك . !حذر إخوتهات حتى يطلب إرسال لعازر لي متى عرفَ قيمة اإلرسالي.! لهذا الرجلعجباً.. األرض الدنيا
بي انه الذى اأنّه عرفَ قيمتها حين اشتهى أنلس بتالً بماء.. ةكتوى باللهيب فى الهاويردبطرف إصبع لعازر م! .

  ٣.!وحه مضروباً بالقر مطروحاً عند باب يوماً ما الذى كانلعازر!. اً الذى يعرفه جيدلعازر
 

.. "ممعندهم موسى واألنبياء ليسمعوا ِمنْهعندهم موسى واألنبياء ليسمعوا ِمنْه":  لقد رفض أبونا إبراهيم شفاعة الرجل وأجابه قائال.!واأسفاه 
كلمة اهللا الموحى بها لموسى و بما قاله لطالب الشفاعة إلخوتهعنى أبونا إبراهيمي ته األنبياء فيها الكفاية إلخو أن

 ِمن أجِل غنى التشفع..  بهامَلها ونحفظها ونععم للخالص سوى كلمة اهللا لنسفليس هناك ِمن طريق.. الخمسة
 لقد .. ِمن العذاب األبدىنجونتحذر حتى نو  نحن نتعقلليتنا..  لكى ال يأتوا إلى مكان العذاب الذى هو فيهِهأخوِت

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                                                       ،       ٣١ – ٢٢: ١٦إنجيل لوقا  ١
   ٤٦ – ٤١: ٢٥         ،         إنجيل متى ١٩ – ١٨: ٣سفر التكوين  ٢
      ٢٠: ٥لس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بو٣
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كلمكان وقع ات أبينا إبراهيم شديداً على ذلك الغنىكانت تأكيٍدبكّلف.. عذب فى الهاوية الم الح معاناته ِمن سة ر
١.!فليس ما يشغله فى الهاوية عن االسترسال فى أحزانه وحسرته وندمه على ما فاته.. ل الوقتام طووالند  

 

ه ه على األرض ولكنّ وجوِد بين يديه أثناءكلمة اهللا  كانت حين على الفرصة التى ضاعتْ الغنىملقد نِد 
أهمىوإ. !الهالهاوية به إلىهماله أد ! .أما إخوته الخمسة فالفرصة متاحة لهم اآلن ليسما تعلنه كلمة اهللا فى  عوام

اليوم يوم خالص والوقت وقت مقبول فإن سمعتم صوته فال تقسوا اليوم يوم خالص والوقت وقت مقبول فإن سمعتم صوته فال تقسوا ": ا أنونهمض ومالعهدين القديم والجديد
نفذ  إخوته ألنه يعلم أنه ي ويحذر لينذربالعودة إلى األرض له براهيم أن يسمح أبينا إن الرجل ِميطلبلم   .."قلوبكمقلوبكم

كماًحرجعة فيه  الاً أبدي.!فإن كان لم ي سمبماءبتّلصبع ا بطرف إه لساِن بتبريِد لهح .!فكيف ي سإلى عودِةح له بالم 
 ٢!.ة غير مقبولةت كانت شفاعلألسف ولكن.  إخوته ويحذرلينذر يهبأ لى بيِتإ لعازر رسَلي نأ لقد طلب !.؟األرض

 

  األطهاروبصحبة المالئكةبراهيم ن إض يراه فى ِح وهومتيازاترك الغنى أن لعازر يتمتع بحقوق واأد 
عرف أن مج ..ر األبرانيسيوالقدلعازر إلى األرض إىء ذا كان مفهو تنازٌل بهموحاًس ِم عظيم براهيم  أبينا إن

نا أرِض بأمجادها وجاء إلى  السماء تنازل وتركِمن ل إجالالً أن نسجد أحبائى بنا أال يجدر.. لعازر أيضاًِمنو
ل فى رسالته إلى مؤمنى فيلبى األصحاح الثانى  بولس الرسو عنه كتبالذى .. ابن اهللا يسوع المسيح..متجسداً

   صائراً صائراً عبٍد عبٍده آخذا صورةَه آخذا صورةَخلى نفسخلى نفسأأه ه  لكنّ لكنّ.... هللا هللان يكون معادالًن يكون معادالًأأ خلسة  خلسة  يحسب يحسبلملم   اهللا اهللا صورِة صورِةىىذ كان فذ كان فإإ  الذىالذى" :يقول
 ِبعذا ليفتدينا ِمن "! حتى الموت موت الصليب حتى الموت موت الصليبطاعطاعأأه وه و نفس نفسنسان وضعنسان وضعإإ ك ك في الهيئِة في الهيئِةددجِِجذ وذ وإإ و و.... الناس الناس شبِه شبِهىىفف

  ٣."نكون كل حين مع الربنكون كل حين مع الربهكذا هكذا وو" نحياها فى النعيم إلى األبد الهاوية ويهبنا حياة أبدية
 

 فوجىءب  الغنىه وخياالته بالفشلأن شفاعته غير مقبولة وباءت أحالم..ألن  نيستجيب عند سماع   الم
  فى الهاوية يتخيل كان الغنى.! األمواتِمن  قام يرى إنساناً أنجديه نفعاًي كلمة اهللا وهى تدعو للتوبة والخالص ال

  الباب يقرع وهو يتخيل لعازر. إلخوتهالتوبة والخالص  رسالة يحمُلجاء خصيصاًو لعازر وقد قام ِمن األموات
ليكم رسالة  إإنى أحمُل:  فيخرج اإلخوة الخمسة المجتمعين للقاء لعازر فيبادرهم بالقول.. عندهالذى كان مطروحاً

   كانوا ال كانوا الإنإن":  أبونا ابراهيم شفاعته قائالرفض لقد .! تتوبوا أن: الهاويةِمنناشدكم عذب فى اللهيب ي أخيكم المنِم
  ال حتى ذلك اليوم كثيرون.! واأسفاه."دقوندقونصص األموات ي األموات يِمنِمن قام واحد  قام واحد  موسى واألنبياء وال إن موسى واألنبياء وال إنِمنِمنيسمعون يسمعون 

يصأبدياً هناك عذاباًدقون أن  ينتظر يقبلوا رس ولكن عن.الة الخالصالخطاة الذين لم وصوِلد هم سوف ي٤.دقونص 
 

  ال.. فى الهاويةا إلى موضع العذاب الذين أتو أنعلم رسالة الخالص ي يرفض ما زال خاطئ كّل ليت 
لى هو فيها بنار عذابها ى تلك الهاوية التى يصطم إله يأتى بعدالخطية أنيجهلون عاقبة  نم ِمواحداً ون أنيرغب

توبوا توبوا ":  قائلين لنا نهار أتيح لهم أن يصرخوا فى وجوهنا ليَلم يتمنون لوه إنّ!.تلك الحقيقة ماأعجب ..الشديد
  بعد انتقالِه لعازر أن الغنىظن..  إلى موضع العذاب هذا أيضاًمنتتأتوا أ الحتى .. "طاياكمطاياكمحى خَحى خَرجعوا لتمرجعوا لتمواوا

 تْلذين أنهوا رحلة حياتهم قد تم انالحقيقة أ.. تبشير بالتوبة والخالص على ال قادرودة وأنّهيمكن السماح له بالع
سالة الخالص فنحن هنا قادرون بنعمة اهللا نادى برنليتنا ر وقص مدرك أن الوقتَين نمؤمننا ك فليت..تْنته وارسالتهم

 ٥." يقبلون يقبلونقّقّ الح الحرفِةرفِةعع وإلى م وإلى مونونصصخِلخِل  ي  يميعميع الج الجريدريده يه يحبِتحبِت م ماهللا فىاهللا فىألن ألن " األبدية التعيسة ِمن  نحبنمنقاذ على إ
  

نا نعلم متى تنتهى لسألننا  األوان  فواِتسارع قبَلف أبديتك بعد  تعمل حسابلمإن كنت : القارئ ىعزيز 
مارحلتنا على األرض ولكن  نعلمكّله أن  منؤِم ييهِلن باسم يسوع المخلص لن كون له الحياة األبدية ت بْلك.. 

  فى حقّ الدمغفرانك راجياً طاياىخاً بعترف آتى إليك م..أبانا السماوى: لتشترك معى فى تلك الصالةأدعوك أخى 
نى باقى دوقتيمينى وب كمِسن تأوالشر والشرير تحفظنى ِمن  أن  سائالً ربى المسفوك ِمن أجلى على الصليبالثمين

 .ارجاً خَهرجمن يقبل إلى ال أخْ :من قلتَ اي أرفع صالتى فى اسم يسوع البار ..وأحيا لك  معكأيام غربتى ألعيشَ
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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