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الف�صل الأول

قيامة املوتى

1( ما معنى قيامة املوتى؟
بعد  ماذا  لكن،  منوت.  كلُّنا  املوت.  من  اإن�سان  ينجو  ال   
املوت؟ هل هو نهاية كّل �سيء اأم بداية كّل �سيء؟ ي�سوع ُيَطْمِئُننا 
معنى  ما  ا. ولكن  اأي�سً �سنقوم نحن  قام هو  اأّنه كما  لنا  د  ويوؤكِّ
اإّن ي�سوع قال للر�سل الثالثة  »قيامة املوتى«؟ يقول لنا االإجنيل 
ُيخِبُوا  »اأَالَّ  التجّلي،  يوم  يف  جمده  لي�ساهدوا  اختارهم  الذين 
اِن ِمن ِبنِي االأمَوات )...(.  اأََحًدا ِبَا َراأَْوا، اإالَّ َمَتى َقاَم ابُن االإن�سَ
اَءُلوَن َما َمعَنى الِقَياَمِة ِمن َبنِي االأمَوات« )مرق�س 9:  َفاأََخُذوا َيَت�سَ
بعد  يفهموا  مل  ولكّنهم  اأعينهم،  فتح  التجّلي  م�سهد   .)10-9
قيامته من  بعد  ي�سوع  لهم  يظهر  اأن  بعد  �سيفهمون  �سيء.  كلَّ 
اأّن حياتنا  اإًذا  تعني  يوحنا 20: 19-20(. »القيامة«  )راجع  املوت 
ل، الأّننا �سنبداأ احلياة االأبديّة.  بعد املوت �ست�ستمّر ولكّنها �ستتبدَّ
بالن�سبة اإىل ي�سوع متَّت القيامة يف زمن واحد، يف االأّيام الثالثة 
التي ندعوها الثالثّية الف�سحّية، )م�ساء اجلمعة - يوم موته، ثم 
�سبت االنتظار اأو �سبت النور، واأخرًيا اأحد القيامة(. اأّما بالن�سبة 
اإلينا، ف�ستكون القيامة يف مرحلتني، االأوىل عند موتنا، اأي نهاية 

سلسلة »بـاب اإلميان«

امل�صيحي إميان  ال

1( »اإين اأومن، يا رب، ولكن زدين اإميانا« مدخل اإىل قانون االإميان
2( االإمياُن امل�سيحّي والالُمباالُة الدينّية

3( اهلل اأَمْ االإن�سان؟
4( كنائ�س ال�رشق االأو�سط يف م�سريتها نحو الوحدة

5( ملاذا ال اأزاُل حتى اليوم يف الكني�سة؟
6( اأومن باحلياة االأبدية )1( - احلياة. املوت. الدينونة.

7( احلياة االأبديّة )2( - قيامة املوتى واملطهر وَجهنَّم وال�سماء
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حياتنا االأر�سية. واملرحلة الثانية هي �ساعة الدينونة العاّمة، عند 
جميء امل�سيح الثاين، يف نهاية تاريخ الب�رشيّة.

وج�سد.  نف�س  من  ب  مركَّ ولكّنه  واحد،  كائن  االإن�سان   
الزمن  القيامة.  تتّم  نني اجلوهرّيني  وبح�سب طبيعة هذين املكوِّ
النف�س  فتنف�سل  اجل�سد،  ميوت  عندما  هو  القيامة  يف  االأّول 
النف�س حياة  تبداأ  اأنها روح خالد.  با  احلياة  وت�ستمّر يف  عنه، 
يف  تبقى  االإن�سان  نف�س  اجل�سد.  عن  منف�سلة  ولكن  جديدة 
احلياة اإىل اأن يعود اإليها اجل�سد، ويتمُّ اّتاد اجل�سد والنف�س عند 
قيامة االأج�ساد يف الدينونة االأخرية. و�سيحدث هذا بقدرة اهلل 
الثانية،  املرحلة  هذه  �ستكون  واحدة.  النا�س، ويف حلظة  لكّل 
َتاأِتي  اأَُقوُل َلُكم:  النهائّية، كما اأعلن ي�سوع ذلك: »احَلقَّ احَلقَّ 
وَت ابِن اهلل  ٌَة، ِفيَها َي�سَمُع االأمَواُت �سَ �َساَعٌة َوِهَي االآَن َحا�رشِ
وَتُه َجِميُع  َوالَِّذيَن َي�سَمُعوَن َيحَيْوَن... َتاأِتي �َساَعٌة ِفيَها َي�سَمُع �سَ
اِت  احِلَ ا الَِّذيَن َعِمُلوا ال�سَّ الَِّذيَن يِف الُقُبوِر، َفَيخُرُجوَن ِمنَها. اأمَّ
اِء«  يَِّئاِت َفَيُقوُموَن ِللَق�سَ ا الَِّذيَن َعِمُلوا ال�سَّ َفَيُقوُموَن ِللَحَياِة، َواأَمَّ

)يوحنا 5: 24 و29-28(.
ْز ي�سوع كثرًيا يف كرازته على خلود النف�س )وهي  مل يركِّ  
حقيقة كان يوؤمن بها ب�سورة عاّمة جميع امل�ستمعني اإليه(. ولكنَّه 
ة على قيامة املوتى. مّرة واحدة، وب�سورة غري  د ب�سورة خا�سّ اأكَّ
د بو�سوح على خلود النف�س، حيث قال اإّنه ال ميكن  مبا�رشة، اأكَّ
الأحد اأن يقتل النف�س. قال لتالميذه: »اَل َتَخاُفوا الَِّذيَن َيقُتُلوَن 

َد، َواَل َي�سَتِطيُعوَن اأَن َيقُتُلوا النَّف�َس. َبل َخاُفوا الَِّذي َيقِدُر  اجَل�سَ
 :10 )متى  َجَهنََّم«  يِف  َجِميًعا  َوالنَّف�َس  َد  اجَل�سَ ُيهِلَك  اأَن  َعَلى 
د على  اأّن الكلمات االأخرية يف هذه اجلملة توؤكِّ 28(. نالحظ 
اد اجل�سد والنف�س يف الهالك االأبدّي يف َجهَنّم: هوؤالء هم  اتِّ
الذين مل ي�سمعوا �سوت اهلل و�ساروا بح�سب اأهوائهم وعملوا 
اأّن الذين �ساروا يف  ال�سيِّئات. وهذا يعني، يف احلالة املناق�سة، 
ا بالنف�س واجل�سد. �سيقومون  طريق اهلل، �سيدخلون ال�سماء اأي�سً
مع امل�سيح، ومثل امل�سيح، و�سيجل�سون معه على مائدة احلمل 

االإلهي يف ملكوت ال�سماء )راجع متى 8: 11(.
حقيقة القيامة جزء جوهرّي من العقيدة امل�سيحّية. يف اآخر   
قانون االإميان الذي نتلوه يف القدا�س ب�سورة جماعّية وعلنّية، 
نعرتف باحلقيقة التالية ونقول: »اأنتظر قيامة املوتى واحلياة يف 
ولي�سوا  امل�سيحّيني،  بع�س  اأّن  يبدو  ذلك،  االآتي«. ومع  الدهر 
يفهمونها،  ال  الأّنهم  اإّما  العقيدة،  هذه  يف  كون  ي�سكِّ قليلني، 
اأو كيف  االأمر ممكن،  باأّن هذا  االإميان  عليهم  ي�سعب  اأّنه  واإّما 
ميكن اأن يتّم. ولكن، لي�سوا الوحيدين الذين يطرحون ال�سوؤال 
يكونوا  مل  ا  اأي�سً ال�سّدوقّيون  ي�سوع،  زمن  ففي  وال�سكوك. 
ولوقا  ومرق�س 12: 18،  متى 22: 23،  )راجع  املوتى  بقيامة  يوؤمنون 
رون فيه واحلكماء،  20: 27(. ومعظم العامل الوثنّي اإّذاك، املفكِّ
يف  الواقع  هذا  بول�س  القدي�س  واجه  املوتى.  بقيامة  يوؤمنوا  مل 
خطابه حلكماء اأثينا يف حمفل االأريوباج: »َفَما اأَن �َسِمُعوا َكِلَمَة 
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ا: »َوَيقُتُلوَنُه،  اأَيَّاٍم َيُقوُم« )مرق�س 9: 31(. واأي�سً ِبَثاَلَثِة  َقتِلِه  َوَبعَد 
َوَبعَد َثاَلَثِة اأَيَّاٍم َيُقوُم« )مرق�س 10: 34(. يف هذا تكمن قّوة كلمة 
ي�سوع، وقّوة احلدث اخلال�سّي الذي هَزَم املوت اإىل االأبد ومنح 
�سيزول،  ولكّنه  موجود،  وهو  حقيقّي  املوت  للجميع.  احلياة 
الأّن امل�سيح الذي هو احلياة هَزَمه )راجع روؤيا 1: 4(. بنيَّ ي�سوع 
هذه احلقيقة ملـّا قال لتوما، جميًبا على �سوؤاله: يف اأّي طريق ن�سري 
ِريُق  ِريَق َوَح�سُبَنا(؟ قال له ي�سوع: »اأَنا الطَّ اأَِرَنا الطَّ )قال توما: 
َواحَلقُّ َواحَلَياُة« )يوحنا 14: 6(. هذه كلمات بليغة واأزلّية. القيامة 
االآب  التي هي حياة  احلياة  احلياة،  هو  الأّنه  نف�سه،  ي�سوع  هي 
واالبن والروح القد�س، وحياة النا�س، احلياة االأوىل التي اأُعِطَيت 
للنا�س، منذ خلق اآدم. بنَيّ ي�سوع ذلك بو�سوح يف �سفر الروؤياه 
. ُكْنُت َمْيًتا َوَهااأََنَذا َحيٌّ  ُل َواالآِخُر، اأََنا احَليُّ حيث قال: »اأََنا االأَوَّ

ـَوِت َواجَلِحيِم« )روؤيا 1: 18-17(. ُهوِر، ِبَيِدي َمَفاِتيُح امل اأَبَد الدُّ
احلياة،  يف  االأخرية  الكلمة  هما  واملوت  ال�سليب  لي�س   
ولن يكون ذلك اأبًدا. ال�سليب هو عالمة احلّب االأ�سمى، حبِّ 
من يبذل حياته يف �سبيل غريه. وموت ي�سوع فيه ثالث مّرات 
االإجابة ب»َنَعم«، »َنَعم« من الثالوث االأقد�س، الذي هو احلّب 
املتبادل بني االأقانيم الثالثة. و»َنَعم« من االبن الذي هو حّب 
االآب الذي يريد اأن َيخُل�َس جميع النا�س. و»َنَعم« الروح، ملـّا 
اأ�سَلم ي�سوع روحه اإىل االآب. و»نعم« من االآب الذي بذل ابنه 
وحيده من اأجل خال�سنا: تلك كانت الِقّمة وفيها اأ�سمى عالمة 

�َسَن�سَتِمُع  ُهم:  َبع�سُ َوَقاَل  ُهم،  َبع�سُ َهِزَئ  َحتَّى  االأمَواِت  »ِقَياَمَة 
ًة اأُخَرى« )اأعمال الر�سل 17: 32(. اإىَل َكاَلِمَك َعَلى َهَذا َمرَّ

القيامة،  ينكرون  الوثنّيون  الفال�سفة  كان  عاّمة،  ب�سورة   
للج�سد  ميكن  كيف  مثاًل:  خمتلفة.  براهني  لذلك  مون  ويقدِّ
يعود وي�سبح ج�سًدا حيًّا؟ كيف  اأن  تراًبا  ن والذي �سار  املتعفِّ
ن من جديد اأع�ساء اجل�سد، بعد اأن تكون افرت�سته  ميكن اأن تتكوَّ
يّة اأو الطيور اأو االأ�سماك؟ )وقد يقول بع�س اأهل  الوحو�س البِّ
�ستعود  لغريه كيف  التي وهبها �ساحبها  االأع�ساء  اليوم:  العلم 
للنف�س،  �سجًنا  اجل�سد  كان  اإن  ا:  واأي�سً االأ�سلّي؟(.  اجل�سد  اإىل 
واإن كانت املاّدة يف حدِّ ذاتها �رشًّا ومناق�سة للروح، فهو اأمر ال 

يتمنَّاه اأحد اأن يعود اجل�سد ويتَّحد مع الروح.

2( ي�صوع ينبئ بقيامته من بني الأموات
نا »باخلب ال�ساّر«، خب قيامته من  جاء ي�سوع امل�سيح يب�رشَّ  
»ال�ساعة«  تكلَّم على ذلك يف كالمه على  االأموات. وقد  بني 
 )30  :9 لوقا  )راجع  العامل  هذا  من  »خروجه«  وعلى  االأخرية، 
و»انِتَقاِلِه ِمن َهَذا الَعامَلِ اإىَل اأَِبيِه« )راجع يوحنا 13: 1(. وقد تكلَّم 
ا  على موته وقيامته مًعا، ولي�س ب�سورة منف�سلة. هذا وا�سح جدًّ
يف كرازته: »َوَبَداأَ ُيَعلُِّمُهم اأَنّ ابَن االإن�ساِن َيِجُب َعَليِه اأَن ُيَعايِنَ 
)مرق�س 8:  يَّاٍم«  اأَ َثاَلَثِة  َبعَد  َيُقوَم  َواأَن  ُيقَتَل  ن  َواأَ �َسِديَدًة...  اآاَلًما 
اِن �َسُي�سَلُم اإىَل اأيِدي النَّا�ِس َفَيقُتُلوَنُه  ا: »اإنَّ ابَن االإن�سَ 31(. واأي�سً
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الكالم،  هذا  بالتحديد  بول�س  اأّكد  للب�رشيّة.  اخلال�سّية  ته  خلطَّ
ُبرَهاًنا َعَلى  اأَجَمِعنَي  ِللنَّا�ِس  اأثينا: »َوَقد َجَعَل  يف خطابه الأهل 
االأمر، اإذ اأََقاَمُه ِمن َبنِي االأمَواِت« )اأعمال الر�سل 17: 31(. فاملوت 
حبًّا هو العبور اإىل الن�رش، وبجد القيامة اأُلِغَي املوت اإىل االأبد. 
لهذا  االأموات.  ابنه من بني  اأقام  الذي  اهلل  بقدرة  املوت  ُغِلَب 
َيا َموُت،  َفاأَيَن،  ـَوَت.  امل َفُر  الظَّ ابَتَلَع  الر�سول: »َقِد  قال بول�س 
َظَفُرَك؟« )1 قورنت�س 15: 54-55(. قيامة امل�سيح هي »َنَعم« من 
اهلل، مقابل رف�س االإن�سان الذي قال هلل : ال. قيامة امل�سيح هي 
�س رف�س  »نعم« من قّدو�س اهلل الذي اأطاع حتى املوت، ليعوِّ
ُقِتل  »ال«،  هلل:  االإن�سان  قال  ملـّا  باخلطيئة.  وع�سيانه  االإن�سان 
ي�سوع امل�سيح. واهلل، بقوله »نعم« لي�سوع امل�سيح ولالإن�سان، 

ا. اأقام امل�سيح ابنه، واأقام معه االإن�سان اأي�سً

نا ي�صوع بقيامتنا من املوت 3( ب�شرّ
الب�رشية،  كّل  قيامة  خب  الثاين،  ال�ساّر  اخلب  ي�سوع  اأعلن   
اأو�سُح �سهادٍة على ذلك جندها يف جوابه  يف ظروف خمتلفة. 
قيامة  هناك  لي�س  اأن  يجاهرون  كانوا  الذين  ال�سّدوقّيني،  على 
اإليهم،  ي�سوع  ا�ستمع  اأن  بعد   .)33-23  :22 متى  )راجع  موتى 
 .)29  :22( اهلل«  ُقدَرَة  َواَل  الُكُتَب  َيعِرُفوَن  »اَل  اإّنهم  لهم  قال 
لوا  ف�سَّ الذين  املكابّيني  ال�سبعة  االإخوة  �سهادة  جند  الكتب  يف 
املوت على خمالفة �رشيعة اهلل: »اإنََّك، اأيَُّها الـُمجِرُم َت�سِلُبَنا احَلَياَة 

�َسُيِقيُمَنا  يَعِتِه،  �رَشِ �َسِبيِل  يِف  ُمْتَنا  اإَذا   ، الَعامَلِ َمِلَك  َوَلِكنَّ  نَيا،  الدُّ
اأََبِدَيٍّة« )2 مكابيني 7: 9(. وقال االبن الرابع بدوره: »َخرٌي  َياٍة  حِلَ
اهلل«  ُيِقيَمُه  اأَن  َيرُجو  َوهو  النَّا�ِس  ِباأيِدي  اُن  االإن�سَ ـُوَت  مَي اأن 
قال:  �سهد  قد  دانيال  النبي  كان  ذلك،  على  عالوة   .)14  :7(
ُهم  َبع�سُ َي�سَتيِقُظوَن،  اِب  َ الرتُّ اأَر�ِس  يِف  اِقِديَن  الرَّ ِمَن  »َكِثرُيوَن 
يُء الُعَقاَلُء  ذِل االأَبِدّي. َوُي�سِ ُهم ِللَعاِر َوالرَّ ِللَحَياِة االأَبِديَِّة، َوَبع�سُ
َياِء اجَلَلِد، َوالَِّذيَن َجَعُلوا َكِثرًيا ِمَن النَّا�ِس اأبَراًرا، َكالَكواِكِب  َك�سِ
القدير  الواقع، اهلل اخلالق  )دانيال 12: 2-3(. ويف  ُهوِر«  الدُّ اأَبَد 
يقدر اأن يعيد احلياة اإىل املوتى، وهو يعيدها. ولهذا يف اجلدال 
وقيِّني، اأجابهم ي�سوع قال: »اإّن اإله االآباء، اإله ابراهيم  مع ال�سدُّ
 :12 )مرق�س  اأحياء«  اإله  بل  اأموات  اإله  لي�س  ويعقوب،  واإ�سحق 
ابراهيم واإ�سحق  اأبرم عهًدا مع  الذي  اأخرى، اهلل  بعبارة   .)26
اأمني لوعده. فهم حمبوبون من اهلل دائًما،  ويعقوب، هو دائًما 
واهلل مينحهم احلياة دائًما. هم اأحياء حتى بعد املوت، الأّن اهلل 
اإله اأحياء. وختم ي�سوع كالمه بجملة قاطعة ال تدع لل�سّدوقّيني 

اَلٍل ُمِبني« )مرق�س 12: 27(. جمااًل للرّد: »اإنَُّكم اإًذا َلَعَلى �سَ
ملـّا مات لعازر �سديق ي�سوع، قال ي�سوع ملرتا التي كانت   
اأخاها حّي:  اإّن  ُمَطْمِئًنا، قال لها  اأختها مرمي، كالًما  تبكي مع 
اإميانها  دة  )يوحنا 11: 23(. واأجابت مرتا موؤكِّ اأَُخوِك«  »�َسَيُقوُم 
االأَِخرِي«  الَيوِم  يِف  �َسَيُقوُم  اأنَُّه  اأَعَلُم  »اأَنا  االأخرية:  املوتى  بقيامة 
)يوحنا 11: 24(. اأجابها ي�سوع، وليزيدها طماأنينة، ك�سف عن 
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ن  َواإِ ِبي  اآَمَن  َمن  َواحَلَياُة.  الِقَياَمُة  »اأَنا  االإلهّية:  وقدرته  هّوّيته 
َماَت �َسَيحَيا. ُكلُّ َمن َيحَيا َوُيوؤِمُن ِبي ال مَيُوُت اأََبًدا« )يوحنا 11: 
24-26(. مات لعازر، واالآن، بقدرة امل�سيح، �سيعود اإىل احلياة 
يف  واأّما  ثانية.  �سيموت  الأّنه  حمدودة،  ملّدة  ولكن  االأر�سّية، 
الزمن االأخري ف�سيعود ج�سده ويَتّحد بنف�سه، و�سيحيا اإىل االأبد.
اأو�سُح عبارة يف كالم ي�سوع، يف ما يخت�ّس بقيامة املوتى،   
د اأّن عمله مّت�سل بعمل اهلل  جندها يف جداله مع اليهود، حيث يوؤكِّ
ب�سورة ثابتة غري قابلة لالنف�سال، الأّنه االبن الذي اأر�سله االآب. 
قال: »اَل َي�سَتِطيُع ااِلبُن اأَن َيفَعَل �َسيًئا ِمن ِعنِدِه، َبل اَل َيفَعُل اإالَّ َما 
َيَرى االآَب َيفَعُلُه« )يوحنا 5: 19(. االآب يحكم ويدين، »َواأَوىَل 
)يوحنا 5: 27(، و�سيقوم  اِن«  االإن�سَ ابُن  نَُّه  اِلأَ اِء  الَق�سَ �ُسلَطَة  ااِلبَن 
املوتى عند �سماع �سوته: »اَل َتعَجُبوا ِمن َهَذا، �َسَتاأِتي �َساَعٌة ِفيَها 
وَت ابِن اهلل َجِميُع الَِّذيَن يِف الُقُبوِر َفَيخُرُجوَن ِمنَها.  َي�سَمُع �سَ
ا الَِّذيَن َعِمُلوا  اِت َفَيُقوُموَن ِللَحَياِة، َواأَمَّ احِلَ ا الَِّذيَن َعِمُلوا ال�سَّ اأمَّ
يعلِّمنا  الكالم  بهذا   .)29-28 :5( اِء«  ِللَق�سَ َفَيُقوُموَن  يَِّئاِت  ال�سَّ
يقومون،  املوتى  عاّمة. جميع  القيامة  االأوىل  ي�سوع حقيقتني: 
بح�سب  القيامة خمتلفة  �ستكون  الثانية،  زمان ومكان.  كّل  من 

االأعمال، لل�ساحلني هي قيامة حياة وبركة، ولالأ�رشار هي لعنة.

4( القيامة يف كرازة الر�صل
امل�سيح،  قيامة  هو  الر�سل  لكرازة  الرئي�سي  املو�سوع   

َبنِي  ِمن  َقاَم  َمن  »ِبكُر  هو  الأّنه  لقيامته،  نتيجة  هي  وقيامتنا 
املتكلِّم  بطر�س  العن�رشة،  يوم  يف   .)18  :1 )قولو�سي  االأمواِت« 
على  احلا�رشين،  جميع  اأمام  بجراأة،  تكلَّم  الر�سل،  با�سم 
ي�سوع النا�رشي، مبيًِّنا اخلري الذي �سنعه. ثم اأعلن قال: »َذاَك 
َلْبُتُموُه َوَقَتْلُتُموَه، اأََقاَمُه اهلل َواأَنَقَذُه ِمن اأهَواِل  ُجُل... الَِّذي �سَ الرَّ
وُع َهَذا اأَقاَمُه اهلل، َوَنحُن  املَوِت، َفَما َكاَن ِلَيبَقى َرِهيَنَها... َي�سُ

ِباأَجَمِعَنا �ُسُهوٌد َعَلى َذِلَك« )اأعمال الر�سل 2: 23-24و32(.
احلقيقة  هذه  هو  االإميان  اأ�سا�س  اإنَّ  قال  الر�سول  وبول�س   
اأّن امل�سيح قام من بني االأموات. قال ذلك بو�سوح يف الر�سالة 
يقول:  لالإميان،  �ساماًل  ا  �سً ُمَلخَّ م  يقدِّ قورنت�س، حيث  اأهل  اإىل 
ِمن  َماَت  يَح  الـَم�سِ اأنَّ  لَّْمُتُه  َت�سَ َما  �َسيٍء  ُكلِّ  َقبَل  اإَليُكم  »َبلَّْغُت 
الَيوِم  يِف  َوَقاَم  ُقِبَ  َواأَنَُّه  الُكُتِب،  يِف  َجاَء  َكَما  َخَطاَياَنا،  اأَجِل 
الثَّاِلِث، َكَما َجاَء يِف الُكُتِب« )1 قورنت�س 15: 3-4(. هذا تعليم 
ت�سلَّمناها،  التي  �سة،  املقدَّ الكتب  اأ�سا�س  على  خ  مر�سَّ ّي  اأ�سا�سِ
القدي�س  وقال  القادمة.  لالأجيال  ن�سلِّمها  اأن  يجب  والتي 
اإنَّ هذه احلقيقة هي »الب�سارة« )1 قورنت�س 15: 1( وهي  بول�س 
�س االإجنيل. هذا اأّول اعرتاف باالإميان يف  قلب االإجنيل، وملخَّ

الكني�سة النا�سئة، و�سوف يبقى كذلك مدى الدهور.
روما  اأهل  اإىل  بول�س  القدي�س  كتب  نف�سه  املعنى  بهذا   
وَع َرّب، َواآَمْنَت ِبَجَناِنَك  اِنَك اأنَّ َي�سُ ا: »َفاإَِذا �َسِهْدَت ِبِل�سَ اأي�سً
 .)9 )روما 10:  اخَلاَل�َس«  ِنلَت  االأمَواِت،  َبنِي  ِمن  اأَقاَمُه  اهلل  اأنَّ 
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نعم، قيامة ي�سوع امل�سيح هي االأ�سا�س، هي املركز وقّوة االإميان 
امل�سيحي. من دون القيامة اإمياننا باطل. كما قال بول�س الر�سول 
َيُقْم  مَل  يَح  الـّم�سِ َفاإَِنّ  ِقَياَمٍة،  ِمن  مَواِت  ِلالأَ َيُكْن  مَل  »َفاإِْن  ا:  اأي�سً
يُح َقد َقاَم َفاإِمَياُنُكم َباِطٌل« )1 قورنت�س 15:  ـَ�سِ ا. َواإن مَل َيُكْن امل اأَي�سً
اأن  اأّن ي�سوع قام، يجب  اأنَّنا نوؤمن  النتيجة. با  14(. هذه هي 
ا. عك�س ذلك، حتى يف زمن بول�س،  نوؤمن اأّننا �سنقوم نحن اأي�سً
كان بع�س امل�سيحّيني ي�ساركون النا�س معتقداتهم ال�سائعة ومل 
النف�س.كانوا  بخلود  اآمنوا  ولو  املوتى،  بقيامة  يوؤمنون  يكونوا 
ي�سلِّموا  ومل  االأبد،  اإىل  ميًتا  ويبقى  ميوت  اجل�سد  اإنَّ  يقولون 
يوؤنِّبهم  بالنف�س. ولهذا،  ويتَّحد  يقوم  اأن  املمكن  باأنَّه كان من 
امل�سيح،  قيامة  حقيقة  د  ويوؤكِّ راأيهم  ويدح�س  الر�سول  بول�س 
البكر واملثال لقيامتنا. كتب اإىل امل�سيحّيني يف قورنت�س: »َكيَف 
ُكم اإنَُّه اَل ِقَياَمَة ِلالأَمَواِت؟ َفاإِن مَل َيُكْن ِلالأمَواِت ِمن  َيُقوُل َبع�سُ
يُح َقد َقاَم  ا. َواإن مَل ِيُكْن الـَم�سِ يَح مَل َيُقْم اأَي�سً ِقَياَمٍة، َفاإِنَّ الـَم�سِ
يَح َقد َقاَم ِمن  ، اإنَّ الـَم�سِ رُيَنا َباِطٌل َواإمَياُنُكم َباِطٌل... َكالَّ َفَتب�سِ
َبنِي االأمَواِت َوُهَو ِبكُر االأمَواِت« )1 قورنت�س 15: 12-14 و20(.
هذه احلقيقة املركزّية اأنَّ »ي�سوع قام« هي اأ�سا�س قيامتنا.   
ي�سوع راأ�س اجل�سد، ونحن اأع�ساوؤه. ومن ثمَّ فقيامة الراأ�س هي 
د القدي�س بول�س  ال�سامن لقيامة ج�سده الذي هو الكني�سة. اأكَّ
وُح الَِّذي  ذلك بو�سوح يف كتابته اإىل اأهل روما: »اإَذا َكاَن الرُّ
وَع  َي�سُ اأَقاَم  َفالَِّذي  ِفيُكم  َحاالًّ  االأمَواِت  َبنِي  ِمن  وَع  َي�سُ اأََقاَم 

اَدُكم الَفاِنَيَة ِبُروِحِه  ا اأَج�سَ يَح ِمن َبنِي االأمَواِت ُيحِيي اأي�سً ـَ�سِ امل
ات كثرية هذا  ر بول�س مرَّ )روما 8: 11(. وقد كرَّ ِفيُكم«  احَلالِّ 
م�سابًها  كالًما  املثال  �سبيل  على  ا  اأي�سً قال  ر�سائله.  يف  التعليم 
َقاَم ِمن َبنِي االأمَواِت، َوُهَو  يَح َقد  ـَ�سِ اإىل اأهل قورنت�س: »اإنَّ امل
َيِد  َوَعَلى  اٍن،  اإن�سَ َيِد  َعَلى  الـَموُت  اأََتى  َفَقد  االأمَواِت.  ِبكُر 
اٍن َتُكوُن ِقَياَمُة االأمَواِت. َوَكَما مَيُوُت َجِميُع الَنّا�ِس يِف اآَدَم  اإن�سَ
يِح« )1 قورنت�س 15: 20-22(. ويجب  ـَ�سِ َفَكَذِلَك �َسَيحَيْوَن يِف امل
الرتكيز على كلمة »اجلميع«. اجلميع ميوتون واجلميع يقومون. 
وهذا ينطبق لي�س فقط على امل�سيحّيني، بل على الب�رشيّة كلِّها. 
�سواء  )راجع يوحنا 5: 28(،  يقومون  امل�سيح: اجلميع  ي�سوع  قال 
عملوا  الذين  االأ�رشار  اأم  ال�ساحلات،  عملوا  الذين  ال�ساحلون 

ال�سيِّئات واأ�ساوؤوا الأنف�سهم ولغريهم.
هنا يطرح ال�سوؤال احلا�سم: باأّية حال يقومون؟ مع امل�سيح   
اإّنه  لنا  وقال  ي�سوع  �سبق  عليه؟  اأم  معه  امل�سيح؟  بعيدين عن  اأم 
�سُي�سِدر يف الدينونة االأخرية نوعني من احلكم، االأّول، حكٌم 
للذين  �سيقول  مفرح وجميل، والثاين، حكم خميف ورهيب. 
عن ميينه: »تعالوا يا مباركي اأبي« وللذين عن ي�ساره: »اذهبوا 
عّني، يا مالعني« )متى 25: 34 و41(. ولهذا يحّث بول�س الر�سول 
امل�سيحّيني، لي�س فقط على االإميان بامل�سيح القائم، ولكن على 
امل�سيح  مع  يكونوا  املوت، حتى  من  قام  َمن  عي�سة  يعي�سوا  اأن 
دائًما يف ال�سعادة االأبدّية. واإاّل، فماذا يجدي االإميان بالقيامة اإن 
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مل نقدر اأن نعي�س منذ االآن كقائمني من املوت؟ اإمياننا بالقيامة 
اإن مل يثمر وي�سنع فينا حياة  يف مثل هذه احلال يكون عقيًما، 
ر دائًما  د ونذكِّ جديدة، حياة »قائمني« من املوت. ولهذا نوؤكِّ
اأّن القيامة، بعد اإعادة احلياة للج�سد واّتاده بالنف�س عند جميء 
ي�سوع  يعلن  كما  حالتني،  على  تتمَّ  اأن  ميكن  النهائّي،  ي�سوع 
اِت َيُقوُموَن ِللَحَياِة، َوالَِّذيَن َعِمُلوا  احِلَ ذلك: »الَِّذيَن َعِمُلوا ال�سَّ

اِء« )يوحنا 5: 29(. يَِّئاِت َيُقوُموَن ِللَق�سَ ال�سَّ
للم�سيحّيني:  كثرية  ات  مرَّ الر�سول  بول�س  ر  كرَّ ولهذا   
يجب  للحياة، هكذا  معه  وقيامة  امل�سيح  مع  حياتنا هي موت 
بهذه  قولو�سي  اأهل  وحثَّ  اأبًدا.  املوت  يعود  ولن  تكون،  اأن 
يِح  امْلَ�سِ َمَع  ُقْمُتْم  َقْد  ُكْنُتْم  ْن  »َفاإِ ال�سامية:  والتنبيهات  االأفكار 
وا ِبَا  نِي اهلِل. اْهَتمُّ يُح َجاِل�ٌس َعْن مَيِ َفاْطُلُبوا َما َفْوُق، َحْيُث امْلَ�سِ
َمَع  ٌة  ُم�ْسَترِتَ َوَحَياُتُكْم  ُمتُّْم  َقْد  االأَْر�ِس، الأَنَُّكْم  َعَلى  ِبَا  اَل  َفْوُق 
يُح َحَياُتَنا، َفِحيَنِئٍذ َتْظَهُروَن اأَْنُتْم  يِح يِف اهلِل. َمَتى ظَهَر امْلَ�سِ امْلَ�سِ
َنا،  اَءُكُم الَِّتي َعَلى االأَْر�ِس: الزِّ ا َمَعُه يِف امْلَْجِد. َفاأَِميُتوا اأَْع�سَ اأَْي�سً
َمَع الَِّذي ُهَو ِعَباَدُة  ِديََّة، َوالطَّ ْهَوَة الرَّ َوالنََّجا�َسَة، َواْلَهَوى، َوال�سَّ
اأَْبَناِء  َعَلى  اهلِل  ُب  َغ�سَ َياأِْتي  اأَْجِلَها  ِمْن  الَِّتي  َواالأُُموَر  االأَْوَثاِن، 

َيِة« )قولو�سي 3: 6-1(. امْلَْع�سِ
اإن اجتهدنا اأن نعي�س مع امل�سيح مثل قائمني من املوت،   
نبداأ اأن منوت منذ االآن، كما يقول بول�س الر�سول مراًرا. هذا 
دائمة  وت�سبح  تكتمل  ثم  العامل،  هذا  يف  تبداأ  قيامتنا  اأّن  يعني 

قولو�سي:  اأهل  اإىل  الر�سول  بول�س  كتب  االأبدّية.  ال�سعادة  يف 
ا الأّنُكم  اأَْي�سً َمَعه  َواأُِقْمُتْم  امْلَْعُموِديَِّة،  يِف  َمَعُه  ُدِفْنُتم  اأَنَُّكم  »َذِلَك 

 .)12  :2 )قولو�سي  االأَْمَواِت«  ِمَن  اأََقاَمُه  الَِّذي  اهلِل،  ِبُقدَرة  اآَمْنُتم 
واأّكد احلقيقة نف�سها يف ر�سالته اإىل اأهل اأف�س�س: »َاهلُل الَِّذي ُهَو 
بَِّتِه اْلَكِثرَيِة الَِّتي اأََحبََّنا ِبَها، 5َوَنْحُن  ْحَمِة، ِمْن اأَْجِل حَمَ َغِنيٌّ يِف الرَّ
وَن 6َواأََقاَمَنا  لَّ�سُ يِح ِبالنِّْعَمِة اأَْنُتْم خُمَ َطاَيا، اأَْحَياَنا َمَع امْلَ�سِ اأَْمَواٌت ِباخْلَ
وَع« )اأف�س�س 2:  يِح َي�سُ َماِويَّاِت يِف امْلَ�سِ َنا َمَعُه يِف ال�سَّ َمَعُه، َواأَْجَل�سَ
اأ�سلوب  املتتالية، يف  اإىل االأفعال  4-6(. فاحلرف »مع« م�ساًفا 
بول�س الر�سول، يبنيِّ خ�سو�سّية احلياة امل�سيحّية. هي حياة هنا 
على االأر�س، ولكنَّها منذ االآن م�ساركة يف حياة امل�سيح القائم، 
وهذه عالمة وعربون ملا �ستكون حياتنا بعد القيامة. كذلك عبَّ 
ح ب�سورة اأ�سّد و�سع  يوحنا احلبيب عن الفكرة نف�سها، بل و�سَّ
القائمني اجلديد يف احلا�رش، فيقول: »14َنْحُن َنْعَلُم اأَنََّنا َقِد اْنَتَقْلَنا 
َياِة، الأَنََّنا ُنِحبُّ االإِْخَوَة. َمْن اَل ُيِحبَّ اأََخاُه َيْبَق  ِمَن امْلَْوِت اإِىَل احْلَ

يِف امْلَْوِت« )1 يوحنا 3: 14(.

5( كيف نكون يف القيامة؟
كيف  عفوّية،  ب�سورة  املوؤمنون،  ي�ساأل  اأن  الطبيعّي  من   
الو�سع  عن  االإبهام  يزيل  ي�سوع  القيامة؟  بعد  حالنا  تكون 
على  اأجاب  َـّا  مل اًل،  اأوَّ االأقّل:  على  مّرات  ثالث  امل�ستقبل،  يف 
حادثة  يف  وثانًيا،  القيامة.  ينكرون  كانوا  الذين  ال�سّدوقّيني 
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التجلِّي اأمام التالميذ الثالثة، بطر�س ويعقوب ويوحنا. وثالًثا، 
ا، بظهوراته املجيدة بعد قيامته من بني االأموات. وخ�سو�سً

ما  غريب:  ب�سوؤال  ي�سوع  بوا  يجرِّ اأن  ال�سدوقّيون  اأراد   
م�سري زوجة كان لها على االأر�س �سبعة اأزواج؟ ملن تكون يف 
ُجوَن،  ُجوَن َوُيَزوَّ ْهِر ُيَزوِّ االآخرة؟ اأجابهم ي�سوع: »اأَْبَناُء هَذا الدَّ
يٌب يِف االآِخَرِة َواْلِقَياَمِة  ُبوا اأَْهاًل ِلَيُكوَن َلُهم َن�سِ َولِكنَّ الَِّذيَن ُح�سِ
اأَْن  َي�ْسَتِطيُعوَن  اَل  اإِْذ  ُجوَن،  ُيَزوَّ َواَل  ُجوَن  ُيَزوِّ اَل  االأَْمَواِت،  ِمَن 
اأَْبَناَء  ِلَكوِنِهم  اهلِل،  اأَْبَناُء  َوُهْم  امْلاََلِئَكِة،  ِمْثُل  ا، الأَنَُّهْم  اأَْي�سً مَيُوُتوا 
اْلِقَياَمِة« )لوقا 20: 35-36(. ماذا تعني العبارة »مثل املالئكة«؟ 
املعنى االأو�سح هو اأنَّه ال وجود للزواج واالإجناب يف ال�سماء. 
يف  تفوقها.  بل  االأر�س،  حياة  مثل  لي�ست  ال�سماء  يف  احلياة 
ال�سماء يتمُّ العر�س الروحي، اأي اّتاد جميع �سعوب االأر�س يف 
اهلل، يف ما يرمز اإليه الكتاب بعبارة »عر�س احلمل« »وعرو�سه« 
الكني�سة. ك�سف لنا �سفر الروؤيا عن هذا الرمز والواقع الروحّي 
َمِل َقْد َحاَن، َوَعُرو�ُسه َقد َتَزيََّنت« )روؤيا  بقوله: »الأَنَّ ُعْر�َس احْلَ
اأخرى من حياة  اأوجًها  يعني  باملالئكة  الت�سبيه  اإن  ثّم   .)7 :19
ل، في�سبح  الروح يف ال�سخ�س بكامله، ويف ج�سده الذي يتبدَّ

خالًدا، غري خا�سع للف�ساد، لطيًفا، بهيًّا...
يف حادثة التجلِّي، اأظهر ي�سوع لتالميذه الثالثة املختارين   
لهم  ظهر  ولكّنه  نف�سه،  ي�سوع  هو  القيامة.  ملجد  مة  مقدَّ مثل 
ز  ركَّ  .)29  :0 )لوقا  وجهه«  منظر  »تغريَّ  املجيدة:  حالته  يف 

َـّا راأوا النور والبهاء املحيطني  االإجنيلّيون على اندها�س التالميذ مل
ا »ال�سحابة التي ظلَّلتهم« )لوقا 9: 34(.  به، ولكنَّهم و�سفوا اأي�سً
كلُّ �سيء كان جمياًل وبهيًجا، اإىل حّد اأن اندفع بطر�س وهتف: 
»يا رّب، ح�سٌن لنا اأن نكون ههنا« )لوقا 9: 33(. ولكن داَخَلهم 
ومل   .)34:  9 لوقا  )راجع  ال�سحابة  يف  دخلوا  َـّا  مل ا  اأي�سً اخلوف 
يقدروا اإّذاك اأن يفهموا فهًما كاماًل املجد الذي راأوه يف ج�سد 
ِبَا  اأََحًدا  ُثوا  ُيَحدِّ اَل  »اأَْن  نف�سه  ي�سوع  اأو�ساهم  ي�سوع. ولهذا 
اِن ِمَن االأَْمَواِت« )مرق�س 9: 9(.  اْبُن االإِْن�سَ َقاَم  اإِالَّ َمَتى  ُوا،  اأَْب�رشَ
ولن يفهموا كّل ما حدث لهم اآنذاك اإاّل عندما �سريون ي�سوع 
اك ما معنى ج�سد  ًدا من بني االأموات. �سيفهمون اإذَّ قائًما ممجَّ

د. ي�سوع املمجَّ
يف الظهورات يوم القيامة وبعدها، ي�سوع القائم هو هو   
دة. بدا مّرة اأّنه الب�ستايّن )راجع  نف�سه دائًما، ولكن يف حالة ممجَّ
يوحنا 0: 11-18( اأو �سيَّاد )راجع يوحنا 21: 1-4( اأو م�سافر )راجع 
لوقا 24: 1-35(، اأو حتى خيال )راجع لوقا 24: 37(. ولكّنه ُيعَرف 
لوقا  )راجع  �س  املقدَّ الكتاب  تف�سري  بعد  �سّيما  وال  االإميان،  بنظر 
24: 32(، وعند ك�رش اخلبز )راجع لوقا 24: 30-31 و35(، وعندما 
ن�سمعه ينادي ال�سخ�س با�سمه، كما نادى مرمي )راجع يوحنا 20: 
�رشِّّي  وهو  ويغيب،  يظهر  جميًدا.  واأ�سبح  ل  تبدَّ ج�سده   .)16
اذ. ويحمل �سمات اجلروحات )جروحات امل�سامري(  لطيٌف نفَّ
د. هو هو نف�سه، اجل�سد االأر�سّي، ويف الوقت نف�سه  ولكنَّه ممجَّ
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خمتلف، الأّنه من االآن ف�ساعًدا، ج�سد روحيٌّ خالد.
ا اإىل اجلواب على �سوؤال اأهل قورنت�س:  ا�سُطرَّ بول�س اأي�سً  
قورنت�س 15: 35(.   1( يقومون؟  باأّي ج�سد  املوتى؟  يقوم  كيف 
م لهم بع�س االإي�ساحات االإ�سافّية، املن�سجمة مع ما ورد يف  قدَّ
الزرع  مثاًل،  االأر�سّية.  والظواهر  ال�سور  وا�ستخدم  االإجنيل. 
الذي ميوت ثم تعود اإليه احلياة، واالختالف بني خمتلف اأنواع 
االأج�سام االأر�سّية وال�سماويّة. بناء على الوقائع االأر�سّية، حاول 
اأن يرفع الذهن اإىل احلقائق ال�سماويّة، ولو اأحاطت بها »�سحابة« 
�رّشيّة، الأّن ملء النور �سيكون فقط يف ال�سماء. وبعبارة موجزة، 
اإذا مات �سوف يكون على مثال ج�سد امل�سيح  اأّن اجل�سد  اأّكد 
د، اأي ال�سماوّي غرَي قابل الف�ساد واخلالد )راجع 1 قورنت�س  املمجَّ
15: 35-54(. و�سف بول�س ذلك يف هذه العبارات التي ت�سبه 
، ِعْنَد اْلُبوِق االأَِخرِي،  َظٍة يِف َطْرَفِة َعنْيٍ هتافات االنت�سار: »يِف حَلْ
َد  اْلَفا�سِ هَذا  الأَنَّ   . ُ َنَتَغريَّ َوَنْحُن  اٍد،  َف�سَ َعِدمِيي  االأَْمَواُت  �َسَيُقوُم 
اٍد، َوهَذا امْلَاِئَت َيْلَب�ُس َعَدَم املَْوٍت.  اَلُبدَّ ِمن اأَْن َيْلَب�َس َعَدَم الَف�سَ
َعَدَم  امْلَاِئُت  هَذا  َوَلِب�َس  اٍد،  الَف�سَ َعَدَم  ُد  اْلَفا�سِ هَذا  َلِب�َس  َوَمَتى 
الَغَلَبٍة«  يِف  امْلَْوُت  »اْبُتِلَع  امْلَْكُتوَبُة:  اْلَكِلَمُة  َتِتمُّ  َفِحيَنِئٍذ  املَْوٍت، 
تعني  »نتغرّي«  اللفظة  اأدّق،  وبعبارة   .)54-52  :15 قورنت�س   1(
بول�س  ذلك  د  اأكَّ كما  االإله،  االإن�سان  امل�سيح،  اأ�سباه  ن�سري  اأّننا 
ا  ْي�سً ، �َسَنْلَب�ُس اأَ اِبيِّ َ وَرَة الرتُّ نف�سه يف مكان اآخر: »َوَكَما َلِب�ْسَنا �سُ
امل�سيح. هذه  الذي هو  )1 قورنت�س 15: 49(   » َماِويِّ ال�سَّ وَرَة  �سُ

�َسَبَق  َفَعَرَفُهْم  �َسَبَق  الَِّذيَن  »الأَنَّ  اخلال�سية:  اهلل  ة  خطَّ ا  حقًّ هي 
وَرَة اْبِنِه« )روما 8: 29(. اِبِهنَي �سُ َفَعيََّنُهْم ِلَيُكوُنوا ُم�سَ

�سنكون  القيامة:  عن  امل�سيحّي  التعليم  نواة  هي  هذه   
ي�سوع.  �سبيهني ب�سورة  ال�سماوّي، �سنكون  باالإن�سان  �سبيهني 
ونعود اإىل املعنى االأ�سا�سّي يف طبيعة االإن�سان، اأي �َسَبُه االإن�سان 
اهلل:  قال  ملـّا  االأّول،  االإن�سان  خلق  منذ  فينا  املطبوع  باهلل، 
َبه  ال�سَّ )تكوين 1: 26(.  َكِمَثاِلَنا«  وَرِتَنا  َعَلى �سُ اَن  االإن�سَ »ِلَن�سَنْع 
املثال.  من  القريبة  ال�سورة  نف�سها،  ال�سورة  نحمل  اأّننا  يعني 
ا  َبه: »اأمَّ لهذا قال القدي�س بول�س يف مكان اآخر يف مفهوم ال�سَّ
وَع  يَء الـُمَخلِّ�ِس َي�سُ َماِء، َوِمنَها َننَتِظُر جَمِ َنحُن َفَموِطُنَنا يِف ال�سَّ
ِده  وَرِة َج�سَ َدَنا احَلِقرَي، َفَيجَعُلُه َعَلى �سُ ُل َج�سَ يِح الَِّذي ُيَبدِّ ـَ�سِ امل
)فيليبي 3: 20- �َسيٍء«  ُكلَّ  ِبَها  ُع  ُيخ�سِ ُقدَرٍة  ِمن  َلُه  ِبَا  ـَِجيِد،  امل

.)21
مل�سيحّيي  بول�س  القدي�س  قال  لو  كما  يعني  هذا  كلُّ   
العلم  اإنَّ  اليوم،  ا  اأي�سً لنا  ثمَّ  قورنت�س وقولو�سي وفيليبي، ومن 
كيف  ف�سويّل،  اأمر  معرفة  لي�س  احلياة  هذه  بعد  ملا  احلقيقّي 
بجهد  يقوم  القيامة  علم  ولكن  بعدها،  واحلياة  القيامة  تكون 
مثابر للت�سبُّه بامل�سيح منذ اليوم وهنا، لنكون يف �رشكة معه، يف 
�ساعة موتنا وبعدها اإىل االأبد. فاالأمر الوحيد ال�رشورّي هو اأن 

يِح« )1 ت�سالونيقي 4: 17(. ـَ�سِ »َنُكوَن َداِئًما اأََبًدا َمَع امل
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6( تعليم الكني�صة
تعليم الكني�سة كان دائًما ثابًتا وحازًما يف هذا املو�سوع.   
دائًما  الكني�سة  اآمنت  امل�سيحّية.  العقيدة  من  اأ�سا�سّي  جزء  فهو 
»اجل�سد«  بلفظة  وتفهم  اإميان،  عقيدة  هي  اجل�سد  قيامة  اأّن 
ة الب�رشيّة اأو العن�رش االأر�سّي املتَّحد بالنف�س )العن�رش  كمال املادَّ
توجد  القيامة ال  ففي  االنحالل.  قابلة  ب�سورة غري  الروحّي(، 
ا حياة اجل�سد الذي يقوم وي�سري  فقط حياة النف�س اخلالدة بل اأي�سً
د  اأكَّ االإميان.  قانون  يف  احلقيقة  بهذه  الكني�سة  تعرتف  خالًدا. 
العقيدة ودافعوا عنها  امل�سيحّي هذه  التقليد  الكني�سة وكّل  اآباء 
الهرطقات  كّل  ودح�سوا  االعرتا�سات،  كّل  وقاوموا  دائًما، 
حوا كّل �سوء فهم كان ينجم عنها.  التي كانت تنكرها، وو�سّ
كتب القدي�س اأغ�سطين�س يف القرن اخلام�س: »ال تلقى الكني�سة 
تف�سري  )يف  اجل�سد«  قيامة  مو�سوع  تلقاه يف  ما  مثل  اعرتا�سات 
ة كّل  ب�سورة خا�سّ دائًما  الكني�سة  املزامري، 88: 2،5(. وقاومت 
مثل  اجل�سد،  �سالح  اأو  بحقيقة  دة  املندِّ الروحانّية  التّيارات 
يقولون  الذين كانوا  الغنو�سّيني واملانويّني والكاثارّيني،  اأفكار 
اإنَّ املاّدة جن�سة، ومن ثّم ال ت�ستحّق القيامة وال�سماء. يف نظرهم، 
االأرواح  تنا�سخ  اأو  النهائّي،  املاّدة  دمار  هو  الوحيد  احلّل  كان 

دات املتتالية. وا�ستمرار تطهريها يف التج�سُّ
من جهة اأخرى، قاومت العقيدة امل�سيحّية دائًما التّيارات   
الفل�سفّية املاّديّة اأو العلمانّية اأو املعتمدة على العقل فقط، دون 

اجل�سد.  وقيامة  النف�س  تنكر خلود  والتي  )العقالنّية(،  الوحي 
يف الواقع، تلغي العلمانّية والعقالنّية معنى ال�رّش وكّل وحي من 
خارج االأر�س، ومن ثّم كّل رجوع اإىل ما بعد االأر�س. يف نظر 
هوؤالء، بعد املوت ال يوجد �سيء، اأو يقولون: ال نقدر اأن نعرف 
�سيًئا عن االإن�سان بعد الوت. يف فكرهم، ا�ستمراريّة االإن�سان ال 
تقوم ببقاء الفرد ذي النف�س اخلالدة، ولكن يف االإن�سانّية نف�سها 
)مثل  الزمنّية  امل�سيحانّية  واالأجيال. كذلك  الدهور  الباقية عب 
االقت�سادّي  ر  التحرُّ هو  اخلال�س  اأّن  د  توؤكِّ فاإّنها  املارك�سّية(، 
خارج  خال�س  نوع  كّل  وتنكر  االأر�س،  هذه  يف  وال�سيا�سّي 

هذا العامل.
الكني�سة  »تعليم  يجيب  امللّخ�س،  ويف  اخلتام،  يف   
الكاثوليكية« على ال�سوؤال: ما معنى القيامة؟ با يلي: »باملوت، 
ويفنى،  االإن�سان  يبلى ج�سد  النف�س،  عن  اجل�سد  بانف�سال  اأي 
بينما تذهب النف�س اإىل اهلل وتبقى يف حالة انتظار، ريثما تتَّحد 
نهائّية،  ب�سورة  الكّلّية،  بقدرته  اهلل،  �سيعيد  د.  املمجَّ باجل�سد 
بقّوة  النف�س،  مع  باّتادها  الأج�سادنا  الف�ساد  قابلة  غري  احلياة 
يجيب:  كيف؟  ال�سوؤال:  وعلى   .)997 )رقم  امل�سيح«  قيامة 
ُهَو«  اأَنا   ، َوِرجَليَّ َيَديَّ  »انُظُروا  نف�سه:  بج�سده  قام  »ي�سوع 
)لوقا 24: 39(، ولكنَّه مل يعد اإىل حياة اأر�سّية. بالطريقة نف�سها، 
اجل�سد  ل  يتبدَّ ولكن  االآن«،  لهم  الذي  باجل�سد  اجلميع  »يقوم 
وي�سبح جميًدا، ج�سًدا روحيًّا )1 قورنت�س 15: 44( )رقم 999(.

الف�سل الثالث - العلماين يف الكني�سة
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7( الليتورجيا تعلِّمنا وتر�صدنا
تعلِّمنا  الكثرية،  ودالالتها  برموزها  االأموات،  ليتورجيا   
رنا باإميان امل�سيحّيني بقيامة اجل�سد. ت�ساء ال�سمعة الف�سحّية  وتذكِّ
حا�رش  فهو  القائم:  امل�سيح  نور  اإىل  ترمز  النع�س،  جانب  اإىل 
االأبديّة،  احلياة  برجاء  القلوب  وميالأ  الكني�سة،  كّل  ينري  ونوره 
ر  وبنوره يتحّول الف�ساد اإىل الف�ساد، واملوت اإىل خلود. ثم ُببخَّ
ح  النع�س، الأّن اجل�سد هو هيكل الروح، وم�سريه القيامة. وُين�سَ
امل�سيح، والذي  بقّوة  املحيي  املاء  املبارك ذكرى ملعموديّة  باملاء 
ُر َحَياًة اأََبِدّية« )يوحنا 4: 14(.  د »َينُبوَع َماٍء َيَتَفجَّ ي�سبح يف املعمَّ
ل اأن ُيدَفن اجل�سد يف االأر�س. هذا  من حيث الدفن، من املف�سَّ
مثل  البلدان،  بع�س  يف  تنت�رش  اأخذت  اأخرى  طرق  من  اأف�سل 
بناء  مُياَر�س  اأاّل  الكني�سة ت�سمح به، على  اأّن  اإحراق اجل�سد، مع 
القيامة  لعقيدة  مناَق�سًة  االأبد،  اإىل  يفنى  اجل�سد  اأّن  عقيدة  على 
امل�سيحّية. تو�سع اجلّثة يف القب على اأمل انتظار القيامة عند جميء 
امل�سيح النهائّي. ثم ُيزار املوتى يف املقبة، وُي�سلَّى من اأجلهم، 

الأنَّنا نعلم اأّن النف�س حيَّة عند اهلل، واأنَّها �ستتَّحد يوما باجل�سد.

الف�صل الثاين

املطهر

1( هل لهذا املو�صوع اأهميرّة؟
ملاذا الكالم على املطهر؟ يف نظر بع�س امل�سيحّيني لي�س من   
ا الأّنه مو�سوع غري متََّفق عليه  ال�رشورّي الكالم على املطهر، اإمَّ
املقّد�س ال  الكتاب  اأنَّ  يبدو  الأّنه  واإّما  امل�سيحّية،  الكنائ�س  بني 
ن مثل هذا التعليم. يف الواقع، تقول الكنائ�س البوت�ستانتّية  يت�سمَّ
اإّنه ال يوجد يف كّل الكتاب املقّد�س اإ�سارة وا�سحة اإىل املطهر. 
وتقول الكنائ�س االأورثوذك�سّية اإّنه ال يوجد بعد املوت مكان 
ثالث اأو حالة ثالثة، ما عدا ال�سماء وَجهّنم. وبكلمة موجزة، 

يقول كالهما اإّن املطهر بدعة يف الكني�سة الكاثوليكّية.
ب�سفاء  املو�سوع،  هذا  حول  احلوار  بداأنا  اإذا  ولكن،   
املواقف  اأّن  لنا  تبنيَّ  م�سبقة،  اأفكار  دون  ومن  وهدوء،  ذهن 
ما،  نوًعا  تتَّفق  بل  بع�س،  عن  بع�سها  بعيدة  لي�ست  املختلفة 
ال  خمتلفة.  احلقيقة  هذه  اإىل  بها  ي�سار  التي  االألفاظ  كانت  ولو 
ما  يف  م�سرتكة  ممار�سات  هناك  اأنَّ  اإال  املطهر،  لفظة  ُت�ستخَدم 
اأّن  امل�سيحيني،  كّل  بني  م�سرتكة  وهي  ها  اأهمُّ باملوتى.  يخت�س 
اأن  اهلل  اإىل  وُيطَلب  املوتى،  اأجل  من  لَّى  ُي�سَ كلِّها  الكنائ�س  يف 
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ماذا  االأبدّي.  ملكوته  يدخلهم  واأن  خطاياهم،  من  رهم  يطهِّ
يعني وماذا ي�سمل هذا الواقع؟ منطقيًّا، �سالة الكني�سة ال فائدة 
لها اإن كان امليت يف ال�سماء، وال فاعلّية لها اإن كان ال �سمح اهلل 
ل. ومن ثمَّ فال�سالة  يف َجهنَّم. الأّن كَلْيهما حالة نهائّية ال تتبدَّ
تاأكيد.  بكّل  يعلم م�سريهم  اأحد  �سيًئا. وال  تغريِّ  اأجلهم ال  من 
ومع ذلك فالكني�سة ت�ستمّر يف �سالتها من اأجل املوتى وتطلب 
�سهم  رهم ويقدِّ اإىل اهلل اأن يرحمهم ويغفر لهم خطاياهم ويطهِّ
على  الكالم  املنا�سب  من  اأنَّه  هذا  من  ُيفَهم  ال�سماء.  ليدخلوا 
ر املوتى ب�سورة  املطهر، على اعتباره حالة و�َسًطا، عابرة، تطهِّ
ت�ساعدهم  فالكني�سة  ال�سماء.  اإىل  النهائّي  الدخول  قبل  نهائّية 
اأقوى يف  ي�سبحون  ا. واالأحياء  اأي�سً مّنا  ب�سالتها، وكّل واحد 
االأبديّة.  احلياة  اإىل  �سبقهم  من  مع  و�رشكتهم  ب�سالتهم  اإميانهم 
االأر�سّية،  احلياة  هذه  يف  روا  يتطهَّ اأن  اأنف�سهم  هم  ويحاولون 
بقدر ما ي�ستطيعون، ليتجّنبوا اأو ليقلِّلوا من مّدة املطهر وعقابه، 
وليبلغوا روؤية هلل الدائمة يف ال�سماء. ومن اجلدير اأن نالحظ اأّن 
واأّن  املطهر،  على  تكلَّموا  الكاثوليكية  الكني�سة  يف  القدي�سني 

ا راأوا روؤى تتَّ�سل بهذا الواقع. فني اأي�سً بع�س املت�سوِّ

2( اأ�ص�س املطهر
وو�ساياه  تعاليمه  يف  املطهر.  على  قط  يتكلَّم  مل  ي�سوع   
على  االإن�سان  يعي�سهما  احلياة  من  نوعني  على  فقط  تكلَّم 

االأر�س، �سّماهما »الباب الوا�سع والباب ال�سّيق«. االأّول يبدو 
�سهاًل ومغريًا، ولكّنه ُيبِعد عن اهلل. والثاين �سعب وفيه ت�سحية، 
ب من اهلل. من دخل اأحد هذين البابني ي�سل اإىل اأحد  ولكّنه يقرِّ
ولهذا  اخلال�س.  اأو  الهالك،  االآخرة:  يف  املتناق�سني  امل�سريين 
ح  ن�سحِّ واأن  ال�سحيح،  االّتاه  يف  ال�سري  على  ي�سوع  يحثُّنا 
يِِّق،  ال�سَّ اْلَباب  ِمَن  »ُاْدُخُلوا  يقول:  الطريق.  َلْلنا  �سَ اإن  اأنف�سنا 
اْلَهاَلِك،  اإِىَل  ي  ُيوؤَدِّ الَِّذي  ِريُق  الطَّ َوَرْحٌب  اْلَباُب  ٌع  َوا�سِ الأَنَُّه 
َعَب  َواأَ�سْ اْلَباَب  َيَق  اأَ�سْ َما  ِمْنُه!  َيْدُخُلوَن  الَِّذيَن  ُهُم  َوَكِثرُيوَن 
َيِجُدوَنُه«  الَِّذيَن  ُهُم  َوَقِليُلوَن  َياِة،  احْلَ اإِىَل  ي  ُيوؤَدِّ الَِّذي  ِريَق  الطَّ
)متى 7: 13-14(. ويف الدينونة االأخرية، يف�سل الدّيان االإلهّي 
وفئة  املباركني،  املخلَّ�سني  فئة  فئَتنْي،  ويجعلهم  النا�س،  بني 

الهالكني املالعني.
حالة  هو  املطهر  اأّن  بحّق  الكاثوليكّية  الكني�سة  د  توؤكِّ  
َو�َسط، غري دائمة، بني املوت والدينونة العاّمة، وكاأنَّها مدخل 
اإىل ال�سماء اأو مكان انتظار وتطهري. وهي حالة تنتهي، ولن يبقى 
اأّن املطهر، وكذلك  بالذكر  ال�سماء وَجَهنَّم. من اجلدير  �سوى 
اأعني كما  رها كمكان،  اأالَّ نت�سوَّ ال�سماء وَجهنَّم، يجب  ا  اأي�سً
لو اأّن ال�سماء هي يف االأعلى وَجهنَّم يف اأ�سفل االأر�س، واملطهر 
بينهما. َجهنَّم هي حالة الهالك )البعد عن اهلل( واملطهر حالة 
اإىل ال�سماء واإىل  تطهري ورغبة يف ال�سماء، وكاأّنها درج يوؤّدي 

اهلل.
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عقيدة املطهر مبنّية على حقيقة اأ�سا�سّية يعبَّ عنها بطريقة   
اإّن  نقول  عندما  هي  االإيجابّية  الطريقة  �سلبّية.  اأو  اإيجابّية 
ال�سماء.  يدخلوا  اأن  ويقدرون  ي�سون،  القدِّ هم  فقط  الكاملني 
والطريقة ال�سلبّية هي عندما نقول اإنَّ ال �سيء غري طاهر يدخل 
�سفر  يف  بو�سوح،  املقّد�س  الكتاب  ده  يوؤكِّ ما  وهذا  ال�سماء. 
النَّاِزَلِة  اأُوَر�َسِليم،  �َسِة،  ـَُقدَّ امل ـَِديَنِة  »امل على  تكلَّم  عندما  الروؤيا، 
َماِء ِمن ِعنِد اهلل، �َساِطَعًة ِبَجِد هلل« )روؤيا 21: 10(. يقول  ِمَن ال�سَّ
ال�سماء وجمالها: »َوَلْن  اأن و�سف بهاء  يوحنا يف روؤياه، بعد 
َنُع َرِج�ًسا َوَكِذًبا، اإِّالَّ امْلَْكُتوِبنَي يِف  َيْدُخَلَها �َسْيٌء َدِن�ٌس َواَل َما َي�سْ
ُلوا  َمل« )روؤيا 21: 27(. �سيدخلها فقط »الَِّذيَن َغ�سَ ْفِر َحَياِة احْلَ �سِ
َمل« )روؤيا 7: 14(. ثم يقول: »ُطوَبى  وها يِف َدِم احْلَ ِثَياَبُهْم َوَبيَّ�سُ
َياِة،  ِلَكْي َيُكوَن �ُسْلَطاُنُهْم َعَلى �َسَجَرِة احْلَ ِثَياَبُهم  ُلوا  ِللَِّذيَن َغ�سَ
الطوباويّون  )روؤيا 22: 14(.  امْلَِديَنِة«  اإِىَل  االأَْبَواِب  ِمَن  َوَيْدُخُلوا 
الكني�سة  وعرو�سه  احلمل  بعر�س  يحتفلون  الذين  ال�سماء  يف 
َمِل  احْلَ ُعْر�َس  الأَنَّ  امْلَْجَد!  َوُنْعِطِه  َوَنَتَهلَّْل  »7ِلَنْفَرْح  ين�سدون: 
الَكتَّاَن  َتْلَب�َس  اأَْن  8َواأُْعِطَيْت  َها.  َنْف�سَ َهيَّاأَْت  َوَعُرو�ُسُه  َجاَء،  َقْد 
َعِمَلها  الَِّتي  ُة  احِلَ ال�سَّ االأَعَماُل  ُهَو  َوالَكتَّاُن  َع،  النَّا�سِ االأبَي�َس 
ي�سون فقط والطاهرون  القدِّ اإًذا،  )روؤيا 19: 8-7(.  وَن«  ي�سُ اْلِقدِّ
ب�سورة كاملة، يدخلون ال�سماء. ومن يقدر اأن يقول اإنَّه بلغ يف 

نهاية حياته قدا�سة ال �سائبة فيها وال عيب؟
»ُطوَبى  يقول:  عندما  نف�سها  احلقيقة  هذه  يعلن  ي�سوع   

اهلل  وروؤية  )متى 5: 8(.  اهلل«  اِهُدوَن  ُي�سَ اِلأَنَُّهم  الُقُلوِب  اِلأطَهاِر 
 .)12  :13 قورنت�س   1( ال�سماء  يف  فقط  �ستكون  ِلَوجٍه«  »َوجًها 
ب�سورة كاملة يف  قلبه طاهًرا  �سيكون  ال�سوؤال: من  يعود  وهنا 
فوًرا.  ال�سماء  فيدخل  كاماًل  حبُّه  �سيكون  ومن  حياته،  نهاية 
على  تكتمل  مل  الكاملة  الطهارة  كانت  اإن  اإًذا:  هي  النتيجة 
االأر�س، فاإّن اهلل مينح االإن�سان طريقة اأخرى للتنقية التدريجّية 

يف ما ت�سّميه الكني�سة الكاثوليكّية باملطهر.

3( ال�صالة من اأجل املوتى
اأجل  من  البداية  منذ  �سلَّى،  كلَّه،  امل�سيحيَّ  التقليد  اإّن   
الفرديّة،  ال�سالة  يف  اأم  العاّمة،  الليتورجيا  يف  �سواء  املوتى، 
يدّل من جهة على هذه  ال�سعبّية. هذا  التقوى  اأم يف �سلوات 
املوتى،  ونفو�س  االأحياء  بني  م�ستمّرا  رباًطا  هناك  اأّن  احلقيقة، 
اإىل  انتقلت  التي  بني الكني�سة املهاجرة على االأر�س والكني�سة 
ا على قناعة اأّنه يوجد  احلياة االأبدّية. ومن جهة اأخرى، يدلُّ اأي�سً
اهلل  يعرفها  بطريقة  البع�س،  بع�سنا  بني  خريات  وتبادل  تفاعل 
قها. نحن على االأر�س نبتهل اإىل اهلل  وحده، واهلل وحده يحقِّ
ليمنح عونه لنفو�س املوتى، وليخفِّف عنهم اإن كانوا يف حاجة 
اإىل ذلك )با اأنَّنا ال نعرف بالتاأكيد م�سريهم االأبدّي(. وهم، يف 
احلالة التي هم فيها، ي�سفعون بنا عند اهلل، حتى ياأتي اإىل عون 
�سعفا، وي�ساعدنا يف �سدائد احلياة، للبقاء يف االأمانة لالإجنيل. 
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دها الكتاب املقّد�س، بناء على جواب ي�سوع  هذه احلقائق يوؤكِّ
لل�سّدوقّيني كما ذكرنا �سابًقا: »اإَنّ اإَلَه ابَراِهيم واإ�سَحق َويعُقوب 

َلي�َس اإَلَه اأمَوات َبل اإَلُه اأحَياء« )مرق�س 12: 26(.
املقطع التقليدي الذي يذكر ال�سالة من اأجل املوتى يوجد   
قراءة  يجب   ،)45-38 مكابيني   2 )راجع  الثاين  املكابّيني  �سفر  يف 
املقطع كلِّه يف الكتاب املقّد�س الأنَّ فيه تفا�سيل وتعاليم كثرية. 
ويوحي بفكرة التطهري واملغفرة االإلهّية حتى بعد املوت. كان 
قتلى  و�سقط  جورجيا�س.  ملقاتلة  اجلي�س  يقود  املكابّي  يهوذا 
ُروا  »َتَطهَّ ال�سبت:  يوم  َـّا جاء  مل اأّنه  ونقراأ  اجلهتني.  كثريون من 
ْبَت ُهَناَك. َويِف الَغِد َجاَء َيُهوَذا َوَمن  ْوا ال�سَّ ِب الَعاَدِة َوَق�سَ ِبَح�سَ
نَُّة ِلَيحِمُلوا ُجَثَث الَقتَلى َوَيدِفُنوُهم َمع  يِه ال�سُّ َمَعُه َعَلى َما َتقَت�سِ
اآَباِئِهْم، َفَوَجُدوا َتَت ِثَياِب ُكلِّ َواِحٍد  َذِوي َقَراَبِتِهم يِف َمَقاِبِر 
يَعُة َعَلى الَيُهوِد.  ِ ِمَن الَقتَلى اأنَواًطا ِمن اأ�سَناِم مَيِْنَيا مِمَّا َتِرُمُه ال�رشَّ
بَّ  َبُّحوا ُكلُُّهم الرَّ َ ِللَجِميِع اأنَّ َذِلَك َكاَن �َسَبَب َقتِلِهم. َف�سَ َفَتَبنيَّ
لُّوَن َوَيبَتِهُلوَن  ُف اخَلَفاَيا. ُثَم انَثَنْوا ُي�سَ يَّاَن الَعاِدَل الَِّذي َيك�سِ الدَّ
ـَْحِو، َوَكاَن َيُهوَذا النَِّبيُل  َحُة ُكلَّ امل اأن مُتَحى ِتلَك اخَلِطيَئُة الـُمجرَتَ
َما  ِبُعُيوِنِهم  َراأَْوا  اإذ  اخَلِطيَئِة  َعِن  ُهم  اأنُف�سَ ُهوا  ُيَنزِّ اأن  الَقوَم  َيِعُظ 
َواِحٍد  ُكلِّ  ِمن  َجَمَع  ُثمَّ  اخَلِطيَئِة.  اِلأجِل  �َسَقُطوا  الَِّذيَن  اَب  اأ�سَ
اإىَل  َفاأر�َسَلَها  ِة.  الِف�سَّ ِمن  ِدرِهم  اأَلَفْي  الـَمجُموُع  َفَبَلَغ  َتقِدَمًة 
ِن  َم ِبَها َذِبيَحًة َعِن اخَلِطيَئِة. َوَكَان َذِلَك ِمن اأَح�سَ ِلُيَقدِّ اأوَر�َسِليم 
ًيا  ُمرَتَجِّ َيُكْن  مَل  َلو  الأنَُّه  ـَوَتى،  امل ِقَياَمَة  اِلعِتَقاِدِه  َواأَْتَقاُه  ِنيِع  ال�سَّ

ـَوَتى َباِطاًل َوَعَبَثا  اَلُتُه ِمن اأجِل امل ِقَياَمَة الَِّذيَن �َسَقُطوا َلَكاَنْت �سَ
ِخَر َلُهم َثَواٌب َجِميٌل،  َواِلعِتَباِرِه اأنَّ الَِّذيَن َرَقُدوا ِبالتَّقَوى َقد ادُّ
ـَوَتى ِلُيَحلُّوا  اِرَة َعن امل َم الَكفَّ �ٌس َتَقِويٌّ َوِلَهَذا َقدَّ َوُهَو َراأٌْي ُمَقدَّ

ِمَن اخَلِطيَئِة« )2 مكابيني 12: 45-38(.
احلقائق:  بع�س  تبز  املقّد�س  الكتاب  املقطع من  يف هذا   
ال�سالة  اأي  املوتى،  اأجل  من  التقادم  وهي  تقوّية  ممار�سة  اًل،  اأوَّ
اخلطيئة«  »عن  مة  املقدَّ الذبيحة  من  الهدف  ثانًيا،  والذبيحة. 
هو الطلب اإىل اهلل اأن يحلَّ املوتى من خطيئتهم، واأخرًيا االإميان 
ال  امللهم  الكاتب  اأّن  الوا�سح  من  اأخرى،  جهة  من  بالقيامة. 
يروي احلادثة فقط، بل يوؤيِّدها وميتدحها، ويدعو ب�سورة غري 

مبا�رشة اإىل اتِّباعها.
اأحداث  توجد  االأوىل  القرون  فمنذ  الكني�سة،  تقليد  اأّما   
وروايات ت�سهد اأنَّ امل�سيحّيني يوؤمنون باأّنه توجد �رشكة روحّية 
بني املوؤمنني على االأر�س وبني املوؤمنني الراقدين، بناء على قيامة 
ديامي�س  القبور، يف  الكتابات على  بع�س  د ذلك  يوؤِكّ امل�سيح. 
 epitaffio( »خون »كتابة اأبري�سيو روما ويف غريها. يذكر املوؤرِّ
di Abercio( التي تعود اإىل عام 190. وهو اأ�سقف هريابول�س 

املو�سوعة  الكتابة  نف�سه  هو  كتب  �سوريا.  يف   )Hierapolis(
النهاية  بامل�سيح، ختمها يف  باالإميان  االعرتاف  بعد  قبه.  على 
اأجل  لِّ من  لُي�سَ اإمياين هذا ويفهمه،  يتَّفق مع  قال: »كّل واحد 
َـّا �سعرت بقرب  اأبري�سيو«. والدة القدي�س اأغ�سطين�س، موِنكا، مل
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على  يذكراها  »اأن  معها:  كانا  اللذين  ابنيها  اأو�سـت  اأَجلها، 
فدائنا  ذبيحة  بت  قرَّ »اإينَّ  اأغ�سطين�س:  ويوؤّكد  الّرب«.  مذبح 
تاريخ   .)12-11  ،9 الكتاب  االعرتافات،  )كتاب  والدتي«  اأجل  من 
ا ظهورات الأموات يف  اأي�سً الكني�سة يف القرون االأوىل، يذكر 
اأجلهم،  ي�سلُّوا من  اأن  اأ�سدقائهم  اأو  يطلبون من ذويهم  احللم 
حّتى ينتقلوا اإىل »مكان االأبرار«. واأيًّا كان واقع االأحالم، اإمّنا 
ال�ساد�س  القرن  منت�سف  ومنذ  قائم.  ومعتقد  تقليد  على  يدّل 
يف  املوؤمنني  املوتى  جميع  بذكرى  تتفل  الكني�سة  بداأت  ع�رش 

يوم 2 ت�رشين الثاين/نوفمب.

4- اآيات من الكتاب املقد�س ت�صري اإىل عقيدة املطهر
الكاثوليكّية  الكني�سة  تقليد  ي�ستند  اجلديد،  العهد  يف   
ُيذَكر  املقد�س  الكتاب  يف  الكني�سة.  اآباء  اإىل  ة  خا�سّ ب�سورة 
نف�سه،  ي�سوع  قالها  اآية  االأّول،  التقليد.  هذا  يوؤيِّدان  مرجعان 

والثاين، اآيات من القدي�س بول�س.
َـّا  ي�سوع، اأمام عدم اإميان اليهود باالآيات التي �سنعها، ومل  
ال�سياطني« )متى  رئي�س  اإىل »بعل زبول  ال�سياطني  ن�سبوا طرد 
12: 24(، ردَّ اتِّهامهم وبنيَّ خبث اأفكارهم. ثم اأ�ساف هذه 
اأَُقوُل َلُكْم:  اجلملة الرهيبة عن التجديف على الروح: »ِلذِلَك 
وِح  الرُّ َعَلى  التَّْجِديُف  ا  َواأَمَّ ِللنَّا�ِس،  ُيْغَفُر  ِديٍف  َوَتْ َخِطيَئٍة  ُكلُّ 
ا  مَّ اِن ُيْغَفُر َلُه، َواأَ َفَلْن ُيْغَفَر ِللنَّا�ِس. َوَمْن َقاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن االإِْن�سَ

وِح اْلُقُد�ِس َفَلْن ُيْغَفَر َلُه، اَل يِف هَذا اْلَعامَلِ َواَل يِف  َمْن َقاَل َعَلى الرُّ
االآِتي« )متى 12: 31-32(. من هذه العبارة )اَل يِف هَذا اْلَعامَلِ َواَل 
يِف االآِتي(، ا�ستنتج كثري من اآباء الكني�سة )منذ زمن اأغ�سطين�س 
ا يف العامل االآتي. وال بّد  وما بعده( اأنَّ بع�س اخلطايا ُتغَفر اأي�سً
من املقارنة بني هذه االآية وبني عبارة وردت يف ر�سالة القدي�س 
لي�ست للموت«: »اإِْن  التي  يوحنا االأوىل حيث ذكر »اخلطيئة 
ْت ِلْلَمْوِت، َيْطُلُب، َفُيْعِطيِه  َخاُه ُيْخِطُئ َخِطيَئًة َلْي�سَ اأَ اأََحٌد  َراأَى 
ِلْلَمْوِت.  َخِطيَئٌة  ُتوَجُد  ِلْلَمْوِت.  َلْي�َس  ُيْخِطُئوَن  ِللَِّذيَن  َحَياًة 
ْثٍم ُهَو َخِطيَئٌة، َوُتوَجُد  اإِ ُيْطَلَب. ُكلُّ  ْن  اأَ اأَُقوُل  َلْي�َس الأَْجِل هِذِه 
ميّيز  نف�سه،  باملعنى   .)16  :5 يوحنا   1( ِلْلَمْوِت«  ْت  َلْي�سَ َخِطيَئٌة 
التقليد الكاثوليكّي بني اخلطايا العر�سّية )التي لي�ست للموت( 
ُتغَفر  حيث  احلالة  هو  واملطهر  املميتة.  اأو  اجل�سيمة  واخلطايا 
اأو بقّية من  اأو اخلطيئة العر�سّية،  اخلطيئة التي لي�ست للموت، 

اخلطيئة يف من ميوت وهو يف حال النعمة مع اهلل.
باآيات  ي�ست�سهدون  خمتلفون  وكّتاب  كني�سة  اآباء  وهناك   
بول�س  �سبَّه  املطهر.  دوا وجود  ليوؤكِّ بول�س  القدي�س  ر�سائل  يف 
هلل.  ُي�سيَّد  ببناء  مّنا  واحد  كلِّ  وحياة  احلا�رشة  احلياة  الر�سول 
كلُّه  البناء  يرتفع  فيما  منا�سبة،  خمتلفة  مواّد  البناء  وُت�سَتخَدم يف 
َحِكيٍم  َكَبنَّاٍء  يِل  امْلُْعَطاِة  اهلِل  ِنْعَمِة  َب  »َح�سَ متني:  اأ�سا�س  على 
َواِحٍد  َفْلَيْنُظْر ُكلُّ  َولِكْن  َعَلْيِه.  َيْبِني  َواآَخُر  اأَ�َسا�ًسا،  ْعُت  َقْد َو�سَ
اأَ�َسا�ًسا اآَخَر َغرْيَ  َع  اأَْن َي�سَ اأََحٌد  َكْيَف َيْبِني َعَلْيِه. َفاإِنَُّه اَل َي�ْسَتِطيُع 
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يُح. َولِكْن اإِْن َكاَن اأََحُد َيْبِني  وُع امْلَ�سِ َع، الَِّذي ُهَو َي�سُ الَِّذي ُو�سِ
ًبا، ُع�ْسًبا،  ًة، ِحَجاَرًة َكِرمَيًة، َخ�سَ َعَلى هَذا االأَ�َسا�ِس: َذَهًبا، ِف�سَّ
الأَنَُّه  �َسُيَبيُِّنُه.  اْلَيْوَم  الأَنَّ  َظاِهًرا  رُي  �َسَي�سِ َواِحٍد  ُكلِّ  َفَعَمُل  ا،  َق�سًّ
ِبَناٍر �َسُيْعَلُن، َو�َسَتْمَتِحُن النَّاُر َعَمَل ُكلِّ َواِحٍد َما ُهَو. َفَمن َبِقَي 
يَن، َغرَي اأَنَُّه  َق َعَمُلُه َكاَن ِمَن اخَلا�رِشِ ِبَناوؤُُه َناَل اأَْجَرُه. َوَمن اْحرَتَ
�َسَيْخُل�ُس، َكَمْن َيخُل�ُس ِمن ِخاَلِل النَّاِر« )1 قورنت�س 3: 15-10(.
على  حكٌم  هو  فيه  الكالم  كثرية.  معاٍن  الن�ّس  هذا  يف   
ا  اأي�سً ه  نف�رشِّ اأن  ميكن  اإمّنا  باالإجنيل.  ين  املب�رشِّ خمتلف  اأعمال 
جميع  على  فُيطبَّق  االأ�سلي.  املعنى  تتجاوز  اأعّم  ب�سورة 
امل�سيحّيني واأعمالهم. وقد راأى فيه بع�س الالهوتيِّني اإ�سارًة اإىل 
اأوردها  التي  »النار«  لفظة  يف  �سيَّما  وال  باملطهر،  ى  �سُي�سمَّ ما 
املحنة.  نار  هي  بول�س  القدي�س  نظر  يف  النار  بول�س.  القّدي�س 
النار  كاأّنها  بعده،  اأغ�سطين�س ومن جاء  القدي�س  َها  ف�رشَّ ولكن 
 » ُ �َسُيَبنيِّ »اْلَيْوُم  النار؟  هذه  تاأتي  متي  النف�س.  داخل  يف  َية  املنقِّ
ذلك، اأي يوم الدينونة. والكلمات َ»ُكلِّ َواِحٍد«، و»َعَمُل ُكلِّ 
َواِحٍد«، تملنا ب�سورة طبيعّية على تطبيق هذا الن�ّس على كّل 
»النار«  لفظة  يف  نة  املت�سمَّ وال�سورة  اأعماله.  وعلى  م�سيحي 
تمل على اعتبار اخلروج من املحنة وكاأّنه عقاب، ولكّنه غري 
نهائّي وال مميت. يف الواقع، بعد التطهري الالزم الذي يتّم من 
َيخُل�ُس  »َكَمْن  الن�ّس:  يقول  اخلال�س.  �سيكون  النار  خالل 
ر،  مطهِّ عقاب  اإًذا  فالنار   .)15  :3 قورنت�س   1( النَّاِر«  ِخاَلِل  ِمن 

يقبله املوؤمن بحّب ويوؤّدي اإىل احلّب الكّلّي، ومن ثمَّ اإىل فرح 
خال�س اهلل، الذي �سيقول يوًما: »ادُخْل اإِىَل َفَرِح َربَِّك« )متى 

.)21 :25
بعدهم،  من  كثريون،  والهوتّيون  الكني�سة،  اآباء  بع�س   
ا  اأي�سً يكون  اأن  ميكن  امل�سيح،  لي�سوع  اآخر  بقول  ي�ست�سهدون 
يو�سي  اجلبل،  على  امل�ستفي�سة  العظة  يف  املطهر.  اإىل  اإ�سارة 
يًعا َما ُدْمَت  ِمَك �رَشِ �سْ ًيا خِلَ ي�سوع ثم يحّذر فيقول: »ُكْن ُمَرا�سِ
لَِّمَك  َوُي�سَ ي،  اْلَقا�سِ اإِىَل  ُم  �سْ اخْلَ لَِّمَك  ُي�سَ ِلَئالَّ  ِريِق،  الطَّ يِف  َمَعُه 
اَل  َلَك:  اأَُقوُل  قَّ  َاحْلَ ْجِن.  ال�سِّ يِف  َفُتْلَقى   ، َِطيِّ ال�رشُّ اإِىَل  ي  اْلَقا�سِ
َتْخُرُج ِمْن ُهَناَك َحتَّى ُتويِفَ اآِخَر َفْل�ٍس« )متى 5: 25-26(. الكالم 
هنا على القا�سي وال�سجن والتكفري عن الذنب. التطبيق على 
املطهر يعني اأنَّنا ما دمنا يف احلياة ميكننا النجاة من »ال�سجن«، 
ًنا. اأّما اإن بقي علينا ما  الذي هو موقَّت، اإن �سلكنا �سلوًكا ح�سَ
يف  خطايانا  من  الكامل  التطهري  ر  نتطهَّ مل  الأنَّنا  تاأديته،  يجب 
ي ما علينا  اأثناء حياتنا، �سُيلَقى بنا يف �سجن املطهر، حيث نوؤدِّ
ر ب�سورة كاملة، فيزول عنَّا  »َحتَّى اآِخِر َفْل�ٍس«، اأعني حتى نتطهَّ

العقاب املفرو�س. وهكذا ميكننا اأن ندخل ال�سماء.

5( احلوار امل�صكوين واملطهر
منه مو�سوع  اأكرث  املطهر مو�سوع جدل  كان مو�سوع   
اًل بني الكاثوليك واالأورثوذك�س،  حوار. كان ذلك باّتاَهني، اأوَّ
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وثانًيا، بني الكاثوليك والبوت�ستانت.
االأورثوذك�س،  مع  احلوار  يف  الأورثوذك�س:  مع  احلوار   -  
نوق�س مو�سوع املطهر يف املجمع امل�سكوين يف ليون يف فرن�سا 
فقط  بقي  ولكّنه   .)1438( اإيطاليا  يف  وفرين�سا   )1274(
التعليم  اأفكار يف  مو�سوع نقا�س. ال يقبل االأورثوذك�س ثالثة 
ماّديّة،  ناًرا  فيه  واأّن  مكان،  هو  املطهر  اأّن  وهي:  الكاثوليكي 
اأّنه  جهتهم  من  ويوؤّكدون  اخلطايا.  عن  كّفارة  عقاًبا  فيه  واأّن 
وَجهنَّم.  ال�سماء  نهائّيتني:  حالتني  �سوى  املوت  بعد  يوجد  ال 
ولكن يقولون ما يلي: بع�س النفو�س املختارة فقط، مثل مرمي 
بعد  تذهب  والقّدي�سون،  وال�سهداء  والر�سل  واالأنبياء  البتول 
فتمرُّ  النا�س،  اإىل جميع  بالن�سبة  اأّما  ال�سماء.  اإىل  مبا�رشًة  املوت 
وامتحان،  انتظار  بفرتة  العاّمة،  النهائّية  القيامة  قبل  النف�س، 
و�سالم،  نور  مكان  يف  االأبرار  ينتظر  اأعمالها.  ُتفَح�س  حيث 
�سون. ال ي�ساهدون اهلل بعد يف جوهره  رون تدريًجا وُيقدَّ وُيَطهَّ
ظلمة  مكان  يف  ينتظرون  واالأ�رشار  »التنوير«.  بطريقة  بل 
وخوف. بعد الدينونة العاّمة، يدخل االأبرار جمد اهلل، ويذهب 
اأّما ال�سلوات واالأعمال ال�ساحلة وال�سدقة  اإىل َجهنَّم.  االأ�رشار 
مها االأحياء من اأجل املوتى،  وال �سيما ذبيحة القدا�س، التي يقدِّ

فت�ساعد تلك النفو�س يف حالة االنتظار وتخفِّف من اآالمها.
نفو�س  اأّن  د  »نحدِّ يلي:  ما  امل�سكويّن  فرين�سا  جممع  قال   
روا،  الذين تابوا توبة حقيقّية وماتوا يف حّب اهلل، قبل اأن يكفِّ

بح�سب ما هو مطلوب، عن اخلطايا التي ارتكبوها بالفعل اأو 
ر بعد املوت يف عذاب املطهر. وميكن اأن تنال  باالإهمال، ُتطهَّ
تخفيًفا من عذابات املطهر بوا�سطة �سلوات املوؤمنني االأحياء، 
و�سائر  وال�سدقة  املختلفة،  وال�سلوات  القدا�س،  ذييحة  مثل 
اأجل غريهم،  تقدميها من  املوؤمنون  اعتاد  التي  التقوى،  اأعمال 

بح�سب تعليمات الكني�سة«.
اأنكر لوثر و�سائر امل�سلحني يف  - احلوار مع الربوت�صتانت:   
املطهر،  عن  الكاثوليكّية  الكني�سة  تعليم  ع�رش  ال�ساد�س  القرن 
الكتاب  يف  يوجد  ال  اًل،  اأوَّ كثرية.  براهني  لذلك  موا  وقدَّ
)حيث  املكابّيني  فَرا  �سِ ا  واأمَّ للمطهر.  وا�سح  اأ�سا�س  املقّد�س 
كتًبا  فلي�ست  املطهر(  عن  لتعليمهم  اأ�سا�ًسا  الكاثولكيك  يجد 
مها  اإًذا لي�ست وحًيا. و�سائر املراجع الكتابّية التي يقدِّ قانونّية، 
الكاثوليك لتاأييد فر�سّية املطهر لي�ست مقنعة، وميكن تف�سريها 
بطريقة خمتلفة. واأخرًيا يقولون اإنَّ عمل فداء ي�سوع امل�سيح هو 
ر تطهرًيا كاماًل كلَّ خاطٍئ  عمل كامل وال متناٍه، بحيث اإّنه يطهِّ
يتوب، عندما ينتقل اإىل احلياة االأخرى. فما مينح اخلال�س هو 
املوؤمن  اأعمال  ولي�س  به،  واالإميان  امل�سيح  ي�سوع  ا�ستحقاق 
اأو  غريهم  عن  املوؤمنون  مها  يقدِّ التي  ال�سلوات  وال  ة،  اخلا�سّ

اأعمالهم ال�ساحلة مثل الغفرانات وتقدمي القدادي�س.
يف   Trento( ترنتو  مدينة  يف  املنعقد  املجمع  اأجاب   
باإلهام  الكاثوليكّية،  »الكني�سة  يلي:  با   1563 �سنة  اإيطاليا( 

الف�سل اخلام�س - ر�سالة العلمانيني يف بالدنا يف الكني�سة
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الكني�سة  وتقليد  املقّد�سة  الكتب  على  وبناء  القد�س،  الروح 
منذ القدم، ويف املجامع املقّد�سة، ويف هذا املجمع امل�سكويّن، 
املطهر  يف  النفو�س  م�ساعدة  ميكن  واأّنه  مطهر  يوجد  اأّنه  تعلِّم 
تلي  ثمَّ  القدا�س«.  ذبيحة  بتقدمي  �سّيما  املوؤمنني، وال  ب�سلوات 
دة، وعدم اإ�ساعة  تعليمات راعوية: تنُّب الق�سايا ال�سعبة واملعقَّ
ر املجمع الفاتيكاين  اأمور غري اأكيدة، اأو اأمور خرافّية. وقد كرَّ
الثاين )راجع نور ال�سعوب رقم 51( هذه احلقائق والتعليمات 

نف�سها.
الكني�سة  »تعليم  كتاب  من  باقتبا�س  الف�سل  هذا  نختم   
اهلل،  �سداقة  ويف  النعمة  يف  ميوتون  »الذين  الكاثوليكّية«: 
ولكّنهم غري طاهرين ب�سورة كاملة، ولو اأّن خال�سهم االأبدّي 
يبلغوا  حتى  لتطهري،  موتهم  بعد  يخ�سعون  اأّنهم  اإاّل  اأكيد، 
القدا�سة الالزمة للدخول يف فرح ال�سماء. تدعو الكني�سة هذا 
كّلًيّا  خمتف  وهو  »املطهر«،  با�سم  للمختارين  النهائّي  التطهري 

عن عذاب الهالكني« )رقم 1030 و1031(.

�س 6( عر�س ملخَّ
يف  نات  مكوِّ ثالثة  الكاثوليكي  التعليم  يف  بامللّخ�س،   
اًل، ميكن اأن يخ�سع االإن�سان لعمل تطهري بعد  مفهوم املطهر: اأوَّ
ا فرح  املوت. ثانًيا، هذا التطهري، فيه عقاب واأمل، ولكن فيه اأي�سً
وحّب. ثالًثا، ميكن م�ساعدة النفو�س يف هذه املرحلة ب�سلوات 

القدادي�س،  بتقدمي  مًثال  اآالمها،  للتخفيف من  االأحياء  املوؤمنني 
باأّن  التذكري  من  بّد  وال  املحّبة.  واأعمال  وال�سدقة  وال�سلوات 
خارج  هو  بل  مكاًنا،  لي�س  وَجهّنم(  ال�سماء  )وكذلك  املطهر 
املكان والزمان. هو حالة وو�سع للتطهري فيها حّب، اأي انتظار 

ورغبة يف التمّتع بال�رشكة الكاملة واالأبديّة مع اهلل يف ال�سماء.
رة هي حبُّ امل�سيح، وامل�سيح نف�سه، بح�سب  النار املطهِّ  
ر  عَلٍة ِمن َناٍر« )روؤيا 1: 14(، تطهِّ عبارة �سفر الروؤيا: »َعيَناُه َك�سُ
»عر�س  يف  �ساماًل  كاماًل  وتعله  احلّب  ل  وتكمِّ �سائبة،  كّل 
اأور�س  هان�س  ال�سهري  الالهوتي  كتاب   .)7  :19 )روؤيا  احلمل« 
رها  فون بالتا�سار )Urs von Balthasar(، يف عبارة موجزة يكرِّ
اليوم كثري من الالهوتّيني: »اهلل هو الغاية الق�سوى خلليقته. هو 
ميتحنه،  ملن  واحلكم  يخ�رشه  ملن  وجهّنم  اإليه،  يبلغ  ملن  ال�سماء 
يه. هو الذي من اأجله ميوت كلُّ �سيء فاٍن، وله  واملطهر ملن ينقِّ

وفيه يقوم« )االأواخر يف الالهوت املعا�رش، �س 44 )باالإيطالية(
يقول املجمع الفاتيكاين الثاين اإّن كني�سة امل�سيح، قبل جميئه   
ظروف  يف  موجودة  جماعات،  ثالث  من  نة  مكوَّ املجد،  يف 
�رّشّية:  بع�سها مع بع�س ب�سورة روحّية  خمتلفة، ولكّنها مّتحدة 
ال�سماء(،  اإىل  املهاجرة  )الكني�سة  االأر�س  مهاجرة يف  »جماعة 
باملجد  تتمتَّع  وجماعة  والتطهري،  التنقية  مرحلة  يف  وجماعة 
واملثلَّث  الواحد  اهلل  ي�ساهدون  هوؤالء  املجيدة(.  )الكني�سة 
االأقانيم، كما هو. ون�سرتك جميًعا بطرق ودرجات خمتلفة يف 
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حمّبة اهلل الواحدة ويف حمّبة القريب، ون�سبِّح اإلَهنا بن�سيد الت�سبيح 
نون كني�سة  نف�سه. كّل الذين للم�سيح، قبلوا الروح القد�س، ويكوِّ
واحدة، وهم مّتحدون يف ما بينهم )راجع اأف�س�س 4: 16(. فاّتاد 
الذين ما زالوا مهاجرين على االأر�س مع اإخوتهم الراقدين يف 
�سالم امل�سيح، بح�سب اإميان الكني�سة الدائم، هو اّتاد ال يف�سله 

ة بتبادل اخلريات الروحّية« )نور ال�سعوب، 49(. �سيء، ويزداد قوَّ

الف�صل الثالث

َجَهنَّم

1( ملاذا الكالم على جهنم؟
يريدون  وال  َجهنَّم،  على  نتكّلم  اأن  البع�س  يريد  ال  قد   
حّتى اأن ي�سمعوا اأيَّ �سيء عنها. اإّما اأّنهم ال يوؤمنون، واإّما اأّنهم 
تو�سف  ما  كّل  �سماع  يخافون  اأّنهم  واإّما  باالأمر،  ون  ي�ستخفُّ
الهلع،  على  تبعث  واأوجه  مرعبة،  و�سياطني  تطفاأ،  ال  نار  به: 
يائ�سة،  و�رشخات  ُتَتمل،  ال  وعذابات  رهيبة،  وتاديف 
وظلمات رهيبة، وكراهية كاملة. وكّل هذا لي�س �سيًئا اأمام الواقع 
واحلقيقة التي هي جوهر َجهّنم، اأي االنف�سال عن اهلل. واإن مل 
نتكّلم على هذه احلقيقة، يف العظات ويف التعليم امل�سيحي، لن 
نكون اأمناء لتعليم ي�سوع نف�سه، الأّنه هو تكلَّم عّدة مرات على 
َجهنَّم. وقد ي�ساأل �سائل: اأال تناق�س هذه احلقيقة الرهيبة ر�سالة 

اخلال�س التي جاءنا بها ي�سوع؟
النعمة،  ب�رشى  ال�ساّرة،  الب�رشى  اإلينا  يحمل  ي�سوع  جاء   
ال�ساّر وفيه  الب�رشى احل�سنة واخلب  واالأمل والعزاء، وهو نف�سه 
ء اأّنه يوجد عذاب  قّمة �رشورنا. اإًذا ملاذا يحمل اإلينا هذا النباأ ال�سيِّ
اأبدّي؟ ُيَنبِّوؤُنا بذلك الأّنه يريد اأن يجنِّبنا خطر الهالك اإن عملنا 
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علينا  يق�ّس  اأّنه ال  ليفهمنا  بواقعّية وبجّديّة  ويكلِّمنا  ال�سيِّئات. 
اأمًرا ال يوجد يف الواقع. ي�سوع  اأو  اأو مثاًل ما لريعبنا،  حكاية 
»الإبلي�س  ُوِجَدت  واأّنها  َجهنَّم،  وجود  جهة،  من  لنا،  د  يوؤكِّ
رنا، من جهة ثانية، اأّنها ميكن  ومالئكته« )متى 25: 41(، ويحِذّ
اهلل  يحّب  اأن  يعرف  مل  من  لكّل  دمار  مكان  ا  اأي�سً تكون  اأن 
ا، يف حياته االأر�سّية. كيف نوفِّق اإًذا بني احلديث  والقريب حقًّ
ا واإمكانّية الهالك، وبني الكالم على  ء جدًّ عن هذا اخلب ال�سيِّ

ب�رشى اخلال�س ال�ساّرة؟
م لنا الكتاب املقّد�س )اأي كلمة اهلل( م�سرية طويلة يف  يقدِّ  
ال�رّش  املو�سوع. وجود  التدريجّي، حول هذا  والوحي  الفكر 
وال�رّشير هو �رِشّ، ي�سّميه القّدي�س بول�س »�رِشّ االإحلاد« )2 ت�سالونيي 
فنا به الكتاب املقّد�س حّتى نبتعد عن ال�رّش، ونتجنَّب  2: 7(. يعرِّ
ي بنا، اإن مل نُتْب، اإىل الهالك االأبدّي  نتائجه التي ميكن اأن توؤدِّ

اأي َجهنَّم.

2( العهد القدمي
االإن�سان الذي يحاول اأن يبقى اأميًنا هلل ول�رشيعته يالحظ   
اأمًرا غريًبا يف احلياة، اأي اأّن االأ�رشار ُيوفَّقون ويزدهرون اأحياًنا، 
بينما ال�ساحلون ُيخِفقون. فيت�ساءل: ملاذا تري االأمور هكذا؟ 
ر مراًرا يف  ل اهلل ل�سالح االأبرار؟ هذا �سوؤال يتكرَّ ملاذا ال يتدخَّ
امل�سَطَهدين  والفقراء  املتوا�سعني  �سالة  ا يف  املزامري، خ�سو�سً

ا يرتك  ي�سلِّي حقًّ الذي  الواقع،  املزامري 37 و39 و73(. يف  )راجع 
ا  اهلل ينريه بحكمته. واهلل ُي�سِمع جوابه، في�سمعه امل�سلِّي: »َفَلمَّ
َدَخْلُت  َحتَّى   . َعْيَنيَّ يِف  َتَعٌب  ُهَو  اإَِذا  هَذا،  َمْعِرَفَة  ْدُت  َق�سَ
َجَعْلَتُهْم.  َمَزاِلَق  يِف  ا  َحقًّ اآِخَرِتِهْم.  اإِىَل  َواْنَتَبْهُت  اهلِل،  َمَقاِد�َس 
َمَحلُّوا،  ا�سْ َبْغَتًة!  ِلْلَخَراِب  اُروا  َكْيَف �سَ اْلَبَواِر.  ىَل  اإِ اأَ�ْسَقْطَتُهْم 
َواِهي« )مزمور 73: 16-19(. ثمَّ يفهم الباّر، م�ستنرًيا  َفُنوا ِمَن الدَّ
ف�سيكون  جزاء،  االأر�س  يف  يكن  مل  اإن  النهاية،  يف  اهلل:  بنور 
بعد املوت. بعد املوت �سيكون م�سري خمتلف لهوؤالء وهوؤالء. 
�سيكون لالأبرار ثواب بالقرب من اهلل، و�سيكون ال�رّشير بعيًدا 
عن اهلل. ويتابع �ساحب املزمور �سالته الواثقة باهلل: »َولِكنِّي 
ْكَت ِبَيِدي اْلُيْمَنى. ِبَراأِْيَك َتْهِديِني، َوَبْعُد اإِىَل  َداِئًما َمَعَك. اأَْم�سَ
َماِء؟ َوَمَعَك اَل اأُِريُد �َسْيًئا يِف االأَْر�ِس.  ٍد َتاأُْخُذيِن. َمْن يِل يِف ال�سَّ جَمْ
ْهِر.  الدَّ اإِىَل  اهلُل  يِبي  َوَن�سِ َقْلِبي  ْخَرُة  َوَقْلِبي. �سَ ِدي  َج�سَ َفِنَي  َقْد 
َيْزُنوَن«  َعَلْيَك  َمْن  وُتْهِلُك  َيِبيُدوَن.  َعْنَك  اْلَبِعيُدوَن  ُهَوَذا  الأَنَُّه 

)مزمور 73: 27-23(.
ملن  االآخرة  يف  العدل  اإقامة  ي�سمن  الالمتناهي  اهلل  عدل   
ال�سّيئات: اخلال�س  ال�ساحلات وملن عا�س وعمل  عا�س وعمل 
والنا�س.  اهلل  نق�س حقوق  ملن  والهالك  اهلل  �سار يف طرق  ملن 
بداأ الكتَّاب االأقدمون فتكلَّموا على مكان اإقامة م�سرتك وغري 
متميِّز لكّل املوتى، يقال له بالعبيّة »�سيول«، ثمَّ اأخذوا يف ما 
االأبرار،  يقيم  »ال�سيول« حيث  اأعلى يف  ق�سم  التمييز بني  بعد 
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10-11و   :16 مزمور  )راجع  االأ�رشار  يقيم  حيث  اأ�سفل،  وق�سم 
مزمور 49: 16-15(.

اأقلَّه على  اأو  وهكذا بداأ الكالم على مكانني بعد املوت،   
و�سع لالأبرار واآخر خمتلف لالأ�رشار. لالأبرار مكان راحة، ونعمة 
ورحمة قرب اهلل. ولالأ�رشار مكان رعب وعذاب وموت لالأبد، 
ا  فهم مرفو�سون لدى اهلل. قال �سفر احلكمة يف الو�سَعنْي: »اأمَّ
َبَلَغ  َقد  اَحِة...  الرَّ يِف  َي�سَتِقرُّ  ـَوُت  امل َلُه  َتَعجَّ َواإن  َفاإنَُّه  يُق  دِّ ال�سِّ
ِنعَمَتُه  اإنَّ  َكِثرَيًة...  ِننَي  �سِ ُم�سَتوِفًيا  َفَكاَن  َقِليَلٍة  اأيَّاٍم  يِف  الَكَماَل 
ّديُق الذي قْد ماَت  يِه. لكن ال�سِ ي�سِ َوَرحَمَتُه مِلُخَتاِريِه َوافِتَقاُدُه ِلِقدِّ
ُوَن َموَت احَلِكيِم َواَل  َيحُكُم على املناِفقني الباقني... َفاإنَُّهم ُيب�رشِ
َويزَدُروَن،  ُوَن  ُيب�رشِ اإَليِه.  َنَقَلُه  َومِلَاَذا  ِبِه  بُّ  الرَّ اأَراَد  َماَذا  َيفَقُهوَن 
ُمِهيًنا،  �ُسُقوًطا  َبعُد  ِمن  �َسَي�سُقُطوَن  ِبِهم.  َي�سَتهِزُئ  بُّ  َوالرَّ
ُمُهم َوُهم  ُهوِر. َفاإنَُّه ُيَحطِّ َوَيُكوُنوَن َعاًرا َبنَي االأمَواِت َمَدى الدُّ
اِمُتوَن ُمطِرُقوَن، َويقَتِلُعُهم ِمَن االأُ�ُس�ِس، َوُيِتمُّ َخَراَبُهم َفَيُكوُنوَن  �سَ

يِف الَعَذاِب َوِذكُرُهم َيهِلُك« )حكمة 4: 7و15 و19-16(.
ا  اأي�سً هم  و�سفوا  االأنبياء،  �سيَّما  وال  امللَهمون،  الكتَّاب   
و�سف  عنه.  بعيدين  ماتوا  الذين  اهلل  الأعداء  املاأ�ساوي  الو�سع 
اج ال�ساعدين اإىل اأور�سليم قال اإنَُّهم �سيقفون  النبّي اأ�سعيا احُلجَّ
يف م�سريتهم اأمام م�سهد رهيب: »َوَيُكوُن ِمْن ِهاَلل اإِىَل ِهاَلل 
َماِمي،  اأَ ِلَي�ْسُجَد  َياأِْتي  ٍد  اأَنَّ ُكلَّ ِذي َج�سَ �َسْبٍت،  اإِىَل  �َسْبٍت  َوِمْن 
 ، ْوا َعَليَّ . َوَيْخُرُجوَن َوَيَرْوَن ُجَثَث النَّا�ِس الَِّذيَن َع�سَ بُّ َقاَل الرَّ

ِلُكلِّ  ُرَذاَلًة  َوَيُكوُنوَن  ُتْطَفاأُ،  اَل  َوَناَرُهْم  مَيُوُت  اَل  ُدوَدُهْم  الأَنَّ 
مكان  اإّن  اإرميا  النبّي  وقال   .)24-23  :66 )اأ�سعيا  ٍد«  َج�سَ ِذي 
اأور�سليم،  اأ�سوار  خارج  ِهنُّوم،  وادي  اإىل  ي�سري  واجلثث  النار 
وا�سمه يف العبية »جي-ِهُنّوم« )ge-hinnom(، ومن هنا لفظة 
خارج  القد�س،  يف  اليوم  حتى  موجود  الوادي  هذا  َجَهنَّم. 
اأ�سوار املدينة، ويحمل اال�سم القدمي نف�سه. هناك كانوا يحرقون 
نفايات املدينة، وكانت النار تظّل م�ستعلة فيه ليَل نهار. ي�سوع 
 28 و10:   22  :5 متى  )راجع  »َجَهنَّم«  اال�سم  هذا  ا�ستعمل  ا  اأي�سً
و18: 9 و23: 15و33(، وهو يدلُّ على جهنَّم اأو اجلحيم حيث 

النار االأبدّية )راجع متى 13: 40 و25: 41 ومرق�س 9: 43 و48(.

3( العهد اجلديد
املعمدان  يوحنا  كرازة  يف  جند  القدميني،  االأنبياء  مثل   
الذين  بكّل  قا�سًيا  وتنديًدا  اللهجة  �سديد  كالًما  امل�سيح،  �سابق 
ال ي�سريون يف طريق التوبة. كان يقول مل�ستعميه، اإن مل يرتكوا 
�سريتهم اخلاطئة واإن مل يتوبوا �سيالقون ق�ساء اهلل والهالك يف 
اْلَفاأْ�ُس  َعِت  ال�سيف: »َقْد ُو�سِ النار االأبدّية. كلماته قاطعة مثل 
َجِر، َفُكلُّ �َسَجَرٍة اَل ُتثِمُر َثَمًرا َجيًِّدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى  ِل ال�سَّ َعَلى اأَ�سْ
ُدُكْم ِباملَاٍء ِللتَّْوَبِة، َولِكِن الَِّذي َياأِْتي َبْعِدي ُهَو  يِف النَّاِر. اأََنا اأَُعمِّ
ُدُكْم  اأَْقَوى ِمنِّي، الَِّذي َل�ْسُت اأَْهاًل اأَْن اأَُحلَّ �َسرَي ِحَذاِئُه. ُهَو �َسُيَعمِّ
َبْيَدَرُه،  ي  َفُيَنقِّ امِلذَرى،  َيِدِه  يِف  الَِّذي  َوالَنّاٍر.  اْلُقُد�ِس  وِح  ِبالرُّ
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ُتْطَفاأُ«  اَل  ِبَناٍر  َفُيْحِرُقُه  التِّْبُ  ا  َواأَمَّ امْلَْخَزِن،  اإِىَل  َقْمَحُه  َوَيْجَمُع 
كانوا  الذين  �سامعيه  كلَّ  يكلِّم  كان  هكذا   .)12-10  :3 )متى 
يتوافدون عليه ليقبلوا معموديّة املاء والتوبة. كان يوحنا يعر�س 
يان اإىل االأبديّة: اإّما التوبة واخلال�س  عليهم بو�سوح طريَقنْي توؤدِّ
االأبدّي عند اهلل، واإّما عدم التوبة والهالك االأبدّي يف النار. فهو 
بالتوبة للخال�س من الهالك ولال�ستعداد ملجيء امل�سيح  ينادي 

املخلِّ�س القريب.
)يوحنا 14: 6(  الذي هو »الطريق واحلقُّ واحلياة«  ي�سوع   
ِريِق  ُخوِل يِف الطَّ اٍت كثرية يف كرازته اإىل اّتباعه، و»الدُّ دعا مرَّ
ي اإىَل الَهاَلِك، َوَكِثرُيوَن ُهُم  ٌع اّلِذي ُيوؤدِّ يِِّق، اِلأّن الَباَب َوا�سِ ال�سَّ
الَِّذيَن َيدُخُلوَنُه« )متى 7: 13-14(. نرى، منذ البداية يف العظة 
طريقني  على  كرازته  يف  تكلَّم  ا  اأي�سً ي�سوع  اأّن  اجلبل،  على 
ا اخلال�س واإّما الهالك. يف عباراته، ويف  خمتلَفنْي اإىل االأبدّية: اإمَّ
ال�سور التي ي�ستعملها، ويف خطاباته ذكر مراًرا احلياة االأبديّة 
د اأنَّ م�سرينا متوقٌِّف على خيارنا احلّر:  والطريقني املختلَفنْي، واأكَّ
اإبلي�س. وكالم ي�سوع وا�سح على  اإّما ملكوت اهلل واإّما مملكة 
يها باأ�سماء خمتلفة: اجلحيم )لوقا 16:  وجود مملكة ال�رّشير، وي�سمِّ
23(، اأو الهاوية )راجع لوقا 8: 31(، اأو َجهنَّم )متى 5: 22؛ مرق�س 9: 
43( اأو النار االأبدّية )متى 25: 41(. وي�سفها ب�سور خمتلفة، ي�سفها 
االأ�سنان،  و�رشيف  والبكاء،  االآكل،  والدود  واالأتون  بالنار 
وعذاب. �سقاء  �سور  كلُّها  والعذاب.  والتعذيب،  والظلمة، 

ولكن الو�سف احلا�سم هو و�سف ي�سوع حلالة الهالكني   
»اذَهُبوا  الرهيب:  احلكم  االأخرية  الدينونة  ي�سمعون يف  الذين 
َوَماَلِئَكِتِه«  اِلإبِلي�َس  ِة  ـَُعدَّ امل االأََبِديَِّة  النَّاِر  اإىَل  َماَلِعنَي،  َيا  َعنِّي، 
االبتعاد عن  ي�سوع هذا، هي  )متى 25: 41(. جهنَّم، يف كالم 
ال  االأبدّي.  والعذاب  اللعنة  هي  هذه  معه.  احلياة  عن  اهلل، 
وانقطاع  ف�سل  هي  جهنَّم  رهبة.  اأ�سدَّ  واقًعا  نت�سّور  اأن  ميكن 
عن كّل ما هو �سالح، وعن اخلري االأ�سمى الذي هو اهلل. هذه 
هي حالة التعا�سة التي ي�سفها يف رواية الدينونة االأخرية )راجع 
ال�سمك  التي تمع  ال�سبكة  مثل  اأخرى  اأمثال  اأو يف  متى 25(، 
ال�سالح والرديء )راجع متى 13: 47-50(، اأو مثل احلقل حيث 
العامل،  نهاية  يف   .)30-24  :13 )متى  مًعا  والزوؤان  القمح  ينمو 
االأمور  ح  ُت�سحَّ واالأموات،  االأحياء  ليدين  ي�سوع  جميء  عند 
يُء االأبَراُر ِمثَل  وُيقام العدل يف كّل مكان ولكّل واحد: »َفُي�سِ
ُيلَقْوَن  ال�سيِّئات  َعِمُلوا  اأِبيِهم«، »َواّلِذيَن  َمَلُكوِت  م�ِس يِف  ال�سَّ
يُف االأ�سَناِن« )متى 13:  ِ ـُتَِّقِد، َحيُث الُبَكاُء َو�رشَ يِف اأَُتوِن النَّاِر امل

.)43-41
تكلَّم ي�سوع على الدينونة االأخرية فعلَّمنا اأَنّ هناك قيامة   
ة الأج�ساد الراقدين، ولكن مع م�سرَيْين خمتلَفنْي: اإّما احلياة  عامَّ
االأبديّة واإّما املوت االأبدّي. قال لليهود: »اَل َتعَجُبوا ِمن َهَذا، 
وَتُه َفَيخُرُجوَن،  �َسَتاأِْتي �َساَعٌة َي�سَمُع ِفيَها َجِميُع َمن يِف الُقُبوِر �سَ
يِّاِت  ال�سَّ َعِمُلوا  َوالَِّذيَن  احَلَياِة،  ِلِقَياَمِة  اِت  احِلَ ال�سَّ َعِمُلوا  الَِّذيَن 
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اإىَل ِقَياَمِة الَهاَلِك« )5: 28-29(. هذا يعني اأنَّ عقاب الهالكني 
بكامله،  لالإن�سان  عقاب  اأي  مًعا  واجل�سد  للنف�س  عقاب 

ب يف نف�سه وج�سده. و�سيتعذَّ
اأو  العني  ي�سوع على اجل�سد، وعلى  يتكلَّم  ولهذا عندما   
اِئَك  اأَع�سَ َحَد  اأَ َتفِقَد  اأَن  ِل  االأَف�سَ فيقول: »ِمَن  اأتباعه  ينبِّه  اليد، 
ب  �سيتعذَّ )متى 5: 30-29(.  َجَهنََّم«  يِف  ُكلُُّه  ُدَك  َج�سَ ُيلَقى  َواَل 
اجل�سد عذاًبا ج�سديًّا يف احلوا�ّس التي �ساركت يف �سنع ال�رّش. 
يُف  ِ ـُتَِّقِد َحيُث الُبَكاُء َو�رشَ هذا هو معنى العبارة »اأَُتوُن النَّاِر امل
االأ�سَناِن« )متى 13: 42(. وتذوق النف�س عذاب الروح اأي البعد 
وعذاَب  التوبة  على  املقدرة  وعدم  االأ�سمى،  احلّب  اهلل  عن 

ر حياته هنا وهناك، ومل ي�سمع �سوت اهلل. ال�سمري الأّنه بذَّ

4( ي�صوع ينذرنا
اأو لنكتئب ونياأ�س،  يتكّلم ي�سوع على َجهّنم ال ليخيفنا   
رنا حتى ال ن�سري يف طريق الهالك. فهو يقول لنا اإّن  ولكن ليحذِّ
يٌّ وُملِزم.  اأمر جدِّ لي�ست لهًوا، وال مغامرة ما، بل هي  احلياة 
ال يقول لنا فقط اإنَّ هناك خماطر واأ�رشاًكا وتارب توؤّدي بنا اإىل 
ال�رّش ثم اإىل الهالك، ولكّنه ي�ساعدنا لنتغلَّب عليها ونعي�س حياة 
�سافية هادئًة يف االأر�س ثم نتمتَّع بال�سعادة االأبديّة. ولهذا فاإّن 
اهلل مل يخذل االإن�سان قط ولن يخذله اأبًدا. فقد اأر�سل يف حبِّه 
الالمتناهي ابنه الوحيد ليفتح لنا باب الفردو�س من جديد. قال 

وع« )اأي اهلل معنا وخملِّ�س(  يَنُه َي�سُ مِّ املالك ملرمي ويو�سف »�َسُت�سَ
)لوقا 1: 31 ومتى 1: 21(. ي�سوع يحبُّنا، ولهذا فهو ال يدلُّنا فقط 
على جمال ملكوت اهلل، باأمثلة وت�سابيه عديدة، وبثال حياته 
بواقعّية،  اإليه  ينظر  ال�رّش،  قباحة  ا  اأي�سً لنا  يبنّي  ولكنَّه  نف�سها، 
ي بنا اإىل  رنا من نتائجه التي ميكن اأن توؤدِّ يه با�سمه، ويحذِّ وي�سمِّ
ال�سامل حلياتنا،  الدمار  زنا على تنُّب  ليحفِّ فيها.  اأمل  حالة ال 
ي�سوع  لي�س  يهّدد.  واأحياًنا  ويغ�سب،  ويوؤنِّب،  وينبِّه،  يحثُّنا، 
بل  ال�رّش.  اأمام  �سامًتا  هادًئا  يبقى  اأن  ميكن  ال  ولكّنه  عنيًفا، 
يغ�سب ويعرت�س على ال�رّش الذي يراه. ويزيل القناع عن وجه 
ين والذين يخدعون  املتكبِّ املنافقني والعنيفني، ويدين  املرائني 

غريهم وهم لهم حجر عرثة.
ي�ستخدم ت�سابيه كثرية ماأخوذة من الكتب املقّد�سة ومن   
ومل  ال�رّش  �سنعتم  اإن  انتبهوا.  لنا:  يقول  اليومّية.  احلياة  خبة 
تتوبوا �ستذهبون اإىل َجهنَّم، »اإىل النار التي ال ُتطَفاأ« )مرق�س 9: 
43(، وهي اأ�سواأ واأ�سّد من النار التي تراها م�ستعلة كّل يوم يف 
وادي ِهنُّوم يف اأور�سليم، التي ترق كّل االأو�ساخ والنفايات. 
انتبهوا، فاإّنكم واإن اعتمدمت و�رشمت اأبناء اهلل، بهَبة منه جّمانّية، اإن 
قبلتموها،  التي  للنعمة  ت�ستجيبوا  الهبة ومل  لهذه  اأمناء  تبقوا  مل 
لَمِة  الظٌّ �َسُيْلَقْون َخاِرًجا يِف  ـََلُكوِت  امل اأبَناَء  اأقول لكم: »اإنَّ  اأنا 
يقول   .)12  :8 )متى  االأَ�سَناِن«  يُف  ِ َو�رشَ الُبَكاُء  َحيُث  اِنيَِّة  الَبَّ
 :18 )متى  االأَبِدَيِة«  النَّاِر  »يِف  ف�سُتلَقْون  واإاّل  توبوا  ي�سوع: 
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ثم كان م�سريه  ًما  متنعِّ الذي كان يف حياته  الغنّي  اذكروا   .)8
لقي  بينما   ،)25-24  :16 لوقا  )راجع  النار  يف  الرهيب  العذاب 
تذيره  ي�سوع  وكّرر  االأبديّة.  احلياة  يف  العزاء  امل�سكني  لعازر 
جميًعا  تهلكون  جميعكم،  تهلكوا  تتوبوا  مل  »اإن  للجميع: 

بالطريقة نف�سها« )لوقا 13: 4-3(.
يف  َجهّنم  لنا  ي�سوع  و�سف  والتنبيهات  ال�سور  بهذه   
عن  واالنف�سال  االإق�ساء  جوهرها  يف  وهي  الرهيبة.  حقيقتها 
اهلل، اخلري االأ�سمى واحلّب االأ�سمى. ما اأرهب هذه الكلمات: 
»اذهبوا عّني. فاأنا ال اأعرفكم« )راجع متى 7: 23؛ 25: 13و41(. 
ُب اهلل« )يوحنا  الهالك »اَل َيَرى احَلَياَة االأََبِديََّة َبل َيِحلُّ َعَليِه َغ�سَ
3: 36(. هذا هو املوت االأبدّي )راجع مرق�س 9: 43و48؛ 1يوحنا 
3: 14(. احلرف »َبل« وال�سفة »املوت االأبدّي« كلمات قا�سية 
ه  ا وحقائق مرعبة. ولكن ي�سوع يقولها لنا خلرينا، حتى نوجِّ جدًّ
َلْلنا الطريق فهو يدعونا اإىل التنبُّه  حياتنا التوجيه ال�سحيح. اإن �سَ
اإىل اهلل، الذي يريد فقط �سعادتنا االأبديّة. نحن الذين  والعودة 
نقول هلل: ال. نحن نرف�س قبول هبة اهلل لنا. اأّما اهلل فيقول دائًما: 
نعم، لالإن�سان، وهي »َنَعم« ي�سوع، كما يقول القدي�س بول�س: 
َطِتَنا، اأََنا  يَح، الَِّذي ُكِرَز ِبِه َبْيَنُكْم ِبَوا�سِ وَع امْلَ�سِ »الأَنَّ اْبَن اهلِل َي�سُ
ْلَواُن�َس َوِتيُموَثاُو�َس، مَلْ َيُكْن َنَعْم َواَل، َبْل َقْد َكاَن ِفيِه َنَعْم«  َو�سِ

)2 قورنت�س 1: 19(.

5( ي�صوع يعلِّمنا اأن ن�صلِّي: »جنِّنا من ال�شرّير«
اأبًدا.  كاّل،  خطاأة؟  الأّننا  اأنياأ�س  نعمل؟  اأن  علينا  ماذا  اإًذا   
لهذا جاء  نهاية.  دائًما وبال  االأمل  االأمل،  فينا  يبقي  بالعك�س، 
ي�سوع، الأّن اهلل يريد اأن َيخُل�َس اجلميع. لهذا جاء ي�سوع كلمة 
اأجل  من  ولي�س  املر�سى  اأجل  من  جاء  العامل،  اإىل  االأزيّل  اهلل 
االأ�سّحاء واالأبرار فقط )راجع 1 طيموتاو�س 1: 15؛ مرق�س 2: 17(. 
فيجب اأن نحافظ على االأمل فينا، من اأجلنا ومن اأجل غرينا. 
اأمل ورجاء و�سالة وحّب. هذه هي اأعمال اخلال�س. اأنا تلميذ 
لي�سوع امل�سيح، واأترنَّ برحمة اهلل التي تبقى اإىل االأبد. »ِبالّرَجاِء 
اإِلُه  »َوْلَيْمالأُْكْم  نف�سه:  بول�س  وي�سيف  )روما 8: 24(.  َنا«  ُخلِّ�سْ
وِح  ِة الرُّ َجاِء ُكلَّ �رُشُوٍر َو�َساَلٍم يِف االإِمَياِن، ِلَتْزَداُدوا َرَجاًء ِبُقوَّ الرَّ
نف�سي،  اأجل  اأمل ورجاء و�سالة من  )روما 15: 13(.  اْلُقُد�ِس« 
الأّن اخلال�س اأمر �سخ�سّي، وكذلك الدينونة، اأنا الذي �ساأُدان. 
ا من اأجل االآخرين، وبهذا اأمتِّم م�سيئة  ولكن اأرجو واأ�سلِّي اأي�سً
اهلل، »اِلأنَّ اهلل ُيِريُد اأَن َيخُل�َس َجِميُع النَّا�ِس، َوَيبُلُغوا اإىَل َمعِرَفِة 

« )1 طيموتاو�س 2: 4(. احَلقِّ
وي�سوع نف�سه يو�سينا ويعلِّمنا اأن ن�سلِّي، لي�س فقط من اأجل   
اأنف�سنا، بل من اأجل جميع النا�س. واأعطانا ال�سالة النموذجّية 
ِّير«، جنِّنا جميًعا،  َنا ِمَن ال�رشِّ »اأبانا الذي«، وختمها باالبتهال: »جَنِّ
نحن وجميع النا�س. بخطيئتنا ال�سخ�سيِّة ال ندّمر اأنف�سنا فقط، 
بل ن�سّبب الدمار يف املجتمع كلِّه. بخطيئتنا ُندخل يف املجتمع 
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العامل« )يوحنا 1:  ه، فت�سبح خطيئتنا »خطيئة  ال�رّش و�ُسمَّ عدوى 
29( بل »عامل ال�رّش« )يعقوب 3: 6(. وتن�سّم اإىل �رّش اخلطيئة، ال�رّش 
ت�سالونيقي 2: 7(.   2( االإحلاد«  »�رّش  الر�سول  بول�س  يه  ي�سمِّ الذي 
د باإرادة اهلل اخلال�سّية  ومثل ذلك، ب�سالتي ورجائي اأ�سرتك واأتَّ
فني عديدين، مثل  ي�سني ومت�سوِّ التي ت�سمل الكون كّله. مثل قدِّ
ال�سيانّية...  الني�سّي، وكاترينا  ال�سورّي، وغريغوريو�س  اإ�سحق 
النبّي،  النا�س، مثل مو�سي  فاأ�سفع بجميع  اأجروؤ فاأرجو واأجروؤ 
وبول�س الر�سول، اللذين �سلَّيا من اأجل �سعبهما، وطلَبا حتى اأن 
قال مو�سى هلل: »َفَرَجَع  ال�سعب.  لَيخُل�س  االأمر  لزم  اإن  ُيحَرما 
َخِطيَئًة  ْعُب  ال�سَّ هَذا  اأَْخَطاأَ  َقْد  »اآِه،  َوَقاَل:   ، بِّ الرَّ اإىَِل  ُمو�َسى 
َغَفْرَت  اإِْن  َواالآَن  َذَهٍب.  ِمْن  اآِلَهًة  ِهْم  الأَْنُف�سِ َنُعوا  َو�سَ َعِظيَمًة 
ِني ِمْن ِكَتاِبَك الَِّذي َكَتْبَت« )خروج 32: 31- َخِطيَئَتُهْم، َواإاِلَّ َفاحْمُ

ا عن ت�سامنه مع �سعبه واإخوته،  32(. وعّب القدي�س بول�س اأي�سً
اأن يكون حمروًما يف �سبيلهم وملعوًنا ومف�سواًل  اإّنه يقبل  وقال 
عن امل�سيح، اإن كان هذا ميكن اأن يكون مفيًدا خلال�س اإ�رشائيل 

الذي مل يعرتف بي�سوع م�سيًحا )راجع روما 9: 3-1(.
 ،)15  :3 طيموتاو�س   1( َوُركُنُه«  احَلقِّ  »َعُموُد  الكني�سة،   
اأّنهم  د  وتوؤكِّ ي�سني،  قدِّ الكثريين  تعلن  فاإّنها  تعلِّمنا.  ا  اأي�سً هي 
يف ال�سماء مع اهلل. ولكّنها مل تروؤ قط على تثبيت ا�سم اإن�سان 
واحد يف َجهَنّم. الأّن الديّان الوحيد هو اهلل وحده. هو العدل 
النبي  دانيال  فمع  االأبدي.  واحلّب  ال�ساملة  والرحمة  الكامل، 

اِلٌح، اِلأَّن اإىَل االأََبِد َرحَمَتُه« )دانيال  بَّ اِلأَنُه �سَ نقول: »�سبُِّحوا الرَّ
�سعوبة خال�س  على  ي�سوع يف كالمه  اإىل  ولن�ستمع   .)89 :3
اأَن  مُيِكُنُه  َمن  َوَقاُلوا:  نَي  ُمنَدِه�سِ الَتاَلِميُذ  »َبِقَي  املال:  ذوي 
وُع اإَليِهم َوَقاَل: َهَذا ُم�سَتِحيٌل ِعنَد النَّا�ِس،  َيخُل�َس اإًذا؟ َفَنَظَر َي�سُ
تعلِّمنا  ولهذا   .)26-25  :19 )متى  مُمِكٌن«  �َسيٍء  َفُكلُّ  هلل  ا  اأمَّ
الكني�سة يف الليتورجيا اأن ن�سلِّي فنقول: »ِمن املوِت االأبِدّي، 
جنِّنا، يا رّب« )يف طلبة جميع القدي�سني(. يف ظهورات مرمي 
ا يف بلدة فاطمة يف البتغال، اأو�ست مرمي العذراء  العذراء اأي�سً
ال�سالة  هذه  ي�سيفوا  اأن   ،1917 �سنة  الثالثة،  ال�سغار  الرعاة 
بعد كّل بيت يف �سالة امل�سبحة: »يا ي�سوع، اغِفْر لنا خطايانا، 
وال  النفو�س،  كلَّ  ال�سماء  يف  وتقبَّْل  َجهنَّم،  نار  من  واحَفْظنا 

�سيَّما اأكرَثها حاجًة اإىل رحمِتك«.

6( كرازة الر�صل
بتمامها  وحفظوها  امل�سيح  ي�سوع  و�سّية  الر�سل  ت�سلَّم   
باأمانة. قال لهم: »اذَهُبوا اإىَل الَعامَلِ ُكلِِّه َواكِرُزوا ِباالإجِنيِل ِلُكلِّ 
ُب�رشى  ال�ساّرة،  الُب�رشى  هو  االإجنيل   .)15  :16 )مرق�س  اخَلِليَقِة« 
م  ُتقدَّ ة  ال�سارَّ الُب�رشى  للجميع.  مة  املقدَّ امل�سيح  يف  اخلال�س 
ال�سلبّي  بالوجه  ا  اأي�سً م  وُتقدَّ اأي اخلال�س،  االإيجابي،  بوجهها 
اأي العوائق دون اخلال�س، واالأخطاء والرف�س املمكن من قبل 
االإن�سان. اإذ لي�س من االأكيد اأْن �سيوؤمن اجلميع ويقبلون االإميان. 
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اأن  فيمكنه  احلّرة.  باإرادته  ي�ستجيب  ولكّنه   ، مدعوٌّ واحد  كلُّ 
تالميذ  �سيكون  يرف�س.  اأو  يقبل  اأن  ميكنه  ال.  اأو  نعم  يقول: 
معار�سون ومنكرون. ولهذا  ا  اأي�سً �سيكون  وموؤيِّدون، ولكن 
اأ�ساف ي�سوع: »َمن اآَمَن َواعَتَمَد َيخُل�ُس، َوَمن مَل ُيوؤِمن َيهِلْك« 
يوجد  اأّنه  بو�سوح  تعني  »يهلك«،  كلمة   .)16  :16 )مرق�س 
يه »جهنم«. تبداأ اجلملة باللفظة »َمن«، من  هالك، وهو ما ن�سمِّ
هة  غري ح�رش وال تديد: فالكّل م�سمول، والدعوة �ساملة موجَّ
اإىل الب�رشيّة جمعاء يف كّل زمان ومكان، ويف الوقت نف�سه هي 
هة اإىل كّل واحد منَّا �سخ�سيًّا. ال اأحد م�ستثنى، واجلواب  موجَّ
ال�سخ�سّي وحده من كّل واحد هو الذي يفتح الباب اأو يغلقه: 
ملن اآمن ُتفَتح اأبواب ال�سماء، وملن ال يوؤمن ُتفَتح اأبواب َجهنَّم.

حمل الر�سل هذه الر�سالة باأمانة و�سلَّموها اإلينا. �سنتكلَّم   
يف الف�سل القادم على ر�سالة اخلال�س االأبدّي يف ال�سماء مع اهلل 
اإيّاها. نذكر االآن بع�س االإنذارات التي  ويف اهلل، التي �سلَّمونا 
اإىل الهالك  ي  التي توؤدِّ اإىل الهرب من املخاطر واخلطايا  تدعو 
يف َجهنَّم. يف الر�سالة اإىل اأهل ت�سالونيقي، يذكر القدي�س بول�س 
اإيَّاهم  بتذكريه  ويعّزيهم  ت�سالونيقي 1: 5(   2( الَعاِدل«  اهلل  اَء  »َق�سَ
يِه َفُيَعَجُب  ي�سِ َد يِف ِقدِّ بالثواب الذي �سينالونه: »َمَتى َجاَء ِلَيَتَمجَّ
اِدَقٌة« )2 ت�سالونيقي  ِبِه َجِميُع الَّذيَن اآَمنوا. الأَنَّ �َسَهاَدَتَنا ِعْنَدُكْم �سَ
من  الثاين  الوجه  على  نف�سه  الوقت  يف  يتكلَّم  ولكّنه   .)10  :1
يِق  ِبال�سِّ ُيَجاِزَي  اأَن  اهلل  ِعنَد  الَعدِل  ِمَن  »َفاإَنُه  بقوله:  احلقيقة، 

اَحِة َعَلى َما  ن ُيَجاِزَيُكم َواإيَّاَنا ِبالرَّ اِيُقوَنُكم، َواأَ اأُوَلِئَك الَِّذيَن ُي�سَ
َماِء َيوَم َياأِْتي  وَع ِمَن ال�سَّ بِّ َي�سُ لِّي الرَّ يِق، ِعْنَد َتَ َتَتِمُلوَن ِمّن ال�سِّ
َماِء َمَع َماَلِئَكِة ُقدَرِتِه، يِف َناِر َلِهيٍب، َوَينَتِقُم ِمَن الَِّذيَن  ِمَن ال�سَّ
يِح.  امْلَ�سِ وَع  َي�سُ َربَِّنا  يَل  اإِجْنِ ُيِطيُعوَن  اَل  َوالَِّذيَن  اهلَل،  َيْعِرُفوَن  اَل 
ِد  بِّ َوَعْن جَمْ فاإنهم �َسُيَعاَقُبوَن ِبَهاَلٍك اأََبِديٍّ ُمبَتِعِديَن َعْن َوْجِه الرَّ
احلقيقة  يخفي  الر�سول ال  بول�س  ت�سالونيقي 1: 9-7(.   2( ِتِه«  ُقوَّ
احلقيقة  يقول  بل  حقيقة.  ن�سَف  اأو  و�َسًطا  كالًما  يقول  وال 
وَح الُقُد�َس  ًرا بوعد ي�سوع لتالميذه: »اإنَّ الرُّ كاملة �ساملة، مذكِّ
م  ُدُكم اإىَل احَلِقيَقِة ُكلَِّها« )يوحنا 16: 13(. يف هذا املقام، يقدِّ ُير�سِ
بول�س تف�سرًيا جمياًل يف الر�سالة نف�سها، عندما يتكّلم بعد قليل 
يِف  االإِْثِم،  َخِديَعِة  »َوِبُكلِّ  فيقول:  للحقيقة  املعار�سني  على 
وا. َوالأَْجِل هَذا  قِّ َحتَّى َيْخُل�سُ بََّة احْلَ اْلَهاِلِكنَي، الأَنَُّهْم مَلْ َيْقَبُلوا حَمَ
ِلَكْي  اْلَكِذَب،  ُقوا  دِّ اَلِل، َحتَّى ُي�سَ اإَِلْيِهُم اهلُل َعَمَل ال�سَّ ُل  �سِ �َسرُيْ
، َبْل �رُشُّوا ِباالإِْثِم« )2 ت�سالونيقي  قَّ ُقوا احْلَ دِّ ُيَداَن َجِميُع الَِّذيَن مَلْ ُي�سَ
2: 10-12(. وكذلك ال ي�ستخدم بول�س اأن�ساف العبارات، بل 
ي�ستحّقون  الذين  هم  من  ليبنيِّ  وا�سحة  املعنى  كاملة  كلمات 
اأَنَّ  َتْعَلُموَن  اأََل�ْسُتْم  اأهل قورنت�س:»اأَْم  اإىل  دخول ال�سماء. كتب 
َعَبَدُة  َواَل  ُزَناٌة  اَل  لُّوا:  َت�سِ اَل  اهلِل؟  َمَلُكوَت  َيِرُثوَن  اَل  امِلِنَي  الظَّ
َواَل  ُذُكوٍر،  اِجُعو  ُم�سَ َواَل  َماأُْبوُنوَن  َواَل  ُقوَن  َفا�سِ َواَل  اأَْوَثاٍن 
رُيوَن َواَل �َستَّاُموَن َواَل َخاِطُفوَن  كِّ اُعوَن َواَل �سِ �َساِرُقوَن َواَل َطمَّ
اأقوال خميفة،  اهلِل« )1 قورنت�س 6:9-10(«. هذه  َمَلُكوَت  َيِرُثوَن 



55احلياة االأبديّة )2(54 قيامة املوتى واملطهر وَجهنَّم وال�سماء

ولكنَّها يف الكتاب املقد�س ويجب اأن نقراأها ونعرفها.
اخلال�س  على  االأوىل  ر�سالته  يف  تكلَّم  بطر�س،  القدي�س   
يف  ا  وخ�سو�سً الثانية،  ر�سالته  ويف  امل�سيح.  يف  واملجد 
ي�سوع  عن  يبتعدون  الذين  �سديدة  باألفاظ  اأنَّب  الثاين،  الف�سل 
اإيراد بع�س االآيات  �سون نف�سهم للهالك االأبدّي. يكفينا  ويعرِّ
ْعِب اأَْنِبَياُء َكَذَبٌة، َكَما �َسَيُكوُن  ا يِف ال�سَّ التالية: »َولِكْن، َكاَن اأَْي�سً
وَن ِبَدَع َهاَلٍك. َواإِْذ ُهْم  ا ُمَعلُِّموَن َكَذَبٌة، الَِّذيَن َيُد�سُّ اأَْي�سً ِفيُكْم 
َهاَلًكا  ِهْم  اأَْنُف�سِ َعَلى  َيْجِلُبوَن  افَتَداُهْم،  الَِّذي  بَّ  الرَّ ُيْنِكُروَن 
ُف َعَلى  َبِبِهْم ُيَجدَّ يًعا. َو�َسَيْتَبُع َكِثرُيوَن َتْهُلَكاِتِهْم. الَِّذيَن ِب�سَ �رَشِ
نََّعٍة، الَِّذيَن  َمِع َيتَِّجُروَن ِبُكْم ِباأَْقَوال ُم�سَ . َوُهْم يِف الطَّ قِّ َطِريِق احْلَ
 2( ُفُتوٌر«  َيلَحُقُه  اَل  َوَهاَلُكُهْم  َتَتَواَنى،  اَل  اْلَقِدمِي  ُمْنُذ  َدْيُنوَنُتُهْم 
ا  »اأَمَّ االإ�سافة:  بطر�س من  القدي�س  يهاب  بطر�س 2: 1-3(. وال 
ْجَرَة االإِْثِم« )2 بطر�س  اِدِهْم اآِخِذيَن اأُ َيْهِلُكوَن يِف َف�سَ هوؤُاَلِء... َف�سَ

.)13-12 :2
ا بكلمات القدي�س يوحنا،  واأخرًيا، ال بدَّ من التذكري اأي�سً  
اأمانته الإجنيل  ب�سبب  احلّب.  ونبّي  املحّبة  ر�سول  باأّنه  املعروف 
ي�سوع امل�سيح، ال ميكن اأن يغفل عن تبليغ الر�سالة التي مو�سوعها 
ل من ال يعي�س يف احلّب  اإمكانّية الهالك االأبدّي للم�سيحّي ولكِّ
الروؤيا.  �سفر  ويف  ر�سائله،  يف  املو�سوع  عر�س  احلقيقة.  ويف 
ـَوِت اإىَل احَلَياِة اِلأَنََّنا ُنِحبُّ  كتب قال: »َنعِرُف اأنََّنا انَتَقْلَنا ِمَن امل
ـَوِت« )1 يوحنا 3: 14(. يف هذه  اإخَوَتَنا. َمن اَل ُيِحبُّ ُيِقيُم يِف امل

ة جند احلالَتنْي املمكنَتنْي لالإن�سان،  الب�سيطة ولكن املعبِّ اجلملة 
اإذا ما وقف اأمام اهلل الدّيان املِثيب: احلياة االأبدّية ملن عرف اأن 
اأن  اأجل اهلل، واملوت االأبدّي ملن مل يعرف  ُيِحّب يف اهلل ومن 
ُيِحّب يف اهلل ومن اأجل اهلل. ال يوجد بديل، وال مهرب اآخر.كّل 
هذا ي�ستدعي جوابنا احلّر وامل�سوؤول. هذه هي الكلمة النهائّية 
التي تخرج من فم اهلل:  البداية،  تتبّدل. وهذه هي  التي ال  اإًذا 
َنُع ُكلَّ �َسْيٍء َجِديًدا!«.  اِل�ُس َعَلى اْلَعْر�ِس:»َها اأََنا اأَ�سْ »َوَقاَل اجْلَ
َقاَل  ُثمَّ  َواأَِميَنٌة«.  اِدَقٌة  �سَ االأَْقَواَل  هِذِه  َفاإِنَّ  »اْكُتْب:   : يِلَ َوَقاَل 
اأُْعِطي  اأََنا  َوالنَِّهاَيُة.  اْلِبَداَيُة  َواْلَياُء،  االأَِلُف  ُهَو  اأََنا  مَتَّ!  يِل:»َقْد 
اًنا. َمْن َيْغِلْب َيِرْث ُكلَّ �َسْيٍء،  َياِة جَمَّ اَن ِمْن َيْنُبوِع َماِء احْلَ اْلَعْط�سَ
اِئُفوَن َوَغرْيُ امْلُوؤِْمِننَي  ا اخْلَ مَّ َواأَُكوُن َلُه اإِلًها َوُهَو َيُكوُن يِلَ اْبًنا. َواأَ
َحَرُة َوَعَبَدُة االأَْوَثاِن َوَجِميُع  َناُة َوال�سَّ وَن َواْلَقاِتُلوَن َوالزُّ ِج�سُ َوالرَّ
ُهَو  الَِّذي  يٍت،  َوِكْبِ ِبَناٍر  امْلُتَِّقَدِة  ِة  اْلُبَحرْيَ يِف  يُبُهْم  َفَن�سِ اْلَكَذَبِة، 

امْلَْوُت الثَّايِن« )روؤيا 21: 8-5(.

7( تقليد الكني�صة
اأّي  يحتمل  ال  وا�سح  املقّد�س  والكتاب  ي�سوع  كالم   
التبا�س، ولهذا وعظ اآباء الكني�سة دائًما، وكّل التقليد امل�سيحّي، 
وطريقة  النظر  وجهة  بالطبع  وَجهنَّم.  ال�سماء  باحلقيقتني: 
فقط  هي  امل�سيحّية  احلياة  نهاية  خمتلفة.  دائًما  كانت  الطرح 
ولكّن  اهلل.  ومع  اهلل  يف  االأبدّية  احلياة  اأي  االأبدّي،  اخلال�س 
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فقط  ولي�س  حقيقّي،  وخطر  ممكن  اأمر  ا  اأي�سً االأبدّي  الهالك 
اأمًرا فَر�سيًّا. وي�ستعمل االإجنيل والعهد اجلديد ال�سفة »اأبدّي« 
يف  ومعه  اهلل  يف  احلياة  اإىل  لالإ�سارة  �سواء  م�سابهة  عبارات  اأو 
ال�سما، اأو اإىل احلياة البعيدة عن اهلل يف َجهنَّم )راجع متى 25: 41؛ 
مرق�س 9: 43و48؛ 3: 29؛ يوحنا 8: 51؛ يوحنا 12: 25؛ 2 ت�سالونيقي 

1: 8؛ 1يوحنا 3: 13؛ روؤيا 14: 11؛ 20: 10(.
اأبدّية  على  ة  خا�سّ ب�سورة  الر�سمّي  الكني�سة  تعليم  د  اأكَّ  
اإّن َجهنَّم لي�ست  التي كانت تقول  اأمام بع�س املواقف  جهنَّم، 
اأوريجان�س  موقف  الكني�سة  رف�ست  ولهذا  موقَّتة.  بل  اأبديَّة 
للتطهري  جديدة  باإمكانيات  قالوا  الذين  واأتباعه،   )254+(
ا بخال�س عاّم  والتوبة للذين يوجدون يف َجهنَّم، بل قالوا اأي�سً
الذين  كّل  على  ال�سياطني.  حتى  الب�رشيّة،  اخلالئق  لكّل  نهائّي 
اإلهّية  مغفرة  باإمكانّية  ويقولون  جهنَّم  اأبديّة  ينكرون  كانوا 
»الكتاب  يجيب:   )430+( اأغ�سطين�س  القدي�س  كان  عاّمة، 
املقد�س، الذي ال يخطاأ، يقول لنا اإن كّل اخلطاأة �سوف ينالون 
»تعليم  د كتاب  يوؤكِّ اهلل، جزء 21 ،23(.  )مدينة  االأبدّي«  العقاب 
»املوت يف  نف�سها:  احلقيقة  ا  اأي�سً اليوم  الكاثوليكّية«  الكني�سة 
اخلطيئة املميتة، من دون توبة، ومن دون قبول حمّبة اهلل الرحيم، 
يعني بقاء النف�س منف�سلة انف�سااًل دائًما عن اهلل، وذلك نتيجة 
اأنف�سنا بقرار حّر  خيارنا احلّر. وهذه هي َجهنَّم: نحن نق�سي 
عن ال�رشكة مع اهلل ومع الطوباوّيني. تكّلم ي�سوع امل�سيح مراًرا 

للذين  ة  ـَُعدَّ امل ُتطَفاأ«،  اَل  اّلِتي  »والنَّاِر  »َجهّنم«  على  وتكراًرا 
يرف�سون االميان والتوبة حتى اآخر حياتهم. والهالك هو هالك 

النف�س واجل�سد« )رقم 1034-1033(.

8( اإن كان اهلل �صاحًلا ورحيًما،
      فكيف ميكنه اأن يعاقب ويحكم بالهالك؟

ره  يت�سوَّ قد  خمّيلتنا.  حدود  يف  نت�سّوره  كما  اهلل  لي�س   
كتب  �سديًدا...  وديّاًنا  معاقًبا،  منتقًما،  قا�سًيا،  اإلًها  البع�س 
اأن  )Bertrand Russel(: »ال ميكن  را�سل  برتراند  الفيل�سوف 
يوِجَد َجهنَّم اإالَّ اأنا�س ق�ساة بال رحمة«. اإًذا ال ميكن اأن يكون 
حمّبة،  فقط  حمّبة،  اهلل  الأّن  جهنَّم،  اأوجد  الذي  هو  الرحيم  اهلل 
وحمّبة تريد اأن »َيخُل�َس َجِميُع النَّا�ِس« )1 طيموتاو�س 2: 4(، اأعني 
تريد اأن يكونوا �سعيدين معه يف ال�سماء. قال اهلل على فم النبّي 
ـَوِت  : اأَنا اَل اأُ�رَشُّ ِب بُّ هذه الكلمات البيِّنات: »َهَكَذا َيُقوُل الرَّ
 .)11  :33 )حزقيال  َفَيحَيا«  �رَشِِّه  َعن  اخَلاِطُئ  ِلَيُتْب  بل  اخَلاِطِئ، 
ْت اِلإبِلي�َس َوَماَلِئَكِتِه« )متى  وقال ي�سوع: »اإّن النَّاَر االأََبِديََّة اأُِعدَّ
املالئكة  بل  لي�س اهلل.  ها؟  اأعدَّ الذي  ْت«. من  »اأُِعَدّ  .)41 :25
عن  بابتعادهم  جهَنّم  �سنعوا  الذين  هم  وا  وع�سَ خطئوا  الذين 
اهلل. فهي اإرادة اخلليقة احلّرة فقط، املالك اأو االإن�سان، التي ميكن 
»اأن ُتوِجد« وقد اأوجدت فعليًّا َجهنَّم. كّل ما يخلق اهلل وكّل 
هو  م�سدره  ال�رّش   .)34  :1 )تكوين  ا«  ِجدًّ ٌن  »َح�سَ هو  خلقه  ما 
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االإن�سان فقط، عندما ال يقبل احلّب املعرو�س عليه من قبل اهلل، 
وي�رشُّ على موقفه الراف�س، ويتمّرد. من يعي�س يف »الالحّب« 
القدي�س  يقول  كما  َجهّنم،  يف  املقيم  هو  هذا  الكراهية،  ويف 
لهذا   .)14  :3 )يوحنا  ـَوِت«  امل يِف  ُيِقيُم  ُيِحّب  اَل  »َمن  يوحنا: 
اخلال�س  هي  ي�سوع  ور�سالة  ي�سوع.  كلمَته  ابَنه  االآُب  اأر�سل 
رنا من ال�سقوط يف ال�رّش والهالك.  جلميع النا�س. وي�سوع يحذِّ
َوَتُكوَن  احَلَياُة  َلُكُم  ِلَتُكوَن  »ِجْئُت  لنا:  ويقول  ر  فيكرِّ هو  اأّما 
َواِفَرًة« )يوحنا 10: 10(. نحن نوؤمن اإمياًنا ثابًتا اأّن ي�سوع »َماَت 
ُهَو  النَّا�ِس« )2 قورنت�س 5: 15(، واأّن »اهلل احَليَّ  اأجِل َجِميِع  ِمن 
يََّما الَِّذيَن ُيوؤِمُنوَن« )1 طيموتاو�س 4:  لِّ�ُس الّنا�ِس اأجَمِعنَي َواَل �سِ خُمَ

10(، كما تقول الر�سالة االأوىل اإىل طيموتاو�س.
منا�سبة  عبارات  يف  الكاثوليكّية«  الكني�سة  »تعليم  يقول   
اإمّنا  َجهنَّم.  اأحد يف  اأّي  يهلك  اأن  م�سبًقا  د  يحدِّ »اهلل ال  ا:  جدًّ
وابتعاد  حّر  اإرادّي  انحراف  نتيجة  جهّنم  يف  الهالك  ياأتي 
الليتورجيا  يف  النهاية.  حتى  يبقى  املميتة(  )باخلطيئة  اهلل  عن 
الكني�سة  تطلب  اليومّية،  املوؤمنني  �سلوات  ويف  االإفخار�ستية 
بل مينح اجلميع  اأحد،  يهلك  اأن  يريد  الذي ال  اهلل  الرحمة من 
َيا  »تقبَّْل،  ال�سالة:  تقول   .)9  :3 بطر�س   2( يتوبوا«  الأن  فر�سة 
اأ�رشتك:  وكلَّ  اَمك  خدَّ نحن  لك،  ُبها  نقرِّ التي  التقدمة  رّب، 
نا من الهالك االأبدّي، واقَبْلنا يف  َثبِّْت اأيَّامنا يف �سالمك، وخلِّ�سْ

عداد خمتاريك« )رقم 1037(.

9( نحن وحدنا فقط نقدر اأن نريد َجهنَّم
بول�س:  القدي�س  يقول  كما  »بنعمته«  ي�سوع  نا  خلَّ�سَ  
َطِة االإمَياِن. َوَهَذا َلي�َس ِمنُكم، َوَلِكنَُّه ِهَبٌة  ُتم ِبَوا�سِ »ِبالنِّعَمِة ُخلِّ�سْ
ِمَن اهلل« )اأف�س�س 2: 8(. ي�ستعمل الالهوتيون هنا عبارة »اخلال�س 
اأتانا من غرينا، من اهلل، هو خال�س  املو�سوعي«، اأي خال�ٌس 
ق ومنحنا اهلل اإّياه هبة جّمانّية منه، من دون اأّي ا�ستحقاق مّنا. قد  تقَّ
لنا اهلل هكذا م�سوؤولّية خال�سنا، اأال يفر�سه علينا  نقول: اأال يحمِّ
م لنا اخلال�س بحبُّه وب�سبب حبِّه لنا. هذه  ا؟ كاّل، بل يقدِّ َفر�سً
الهبة وتنميتها.  القبول والرتحيب واملحافظة على  �ُسنَّة احلّب: 
ا  احلّب ي�ستدعي احلّب. ي�سوع ال يجبك على حّبه. خلقك حرًّ
يَّتك. واإن ا�ستعملتها ب�سورة خاطئة ب�سبب اأنانّياتك  ويحرتم حرِّ
املختلفة، اأنت حرٌّ وقادر على اأن تقول هلل: »ال تُكْن م�سيئتك«. 

وبهذا املوقف، اأنت الذي تخلق َجهنَّم لنف�سك.
يريد اهلل اأن تقول اأنت بحّرّيتك »نعم« حلّبه، ولهبته، واأن   
بها، وت�سونها، وُتظِهرها يف حياتك، وتعلنها وتهبها  تعرتف 
لغريك. هنا ي�ستعمل الالهوتيون عبارة اخلال�س »الذاتي« ليدلّوا 
على جوابنا من داخل ذاتنا على هبة اهلل املّجانية، على حّبه لنا. 
اخلال�س »الذاتي« هو جوابنا »نعم«، هو جواب �سخ�سّي وحّر 
على ال»َنَعم« منه، وجواب على حبِّه لنا. ال يوجد، وال ميكن 
وكيفما  فعلنا،  مهما  ق  يتحقَّ اوتوماتيكّي  خال�س  يوجد،  اأن 
ع�سنا، حياًة �ساحلة اأو �سّيئة. يف هذه احلال ُتلَغى حّريّة االإن�سان 
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يخلِّ�س  الذي  اهلل  عدل  ُينَكر  احلال،  هذه  ويف  وم�سوؤولّيته. 
االعتبار  بعني  االأخذ  غري  من  ال�سواء،  على  والطالح  ال�سالح 
اأي  تعاوننا،  يطلب  اهلل  النا�س.  الكراهية يف  اأو  احلّب  مواقف 
عن  اأغ�سطين�س  القدي�س  عبَّ  »نعم«.  وحّريّتنا:  حبِّنا  جواب 
خلقك  »الذي  البليغ:  القول  هذا  يف  عجيبة  ب�سورة  ذلك 
 .)13  ،11  ،169 )العظوة  دونك«  من  يخلِّ�سك  لن  دونك،  من 
علمك  دون  من  خلقك  من  نقول:  اأن  ميكن  اأخرى  وب�سيغة 
اأن  اأنت  ُتِرْد  مل  اإن  يخلِّ�سك  اأن  يقدر  ال  خيارك،  دون  من  اأو 
اإديت �ستاين )القدي�سة تريزا  رت هذا الوقف  َتخُل�َس. وقد كرَّ
َـّا كانت يف جحيم مع�سكرات االإبادة، يف  بنديكتا لل�سليب(، مل
ر  اأو�سفيت�س عام 1942، قالت: »من واجب كّل واحد اأن يقرِّ

م�سريه اخلا�ّس. اهلل نف�سه يتوقَّف اأمام �رّش حّريّة كّل اإن�سان«.
ما هي َجَهّنم اإًذا؟ هي رف�س واإبعاد احلّب الذي يخلِّ�سنا.   
حرمت  الذي  اخلائن  »اأنا  اإبلي�س:  يجيب  اإبلي�س؟  هو  ومن 
للقدي�سة  ظهر  َـّا  مل الكالم  بهذا  اأجاب  اهلل«،  حبَّ  نف�سي 
وكتب  من؟«  »اأنت  �سوؤالها:  على  جواًبا  جينوفا  من  كاترينا 
االآباء  اأيّها  دو�ستويف�سكي:  فيودور  الكبري،  الرو�سّي  الروائّي 
بهذه  فها  يعرِّ ثم  ما هي جهنم؟«  نف�سي:  اأ�ساأل  اأنا  واملعلِّمون، 
)االإخوة  احلّب«  على  املقدرة  عدم  عذاب  »هي  ال�سورة: 
اأنا  لي�سوع:  اآخر، َجهنَّم هي كاأّننا نقول  كرامازوف(. بكالم 
ال اأبايل با �سنعت من اأجلي وبا ت�سنع. ال اأبايل بحبِّك، حتى 

املوت على ال�سليب. اأنا اأقّرر واأنا اأبحث عن موا�سيع حّبي، اأنا 
ر خطيئة اآدم وحواء. هذه  حرٌّ واأ�سنع ما ير�سيني«. وبهذا اأكرِّ
احلّية  اإغراءات  يف  وقعا  احلّر،  باختيارهما  خطيئتهما.  كانت 
ات  بة، ووفَّرا الأنف�سهما بع�سيانهما )اأي بعدم احلّب( ملذَّ املجرِّ
ال�سجرة التي و�سعها اهلل ليمتحن بها حبَّهما له. اأخطاآ فوجدا 
نْي. نظرا اإىل  اأنف�سهما عرياَننْي، يف الال�سيء، يف الفراغ، تاع�سَ
نََّها َبِهَجٌة ِلْلُعُيوِن،  تلك ال�سجرة فوجدا اأّنها »َجيَِّدٌة ِلالأَْكِل، َواأَ
 ،)6  :3 )تكوين  احلكمة«  الكت�ساب  ِللنََّظِر  �َسِهيٌَّة  َجَرَة  ال�سَّ َواأَنَّ 
اإق�ساءهما عن  اأي  فقطفا ثمرها وذاقاه، وبذلك اختارا َجهنَّم 
اأمر اهلل وحبَّه، ومن ثّم اإخراجهما من الفردو�س، مكان اللقاء 
اَن ِمن َجنَِّة َعَدن« )تون 3: 23(.  بُّ االإَلُه االإن�سَ مع اهلل. »َفَطَرَد الرَّ
الفار�سّية  من  )امل�ستقة  العبّية  للكلمة  ترجمة  هنا،  الفردو�س 
القدمية( »باْردي�س« اأي الب�ستان. وَجهنَّم هي هذا: هي خارج 
هي  جهنَّم  االإن�سان.  اهلل  خلق  اأجله  ومن  فيه  الذي  الفردو�س 
اإق�ساء الذات عن �سداقة اهلل، وابتعاد عنه. هذه هي جهنَّم على 
االأر�س وبعد االأر�س: االنف�سال عن اهلل، انف�سال بني االإن�سان 
د  واالإن�سان، بني اآدم وحواء، وبني قاين واأخيه هابيل، وهي مترُّ

الطبيعة، وهي انف�سال بني االإن�سان واهلل.
ويف  اهلل،  يف  ن�سعه  رجائنا،  يف  نحن  �سن�ستمّر  لكن،   
ال�سالة مع الكني�سة، من اأجل اأنف�سنا ومن اأجل جميع النا�س: 

َنا، َيا رّب«. »ِمَن املوِت االأبدّي، جَنِّ
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الف�صل الرابع

ال�صماء

1( ي�صوع كلَّمنا على »ال�صماء«
اإن نظرنا يف ن�ّس االأناجيل )يف الن�ّس اليوناين الذي و�سل   
اإلينا( ي�سوع ذكر مّرة واحدة لفظة »الفردو�س )اأي ال�سماء(«. 
اأق�سى واأ�سعب  وعد الل�ّس اليمني بالفردو�س، وكان ذلك يف 
على  جانبه  اإىل  امل�سلوب  التائب،  الل�ّس  ذاك  حياة  يف  حلظة 
واخلال�س  املغفرة  وطلب  كاملة،  توبة  الل�ّس  تاب  اجللجلة. 
اأجابه  َمَلُكوِتَك«.  يِف  ِجْئَت  َما  اإَذا  وع،  َي�سُ َيا  »اذُكْريِن،  قال: 
ي�سوع: »الَيوَم �َسَتُكوُن َمِعي يِف الِفرَدو�ِس« )لوقا 23: 43-42(. 
الفردو�س.  على  تكلَّم  وي�سوع  امللكوت،  على  تكلَّم  الل�ّس 
ولكن  ب�سيطتني،  بكلمتني  ي�سوع  و�سفه  الفردو�س؟  هو  وما 
ا، و�سف ي�سوع بهما واقع الفردو�س بكماله. قال  عميقتني جدًّ
ي�سوع: »معي«، وقال: »اليوم«. هذا هو الفردو�س اأن نكون 
مع ي�سوع. ومل يرتك رفيقه يف العذاب ينتظر حتى اآخر االأزمنة. 
بل قال له: »اليوم«. وهذا »اليوم« يدوم اإىل االأبد. هذا هو اإًذا 
الفردو�س: اأن نكون مع اهلل، ونكون معه اإىل االأبد. نكون مع 
القدي�س  ذلك  د  اأكَّ �سيء.  كّل  وي�سمل  �سيء  كّل  هو  الذي  اهلل 

بول�س بعبارة بليغة يف الر�سالة اإىل اأهل ت�سالونيقي: »�َسَنُكوُن َمَع 
بِّ َداِئًما اأَبًدا« )1 ت�سالونيقي 4: 17(. الرِّ

يف  فقط  َتنْي  مرَّ »فردو�س«  نف�سها  اللفطة  هذه  وردت   
 ِ العهد اجلديد. مرة ملـّا وعد ي�سوع من يبقى اأميًنا له: »ِللُمنَت�رشِ
ِفرَدو�ِس  يِف  ُغِر�َسْت  الَِّتي  احَلَياِة،  �َسَجَرِة  ِمن  َياأُكَل  اأَن  اأُعِطيِه 
يف  احلياة  تلك  ي�سمن  عجيب،  وعد  وهو   .)7  :2 )روؤيا  اهلل« 
الأنَّهما خالفا  اأجدادنا،  منه  اأُخِرَج  الذي  الفردو�س  الب�ستان - 
ثقة اهلل و�سداقته، بعد اأن عر�س عليهما تربة حّب، اأراد بها 
َجَرِة يِف َو�َسِط  ب حبَّهما له. قال اهلل لهما: »ِمن َثَمِر ال�سَّ اأن يجرَّ
َموًتا« )تكوين 3:  �َسَتُموَتاِن  َواإالَّ  اَها،  مَتَ�سَّ َواَل  َتاأُكاَل  اَل  الُب�سَتاِن، 
ال�سجرة،  ثمر  من  يذوقا  اأن  فاأرادا  احلّية،  اأغرتهما  ولكن   .)2
يكونا  ومل  االأمانة،  ثمرة  )والن�رش  الن�رش  على  يح�سال  اأن  قبل 
ة من قبل اهلل.  ـَُعدَّ اأميَننْي فلم ينت�رشا(، اأي قبل الزمان والكيفّية امل
الفردو�س  ُفِتح  ثم  الفردو�س.  من  واأُخِرَجا  التجربة  يف  �سقطا 
من جديد، ملـّا ارتفعت �سجرة ال�سليب، �سجرة احلياة، وُعلِّق 
م لنا من جنبه دًما وماء. ومن اأكل  عليها خالق احلياة، والذي قدَّ

ج�سده و�رشب دمه ا�ستطاع اأن يعود اإىل الفردو�س.
العهد اجلديد يف  اللفظة »فردو�س« يف  واأخرًيا جند هذه   
فقال  ال�سوفّية،  خبته  و�سف  عندما  بول�س،  القدي�س  ر�سالة 
»ُخِطْفُت اإىل الِفرَدو�ِس« )2 قورنت�س 12: 5(. و�سنتكلَّم على هذا 

لة. يف ما بعد ب�سورة مطوَّ
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اللغة  من  م�ستّقة  »فردو�س«  لفظة  اأنَّ  باملالحظة  اجلدير   
الديانات  النا�س، يف  كان  »الب�ستان«.  وتعني  القدمية  الفار�سّية 
رون االآلهة مثل اأ�سياد قديرين  القدمية يف ال�رشق االأو�سط، يت�سوَّ
ومثل ملوك االأر�س، يعي�سون يف ق�سور فخمة حماطة بالب�ساتني، 
ترويها مياه غزيرة، وتنمو فيها اأ�سجار يانعة، ترتفع بينها �سجرة 
م هذه ال�سورة، حني يقول: »َوَغَر�َس  احلياة. �سفر التكوين يقدِّ
اَن الَِّذي َجَبَلُه«  بَّ االإَلَه َجنًَّة يِف َعْدٍن �رَشًْقا، َوَجَعَل ِفيَها االإن�سَ الرَّ
ى يِف الُب�سَتاِن« )تكوين  )تكوين 2: 8(. واأ�ساف اأّن اهلل »َكاَن َيَتَم�سَّ
فر  فر الروؤيا، وهو اآخر �سِ 3: 8(. كما راأينا اأعاله، قبل قليل، يف �سِ
رت فيه �سورة �سجرة احلياة نف�سها،  يف الكتاب املقّد�س، تكرَّ
تف�سريهم  الكني�سة يف  اآباء  قال  يف و�سف فردو�س اهلل. ولهذا 
ل�سفر التكوين: »خلق اهلل االإن�سان، وو�سعه يف فردو�س اأي يف 

امل�سيح«.

2( ا�صتخدم ي�صوع �صوًرا ورموًزا
وت�سابيه  ورموًزا  �سوًرا  واملعلِّم  ي�سوع  الربُّ  ا�ستخدم   
الب�رشيّة،  للعيون  املرئّي  غري  الفردو�س،  لي�سف  نفهمها، 
األفاًظا  ولي�ساعدنا على الدخول يف العامل ال�سماوّي. ا�ستخدم 
ب�سيطة و�سائعة، مثل البيت وال�سكنى واحلياة والفرح، ون�سبها 
لفظة  اأجمل  لربا  االآب.  اإىل  ة  ب�سورة خا�سّ ولكن  نف�سه،  اإىل 
تاأثرًيا هي لفظة »حياة«، والتي غالًبا ما جندها مقرتنة  واأكرثها 

طويلة  حياة  يعي�س  اأن  يف  يرغب  ال  ومن  »االأبديّة«.  ب�سفة 
ويتمتَّع بها؟ - ما عدا بع�س احلاالت اال�ستثنائّية ال�سعبة. حتى 
باحلياة،  ك  متم�سِّ اأّنه  واحد  كّل  ي�سعر  ال�سعبة،  احلاالت  يف 
ويحزن ويتاأمّل عندما يرى اأّن احلياة تفنى. الأّنه، ب�سورة عاّمة، 
ال اأحد يريد اأن ميوت. كّل واحد يخاف من املوت. لرّبا، لي�س 
اأّن كّل �سيء له نهاية )املوؤمنون يوؤمنون باحلياة بعد  ر  الأّننا نفكِّ
املوت(، ولكن الأّننا باملوت نذهب اإىل جمهول: فماذا بعد؟ مع 
اأّن ي�سوع علَّمنا دائًما عن احلياة واحلياة االأبديّة، واأّن احلياة ال 
ي�سوع،  نظر  يف  االأبديّة.  ندخل  حني  ل  تتبدَّ بل  بوتنا،  تنتهي 
االأر�سّية  املرحلة  مرحلتان:  لها  ولكن  واحدة،  االإن�سان  حياة 
الزمنّية، واملرحلة ال�سماوّية االأبدّية. ويجب املالحظة اأّن لفظة 
تعني  بل  نهاية«،  والال  الزمن،  بعد  »ما  فقط  تعني  ال  »اأبديّة« 

ا »حياة كاملة، مليئة فائ�سة«. اأي�سً
كّل  �س  تلخِّ والتي  باملعنى،  املليئة  العبارات  اأبلغ  اإحدى   
نيقودمي�س:  مع  حديثه  يف  ي�سوع  كلمة  هي  املقّد�س،  الكتاب 
ِبابِنِه الَوِحيِد ِلَكي اَل َيهِلَك  اإنَُّه َجاَد  اأََحبَّ الَعامَلَ َحتَّى  »اإنَّ اهلل 
 .)16  :3 )يوحنا  االأََبِديَُّة«  احَلَياُة  َلُه  َتُكوُن  َبل  ِبِه،  ُيوؤِمُن  َمن  ُكلُّ 
الزمنّية، يف  نهاية حياته  نف�سه، يف  املعنى  ي�سوع  ر  يكرِّ �سوف 
ة اإىل االآب حيث قال: »ِبَا اأَوَلْيَتُه ِمن �ُسلَطاٍن َعَلى  �سالته املعبِّ
َلُه.  َوَهْبَتُهم  الَِّذيَن  ِميِع  جِلَ االأََبِديََّة  احَلَياَة  ِلَيَهب  الَب�رَش  َجِميِع 
َواحَلَياُة االأََبِديَُّة ِهَي اأَن َيعِرُفوَك اأَنَت االإَلَه احَلقَّ َوحَدَك، َوَيعِرُفوا 
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اأن  ميكن  هل  )يوحنا 17: 3-2(.  يَح«  ـَ�سِ امل وَع  َي�سُ اأَر�َسلَتُه  الَِّذي 
�سميم  يف  اهلل  يعرف  اأن  هذا،  من  اأكرث  �سيًئا  االإن�سان  يطلب 
كلِّيَّة  وب�سورة  كيانه،  بكّل  ويحبَّه  قه  ويتذوَّ يراه  واأن  نف�سه، 
اأكب  �سعادة  توجد  اأن  ثابتة ونهائّية ودائمة؟ هل ميكن  غامرة، 
اإىل االأبد مع اهلل ويف اهلل؟ هذا ما يطلبه ي�سوع من  من العي�س 
االآب لتالميذه، وهذا هو الفردو�س احلقيقّي. وال يطلب ذلك 

لنخبة خمتارة فقط، بل لكّل واحد ، للجميع.
وحتى يجعل هذه احلقيقة اأقرب اإىل فهم �سامعيه، وليزيدهم   
رغبة بالرغم من اخلريات االأر�سّية الفانية، ا�ستخدم ي�سوع اأجمل 
امل�ساهد يف احلياة الب�رشيّة، مثل: الوليمة، والعر�س، واملو�سيقى 
والغناء والرق�س والبيت واملدينة والعائلة... هي �سور وم�ساهد 
على  وعالقاته،  حاجاته  يف  �سخ�س  لكل  العادّية  احلياة  يف 
د ي�سوع اأّن هذه العبارات  ال�سعيد الفردّي واالجتماعّي. وقد اأكَّ
لي�ست فقط رموًزا اأو جماًزا، بل هي واقع حقيقّي، ولكن يف بيئة 
�سهد  وواقعّية.  حقيقّية  دائًما  وهي  و�سوفّية،  روحّية  �سماوّية 
َكِثرْي...  َجمٍع  وِت  �سَ ِمثَل  »�َسِمْعُت  قال:  الروؤيا  �سفر  كاتب 
َيُقوُلوَن: َهلُِّلوَيا... َحاَن ُعر�ُس احَلَمِل َوَعُرو�ُسُه َقد َتَزيََّنْت« )روؤيا 
19: 6-7(. هو عر�س امل�سيح االإلهّي والكني�سة عرو�سه. ي�سوع 
ي  وعد تالميذه اأن يجل�سوا معه اإىل املائدة يف ملكوته: »اأَنا اأُو�سِ
ى يِل ِبِه اأَِبي، َفَت�رَشُبوَن َوَتاأُكُلوَن َعَلى  ـََلُكوِت َكَما اأَو�سَ َلُكم ِبامل
َماِئَدِتي يِف َمَلُكوِتي« )لوقا 22: 29- 30(. هو نف�سه »�سيجل�سهم 

اإىل املائدة ويقوم ليخدمهم« )لوقا 12: 37(. وينطبق هذا الكالم 
على »املائدة االإفخار�ستية«، حيث ي�سوع نف�سه هو احُلبُّ يف 
احلياة االأبدّية الروحّية )واالإفخار�ستيا هي واقع ُم�سَبٌق للمائدة 
ِمَن  النَّاِزُل  احَلَياِة  ُخبُز  »اأَنا  ي�سوع:  قال  ال�سماوّية(.  الروحّية 
اإىَل االأََبِد« )يوحنا 6: 51(.  اأََكَل ِمن َهَذا اخُلبِز َيحَيا  َماِء. َمن  ال�سَّ
هو نف�سه �رشاب احلياة االأبدّية، كما اأُوِحَي لكاتب �سفر الروؤيا: 
�َسْيٍء َجِديًدا!«.  َنُع ُكلَّ  اأَ�سْ اأََنا  اْلَعْر�ِس: »َها  َعَلى  اِل�ُس  اجْلَ َوَقاَل 
اِدَقٌة َواأَِميَنٌة«. ُثمَّ َقاَل يِل:  : »اْكُتْب: َفاإِنَّ هِذِه االأَْقَواَل �سَ َوَقاَل يِلَ
اَن  »َقْد مَتَّ! اأََنا ُهَو االأَِلُف َواْلَياُء، اْلِبَداَيُة َوالنَِّهاَيُة. اأََنا اأُْعِطي اْلَعْط�سَ
اًنا. َمْن َيْغِلْب َيِرْث ُكلَّ �َسْيٍء، َواأَُكوُن َلُه  َياِة جَمَّ ِمْن َيْنُبوِع َماِء احْلَ

اإِلًها َوُهَو َيُكوُن يِلَ اْبًنا« )روؤيا 21: 7-5(.

3( خربة الر�صل وب�صارتهم
ا مّرة واحدة  كما قلنا اأعاله، ا�ستخدم القدي�س بول�س اأي�سً  
ارتداده:  بعد  ال�سوفّية  خبته  لي�سف  »الفردو�س«،  لفظة 
ِد؟  �سَ اجْلَ اأَيِف  �َسَنًة.  َع�رْشََة  ْرَبَع  اأَ َقْبَل  يِح  امْلَ�سِ يِف  اًنا  اإِْن�سَ »اأَْعِرُف 
ْعَلُم. اهلُل َيْعَلُم. اْخُتِطَف  ِد؟ َل�ْسُت اأَ �سَ َل�ْسُت اأَْعَلُم، اأَْم َخاِرَج اجْلَ
ِد  �سَ اجْلَ اأَيِف  اَن:  االإِْن�سَ هَذا  َواأَْعِرُف  الثَّاِلَثِة.  َماِء  ال�سَّ اإِىَل  هَذا 
اإِىَل  اْخُتِطَف  اأَنَُّه  َيْعَلُم.  اهلُل  ْعَلُم.  اأَ َل�ْسُت  ِد؟  �سَ اجْلَ َخاِرَج  اأَْم 
ْن  اٍن اأَ وُغ الإِْن�سَ اْلِفْرَدْو�ِس، َو�َسِمَع َكِلَماٍت اَل ُيْنَطُق ِبَها، َواَل َي�سُ
ف  َيَتَكلََّم ِبَها« )2 قرنت�س 12: 2-3(. معنى هذه الكلمات �سُيك�سَ
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لنا فقط يف ما بعد احلياة، وبروؤية اهلل فقط �سيزال احلجاب عن 
عنا بول�س نف�سه لكي نبقى ثابتني يف الرجاء، الأّن  اأعيننا. وي�سجِّ
اإىل  واأفراحها، كما كتب  االأبديّة  احلياة  ببهاء  نف�سه وعدنا  اهلل 
اأهل قورنت�س: »َما مَل َتَرُه َعنٌي َواَل �َسِمَعْت ِبِه اأُُذٌن َواَل َخَطَر َعَلى 
اٍن، اأََعدَّ اهلل مِلُِحبِّيِه« )1 قورنت�س 2: 9(. يف الر�سالة اإىل اأهل  َباِل اإن�سَ
روما، و�سف القدي�س بول�س الفردو�س م�ستخدًما خا�سة لفظة 
ا َلَنا ِباالإمَياِن اأَن َندُنَو ِمن َهِذِه النَّعَمِة الَِّتي  »املجد«، قال: »ِبِه اأي�سً
ِفيَها َنحُن َموُجوُدوَن َوِبَها َنفَتِخُر، َثاِبِتنَي يِف َرَجاِء جَمِد اهلل« )روما 
يياأ�سوا وال يرتكوا املحن  اأهل قورنت�س حتى ال  ع  5: 2(. و�سجَّ
وال�سدائد تتغلَّب عليهم، الأّن املحن وال�سدائد عابرة وخفيفة، 
واأّما املجد الذي يليها فهو اأبدّي ال قيا�س له )راجع 2 قورنت�س 4: 
17(. قال اإىل اأهل اأف�س�س ما هو اأجمل وا�سمى: اأ�سال اهلل »اأَن 
َعَليِه  َتنَطِوي  الَِّذي  َجاُء  الرَّ ُهَو  َما  ِلُتدِرُكوا  ُقُلوِبُكم  اِئَر  َب�سَ ُيِنرَي 
)اأف�س�س  نَي«  الِقّدي�سِ َمَع  ِمرَياِثِه  الـَمجِد يِف  �َسَعُة  ِهَي  َوَما  َدعَوُتُه، 
الطبيعة  »�رشكاء  نكون  باأن  يقوم  اإنه  املجد؟  هو  وما   .)18  :1

االإلهية« )2 بطر�س 1: 4(
الفردو�س  على  ر�سالتيه  يف  ا  اأي�سً بطر�س  القدي�س  تكلَّم   
واحلياة االأبدّية. دعا امل�سيحّيني امل�سَطَهدين من اأجل ا�سم ي�سوع 
اأن ينُظروا اإىل ال�سماء، حيث راأى الر�سل ي�سوع �ساعًدا )راجع 
اأعمال الر�سل 1: 9-11(. وحثَّهم على الثبات يف رجائهم: »َوَلَدَنا 
يِح ِمَن االأَْمَواِت، مِلِرَياٍث اَل  وَع امْلَ�سِ ، ِبِقَياَمِة َي�سُ َثاِنَيًة ِلَرَجاٍء َحيٍّ

َماَواِت،  ال�سَّ يِف  َلُكم  ُفوٌظ  حَمْ  ، َمِحلُّ َي�سْ َواَل  َيَتَدنَّ�ُس  َواَل  َيْفَنى 
اَل�ٍس �َسُيْعَلُن يِف الَيوِم  ُة اهلِل، ِباالإِمَياٍن، خِلَ اأَْنُتُم الَِّذيَن َتُر�ُسُكم ُقوَّ
اَل�ٍس« وحياة  االأَِخرِي )1بطر�س 1: 3-5(. »مِلِرَياٍث اَل َيْفَنى« و»خِلَ
يف ال�سماء مع اهلل: هذا هو الواقع العجيب الذي ينتظرنا. لنمالأ 
اإًذا بال�سجاعة والقّوة، ملواجهة اال�سطهادات من اأجل  اأنف�سنا 
ِلَكْي  اْفَرُحوا  يِح،  امْلَ�سِ اآاَلِم  يِف  ْكُتْم  ا�ْسرَتَ »َكَما  بل  ي�سوع،  ا�سم 
ا ُمْبَتِهِجنَي« )1 بطر�س 4: 13(. من  ِدِه اأَْي�سً َتْفَرُحوا يِف ا�ْسِتْعاَلِن جَمْ
ال�سهل اأن نرى يف هذه العبارات �سًدى اأميًنا ل�سوت امل�سيح، 
نا بالتطويبات يف العظة على اجلبل: »ُطوَبى لكم اإْن  عندما ب�رشَّ
�َسَتُموُكم َوا�سَطَهُدوُكم َوَقاُلوا ُكلَّ َكِلَمِة �سوٍء َعَليُكم َكاِذِبنَي، 
َماَواِت  ال�سَّ يِف  اأجَرُكم  نَّ  اِلأَ َوَتَهلَُّلوا  افَرُحوا  ا�سِمي.  اأَجِل  ِمن 

َعِظيٌم« )متى 5: 12-11(.

اد مع اهلل وت�صبُّه بي�صوع امل�صيح 4( ال�صماء اترّ
يف  للحياة  ا  ملّخ�سً ا  عر�سً ن�سع  اأن  وحاولنا  اأردنا  لو   
اأمر »م�ستحيل« - ميكن  ذاته  ال�سماء مع اهلل، - وهو يف حّد 
�سها يف بع�س االأوجه والعالقات: الوجه االأّول، وهو  اأن نلخِّ
الثالوثّي،  الوجه  هو  االأخرى،  االأوجه  كّل  وي�سمل  االأ�سا�س 
اأي اأن نكون مع اهلل، واحلياة مع اهلل ويف اهلل وبه. عندما يقول 
امل�سيحي اهلل، فهو يعني دائًما اهلل املثلث االأقانيم، االآب واالبن 
والروح القد�س. هو اهلل احلّي، كما عّلمنا ي�سوع امل�سيح، هو 
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متبادل،  عطاء  هي  اهلل  حياة  8 و16(.   :4 1يوحنا  )راجع  حمّبة  اهلل 
اأبديّة.  ودينامّية  حركة  يف  الثالثة،  االأقانيم  بني  متبادل  وحبٌّ 
االآب  يحبُّ  واالبن  يوحنا 17: 28(،  )راجع  االبن  يحّب  فاالآب 
بني  املتبادل  احلّب  هو  القد�س  والروح   ،)31  :14 يوحنا  )راجع 

االآب واالبن، وهو احلبُّ املفا�س يف قلوبنا )راجع روما 5: 5(.
ُمعَجبني  جني  متفرِّ فقط  لي�سوا  ال�سماء  يف  الطوباويّون   
هذا  مندجمون يف �سميم  بل هم  القّدو�س،  الثالوث  اهلل  بُحّب 
احلّب ومغمورون يف حميط هذا احلّب االإلهّي املتبادل. اأ�سبحوا 
القدي�س  قال  كما  باملعموديّة،  االإلهّية  الطبيعة  يف  م�ساركني 
بطر�س )راجع 2 بطر�س 1: 4(. الطوباويون يف ال�سماء ي�ساركون 
بدينامّية  م�سمولون  وهم  املتبادلة،  الثالوثّية  احلركة  هذه  يف 
قورنت�س 15:   1( الُكّل«  »ُكلٌّ يف  هو  اهلل  االأبديّة.  االإلهّي  احلّب 
28؛ قولو�سي 3: 11(، كذلك يحيى يف اهلل. احلّب االإلهّي الثالوثّي 
حبٌّ ال يكّل، وال يتوقَّف، بل يجعل دائًما »ُكلَّ �َسيٍء َجِديًدا« 
ق ما وعد به ي�سوع يوًما املراأة ال�سامرّية  )روؤيا 21: 5(. بهذا يتحقَّ
َي�رَشْب  »َمن  ي�سوع:  اأجابها  والتي  احلياة،  ماء  منه  التي طلبت 
ِمن َهَذا املَاِء الَِّذي اأُعِطيِه اأَنا َلن َيعَط�َس اأََبًدا: َبل املَاُء الَِّذي اأُعِطيِه 
ُر ِللَحَياِة االأََبِدَيِّة« )يوحنا 4: 14(. مثل  ُي�سِبُح ِفيِه َينُبوَع َماٍء َيَتَفجَّ
املاء  القّدي�سني. هو  قلَب  يغمر  الثالوث  اجلارف، ُحبُّ  يل  ال�سَّ
احلّي الذي مينحه الروح القد�س، كما قال ي�سوع يف يوم عيد 
االإجنيلي  وي�سيف  َحّي«  َماٍء  اأَنَهاُر  ُق  َتَتَدفَّ »ِمنُه  الكبري:  العر�س 

وح...« )يوحنا 7: 93-38(. ًا: »َقاَل َهَذا َعِن الرُّ مف�رشِّ
يف هذه الروؤية للوجه الثالوثّي لل�سماء، يبز وجه امل�سيح،   
به.  �سبيًها  اإذ ي�سبح  امل�سيح،  قّدي�س يعك�س وجه  اأنَّ كّل  بعنى 
كتابته  يف  بامل�سيح  امل�ستمّر  الت�سبُّه  هذا  بول�س  القدي�س  د  اأكَّ
ِبَوْجٍه  بِّ  الرَّ َد  جَمْ َناِظِريَن  َجِميًعا  »18َوَنْحُن  قورنت�س:  اأهل  اإىل 
ٍد  وَرِة َعْيِنَها، ِمْن جَمْ ُ اإِىَل ِتْلَك ال�سُّ وٍف، َكَما يف ِمْراآٍة، َنَتَغريَّ َمْك�سُ
بِّ الَِّذي ُهَو ُروٌح« )2 قورنت�س 3: 18(. وقال  ٍد، َكَما ِمَن الرَّ اإِىَل جَمْ
 ، اِبيِّ َ الرتُّ وَرَة  َلِب�ْسَنا �سُ اآخر: »َوَكَما  اأو�سح، يف مكان  ب�سورة 
نرى يف  قورنت�س 15: 49(.   1(  » َماِويِّ ال�سَّ وَرَة  ا �سُ ْي�سً اأَ �َسَنْلَب�ُس 
املخلوق  لالإن�سان  االأ�سا�سّية  ال�سفات  تو�سيح  االآيتني  هاتني 
َـّا خلق اهلل  بالن�سبة اإىل خالقه، اي اإّنه على �سورة اهلل و�سَبِهه. مل
وَرِتَنا َكِمَثاِلَنا« )تكوين 1:  اَن َعَلى �سُ االإن�سان قال: »ِلَن�سَنْع االإن�سَ
26(. بح�سب تف�سري االآباء، ال�سورة هي الو�سم الذي ال ميحى 
َبه هو تعاون من قبل االإن�سان الذي يحاول  يف االإن�سان، وال�سَّ
ب دائًما اأكرث اإىل كماله، ب�سرية ال نهاية لها اأبًدا، م�سرية  اأن يتقرَّ
�ْس  َفْلَيَتَقدَّ »الِقّدي�ُس  الروؤيا:  �سفر  . جاء يف  اإىل جمد«  »من جمد 

ا« )روؤيا 22: 11(. اأَي�سً
»الروؤية  اأو  اهلل  روؤية  ا  اأي�سً ى  ُي�سمَّ باهلل  االّتاد  هذا   
تعني  وروؤيته  حمبوبه،  حبِّ  يف  يرغب  بٍّ  حُمِ كّل  ال�سعيدة«. 
ال�سعادة بح�سوره، واأن يكون معه. عندما نقول »راأى« نقول 
هناك اثنان، راٍء وَمرِئّي، فالروؤية تدّل على متييز بني اثنني، ولكنَّها 
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ا على الوحدة بني االثنني. القدي�س بول�س ك�سف لنا  اأي�سً تدلُّ 
اأهل قورنت�س  اإىل  الواقع العجيب، ملـّا كتب  احلجاب عن هذا 
الذين كانوا يرغبون يف معرفة احلياة االأبديّة، قال: »َفاإِنََّنا َنْنُظُر 
اأَْعِرُف  االآَن  ِلَوْجٍه.  َوْجًها  ِحيَنِئٍذ  لِكْن  ُلْغٍز،  يِف  ِمْراآٍة،  يِف  االآَن 
ْعِرُف َكَما ُعِرْفُت« )1 قورنت�س 13:  َبْع�َس امْلَْعِرَفِة، لِكْن ِحيَنِئٍذ �َساأَ
12(. »راأى« هنا يعني »عرف«. وهي معرفة لي�ست فقط ذهنّية 
بل هي هبة حبِّ متبادلة، هي عالقة �سخ�سّية �سادقة. القّدي�س 
ا، ر�سول املحّبة، قال كلمات م�سابهة، عندما و�سف  يوحنا اأي�سً
يف  امل�ستقبلة  وخبتنا  االأر�س،  يف  احلالّية  خبتنا  بني  الفرق 
ال�سماء. قال: »اأَيَُّها االأَِحبَّاُء، االآَن َنْحُن اأَْواَلُد اهلِل، َومَلْ ُيْظَهْر َبْعُد 
اُه  َماَذا �َسَنُكوُن. َولِكْن َنْعَلُم اأَنَُّه اإَِذا اأُْظِهَر َنُكوُن ِمْثَلُه، الأَنََّنا �َسَنَ

َكَما ُهَو« )1يوحنا 3: 2(.
روؤية اهلل هي احلياة االأبديَّة، ويف الوقت نف�سه هي الراحة   
االأبديّة للمختارين. هي احلياة االأبدّية الأّن م�ساهدة اهلل �ستكون 
متناٍه،  ال  اهلل  الأّن  جديد،  دائًما  اكت�ساف  مثل  جديدة،  دائًما 
ا راحة اأبدّية  ومن ثمَّ ال ميكن ا�ستنفاده بعرفتنا وحبِّنا. وهو اأي�سً

الأنَّ وجه اهلل هو ينبوع �سالم اأبدّي وعزاء دائم.

اد مع القريب ا اترّ 5( ال�صماء هي اأي�صً
ال�سماء  �سّكان  كّل  مع  »ال�رشكة«  هو  لل�سماء  اآخر  وجه   
املخلوقني، اأعني مع املالئكة والقدي�سني. اهلل وحده يعرف من 

هم املخلَّ�سون املباَركون وعددهم. يف �سفر الروؤيا، جاء الكالم 
على »ربوات وربوات املالئكة« )روؤيا 5: 11( وعلى »ُجمُهوٍر 
َو�َسعٍب  َوَقبيَلٍة  ٍة  اأُمَّ ُكلِّ  ِمن  َيُه،  ُيح�سِ اأَن  اأَحٌد  َيقِدُر  اَل  َكِبرٍي 
اٍن« )روؤيا 7: 9(. كذلك الر�سالة اإىل العبانّيني، عند الكالم  َوِل�سَ
على  تتكّلم  ال�سماء،  وكني�سة  االأر�س  كني�سة  بني  ال�رشكة  على 
ْهَيْوَن، َواإِىَل َمِديَنِة  الطوباوّيني ال�سعيدين: »ْلَقْد اأََتْيُتْم اإِىَل َجَبِل �سِ
ِفُل َماَلِئَكٍة،  َواإِىَل َرَبَواٍت ُهْم حَمْ َماِويَِّة،  اأُوُر�َسِليَم ال�سَّ  . يِّ اهلِل احْلَ
ِميِع،  َماَواِت، َواإِىَل اهلِل َديَّاِن اجْلَ ُة اأَْبَكاٍر َمْكُتوِبنَي يِف ال�سَّ َوَكِني�سَ
وَع،  ِديِد، َي�سُ يِط اْلَعْهِد اجْلَ ِلنَي، َواإِىَل َو�سِ َواإِىَل اأَْرَواِح اأَْبَراٍر ُمَكمَّ
.)24-22  :12 )عبانيني  َهاِبيَل«  ِمْن  َل  اأَْف�سَ َيَتَكلَُّم  َر�سٍّ  َدِم  َواإِىَل 
كّل واحد بفرده، واجلميع جوقة واحدة، ب�سوت واحد وقلب 
املخّل�س  وامل�سيح  اخلالق  اهلل  ميّجدون  واحدة،  ونف�س  واحد 
كّل  االآخرين،  مع  كامل  ان�سجام  يف  كلُّهم  القد�س.  والروح 
واحد يِحّب االآخر مثل نف�سه، كّل واحد يرى اهلل يف االآخر، 
كّل واحد يِحّب قريبه، على مثال حّب ي�سوع له. ال اأثر الأنانية 
ـَ�سُّ القلب، بل اجلميع يريدون اخلري للجميع. الكلُّ  وال ح�سد مي
يت�سارك مع الكّل. كّل واحٌد �سعيد بكمال االآخر، ب�سخ�سيَّته 
ة مع الثالوث القّدو�س. كلُّهم يجل�سون  املتمّيزة، بعالقته اخلا�سّ
اإىل مائدة احلمل، كما وعد ي�سوع الر�سل: »�َسَتاأُكُلوَن َوَت�رَشُبوَن 
يَن اإىَل  َعَلى َماِئَدِتي يِف َمَلُكوِتي« )لوقا 22: 29(. »ُطوَبى ِللَمدُعوِّ

َوِليَمِة ُعر�ِس احَلَمِل« )روؤيا 19: 9(.
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عن  عبَّ   )Michelangelo(اأجنيلو ميكيل  العظيم  الفنان   
العاّمة«  »الدينونة  مده�سة، يف جدارّية  ب�سورة  ال�سماء  �سعادة 
الفاتيكان:  )Capella Sixtina(يف  �سي�ستينا«  »الكاِبيال  يف 
اإىل بع�س وجًها  هم  الطوباويُّون، كلُّهم يف عيد، ينظرون بع�سُ
ويتمّتعون  امل�سيح  اإىل  بنظرهم  قون  يحدِّ وكلُّهم  وجه،  اإىل 

ب�ساهدة وجهه البهّي اإىل االأبد.

6( ال�صماء هي تقيق الذات لكلرّ �صخ�س وبلوغ كماله
يف ال�سماء، ُبعد امل�ساركة ال يخفي وال يلغي الُبعد الفردّي   
ال�سخ�سّية،  الفردّية  وبيزاته  هو،  با  ال�سخ�س  ال�سخ�سّي. 
ة مع اهلل، كلُّ هذا »َيخُل�س«. كّل واحد يرى  وبعالقته اخلا�سّ
روؤيته ال�سخ�سّية، اهلل احلّي »وجًها لوجه«، والواحد مع االآخر، 
ُلْغٍز،  َنْنُظُر االآَن يِف ِمْراآٍة، يِف  كما يقول بول�س الر�سول: »َفاإِنََّنا 
لِكْن ِحيَنِئٍذ َوْجًها ِلَوْجٍه. االآَن اأَْعِرُف َبْع�َس امْلَْعِرَفِة، لِكْن ِحيَنِئٍذ 
هذه  يف  ونالحظ   .)12  :13 )1قورنت�س  ُعِرْفُت«  َكَما  ْعِرُف  �َساأَ
االآية، كيف انتقل القدي�س بول�س من �سيغة اجلمع »نحن« اإىل 

�سيغة املفرد »انا«.
طريق  عن  هذه  االأبديّة  معاين  امل�سيحّي  التقليد  حفظ   
خمتلف الفنون. ففي ر�سومات مرمي البتول، والر�سل والقّدي�سني 
مثل  نور،  من  بهالة  حماًطا  ال�سخ�س  راأ�س  يبدو  والقّدي�سات، 
الر�سومات  يف  الهالة  تدّل  بالبدر.  تيط  التي  البي�ساء  الهالة 

املجد،  اإكليل  هي  القّدي�سة.  اأو  بالقّدي�س  اخلا�ّس  النور  على 
هي عالمة اأمانته الكاملة للم�سيح يف اأثناء حياته على االأر�س. 
اهلل  منحها  التي  ة  اخلا�سّ املكافاأة  على  تدّل  نف�سه  الوقت  ويف 
 َ د القّدي�س يوحنا يف �سفر الروؤيا: »َمن انَت�رشَ للموؤمنني، كما اأكَّ
َوِرَث َهِذِه اخَلرَياِت. اأََنا اأَُكوُن اإَلَهُه َوُهَو َيُكوُن ابِني« )روؤيا 21: 
7(. كلُّ خمتار ُيعَطى ا�سًما جديًدا، يعطيه اإيّاه اهلل، كما جاء يف 
امْلُْخَفى،  امْلَنِّ  ِمَن  َياأُْكَل  اأَْن  اأُْعِطيِه  َف�سَ َيْغِلُب  »َمْن  الروؤيا:  �سفر 
اَل  َمْكُتوٌب  َجِديٌد  ا�ْسٌم  اِة  �سَ احْلَ َوَعَلى  اَء،  َبْي�سَ اًة  َح�سَ َواأُْعِطيِه 
َيْعِرُفُه اأََحٌد َغرْيُ الَِّذي َياأُْخُذ« )روؤيا 2: 17(. هذا يبنيِّ عالقة مميَّزة 
لكّل طوباويٍّ مع اهلل. كّل طوباويٍّ ي�سيء بنور خا�ّس، متَّ�سل 
له مكانه، بح�سب ما قال ي�سوع  االإلهّي. كّل واحد  بالينبوع 
»يِف َبيِت اأِبي َمَناِزُل َكِثرَيٌة« )يوحنا 14: 2(. واالآُب وحده يعرف 
طلب  على  اأجاب  ملـّا  ي�سوع  عناه  ما  هذا  ومنزله.  واحد  كّل 
َمايِل َفَلي�َس  يَني اأَو �سِ ا َعن مَيِ الر�سولني يعقوب ويوحنا: »اأَن َتِل�سَ
د  يِل اأَن اأُعِطَيُه: ُهَو مِلَن اأُِعدَّ َلُهم ِمن ِقَبِل اأِبي« )متى 20: 23(. حدَّ
املنزلَة  العذراء  ملرمي  ثابتة،  وب�سورة  دائًما،  امل�سيحّي  التقليد 
يف  الفريد  دورها  ب�سبب  ي�سوع،  ابنها  اإىل  واالأقرب  االأوىل 
َيْت بَحّق »ملكة  خّطة اخلال�س االإلهّية لفداء الب�رشّية. ولهذا �ُسمِّ
ة،  ا منازل الر�سل اخلا�سّ د ي�سوع اأي�سً املالئكة والقّدي�سني«. حدَّ
الذين �سيجل�سون »على اثني ع�رش عر�ًسا ليدينوا اأ�سباط اإ�رشائيل 

االثني ع�رش« )لوقا 22: 30(.
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7( هل ال�صماء مكان؟
ًبا من نف�س وج�سد، مرتبطة  طبيعتنا الب�رشّية، لكونها مركَّ  
باملكان  مرتبطان  وخيالنا،  فكرنا  كذلك  واملكان.  بالزمان 
ر  نت�سوَّ ال�سماء،  ويف  اهلل  يف  نفّكر  عندما  ولهذا  والزمان. 
الذي  امل�سيح  وي�سوع  فوق.  مكان  ال�سماء  اأّن  عفويّة  ب�سورة 
ا  اأي�سً ي�ساركنا هو  اأن  اراد  اخلطيئة،  ما عدا  مثلنا،  اإن�ساًنا  �سار 
يف طريقة تفكرينا وتعبرينا، فا�ستخدم عباراتنا يف اإطار الزمان 
ر�سالته  وعن  ذاته  عن  متكلًِّما  لنيقودمي�س،  مثاًل  قال  واملكان. 
َماِء،  َماِء اإالَّ الَِّذي َنَزَل ِمَن ال�سَّ اخلا�سة: »مَل َي�سَعْد اأَحٌد اإىَل ال�سَّ
اِن« )يوحنا 3: 13(. فقد تكلَّم على ال�سماء كمكان.  اأي ابُن االإن�سِ
روا عليه ملـّا كلَّمهم على  كذلك، يف كالمه لتالميذه الذين تذمَّ
َماِء« )يوحنا 6: 51(.  خبز احلياة، قال: »اأَنا اخُلبُز النَّاِزُل ِمَن ال�سَّ
َكاَن  َحيُث  َي�سَعُد  اِن  االإن�سَ اْبَن  َراأَيُتُم  َلو  »َكيَف  ا:  اأي�سً وقاَل 
وبنيَّ  وطنه.  ال�سماء  اإنَّ  ي�سوع  يقول   .)66  :6 )يوحنا  اًل؟«  اأوَّ
اإىل  �سعد  عندما  ر�سله،  �ساهده   ، ومرئيٍّ وا�سح  ب�سهد  ذلك 
َل َعن  ال�سماء من على ِقّمة جبل الزيتون، وهم ناظرون: »انَف�سَ
َماِء« )لوقا 24: 51؛ راجع اأعمال الر�سل 1: 1(.  اأنَظاِرِهم َوُرِفَع اإِىَل ال�سَّ
ي�سوع:  على �سعود  متكلًِّما  من جهته،  بول�س،  القدي�س  قال 
االأَر�ِس؟«  َعَلى  ُهَنا  اًل  اأَوَّ َنِزَل  اأَنَُّه  اإالَّ  ِعَد  �سَ اأَنَُّه  َيعَني  »َماَذا 

)اأف�س�س 4: 9(.
اأّن  فيها  ظهر  اأيَّ�سا  اأخرى  عبارات  ي�سوع  وا�ستخدم   

العّلّية  يف  الر�سل  مع  كان  َـّا  مل خا�ّس.  مكان  مثل  هي  ال�سماء 
اأبًدا  اإّنه لن يرتكهم  َيهم، قال لهم  ُيعزِّ اأن  للع�ساء االأخري، واأراد 
واأّنه �سيبقى معهم دائَما، بل �سينقلهم معه اإىل حيث هو، ليكونوا 
معه اإىل االأبد. قال لهم َحرِفيًّا: »اَل ت�سَطِرْب ُقُلوُبُكم. اآِمُنوا ِباهلل 
ا. يِف بيَت اأبي َمَناِزُل َكِثرَيٌة. َوَلو مَل َتُكْن مَلَا ُقْلُت  َواآِمُنوا ِبي اأَي�سً
َلُكم  عَدْدُت  َواأَ َذَهْبُت  اإَذا  َمَكاًنا.  َلُكم  ِعدَّ  اِلأُ َذاِهٌب  اأَنا  َلُكم: 
ُكوُن اأَنا َهَناَك  َمَكاًنا �َساآِتي ِمن َجِديٍد َواآُخُذُكم َمِعي، اِلأَنَُّه َحيُث اأَ
ِريَق« )يوحنا  َتعِرُفوَن الطَّ اأَنا َما�ٍس،  اأَنُتم َتُكوُنوَن. َوَحيُث  ا  اأَي�سً

.)4-1 :14
من الوا�سح اأنَّ ي�سوع يتكيَّف مع عقلية النا�س وي�ستخدم   
اللغة والقوالب الذهنّية التي ي�ستخدمونها. الفكرة االأ�سا�سّية هي 
يبقى معهم، وهم  ي�سوع ال يرتك تالميذه وحدهم، ولكّنه  اأنَّ 
اهلل،  اأن نكون مع  ال�سماء:  االأبد. هذه هي  اإىل  �سيكونون معه 
ومع ي�سوع ومع الروح القد�س. اهلل نف�سه هو ال�سماء. ال�سماء 
ولي�ست  واأبديّة.  وافرة  حياة  هي  �سعادة،  حالة  حياة،  حالة 
اهلل  الأّن  مكان.  باأّي  وال  االأ�سفل،  اأو  االأعلى  بالف�ساء  مرتبطة 

ه مكان. حيث اهلل هناك ال�سماء. القدير والالمتناهي ال يُحدُّ
اأن نبداأ �سماءنا  اأنَّه ميكننا  يف الواقع، ما يقوله ي�سوع هو   
هنا على االأر�س. ميكننا هنا اأن نبداأ فنتذّوق ال�سماء، واأن نعي�س 
احلياة االأبديّة، منذ االآن وهنا على االأر�س. يف العظة يف جممع 
ه ي�سوع كالمه اإىل �سامعيه يف  كفرناحوم على خبز احلياة، وجَّ
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احلا�رش ويف امل�ستقبل. بداأ فَطْماأََنهم اإذ قال لهم: »اأَنا ُهَو ُخبُز 
اإىَل  َيحَيا  اخُلبِز  َهَذا  ِمن  اأََحٌد  اأَكَل  اإْن  َماِء.  ال�سَّ ِمَن  النَّاِزُل  احَلَياِة 
)يوحنا   » الَعامَلِ َياة  حِلَ ِدي  َج�سَ ُهَو  اأََنا  اأُعِطيِه  الَِّذي  َواخُلبُز  االأََبِد، 
َب َدِمي َفَلُه احَلَياُة  ِدي َو�رَشِ َكَل َج�سَ ا: »َمْن اأَ 6: 51(. وقال اأي�سً
االأََبِدّيُة، َواأََنا اأُِقيُمُه يِف الَيوِم االأَِخرِي« )يوحنا 6: 54(. فهم القدي�س 
بول�س متاَم الفهم هذا التعليم، ولهذا كتب اإىل اأهل قولو�سي قال 
د يف حياِته  لهم اإّنهم ي�ساركون منذ االآن امل�سيح القائم واملمجَّ
ِباالإمَياِن  ا  اأي�سً َمَعُه  َفُقْمُتم  ـَعُموِديَِّة  امل يِف  َمَعُه  »ُدِفْنُتم  االأبدّية: 
اأَقاَمُه ِمن َبنِي االأمَواِت« )قولو�سي 2: 12(«. ثم  ِبُقدَرِة اهلل الَِّذي 
اأ�ساف يحثُّهم حثًّا �سديًدا م�سرًيا اإىل ال�سماء: »ِبَا اأَنُّكم ُقْمُتم َمَع 
يُح َجاِل�ٌس  ـَ�سِ يِح َفا�سَعْوا اإىَل االأُُموِر الَِّتي يِف الُعَلى، َحيُث امل ـَ�سِ امل

نِي اهلل« )قول�سي 3: 1(. َعَلى مَيِ

8( الرغبة يف ال�صماء
كان لدى بع�س القّدي�سني اإح�سا�س عميق بحقيقة ال�سماء   
ولهذا اأبَدوا رغبًة �سديدة يف البلوغ اإليها. نذكر يف ما يلي ثالثة 

اأمثلة فقط:
نرى  ونرى،  ن�سرتيح  »هناك  قال:  اأغ�صطين�س  القدي�س   

ونِحّب، نِحبُّ ون�سبِّح« )مدينة اهلل، جزء 22، 30 ،5(.
ُيدِخل  �سيًئا  تَدِعي  »ال  قالت:  اأفيال  دي  تريزا  القدي�صة   
اال�سطراب يف نف�سك، ال تَدِعي �سيًئا يخيفك. كّل �سيء فاٍن، 

ل. بال�سب تنالني كّل �سيء. من كان اهلل معه،  اهلل وحده ال يتبدَّ
تَرْي  اأن  فلتُكْن رغبتك يف  ينق�سه �سيء. اهلل وحده يكفي.  ال 
اأّنك  تفقديه. وليُكْن عذابك يف  اأن  �سيًئا واحًدا:  اهلل، وخايف 
بك منه. و�ستعي�سني  ال متتلكينه، وليُكْن فرحك يف كّل �سيء يقرِّ
باتي�ستا، رئي�سة دير فاالدوليد، 2  الراهبة ماريا  اإىل  )ر�سالة  يف �سالم كبري« 

ت�رشين الثاين/نوفمب 1576(.
ِمْن  ْبُتُه  َح�سِ ِرْبًحا، هَذا  يِل  َكاَن  قال: »7َما  القدي�س بول�س   
اَرًة  ا َخ�سَ اأَْي�سً �َسْيٍء  ُكلَّ  ُب  اأَْح�سِ ينِّ  اإِ 8َبْل  اَرًة.  يِح َخ�سَ امْلَ�سِ اأَْجِل 
ُْت ُكلَّ  وَع َربِّي، الَِّذي ِمْن اأَْجِلِه َخ�رشِ يِح َي�سُ ِمْن اأَْجِل َمْعِرَفِة امْلَ�سِ
ِفيِه،  9َواأُوَجَد  يَح،  امْلَ�سِ ْرَبَح  اأَ ِلَكْي  ُنَفاَيًة  ُبَها  اأَْح�سِ َنا  َواأَ االأَ�ْسَياِء، 
الَِّذي  اْلِبُّ  يِح،  بامْلَ�سِ االإِمَياِن  ِمَن  َبِل  النَّاُمو�ِس،  ِمَن  ي  ِبرِّ َوَلْي�َس 
َكَة اآاَلِمِه،  َة ِقَياَمِتِه، َو�رَشِ ِمَن اهلِل ِباالإِمَياِن. 10الأَْعِرَفُه، َواأَعِرَف ُقوَّ
َقْد  اأَينِّ  12َلْي�َس  االأَْمَواِت.  ِقَياَمِة  اإِىَل  اأَْبُلُغ  11َلَعلِّي  ِبَْوِتِه،  بًِّها  ُمَت�سَ
الأَْجِلِه  الَِّذي  اأُْدِرُك  َلَعلِّي  اأَ�ْسَعى  َولِكنِّي  َكاِماًل،  ُْت  �رشِ اأَْو  ِنْلُت 
ُب  وُع. 13اأَيَُّها االإِْخَوُة، اأََنا َل�ْسُت اأَْح�سِ يُح َي�سُ ا امْلَ�سِ اأَْدَرَكِني اأَْي�سً
ى  اأَْن�سَ اأََنا  اإِْذ  َواِحًدا:  �َسْيًئا  اأَْفَعُل  َولِكنِّي  اأَْدَرْكُت.  َقْد  اأَينِّ  ي  َنْف�سِ
وِل  اُم،14اأَ�ْسَعى اإىَل الَغاَيِة ِللُح�سُ َما ُهَو َوَراُء َواأَْمَتدُّ اإِىَل َما ُهَو ُقدَّ
يِح  امْلَ�سِ يِف  ِلَنَناَلَها  َعُل  ِمن  اإَليَها  اهلل  َيدُعوَنا  الَِّتي  ـَُكاَفاأَِة  امل َعَلى 
ُعوَر.  وَع. 15َوَعَليَنا َنحُن الَكاِمِلنَي َجِميًعا اأَن َن�سُعَر َهَذا ال�سُّ َي�سُ
ا.  ُف َلُكم َعن َذِلَك اأَْي�سً َواإَذا �َسَعْرمُت �ُسُعوًرا اآَخَر َفاإِنَّ اهلل �َسَيك�سِ

16 َفْلُناَلِزْم َخطَّ �َسرِيَنا َحيُث َبَلْغَنا« )فيليبي 3: 16-7(.
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