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عن الموت 
واالحتضار: 

رجاؤنا 
للُمسَتقبل

باألبديـة  ع  لِيتمتَـّ اإلنسـان  َخلَـق هللا 
َخليَقِتـه.  ومـع  معـه  َمَحبّـٍة  فـي عالقـة 
لكـنَّ هـذه العالقـة تََشـوََّهت ِمـن ِقبَـل 
داخـل  مـن  للخطيـة  الغاِمـض  الظهـور 
ـماوية )إشـعياء ١٤: ١2–١٥،  يـار السَّ الدِّ
 :١2 يوحنـا  رؤيـا   ،١–١٩2  :2٨ حزقيـال 
٧–١2( ومـا تَِبـَع ذلـك ِمـن سـقوط آدم 
 :٥ روميـة   ،١–١٩  :٣ )التكويـن  وحـواء 
١2(. وبصورة مأسـاوية، لـم يبتَلِع الموت 

الجنـس البشـري فحسـب، بـل الحياة بأكملهـا أيًضـا. إنَّ مظاهر المـوت يمكن رؤيتهـا اليوم في 
األوراق التـي تتسـاقط مـن األشـجار، والزهـور التي تذبل فـي مزهرياتنا، وحيواناتنـا األليفة التي 
تمـوت ُمتألِّمـة، وأحبائنـا الذيـن يُؤخذون ِمنَّا بقسـوٍة. عالمنا ملـيء بالمعانـاة، واآلالم، والدموع 

التـي لـم تنشـف ولـم تُمَسـح بعـد.
وتوقًـا لِعالـٍم أفضل، َصوَّر الناس ألنفسـهم أشـكااًل عديدة لـ »الفردوس« الـذي يَتَمّنون   
العيـَش فيـه. مثـاًل، فـي عـام ١٩٣٣ أصـدر الروائـي جيمـس هيلتـون كِتابـه: ›األفـق المفقـود‹ 
الـذي تـمَّ تحويلـه إلـى فيلم سـينمائي، بعد سـنواٍت قليلـة، يحمل نفس العنـوان. يَُصـوِّر الفيلم 
ِمحنـة طائـرة ينفـد وقودهـا، وينتهي بارتطامهـا بجبال الهيمااليا المكسـوَّة بالثلـوج. يموت قائد 
ة التـي نََجـت يتم انتشـالها مـن الحطـام وتصطحبهـا مجموعة  الطائـرة فـي االرتطـام، لكـنَّ الِقلَـّ
مـن التبيتييـن )أهـل التبيـت( إلـى الـوادي الفردوسـي - وادي شـانغريال. منعزليـن عـن العالـم 
الخارجـي، ينمـو السـاكنين فـي الحـب والحكمة، وهم يعيشـون حيـاًة ُمقاِربة للخلود، يسـودها 

والفرح.  االنسـجام 
بالطبع، هذه قصة خيالية. 

نحـن، كَبَشـٍر فـاٍن، ِبحاجـة إلـى ضمـاٍن فـي الحاضر ورجـاء )أمل( للمسـتقبل. وكما أحسـن، 
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عالـم الالهـوت السويسـري إميـل برونـر، عندمـا أعلـن موضًحـا: »كما هو األوكسـجين بالنسـبة 
للرئتيـن، كذلـك هو الرجاء )األمل( بالنسـبة لِمعنى الحياة البشـرية. انتَِزْع األوكسـجين، فيحدث 
المـوت بسـبب االختنـاق، انتَـِزْع الرجـاء )األمـل( فتُحاَصـر البشـرية بسـبب ضيـق التَّنفـس؛ 
يَُسـيطر اليـأس، الـذي يبـدأ ِبَشـلِّ القـوى الفكريـة والروحية مـن خالل الشـعور بانعـدام الحس 
)الالشـعور( وفقـدان الهـدف مـن الوجود. وكما أنَّ مصير الكائنات البشـرية يعتمـد على تزوُّدها 
باألوكسـجين، هكـذا يعتمد مصير البشـرية على تزوُّدهـا بالرجاء )األمل(« )إميـل برونر، ›الرجاء 
األبـدي‹، صفحـة ٧(. بالفعـل، الرجـاء الكتابـي يدعمنـا ويُقّوينـا خـالل األزمـات الوجوديـة التـي 

نواجههـا فـي رحلتنا نحـو األبدية. 
علـى النقيـض مـن القصة الخياليـة لـ ›األفق المفقـود‹، وادي شـانغريال، فإنَّ رجاَءنـا بالحياة 
ـس على  ه ُمؤسَّ األبديـة ال يَتبَـع »ُخرافـات ُمصنَّعـة« )الرسـالة الثانيـة للرسـول بطـرس ١: ١٦(. إنَـّ
َوعـد هللا الصـاِدق ِبعالَـٍم ِمثالـي ال يكـون فيـه دمـوع وال وجع وال مـوت )رؤيا يوحنـا 2١: ١–٥(. 
ـك واعتَزَّ بـه الكثير ِمن المسـيحيين عبر  هـذا الوعـد الثميـن ألَهَم الكنيسـة الرسـولية، وقد تَمسَّ
القـرون. هـذا الوعـد ذاتـه، دون أن يفقـد قّوتـه قـط، يمنـح المعنى والهـدف لحياتنـا الحاضرة. 
ع ِبِثَقـة إلـى الُمسـتقبل. ويُؤكِّـد لنـا بـأنَّ كل أحبائنـا الذيـن ماتـوا فـي  ه يَسـَمح لنـا أن نَتطلَـّ إنَـّ

المسـيح سـوف يُقاُمـون أخيـرًا ِمـن األمـوات لِيَرثوا الحيـاة األبدية. 
س الحاليـة تتنـاول موضـوع الصـراع العظيـم بيـن الخيـر والشـر ِمـن  دروس الِكتَـاب الُمقـدَّ
منظـور موضوعيـن رئيسـيين. األول هـو أصل الخطية، والمـوت، واسـتمرار وجودهما. الموضوع 
الثانـي هـو عمـل هللا الدائـم والُمسـتَِمر لَِحل هذه المشـاكل وإلعـادة العالَم إلى حالتـه األصلية 
المثاليـة. يتـم التركيـز بشـكل خـاص أيًضـا علـى الطبيعـة الفانيـة )المائتـة( للكائنـات البشـرية 
وكيـف أنَّ القيامـة تـؤدِّي إلـى الخلـود. في الحقيقـة، علينا أال نخشـى الموت ألن المسـيح مات 
ة المـوت. فـي الواِقـع، نحـن متأكـدون ِمـن أنَّ يسـوع ُممِسـك بــ  ِمـن أجلنـا وانتََصـَر علـى قُـوَّ

»َمفاتيـح الهاويـة والمـوت« )رؤيا يوحنـا ١: ١٨(.
َسَنستكشـف، فـي هـذا الربـع، الموضـوع المؤلـم المتعلـق بالمـوت، ولكـن من خالل   

لنـا بواسـطة يسـوع.  م  الُمَقـدَّ الرجـاء  َعَدَسـة 

د. ألبرتـو آر. تيـم )جامعـة آندروز(، المدير الُمسـاعد لــ Ellen G. White Estate, Inc، )أي 
لجنـة حمايـة الملكيـة الفكريـة لمؤلفـات إلـن ج. هوايـت(، وعضـو فـي لجنـة معهـد البحـوث 
الكتابيـة )BRICOM(، ولجنـة معهـد أبحـاث علـوم األرض )GRICOM(. خـدم سـابًقا كرئيـس 

.)LATS( لمعهـد الالهـوت األدفنتسـتي في أمريـكا الالتينيـة
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* 24-30 أيلول )سبتمرب(    الدرس األول    

تََمرُّد في كَوٍن كاِمٍل

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: 	يوحنـا 4: 8، 6	؛ 	يوحنـا 4: 7-6	؛ حزقيـال 28: 2	-9	؛ إشـعياء 

4	: 2	-5	؛ رؤيـا 2	� 

ْبـحِ؟ كَْيَف ُقِطْعـَت إِلَى األَْرِض  ـَماِء يَا زَُهـرَُة، ِبْنَت الصُّ آيـة الحفـظ: »كَْيَف َسـَقطِْت ِمَن السَّ
يَـا َقاِهَر األَُمِم؟« )إشـعياء 4	: 2	(�

ـر كان موجـوًدا  حـاول العديـد ِمـن الُمفكِّريـن تفسـير أصـل الشـر. اقتـرح بعضهـم بـأنَّ الشَّ
ـر. يعتقـد  بشـكٍل دائـم، ألنَّ الخيـر، حسـب رأيهـم، يُمكـن تقديـره فقـط عنـد ُمقارنتـه مـع الشَّ
ـُر. فمثاًل، في األسـاطير اليونانية،  آخـرون بـأنَّ العالَـم قـد ُخلَِق كاِماًل، ولكن، بطريقٍة ما، ظََهَر الشَّ
بـدأ الشـر عندمـا قاَمـت بانـدورا الفضوليـة ِبَفتح صنـدوٍق ُمْغلق َخرََجـت منه كل شـرور العالم 

ـر أصل الشـرور الُمخبَّـأة افتراضيًـا في ذلـك الصندوق(. )مـع ذلـك، هـذه األسـطورة، ال تَُفسِّ
ي الُقدرة )١أخبار  س بـأنَّ إلهنا الُمِحب هو كلِـّ علـى النَّقيـض مـن ذلك، يُعلِّمنـا الِكتَاب الُمقدَّ
األيـام 2٩: ١0، ١١( وكامـل )متـى ٥: ٤٨(. فـكّل مـا يفعلـه يجـب أن يكـون كامـاًل أيًضـا )التثنيـة 
٣2: ٤(، وهـذا يشـمل كيفيـة خلقـه لَِعالمنا. كيف يُمِكن إَذن للشـر والخطيـة أن يظهرا في عالم 
كامـل؟ بحسـب مـا ورد فـي التكويـن األصحـاح الثالـث، فإن سـقوط آدم وحواء هـو الذي جلب 

الخطية، والشـر، والموت إلـى العالم.
لكـنَّ هـذه اإلجابـة تُثيـر قضيّة أخرى. فحتَّى قبل السـقوط، كان الشـر موجـوًدا بالفعل، وقد 
ى وظََهـر فـي »الحيـة«، التـي خدعـت حـواء )التكويـن ٣: ١–٥(. بالتالـي، نحـن بحاجة إلى  تَجلَـّ
الرجـوع، حتـى قبل السـقوط، للعثـور على مصدر وأصول الشـر الذي يَُهيِمن كثيـرًا على وجودنا 

ا أحيانًا. الحالـي والـذي يُمِكن أن يَجعله بائًسـا جـدًّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 1 تشرين األول )أكتوبر(. *نرجو التَّعمُّ
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25 أيلول )سبتمبر(         األحد        

الخليقة، تعبير عن المحبة
إنَّ الطبيعة، في حالتها الحالية، تَحِمل رسـالة غامضة تَْمزج بين الخير والشـر على حدٍّ سـواء. 
يُمِكـن لُِشـجيرات الـورد أن تُنِتـج وروًدا جميلـًة وَعِطـرة، ولكـن أيًضـا تُنِتج أشـواكًا ضـارًّة وُمؤلِمة. 
يُمِكـن لطائـر الطوقـان )طائـر رائع األلـوان، ذو منقـار كبير، يتغذى علـى الفواكه والحشـرات( أن 
يُثيـر إعجابنـا بجمالـه، ثـم يُفزعنا بهجومه على أعشـاش طيور أخـرى والتهامه لِِفراِخهـا )كتاكيتها( 
الضعيفـة. حتـى الكائنـات البشـرية، القـادرة علـى التَّعاُمـل ِبلُطـف في لحظـة ُمعيَّنـة، يُمِكنها أن 
تُصِبـح شرسـة، وُمفَعمـة بالكراهية، بل وحتى عنيفـة )عدوانية( في اللحظة التـي تليها. فال عجب 
، فـي َمثَـل الحنطـة والـزوان، سـأَل الَعبـد مالِـك الحقـل: »يا سـيِّد، أليَس زرًعـا جيِّـًدا َزرَعَت في  أنَّ
َحقلِـك؟ فَِمـن أيـَن لـه زوان؟« )متـى ١٣: 2٧( أجـاب مالِك الحقل: »إنسـان َعُدوٌّ فََعـل هذا« )متى 

١٣: 2٨(. وبالِمثـل، َخلَـق هللا الَكـوَن كاِمـاًل، لكنَّ َعُدوًّا دنََّسـه ببـذور الخطية الغامضة.

اقـرأ الرسـالة األولـى للرسـول يوحنـا 4: 8، 6	� مـاذا يُمِكـن لِحقيقـة أنَّ »هللا محبـة« أْن تُخِبرنا 
عـن طبيعـة أعمالـه البديعة؟

 

 

حقيقـة أنَّ »هللا محبـة« )الرسـالة األولـى للرسـول يوحنـا ٤: ٨، ١٦( تَحِمل، علـى األقل، ثالث 
دالالت ضمنيَّـة. أواًل، المحبـة بطبيعتهـا الحقيقيـة ال يمكـن أن توجـد ُمنَغلِقة علـى ذاتها، ولكن 
يجـب التعبيـر عنهـا. )أي نـوع مـن المحبـة ال يتـم التعبيـر عنـه؟(. محبـة هللا تتـم مشـاركتها 
داخليًـا بيـن األقانيـم الثالثـة لأللوهـة، وخارجيًّـا في عالقتـه مع كل خالئقـه. ثانيًـا، كل ما يفعله 
هللا هـو تعبيـر عـن محبتـه غيـر المشـروطة والثابتـة )التـي ال تتغيـر(. هـذا يشـمل أعمالـه في 
الَخلـق وأعمالـه فـي الفـداء، بـل وحتـى مظاهر أحكامـه العقابية. »وقـد ُعبِّر عـن محبة هللا في 
عدلـه بقـدر مـا ُعبَّـر عنها فـي رحمته. إنَّ العدل هو أسـاس كرسـيه وثمرة محبتـه« )روح النبوة، 
ُمشـتهى األجيـال، صفحـة ٧٤٦(. وثالثًـا، بمـا أنَّ هللا محبَّـة وكل مـا يفعلـه يُعبِّـر عنـه َمحبَّته، فال 

يُمِكـن أن يكـون ُهـو منشـئ الخطيـة، التي تتعارض بشـكل ُمباشـر مـع ِصفاته.
ولكـن هـل احتـاج هللا حًقا ألن يخلـق الكون؟ ِمن َمنظور ُسـلطان هللا وسـيادته، يُمِكن للَمرء 
أن يقـول: ›كال‹، ألن ذلـك كان قـراًرا صـاِدًرا عـن مشـيئته الُحـرَّة. ولكـن، ِمـن منظـور طبيعتـه 
الُمِحبَّـة، فقـد أراد هللا َخلـَق كـوٍن كوسـيلة للتعبيـر عـن محبتـه لخليقتـه. وكـم هـو ُمدِهش أنه 
َخلَـق بعـض أشـكال الحيـاة، ِمثل البشـر، ليسـوا قادرين على االسـتجابة لَِمحبَّة هللا وحسـب، بل 
قادريـن أيًضـا علـى ُمشـاَركة المحبَّـة والتعبيـر عنهـا، ليـس هلل وحسـب، ولكـن لآلخريـن أيًضـا. 

)انظـر أيًضـا مرقـس ١2: ٣0، ٣١(.
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انظـر حولـك إلـى العالَـم الَمخلوق� بأيّـة طُرق يُمِكنـك أن ترى فيه انعكاسـات لِمحبَّة 
هللا، علـى الرغـم مـن ويـالت الخطيـة؟ كيـف يمكننـا أن نتعلّـم اسـتخالص دروس من 

الرجـاء ِمـن خـالل تعبير هللا عـن محبَّتـه الُمعلنِة فـي الطبيعة؟

26 أيلول )سبتمبر(        االثنين        

اإلرادة الُحرَّة، أساس المحبة
اقرأ 	يوحنا 4: 7–6	� ما الذي تُخبرنا به هذه الفقرة عن اإلرادة الُحرَّة كََشرٍط لَِتنمية المحبة؟ 

 

 

يُمِكـن للزهـور االصطناعيـة أن تكـون رائعة، لكنَّهـا ال تنمو وال تتفتح مثل الزهـور الطبيعية. 
الروبوتـات )اإلنسـان اآللـي( ُمبَرَمجة لِتَتَكلَّم ولِتَقـوم بالعديد من المهام، لكنَّهـا ال تنِبض بالحياة 
وليـس لهـا عواطف. في الواقع، الحياة واإلرادة الُحرَّة شـرطان أساسـيَّان، ال غنى عنهما، لَِشـخٍص 
ـي، ويُشـارك المحبـة. لذلـك، َخلَـَق إلهنـا الُمِحـب مالئكـة )بمـا في ذلك لوسـيفر(  ـى، ويُنمِّ يتلقَّ
ـة، بمـا في ذلـك إمكانية إتِّبـاع طريق  يـة التخـاذ اختياراتهـم الخاصَّ وكائنـات بشـرية تمتلـك ُحرِّ
خاطـئ. بمعنـى آخـر، لقـد َخلَـق هللا الكـون بأْسـرِه كَبيئَـة ِمثاليـة وُمتَناغمة من أجـل مخلوقاته 

لِيَنمـوا في المحبـة والِحكمة. 
فـي ١يوحنـا ٤: ٧–١٦، يؤكِّـد الرسـول يوحنا بـأنَّ »هللا محبـة«، وبأنَّه أظَهَر محبَّته لنا بإرسـال 
ابنـه الوحيـد ليمـوت ِمـن أجل خطايانـا. ونتيجة لذلك، يجب علينـا أن نُعبِّر عـن امتناننا لَِمحبّته 
الالُمتناهيـة بمحبتنـا بعضنـا بعًضـا. مثـل هـذه المحبـة، الناِشـئة مـن عنـد هللا، سـتكون الدليـل 
األكثـر إقناًعـا علـى أنَّ هللا يَثبُـُت فينـا ونحـن نثبـت فيـه. إنَّ التمـاس أن نعكـس محبـة هللا نحو 
بعضنـا بعًضـا يكـون منطقيًـا فقـط إذا تـمَّ توجيهـه إلـى مخلوقـات يمكنهـا أن تختـار تَنميـة 
وإظهـار تِلـك المحبـة أو، علـى النقيـض مـن ذلـك، أن تعيـَش حيـاًة تتمحـور حول الـذات. ومع 
حت في  يـة االختيار يمكن إسـاءة اسـتخدامها بكل سـهولة، وهي حقيقة ُمحزِنـة تََوضَّ ذلـك، فُحرِّ

التَّمـرُّد المأسـاوي الـذي أقـدم عليه لوسـيفر في السـماء.
يـة االختيـار، ال يـزال بعـض النـاس يتسـاءلون، إذا كان هللا يعلـم  حتـى مـع إدراك أهميـة ُحرِّ
بـأنَّ لوسـيفر َسـيَتمرَّد، فلمـاذا َخلََق هللُا لوسـيفَر من األسـاس؟ هـل إقدام هللا على َخلق لوسـيفر 

يجعـل هللا، فـي نهايـة المطـاف، مسـؤواًل عن أصـل الخطية؟ 
قـد يكـون هـذا سـؤااًل صعبًـا للغايـة للتكهـن حولـه، ألنـه يعتمـد علـى عوامـل كثيـرة، بمـا 
فـي ذلـك المقصـود بالضبـط مـن كلمـة »مسـؤول«. إنَّ أصـل الخطيـة وطبيعتهـا همـا ِسـرَّان ال 

يسـتطيع أحـد تفسـيرهما بشـكل كامـل. 
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رغـم ذلـك، لـم يقـِض هللا بوجـود الخطيـة؛ لقـد َسـَمَح بوجودهـا فقـط، وبعـد ذلـك، علـى 
الصليـب، أخـذ علـى عاتِِقـه العقوبـة القصـوى لِِتلـك الخطيـة، وبالتالـي تمكَّـن هـو، فـي نهايـة 
المطـاف، ِمـن الَقضـاء عليهـا. فـي كل تأمالتنـا المؤلمـة عن الشـر، يجب أال ننسـى أبـًدا بأنَّ هللا 
نفسـه قـد َدفَـَع الثمـن األعلى بسـبب وجـود الخطيـة والشـر )انظـر متـى ٥: ٤٣–٤٨، رومية ٥: 
م نتيجتهمـا أكثـر ممـا يمكـن ألي شـخص منـا أن يتألـم ويُقاسـي.  ٦–١١(، وأنـه قـد قاسـى وتألَـّ

سـة، لكنَّهـا تأتي ُمثَقلـة بأحمال عواقب  يـة اإلرادة، هـي عطيَّـة ِمـن هللا، وهي ُمقدَّ ُحرِّ
وخيمـة، ليـس فقـط علـى نفسـك، ولكن علـى اآلخرين أيًضا� مـا هي القـرارات الهامة 
التـي توشـك علـى اتِّخاذهـا، باسـتخدام هـذه العطيَّـة، ومـاذا سـتكون عواقـب أيَّـة 

قـرارات سـتقوم باتِّخاذها؟

27 أيلول )سبتمبر(        الثالثاء        

الجحود الغامض
اقرأ حزقيال 28: 2	–9	� ما الذي يمكننا أن نتعلَّمه ِمن هذا المقطع عن األصل الغامض للخطية؟

 

 

الكثيـر مـن ِسـفر حزقيـال كُِتـَب ِبلُغـة رمزيـة لِِنهايـة الزمـن. فـي كثيـر مـن الحـاالت، تـمَّ 
اسـتخدام كيانـات محددة )مثل أشـخاص، حيوانـات، وكائنات )أشـياء(( وأحـداث َمَحلِّية لتمثيل 
م الـرب عـن  ووصـف حقائـق كونيـة و/أو تاريخيـة أوسـع. فـي سـفر حزقيـال 2٨: ١–١0، تكلَـّ
رئيـس صـور )صـور ذاتهـا كانت مدينـة فينيقية سـاحلية، مدينة قديمـة وُمزدهـرة( كََحاكم غني 
وُمتَكبِّـر، الـذي لـم يكـن سـوى »إنسـان« لكنَّه إدَّعى أنـه إله حتى أنـه جلس )إدَّعـى أنه جلس( 

فـي مجلـس اآللهة. 
ثـم فـي حزقيـال 2٨: ١2–١٩، تُصِبـح هـذه الحقيقـة التاريخيـة تشـبيًها لِوصـف السـقوط 
األصلـي لــ لوسـيفر فـي المجالِـس السـماوية. لذلـك، فـإنَّ َملِك صـور، الـذي كان إنسـانًا يعيش 
»فـي قلـب البحـار« )حزقيـال 2٨: 2، ٨(، يرمـز اآلن إلـى »الكروب الُمنبَِسـط الُمظلـل« )حزقيال 

ِس« )حزقيـال 2٨: ١٣، ١٤(. 2٨: ١٤( فـي »عـدن، جنـة هللا« و »َعلَـى َجبَـِل هللِا الُْمَقـدَّ
عبـارة حاسـمة فـي القصـة بأكملها وردت فـي حزقيال 2٨: ١٥، التـي تقول: »أَنْـَت كَاِمٌل ِفي 
ى ُوِجـَد ِفيَك إِثْـٌم«. ِمن ثـم، والمهم، أنَّ كَمال لوسـيفر كان يشـمل  طُرُِقـَك ِمـْن يَـْوَم ُخلِْقـَت َحتَـّ
ية  علـى إمكانيـة الشـر، واحتماليـة ِفْعـل الخطـأ، وذلك ألنـه، ككائن أخالقـي، امتَلَك لوسـيفر ُحرِّ

اإلرادة، وهـو ُجـزء ممـا يعنيـه أن يكون كائًنـا كاماًل. 
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فـي الحقيقـة، ُخلِـَق لوسـيفر كاِمـاًل – وهـذا شـمل قدرته علـى االختيـار بحرية. ومـع ذلك، 
فـإن اإلسـاءة لذلـك الكمـال ِمـن خالل سـوء اسـتخدامه إلرادته الُحـرَّة، جعلـه يُصبح فاسـًدا من 

خـالل اعتبـار نفسـه أكثـر أهمية ممـا كان عليـه بالِفعل 
لـم يعـد لوسـيفر راضيًـا عـن الكيفيـة التـي َخلََقـه هللا بهـا وأكرمـه مـن خاللهـا، لقـد فََقـَد 
ـا فيما يتعلق  لوسـيفر ُشـكرَه وامِتنانـه هلل وتمنَّـى أن ينـال تقديـرًا أكثـر مما يسـتحقه بالفعل. أمَّ
بكيـف أمّكـن لهـذا أن يحـدث مـع كائـن مالئكـي كامـل، يعيـش فـي كـون كامـل، فيبقـى سـرَّا  

ولُْغـزًا، كمـا سـبق وذَكَرْنَا.  
ـعي  »الخطيـة هـي شـيء غامـض، ال يمكـن تفسـيره. لـم يكـن هنالـك سـبب لوجودهـا؛ والسَّ
لتفسـيرها هو السـعي إلعطاء سـبٍب لوجودها، وذلك سـيكون تبريرا لوجودها. ظهرت الخطية في 
كـوٍن كامـل، شـيء ظهـر أنـه ال يمكـن تبريـره.« )روح النبـوة، ذا تروث أبـاوت إنِْجلز، صفحـة ٣0(.

نكـون  أن  علينـا  »فـي كل شـيء«  بولـس:  الرسـول  يقـول  فـي 	تسـالونيكي5: 8	، 
شـاكرين� كيـف يمكـن أن تسـاعدنا هذه الكلمـات فـي التَّغلُّب على مشـاعر الجحود 

)عـدم االمتنـان( والشـفقة علـى الـذات، خاصـة فـي األوقـات الصعبـة؟

28 أيلول )سبتمبر(        األربعاء       

ثََمن الكبرياء
س، فكرتيـن أو موضوعيـن أساسـيين يتنافـس  يمكـن للمـرء أن يـرى، ضمـن الِكتَـاب الُمقـدَّ
أحدهمـا مـع اآلخـر. األول هـو موضـوع شـاليم )سـاليم(، َجبَـل صهيـون، أورشـليم، وأورشـليم 
الجديـدة، التـي ترمـز إلـى ملكـوت هللا. والثانـي هـو موضـوع بابـل )بـرج بابـل، والحقـا مدينة 
بابـل(، التـي ترمـز إلـى السـلطان والعالـم الزائـف للشـيطان. لقـد دعـا هللا شـعبه عـدة مـرات 

للخـروج مـن بابـل الوثنيـة ليخدمـوه فـي أرض الموعـد.
مثـال، أبـرام )الحقـا إبراهيم( طُلَِب منه أن يرحل مـن أور الكلدانيين إلى أرض كنعان )التكوين 
١١: ٣١– ١2: ٩(. وفـي نهايـة السـبي الطويـل، تـرك اليهـود بابـل وعـادوا إلـى أورشـليم )عـزرا 2(. 
وفـي سـفر الرؤيـا، يُدعى شـعب هللا للخروج ِمـن بابل آخر الزمـان )رؤيا ١٤: ٨( ليسـكنوا معه في 

النهايـة علـى جبل صهيون وأورشـليم الجديدة. )رؤيـا ١٤: ١؛ رؤيـا 2١: ١–٣، ١0(.

اقـرأ إشـعياء 4	: 2	–5	� مـا هـي العواقـب البعيـدة المدى التي جلبهـا كبرياء لوسـيفر، أثناء 
وجـوده فـي السـماء، على الكـون وعلى هـذا العالم؟
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س، إلى قُـوَّة فـي ُمعارضة ُمباِشـرة مـع هللا وملكوته؛  ترمـز مدينـة بابـل، فـي الِكتَـاب الُمقـدَّ
ـر( يُصِبـح رمـزًا للكبريـاء والغطرسـة. كان هللا قـد  وملـك بابـل )بإشـارة خاصـة إلـى نَبُوَخْذنَصَّ
ـر بـأنَّ بابـل كانت ُمجرَّد الـرأس الذهبـي للتمثال العظيـم لإلمبراطوريات  أظهـر للملـك بُوَخْذنَصَّ
المتتاليـة )دانيـال 2: ٣٧، ٣٨(. وتحديًـا لرؤيـة هللا، َصَنـَع الملـك تمثـااًل كاِماًل ِمـن الذهب – رمزًا 
إلـى أنَّ مملكتـه سـتدوم إلـى األبـد – حتـى أنه أَمـَر كل شـخص أن يسـجد للتمثـال )دانيال ٣(. 

كمـا فـي حالـة ملـك صـور )حزقيـال 2٨: ١2–١٩(، أصبـح ملـك بابل أيضـا رمزًا لـ لوسـيفر. 
يصـف إشـعياء ١٤: ٣–١١ سـقوط ملـك بابـل الُمتغطـرس والظالِـم. ثُـمَّ يتحـوَّل إشـعياء ١٤: 
١2–١٥ مـن العالـم التاريخي إلى المجالس السـماوية ويُسـلِّط الضوء علـى روٍح مماثِلة، ُمتكبِّرة 
ط ألن  دت السـقوط األصلـي لــ لوسـيفر. تشـرح اآليـات بـأنَّ لوسـيفر قـد خطَـّ وُمتغطرسـة، ولَـّ
يرفـع كرسـيه فـوق كواكـب هللا ويجعـل نفسـه »مثـل العلـي« )إشـعياء ١٤: ١٤(. كانـت هـذه 
ي محبَّة هللا غيـر األنانيـة ِمن ِقبَـل أنانية  هـي البدايـة لحالـة جديـدة وعدائيـة سـيتم فيهـا تحـدِّ
لوسـيفر وُمنافسـته. لـم يََخـْف العـدو ِمـن إتِّهـام هللا بمـا كان هـو عليـه ولـم يََخـْف مـن نشـر 

أكاذيبـه بيـن المالئكـة اآلخريـن. هـذه هـي األصـول الغامضـة للشـر فـي الكون.

ا أن نُصبـح ُمتكبِّريـن وفخوريـن إمـا ِبَمناِصبنـا أو بإنجازاتنا، أو  لمـاذا مـن السـهل جـدًّ
ـقوط في  بـِكلٍّ منهمـا؟ إذ نضـع الصليـب أمامنـا، كيـف يمنعنـا ذلك ِمـن الوقوع والسُّ

مثـل هـذا الشـرك )الَفخ(؟

29 أيلول )سبتمبر(        الخميس        

انتشار عدم اإليمان
اقـرأ األصحـاح 2	 مـن سـفر رؤيا يوحنا� ما الـذي يُعلِّمنا إيَّاه هـذا األصحاح عن انتشـار التَّمرُّد 

والعصيـان في السـماء ومنه إلى األرض؟ 

 

 

لـم يكـن سـقوط لوسـيفر صداًمـا بسـيطًا بيـن أفـكار ُمتصارعـة. يخبرنـا األصحـاح ١2 ِمـن 
ِسـفر الرؤيـا بـأنَّ حربًـا كبـرى اندلعت في السـماء بيـن لوسـيفر ومالئكته من جانب، والمسـيح 
ومالئكتـه مـن الجانـب اآلخـر. في هـذا المقطـع، يُدَعى لوسـيفر بــ »التنيـن العظيـم«، »الحية 
القديمـة«، »إبليـس والشـيطان«، و »الُمشـتَكي علـى إخوتنـا« )رؤيـا ١2: ٩، ١0(. ويُشـار إلـى 

المسـيح علـى أنـه »ميخائيـل« )رؤيـا ١2: ٧(، الـذي معنـاه »َمـن هـو مثـل هللا«.
ـرين  بنـاء علـى اإلشـارة لــ »ميخائيـل رئيـس المالئكة« )سـفر يهـوذا ٩(، يعتقد بعض الُمفسِّ
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بـأن ميخائيـل هـو ُمجـرَّد كائن مالئكـي. ولكن كل رؤيا رئيسـية في سـفر دانيال تُتَوَّج بالمسـيح 
وبملكوتـه األبـدي – كَحَجـر قُِطَع بغيـر يدين )دانيال 2: ٣٤، ٤٥(، كابن اإلنسـان )دانيال ٧: ١٣(، 
كرئيـس الجنـد ورئيـس الرؤسـاء )دانيـال ٨: ١١، 2٥(، وكميخائيـل الرئيـس العظيـم )دانيـال ١2: 
١(. إًذا، بمـا أن مـالك الـرب هو الرب نفسـه )الخـروج ٣: ١–٦، أعمال الرسـل ٧: ٣0–٣٣، إلخ...(، 

ات اإللهية، أي المسـيح نفسـه. البـد أن يكـون ميخائيـل هـو نفس الذَّ
ر األصحـاح ١2 ِمـن ِسـفر الرؤيا مراجعة عامة لهـذا الصراع الجاري والمسـتمر، الذي )١(  يُوفِـّ
بـدأ فـي السـماء مـع تََمـرُّد لوسـيفر وثُلث المالئكـة السـماويين، )2( تُـوِّج وبلغ ذروتـه بانتصار 

المسـيح الحاسـم علـى الصليـب، )٣( مـازال ُمسـتَمرًا ضد بقية شـعب هللا في آخـر الزمان. 
حت إلـن ج. هوايت »لكّن هللا فـي رحمته العظيمة  بالتأمـل حـول بدايـات هذا الصـراع، وضَّ
احتمـل لوسـيفر وصبـر عليـه طويـال. فلـم يحطَّه عـن مركزه السـامي حالمـا داخلـه روح التذمر 
وال حتـى عندمـا بـدأ يتشـدق بادعاءاتـه الكاذبـة أََمـام المالئكـة المخلصيـن. فلقـد أبقـي فـي 
م لـه الغفـران مرة بعد األخرى على شـرط التوبـة والخضـوع« )روح النبوة،  السـماء طويـال. وقُـدِّ

الصـراع العظيـم، صفحة ٤٥2(.
يار السـماوية. وبغضِّ  إنَّنـا ال نعلـم المـدى الزمنـي الـذي اسـتمرت فيه هـذه الحرب فـي الدِّ
تها ومداهـا الزمنـي، فـإن الجانـب األهـم فـي كل ذلك الصـراع هو أن الشـيطان  النظـر عـن ِشـدَّ
ومالئكتـه »لـم يقـووا، فلـم يوجـد مكانهم بعـد ذلك في السـماء« )رؤيـا ١2: ٨؛ انظـر أيضا لوقا 

١0: ١٨(. المعضلـة اآلن، بالطبـع، هـي أنَّهـم جـاءوا هنـا، إلى األرض.

مـا هـي الطـرق التـي يمكننـا مـن خاللها رؤيـة حقيقة هـذه الحـرب التي تـدور على 
األرض؟ مـا هـو رجاؤنـا الوحيـد لالنتصـار علـى عدونا في هـذه الحرب؟

30 أيلول )سبتمبر(        الجمعة        

رس: اقـرأ لـروح النبوة، ِمـن »كتاب اآلبـاء واألنبيـاء«، صفحـة ١٣-22  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
»كيـف دخلـت الخطيـة«؛ وِمـن كتـاب »الصراع العظيـم«، اقرأ صفحـة ٤٤٩-٤٥٩ »أصل الشـر«. 

»لـم يكـن هنالـك أي رجـاء لفـداء أولئـك ]الشـيطان ومالئكتـه[ الذيـن شـهدوا وتمتّعـوا 
بالمجـد الـذي ال يوصـف فـي السـماء، ورأوا عظمـة هللا الرهيبـة، وفـي حضـور كل هـذا المجد، 
ه. لـم يكـن هنالـك اسـتعراض جديـد ورائـع لقـوة هللا السـامية يمكـن أن تقنعهـم  تمـرَّدوا ضـدَّ
د  ِبُعمـٍق أكبـر ممـا كانـوا قد اختبروه بالِفعـل. إذا كان لهـم أن يتمرَّدوا في ذات الحضـور الُمَمجَّ
الـذي ال يمكـن وصفـه، فـال يمكـن وضعهـم في ظـروف أكثـر مالءمة ليختبـروا. لم يكـن هنالك 
مصـدًرا احتياطيـا للطاقـة، وال آفاقًا أسـمى وأعمـق للمجد الالمتناهـي كافية ألن تَْقَهر شـكوكهم 
وتذمراتهـم الُمتمـرِّدة. يجـب أن يكـون ذنبهـم وعقابهـم متناسـبا مـع ميزاتهـم السـامية فـي 

المجالـس السـماوية« )روح النبـوة، كونفرونتاشـين، صفحـة 2١(.
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»فمنـذ األزل كان هللا والمسـيح يعرفـان كل شـيء عـن ارتـداد الشـيطان وسـقوط اإلنسـان 
بسـبب قـوة المرتـد المخـادع. إن هللا لـم يقـرر وجـود الخطية، ولكنه سـبق فـرأى وجودها وقد 
أعـد العـدة لمواجهـة ذلـك الطـارئ الرهيـب. ولقـد كانـت محبتـه للعالـم عظيمـة بحيـث أخذ 
علـى نفسـه العهـد أن يبـذل ابنـه الوحيـد ›لَِكْي الَ يَْهلِـَك كُلُّ َمـْن يُْؤِمُن ِبِه، بَـْل تَُكوُن لَـُه الَْحيَاُة 

ُة.‹ ]يوحنـا ٣: ١٦[« )روح النبـوة، ُمشـتهى األجيـال، صفحـة 20(. األَبَِديَـّ
 .

أسئلة للنقاش

	� فـي الصـف، تشـارعوا حـول السـؤال فيمـا إذا كان هللا فـي النهايـة هـو المسـؤول 
عـن أصـل ووجـود الشـر فـي عالمنـا� كيـف يمكننـا أن نسـعى للـرد علـى هـذا االتهـام؟

2� كيـف يتـالءم الصليـب مـع فهمنـا لمسـألة الشـر بأكملهـا؟ لمـاذا يجـب أن يكـون 
الصليـب، ومـا حـدث عليـه ُهنـاك، أمـًرا مركزيًـا ألي َفهـٍم عـن أصل الشـر؟ 

3� بعـد آالف السـنين مـن الخطيـة والمعانـاة فـي عالمنـا، يجـب أن يكون الشـيطان 
ُمـدركًا اآلن تمـام اإلدراك للنتائـج المأسـاوية لتمـرُّده� لمـاذا إًذا يواصـل االسـتمرار في 

تمـرُّده ضدَّ هللا؟ 

ث المسـيح عـن محبة هللا غير المشـروطة لكل الجنس  4� فـي متـى 5: 43–48، يتحدَّ
البشـري كنمـوذج ينبغـي أن يحتـذى فـي كل تفاعالتنـا وتعامالتنـا� كيـف يمكنـك أن 

تعكـس هـذا النموذج عـن كثب ضمـن عائلتك وكنيسـتك؟ 

رنـا الرسـول بطـرس ِمـن أنَّ »إبليـس… كأسـد زائر، يجول ُملَتمسـا َمـن يبتلعه  5� يُحذِّ
هـو« )	بطـرس 5 : 8(� اقـرأ أيًضـا أفسـس 6: 0	–20� كيـف يمكننـا أن نثُبـت ضـد 

»مكايـد إبليـس« )أفسـس 6: 		(؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		



*1-7 ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الثاين    

الموت في عالَم شرير

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 2: 16، 17؛ تكويـن 3: 1-7؛ مزمـور 115: 17؛ يوحنـا 5: 28، 

29؛ روميـة 5: 12؛ 2كورنثـوس 5: 21. 

آيـة الحفـظ: »ِمـْن أَْجِل ذلِـَك كَأَنََّما ِبإِنَْسـاٍن َواِحـٍد َدَخلَـِت الَْخِطيَُّة إِلَـى الَْعالَـِم، َوِبالَْخِطيَِّة 
الَْمـْوُت، َوهكَـَذا اْجَتـاَز الَْمـْوُت إِلَـى َجِميعِ النَّـاِس، إِْذ أَْخطَـأَ الَْجِميـُع« )رومية 5: 2	(�

كان المسـيح هـو الوسـيط اإللهـي الـذي بواسـطته َجلَـب هللا الكـون والعالَـم إلـى الوجـود 
)يوحنـا ١: ١–٣، 0١؛ كولوسـي ١: ٦١؛ عبرانييـن ١: 2(. ولكـن عندما أضفـى هللا اآلب تكريًما خاًصا 
علـى المسـيح وأعلـن أنهمـا كالهمـا مًعـا سـيخلقان هـذا العالـم، »كان لوسـيفر يحسـد يسـوع 

المسـيح ويغـار منـه« )روح النبـوة، قصـة الفـداء، صفحـة 0١(.
ة طريقـة أْن  ولكـن الشـيطان، إذ كان قـد طُـرَِح ِمـن السـماء، تخيَّـل بأنـه »إذا اسـتطاع بأيَـّ
يخدعهمـا ويدفعهمـا إلـى عصيـان هللا، فـاهلل سـيوفِّر تدبيـرًا مـا بحيث يمكـن ِمن خاللـه أْن يناال 
العفـو. وعندئـذ، سـيكون الشـيطان، ومعـه كلُّ المالئكة السـاقطين، فـي وضع عادل يسـمح لهم 
بـأْن يشـتركوا معُهمـا فـي نيل رحمـة هللا« )روح النبـوة، قصة الفـداء، صفحة 22(. وبـإدراٍك كاِمل 
مـن هللا لِخطـة الشـيطان، قـام بتحذيـر آدم وحواء بأال يَُعرِّضا نفسـيهما للتجربـة )التكوين 2: ٦١، 
٧١(. ذلـك يعنـي بأنـه حتـى عندمـا كان العالـم ال يزال فـي حالة الكمـال والبـراءة، كانت هنالك 

بالفعـل قيـود واضحة لِيُطيعها البشـر. 
سـوف نسـلِّط الضـوء، خـالل هذا األسـبوع، علـى سـقوط آدم وحواء، وعـن الكيفيـة التي بها 
سـادت الخطيـة والمـوت علـى عالمنـا، وعن الكيفيـة التـي َزَرع بها هللا بـذرة الرجاء لإلنسـانية - 

حتـى منـذ الِقـَدم في جنَّـة عدن.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 8 تشرين األول )أكتوبر(.  *نرجو التَّعمُّ
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2 تشرين األول )أكتوبر(        األحد       

عبارات متضاربة
عندمـا خلـق هللا العالَـم، كان عالًَمـا كاِمـاًل )سـفر التكويـن ١: ٣١(. كان المـوت اختبـاًرا غير 
ر قائـاًل: »ِمـْن  معـروف بالنسـبة آلدم وحـواء. فـي هـذا السـياق، جـاء هللا إلـى جنـة عـدن وحـذَّ
ـرِّ فاَلَ تَـأْكُْل ِمْنَها، ألَنََّك يَـْوَم تَأْكُُل  ـا َشـَجرَُة َمْعرِفَـِة الَْخيِْر َوالشَّ َجِميـعِ َشـَجِر الَْجنَّـِة تَـأْكُُل أَكْاًل، َوأَمَّ

ِمْنَهـا َمْوتًـا تَُمـوُت« )تكويـن 2: ١٦، ١٧(.

كيـف تُظِهـر اآليـات فـي تكويـن 2: 6	، 7	 حقيقة ُحريـة االختيار في حالة الكمـال التي كانت 
ر آدم وحـواء لـو لم يكـن لديهما الُقـدرة على  عليهـا جنَّـة عـدن؟ بمعنـى، لمـاذا كان هللا ليحـذَّ

ية؟ االختيـار ِبحرِّ

 

بعـد فتـرٍة ِمـن هـذا التحذيـر الصـاِدر مـن هللا، اتخـذ الشـيطان مظهر )َشـكل( حيـة، وَدَخل 
أيًضـا إلـى جنـة عـدن. نَظَـرَت حواء إلـى الحية وهي تأكل باسـتمتاع وفَـرح من الثَّمـرة الُمحرَّمة 
دون أن تمـوت. «إنهـا هـي نفسـها ]أي الحيَّـة[ قـد أكَلَـت ِمـن هذه الثمـرة الَمنهي عنهـا« )إلن 

ج. هوايـت، كتـاب اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة ٣٥( ولـم يحدث لها شـيء. 

اقـرأ التكويـن 3: 	–4� َضـع نفسـك فـي موقـف حـواء، لمـاذا يُمِكـن لهـذه الكلمـات أن تبـدو 
ُمقِنعة؟  وكأنهـا 

 

 

ة التي كانـت لَِكلمة  ـة الحية أكثـر إقناًعا ِمـن الحجَّ ِمـن منظـور الَمنطـق البشـري، تبـدو حجَّ
هللا. أواًل وقبـل كل شـيء، لـم يكـن هنالـك أي برهـان أو دليـل فـي العالـم الطبيعـي، حتى ذلك 
الحيـن، علـى وجـود الخطيـة والمـوت. ثانيًـا، كانـت الحيَّـة تـأكل بالِفعـل ِمـن الثَّمـرَة الُمحرَّمة 
ـب علـى حـوَّاء أن تقَمـع )تَكبَـح( نفسـها عـن ِفْعـل  ا. إًذا، لمـاذا يتوجَّ وتسـتمتع بهـا كثيـرًا جـدًّ

ا وِبـال معنى.  الشـيء ذاتـه؟ يبـدو بـأنَّ وصيـة هللا كانـت ُمقيِّدة جـدًّ
مـع األسـف، فـي اختيارهـا مـا بيـن العبارتيـن الُمتضاربتيـن )المتناقضتيـن(، تََجاَهلت حواء 
ثالثـة مبـادئ أساسـية: )١( العقـل أو المنِطـق البَشـري ليـس هـو دائًمـا أْسـلَم طريـٍق لِتَقييـم 
األمـور الروحيـة؛ )2( يُمِكـن لِكلمـة هللا أن تبـدو غيـر منطقيـة وبـال معنـى بالنسـبة لنـا، إال أنَّها 
دائًمـا صحيحـة وجديـرة بالثقـة؛ و)٣( هنالـك أشـياء ليسـت شـريرة أو خاطئـة فـي َحـدِّ ذاتِهـا، 

لكـنَّ هللا قـد اختارهـا كاختبـارات )امتحانـات( للطاعـة.
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د. فَُكل  علينـا أن نُـدرك بـأنَّ اختبـار حـواء فـي جنـة عدن ليـس حالـًة فرديَّة في وقـٍت ُمحـدَّ
يـوم وكُل لحظـة نحـن بحاجـة ألن نَختـار مـا بيـن كلمـة هللا )التـي قد ال تحظـى بشـعبيَّة كبيرة 
ابـة للبيئـة الثقافيـة المحيطـة بنـا. إنَّ اختيارنا سـيكون له  بالنسـبة للكثيريـن( والُمغريـات الجذَّ

عواِقـب أبدية. 

ما هي الطرق التي يتعارض فيها التعليم الواضح للكتاب المقدس مع طرق العالم؟

3 تشرين األول )أكتوبر(        االثنين        

ُخِدَعت بواسطة الحية
اقـرأ التكويـن 3: 	–7� مـا هـي المعاييـر )المقاييـس( التـي اسـتخدمتها حـواء لتختـار مـا بين 

كلمـة هللا وتلـك التـي للحية؟

 

 

األصحـاح الثالـث مـن سـفر التكويـن هـو أحد أوضـح األمثلة عـن ِعلـم نفس )سـيكولوجيا( 
ر )أنـَذر( آدم وحـواء بأنَّهمـا إذا أكال ِمـن الثََّمـرة الُمحرَّمـة،  التجربـة )الِفتَْنـة(. كان هللا قـد حـذَّ
فإنَّهمـا َسـيموتان حتًمـا )التكويـن 2: ١٦، ١٧(. ِمـن خـالل اتِّخـاذ هيئة )َشـْكل( الحية، اسـتخدم 

ة إسـتراتيجيَّات بالغيـة لتضليـل حـواء وإيقاِعهـا فـي الخطية.  الشـيطان ِعـدَّ
د. سـألها الشـيطان قائـاًل: »أَحًقا قـال هللا ال تأكُال ِمن كُل شـجر  ـم تَحريـم هللا الُمَحـدَّ أوال، َعمَّ
الجنـة؟« )التكويـن ٣: ١(. ردَّت حـوَّاء ُمجاِدلـة بـأنَّ التَّحريم كان يتعلَّق بتلك الشـجرة بالتحديد، 

ألنهمـا إذا أكال منها أو لََمسـاها، فإنَّهما َسـيَموتان. 
بعد ذلك، ناقَض الشيطان ِعبَارة هللا. ُمؤكًِّدا وِبَشكٍل قاِطع: »لن تموتا!« )التكوين ٣: ٤(.

ـد قمـع وإخفـاء المعرفـة األساسـية عـن حـوَّاء وعـن  ه يتعمَّ وأخيـرًا، اتَّهـم الشـيطان هللا بأنَـّ
ه يـوم تـأكُالن ِمنـه ]الثَّمـرة الُمحرَّمة[  الـه قائـاًل: »بَـل هللا َعالِـٌم أنَـّ زوجهـا. وأكمـل الُمخـاِدع جدًّ

تَْنَفِتـح أعينكمـا وتكونـان كاهلل عارفيـن الخيـر والشـر« )التكويـن ٣: ٥(.
فُضـول حـوَّاء قاَدهـا إلـى أرض الشـيطان المسـحورة. وُهنـاك، اُجِبـرَت علـى اتِّخـاذ قَـرار: 
ابة. وإذ شـكَّكت  إمـا البقـاء أمينـة لوصيـة هللا الُمَقيِّـدة، أو احتضـان اإلغـراءات الشـيطانية الجذَّ
ة – األسـلوب التجريبـي، الذي يعتمد  )ارتابَـت( حـوَّاء فـي كلمة هللا، اسـتَْخَدَمت َحَواَسـها الخاصَّ

علـى المالحظـة الشـخصية – لِتتَّخـذ قرارهـا مـا بيـن الِعبارتيـن الُمتناِقضتين.
أواًل، لقـد رأت ذلـك ِمـن المنظـور الغذائـي: »أنَّ الشـجرة جيِّـدة لـألكل«. ثانيا، مـن الناحية 
الجماليـة، رأت بـأنَّ الشـجرة »بَْهَجـة للعيـون«. ثالثـا، مـن ناحيـة التحليـل المنطقـي، كانـت 
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»الشـجرة باِعثـة للفهـم« )التكويـن ٣: ٦ تـم اختيـار ترجمـة األخبـار السـارة ألنهـا تتناسـب مـع 
الترجمـة اإلنجليزيـة الُمْسـتَخَدمة ُهنـا NASB(. وِمـن ثـم، ال بُـدَّ وأنَّ حـواء – وفًقـا لِتفكيرهـا 
ـجرة الُمحرَّمة.  الشـخصي – كانت تَْمتَلِك أسـبابًا تدفعها لالهتمام بكلمات الحيَّة ولِتَأكُل ِمن الشَّ

مـع األسـف هـذا مـا فََعلَتُْه حـوَّاء. 
ـك  بعـض النـاس يُجادلـون بـأنَّ كل أشـكال المعرفـة صالَِحـة وصحيحـة، طالمـا أننـا نَتََمسَّ
»بالَحَسـن« )١تسـالونيكي ٥: 2١(. لكـنَّ االختبـارات المأسـاوية آلدم وحواء في َجنَّـة عدن تُظِهر 
بوضـوح بـأنَّ تلـك الَمعرفـة، فـي َحـدِّ ذاتها وعن نفسـها، يُمِكـن أن تكون ضـارَّة للغايـة. هنالك، 

فـي الحقيقـة، بعـض األشـياء التي مـن األفضـل لنـا أال نعرفها.

مـا الـذي تُعلِّمنـا إيَّـاه هذه القصة عن مدى سـهولة إيجاد تفاسـير منطقيـة وتبريرات 
الختياراتنـا الخاطئة واألثيمة؟

*

4 تشرين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

»لن تموتا«
اقـرأ سـفر التكويـن 3: 4� مـا هـي الطـرق الُمختلفـة والعديـدة التـي تَكَـرَّرت بها هـذه الكذبة 

علـى مـر العصور؟ 

 

 

إنَّ أحـد المظاهـر القويـة لهـذه الكذبـة هـو االعتقـاد السـائد بخلـود الـروح. هـذه الفكـرة 
يانـات والفلسـفات القديمـة. ففي مصر  )االعتقـاد أو المفهـوم( كانـت األسـاس للعديـد مـن الدِّ
اِفـع وراء ُممارسـات التَّحنيـط والَفن المعمـاري الجنائزي، كما يُشـاَهد  القديمـة، كانـت هـي الدَّ

األهرامات. فـي 
لقـد أصبََحـت هـذه النظريـة أيضا واحدة من الرَّكائز الرئيسـية للفلسـفة اليونانيـة. مثال، في 
›جمهوريـة أفالطـون‹ أو ›الجمهوريـة‹ )مؤلَّفـات للفيلسـوف اليونانـي أفالطـون، تتمحـور حـول 
العدالـة والنظـام والدولـة، ُمؤلَّفـة ِبصيَغـة حـوار علـى لسـان اُسـتاِذه ُسـقراط( يسـأل ُسـقراط 
جلوكـون: »أال تُـدرك بـأنَّ أرواَحنـا خالـدة وال تَهلَـك أبـًدا؟« فـي كتـاٍب آخـر لُِسـقراط بعنـوان 
: »النَّفس  ›فايـدو‹ أو ›فيـدو‹ أو ›َعـن النَّفس‹، يُحاول سـقراط ِبَنغمـٍة ُمماثلة أن يُجاِدل قائـال بأنَّ
ـفلي )هيديز(.«  خالـدة وغيـر قابلـة للهـالك )غير فانيـة(، وبـأنَّ أرواحنا سـتُوَجد في العالـم السُّ
هـذه المفاهيـم الفلسـفية َستُشـكِّل الكثيـر ِمـن الثَّقافـة الغربية وحتـى الثقافة المسـيحية - ما 

بعـد الفتـرة الرَّسـولية. لكنَّهـا نَشـأت قبـل ذلـك بكثيـر، في جنَّـة عدن، ومع الشـيطان نفسـه. 
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فـي صميـم تجربـة جنـة عـدن، أكَّـد الشـيطان لِحـوَّاء قائـاًل: »لـن تموتـا!« )التكويـن ٣: ٤(. 
بهـذا التأكيـد القاِطـع، َوَضـع الشـيطان كلمتـه فـوق كلمـة هللا. 

علـى النقيـض مـن خلـود الروح، ما الـذي تُعلِّمنا إيَّاه هـذه اآليات، وكيف يُمِكن اسـتخدامها 
للـرد علـى هـذه الكذبـة؟ )المزاميـر ١١٥: ١٧؛ يوحنـا ٥: 2٨، 2٩؛ المزاميـر ١٤٦: ٤؛ متى ١0: 2٨؛ 

١كورنثوس ١٥: ٥١–٥٨(. 
إنَّ النظريـة الشـيطانية للخلـود الطبيعي للنفس )للـروح( ما زالت ُمسـتمرة وتُحقِّق النجاح، 
حتـى فـي عالمنـا الحديـث. الكتـب، واألفـالم، وبرامـج التلفزيـون مـا زالـت ُمسـتمرة جميعهـا 
فـي الترويـج لِِفكـرة أننـا، عندمـا نمـوت، ننتَِقـل بـكل بََسـاطة إلـى حالة اُخـرى مـن الَوعي. كم 
ة َمناِبـر مسـيحيٍة أيًضا. حتـى الِعلْم  هـو ُمؤسـف أن تتـم الُمجاَهـرة بهـذا الخطـأ ِمـن علـى منصَّ
عـي  تَـورَّط فـي هـذا األمـر. هنالـك مؤسسـة فـي الواليـات المتحـدة تُحـاول اختـراع تقنيـة، تَدَّ
بأنهـا سـتُمكِّننا )نحـن األشـخاص األحيـاء( مـن االِّتصـال بالموتـى، الذيـن تعتقـد الشـركة بأنَّهـم 
)أي الموتـى( ال يزالـون أحيـاء إال أنَّهـم يتواجـدون علـى هيئة ›أشـخاص ما بعد الجسـد المادِّي‹ 
ا، ال َعَجـب أنَّ هـذه الِخدَعة َسـتَلَعب  )أشـخاص مـا بعـد المـوت(. مـع هـذا الخطأ السـائد جـدًّ

دوًرا حاِسـًما فـي األحـداث النهائيـة لتاريخ البشـرية.

بأيـة طـرق تتجلـى )تظهـر( هـذه الكذبـة فـي ثقافتـك الخاصة؟ لمـاذا يجـب علينا أن 
نعتمـد علـى كلمـة هللا فـوق مـا تُخبرنا بـه حواسـنا وَمدارِكنا؟ 

5 تشرين األول )أكتوبر(        األربعاء        

عواقب الخطية
اسـتناًدا إلـى اآليـات الموجـودة فـي سـفر التكويـن 3: 7–9	 وروميـة 5: 2	، مـا هـي النتائـج 

للخطية؟ الرئيسـية 

 

 

ع حـوَّاء العواقـب - بعيـدة المـدى -  بعـد انبهارهـا ِمـن الحـوار الُمْقِنـع للحيَّـة، لـم تتوقَـّ
للطريـق التـي كانـت تتبعهـا. إنَّ ِفْعـل األكل ِمـن الثمـرة الُمَحرَّمة، فـي حدِّ ذاتِه، لـم يكن بذات 
األهميـة التـي كانـت ألهميـة مـا عبَّر عنه ذلـك الِفعل فـي واِقع األمـر. فَِمن خالل ِفْعـل ِعصياٍن 

كهـذا، َحطََّمـت حـواء َوالَءهـا هلل، واتخـذت والًء جديًدا للشـيطان. 
يَِصف األصحاح الثالث من سـفر التكوين سـقوط آدم وحواء وبعض أكثر عواقبه المأسـاوية. 
ِمـن الناحيـة الالهوتيـة، اُصيـب كليهمـا بالفوبيا اإللهية بصـورة ُمفاجئة )وهي حالـة الخوف من 
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هللا( واختبـآ منـه )التكويـن ٣: ٨(. مـن ناحيـة التقييـم النفسـي - االجتماعـي، كانـا َخِجلَيـن ِمن 
نفسـيهما وبـدأ كالهمـا بتوجيـه التُّهمـة لآلخـر )التكويـن ٣: ٧، ٩–٣١(. مـن الناحيـة الجسـدية 
)المادِّيـة(، سـيَْعرَقان، ويشـعران باأللـم، وأخيـرًا يَموتـان )التكويـن ٣: ٦١–٩١(. وِمـن المنظـور 

البيئـي، فقـد تََدهـَور العالـم الطبيعي )التكويـن ٣: ٧١، ٨١(.
لـم تَُعـد جَنـة عـدن هـي المكان الجميـل والممتع الـذي كانت عليـه ِمن قبل. »وإذ شـاهدا 
الزهـور الذابلـة واألوراق المتسـاقطة التـي كانـت أول عالمـات االنحـالل والمـوت، نـاح آدم 
وامرأتـه وحزنـا عميقـاً، أكثـر ممـا يحـزن الناس اليـوم علـى موتاهم. كان مـوت األزهـار الرقيقة 
الضعيفـة، مدعـاة للحـزن، ولكـن عندما تسـاقطت أوراق األشـجار الجميلة بدت لـدى أذهانهما 
بـكل جـالء تلـك الحقيقـة المحزنـة، وهـي أن المـوت هـو نصيـب كل حـي« روح النبـوة، اآلبـاء 

واألنبيـاء، صفحة ١٤(.
لـم يَُمـْت آدم وحـواء علـى الفـور، بمعنى أنَّهمـا توقَّفا عـن الحياة والعيـش، ولكن في نفس 
ذلـك اليـوم، تَلَّقيـا ُحْكـم المـوت. قـال الـرب آلدم: »ِبَعـرَق َوجهـك تـأكل ُخبـزًا حتـى تعـود إلى 
األرض التـي اُِخـذَت ِمنهـا. ألنك تُـراب، وإلى تُراب تعـود« )التكوين ٣: ٩١(. لقد َجلَب السـقوط 

عواقـب مأسـاوية بالفعـل إلى كل الجنس البشـري. 
يوضـح بولـس الرسـول ذلـك بقولـه: »كأنمـا بإنسـان واحـد َدَخلَـت الخطيـة إلـى العالـم، 
وبالخطيـة المـوت، وهكـذا اجتـاز الموت إلى جميـع الناس، إذ أخطـأ الجميع« )روميـة ٥: 2١(. 
الحقيقـة الُمؤلمـة والُمحزنـة هـي أننـا في يومنـا الحاضر، وتماًمـا مثلما فََعلت البشـرية َعبَْر 
كل العصـور، نحـن نُعانـي ِمـن َعواقـب مـا َحـَدث فـي جنة عـدن. وبالرغـم من ذلـك، كم يجب 
علينـا أن نكـون شـاكرين ألننـا وِمـن خالل يسـوع المسـيح والصليب لنـا الرجاء بالحيـاة األبدية 

فـي عالـٍم لـن تقوم فيـه الخطيـة ثانية علـى اإلطالق. 

اء المأسـاوي، مـا هي الـدروس التـي يمكننـا أن نتعلمها من  ـل فـي اختبـار حـوَّ إذ نتأمَّ
اختبارهـا عـن َعواِقـَب أعمالنـا وأفعالنا الشـخصية الخاطئة؟

6 تشرين األول )أكتوبر(        الخميس        

س أوَّل َوْعد في الِكَتاب الُمقدَّ
اقرأ التكوين 3: 5	، 	2� ما هو الرجاء الذي يُمِكن أن نَِجده في هذه الفقرات للبشرية جمعاء؟ 

 

األصحـاح الثالـث ِمـن سـفر التكويـن يَِصـف المأسـاة الرَّهيبـة التـي اجتاحـت العالـم بَْعـَد 
السـقوط. لقـد تََغيَّـر كل شـيء، وقـد تمكَّـن آدم وحـواء ِمـن ُرؤيـة التناقـض بين مـا كان العالم 

عليـه، ومـا أصبـح العالـم عليه. 
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ولكـن فـي َغْمـرَة إحباِطِهمـا ويأِسـهما، أعطاهمـا هللا ضمانًا للحاضـر ورجاًء للُمسـتقبل. أواًل، 
لََعـَن هللا الحيَّـة ِبَكلمـة رجـاء في المسـيح )المسـيَّا(. فأعلَـن: »وأَضُع عـداوًة بيَنِك وبيـَن المرأة، 

وبيَن نسـلك ونَسـلِها. ُهو يَسـَحُق رأَسـِك، وأنـِت تَسـَحقين َعِقبَُه« )التكويـن ٣: ١٥(. 
كلمـة »َعـَداَوة« ال تعنـي فقـط صراًعـا كونيًـا طويل األمـد بين الخير والشـر، بل تعنـي أيًضا 
تنافُـرًا واشـمئزازا شـخصيًا تِجـاه الخطيـة، تـمَّ غرسـه فـي العقـل البشـري ِبِنعمـة هللا. بالطبيعة، 
نحـن سـاقطون تماًمـا )أفسـس 2: ١، ٥( و »عبيـد الخطيـة« )روميـة ٦: 20(. إال أنَّ النِّعمـة التي 
يغرسـها المسـيح فـي كل حيـاٍة بشـرية تَخلـق فينـا َعـداوًة ضدَّ الشـيطان. وهـذه الـ »عـداوة«، 
العطيَّـة اإللهيـة ِمـن جنَّـة عـدن، هـي التـي تَْسـَمح لنـا ِبُقبـول نِعَمِتـه الُمخلِّصـة. وبـدون هذه 
دة، ستسـتمر البشـرية فـي كونهـا أسـيرة للشـيطان، وَعبْـَدًة  ة الُمجـدِّ النِّعمـة الُمغيِّـرة والُقـوَّ

وام لتنفيـذ أواِمره.  ة علـى الـدَّ ُمسـتَعدَّ
اسـتخدم هللا، بعـد ذلـك، ذبيحـًة حيوانيـة إليضـاح ولتفسـير هـذا الوعـد بالمسـيح )انظـر 
اهـا ِمن هللا ـــ بتقديم ذبيحة  ة تلقَّ التكويـن ٣: 2١(. »عندمـا قـام آدم ـــ حسـب إرشـادات خاصَّ
عـن الخطيئـة، كان ذلـك الطقـس األكثـر إيالًمـا بالنسـبة لـه، إذ كان ال بُـدَّ أْن ترتفـع يـده لتنزع 
م ذبيحـة خطيئـة. ولـم يكـن آدم قـد شـاهد  الحيـاة التـي ال يعطيهـا إالَّ هللا، وكان عليـه أن يُقـدِّ
المـوت قبـل ذلـك. وإذ نظـر إلـى األضحيـة وهـي تنـزف دًما وتتلـوَّى في سـكرات المـوت، كان 
ع بعيـن اإليمـان إلـى ابـن هللا، الـذي كانـت تلـك األضحية ترمـز إليه، والـذي كان  عليـه أْن يتطلَـّ

سـيموت ذبيحـة ألجـل اإلنسـان« )روح النبـوة، قصـة الفـداء، صفحـة ٣٨، ٣٩(.

اقـرأ 2كورنثـوس 5: 	2 وعبرانييـن 9: 28� مـا الـذي تُعلِّمنـا إيَّـاه هـذه اآليـات عـن األمر الذي 
تـمَّ إعالنـه )الكَشـف عنـه( أوال في جنـة عدن؟ 

 

 

مـع ِعلِْمِهمـا بأنَّهمـا َسـيَموتان فـي النهايـة )التكويـن ١٣: ١٩، 22–2٤(، غـادر كل ِمـن آدم 
وحـواء جنـة عـدن. لكنَّهمـا لـم يخرُجـا ُعريانَيـن أو بأغطيتهمـا الخاصـة المصنوعـة مـن أوراق 
التيـن )التكويـن ٣: ٧(. هللا نفسـه، »َصَنـَع… أقِمصـة ِمـن ِجلـد وألبََسـهما« )التكويـن ٣: 2١(، 
رمـزا لِِبـرِّ هللا الـذي يُغطِّينـا ويسـتُرنا )انظر زكريـا ٣: ١–٥، لوقـا ١٥: 22(. بالتالـي، حتى في ذلك 

الوقـت، ومنـذ البدايـة، فـي جنـة عـدن، تـمَّ اإلعـالن عـن اإلنجيل )البشـارة( للبشـرية.

7 تشرين األول )أكتوبر(        الجمعة        

رس: ِمن كِتـاب »اآلباء واألنبياء«، صفحة ٣١- ٤١ )التجربة والسـقوط(؛  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
وصفحـة ٤٣- ٥0 »تدبيـر الفـداء«؛ وِمـن كتاب »التربيـة الحقيقية«، اقرأ صفحـة 2٦-٣١ )معرفة 

والشر(.  الخير 
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ى تجربة االقتـراب ِمن المـوت. إنَّ ما  فـي السـنوات األخيـرة، اُجِريَـت ِدراسـات على ما يُسـمَّ
يحـدث هـو أنَّ النـاس ›يموتـون‹، ذلك بـأن تتوقـف قلوبهم عن النبـض، ويتوقفون عـن التنفس. 
إال أنهـم يعـودون إلـى الحيـاة، ولكـن مع قصـص رائعة عـن الطيـران أو الَعوم في عالـم آخر من 
ثون عن االلتقـاء بأقارب لهـم كانوا قد  الوجـود، وااللتقـاء بكائـٍن ِمـن نـور. حتـى أنَّ البعـض يتحدَّ
ماتـوا منـذ زمـٍن طويـل. العديد ِمـن الناس، حتى المسـيحيين، الذيـن ال يفهمون الحقيقة بشـأن 
المـوت، يعتقـدون بـأنَّ هـذه القصص هـي برهان إضافـي على خلـود النفس. ومع ذلـك )ينبغي 
لهـذا أن يكـون أوضـح تحذيـر علـى وجـود خطـأ ما(، فـإنَّ أغلـب الذيـن مـرُّوا بهـذه االختبارات 
عـون بـأنَّ الكائنـات الروحيـة التـي التقـوا بهـا خـالل تجربـة االقتراب ِمـن الموت قـد أعطتهم  يدَّ
الح. لكنَّهم ال يسـمعون شـيئًا عن  ـالم، والصَّ كلمـاٍت ُمطمِئنـة، وِعبـاراٍت لطيفـة عن المحبة، والسَّ
الخـالص بالمسـيح، وال شـيء عن الخطية، وال شـيء عـن الدينونة. في حين أنَّهـم يتذوَّقون طعم 
الحيـاة األخـرى )اآلخـرة( فـي المسـيحية، أال يجـب أن يكونـوا قـد حصلـوا علـى مقـدار ضئيـل، 
علـى األقـل، مـن أعظـم التعاليـم المسـيحية األساسـية، إلى جانـب اختبارهـم؟ مع ذلك، فـإنَّ ما 
ـر  يتَعلَّمـوه، علـى العمـوم، يبـدو ُمشـابًها لَِعقيـدة ومبـدأ العصـر الجديـد، الـذي يُمِكـن أن يُفسِّ
السـبب الـذي ِمـن أجلـه، فـي كثيـٍر مـن الحـاالت، يخـرج فيهـا أصحـاب هـذه االختبـارات أقـل 
ميـال نحـو المسـيحية ممـا كانـوا عليـه قبل تجربـة ›موتهـم‹. أيًضا، لمـاذا لم يحصل - أي شـخٍص 
مـن المسـيحيين الُمقتَنعيـن بـأنَّ تجربـة اقترابهم من المـوت كانت ُمعايَنة للسـماء المسـيحية، 
لمـاذا لـم يحصلـوا قط علـى أيَّة معلومـات الهوتية مسـيحية أثنـاء وجودهم ُهنـاك، كمعلوماٍت 
ُمعارِضـة للُجرعـة العاطفيـة الكبيـرة ألتبـاع العصر الجديـد؟ الجواب هـو ألنهم كانـوا مخدوعين 
ِمـن ِقبَـل ذاك الـذي َخـَدع حـوَّاء فـي جنـة عـدن، وبالكذبة ذاتهـا أيًضا. )انظـر الدرس رقـم ١١(.

أسئلة للنقاش 
	�  كيـف يُظِهـر اختبـار آدم وحـواء بـأنَّ ُغفـران هللا ال يَعكـس بالضـرورة كل عواقـب 

ا يجـب أن نتذكرهـا دائًما؟  الخطيـة؟ لمـاذا تَُعـد هـذه الحقيقـة مهمة جـدًّ

2�  كانـت شـجرة معرفـة الخير والشـر هـي ›األرض المسـحورة‹ لِعـدو آدم وحواء� ما 
بين للدخـول إليها؟ هـي بعـض ›األراضي المسـحورة‹ التـي يُمكـن أن نجد أنفسـنا ُمَجرَّ

3� إ يُحـاول الشـيطان أن يقـود شـعب هللا لالعتقـاد بـأنَّ »مطاليـب المسـيح هـي 
أقـل صرامـة ممـا كانـوا يعتقدونـه فـي السـابق، وأنـه بمطابقتهـم للعالـم يمارسـون 
تأثيـًرا أعظـم في الشـؤون العالميـة« )إلن ج� هوايت، تيسـتمونيز فور مينيسـترز آند 
غوصبـل ووركـرز، صفحـة 474(� مـاذا يجـب أن نفعـل لكـي ال نقـع فـي هـذا الشـرك 

الخادع؟ )الفـخ( 
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* 8-14 ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الثالث    

فهم الطبيعة البشرية

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: تكوين 1: 24-27؛ تكوين 2: 7، 19؛ متى 10: 28؛ جامعة 12: 1-7؛ 

1ملوك 2: 10؛ 1ملوك 22: 40. 

آية الحفظ: »َوَجَبَل الرَّبُّ اإلِلُه آَدَم تُرَابًا ِمَن األَرِْض، َونََفَخ ِفي أَنِْفِه نََسَمَة َحَياٍة� َفَصاَر آَدُم نَْفًسا 
َحيًَّة« )تكوين 2: 7(�

ر مـا بيـن عبـارة هللا: »موتـا تمـوت« )التكويـن 2: ٦١، ٧١( ووعد الشـيطان الُمزيَّف:  التَّوتُـّ
«لـن تموتـا!« )التكويـن ٣: ٤( لـم يكـن ُمقتَصـرًا ومحصـوًرا فـي جنَّـة عـدن. فقـد تـردَّد صداه 

التاريخ. عبـر 
الكثيـر مـن النـاس يُحاولـون التوفيـق مـا بين كلمات الشـيطان وكلمـات هللا. فبالنسـبة لهم، 
سـد الماّدي الفاني )القابل للفسـاد(، فـي حين أن الوعد  يُشـير التحذيـر: »موتـا تموت« إلى الجَّ

الـذي يقـول: »لن تموتـا!« هو تلميـح لروٍح أو نفـٍس خالدة.
لكـنَّ هـذا النهـج ال يصـح. فمثـال، هل يُمِكن لكلمـات هللا ولِكلمـات الشـيطان الُمتناِقضة أن 
تتناغـم أو تتوافـق؟ هـل هنـاك نفـس أو روح غيـر مادِّية تعيـش تجربة الموت الجسـدي بوعي 
وإدراك؟ هنالـك العديـد مـن المحـاوالت الفلسـفية وحتـى العلميـة لإلجابة على هذه األسـئلة. 
س، علينا أن نُدرك بأنَّ هللا كُلّـّي الُقدرة وحده،  سـين على الِكتَاب الُمقـدَّ ولكـن، كمسـيحيين مؤسَّ
ذاك الـذي َخلَقنـا، هـو أيًضـا يعرفنـا تمـام المعرفة )انظـر المزاميـر األصحـاح ٩٣١(. لذلك، ففي 
س، يُمكننـا أن نجـد إجابات على هذه األسـئلة المهمة والحاسـمة.  كلمتـه فقـط، الِكتَـاب الُمقـدَّ
هـذا األسـبوع، َسَنسـتَعرض كيـف يوضـح العهـد القديـم الطبيعـة البشـرية وحالـة الكائنات 

البشـرية عنـد الموت.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 15تشرين األول )أكتوبر(. *نرجو التَّعمُّ
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9 تشرين األول )أكتوبر(        األحد        

»نفًسا حيَّة«
اقـرأ تكويـن 	: 24–27 وتكويـن 2: 7، 9	� مـا هـي أوجـه التَّشـابه واالختـالف التـي يمكـن أن 
تراهـا مـا بيـن طريقة خلـق هللا للحيوانـات وخلقه للبشـر؟ ما الـذي تُخبرنا به اآليـة الموجودة 

فـي التكويـن 2: 7 عـن الطبيعة البشـرية؟

 

 

إنَّ القصـة فـي سـفر التكويـن تُعلِـن بـأنَّ الرَّب، وفي اليوم السـادس مـن الخليقـة، َخلََق إلى 
الحيـاة الحيوانـات البريـة وأوَّل الكائنـات البشـرية، ذكـرًا وأنثـى )التكويـن ١: 2٤–2٧(. يُخِبرنـا 
س بـأنَّ الـرَّب قـد »َجبَـل… ِمـن األرض كل حيوانـات البّريـة وكل طيور السـماء«  الِكتَـاب الُمقـدَّ

)التكويـن 2: ١٩(. وَجبَـل الـرَّب أيًضـا »آدم تُرابًـا ِمـن األرض« )التكويـن 2: ٧(.
وَرغـم أنَّ الحيوانـات واإلنسـان كالهما ُجِبـال »ِمن األرض«، إال أنَّ تكوين اإلنسـان كان ُمتَميِّزًا 
عـن الحيـوان بطريقتيـن أساسـيتين. أوال، لقد شـكَّل هللا اإلنسـان ماّديا )جسـديًا(، ثُـم «نََفَخ في 
أنفـه نسـمة حيـاة. فَصـاَر آدم نفًسـا حيّـة« )التكويـن 2: ٧(. لقـد كان آدم كيًانا ماّديًا )جسـديًا( 
قبـل أن يُصبـح كيانًـا حيًّـا. ثانيًـا، لقـد «َخلَـَق هللُا اإلِنَْسـاَن َعلَـى ُصورَتِـِه. َعلَـى ُصـورَِة هللِا َخلََقـُه. 

ذَكَـرًا َوأُنْثَـى َخلََقُهْم« )التكويـن ١: 2٦، 2٧(.
اآليـة فـي التكويـن 2: ٧ توِضـح بـأنَّ عمليـة نَفـخ ›نسـمة حيـاة‹ فـي جسـد آدم المـادِّي 
َحوَّلتـه إلـى كائـٍن َحي أو »نفًسـا حيَّـة« )»Nephesh chayyah« وهي الكلمـات األصلية باللغة 
العبريـة للكتـاب المقـدس(. هـذا يَعنـي بـأنَّ كل واحـد منـا ال يمتلـك نَفًسـا )روًحـا( يمكنهـا 
العيـش أو البقـاء ِبَمعـزل عن الجسـد. بـل بالحري، كل واحد منـا هو كائن حي أو نفسـا )روًحا( 
حيَّـة. إنَّ االدعـاء بـأن هـذه النفـس )الروح( هي كيـان واع يمكن لهـا التواجد أو العيـش ِبَمعزَل 
س. َوفَهم الطبيعـة الحقيقيَّة  عـن الجسـد البشـري هـو فكـرة َوثَنية، وليسـت ِمن الِكتَـاب الُمقـدَّ
للبشـرية يَمَنعنـا ِمـن قبـول المفهـوم السـائد عـن الـروح غيـر المادِّيّـة وكل األخطـاء الخطيـرة 

المبنيَّـة علـى ذلـك االعتقاد.
ال يوجـد هنالـك أي بقـاء أو ديمومـة واعيـة ألي جـزء ُمنَفِصل ِمـن الكائن الحـي ِبَمعزَل عن 
اإلنسـان ككل. لقـد َخلََقنـا هللا بطريقـة عظيمة ورائعـة، وَعلينا أال نَتَكهَّن خارج حـدود ما يُخبرنا 
س بالِفعل حول هذه المسـألة بالتحديـد. في الحقيقة، ليسـت طبيعة الحياة  بـه الِكتَـاب الُمقـدَّ
فـي حـدَّ ذاتهـا لُغـزًا )مـا زال العلمـاء غيـر قادريـن علـى االتفـاق بخصـوص مـا الـذي يعنيه أن 
يكـون الشـيء علـى قيد الحيـاة(، فاألمر األكثر غموًضا هـو طبيعة الوعـي واإلدراك. كيف يُمِكن 
لِعضـٍو صغيـر يبلـغ وزنـه حوالـي ١,٥ كلغـم، ويتألف من أنسـجة مادِّيـة )خاليا ومـواد كيمائية( 
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فـي رؤوسـنا، الدمـاغ، أن يَبتَـدع ويَحتَِفـَظ بأشـياء غيـر ماديـة مثـل األفـكار والعواطـف؟ أولئك 
الذيـن يدرسـون هـذه الفكـرة يُِقـّرون بأنهـم ال يعرفون كيـف يتم ذلك.

يـا لهـا ِمـن ُمعجـزة، ُمعِجـزَة الحياة! لمـاذا ينبغي علينا أن نفـرح ِبَعطيَّـة، ليس الحياة 
الحاليَّـة فقـط، بـل عطيَّـة الحياة األبديـة أيًضا، التـي هي بالحري ُمعجـزة أعظم؟ 

10 تشرين األول )أكتوبر(        االثنين         

»النَّفس التي تُخطيء هي تموت«
اقـرأ حزقيـال 8	: 4، 20 ومتـى 0	: 28� كيـف يُمِكـن لهـذه اآليـات أن تُسـاعدنا علـى فهـم 

طبيعـة النفـس )الـروح( البشـرية؟

 

 

الحيـاة البشـرية فـي هـذا العالـم الخاطئ َسـريعة الـزَّوال وَعاِبـرة )إشـعياء ٤0: ١–٨(. ليس 
ثتـه الخطيـة يُمكـن أن يكـون أبديًا ِبطبيعتـه. »ِمن أجل ذلـك، كأنّما بإنسـان واحد  ِمـن شـيء لوَّ
َدَخلـت الخطيـة إلـى العالـم، وبالخطيـة المـوت، وهكـذا اجتـاز المـوت إلـى جميـع النـاس، إذ 
ر على الحياة  أخطـأ الجميـع« )روميـة ٥: ١2(. المـوت هو العاقبـة الطبيعية للخطيـة، الذي يُؤثِـّ

بأكملهـا في هـذا العالم. 
س حـول هـذا األمـر. األول هـو أنَّ كُاًل ِمـن  ـان فـي الِكتَـاب الُمقـدَّ هنـاك مفهومـان ُمهمَّ
الكائنـات البشـرية والحيوانـات تمـوت. وكمـا ذَكَـر الملـك سـليمان: »ألنَّ ما يحدث لِبَني البشـر 
يَحـُدث للبَهيمـة، وحادثـة واحـدة لهـم. مـوت هـذا كمـوت ذاك، ونسـمة واحـدة للـكل، فليس 
ة علـى البهيمـة… يذهـب كالهما إلـى مكان واحـد. كان كالهما من التـراب وإلى  لإلنسـان َمزيَـّ

التـراب يعـود كالهمـا« )الجامعـة ٣: ١٩، 20(.
ف أو انتهـاء وجوده/ المفهـوم الثانـي هـو أنَّ المـوت الجسـدي لَِشـخص يَعنـي ضمنيًـا تَوقُـّ

ر )أنـذر( آدم وحـواء بأنهما إذا  وجودهـا كنفـٍس حيـة. فـي التكويـن 2: ١٦، ١٧ كان هللا قـد حـذَّ
أخطـآ، بأكلهمـا مـن شـجرة معرفة الخيـر والشـر، فإنهما سـيموتان. 

لقـد عـزَّز الـرب هـذه النقطـة وثبَّتهـا فـي حزقيـال ١٨: ٤، 20 مـن خـالل ترديـد صـدى هذا 
التحذيـر، إذ قـال: »النَّفـس التـي تُخطـئ هـي تمـوت«. هـذه العبـارة تحتـوي علـى تَلميَحيـن 
رئيسـيين. األول هـو: بمـا أنَّ كل البشـر ُخطـاة، فنحـن جميعنـا سـنخضع لَِمسـيرة الشـيخوخة 
والمـوت التـي ال َمفـرَّ منهـا )روميـة ٣: ٩–١٨، 2٣(. التلميح اآلخـر هو أنَّ هذا المفهـوم الكتابي 
يُبِطـل االعتقـاد )المفهـوم( السـائد للُخلـود الطبيعـي الُمفتَـرَض للنفـس )الـروح(. فـإذا كانـت 
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النفـس )الـروح( خالـدة وتتواجـد بصـورة حيَّـة فـي عالـم آخـر بعـد المـوت، فنحـن إذن وفـي 
الواقـع ال نمـوت، أليـس كذلـك؟

علـى نقيـض ذلـك، فـإنَّ الحـلَّ الكتابـي لُِمْعِضلة المـوت ال يَتََمثَّل فـي رحيل روٍح بال جسـد، 
ـا إلـى الفـردوس، أو إلـى المطهـر، أو حتـى إلـى الجحيم. إنَّ الحل فـي الواِقع هو فـي القيامة  إمَّ
النهائيـة ألولئـك الذيـن ماتـوا في المسـيح. وكما أكّد يسـوع فـي موعظته عن خبـز الحياة: «كُل 
َمـن يـرى االبـن ويُؤمـن بـه، تكون له حيـاة أبدية، وأنـا اُقيُمه في اليـوم األخير« )يوحنـا ٦: ٤0(. 

لمـاذا يُعَتبـر ضمـان )يقيـن( المجـيء الثانـي، الـذي تَأكَّـد بالمجـيء األول للمسـيح 
)وعلـى أي حـال، مـا فائـدة المجـيء األول للمسـيح بدون المجـيء الثاني؟(، حاِسـًما 

لـكل مـا نُؤِمـن بـه؟ مـا هـو الرجـاء الـذي لنـا بـدون وعـد عودته )عـودة المسـيح(؟

11 تشرين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

»ترجع الروح إلى الله«
اقـرأ تكويـن 2: 7 وجامعـة 2	: 	–7� أي تبايـن يمكنـك أن تـراه مـا بيـن هذيـن المقطعين في 
س؟ كيـف يمكـن لهذيـن المقطعيـن أن يُسـاعدانا علـى َفْهـم حالـة البشـر فـي  الِكَتـاب الُمقـدَّ

المـوت بصـورة أفضـل؟ انظـر أيضا تكويـن 7: 22� 

 

 

س بـأنَّ الكائـن البشـري هـو نَفـس )التكويـن 2: ٧(،  م الِكتَـاب الُمقـدَّ كمـا رأينـا سـابقا، يُعلِـّ
ف أو تنقطـع عـن الوجـود عندمـا يمـوت الجسـد )حزقيـال ١٨: ٤، 20(. والنَّفـس تتوقَـّ

ولكـن مـاذا عـن »الـروح«؟ أال تبقى واعيـة حتى بعد موت الجسـد؟ الكثير من المسـيحيين 
يعتقـدون كذلـك، حتـى أنهـم يُحاولـون تبريـر نظرتهم مـن خالل اقتباسـهم اآليـة الموجودة في 
سـفر الجامعـة ١2: ٧، التـي تقـول: «فَيَرجـع التـراب إلـى األرض كمـا كان، وتَرجع الـروح إلى هللا 

الـذي أعطاهـا«. لكـنَّ هـذا التعبير ال يُشـير إلـى أنَّ روح الموتـى تبقى واعية فـي محضر هللا. 
إنَّ المقطـع المذكـور فـي سـفر الجامعـة ١2: ١-٧، يَِصـف َمسـيرة الشـيخوخة بمصطلحـات 
دراماتيكيـة )مسـرحية( تماًمـا، لِتَبلـغ أوجهـا بالمـوت. وتُشـير اآليـة ٧ إلـى الموت علـى اعتباره 
انعـكاس عمليـة الخلـق التـي تـمَّ ذكرهـا فـي سـفر التكويـن 2: ٧. وكمـا سـبق وذُكِر، فـي اليوم 
السـادس مـن أسـبوع الخليقـة: »َجبَـل الـرب اإللـه آدم تُرابًـا ِمـن األرض، ونََفـخ في أنفه نسـمة 
حيـاة، فصـار آدم نَفًسـا حيَّـة« )سـفر التكويـن 2: ٧(. ولكـن اآلن، تُخبرنا اآلية في سـفر الجامعة 
١2: ٧ بـأنَّ التـراب »يرجـع… إلـى األرض كمـا كان، وتَرجـع الروح إلـى هللا الذي أعطاهـا«. إذن، 
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نسـمة الحيـاة التـي نََفَخها هللا فـي أنف آدم، والتي زوَّدهـا أيًضا لكل الكائنات البشـرية األخرى، 
ترجـع الـى هللا، أو بمعنـى آخـر، تتوقـف الحياة فـي داخلهم.

علينـا أن نتذكَّـر بـأنَّ اآليـة المذكـورة فـي سـفر الجامعـة ١2: ٧ تَِصـف عمليـة المـوت لـكل 
الكائنـات البشـرية، وهـي تفعـل ذلـك دون التمييـز بيـن البـار والشـرير. فـإذا كانـت األرواح 
المزعومـة لـكل الذيـن يموتـون تبقـى علـى قيـد الحيـاة ككائنـات واعيـة فـي حضـور هللا، فهل 
س.  أرواح األشـرار هـي مـع هللا؟ هـذه الفكـرة ليـس في تناغم مـع ُمجَمـل تعاليم الِكتَـاب الُمقدَّ
وبسـبب أنَّ عمليـة المـوت ذاتهـا تحدث لكلٍّ من الكائنات البشـرية والحيوانات )سـفر الجامعة 
ف عـن حيـاة‹ بالنسـبة للكائنات  ٣: ١٩، 20(، فالمـوت ليـس سـوى ›وصـول إلـى نهايـة‹ أو ›توقُـّ
الحيـة. وكمـا ذكـر صاحـب المزاميـر: «تحجـب عنهـا َوْجَهـك فَتَفـزع. تَْقِبـض أرواحهـا فَتَمـوت، 

وإلـى تُرابهـا تعـود« )المزاميـر ١0٤: 2٩ ترجمـة كتـاب الحياة(. 

غالًبـا مـا نقـول بـأنَّ الموت هـو ُمجرَّد جـزء من الحيـاة� لمـاذا يُعَتَبر ذلـك أمر خاطئ 
ه َعـُدّو الحيـاة� إذن، مـا هـو الرجـاء العظيـم  ا؟ إنَّ المـوت هـو عكـس الحيـاة، إنَـّ جـدًّ

الموجـود فـي اآليـة: «آخر عـدو يبطل هـو المـوت« )	كورنثـوس 5	: 26(؟ 

12 تشرين األول )أكتوبر(        األربعاء        

»الموتى ال يَْعلَمون شيًئا«
اقـرأ أيـوب 3: 		–3	؛ المزاميـر 5		: 7	؛ المزاميـر 46	: 4؛ وسـفر الجامعة 9: 5، 0	� ما الذي 

يُمِكـن أن نتعلَّمـه ِمـن هذه الفقرات عن حالـة الكائنات البشـرية عند الموت؟

 

 

س بـأنَّ هـذه الفقـرات )أيـوب ٣: ١١–١٣؛ المزاميـر  يُجـادل بعـض ُمعلِّقـي الِكتَـاب الُمقـدَّ
١١٥: ١٧؛ المزاميـر ١٤٦: ٤؛ الجامعـة ٩: ٥، ١0(، قـد كُِتبَـت بأسـلوب أو لغـة شـعرية، ال يُمِكـن 
ـعر قد يكـون غامًضا  اسـتخدامها لِتَحـدد حالـة الكائـن الحـي عنـد الموت. ِمـن الصحيح بأنَّ الشِّ
أحيانًـا أو قـد يُسـاء فهمـه بسـهولة، لكـنَّ هـذا ليـس هـو الوضـع مـع اآليات أعـاله. فاللغـة ُهنا 
واضحـة، وَمفاهيمهـا فـي تناُغٍم كامل مـع التعاليم الكتابيـة للعهد القديم حول هـذا الموضوع. 
أواًل، فـي سـفر أيـوب األصحـاح ٣، يَْنَدم الشـيخ الجليـل )البطريـرك( على مولده الشـخصي، 
بسـبب كل المعانـاة واأللـم )فـي أكثـر اللحظـات رهبـة وألًمـا، ألـم يتمنَّـى كل واحد/واحـدة 
ه لـو مات عنـد مولـده، كان سـيظل نائما  ه لـم يولـد؟( لقـد أدرك الشـيخ الجليـل بأنَـّ ِمنَّـا لـو أنَـّ

وُمسـتَريحا )أيـوب ٣: ١١، ١٣(. 
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األصحـاح ١١٥ مـن سـفر المزاميـر، يُعـرِّف المـكان الـذي يُحَفـظ فيـه الموتـى بــ »أرض 
السـكون«، ألنَّ فيـه »ال يُسـبِّح األمـوات الرب« )المزامير ١١٥: ١٧ ترجمة كتـاب الحياة(. إنَّ هذا 
ال يبـدو كمـا لـو أن األمـوات، المؤمنيـن والشـاكرين مـن األموات، هم فـي السـماء يعبدون هللا. 
ف النشـاطات الذهنية للفرد عنـد الموت:  بحسـب األصحـاح ١٤٦ مـن سـفر المزاميـر، تتوقَـّ
«تخـرج روحـه فيعـود إلـى ترابه. في ذلـك اليوم نفسـه تهلك أفـكاره« )المزاميـر ١٤٦: ٤(. هذا 

ـا يحدث عنـد الموت.  تصويـر كتابـي مثالي عمَّ
: »الموتـى فـال يعلمـون شـيئا«، و »ليـس ِمـن  ويُضيـف األصحـاح ٩ مـن سـفر الجامعـة بـأنَّ
عمـل وال اختـراع وال َمعرِفـة وال ِحكمـة« فـي القبر )سـفر الجامعة ٩: ٥، ١0(. هـذه اآليات تُؤكِّد 

س بـأنَّ الموتى يفقـدون الوعي.  تعاليـم الِكتَـاب الُمقـدَّ
د أي ُذعـٍر لـدى  س عـن حالـة الالوعـي فـي المـوت يجـب أال يُولِـّ إنَّ تعليـم الِكتَـاب الُمقـدَّ
ت بانتظـار  المسـيحيين. أوال وقبـل كل شـيء، ال يوجـد جحيـم ُمتِّقـد إلـى األبـد أو مطهـر ُمؤقَـّ
أولئـك الذيـن يموتـون وُهـم غيـر ُمخلَّصيـن. ثانيًـا، هنالـك ُمجـازاة رائعـة بانتظار أولئـك الذين 
يموتـون فـي المسـيح. فـال عجـب أنَّ »المـوت بالنسـبة إلـى المؤمن هو أمـر زهيـد.... والموت 
للمسـيحي إْن هو إالّ رقاد، فترة سـكون وظالم. الحياة مسـتترة مع المسـيح في هللا. ›َمتَى أُظِْهَر 
الَْمِسـيُح َحيَاتَُنـا، فَِحيَنِئـٍذ تُظَْهـُروَن أَنْتُـْم أَيًْضـا َمَعـُه ِفي الَْمْجـِد.‹ ]يوحنا ٨: ٥١، ٥2؛ كولوسـى ٣: 

٤[« )روح النبـوة، ُمشـتهى األجيـال، صفحـة ٧٨٧(.

فكِّـر بأولئـك الذيـن ماتـوا فـي المسـيح� إنَّهـم يُغلِقـون أعينهم عنـد المـوت، ويبقون 
ة 500	 سـنة أو 5 أشـهر، كلها سـواء بالنسـبة لهم�  فـي قبورهـم، سـواء كان ذلـك لُِمدَّ
الشـيء التالـي الـذي يعرفونـه هـو عودة المسـيح� كيـف إذا، يُمِكن للمـرء أن يجادل، 

بمعنـى أنَّ األمـوات هـم أفضـل حـااًل ِمنَّا نحـن األحياء؟

13 تشرين األول )أكتوبر(        الخميس        

جع )استراح( مع اآلباء اضَّ
اقـرأ سـفر التكويـن 25: 8؛ 2صموئيـل 7: 2	؛ 	ملـوك 2: 0	؛ و	ملـوك 22: 40� ما الذي تضيفه 

هـذه اآليـات على مفهومك عـن الموت؟ 

 

 

فـن )الَقبـر( ِبطُـرٍُق ُمختلفـة. إحدى هـذه الطرق هي  يَُعبِّـر العهـد القديـم عـن المـوت والدَّ
س عن إبراهيم  مفهـوم االنضمـام إلـى قـوم أو عائلة الشـخص ذاته. فمثال، يخبرنـا الِكتَاب الُمقـدَّ
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ه: »أْسـلَم… روحـه ومـات بشـيبة صالحـة، شـيًخا وَشـبعان أيامـا، وانضـمَّ إلى قَوِمه« )سـفر  بأنَـّ
ـا أيًضـا إلى قومهما )ِسـفر التثنيـة ٣2: ٥0(.  التكويـن 2٥: ٨(. هـارون وموسـى انضمَّ

مـا الـذي نتعلَّمـه، عـن طبيعـة المـوت، ِمـن حقيقـة أنَّ الملـوك الطيبين والسـيئين قـد َذهبوا 
إلـى نَفـس المـكان عنـد موتِهـم؟ )2ملـوك 24: 6؛ 2أخبـار األيـام 32: 33(� 

 

 

طريقـة أخـرى لوصـف المـوت هـي مـن خـالل القـول بـأن شـخصا مـا اسـتراح مع أسـالفه. 
س عـن موت الملـك داود بأنَّه قد: »اضطجع )اسـتراح(… مع آبائـه َوُدِفَن  يقـول الِكتَـاب الُمقـدَّ
عة  فـي مدينـة داود« )١ملـوك 2: ١0(. لقد اسـتُخِدم نفس التعبير أيضا بخصـوص مجموعة ُمتنوِّ

ِمـن الملـوك العبرانييـن، سـواء كانوا ملـوكًا أمناء وُمخلصيـن أو غير أمناء وأشـرار. 
ق بالمـوت أو الراحـة مـع  يمكننـا تحديـد ثالثـة جوانـب، علـى األقـل، ذات مغـزى تتعلَـّ
األسـالف. أحدهـا، هـو فكـرة أننـا عاجـال أو آجال سـيأتي الوقت الذي سـنحتاج فيه ألن نسـتريح 
ِمـن تعـب أعمالنـا وُمعاناتنـا. فكـرة أخـرى هـي أننا لسـنا األوائـل والوحيديـن الذيـن نتبع ذلك 
الـدرب غيـر المرغـوب فيـه، ذلـك ألن أسـالفنا قد َسـبَقونا إليـه. فكـرة ثالثة هي أنـه ومن خالل 
رُقاِدنـا )دفننـا( بالقـرب منهـم، لـن نكـون لوحدنـا، بـل سـنبقى معهم حتـى أثناء انعـدام الوعي 
فـي المـوت. قـد ال يكون لهذا معنى كبيرًا بالنسـبة لبعـض الثقافات الفرديـة الحديثة، لكنه كان 

ذا مغـزًى كبيـرًا فـي العصـور القديمة. 
يمكـن دفـن أولئـك الذيـن ماتـوا فـي المسـيح بالُقـرب ِمـن أحبائهم، لكـن حتى مـع ُمراعاة 
عمـل ذلـك، لـن يكـون هنالك تواصل فيمـا بينهم. فاألمـوات سـيبقون ِبال وعي حتـى ذلك اليوم 
ـوا إلى أحبائهـم الذين ماتوا  المجيـد، حينمـا يتـم إيقاظهم من ُسـباتِهم )نومهـم( العميق لينضمُّ

في المسـيح. 

تخيَّـل مـا الذي سـيكون عليه الحـال لو أنَّ الموتـى كانوا واعين بالفعـل وكانوا قادرين 
علـى رؤيـة الحيـاة بشـكلها الطبيعـي ُهنـا علـى هـذه األرض، خاصـة بالنسـبة لَِحيـاة 
ة بعـد موتهـم� لمـاذا إذا، يجـب أن تكـون  أحبائهـم، الذيـن غالبـا مـا يتألَّمـون بشـدَّ

يـة لألحياء؟ حقيقـة أنَّ ›الموتـى نائميـن‹ هـي حقيقـة ُمطمئنـة وُمعزِّ

14 تشرين األول )أكتوبر(        الجمعة        

النبوة، ِمن »كِتاب الصراع العظيم«، صفحة ٤٨٥-٥0١  اقرأ لروح  رس:  الدَّ ِمْن  لَِمِزيد 
»الخدعة األولى العظيمة«. 
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العام،  )التبنيج(  ر  الُمخدِّ بواسطة  تخديرك  وتمَّ  لَِعملية جراحية  َمرَّة  َخَضْعَت  قد  كُنَت  إذا 
بالنسبة للموتى. ولكن حتى في  الحال  قد يكون لديك فكرة باهتة عما يجب أن يكون عليه 
رة )البنج(. تخيَّل كيف يكون الحال  أثناء ذلك، ال يزال عقلك يعمل تحت تخدير المادَّة الُمخدِّ
ماغ. إنَّ اختبارهم )تجربتهم(  بالنسبة للموتى، عندما تتوقف تماًما كل األشياء، وكل وظائف الدَّ
في الموت بعد ذلك هي إغالق أعينهم، وِبقدر ما يتعلَّق األمر بكل شخص ميت كان قد عاش 
على اإلطالق، فإنَّ الشيء التالي الذي سيدركونه هو إما المجيء الثاني للمسيح أو عودته بعد 
األلف سنة )انظر يوحنا 20: ٧–١٥(. إلى ذلك الحين، يستريح كل الموتى، األبرار واألشرار، لما 
سيتراءى لهم وكأنه ُمجرَّد لحظة. بالنسبة لنا نحن الباقون أحياء، يبدو الموت وكأنه يدوم لوقت 
طويل. بالنسبة لألحياء هو كذلك؛ ولكن بالنسبة لألموات يبدو وكأنه يدوم للحظة واحدة فقط.

»فلو كان حًقا أن أرواح كثيرين من الناس تنتقل إلى السماء مباشرة في ساعة الموت لكان 
له على الحياة. لقد ساق هذا االعتقاد كثيرين من الناس إلى القضاء  لنا أن نشتهي الموت ونفضِّ
أمرًا  يبدو  فإنه  الضيقات والمتاعب واالرتباك والخيبة  باالنتحار. فعندما تغمرهم  على حياتهم 
سهاًل أن يفصموا ربط الحياة الواهنة ويصعدوا إلى السعادة في دنيا األبد« )روح النبوة، الصراع 

العظيم، صفحة ٤٩2(.
أو  ثوابهم  إلى  يذهبون  األبرار  بأن  تصريح  المقدسة  الكتب  في  موضع  أي  في  »وليس 
وال  اليقين.  ذلك  مثل  ترك  األنبياء  أو  اآلباء  من  أحد  فال  الموت.  عند  عقابهم  إلى  األشرار 
األَْمَوات  أن  يعلّمنا بكل وضوح  الشأن. والكتاب  أو رسله قدموا أي تصريح في هذا  المسيح 
إلى السماء. وهو يصورهم على أنهم راقدون إلى يوم القيامة« )روح النبوة،  ال يذهبون تواً 

الصراع العظيم، صفحة، ٥0١(.

أسئلة للنقاش 
س عـن الكائـن البشـري ككل – الـذي يبقـى  	� كيـف يمكـن لمفهـوم الِكَتـاب الُمقـدَّ
ـم - أن يسـاعدنا علـى فهـم طبيعـة المـوت  واعيـا فقـط كشـخص غيـر مجـزأ أو ُمقسَّ

أفضل؟  بصـورة 

تداعياتهـا  بـكل  العالـم،  علـى  للـروح  الطبيعـي  الخلـود  نظريـة  اسـتولت  لقـد   �2
باتها التـي ال تحصـى� لمـاذا تُعَتبـر إذن رسـالتنا عـن حالـة الموتـى هـي رسـالة  وتشـعُّ
بالغـة األهميـة؟ لمـاذا، حتـى بيـن المسـيحيين أيًضـا، نَِجـد مثـل هـذه الُمعارضـة 

الشـديدة لمـا هـو فـي الحقيقـة تعليـم رائـع؟

3� كيـف ينبغـي لِمفهومنـا عـن حالـة الموتـى أن يَحمينا ِممـا يُمكن أن ›يظهـر‹ أمام 
أعيننـا؟ بمعنـى آخـر، لمـاذا ال نسـتطيع الوثـوق دائًمـا بالـذي نـراه، خاصـة إذا كان 
الشـيء الـذي نـراه، أو نَْعَتقـد بأننـا نـراه، هـو روح قريـب ميـت، كمـا روى البعـض 

بأنهـم رأوا؟ 
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* 15-21 ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الرابع    

رجاء العهد القديم

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: المراجـع األسـبوعية: أيـوب 19: 25-27؛ 1تيموثـاوس 6: 16؛ مزمور 

49؛ مزمـور 71؛ إشـعياء 26: 14، 19؛ دانيـال 12. 

َم الَِّذي َقِبَل الَْمَواِعيَد، َوِحيَدُه  َم إِبَْراِهيُم إِْسَحاَق َوُهَو ُمَجرٌَّب� َقدَّ آية الحفظ: »ِباإِليَماِن َقدَّ
���� إِْذ َحِسَب أَنَّ هللَا َقاِدٌر َعلَى اإلَِقاَمِة ِمَن األَْمَواِت أَيًْضا، الَِّذيَن ِمْنُهْم أََخَذُه أَيًْضا ِفي ِمَثال« 

)عبرانيين 		: 7	، 9	(�

إنَّ رجـاء العهـد القديـم ُمؤَسـس، ليـس على أفـكاٍر يونانية )إغريقيـة( عن الخلـود الطبيعي 
س بشـأن القيامة األخيـرة لألموات. للنفـس، ولكـن علـى تعليـم الِكتَـاب الُمقدَّ

ولكـن كيـف يُمِكـن لِجسـٍد بشـري لـم يَُعد لـه وجـود، أو اُحرِق إلـى رماد، أو هلك بوسـائط 
أخـرى، كيـف يُمِكن لجسـٍد كهـذا أن يُعاَد أو يرجـع إلى الحياة مرة أخرى؟ كيف يُمكن لشـخص 
كان قـد مـات، ربمـا منـذ قرون أو حتى آالف السـنين، كيف يُمكنه أن يَسـتَرجع هويته/هويتها؟ 
ـل فـي سـر الحياة. إننـا على قيـد الحياة ونسـتمتع بالحيـاة التي  هـذه األسـئلة تقودنـا للتأمُّ
ينعـم هللا بهـا علينـا فـي كل يـوم. حتى ِمـن دون أن نبدأ في فهم المنشـأ الخارق ألصـل الحياة، 
نحـن نعلـم أنـه فـي البـدء جلـب هللا الحيـاة إلـى الوجـود مـن العـدم بواسـطة كلمتـه )سـفر 
التكويـن ١؛ المزاميـر ٣٣: ٦، ٩(. لهـذا، إذا كان هللا قـادرا علـى خلـق حياٍة علـى األرض في المرَّة 
األولـى وِمـن ال شـيء، لمـاذا نَشـك في قدرته علـى إعادة َخلـق )بَعـث الَخلق( الحياة البشـرية 

واسـترجاع هويتهـا األصلية؟ 
ـف بهـا مفهـوم القيامـة األخيرة خـالل أزمنة  سـنتأمل هـذا األسـبوع فـي الكيفيـة التـي تكشَّ
اب المزاميـر، واألنبيـاء مثـل  العهـد القديـم، مـع تركيـز خـاص علـى أقـوال أيـوب، وبعـض كُتَـّ

إشـعياء ودانيـال.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 22 تشرين األول )أكتوبر(. *نرجو التَّعمُّ
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16 تشرين األول )أكتوبر(        األحد        

»أرى الله«
اقـرأ أيـوب 9	: 25–27 وقـارن هـذه اآليات مـع اآليات الواردة في يوحنـا 	: 8	 و 	تيموثاوس 

6: 6	� متـى وتحـت أيَّـة ظروف توقَّع أيـوب أن ›يرى هللا‹؟

 

 

الحياة ليسـت عاِدلة. نحن نرى هذا خاصة عندما نرى الناس ›الطيبين‹ يُعانون، بينما ›األشـرار‹ 
يزدهـرون )انظـر المزاميـر ٧٣: ١2–١٧؛ مالخـي ٣: ١٤–١٨(. مثـال، كان أيـوب »كاماًل وُمسـتقيما« و 
«يتَّقـي هللا ويَحيـد عـن الشـر« )أيـوب ١: ١(. ورغم ذلك، فقد َسـَمح هللا للشـيطان أن يبتليه بطرق 
كارثيـة عديـدة. جسـديًا، ُضـرَِب جسـده بقـرح رديء )أيـوب 2: ١–٨(. مادِّيًـا، فََقـد ُجـزًءا كبيـرًا من 
ماشـيته وممتلكاتـه )أيـوب ١: ١٣–١٧(. ِضمـن أهـل بيته، فََقـَد غلمانه )عبيده( وحتـى بنيه وبناته 
)سـفر أيـوب ١: ١٦، ١٨(. وعاطفيًـا، كان ُمحاطًـا بأصدقـاء اتَّهمـوه بأنـه خاطـئ عـاٍص يسـتحق مـا 
يواجهـه مـن ويـالت )أيـوب ٤: ١- ٥: 2٧؛ أيـوب ٨: ١–22؛ أيـوب ١١: ١–20؛ إلخ(. حتى زوجته ذاتها 

ف علـى هللا وُمت« )أيـوب 2: ٩ ترجمة كتـاب الحياة(.  قالـت: »أمـا زلـَت ُمعتَصًمـا ِبَكمالـك؟ جدِّ
ه أصبََح بؤرًة ومركـزًا لِِصراعٍ كونـي عميق بين هللا والشـيطان. والبتالئه بكل  لـم يُـدرك أيـوب بأنَـّ
تلـك الصراعـات، نَـِدم أيوب علـى والدته، وتمنَّى لو أنَّه لم يولـد قط )أيـوب ٣: ١–2٦(. إال أن أمانته 
غيـر المشـروطة )الُمطلقـة( هلل قد اُحِسـَن التعبير عنها في الكلمات التي تقـول: »لو قَتَلني هللا، لما 
قاومتـه« )أيـوب ١٣: ١٥ ترجمـة األخبـار السـارة(. حتـى مـع تخيله بـأنَّ حياته سـتنتهي قريبا، فقد 
حافـظ علـى ثقتـه بـأنَّ الكلمـة األخيـرة لن تكـون للمـوت. وباقتناع شـديد صـرَّح، علـى الرغم ِمن 
أنـه سـيموت، بـأنَّ فاديـه سـيقوم في يوٍم ما، وأيوب نفسـه بذاته )جسـده(، سـيرى هللا )أيـوب ١٩: 
2٥–2٧ اقـرأ ترجمـة كتاب الحياة وترجمة األخبار السـارة(. »هذه لمحة واضحة ال لبس فيها بشـأن 

القيامة« )موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الكتاب المقدس، المجلد ٣، صفحة ٥٤٩(.
يـا لـه مـن رجـاء مجيـد فـي ِخَضـم كارثـة كهـذه! علـى الرغـم مـن قسـوة المـرض، واأللـم، 
ع  توقُـّ فـي  أيـوب  اسـتمر  العاطفـي،  االجتماعـي، واالنكسـار  والتأنيـب  االقتصـادي،  واالنهيـار 
وانتظـار اليـوم الـذي فيـه سـيقوم من األمـوات ويرى فاديـه الحبيب. فـي الحقيقية، قـول أيوب 
ة قـرون، أمام  عـن القيامـة كان حافـال ومشـبًعا بـذات الثقـة التـي تََفوََّهـت بهـا مرثـا، بعـد عـدَّ
ه ]لِعـاَزر[ َسـيَقوم في القيامـة، في اليـوم األخيـر« )يوحنا ١١:  المسـيح، إذ قالـت: »أنـا أعلَـم أنَـّ
2٤(. كان علـى أيـوب، ِمثـل َمرثـا، أن يُطالِـب بهـذا الوعـد باإليمـان، علـى الرغـم مـن أن مرثـا، 

وعلـى عكـس أيـوب، ُسـرعان مـا َسـتَحُصل علـى دليـل اختبـاري قـوي ألجـل إيمانها. 

كيف يمكننا أن نتعلَّم الوثوق في هللا حتى في ِخَضم ظُلم الحياة القاسي؟
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17 تشرين األول )أكتوبر(        االثنين        

ة( الهاوية )الموت( ِمن يَد )ُقوَّ
اقـرأ األصحـاح 49 مـن سـفر المزاميـر� ما الـذي َدَفع صاحب المزمـور ألن يكون مؤمنـا وموقًنا 
بقيامتـه األخيـرة )المزاميـر 49: 5	( علـى عكـس أولئـك الذيـن َهلَكـوا بـدون ذلـك اإليمـان 

واليقيـن )المزاميـر 49: 6–4	(؟

 

 

يتكلـم المزمـور ٤٩ عـن الثِّقـة الزائفـة للُجهـالء »أولئـك الُمتَِّكلـون علـى ثروتهـم، وبوفـرة 
ِغناهـم يَفتَخـرون« )المزاميـر ٤٩: ٦ ترجمـة كتـاب الحيـاة(، الذيـن «أطلقـوا أسـماَءهم علـى 
أراضيهـم )تخليـًدا لذكرهـم(« )المزامير ٤٩: ١١ ترجمـة كتاب الحياة(، والذين يُنعمون أنفسـهم 
بالبـركات فـي أثنـاء حياتهـم  )المزاميـر ٤٩: ١٨ ترجمـة كتـاب الحيـاة(. يتصرَّفـون وكأنَّ بيوتهـم 

ومسـاكنهم خالِـدة ومجدهـم الذاتـي سـيبقى إلـى األبـد )المزاميـر ٤٩: ١١، ١٧(.
لكـنَّ الجهـالء ينسـون بـأنَّ كرامتهـم )اُبَّهتهـم( تتالشـى وأنَّهـم يهلكـون تمامـا مثـل البهائـم 
)المزاميـر ٤٩: ١2(. »يُسـاقون للمـوت كاألغنـام، ويكـون المـوت راعيهـم… تبلـى صورتهـم، 

وتصيـر الهاويـة مسـكنهم« )المزاميـر ٤٩: ١٤ ترجمـة كتـاب الحيـاة(. 
وكمـا أعلَـن أيـوب منـذ قـرون َخلَـت: »ُعريانـا َخرَجـُت ِمـن بطـن أمـي، وُعريانـا أعـود إلى 
هنـاك« )أيـوب ١: 2١؛ ١تيموثـاوس ٦: ٧(، يلفـت صاحـب المزاميـر النظـر إلـى أنَّ الُجَهـالء 

والُحَكمـاء كالهمـا يموتـون، »تاركيـن ثروتهـم لِغيرهـم« )المزاميـر ٤٩: ١0(. 
ولكـن، هنـاك تناقـض جذري بيـن الجانبين. الجانـب األول هو الُجهالء الذيـن يهلكون، وُهم 
يُحاولـون العثـور علـى الضمـان فـي ممتلكاتهـم وإنجازاتهـم الشـخصية الزائلـة. علـى النقيـض 
منهـم، الحكمـاء الذيـن ينظـرون إلى أبعـد ِمن الَملَحَمة البشـرية القصيرة وسـجن القبـر، أولئك 
الذيـن ينظـرون إلـى الُمجـازاة المجيدة التـي حفظها هللا لهـم )١بطرس ١: ٤(. مع هـذا اإلدراك، 
أمكـن لِصاحـب المزمـور أن يقـول بثقـة: »إنمـا هللا يفدي نفسـي ِمن يد )قُـوَّة( الهاويـة )الَقبْر( 

ألنـه يأخذني«)المزامير ٤٩: ١٥(.
تَوافًُقـا مـع رجـاء العهـد القديـم، ال تقتَرح هذه اآلية بـأنَّ نَفس )روح( صاحـب هذا المزمور 
ه لن يبَق في  َسـتُحلِّق إلـى السـماء بعـد موته. إنَّ مـا يقوله صاحب المزمور بكل بسـاطة هو أنَـّ

يار السـماوية. القبـر إلـى األبد. إذ سـيأتي وقـت حين يفتديه هللا من المـوت ويأخذه إلى الدِّ
الُمسـتقبلية، ممـا يجلـب  بالقيامـة  )اليقيـن(  الثِّقـة  يتـم وصـف وتصويـر  مـرة أخـرى، 
ُمكافـأة  الحكمـاء  سـينال  إذن،  الحالـي.  الوجـود  لهـذا  والمعنـى  والتأكيـد  واألمـل  الرجـاء 
ـا يُمكـن للجهـالء أن يجمعـوه ألنفسـهم  ا وبدرجـة كبيـرة عمَّ أبديـة ومجيـدة ُمختلفـة جـدًّ

خـالل هـذه الحيـاة القصيـرة.
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مـا هـي الطـرق التـي تمكَّنـت مـن خاللهـا رؤيـة حماقـة أولئـك الذيـن يَتَِّكلـون على 
ـة؟ إذ تُبقـي عينيـك دائمـا نحـو الصليـب، كيف سـيحميك  ثروتهـم وإنجازاتهـم الخاصَّ

ذلـك ِمـن الوقـوع فـي نفـس الخطأ؟

18 تشرين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

»ِمن أعماق األرض«
اقـرأ المزمـور 	7� إلـى مـاذا ألَمـح صاحـب المزمـور عندمـا طَلَـب ِمـن هللا قائال: »ِمـن أعماق 

األرض تعـود َفُتْصِعدنـا« )المزاميـر 	7: 20(؟ 

 

 

ر عن الرجاء فـي القيامة، على النقيـض ِمن الضمان  فـي المزمـور ٤٩، عثرنـا علـى تعبير ُمؤَثِـّ
الزائـف للُجهـالء الذيـن يتَّكلـون علـى ثروتهم. في المزمـور ٧١، يطلـب كاتِب المزمـور الِحماية 
والرَّجـاء ِمـن هللا بينمـا هـو ُمحاَصر ِمن ِقبَـل األعداء والذيـن يتَّهمونه زوًرا، الذيـن قالوا: »إن هللا 

قـد تركـه« )المزامير ٧١: ١0، ١١(. 
فـي ِخَضـم تجاربه، يَِجد صاحب المزمور الطمأنينة واألمان في اسـتذكار الكيفية التي اعتنى من 
ه يُدرك بـأنَّ هللا كان ُمتَّكله واعتماده منذ صباه، حتـى أنَّ هللا قد  خاللهـا هللا بـه فـي الماضـي. أوال، إنَـّ
ه )المزاميـر ٧١: ٦(. ثُمَّ يَعتَرف بأنَّ هللا قد َعلَّمه منذ ِصبـاه )المزامير ٧١: ١٧(.  أخرجـه مـن أحشـاء أمِّ
ـل صاحب المزمـور إلى هللا قائـاًل: »كُن  مـع اليقيـن بـأنَّ هللا كان هـو صخرتـه وملجـأه، يتوسَّ
لـي صخـرة ملجـأ أدخلـه دائمـا« )المزاميـر ٧١: ٣(. »ال ترفضني فـي زمن الشـيخوخة. ال تتركني 
عنـد فنـاء قُوَّتـي« )المزاميـر ٧١: ٩(. »يـا هللا ال تَبُْعـد عنـي. يـا إلهـي، إلـى معونتـي أسـرع« 
ة،  )المزاميـر ٧١: ١2(. ثُـمَّ يُضيـف صاحـب المزمـور: »أنـت الـذي أريتنـا ضيقـاٍت كثيـرة ورديَـّ

تعـود فتحيينـا، وِمـن أعمـاق األرض تعـود فتُصِعدنـا« )المزاميـر ٧١: 20(. 
عبـارة »ِمـن أعمـاق األرض« يُمِكـن أن تُفَهـم حرفيًـا علـى أنَّهـا إشـارة إلى القيامة الجسـدية 
ه يُحبِّـذ الَوصـف المجـازي لحالـة  العتيـدة لصاحـب المزمـور. لكـنَّ ِسـياق الِعبـارة، يبـدو وكأنَـّ
االكتئـاب الشـديدة لصاحـب المزمـور، إذ َوَصَفهـا وكأنَّ األرض كانـت تبتلعه )قارن مـع المزامير 
: «الـكالم مجازي )رمزي( فـي المقام األول،  ٨٨: ٦ والمزاميـر ١٣0: ١(. لذلـك، يمكننـا القـول بـأنَّ

ولكنـه يلمـح أيضـا إلـى قيامة جسـدية« )آنـدروز بايل سـتدي نوتـس أون سـامز، ٧١: ١0(. 
فـي نهايـة األمـر، مـا يهـم أن نُدركـه ونسـتوعبه هو أنـه، مهمـا كان وضعنا، هللا موجـود، إنَّه 
هـو يعتنـي بنـا. وفـي النهاية، رجاؤنا ليس مؤسًسـا علـى هذه الحيـاة، ولكن، على الحيـاة اآلتية 

– الحيـاة األبديـة التـي لنا في يسـوع المسـيح بعـد قيامتنا عنـد عودته. 
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لقـد مررنـا جميعنـا ببعـض اللحظـات الرهيبـة مـن اإلحبـاط� ومـع ذلك، كيـف يمكن 
للتركيـز علـى الطـرق التـي كان بهـا الـرب معـك فـي الماضـي، أن يسـاعدك لُِتواِصـل 

السـير باإليمـان والثقـة فـي اللحظـات التـي يبـدو وكأنَّ الـرب بعيـد عنك؟

19 تشرين األول )أكتوبر(        األربعاء        

»تَحيا أمواتك«
اقـرأ إشـعياء 62: 	4 و	9� مـا هـو التَّبايـن بيـن أولئـك الذي سـيهلكون إلى األبد )إشـعياء 62: 
	4؛ انظـر أيًضـا مالخـي 4: 	( وبيـن أولئـك الذين سـينالون الحيـاة األبدية )إشـعياء 62: 	9(؟ 

 

 

يعـرض سـفر إشـعياء تبايًُنـا رئيسـيا كبيـرًا بين جـالل هللا وهشاشـتنا البشـرية )انظر إشـعياء 
٤0(. وبالرغـم ِمـن أننـا كَالُعشـب الـذي ييبـس وكالزهـر الـذي يذبـل، فـإن كلمـة هللا تبقـى إلى 
األبـد )إشـعياء ٤0: ٦–٨(. وبالرغـم مـن إثِمنـا وخطايانـا البشـرية، إال أنَّ نعمـة هللا الُمخلِّصـة 
الـة حتـى لألممييـن )غيـر المؤمنيـن( الذيـن  رة لجميـع البشـر وهـي تُصِبـح فَعَّ ُمتاحـة وُمتوفِـّ

يَْقبَلـون َعْهـَده ويحفظـون السـبت )إشـعياء ٥٦(. 
ـع رجـاء القيامـة بشـكل ُملِفـت للنظـر. فـي حيـن كان يتـم  فـي سـفر النبـي إشـعياء، يتوسَّ
التعبيـر عـن اإلشـارات الِكتابيـة السـابقة للقيامـة ِمـن منظـور شـخصي )أيـوب ١٩: 2٥–2٧؛ 
المزاميـر ٤٩: ١٥؛ المزاميـر ٧١: 20(، يتكلـم النبـي إشـعياء عنهـا )القيامـة( وكأنهـا تشـمله هـو 

نفسـه والمؤمنيـن مـن جماعـة العهـد )إشـعياء 2٦: ١٩(. 
يقـارن األصحـاح 2٦ مـن سـفر إشـعياء ما بيـن المصائـر المختلفة لِـُكلٍّ ِمن األشـرار واألبرار. 
مـن جانـب، سـيبقى األشـرار أمواتًـا دون أن يُقامـوا إلـى الحيـاة مـرة أخـرى، علـى األقـل بعـد 
»المـوت الثانـي« )رؤيـا 2١: ٨(. سـيهلكون بالتَّمـام، ويُبـاد كل ذكرهـم )إشـعياء 2٦: ١٤(. هـذا 
المقطـع يؤكِّـد التعليـم بأنـه ال يوجـد نفـوس )أرواح( سـتبقى علـى قيـد الحيـاة بعـد المـوت. 
تعليًقـا عـن الهـالك النهائـي لألشـرار، والـذي يأتـي الحقـا، قال الـرب في مـكان آخر بأنَّ األشـرار 

سـيُحرَقون بالكامـل: «فـال يُبقـي لهـم أصـال وال فرًعـا« )مالخـي ٤: ١(. 
علـى الجانـب اآلخر، َسـيُقام األبـرار األموات من المـوت لينالوا ُمجازاتهـم الُمباركة. األصحاح 
2٥ مـن سـفر إشـعياء، يُسـلِّط الضـوء علـى أن الـرب اإللـه َســ »يَبلَـع المـوت إلـى األبـد« و 
»يَمَسـح… الدمـوع عـن كل الوجـوه« )إشـعياء 2٥: ٨(. في األصحاح 2٦ من سـفر إشـعياء، نجد 
الكلمـات التاليـة: »تحيـا أمواتـك، تقـوم الجثـث. اسـتيقظوا ترنَّمـوا يـا ُسـكان التـراب، ألن طلك 
طـل أعشـاب، واألرض تسـقط األخيلـة« )إشـعياء 2٦: ١٩(. جميـع األبـرار المقامـون َسيُشـاركون 
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فـي وليمـة الفـرح التي َسـيُعّدها الـرب لكل األمـم )إشـعياء 2٥: ٦(. القيامة األخير سـتجمع معا 
كل األبـرار، مـن كل العصـور، ومـن ضمنهـم أحباؤكـم الذيـن ماتوا في المسـيح.

تخيـل أنـه لـو لـم يكـن لدينا أي رجـاء، أي ضمـان، أي سـبب لالعتقاد بـأنَّ موتنا ليس 
سـوى نهايـة كل شـيء بالنسـبة لنـا� واألسـوأ ِمن ذلـك، هـو أنَّ أي شـخص كان يعرفنا 
ِمـن قبـل قـد َرَحـل، وسـرعان مـا سـيبدو األمـر وكأننـا لم نوجـد ولـم نَِعش ِمـن َقبل، 
وكأنَّ حياتنـا لـم تعـِن شـيًئا علـى اإلطـالق� كيـف يتناقـض هـذا المصيـر مـع الرجـاء 

الـذي لنا؟

20 تشرين األول )أكتوبر(        الخميس        

الرَّاِقدون في تُراب األرض
ث العهـد الجديـد مطـوال، كمـا سـنرى، عـن قيامـة األمـوات؛ وكمـا رأينـا بالفعـل، فإنَّ  يتحـدَّ
ِفكـرة قيامـة األمـوات تظهـر فـي العهـد القديـم أيًضـا. إنَّ األشـخاص، في أزمنـة العهـد القديم، 
كان لديهـم رجـاء القيامـة األخيـرة الذي لدينا نحن. مرثا، التي عاَشـت في زمن يسـوع المسـيح، 
كان لديهـا هـذا الرجـاء بالفعـل )يوحنـا ١١: 2٤(. ال شـّك بأنَّ اليهـود أيًضا، حينـذاك، كان لديهم 
بعـض المعرفـة عـن القيامـة فـي األيام األخيـرة، حتـى وإن لم يؤمـن جميعهم بها )انظـر أعمال 

الرسـل 2٣: ٨(.

اقـرأ األصحـاح 2	 مـن سـفر دانيال� ما هو رجـاء القيامة الموجـود هنا، في كتابـات هذا النبي 
العظيم؟

 

 

 

تشـير اآليـة فـي دانيـال ١2: ١ إلـى ميخائيـل: »الرئيـس العظيـم« الـذي كان تحديـد هويته 
محـل ِخـالٍف كبيـر. بمـا أنَّ كل واحـدة ِمـن الـرؤى العظيمـة فـي سـفر دانيـال تُتَـوَّج بإعـالن 
د. في سـفر  ق بهذا المقطـع الُمحدَّ المسـيح وملكوتـه، هكـذا يجـب أن يكـون الحـال فيما يتعلَـّ
دانيـال، نجـد تلميحـات إلـى نفـس الكائـن السـماوي »رئيـس الجنـد« )سـفر دانيـال ٨: ١١(، 
»رئيـس الرؤسـاء« )دانيـال ٨: 2٥(، »المسـيح الرئيس« )دانيال ٩: 2٥(، وأخيـرا »ميخائيل الرئيس 

د هويـة ميخائيـل أيًضـا علـى أنـه المسـيح. العظيـم« )دانيـال ١2: ١(. لذلـك، يجـب أن نُحـدِّ
إنَّ فقـرات العهـد القديـم التـي تمَّ النظـر فيها حتى اآلن )أيـوب ١٩: 2٥–2٧؛ سـفر المزامير 
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٤٩: ١٥؛ المزاميـر ٧١: 20؛ إشـعياء 2٦: ١٩( كلهـا تتحـدث عـن قيامـة األبـرار. لكـنَّ األصحاح ١2 
ث عن قيامـة األبرار واألشـرار كليهمـا. عندما يقـوم ميخائيـل: »كثيرون  مـن سـفر دانيـال، يتحـدَّ
مـن الراقديـن فـي تـراب األرض يسـتيقظون، هـؤالء إلـى الحيـاة األبديـة، وهـؤالء إلـى العـار 

لـالزدراء األبـدي« )دانيـال ١2: 2(.
ث عنـد قيامٍة خاصة لشـعٍب خاص، األبرار واألشـرار  كثيـرون يعتبـرون بـأنَّ هـذه اآليـة تتحدَّ

مًعـا، عند عودة المسـيح.
»والقبـور تنفتـح: ›وَكَِثيـُروَن ِمـَن الرَّاِقِديـَن ِفـي تُـرَاِب األَرْض يَْسـتَيِْقظُوَن، هؤاُلَِء إلـى الَْحيَاِة 
.‹ ]دانيال ١2: 2[. وكل الذين ماتوا على إيمان رسـالة  ِة، َوهـؤاُلَِء إلـى الَْعاِر لِـالزِْدَراِء األبديِّ األبديَـّ
المـالك الثالـث سـيخرجون من قبورهم ممجدين ليسـمعوا عهد سـالم هللا مع الذيـن قد حفظوا 
شـريعته. وكذلك ›الذين طعنوه.‹ ]رؤيا ١: ٧[ والذين سـخروا بالمسـيح وهزأوا بعذاباته وأقسـى 
المقاوميـن لحقـه وشـعبه يقامـون ليروه فـي مجده ويروا الكرامـة التي يضعها علـى المخلَّصين 

والطائعيـن« )روح النبوة، الصـراع العظيم، صفحة ٥٧٩(. 

21 تشرين األول )أكتوبر(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقـرأ لروح النبـوة، ِمـن كِتـاب »األنبيـاء والملوك«، صفحـة ٤٧٧-
٤٨٣ »رؤى المجـد العتيـد«. 

م الِعلـم الحديـث بـأنَّ كل مـادَّة تتكـوَّن ِمـن ذرَّات، وهـذه الـذّرات نفسـها تتكـّون ِمن  يُعلِـّ
جسـيمات أصغـر، الكـواركات واللبتونـات، التـي يُعتََقد بأنهـا المكوِّنات األساسـية )لبنـات البناء 
األساسـية( لـكل الواقـع المـادي. إذن، إذا كانـت الكـواركات واللبتونـات هـي في جوهـر العالم 
ه بالحيـاة، أال يسـتطيع أن  المـادي، أال يسـتطيع اإللـه الـذي لـم يخلـق فقـط ذلـك العالم ويمـدَّ
يُعيـد تشـكيل الكـواركات واللبتونـات عندمـا يحين الوقـت ليقيمنا مـن األموات؟ سـأل الُملِحد، 
برترانـد َراِسـل، سـؤااًل سـاخرًا عـن القيامـة يقـول، ›مـا الـذي يحـدث ألولئـك الذيـن أكلهـم أكلة 
لحـوم البشـر، ألن أجسـادهم تُصبـح اآلن جـزًءا ِمـن أجسـاد آكلـي لحـوم البشـر! وبالتالـي، َمن 
يحصـل علـى مـاذا في القيامة؟‹ لكن لَِنفتَرِض بأنَّ الرب سيُمسـك وببسـاطة بكواركات ولبتونات، 
التـي هـي لبنـات البنـاء األساسـية للوجود، ِمـن أي مـكان، وبناء علـى المعلومات التـي يمتلكها 
عـن كل واحـد منـا، َسـيُعيد بناءنـا مـن تلـك الكـواركات واللبتونـات؟ إنَّ هللا ليـس بحاجـة إلـى 
ناتنـا األصليـة الخاصـة بنـا؛ فـأي مكونـات سـتفي بالغـرض. أو، فـي حقيقـة األمـر، يُمكن هلل  ُمكوِّ
أن يَْنِطـق بــ كـواركات ولبتونـات جديـدة لِتُْخلَق إلـى الوجود ويبـدأ ِمن هناك. وكيفما سـيفعل 
ذلـك، فـإنَّ اإللـه الـذي َخلَـَق هـذا الكـون، يسـتطيع أن يُعيد خلقنـا، األمر الـذي َوَعـَد أن يفعله 

عنـد قيامـة األموات. 
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»سـوف يدعـو واهـب الحيـاة وديعتـه التـي اشـتراها فـي القيامـة األولـى، وإلـى أن تحيـن 
سـاعة االنتصـار تلـك، عندمـا يُبَوَّق بالبوق األخيـر ويخرج الجيش العظيم إلـى النصر األبدي، كل 
قديـس راقـد سـيحفظ بأمـان كجوهرة ثمينـة، يعرفها هللا باالسـم. وبواسـطة قـوة المخلص التي 
سـكنت فيهـم أثنـاء حياتهـم علـى األرض،  وألنهم كانوا شـركاء فـي الطبيعة اإللهية، فسـيقامون 
س، المجلد  مـن األمـوات« )تعليقـات إلن هوايت، موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الِكتَاب الُمقـدَّ

٤، صفحـة ١١٤٣(.

أسئلة للنقاش
نة ِمن  ر بحوالـي 2 ترليـون َمَجرَّة فـي الفضـاء، كل واحدة منهـا ُمكوَّ 	� هنـاك مـا يُقـدَّ
مليـارات ومليـارات النجـوم� وبعـض تلـك النجـوم لديهـا كواكـب تـدور حولهـا، تماما 
ـل في قدرة هللا  كالكواكـب التـي تـدور حول الشـمس في نظامنا الشمسـي� واآلن، تأمَّ
المذهلـة، الـذي لـم يخلـق كل هـذه النجـوم فقـط، بل الـذي يُحاِفـظ عليهـا ويعرفها 
بأسـمائها )المزاميـر 47	: 4(� رغـم أن هـذه الحقيقـة الُمذهلـة ال تُبرِهـن علـى أن 
نفـس هـذا اإللـه يسـتطيع أو أنـه َسـُيقيم األمـوات، لكـن كيف يمكـن لهـذه الحقيقة 
أن تُظهـر لنـا بـأنَّ نفـس هـذه القوة الُمدهشـة التـي يمتلكهـا هللا، ولماذا ِمـن المؤكَّد 

بـأنَّ شـيًئا مثـل القيامـة لـن تكـون أمًرا فـوق ُقدرتـه وقوَّته؟

2� األصحـاح 		 مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن، يُلقـي الضـوء علـى أمانـة وتوقُّعـات 
الكثيـر ممـن يُطلَـق عليهـم اسـم: »أبطـال اإليمـان« فـي قديـم األيـام� كيـف يُمكـن 
لهـذا األصحـاح أن يُغنـي فهمنـا عـن الرجاء الـذي كان لدى األشـخاص في زمـن العهد 

القديـم، حتـى قبـل قيامة يسـوع؟
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* 22-28 ترشين األول )أكتوبر(    الدرس الخامس    

قيامات قبل الصليب

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: المراجـع األسـبوعية: يهـوذا 9؛ لوقـا 9: 28-36؛ 1ملـوك 17: 8-24؛ 

لوقـا 7: 11-17؛ مرقـس 5: 35-43؛ يوحنـا 11: 44-1. 

آيـة الحفـظ: »َقـاَل لََهـا يَُسـوُع: أَنَا ُهـَو الِْقَياَمـُة َوالَْحَيـاُة� َمْن آَمـَن ِبي َولَـْو َماَت َفَسـَيْحَيا، 
َوكُلُّ َمـْن كَاَن َحيًّـا َوآَمـَن ِبـي َفلَـْن يَُمـوَت إِلَـى األَبَـِد� أَتُْؤِمِنيَن ِبهـَذا؟‹« )يوحنـا 		: 25، 26(�

المراجـع التـي نظرنـا إليهـا إلـى اآلن فـي العهـد القديـم، بشـأن القيامـة، كانت فـي الغالب 
مؤسسـة علـى توقُّعـات شـخصية )أيـوب ١٩: 2٥–2٧؛ عبرانييـن ١١: ١٧–١٩؛ المزاميـر ٤٩: ١٥؛ 
المزاميـر ٧١: 20( وعلـى الوعـود الُمسـتَقبَليَّة )دانيـال ١2: ١، 2، ١٣(. ومـع ذلـك، لدينـا أيضـا 

ِسـجالت الوحـي عـن حـاالٍت تـمَّ فيهـا بالِفعـل إقامـة أنـاس مـن األموات.
القيامـة األولـى كانـت هـي الخاصـة بموسـى )سـفر يهـوذا ٩؛ لوقـا ٩: 2٨–٣٦(. خـالل عصـر 
ـت إقامـة ابـن أرملـة ِصرْفـة )١ملـوك ١٧: ٨–2٤( كذلـك ابن المرأة الشـونمية  ملـوك إسـرائيل، تمَّ
)2ملـوك ٤: ١٨-٣٧(. المسـيح، عندمـا كان فـي الجسـد، أقـام ابـن أرملـة ناييـن )لوقـا ٧: ١١–١٧(، 
وابنـة يايـرس )لوقـا ٨: ٤0–٥٦(، ثم بعد ذلك لعازر )يوحنا ١١(. كل هؤالء الناس، باسـتثناء موسـى، 
اُقيمـوا ِمن األموات كَبَشـر فانين، وسـيخضعون للمـوت مرة ثانية. هذه الحـاالت تؤكِّد أيًضا تعليم 
س عـن حالة الالوعي لألموات )أيـوب ٣: ١١–١٣؛ المزاميـر ١١٥: ١٧؛ المزامير ١٤٦:  الِكتَـاب الُمقـدَّ
ة قصة كتابية  ٤؛ الجامعـة ٩: ٥–١0(. ليـس هنالـك فـي أيـة واحـدة من هـذه األحـداث، وال في أيَـّ

أخـرى عـن القيامـة، ليـس هنالـك أي ِذكٍر الختبـار أو تجربـة مزعومة لما بعـد الموت. 
ل فـي هـذا األسـبوع، وبشـكٍل تفصيلـي أكثـر، عـن القيامات التـي َحَدثَـت قبل موت  سـنتأمَّ

وقيامة المسـيح نفسـه.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 29 تشرين األول )أكتوبر(. *نرجو التَّعمُّ
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23 تشرين األول )أكتوبر(        األحد        

قيامة موسى
اقـرأ يهـوذا 9 ولوقـا 9: 28–36� مـا هـي الـدالالت )البراهين( التي تجدها في هـذه اآليات عن 

القيامة الجسـدية لموسى؟ 

 

 

ـت  يجـادل بعـض آبـاء الكنيسـة اليونانيـة فـي اإلسـكندرية أنـه، عندمـا مـات موسـى، تمَّ
ُمشـاهدة إثنيـن ِمـن موسـى: أحدهمـا حـي بالـروح، واآلخر ميـت بالجسـد؛ أحدهمـا َصِعد إلى 
السـماء برفقـة المالئكـة، واآلخـر ُدِفـن في األرض. هـذا التمايز بيـن فرِضيَّة الروح وَدفن الجسـد 
قـد يكـون لـه معنى بالنسـبة ألولئك الذيـن يؤمنـون بالمفهوم اليونانـي لخلود النفـس )الروح(، 
س. إنَّ سـفر يهـوذا واآليـة ٩ تُؤكِّد تعليـم الِكتَاب  ولكـن هـذه الفكـرة ليسـت فـي الِكتَاب الُمقدَّ
س عـن قيامـة َجَسـد موسـى، ألنَّ الُمخاَصمـة والُمحاججـة كانـت »عـن جسـد موسـى«  الُمقـدَّ

وليـس عـن أي نفـس )روح( حيَّـة يُفتَـرض وجودها. 
تُخبرنـا اآليـات فـي التثنيـة ٣٤: ٥-٧ بـأنَّ موسـى مـاَت وهو ابـن ١20 سـنة، وأنَّ الـرَّب َدفََنه 
فـي مـكان ُمسـتَِتر فـي وادي فـي أرض مـوآب. لكـنَّ موسـى لـم يبـَق طويـال فـي القبـر. »فـإن 
المسـيح نفسـه مـع المالئكـة الذيـن قـد دفنـوه ]أي موسـى[ نـزل مـن السـماء ليدعـو ذلـك 
القديـس الراقـد ليقـوم .... وألول مـرة كان المسـيح مزمًعـا أن يهـب الحياة للموتـى، وإذ اقترب 
رئيـس الحيـاة ومالئكتـه المتأللئـون بالضيـاء مـن القبر ارتعب الشـيطان من عظمة جـالل وبهاء 
تلـك الشـخصية الفريـدة .... ولـم يتنـازل المسـيح لمجادلـة الشـيطان .... ولكـن المسـيح أشـار 
!‹ ]يهـوذا ٩[ .... فتحققت القيامة إلـى األبد، حيث  فـي كل ذلـك إلـى أبيـه قائـاًل: ›لِيَْنتَِهرَْك الـرَّبُّ
سـلبت مـن الشـيطان غنيمتـه، وسـيحيا األمـوات األبـرار ثانيـة« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، 

صفحـة ٤٧٨، ٤٧٩(. 
يوجـد دليـل واضـح عـن قيامـة موسـى عنـد حادثـة التَّجلي. هنـاك، ظََهر موسـى مـع النبي 
إيليـا، الـذي كان قـد انتقـل إلـى السـماء دون أن يـرى المـوت )2ملـوك 2: ١–١١(. وحتى األكثر 
ثا مع يسـوع )انظر لوقـا ٩: 2٨–٣٦(. »وإذا رجـالن يتكلّمان  مـن هـذا هـو أنَّ موسـى وإيليا تحدَّ
معـه، وهمـا موسـى وإيليـا، اللذان ظََهـرا ِبمجـٍد وتََكلما عن خروجـه الذي كان عتيـدا أن يكمله 
فـي أورشـليم« )لوقـا ٩: ٣0، ٣١(. إنَّ ظهـور موسـى علـى جبـل التَّجلـي هـو تصويـر ووصـف 
للداللـة علـى انتصـار المسـيح اآلتـي على الخطيـة والمـوت، بطريقة ال تَـَدْع مجااًل للشـك. لقد 
كان كُل ِمـن موسـى وإيليـا، وليسـت »أرواحهمـا« )علـى كل حـال، إيليـا لـم يَمت( همـا اللذين 

ظََهـرا ليسـوع المسـيح هناك.
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لـم يُسـَمح لموسـى أن يدخـل كنعـان األرضيـة )التثنيـة 34: 	–4( لكنَّـه اُِخـَذ إلـى 
ه »قـادر أن يَفعـل  اه هـذا عـن هللا، وكيـف أنَـّ كنعـان السـماوية� مـا الـذي يُعلِّمنـا إيَـّ
ا ممـا نطلـب أو نفَتِكـر، بحسـب القـوة التـي تعمـل فينـا«  فـوق كل شـيء، أكثـر جـدًّ

)أفسـس 3: 20(؟

24 تشرين األول )أكتوبر(        االثنين        

حالتان في العهد القديم
اقـرأ 	ملـوك 7	: 8–24 و2ملـوك 4: 8	–37� مـا هـي أوجه التشـابه واالختالف التـي نراها بين 

القيامتين؟  هاتين 

 

 

 

فـي األصحـاح ١١ مـن الرسـالة إلـى العبرانييـن، نقـرأ أنـه باإليمـان: »أَخـَذت نسـاء أمواتَُهنَّ 
ِبقيامـة« )العبرانييـن ١١: ٣٥(. هـذه هـي الحالة فـي القيامتين اللتين تـم وصفهما ضمن اآليات 

لهـذا اليوم. 
القيامـة األولـى )انظـر ١ملـوك ١٧: ٨–2٤( َوقََعت خـالل االرتداد العظيم في إسـرائيل، الذي 
َحـَدَث تحـت تأثيـر الملـك آخـاب وزوجتـه الوثنية إيزابـل. بينمـا كان هناك جفاف قـاس يجتاح 
األرض، أَمـَر هللا إيليـا أن يذهـب إلـى صرفـة، بلـدة خـارج إسـرائيل. ُهنـاك، قابَـل أرملـة فينيقية 
فقيـرة، كانـت علـى وشـك أن تخبز آخـر كعكة لها والبنهـا، ليموتا بعدهـا. لكنَّ حياتهمـا اُنِقذت 
ِمـن خـالل ُمعجـزة الدقيـق والزيـت، إذ لـم ينقـص أي شـيء منهما إلـى أن انتهـى الجفاف. في 
وقـٍت الحـق، مـرض ابنهـا ومـات. وفـي يأسـها، تَضرَّعـت األم إلـى إيليـا، الـذي َصَرخ إلـى الرب. 

«فََسـِمع الـرب لصـوت إيليـا، فَرَِجَعـت نفس الولـد إلى جوفـه، فََعاش« )١ملـوك ١٧: 22(. 
القيامـة الثانيـة )انظـر 2ملـوك ٤: ١٨–٣٧( َوقََعـت فـي شـونم، قريـة صغيـرة جنـوب جبـل 
د ديونهـا ِمن خـالل الُمعجـزة التي مـأل فيها  جلبـوع. كان أليشـع قـد سـاعد أرملـة فقيـرة لِتُسـدِّ
أوعيـة كثيـرة بالزيـت )2ملـوك ٤: ١–٧(. الحقـا، وفـي شـونم، التقـى بامـرأة عظيمـة ومتزوجة، 
لـم يكـن لديهـا أطفـال. أخبرهـا النبـي أنه سـيكون لها ابـن، َوقد َحـَدث مـا تنبّأ به. كبـر الصبي 
وكان بصحـة جيـدة، لكنـه فـي أحـد األيـام َشـَعر بالَمـرَض ومـات. َذَهبَت المـرأة الشـونمية إلى 
جبـل الكرمـل وطَلَبَـت مـن أليشـع أن يأتـي معهـا ليرى ابنهـا. فصلَّى أليشـع بلجاجة إلـى الرب، 

وأخيـرًا عـاد الصبـي إلـى الحياة. 
ص. األرملة  هاتيـن المرأتيـن امتلكتـا خلفيـات ُمختلفة، لكـن، كان لهما نفـس اإليمان الُمخلِـّ
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الفينيقيـة، اسـتضافت النبـي إيليـا فـي وقـت عصيـب للغايـة، عندمـا لم يكـن هنالـك أي مكان 
آمـن بالنسـبة لـه فـي إسـرائيل. المـرأة الشـونمية وزوجهـا، قامـا ببنـاء ُحجـرة خاصـة ليتمكَّـن 
النبـي أليشـع مـن البقـاء فيهـا أثنـاء مـروره عبـر منطقتهم. عندمـا مـات الصبيِّـان، تضرَّعت األم 

المؤمنـة لـكل صبـي، إلـى نبـي هللا، ونالتـا فـرح رؤيـة ولديهمـا يعـودان للحياة مـن جديد. 

تيـن الرائعتين، ولكن، كـم ِمن قصٍة أخرى لم يُخَبـر عنها… لم يحدث  يـا لهاتيـن القصَّ
بهـا شـيء إعجـازي كهـذا؟ مـا الذي يجـب أن تعلمنـا إياه هـذه الحقيقـة الحزينة عن 

مـدى أهميـة ومركزيـة القيامة الموعود بهـا في النهاية بالنسـبة إليماننا؟

25 تشرين األول )أكتوبر(        الثالثاء        

ابن أرملة نايين
س بـأنَّ يسـوع: »جـال يصنـع خيـرا ويشـفي جميـع الُمتَسـلِّط عليهـم  يقـول الِكتَـاب الُمقـدَّ
إبليـس، ألن هللا كان معـه« )أعمـال الرسـل ١0: ٣٨(. فـي الحقيقة، األناجيل كلهـا مليئة بأحداث 
ووقائـع عـن قيـام يسـوع بخدمة العديد مـن المحتاجيـن والنفـوس الُمتألِّمة، األمـر الذي جعل 

الكثيـر ِمـن اليهـود يؤمنـون، الحًقا، بأن يسـوع هـو المسـيا الموعود.
هـا البـرُّ والبُـرْء، وكـم من ِضيـاع نالـت الشـفاء والعافيـة ألنَّ يسـوع كان  »فكـم مـن قـرى عمَّ
قـد اجتـاز فـي وسـطها، فشـفى مرضاها وتحنَّـن على صرعاها. فحيثما سـاَر يسـوُع ابن اإلنسـان، 
ه قـد اتخـذ  سـارت فـي ركابـه المحبَّـُة والرحمـُة والحنـان، وكفـى شـاهًدا علـى حبـه وعطفـه أنَـّ
طبيعتنـا وصـار مثلَنـا في كّل شـيء ما عدا الخطية، مما شـجع الخطاة المنبوذيـن على الّدنو منه 
ـدث إليـه، وجعـل الصغـار يتلفـون حوله، ويأنسـون به ويتفرَّسـون في ما يبدو علـى ُمحيَّاه  والتّحُّ
ِمـن عالمـات الجـدِّ واالهتمـام، ودالئـل الحـبِّ واإلنعـام« )روح النبـوة، طريق الحيـاة، صفحة ٥(. 

اقـرأ لوقـا 7: 		–7	� مـا هـو الفـرق المهـم بيـن مـا َحـَدث فـي هـذه القيامـة وتلـك التـي 
درسـناها يـوم أمـس؟ 

 

 

خـالل خدمتـه فـي الجليـل، شـفى يسـوع المرضـى وأخـرج الشـياطين. فـي إحـدى المرات 
عندمـا كان هـو وأتباعـه يقتربـون من أبـواب نايين، كان موكـب جنائزي يمر عبر هـذه األبواب. 
فـي داخـل النعـش المفتـوح كان االبن الوحيـد ألرملة تبكي بحرقة شـديدة. وإذ امتـأل بالعاطفة 
ه يسـوع إلى االبـن الميت في  والحنـان تجـاه األم الثكلـى، قـال لهـا يسـوع: »الَ تَبِْكـي«. ثُمَّ توجَّ
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النعـش، وأَمـرَُه قائـال: »أيهـا الشـاب، لـك أقـول: قـم!« وعاد الشـاب إلى الحيـاة، وقام يسـوع بـ 
ن  »َدفِْعـِه إلـى أمـه« )لوقـا ٧: ١٣–١٥(. لقـد َغيَّر يسـوع بحضوره المشـهد بأكمله، وكثيـرون ِممَّ
شـاهدوا المعجـزة أدركـوا بـأنَّ مـا َحَدْث ليس ُمجرَّد شـيء مذهل، بل أنَّ شـخًصا ُمَميَّـزًا )أطلقوا 

عليه اسـم »نبـي عظيـم«( كان بينهم. 
كال مـن األرملـة الفينيقيـة )١ملوك ١٧: ٨–2٤( واألرملة الشـونمية )2ملوك ٤: ١٨–٣٧( طَلَبتا 
الُمسـاعدة – مـن إيليـا وأليشـع علـى التوالـي. لكنَّ أرملـة نايين نالت الُمسـاعدة حتـى دون أن 
تطلبهـا. هـذا يعنـي بـأنَّ هللا يهتـم بنا حتـى عندما نكـون غير قادرين علـى طَلَب الُمسـاعدة أو 
عندمـا نشـعر بعـدم االسـتحقاق لِطَلـب الُمسـاعدة. لقـد رأى يسـوع الُمشـكلة وتَعاَمـل معها – 

هـذا مـا امتاز به يسـوع طـوال خدمته. 

الديانـة الحقيقيـة تتضمـن االهتمـام باأليتـام واألرامـل مـن حولنـا )رسـالة يعقوب 	: 
27(� مـع أننـا، طبًعـا، لـن نتمكَّـن ِمـن عمـل أنـواع المعجزات التـي صنعها يسـوع، ما 

الـذي يمكننـا أن نفعلـه لخدمـة أولئـك الُمتألّمين مـن حولنا؟

26 تشرين األول )أكتوبر(        األربعاء        

ابنة يايرس
إنَّ القيامـات قبـل مـوت وقيامـة يسـوع المسـيح ذاتـه، لـم تقتصـر علـى أيَّة جماعـة عرقية 
دة. ربمـا كان موسـى هـو أعظـم قائد بشـري لشـعب هللا علـى اإلطالق  أو ِفئـة اجتماعيـة ُمحـدَّ
)التثنيـة ٣٤: ١0–١2(. ولكـن علـى العكـس ِمـن ذلـك، األرملـة الفينيقيـة الفقيـرة لـم تكن حتى 
إسـرائيلية )١ملـوك ١٧: ٩(. المـرأة الشـونمية كانـت عظيمة في مجتمعها )2ملـوك ٤: ٨( ولكنها 
كل وتعتَمـد عليـه علـى  مـع ذلـك، لـم تكـن ِعبْريّـة. أرملـة ناييـن كان لهـا ولـد واحـد فقـط، تتَـّ
األرجـح )لوقـا ٧: ١2(. فـي الُمقابـل، كان يايرس رئيسـا في المجمع، ربما فـي كفرناحوم )مرقس 
٥: 22(. بغـضِّ النظـر عـن اختـالف خلفياتهـم الثقافيـة أو مكانتهم االجتماعيـة، جميعهم تباركوا 

بقـوة هللا المانِحـة للحياة.

اقـرأ مرقـس 5: 	2–24، 35–43� مـا الـذي يمكننـا أن نتعلمـه عن الموت من كلمات المسـيح: 
“لـم تمت الصبيـة، لكنها نائمـة”؟ )مرقس 5: 39(� 

 

 

كانـت ابنـة يايـرس البالغـة من العمر ١2 سـنة ُمضطجعة فـي البيت ومريضة حتـى الموت. 
اه أن يأتـي إلـى بيته ويضـع يديـه الشـافيتين عليها.  لذلـك، ذهـب يايـرس إلـى يسـوع واسـتَجدًّ
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ولكـن، قبـل أن يصلـوا إلـى البيـت، جـاء أحدهـم بالخبـر الحزيـن: »ابنتـك ماتـت. لمـاذا تُتِعب 
م بعـد؟« )مرقـس ٥: ٣٥(. ثـم قال يسـوع لألب المفجـوع: »ال تخف. آمـن فقط« )مرقس  الُمعلِـّ

٥: ٣٦(. حقـا، كل مـا كان يُمكـن لـألب أن يفعلـه هـو أن يثـق كليا فـي تدخُّل هللا. 
عوا هنـاك: »لماذا تضجـون وتبكون؟ لـم تَُمْت  عنـد وصولـه البيـت، قـال يسـوع للذيـن تجمَّ
الصبيـة، لكنهـا نائمـة« )مرقـس ٥: ٣٩(. فضحكـوا عليـه ألنهـم )١( كانـوا يعرفـون بـأنَّ الصبيـة 
قـد ماتـت و)2( لـم يسـتوعبوا معنـى كلماتـه. »االسـتعارة الُمعّزيـة التـي بموجبها ›النـوم‹ يرمز 
إلـى ›المـوت‹ تبـدو وكأنهـا كانـت الطريقة المفضلة ليسـوع لإلشـارة إلـى هذا االختبـار )]انظر 
متـى ٩: 2٤؛ لوقـا ٨: ٥2[ انظـر يوحنـا ١١: ١١–١٥(. المـوت هـو نـوم، لكنه نوم عميق يسـتطيع 
واهـب الحيـاة فقـط أن يوقـظ الشـخص منـه، ألنـه هـو وحده يملـك مفاتيـح القبر )انظـر رؤيا 
١: ١٨؛ يوحنـا ٣: ١٦؛ روميـة ٦: 2٣ ))موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الكتـاب المقـدس ، المجلـد 

٥، صفحـة ٦0٩(. 
بعـد قيامـة تلك الصبية، أولئـك الذين رأوا ذلك، »بُِهتوا بهتا عظيما« )مرقـس ٥: ٤2(. ال عجب. 
إلـى تلـك اللحظـة، كان المـوت نهائيًـا، وُمطلًَقـا، وال يمكـن عكسـه أو إلغـاءه علـى مـا كان يبدو. 

ورؤيـة شـيء كذلـك بـأم أعينهم، ال بـد وأن يكون تجربـة ُمدهشـة، وُمغيِّرة للحياة بـكل تأكيد. 

كلمـات يسـوع »ال تخـف، آمـن فقـط« )مرقس 5: 36(، مـا زالت تحمل لنـا مغزى في 
هـذا اليـوم� كيـف يمكننـا تَعلُّـم ِفعل ذلـك، حتى وسـط المواقف المخيفـة، التي هي 

أهـم األوقات لالعتصـام باإليمان؟

27 تشرين األول )أكتوبر(        الخميس        

لعازر
د« يسوع بمرض لعازر وموته )يوحنا 		: 4(؟  اقرأ يوحنا 		: 	–44� بأي معنى «تََمجَّ

 

 

ُهنـا أيضـا، اسـتخدم يسـوع االسـتعارة المجازيـة للنـوم فـي حديثـه عـن المـوت. »لعـازر 
حبيبنـا قـد نـام. لكنـي أذهب ألوقظـه« )يوحنـا ١١: ١١(. عندمـا اعتََقـد البعض بأنَّه )المسـيح( 
م عـن النـوم الحرفـي )يوحنـا ١١: ١١–١٣(، أعلـن لهـم يسـوع بـكل وضـوح مـا كان  كان يتكلَـّ
يعنيـه: »لعـازر مـات« )يوحنـا ١١: ١2–١٤(. فـي الواقـع، حين َوَصل يسـوع إلى بيـت عنيا، كان 
لعـازر قـد مـات قبـل أربعـة أيام َمَضت؛ وكانـت جثته متعفنـة بالفعل )يوحنـا ١١: ١٧، ٣٩(. مع 
حلـول الوقـت، يبدأ الجسـم بالتحلّل بشـكل سـيء فَتَنبَِعث منـه رائحة كريهـة، وال يكون هنالك 

أي شـك بـأنَّ الشـخص: يكـون ميتًا. 
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فـي هـذا السـياق، عندمـا قال يسـوع لمرثا: »سـيقوم أخـوك« )يوحنـا ١١: 2٣(، أعـادت مرثا 
تأكيـد إيمانهـا بالقيامـة األخيـرة. لكنَّ يسـوع أعلـن قائاًل: »أنا هـو القيامة والحيـاة. َمن آمن بي 
ولـو مـات فسـيحيا، وكل َمـن كان حيًّـا وآمـن بي فلن يمـوت إلى األبـد. أتؤِمنين بهـذا؟« )يوحنا 
١١: 2٣–2٦(. وأضـاف يسـوع: »إن آَمْنـِت، تَريـن َمجـد هللا« )يوحنـا ١١: ٤0(. آمنـت مرثا، َوَرأت 

مجـد هللا في قيامـة أخيها.
ه بكلمـة هللا ُخلَِقـت الحيـاة )المزاميـر ٣٣: ٦(، وبكلمتـه يمكـن  س أنَـّ يقـول الِكتَـاب الُمقـدَّ
إعـادة خلـق الحيـاة، كما فـي حالة لعازر. بعد صـالة قصيرة، أَمَر يسـوع: »لعازر، َهلُـّم خارجا!« 
)يوحنـا ١١: ٤٣(. فـي نفـس ذلـك المـكان والزمـان، رأى أولئـك النـاس قُـوَّة هللا الواهبـة للحياة، 
نَفـس القـوة التـي أتـت بعالمنا إلـى الوجود، ونَفس القـوة التي َسـتُعيد الموتى إلـى الحياة من 

هر.  خـالل القيامـة في نهايـة الدَّ
ه يمتلك القوة ليهـزم الموت، وهذا بالنسـبة  لقـد بَرَْهـن يسـوع، ِمـن خالل إقامة لعـازر، بأنَـّ

لِكائنـات مثلنـا، مائتـون بـال محالـة - هل هنالـك إظهار أعظـم ِمن هذا عـن َمجد هللا؟

اقـرأ يوحنـا 		: 25، 26� فـي السـطر األول، يتكلَّـم يسـوع عن أن المؤمنيـن يموتون، 
وفـي السـطر الثانـي يتكلـم عـن المؤمنيـن ال يموتـون إلـى األبـد� مـا الـذي يُعلِّمنـا 
إيـاه يسـوع ُهنـا، ولمـاذا يُعَتبـر فهمنـا لحقيقـة أّن المـوت هو نـوم بال وعـي هو أمر 
م لنـا كلماتـه الكثيـر مـن األمـل  جوهـري فـي فهمنـا لكلمـات المسـيح؟ ولمـاذا تُقـدِّ

والرجـاء، علـى اعتبارنـا كائنـات بشـرية مصيرنـا إلـى القبر؟

28 تشرين األول )أكتوبر(         الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقرأ لـروح النبـوة، ِمن كِتـاب اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة ٤2٣-٤٣١ 
»مـوت موسـى«؛ وِمـن كِتـاب »األنبياء والملـوك«، اقرأ صفحـة ٨٩-٩٧ »صوت التوبيـخ الصارم«، 
ـالم«؛ ومـن كِتـاب »ُمشـتهى األجيـال«، اقرأ صفحـة ٣0٤، ٣0٥ ِمن  وصفحـة ١٥٩-١٦٣ »نبـي السَّ
الفصـل الـذي بعنـوان »عسـكري يقابـل طبيبًـا«، وصفحـة ٣٣2، ٣٣٤، ِمـن الفصـل الـذي بعنوان 

»لمسـة الشـفاء«، وصفحـة ٥١٤-٥2٥، ِمـن الفصـل الـذي بعنـوان »لعازر هلـم خارًجا«.

»فـي المسـيح الحيـاة األصيلة التي ليسـت مسـتعارة وال مشـتقة ›َمـْن لَُه االبْـُن فَلَـُه الَْحيَاُة‹ 
)يوحنـا 2٥:١١(. إن ألوهيـة المسـيح هـي يقيـن المؤمن بالحيـاة األبدية. وقد قال يسـوع لمرثا: 
ا وَآَمَن ِبي فَلَـْن يَُموَت إِلَـى األَبَـِد. أَتُْؤِمِنيَن  ›َمـْن آَمـَن ِبـي َولَـْو َمـاَت فََسـيَْحيَا، وَكُلُّ َمـْن كَاَن َحيّـً
ِبهـَذا؟‹ ]يوحنـا 2٥:١١، 2٦[. إن المسـيح هنـا ينظـر إلى األمام إلـى مجيئه الثاني. حينئٍذ سـيقام 
األبـرار األمـوات عديمـي فسـاد، أما األبرار األحياء فسـيُنقلون إلى السـماء بـدون أن يروا الموت. 
إن المعجـزة التـي كان المسـيح مزمًعـا أن يصنعهـا بإقامـة لعـازر مـن األمـوات كانـت سـتمثِّل 
ه صانع القيامـة ومبدعهـا. وذاك الذي  قيامـة كل األمـوات األبـرار. لقـد أعلـن بكالمـه وأعماله أنَـّ
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ه  كان مزمًعـا أن يمـوت علـى الصليـب وقف وبيـده مفاتيح الموت ظافـرًا على القبر مؤكـًدا َحقَّ
وسـلطانه علـى منـح الحياة األبديـة« )روح النبوة، ُمشـتهى األجيـال، صفحة ٥٣0(.

أسئلة للنقاش
	� لقـد مـات الكثيـر مـن النـاس خـالل الخدمـة النبوية إليليـا وأليشـع، وكذلك خالل 
خدمـة المسـيح األرضيـة� قليلـون فقـط اُقيمـوا مـن المـوت )انظـر لوقـا 4: 24–27(� 
فكِّـر أيضـا بشـأن اختبـار كل الموتـى، بما في ذلـك الذيـن اُقيموا في الماضـي أو عند 
المجـيء الثانـي للمسـيح� مـا هو الفـرق، على األقـل، فيما يتعلَّـق بالكيفيـة التي كان 

عليهـا الوضع وهـم أموات؟ 

2� كتَّـاب كثيـرون، عبـر العصـور، كتبـوا عن تفاهة الحيـاة التي تنتهـي دائما بالموت� 
إلـى جانـب المخلوقـات الحية األخرى مثل – الدجاج، القنادس، المحار، إلخ – جميعنا 
نمـوت� لكـن، بالنسـبة للبشـر، وبمعنى مـا، حالتنا أصعب مـن حالة الحيوانـات، ألننا 
نعـرف بأننـا سـنموت )انظر سـفر الجامعة 9: 5( أمـا الدجاج، والقنـادس، والمحار فال 

ا بالنسـبة لنا؟  يعرفـون� لمـاذا إذن، يَُعدُّ وعـد هللا بالقيامة جوهري جدًّ

3� إذا كُنـَت تَعَتِقـد بـأنَّ الّنفـس )الـروح( خالـدة وأن الموتـى، خاصـة الموتـى األبـرار، 
يُكملـون حياتهـم في السـماء بعـد موتهم، فما هـي الحاجة إلـى القيامة في نهايـة الزمان؟ 

4� إذا اتَّصـل شـخص مـا وسـأل: »هل سـالي موجـودة؟« قـد تُجيب: »نعـم موجودة، 
لكنَّهـا نائمـة�« ولكـن، إذا اتَّصـل شـخص وسـأل: »هـل سـالي موجـودة؟« فإنـك لـن 

تجيـب: »نعـم، لكنَّهـا ميتـة�« لمـا ال؟ مـاذا يعلمنـا هـذا عـن طبيعـة الموت؟ 
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* 29 ترشين األول )أكتوبر(- 4 ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السادس    

َمات ألجلنا

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: رؤيـا 13: 8؛ متـى 17: 22، 23؛ مرقـس 9: 30-32؛ يوحنـا 19: 1-30؛ 

روميـة 6: 23؛ 1كورنثـوس 1: 24-18. 

يَِّة هكََذا يَْنَبِغـي أَْن يُرَْفَع ابُْن اإلِنَْسـاِن، لِكَْي  آيـة الحفـظ: »َوكََما َرَفَع ُموَسـى الَْحيََّة ِفـي الَْبرِّ
الَ يَْهلِـَك كُلُّ َمـْن يُْؤِمـُن ِبِه بَْل تَكُـوُن لَُه الَْحَياُة األَبَِديَّـُة« )يوحنا 3: 4	، 5	(�

َسـبَق وأن قيـل بأننا ال نسـتطيع تََجنُّب المـوت وال الضرائب. لكن ذلـك ليس صحيحا بصورة 
كلية. فالبشـر يسـتطيعون تجنُّب الضرائب، ولكن ال يسـتطيعون تجنُّب الموت. قد يسـتطيعون 
تأجيـل المـوت بضـع سـنوات، لكـن آجـاًل أم عاجـاًل، سـيأتي المـوت ال محالـة. وألننا نعـرف بأن 
الموتـى، أبـراًرا كانـوا أم أشـراًرا، ينتهـي بهـم األمـر فـي بدايـة المطـاف فـي نفـس المـكان، فإنَّ 
رجاءنـا فـي القيامـة يعنـي كل شـيء بالنسـبة لنـا. وكما قـال بولس الرسـول، بدون هـذا الرجاء، 
حتـى »الذيـن رقـدوا فـي المسـيح أيضا هلكـوا« )١كورنثـوس ١٥: ١٨(، وهذا القـول غريب نوًعا 

مـا إذا كان أولئـك »الذيـن رقـدوا فـي المسـيح« يتزاحمون في السـماء فـي حضرة هللا.
وبالتالـي، فقيامـة المسـيح هـي أمـر جوهـري إليماننـا، ألن في قيامتـه ضمـان قيامتنا نحن. 
ولكـن قبـل أن يُقـام المسـيح مـن األمـوات، كان عليـه أن يمـوت. لهـذا السـبب، ووسـط عذاب 
ى قائـاًل: »اآلن نفسـي قـد اضطربـت. ومـاذا أقـول؟ أيهـا اآلب  جثسـيماني، وترقُّبًـا لموتِـه، صلَـّ
نـي مـن هـذه السـاعة؟ ولكـن ألجـل هـذا أتيت إلـى هـذه السـاعة« )يوحنـا ١2: 2٧(. وذلك  نجِّ

الهـدف كان المـوت.
سُنركِّز هذا األسبوع على موت المسيح وما الذي يعنيه لوعد الحياة األبدية.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 5 تشرين الثاني )نوفمبر(. *نرجو التَّعمُّ
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30 تشرين األول )أكتوبر(        األحد        

ُمنذ تأسيس العالم
اقـرأ رؤيـا يوحنـا 3	: 8؛ أعمـال الرسـل 2: 23؛ و	بطـرس 	: 9	، 20� كيـف يُمِكـن اعتبـار 

المسـيح مذبوحـا منـذ تأسـيس العالـم؟ 

 

 

»فسيسـجد لـه جميـع السـاكنين على األرض، الذين ليسـت أسـماؤهم مكتوبة منذ تأسـيس 
العالـم فـي سـفر حيـاة الخـروف الـذي ذبـح« )رؤيـا ١٣: ٨(. األمر الحاسـم ُهنـا بالنسـبة لنا هو 
ِفكـرة أنَّ المسـيح ُذِبـَح منـذ تأسـيس العالم. ِمن الواضـح بأننا يجب أن نفهم هـذا بمعنى رمزي 
)ِسـفر الرؤيـا ملـيء بالرمـوز(، ألنَّ المسـيح لـم يُْصلَـب إال بعـد آالف السـنين بعد َخلـق األرض. 
مـا تقولـه هـذه اآليـة هـو أنَّ خطة الخـالص قد ُوِضَعـت قَبَل خلـق العالم. وموت يسـوع، َحَمل 

هللا، علـى الصليـب، سـيكون أمـرًا محوريًا في هـذه الخطة.

اقـرأ الرسـالة إلـى تيطـس 	: 2� مـا الـذي تُعلِّمنا إياه هذه اآليـة عن الوقت الذي تـمَّ فيه وضع 
خطـة الخالص، التـي تمحورت حول موت المسـيح، في مكانها؟

 

 

»إنَّ تدبير فدائنا لم يكن فكرة طارئة وال خطة تقررت بعد سـقوط آدم.... لقد كانت كَشـًفا وإعالنًا 
للمبادئ التي كانت منذ دهور األزل أسـاس عرش هللا« )روح النبوة، ُمشـتهى األجيال، صفحة 20(. 

كُِشـَفت الخطـة أوال آلدم وحـواء فـي جنـة عـدن )سـفر التكويـن ٣: ١٥، 2١(، وكان يُرَمز لها 
ر هللا  مـن خـالل دم كل ذبيحـة خـالل العهـد القديـم. فمثـال، أثنـاء اختبـار إيمـان إبراهيـم، وفَـّ
م ذبيحـة بداًل ِمن إسـحق )سـفر التكوين 22: ١١-١٣(. هذا االسـتبدال صـوَّر بوضوٍح  كبًشـا لِيُقـدَّ

اريَّة علـى الصليب.  أكبـر الطبيعـة التعويضيـة أو البديلـة لذبيحـة المسـيح الكفَّ
وهكـذا، فـإن جوهـر ومركـز خطة الخـالص بأكملها هو موت يسـوع البديل، الـذي كان يُرَمز 
لـه وعلـى مـدى أجيـاٍل عديـدة بذبائـح حيوانيـة، كل واحـدة منهـا كانـت رمـزًا لموت المسـيح 

علـى الصليـب كــ «َحَمل هللا الـذي يَرفَع خطيَّـة العالم« )يوحنـا ١: 2٩(.

ذبائـح الحيوانـات شـيء شـنيع ودموي - هذا حقيقـي� ولكن لماذا تَُعدُّ هذه الشـناعة 
والدمويـة علـى وجـه التحديـد هـي النقطـة التـي تُعلِّمنا عن موت المسـيح بـدال عّنا 

وعـن الثمن الرهيـب والتكلفة الباهظـة للخطية؟ 
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31 تشرين األول )أكتوبر(        االثنين        

تمهيد إلى الصليب
مـاذا كانـت ردود أفعـال التالميـذ تجـاه تنبـؤات يسـوع فيمـا يتعلَّـق بآالمـه وموته، ومـا الذي 

يجـب أن تُعلِّمنـا إيَّـاه ردود أفعالهـم عـن مخاطـر سـوء فهم األسـفار المقدسـة؟ 

متى ١٦: 2١-2٣ 

 

متى ١٧: 22، 2٣؛ مرقس ٩: ٣0–٣2؛ لوقا ٩: ٤٤، ٤٥ 

 

لوقا ١٨ : ٣١–٣٤ 

بـه أكثر إلى  ُولِـَد يسـوع المسـيح لِيَمـوت، وعاش ليمـوت. كل خطـوة كان يتَّخذها كانت تُقرِّ
اريّـة العظيمة على صليب الجلجثـة. وإذ كان ُمدركًا تماًما لُِمرسـليَّته، لم  تضحيتـه )ذبيحتـه( الكفَّ
يسـمح ألي شـخص أو أي شـيء أن يصـرف إنتباهـه عنهـا. وحقيقـة، »كانـت حياتـه كلهـا تمهيدا 

لموتـه علـى الصليـب« )روح النبوة، فاندمينتلز أوف كريسشـين إيدوكاشـين، صفحة ٣٨2(.
فـي السـنة األخيـرة لِِخدَمِته على األرض، تكلَّم يسـوع مـع تالميذه عن موتـه العتيد بصراحٍة 
أكثـر وبدرجـة أكبـر. لكـن يبـدو بأنَّهـم كانـوا غير قادريـن وغيـر راغبين لقبـول حقيقة مـا قاله 
المسـيح. وإذ امتـألوا باألفـكار والمفاهيـم الخاطئـة والكاذبـة عـن دور المسـيح )المسـيَّا(، فإن 
آخـر مـا كانـوا يتوقَّعونـه هو أنَّه، أي يسـوع، خاصة بدوره كـ المسـيح، هو أن يمـوت. باختصار، 

لقـد قادهـم الهوتهـم الخاطـئ إلى عـذاٍب وُمعاناة ال داعـي لهما. 
كان يسـوع قـد أعلـن لنيقوديمـوس سـابًقا: »وكمـا رَفَـع موسـى الحيـة فـي البريـة، هكـذا 
ينبغـي أن يُرْفَـع ابـن اإلنسـان، لكـي ال يهلـك كل َمـن يؤمـن بـِه، بـل تكـون لـه الحيـاة األبدية« 
ه: »ينبغـي أن  )يوحنـا ٣: ١٤، ١٥(. بينمـا كان يسـوع فـي قيصريـة فيلبـس، أخبَـَر تالميـذه بأنَـّ
يَذَهـَب إلـى أورشـليم ويتألـم كثيـرًا مـن الشـيوخ ورؤسـاء الكهنـة والَكتَبـة، ويُْقتَـل، وفـي اليوم 
الثالـث يقـوم« )متـى ١٦: 2١(. عنـد اجتيازهـم للجليـل ِسـرًّا )مرقـس ٩: ٣0-٣2( وخـالل رحلته 
ًدا عـن موته وقيامته.  ث يسـوع إلى تالميذه ُمَجدَّ األخيـرة إلـى أورشـليم )لوقـا ١٨: ٣١-٣٤(، تَحدَّ
وألنَّ ذلـك لـم يكـن مـا أرادوا أن يسـمعوه، لم يصغوا. كم هو سـهل بالنسـبة لنا اليـوم أن نفعل 

الشـيء ذاته. 

البشـر، وخاصـة شـعب هللا الُمختـار، كان لديهـم مفاهيـم خاطئـة بخصـوص المجـيء 
األول للمسـيح )المسـيَّا(� ما هي بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة اليوم والُمتعلِّقة 

بالمجـيء الثاني؟ 
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1 تشرين الثاني )نوفمبر(        الثالثاء        

»قد اُكِْمل«
إقرأ يوحنا 9	: 	–30� ما هي الرسالة الحاسمة التي لنا في ِعبارة يسوع: »قد اُكِْمل«؟

 

 

أخيـرًا، حـان وقـت اللحظـات الحاسـمة للمسـيح، وللبشـرية، وللكـون بأْسـرِه. ِبُحـزٍن وألـٍم 
عميقيـن، ناضـل المسـيح وجاَهـد ضـد ِقـوى الظـالم. رويـًدا رويـًدا، َشـقَّ طريقـه َعبْـَر بُسـتان 
جثسـيماني، وِخـالل المحاكمـات الظالِمـة والجائِـرة، وصعـودا إلـى جبـل الجلجثـة. كان مالئكة 
الشـرار يُحاولـون أن يهزمـوه. وبينمـا كان يسـوع ُمَعلَّقـا على الصليب، اسـتهزأ به رؤسـاء الكهنة 
َص آخريـن وأما نفسـه فمـا يَقـِدر أن يَُخلِّصهـا. إن كان ُهو َملِك  والكتبـة والشـيوخ قائليـن: »َخلَـّ

إسـرائيل، فليَنـزِل اآلن عـن الصليـب فُنؤِمـن بـه!« )متـى 2٧: ٤2(. 
ص نفسـه؟ نعـم، لقـد  هـل كان فـي اسـتطاعة المسـيح أن ينـزل ِمـن علـى الصليـب ويُخلِـّ
كان قـاِدًرا ولكنـه كان غيـر راغـب وغيـر ُمسـتَعد لِِفْعـِل ذلـك. إنَّ محبتـه غيـر المشـروطة لُِكّل 
البشـرية، بمـن فيهـم أولئـك المسـتهزئين، لم تسـمح له بأن يَستَسـلِم. فـي الحقيقـة، »لقد كان 
المسـتهزئون ِمـن بيـن أولئـك الذيـن كان المسـيح يمـوت مـن أجلهم؛ ولم يسـتطع المسـيح أن 
ص نفسـه، ألنـه كان ُمعلًَّقـا، ليـس بالَمسـامير، ولكـن بإرادتـه ورغبتـه  يَنـزل ِمـن الصليـب ويُخلِـّ

ليُخلِّصهـم« )ألفريـد بالمـر، لنـدن: إليـوت سـكوت، صفحـة ٣٩٧(. 
ُهنا، في آالم المسـيح، كان يسـوع يهزم مملكة الشـيطان، على الرغم من أن الشـيطان كان 
هـو الُمَحـرِّض لألحـداث التـي قـادت إلـى الصليـب، بمـا فـي ذلك خيانـة يهـوذا )يوحنـا ٦: ٧0؛ 
يوحنـا ١٣: 2، 2٧(. »بطريقـة مـا، ال يحـاول المفسـر، بمعنـى مـا، أن يصـف مـوت المسـيح أنـه 
عمـل الشـيطان كمـا أنـه عمـل ينتصـر فيه المسـيح علـى الشـيطان )جـورج الد، الهـوت العهد 

الجديـد، كامبريـدج، المملكـة المتحـدة، صفحة ١٩2(.
إنَّ صرخـة المسـيح ِمـن علـى الصليـب »قـد اُكِْمـل« )يوحنـا ١٩: ٣0( لـم تُِشـر فقـط إلـى أنَّ 
عذابـه قـد َوَصـل إلـى نهايتـه، لكنهـا أشـارت بشـكلٍّ خـاص إلـى أنـه قـد َرِبـَح الصـراع الكونـي - 
ا  التاريخـي العظيم ضد الشـيطان وقوَّاتِه الشـريرة. »لقد انتصرت السـماء كلها بنصـرة الُمخلِّص. أمَّ
الشـيطان فقـد انهـزم وعلـم أنَّ مملكته قـد ضاعت« )روح النبوة، ُمشـتهى األجيـال، صفحة ٧٤١(. 
عـب اسـتيعاب الُمفارقـة الُمدهشـة ُهنـا: ففـي اإلذالل واالتضـاع الُمطلَـق البن هللا،  ِمـن الصَّ

انتصـر. لقـد انتصـر أعظـم وأبهـى انتصـار ِمـن أجلنـا وِمن أجـل الكون. 

تأمـل فـي مـدى شـناعة الخطيـة حتـى أنَّهـا تَطلَّبـت مـوت المسـيح للتكفير عنهـا� ما 
الـذي يجـب أن تُعلِّمنـا إيـاه هـذه الحقيقـة عـن مدى ُعقـم أعمالنـا لَِنيل االسـتحقاق 
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أمـام هللا؟ ورغـم ذلـك، مـا الـذي يمكننـا أن نفعلـه لُِنضيف إلـى ما قد فعله المسـيح 
مـن أجلنـا؟ أحضـر إجابتـك إلـى الصـف )الفصل( يوم السـبت�

2 تشرين الثاني )نوفمبر(        األربعاء        

ماَت ألجلنا
قـه  اقـرأ يوحنـا 3: 4	–8	 وروميـة 6: 23� مـا الـذي تُعلِّمـه هـذه اآليـات عـن األمـر الـذي حقَّ

مـوت المسـيح وأنجـزه بالنسـبة لنا؟

 

عندمـا وصـل يسـوع إلـى نهـر األردن لِيَْعتَِمـد، هتـف يوحنـا المعمـدان قائال: »هـوذا َحَمل 
هللا الـذي يَرفَـع خطيـة العالـم!« )يوحنـا ١: 2٩(. هذه الشـهادة أقَرَّت واعتَرَفَت بأن المسـيح هو 

المرمـوز لـه ِبَحَمـل هللا الـذي أشـارَت إليـه كل الذبائـح الحقيقية في العهـد القديم. 
لكـنَّ الذبائـح الحيوانيـة، ِبذاتهـا، لـم تكـن قـاِدرة علـى أن ترفـع الخطايـا )الرسـالة إلـى 
رت فقـط ُغفرانًـا مشـروطا ُمعتَِمـًدا علـى فاعليـة تضحيـة )ذبيحـة(  العبرانييـن ١0: ٤(. لقـد وفَـّ
المسـيح الُمسـتَقبليّة علـى الصليـب. »إن اعترفنـا بخطايانـا، فهـو أميـن وعـادل، حتـى يغفـر لنا 

خطايانـا ويُطهِّرنـا ِمـن كل إثـم« )رسـالة الرسـول يوحنـا األولـى ١: ٩(. 

اقـرأ: يوحنـا 3: 6	، 7	� أي رجـاء عظيـم يُمكـن أن تأخـذه ِمـن هـذه اآليـات، خاصـة عندمـا 
تشـعر ِبَحـق أنـك تسـتحق أن تكـون ُمدانًـا علـى شـيء قـد اقترفتـه؟ 

 

م  فكِّـر فـي مـا الـذي يعنيـه كل هـذا. يسـوع، ذاك الـذي َخلَـق الكـون )يوحنـا ١: ١–٣(، قَـدَّ
ـارة عـن الخطايـا، كل ذلـك حتـى ال نُـدان وال يُحَكـم علينـا  نفسـه ِمـن أجـل كل واحـٍد منـا، كفَّ
نحـن ِمـن أجـل مـا كان يُمكـن أن نُدان وأن يُحَكـم علينا به وفًقـا للحق والقانـون. هذا هو وعد 

العظيم.  اإلنجيـل 
لقـد أعلَـن يسـوع المسـيح قائـاًل: »ألنـه هكـذا أَحـبَّ هللا العالـم حتـى بَـَذل ابنـه الوحيـد« 
م نفسـه طوعا  ليمـوت مـن أجلنـا )يوحنـا ٣: ١٦(. لكـن، علينـا أال ننسـى أبـدا بـأنَّ المسـيح قَـدَّ
نيابـة عنـا )الرسـالة إلـى العبرانييـن ٩: ١٤(. أشـار لوثـر إلـى الصليـب علـى أنـه »المذبـح الذي 
سـة لجسـده ودمـه إلـى اآلب مـع تضرُّعـات حـارَّة،  م المسـيح الذبيحـة الحيَّـة والُمقدَّ عليـه قَـدَّ
وصـراخ شـديد، ودمـوع طلبـات )الرسـالة إلـى العبرانييـن ٥: ٧(؛ بينمـا كان يَحتَرق بنـار المحبة 
الالمحـدودة التـي اشـتََعلَت فـي قلبه«. أعمال لوثـر، المجلد ١٣، صفحة ٣١٩. لقد مات المسـيح 
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مـرة واحـدة ومـن أجـل الجميـع )الرسـالة إلـى العبرانييـن ١0: ١0( ومـرة واحـدة إلـى األبـد 
)الرسـالة إلـى العبرانييـن ١0: ١2(، ألن ذبيحتـه كافيـة ولـن تفقـد قوتهـا أبـدا. 

وهنـاك المزيـد: »لـو أّن نَْفًسـا واحـدًة أرادت قبـول نعمـة المسـيح لـكان الـرب يسـوع قـد 
ص تلـك النَّْفـس« )روح النبـوة، خدمـة  اختـار حيـاة التعـب واالتضـاع ومـوت العـار لكـي يُخلِـّ

الشـفاء، صفحـة ١٣٥(. 

أِعـد قـراءة يوحنا 3: 6	، ُمسـَتبِداًل الكلمات »العالم« و »كُل َمن« باسـمك الشـخصي� 
ـة عندمـا تُجـرَّب أمـام الخطية، أن  كيـف يمكنـك أن تتعلـم، لحظـة بعـد لحظـة، خاصَّ

تجعـل هـذا الوعـد الرائع خـاص بك أنت شـخصًيا؟

3 تشرين الثاني )نوفمبر(        الخميس        

معنى الصليب
اقـرأ ١كورنثـوس ١: ١٨-2٤. مـا الـذي يقولـه الرسـول بولـس عن الصليـب، وكيـف يُقارِنه مع 
ا فـي يومنا الحاضر الـذي تُهيِمن  ة جدًّ »ِحكَمـة هـذا العالـم«؟ لمـاذا تُعتَبر رسـالة الصليـب ُمِهمَّ
ة« )وهـي الفكـرة القائمـة علـى أنَّ الواقـع بأكمله هو مـادِّّي فقط، ممـا يعني بأنه  فيـه »المادِّيَـّ

ليـس هنالـك وجـود إللـه أو لعالم فـوق الطبيعة( علـى «ِحكمة هـذا العالم«؟

 

 

إنَّ صليـب المسـيح هـو قلـب وجوهر تاريخ الخـالص. »ال يُمكن لألبدية أبـدا أن تُدرِك ُعمق 
ت فـي صليـب الجلجثـة. هنـاك، تَواَجَهـت محبـة المسـيح الالُمتناهيـة وجًها  المحبـة التـي تَجلَـّ

لوجـه مـع أنانية الشـيطان الالمحدودة.« )سـتيفن هسـكل، الصليب وظلـه، ١٩١٤(.
م نفسـه بتواضـع كَِفديـة ِمن أجـل الجنس البشـري، كان الشـيطان،  بينمـا كان المسـيح يُقـدِّ
مدفوًعـا بأنانيّتـه، يَغمـر المسـيح بـاآلالم والعـذاب. لـم يمـت المسـيح المـوت الطبيعـي فقـط 
الـذي يجـب أن يوجهـه كل كائـن بشـري. لقـد مات المسـيح المـوت الثاني، حتـى ال يضطر كل 

الذيـن يقبلونـه أن يختَبـروا المـوت الثانـي بأنفسـهم مطلًقا.
ق بمعنـى الصليـب، هنـاك العديـد ِمـن النواحـي المهمـة التـي يجـب علينـا أن  فيمـا يتعلَـّ
نتذكّرهـا. أوال، الصليـب هـو اإلظهـار األسـمى لَِعدالة هللا ِضّد الخطيـة )روميـة ٣: 2١–2٦(. ثانيًا، 
الصليـب هـو اإلظهـار األسـمى لَِمحبَّـة هللا للخطـاة )روميـة ٥: ٨(. ثالثًـا، الصليـب هـو مصـدر 
القـوة العظيـم لَِكسـر سالسـل وقيود الخطيـة )روميـة ٦: 22، ٣2؛ ١كورنثـوس ١: ١٧–2٤(. رابًعا، 
الصليـب هـو رجاؤنـا الوحيـد للحيـاة األبدية )فيلبـي ٣: ٩–١١؛ يوحنا ٣: ١٤–١٦؛ رسـالة الرسـول 

49



يوحنـا األولـى ٥: ١١، ١2(. وخاِمًسـا، الصليـب هـو التريـاق الوحيـد ضـد أي تََمرُّد ُمسـتقبلي في 
الكـون )رؤيـا ٧: ١٣–١٧؛ رؤيـا 22: ٣(. 

ال يُمكـن أليٍّ ِمـن هـذه الحقائق األساسـية عن الصليب أن تُْكتََشـف ِمن خـالل »ِحكمة هذا 
العالـم«. علـى العكـس تماًمـا، حينـذاك، وكمـا هـو الحـال اآلن، ِبشـارة الصليـب هـي »َجهالـة« 
لِِحكمـة العالـم، التـي كثيـرًا مـا ال تَعتَـرف حتـى بأكثـر الحقائـق الموجـودة وضوًحـا: أنَّ هنالك 

وجـود لِخالـق )انظر روميـة ١: ١٨–20(.
كلمـة »َجَهالـة« فـي اللغـة اليونانيـة ُمرتَِبطة بكلمـة «َغبـاء« أو «َحَماقة« باللغـة اإلنكليزية؛ 
أي أن الِكـرازة بالصليـب هـي «َغبـاء أو َحماقة« حسـب «حكمـة هذا العالـم«. إنَّ ِحكمة العالم 
مـه لنـا ِمـن خالل موتـه التعويضـي )البديل(  ال يمكنهـا أن تَعـرف يسـوع أو الخـالص الـذي يَُقدِّ

علـى الصليب. 

مها »حكمـة هذا العالـم«، لماذا يجـب علينا  مهمـا كانـت القيمـة التـي يمكـن أن تقدِّ
م لنا  ـل وتتعـارض مـع مـا نؤمـن به عـن يسـوع والرجاء الُمقـدَّ أال نَسـمح لهـا أن تتدخَّ

»ِبَجهالـة الكـرازة« )	كورنثوس 	: 	2(؟

4 تشرين الثاني )نوفمبر(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقـرأ لـروح النبوة، ِمـْن كِتـاب »ُمشـتهى األجيال«، صفحـة ٦٧١-
٦٨١ »ليلـة فـي بسـتان«، وصفحـة ٧2٥-٧٤0 »مـوت علـى قمـة الجبـل«؛ وِمـن كِتـاب »طريـق 

الحيـاة«، اقـرأ صفحـة 22، حـول موضـوع »التوبة«. 

ـة بخالصنـا، فهـل نكـون نحـن غيـر مكترثين؟ وهل نسـلك  »رأيـُت أنَّ السـماء بأْسـرِها مهتمَّ
غيـر مباليـن كأن خالصنـا أو هالكنـا أمر تافه ال يسـتحق االهتمام؟ هل نسـتخف بالتضحيَة التي 
مـة، وبهـذا أغضبـوا  بُذلـت مـن أجلنـا؟ لقـد تصـرَّف البعـض هكـذا واسـتهانوا برحمـة هللا المقدَّ
هللا. غيـر أنَّ روح هللا لـن يصبـر دائًمـا علـى إحزانهـم إيـاه، بـل سـيفارقهم إْن ُهـم اسـتمروا 
فـي ذلـك أكثـر قليـاًل بعـد مـا فعـل هللا كل مـا يُمكنـه فعلـه لخـالص البشـر. وسـيكون المـوت 
مـة، فتكون الخسـارة عظيمـة باِهظة.  نصيبهـم إذا هـم بحياتهـم اسـتهانوا برحمـة يسـوع الُمقدَّ
وسـيكون موتهـم ُمخيًفـا ألنَّهـم سيشـعرون بنفـس اآلالم المبرحـة التـي شـعر بهـا يسـوع علـى 
خشـبة الصليـب ليشـتري لهـم الفـداء الـذي رفضـوه. وعندئـذ يُْدرِكُـون مـا قـد خسـروا، الحيـاة 
األبديّـة والميـراث الخالـد. إنَّ الذبيحـة الغاليـة التي بُذلَـت ألجل خالص النفوس هـي التي تبيِّن 
لنـا قيمـة تلـك النفوس. ولكـن متى فُِقـَدت النَّفُس الثمينة مـرَّة ضاعت إلى األبـد« )روح النبوة، 

د ١، صفحـة ٥٤(. إرشـادات للكنيسـة، مجلَـّ
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أسئلة للنقاش:
	� تقـول اآليـة فـي الرسـالة إلـى العبرانييـن 0	: 4 »ال يُمكـن أنَّ دم ثيـران وتيـوس 
يَرفـع خطايـا«� إذن، كيـف َخلـص الناس فـي أزمنة العهـد القديم؟ كيف يُمِكـن لِِمثال 
كيفية اسـتخدامنا لِبطاقة االئتمان أو الكريديت كارد – الذي نسـتخدمه لدفع أقسـاط 
ومدفوعـات ولكـن علينـا فيمـا بعـد أن ندفـع فاتورتـه – أن يسـاعدنا علـى فهـم هذا 

الموضـوع بصـورة أفضل؟ 

2� اقـرأ 2كورنثـوس 5: 8	–	2� إذا كان المسـيح قـد مـات ِمن أجل خطايـا كل العالم، 
لماذا ال يخلص كل إنسـان؟ لماذا يلعب االختيار أو اإلرادة الشـخصية الدور األساسـي 
فـي تحديـد َمـن الذي سـيخلص بالصليب وَمن الذي سـيهلك على الرغـم من التضحية 

العظمـى التـي تمَّت ِمن أجـل الفريقين؟

3� مـا هـي بعـض األشـياء التـي تُعلِّمهـا »ِحكمـة هـذا العالـم« والتـي هـي »جهالـة« 
هلل؟ مـاذا عـن فكـرة أن كل التصميـم الرائـع والجمال الـذي في العالم هـو عن طريق 
دفـة؟ أو أنَّ الكـون قـد نشـأ ِمـن ال شـيء علـى اإلطـالق؟ مـا هـي األمثلـة األخرى  الصُّ

التـي يمكنـك التفكيـر بها؟

4� فكِّـر فـي السـؤال األخيـر ضمـن درس يـوم الثالثـاء� مـاذا عـن الصليـب، والـذي 
َحـَدث هنـاك، األمـر الـذي يجعـل ِمـن فكرة الخـالص باألعمـال فكرة عقيمـة وعديمة 

ا لِخطَّـة الخـالص؟ ا، وُمخالفـة جـدًّ الجـدوى، خاطئـة جـدًّ
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* 5-11 ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس السابع    

انتصار المسيح على الموت

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: متـى 27: 62-66؛ يوحنـا 10: 17، 18؛ متـى 27: 51-53؛ يوحنـا 20: 

11-29؛ 1كورنثـوس 15: 8-5. 

ـا َرأَيُْتـُه َسـَقطُْت ِعْنَد ِرْجلَْيـِه كََميٍِّت، َفَوَضـَع يَـَدُه الُْيْمَنى َعلَـيَّ َقائِاًل لِي:  آيـة الحفـظ: »َفلَمَّ
� َوكُْنـُت َمْيًتـا، َوَهـا أَنَـا َحـيٌّ إِلَـى أَبَـِد اآلِبِديـَن! آِميَن�  ُل َواآلِخـُر، َوالَْحـيُّ ›الَ تََخـْف، أَنَـا ُهـَو األَوَّ

َولِـي َمَفاتِيـُح الَْهاِويَـِة َوالَْمْوِت�‹« )رؤيـا 	: 7	، 8	(�

إن قيامـة يسـوع هـي قلـب وجوهـر اإليمـان المسـيحي. وقـد أوضـح الرسـول بولـس هذه 
النقطـة بقـوة كبيـرة عندمـا كَتَـَب قائـاًل: »ألنـه إن كان الموتـى ال يقومـون، فـال يكون المسـيح 
قـد قـام. وإن لـم يكـن المسـيح قد قـام، فباِطـل إيمانكـم. أنتم بَعـْد فـي خطاياكـم! إًذا، الذين 
رَقَـدوا فـي المسـيح أيًضـا هلكـوا!« )١كورنثـوس ١٥: ١٦–١٨(. َسـننظر فـي هـذا بتفصيـل أكثـر 

خـالل األسـبوع القادم. 
وعليـه، فمهمـا كان التأكيـد والتركيـز اللذيـن وضعهمـا بولـس الرسـول علـى موت المسـيح، 
ومـدى أهميتـه،  »ألنـي لـم أعـزم أن أعـرف شـيئا بينكـم إال يسـوع المسـيح وإيـاه مصلوبًـا« 
)١كورنثـوس 2: 2( - ففـي الحقيقـة، لن نسـتفيد ِمن شـيء ِبَمعـزَل عن قيامة المسـيح. هذا هو 

ة الخالص.  مـدى أهميـة قيامـة يسـوع بالنسـبة لإليمـان المسـيحي بأكملـه ولخطَـّ
ومـع ذلـك، ِمـن الصعـب أن نَفَهم سـبب أهميـة قيامة المسـيح وبالتالزم معهـا قيامتنا نحن 
إذا كان األمـوات فـي المسـيح، كمـا يعتقـد الكثيـرون، يتمتَّعـون بالفعل بالسـعادة في السـماء، 

يار السـماوية ليكونوا مـع الرب‹. إذ أنهـم ›ذهبـوا إلـى الدِّ
ضـع كل مـا َسـبَق جانبـا، فـي هـذا األسـبوع، سـننظر إلـى قيامـة المسـيح وإلـى كل األدلـة 

والبراهيـن الُمقِنعـة التـي أعطانـا إياهـا لكـي نؤمـن بهـا. 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 12 تشرين الثاني )نوفمبر(. *نرجو التَّعمُّ
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6 تشرين الثاني )نوفمبر(        األحد        

قبر مختوم
لقـد بـدا وكأنَّ ُمرَسـليّة المسـيح قـد انتََهـت )بـل وكأنها فَشـلت( بموته علـى الصليب. نجح 
الشـيطان فـي تحريـض يهـوذا علـى خيانـة الُمَخلـص )لوقـا 22: ٣، ٤؛ يوحنـا ١٣: 2٦، 2٧( وفـي 
تحريـض رئيـس الكهنـة والشـيوخ على الُمطالبة بموتـه )متى 2٦: ٥٩؛ متـى 2٧: 20(. بعد أن تمَّ 
القبـض علـى يسـوع: »تَرَكـه التالميـذ كلهم وَهَربـوا« )متـى 2٦: ٥٦(، وأنكره بطـرس ثالث مرات 
)متـى 2٦: ٦٩–٧٥(. اآلن، كان يسـوع راقـًدا فـي قبـر منحـوٍت فـي الصخـر، ُمغلـق بحجر ضخم 
ومختـوم، يحميـه حـراس مـن الرومان )متـى 2٧: ٥٧–٦٦(، وُمراقَـب ِمن ِقبَل قوى شـيطانية غير 
مرئيـة. «لـو اسـتطاع، لَـكان ]الشـيطان[ أبقـى المسـيح محجـوًرا فـي القبـر« ) إلـن ج. هوايت، 

مانيوسـكريبت ريليسـيز، المجلـد ١2، صفحة ٤١2(. 
خـالل ِخْدَمِتـه األرضيـة، كان المسـيح قـد َسـبََق وأْخبَـَر ليس عـن موته علـى الصليب فقط، 
بـل وعـن قيامتـه أيًضـا. وإْذ اسـتخدم يسـوع اللغة الشـرقية الشـمولية – ذاك أنَّ ُجـزًء ِمن اليوم 
يُقَصـد بـه يوًمـا كامـال - ذَكَـَر يسـوع: »كمـا كان يونان فـي بطن الحـوت ثالثة أيام وثـالث ليال، 
هكـذا يكـون ابـن اإلنسـان فـي قلـب األرض ثالثـة أيـام وثـالث ليـال« )متـى ١2: ٣٩، ٤0(. فـي 
مناسـبات أخـرى، أكَّـد يسـوع بأنَّه سـوف يُقتَـل، ولكنَّه سـيقوم في اليـوم الثالث )متـى ١٦: 2١؛ 
متـى ١٧: 22، 2٣؛ متـى 20: ١٧-١٩(. كان رؤسـاء الكهنـة والفريسـيون واعيـن ومنتبهيـن لتلـك 

التعابيـر واتَّخـذوا اإلجـراءات التـي كانـوا يأملـون بأنَّها َسـتَمَنع قيامته. 

اقـرأ متـى 27: 62–66� كيـف سـاَعَدت هـذه األفعـال علـى تزويـد العالـم الحقـا بالمزيـد ِمن 
األدلـة علـى قيامة يسـوع؟ 

 

 

كل اإلجـراءات األمنيـة التـي تـمَّ اتِّخاذهـا إلبقـاء يسـوع محبوًسـا فـي القبـر َجَعلَـت مـن 
انتصـاره علـى المـوت وعلى جنود الشـر أكثر جـالًءا ووضوًحا بسـبب كل االحتياطـات والتدابير 

التـي اتَّخذوهـا لمحاولـة التأكـد مـن عـدم حـدوث ذلـك ُمطلًقا. 
وأيًضـا، ِمـن المؤكَّـد بـأنَّ أولئـك الرجـال قـد َسـِمُعوا عن ُمعجـزات يسـوع؛ ورأوا أيًضـا بعضا 
منهـا. ومـع ذلـك، اعتقـدوا بأنَّ ُحرَّاًسـا علـى القبـر كان يُمِكنهم أن يمنعـوا ذاك الـذي كان قاِدًرا 

علـى ُصنـع الكثيـر من المعجـزات ِمـن القيامة؟ 
إضافـة إلـى ذلـك، لقـد َوَضعـوا ُحرَّاًسـا حـول القبـر في حالـة حدوث مـاذا؟ مـن إمكانية أن 
يتمكَّـن التالميـذ ِمـن َسـرِقة َجَسـد يسـوع ثـم ادِّعائهم بأنَّ يسـوع قد قـام ِمن األمـوات؟ عندما 
كان النـاس سيسـألونهم: أيـن هـو يسـوع الُمقـام؟ يمكن للتالميـذ أن يـردُّوا عليهم قائليـن: ثِقوا 

بكالمنـا وبمـا نقوله لكـم فقط! 
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إن لـم يكـن مـن شـيء آخـر، فـإنَّ أفعالهـم قد كََشـَفت عن مـدى خـوف رؤسـاء الكهنة ِمن 
يسـوع، حتـى بعـد موتـه. ربمـا، فـي أعماقهم، كانـوا يخشـون من أنه سـيُقام مـن األموات. 

7 تشرين الثاني )نوفمبر(        االثنين        

»الَْمِسيُح َقْد َقاَم«
إنَّ انتصـار المسـيح علـى الشـيطان وعلـى ِقـوى الشـر التابعـة لـه قـد ُضِمـن علـى الصليب 
ت بالقبـر الفـارغ. »عندمـا ُدفن يسـوع في القبـر انتصر الشـيطان. وكان يؤمل أنَّ المسـيح  وتثبَـّ
لـن يسـتعيد حياتـه ثانيـة. وادعـى إبليس أنَّ له الحق في جسـد الـرب، لذلك أقام حراسـة حول 
القبـر محـاواًل أن يُبقـي جسـد المسـيح فـي أَْسـرِه. ولكنَّـه غضـب أشـدَّ الغضـب عندمـا هـرب 
مالئكتـه لـدى قـدوم رسـول السـماء. وعندمـا رأى المسـيُح يخـرج ظافـرًا عـرف ]الشـيطاُن[ أنَّ 
ُملكـه سـينقضي وأنـه ال بـد سـيموت في النهايـة« )روح النبوة، ُمشـتهى األجيـال، صفحة ٧٦٤(. 
ورغـم أنَّ بشـرية المسـيح قـد ماتـت، إال أنَّ أُلُوِهيَّتـه لم تَُمت. لقـد امتلك المسـيح الُقْدرَة على 

كَسـر قيـود الموت.

اقـرأ متـى 28: 	–6؛ يوحنـا 0	: 7	، 8	؛ و روميـة 8: 		� َمـن ُهـم الذين كان لهم دوًرا ُمباشـًرا 
في قيامة يسـوع؟ 

 

 

ه هـو ِمـن ذاته لـه سـلطان أن يََضع نفسـه وله  أثنـاء خدمتـه فـي السـامرة، أكَّـد يسـوع بأنَـّ
سـلطان أن يأخذهـا أيًضـا )يوحنـا ١0: ١٧، ١٨(. وقـال لَِمرثـا: »أنـا هـو القيامة والحيـاة« )يوحنا 
ث عـن قيامتـه على أنها ِمن ِفْعـل هللا )أعمال الرسـل 2: ٤؛ رومية  ١١: 2٥(. فقـرات أخـرى تتَحـدَّ
٨: ١١؛ غالطيـة ١: ١؛ الرسـالة إلـى العبرانييـن ١٣: 20(. حتـى أنَّ مـالكًا قويًا من عند الرب شـارك 

فـي ذلـك الَحـَدث الَمجيد )متـى 2٨: ١، 2(. 
فـي غضـون ذلـك، يكشـف متـى 2٨: ١١–١٥ عـن ُعْقـم وحماقـة جهـود القـادة لمواصلـة 
المقاومـة ضـدَّ يسـوع. والَحـرَّاس الرومـان »أخبـروا رؤسـاء الكهنـة بـكل مـا َجـرى« )متـى 2٨: 
١١ ترجمـة كتـاب الحيـاة(. والمفهـوم ضمًنـا مـن الجملـة السـابقة هـو أنَّ الحراس قد شـاهدوا 
القيامـة. إذا لـم يكـن األمـر كذلـك، فمـا الـذي كانـت تعنيـه كلماتهـم؟ نَـزَل مـالك من السـماء، 
َدْحـَرج الَحَجـر، جلـس عليه، واُغمـي على الُحرَّاس وصاروا كأموات؟ الشـيء التالـي الذي أدركوه 
هـو أنَّ القبـر فـارغ؟ ربمـا، قـام المـالك بأخـذ َجَسـد يسـوع بينمـا كان الحـراس غائبيـن عـن 
ا كان الذي  الوعـي؟ أو قـد يكـون التالميـذ هـم الذيـن فعلـوا ذلك؟ أو أنَّ شـخصا آخر سـرقه؟ أيّـً

َحـَدث، فَِمـن الواضـح بـأنَّ جسـد يسـوع قـد اختفى.
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إنَّ نـزول مـالك من السـماء، وإصابـة الُحـرَّاس باإلغماء نتيجًة للخـوف، والقبر الفـارغ كُلُّها 
أمـور كان ِمـن الممكـن أن تكـون ُمقلَِقـة إلى حدٍّ كاٍف بالنسـبة للقـادة الدينييـن. لكن كونهم 
»أعطـوا العسـكر فضـة كثيـرة« )متـى 2٨: ١2( ليسـِكتوا بهـا أولئـك الرجـال، يعنـي ضمنيًا بأنَّ 
كل مـا أخبرهـم بـه الُحـرَّاس، قـد أزعجهـم ِبُعْمـق. والـذي اُخِبـُروا عنـه، كان بـكل تأكيـد هـو 

قيامة يسـوع.

البعـض يهـزأ ِمـن ِفكـرة أنَّ أول األشـخاص الذيـن َشـِهدوا قيامـة المسـيح كانـوا مـن 
ومـان� لمـاذا؟ بأيـة طـرق تُْعَتَبر هـذه الحقيقة رمزيـة لما هـو آٍت: اإلنجيل يذهب  الرُّ

إلـى األمـم أيًضا؟ 

8 تشرين الثاني )نوفمبر(        الثالثاء        

كثيرون قاموا معه
»وإذا حجـاب الهيـكل قـد انشـق إلـى إثنين، من فـوق إلى أسـفل� واألرض تزلزلـت، والصخور 
َقت، والقبـور تَفتَّحـت، وقـام كثيـر ِمـن أجسـاد القديسـين الراقديـن، وخرجوا مـن القبور  تشـقَّ
بعـد قيامتـه، ودخلـوا المدينـة المقدسـة، وظهـروا لكثيريـن« )متـى 27: 	5–53(� مـا الـذي 

ـا أنجزته؟  اه هـذا السـرد )الَحـَدث( الرهيـب عـن قيامة يسـوع وَعمَّ يعلمنـا إيَـّ

 

 

زلـزال َميَّـز مـوت المسـيح )متـى 2٧: ٥0، ٥١(، وزلـزال آخـر َميَّـز قيامتـه )متـى 2٨: 2(. 
َقت، والقبـور تََفتََّحـت،  ففـي اللحظـة التـي مـات فيهـا يسـوع: »األرض تزلزلـت والصخـور تَشـقَّ
وقـام كثيـر ِمـن أجسـاد القديسـين الرَّاِقديـن وخرجوا ِمـن القبور بعـد قيامته )يسـوع(، وَدَخلوا 
يسـين  ـت إقامـة أولئك القدِّ المدينـة المقدسـة وظهـروا لكثيريـن« )متـى 2٧: ٥١–٥٣(. لقـد تمَّ
بمجـد ليكونـوا شـهوًدا علـى قيامـة المسـيح، وليكونـوا كنمـاذج أصلية ألولئـك الذين َسـيُقامون 
م للكثيرين ِمن الشـعب اليهودي  عنـد القيامـة األخيـرة. وهكـذا، بعد قيامة يسـوع مباشـرة، قُـدِّ
بُرهانًـا قويًـا ليؤمنـوا بقيامـة المسـيح وليقبلـوه بالتالـي كالُمخلـص، وقـد آمـن كثيـرون بالفعل، 

ومـن بينهـم العديـد مـن الكهنـة )انظر أعمـال الرسـل ٦: ٧(. 
»إنَّ يسـوع فـي أثنـاء خدمتـه أعـاد الحيـاة للموتى. فقد أقـام ابن أرملـة ناييـن وابنة رئيس 
المجمـع ولعـازر، ولكـن هـؤالء لـم يتسـربلوا بالخلـود فبعـد قيامتهم كانـوا ال يزالـون خاضعين 
للمـوت. ولكـن أولئـك الذيـن خرجـوا مـن قبورهـم عنـد قيامـة المسـيح أقيمـوا لحيـاة أبديـة. 
لقـد صعـدوا معـه كتـذكارات لنصرتـه علـى المـوت والهاوية.... هـؤالء دخلـوا المدينـة وظهروا 
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دت  لكثيريـن وأعلنـوا قائليـن: لقـد قـام المسـيح مـن األمـوات وقمنـا نحـن معـه. وهكـذا تأيَـّ
حقيقـة القيامـة« )روح النبـوة، ُمشـتهى األجيـال، صفحـة ٧٦٦(.

 مـن الناحيـة البشـرية، كان لرؤسـاء الكهنـة والشـيوخ مزايـا كبيـرة. كانـوا يحتفظـون بالقوة 
الدينيـة لألمـة، حتـى أنـه كان ِبَمقدورهـم إقنـاع الُسـلطات الرومانيـة والجماهيـر لمسـاعدتهم 
فـي ُمَخطّطاتِهـم. لكنهـم نسـوا بأَن »الَعلّي ُمتََسـلّط فـي َمملكة النـاس، وأنَّه يُعطيها َمن يَشـاء« 

)دانيـال ٤: ٣2(. لقـد تناقضـت أكاذيبهـم واُبِطلَـت ِمـن خالل وجـود القّديسـين الُمقامين. 

ِبَغـضِّ النظـر عـن مدى سـوء األمور اآلن، لمـاذا يمكننا أن نثـق في نُْصـرَة هللا النهائية 
لنـا بينمـا نسـتمر نحن في صراعنـا ونضالنا فـي هذا العالم السـاقط؟

9 تشرين الثاني )نوفمبر(        األربعاء        

شهود للمسيح الُمقام
اقـرأ يوحنـا 20: 		–29، و	كورنثـوس 5	: 5–8� كيـف تفاعـل التالميـذ عنـد رؤيتهم للمسـيح 

الُمقـام ألول مرة؟ 

 

عنـد القبـر الفـارغ، أخبَـَر المـالكان كُاًل ِمـن مريـم المجدليـة وبعـض النسـاء األخريـات بأنَّ 
يسـوع قـد قـام )متـى 2٨: ١، ٥–٧؛ مرقـس ١٦: ١–٧؛ لوقـا 2٣: ٥٥؛ لوقا 2٤: ١–١١(. لكنَّ يسـوع 
ذاتـه ظََهـَر لهـم، سـريًعا بعـد ذلـك، وسـجدوا لـه )متـى 2٨: ١، ٩، ١0؛ يوحنـا 20: ١٤–١٨(. 
وظََهـَر أيضـا لبطـرس )لوقـا 2٤: ٣٤؛ ١كورنثـوس ١٥: ٥( وكذلـك ظََهـَر للتلميذيـن فـي طريقهمـا 
إلـى عمـواس، التلميذيـن اللذيـن كان قلباهمـا ملتهبـان فيهمـا بينمـا كان المسـيح يُكلِّمهمـا 
)مرقـس ١٦: ١2؛ لوقـا 2٤: ١٣–٣٥(. عندمـا جاء يسـوع إلـى الُغرفة الُعليا )الُعلِّيّـة(، كان التالميذ 
ُمرتَعديـن وخائفيـن فـي بـادئ األمـر، ولكنهم امتـألوا بالفرح واالسـتعجاب على ما َحـَدث )لوقا 
2٤: ٣٣–٤٩؛ يوحنـا 20: ١٩–2٣(. وبعـد ذلـك بأسـبوع، جـاء يسـوع مـرَّة أخـرى إلـى نفـس تلك 

الغرفـة دون أن يفتـح األبـواب، وحينـذاك حتـى تومـا آَمـن بقيامتـه )يوحنـا 20: 2٤–2٩(. 
خـالل األربعيـن يومـا مـا بيـن قيامته وصعـوده، »ظهر )يسـوع( ألكثر من خمسـمئة أخ مًعا 
)فـي مـرة واحـدة(« )١كورنثوس ١٥: ٦ ترجمة كتـاب الحياة( وظََهر كذلـك لِيَعقوب )١كورنثوس 
١٥: ٧(. انضـم يسـوع إلـى بعـض التالميـذ على شـاطئ بحر الجليـل، وتناول اإلفطـار معهم، بعد 
م يسـوع مـع بطـرس )يوحنـا 2١: ١–2٣(. قـد يكـون هنالـك ظهـورات أخـرى ليسـوع  ذلـك تَكلَـّ
)أعمـال الرسـل ١: ٣( قَبـَل ظهـوره األخيـر عنـد صعـوده )لوقـا 2٤: ٥0–٥٣؛ أعمـال الرسـل ١: 
١–١١(. وقـد إعتَبَـر بولـس نفسـه هـو أيضـا شـاهد عيـاٍن علـى المسـيح الُمقـام، الـذي ظهر له 

فـي الطريـق إلـى دمشـق )١كورنثـوس ١٥: ٨؛ قـارن مـع أعمال الرسـل ٩: ١–٩(. 
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عندمـا قـام التالميـذ بإخبـار تومـا، التلميـذ الغائـب، أنهـم قـد رأوا الـرب الُمقـام، ردَّ عليهـم 
قائـاًل: »إن لـم اُبِصـر فـي يََديـه أثَـَر المسـامير، وأَضـع إصبعـي فـي أثـر المسـامير، وأضـع يـدي 
ًدا للتالميذ،  فـي جنبـه، ال أؤمـن« )يوحنـا 20: 2٥(. بعـد ذلـك بأسـبوع، عندما ظهر يسـوع ُمَجـدَّ
وكان تومـا معهـم، قـال لـه يسـوع: »هـات إصبعـك إلـى ُهنـا وأبِصـر يَدي، وهـات يَـَدك وَضعها 
فـي َجنبـي، وال تَُكـن غيـر ُمؤمـن، بل ُمؤِمًنـا« )يوحنـا 20: 2٧(. بعدهـا اعتَرََف توما قائـاًل: »ربِّي 
وإلهـي!« وأضـاف يسـوع: »ألنـك رأيتَنـي يـا تومـا آَمنت! طوبـى للذين آمنـوا ولم يـروا« )يوحنا 

 .)2٩ :20

»طوبـى للذيـن آمنـوا ولـم يـروا�« حتـى وإن لـم تكـن قـد رأيـَت بنفسـك المسـيح 
المسـيح؟    بيسـوع  إليمانـك  لديـك  التـي  األخـرى  األسـباب  هـي  مـا   الُمقـام، 

 

10 تشرين الثاني )نوفمبر(        الخميس        

باكورة الراقدين
اقـرأ 	كورنثـوس 5	: 20 فـي ضـوء مـا ورد في سـفر التثنيـة 26: 	–		� بأي معنى أشـار بولس 

الرسـول إلى المسـيح الُمقام كـ »باكـورة الراقدين«؟ 

 

 

إنَّ تقدمـة »باكـورة« أو »أوَّل ثمـر األرض« كانـت ُممارسـة زراعيـة لبنـي إسـرائيل القدمـاء 
ًسـا بـاهلل كونـه هـو الُمَدبِّر والـرَّازق  تَحِمـل معهـا مغـزى دينيًـا عميًقـا. لقـد كانـت إعِترافًـا ُمقدَّ
الكريـم، الـذي إئتََمـن وأودَع وكالءه أرًضـا تنمـو فيهـا المحاصيـل وتَجَهز للحصـاد )انظر الخروج 
2٣: ١٩؛ الخـروج ٣٤: 2٦؛ الالوييـن 2: ١١–١٦؛ التثنيـة 2٦: ١–١١(. إنَّ »باكـورة« ال تُشـير فقـط 

إلـى أنَّ الحصـاد قـد ابتـدأ، بـل أنَّ الباكـورة تُظِهـر أيًضـا نوعيـة وَجـوَدة المحصول. 
بحسـب وايين جرودم: »في دعوة المسـيح ›باكورة‹، يسـتخدم بولس الرسـول إسـتعارة من 
الزراعـة لإلشـارة إلـى أننـا سـنكون مثل المسـيح. وكمـا أنَّ ›باكورة‹ ثمـر األرض أو المـذاق األوَّل 
للمحصـول الناضـج يُظِهـر كيـف سـتكون عليه بقية ذلـك المحصول، هكـذا أيًضا، كون المسـيح 
›باكـورة‹، يُبيِّـن لنـا ما سـتكون عليـه أجسـادنا الُمقاّمة عندمـا يقيمنا من األمـوات ويحضرنا إلى 

حضـرة هللا فـي الحصـاد األخير« )واييـن جـرودم، Systematic Theology، صفحة ٦١٥(.
ـد، ولكنه  وممـا هـو جديـر بالذكـر هـو أنَّ يسـوع قد َخـَرَج ِمـن القبر ِبَجَسـٍد بشـري ُمَمجَّ
أبنـاء هللا  بـأنَّ  يعنـي هـذا  2٧(. هـل   ،20  :20 )يوحنـا  َصلِْبـه  يحمـل عالمـات  يـزال  كان ال 
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الُمقاميـن سـيحملون بالِمثْـل العالمـات الجسـدية لُِمعاناتِهـم؟ فـي حالـة بولـس الرسـول، هل 
ـد «شـوكة فـي الجسـد«؟ )2كورنثـوس ١2: ٧(، و »ِسـَمات الـرب  سـيحمل فـي َجَسـده الُممجَّ

يسـوع« )غالطيـة ٦: ١٧(؟
يقـول بولـس إنـه إلـى أن يحيـن يـوم موتـه، »كان عليـه أْن يحمـل معـه فـي جسـده علـى 
الـدوام عالمـات مجـد المسـيح، وفـي عينيـه اللتيـن أصيبتـا بالعمـى ِمـن نـور السـماء« )روح 
النبـوة، قصـة الفـداء، صفحـة 22٦(. ولكـن هـذا ال يعنـي بأنَّه أو أي شـخص آخر ِمـن المفديين 
الممجديـن سـيقامون حامليـن عالمـات آالمهـم )قـارن مـع ١كورنثـوس ١٥: ٥0–٥٤(. فـي حالة 
يسـوع المسـيح، »عالمات القسـوة )التي عاناها( سـيحملها إلى األبد. كل أثر للمسـامير سـيخبر 
قصـة الفـداء العجيـب والثمـن الباهـظ الـذي ُدِفـَع لِشـرائه« )روح النبـوة، الكتابـات الباكـرة، 

صفحـة ١٧٩(. إنَّ عالماتـه هـي التـي تضمـن لنـا بـأنَّ كل عالماتنـا سـتختفي إلـى األبـد.

سـيحمل المسـيح نـدوب صلبـه إلـى األبـد� مـاذا يكشـف ذلـك عـن محبـة هللا لنـا 
والتكلُفـة الباهظـة لخالصنـا؟ كيـف تُظِهـر أيضا مـدى دعم وُمسـاندة أقانيـم األلوهة 

لخالصنـا؟ 

11 تشرين الثاني )نوفمبر(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقرأ لـروح النبـوة، مـن كِتاب »ُمشـتهى األجيـال«، صفحـة ٧٤٩-
٧٥٩، »فـي قبر يوسـف«؛ صفحـة ٧٦2-٧٦٧، »صبح مجيد«؛ صفحة ٧٦٩-٧٧٤، »لَِمـاَذا تَبِْكيَن؟«؛ 

صفحـة ٧٧٥-٧٧٩، »فـي الطريـق إلى عمـواس«؛ صفحة ٧٨١-٧٨٦، »سـالٌم لكم«. 

إنَّ الـرأي الحديـث أو وجهـة النظـر الُمعاصـرة ال تؤمـن بشـيء مثـل قيامة يسـوع. ومع ذلك، 
فالدالئـل والبراهيـن التاريخيـة قوية إلى درجـة أنه حتى أولئك الذين ال يسـتطيعون قبول حقيقة 
القيامـة يضطـرون إلـى االعتـراف بـأنَّ الكثيـر مـن الناس قـد آمنـوا بأنَّهم شـاهدوا يسـوع الُمقام. 
لذلـك، فـإن الكثيـر مـن الدفاعـات المناهضـة للقيامـة هي محاوالت لتفسـير مـا الـذي يُمكن أن 
يكون السـبب الذي جعل كل هؤالء الناس المختلفين يؤمنون بأنهم قد شـاهدوا المسـيح الُمقام. 
جـاَدل البعـض بـأن جميـع التالميـذ قـد هلوسـوا )تخيَّلـوا( يسـوع الُمقـام؛ آخـرون جادلـوا 
بـأنَّ يسـوع لـم يمـت فـي الحقيقـة، بـل أصيـب باإلغمـاء أو فقـدان الوعـي فقـط ثـم عـاد إلى 
ًدا، ظَـنَّ أتباعـه بأنـه قـد اُقيـم ِمن  الحيـاة بعدمـا اُنـزَِل ِمـن علـى الصليـب، وعندمـا ظََهـَر ُمَجـدَّ
ق( أن البعـض جادلـوا بأن يسـوع كان له أخ تـؤام، فأخطأ التالميذ  ق أو ال تُصـدِّ األمـوات. و)َصـدِّ
ا ولَِصالح قيامة  ه المسـيح الُمقـام. بمعنى آخـر، إن الدليـل التاريخي قـوي جـدًّ بـه وتصـوَّروا بأنَـّ
قهـا النـاس لمحاولـة اسـتبعاد  المسـيح إلـى درجـة أنَّ هـذه بعـض أنـواع المجـادالت التـي يُلفِّ
القيامـة أو صرفهـا عـن النظـر. مع األهميـة البالغ للقيامة في حـد ذاتها، ال ينبغي لنـا أن نتفاجأ 

بـكل األسـباب الجيـدة التـي أعطيـت لنا لنؤمـن بها.
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»إنَّ الصرخـة التـي صرخهـا المسـيح علـى الصليـب قائـاًل: ›قَـْد أُكِْمَل‹ ُسـمعت بيـن األموات. 
فاخترقـت جـدران القبـور وأمـرت األمـوات أن يقومـوا. وكذلـك سـيحدث عندمـا يُسـمع صـوت 
م مغاليقهـا ويقـوم األمـوات فـي  المسـيح ِمـن السـماء، وهـذا الصـوت سـيخترق القبـور ويحطِـّ
ص فُتحـت قبـور قليلـة، ولكن فـي مجيئـه الثاني سيسـمع صوته كل  المسـيح. عنـد قيامـة الُمخلِـّ
الموتـى األعـزاء ويخرجـون لحياة الخلـود المجيدة. فنفس القوة التي أقامت المسـيح من األموات 
دها معه فوق كل الرياسـات والسـالطين وفوق كل اسـم يسـمى ليس في  سـتقيم كنيسـته وتمجِّ

هـذا العالـم فقـط، بـل في العالـم اآلتـي أيًضـا« )روح النبـوة، ُمشـتهى األجيال، صفحـة ٧٦٧(.

أسئلة للنقاش
	� »قـد أكمـل« )يوحنـا 9	: 30( و »قـد قـام« )متـى 28: 6( همـا اثنتـان مـن أكثـر 
العبـارات معنـى تـم التصريح بهمـا على اإلطـالق� كيف تُكمالن بعضهمـا البعض ضمن 

تاريـخ الخـالص؟ مـا هـو الرجـاء العظيـم الموجـود في هـذه الكلمـات بالنسـبة لنا؟ 

2� في البداية، أراد القادة الدينيون حراسا عند القبر ليمنعوا التالميذ من سرقة جسد 
يسوع� الحقا دفعوا للحراس فضة ليقولوا بأنَّ التالميذ قد سرقوا جسد يسوع� كيف يساعد 
هذا الَسرَْد على كشف حقيقة قبر المسيح الفارغ، ولماذا يُعَتبر ذلك القبر الفارغ مهًما 

ا لنا كمسيحيين؟  جدًّ
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* 12-18 ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس الثامن    

رجاء العهد الجديد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
6: 26-51؛  1-3؛ يوحنـا  المراجـع األسـبوعية: 1كورنثـوس 15: 12-19؛ يوحنـا 14: 

 .55-51  :15 1كورنثـوس  13-18؛   :4 1تسـالونيكي 

ـَهاَدُة: أَنَّ هللَا أَْعطَانَا َحَيـاًة أَبَِديًَّة، َوهـِذِه الَْحَياُة ِهـَي ِفي ابِْنِه�  آيـة الحفـظ: »َوهـِذِه ِهـَي الشَّ
2	 َمـْن لَـُه االبْـُن َفلَـُه الَْحَيـاُة، َوَمْن لَْيَس لَُه ابُْن هللِا َفلَْيَسـْت لَـُه الَْحَياُة« )	يوحنـا 5: 		، 2	(�

اب العهد الجديد كانوا يهودا )باسـِتثناء البشـير  رغـم كتاباتهـم باللغـة اليونانيـة، فـإنَّ كل كُتَـّ
لوقـا(، وبطبيعـة الحـال تناولـوا موضـوع طبيعـة الجنـس البشـري ِمـن منظـور عبـري بالكامـل، 

وليـس مـن المنظـور اليونانـي الوثني. 
بالتالـي، بالنسـبة للمسـيح والرسـل، لـم يكـن الرجـاء المسـيحي رجاًء جديـًدا، بـل باألحرى، 
كان كشـًفا وإظهـاًرا للرجـاء القديـم الـذي احتضنـه وَرعـاه اآلبـاء واألنبيـاء ِمـن قبـل. مثـال، ذكر 
يسـوع بـأنَّ إبراهيـم ابتهـج لرجائـه أن يـرى يومـي، فـرآه وفـرح )يوحنـا ٨: ٥٦ ترجمـة كتـاب 
الحيـاة(. وذكـر يهـوذا بـأنَّ أخنـوخ تنبَّـأ عـن المجـيء الثانـي للمسـيح )رسـالة يهـوذا ١٤، ١٥(. 
ث الرسـالة إلـى العبرانييـن عـن أبطال اإليمـان، أنهم كانـوا ينتظرون ُمجازاة سـماوية لم  وتتَحـدَّ
يحصلـوا عليهـا حتـى ننالهـا نحـن )الرسـالة إلـى العبرانييـن ١١: ٣٩، ٤0(. هـذه العبارة سـتكون 

ِبـال معنـى لـو أنَّ أرواحهـم كانـت بالفعـل مـع الـرب في السـماء. 
مـن خـالل التركيـز علـى أنَّ أولئـك الذيـن هم في المسـيح فقط لهـم الحياة األبدية )رسـالة 
الرسـول يوحنـا األولـى ٥: ١١، ١2( يدحـض يوحنا نظرية الخلـود الطبيعي للنفـس. في الحقيقة، 
ليـس هنالـك حيـاة أبديـة ِبَمْعـزٍَل عن عالقة خالصيـة مع المسـيح. إنَّ رجاء العهـد الجديد إذن، 
هـو رجـاء محـوره المسـيح، وهو الرجـاء الوحيد لكـي يُصِبح هـذا الكيان البشـري الفانـي، كيانًا 

خالِـًدا، في يـوٍم ما.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 19 تشرين الثاني )نوفمبر(. *نرجو التَّعمُّ
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       األحد         13 تشرين الثاني )نوفمبر(

رجاء بعد هذه الحياة
كَتَـب الُمـؤرِّخ اليونانـي القديـم هيـرودوت )هيرودوتـس( في القـرن الخامس قبـل الميالد، 
كَتَـَب عـن قبيلـة بأنَّهـا كانـت تبـدأ فترًة من الِحـَداد أو الرَّثـاء عند الـِوالدة ألنهم كانـوا يتوقَّعون 
اآلالم والُمعانـاة التـي سـيواجهها ذلـك الطفل لو كان له أن يعيش حتى ِسـن البلـوغ. على الرَّغم 

ِمـن َغرَابَـُة هـذا الطَّقـس، كمـا يبدو بالنسـبة لنـا، إال أنَّ ُهنالك بعـض الَمْنِطق فيه. 
بعـد آالف السـنين، ظََهـر إعـالن فـي أمريـكا، خـالل أوائـل القـرن العشـرين، يقـول: »لمـاذا 

تعيـش، إذا كان بإمكانِـَك أْن تُْدفَـن مقابـل عشـرة دوالرات؟«
نحـن نعلـم بـأنَّ الحيـاة يُمِكـن أن تكـون صعبـة وقاسـية، بمـا يكفـي، حتـى وإن كُنَّـا نؤمن 
بـاهلل وبرجـاء األبديـة. مـع ذلـك، تََخيَّـل، مـدى صعوبتها بالنسـبة ألولئـك الذين ال رجـاء وال أَمَل 
َق  لهـم فـي أي شـيء باسـتثناء الحيـاة الُمضطربـة والوجـود القصيـر ُهنـا علـى األرض. لقـد َعلَـّ
أكثـر ِمـن كاتِـٍب علمانِـّي واحـد علـى انعـدام معنـى الوجـود البشـري، طالمـا أننـا جميعنـا لـن 
نمـوت فحسـب، بـل أننـا جميًعـا نعيـش مـع إدراكنـا بأننـا سـنموت. وهـذا اإلدراك هـو الـذي 
يجعـل مشـروع الحيـاة البشـرية بأكملـه، المشـروع الـذي غالبـا مـا يكـون صعبًـا وُمحزِنًـا ِبحـدِّ 
ذاتـه، مشـروًعا الغيًـا وفارًغـا علـى ما يبدو. أشـار أحد الُمَفكِّرين إلى البشـر بأنَّهم ليسـوا سـوى 
ع، ولكن،  ة.« تشـبيه ُمرِعب وُمـروِّ »قطًعـا كبيـرًة مـن اللحـم الفاِسـد على ِعظـام ُمتَفتِّتـة وُمنحلَـّ

مـرة أخـرى، ِمـن الصعـب التجـاُدل مـع المنطق. 
س بالحيـاة األبدية في  بالطبـع، علـى العكـس ِمـن كل هـذا، نحن لدينـا وعـد الِكتَاب الُمقـدَّ
يسـوع. وهـذا هـو الُمفتـاح: لدينـا هـذا الرجاء في يسـوع وفيمـا يُوفِّره لنـا موته وقيامتـه. وإال، 

فأي رجـاء لنا؟ 

اقـرأ 	كورنثـوس 5	: 2	–9	� مـا الـذي يقولـه الرسـول بولـس ُهنا عـن مدى تقـارب العالقة ما 
بيـن قيامـة المسـيح والرجـاء ِبقياَمتنا نحن؟

 

 

يقـول الرسـول بولـس بصراحة: أنَّ قيامتنـا ُمرتَبطة ارتباطًا وثيًقا وُمتالزِمة مع قيامة المسـيح. 
وإذا لـم نَُقـم مـن األمـوات، فذلـك يعنـي بـأنَّ المسـيح لـم يقـم، وإن لم يكن المسـيح قـد قام، 
فمـاذا إًذا؟ »باِطـٌل إيمانكـم. أنتـم بعد في خطاياكـم!« بمعنى آخر، عندما نمـوت، نبقى أمواتا، 
وإلـى األبـد أيضـا، وهكـذا يكـون كل شـيء بال معنى وباطـل. والرسـول بولس يقول ذلـك تقريبًا 
فـي  ١كورنثـوس ١٥: ٣2 بالصيغـة التاليـة: «إن كان األمـوات ال يقومـون، ›فلنـأكل ونشـرب ألننـا 

غـًدا نموت! ‹« 
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إذا كان وجودنـا الحالـي علـى هيئـة بروتوبالزمـا أساسـها الكاربـون، هـو كل ما فـي األمر، و 
»أيـام سـنينا هي سـبعون سـنة« )إذا كُنَّـا محظوظين؛ وباألكثـر إذا لم نَُدخِّن أو نـأكل الكثير ِمن 
هامبرغـر مكدونالـدز( هـو كل مـا سـنحصل عليـه علـى اإلطـالق - فإننا فـي مـأزق حقيقي. فال 
: «السـماء تَْسـتَحق كل شـيء بالنسـبة لنـا، وإذا فََقْدنا  عجـب أن تضيـف روح النبـوة قائلـة بـأنَّ

ـماء، نكـون قـد فََقْدنـا الُكل« )أبنـاء وبنـات هللا، صفحة ٣٤٩(.  السَّ

ـب علينـا أن نفعـل كل مـا نسـتطيع أن  َفكِّـر بشـأن القيمـة الكبيـرة لِرَجائنـا وإيماننـا� لمـاذا يتوجَّ

نفعلـه، بنعمـة هللا، لنحافـظ عليهمـا؟ 

14 تشرين الثاني )نوفمبر(        االثنين        

»آتي أيًضا«
اقـرأ يوحنـا 	4: 	–3� لقـد مضـى بالفعـل مـا يقـرب مـن ألفـي سـنة منـذ أن َوَعد يسـوع بأنه 
سـيأتي ثانيـة� كيـف يمكننـا أن نسـاعد اآلخرين لَِيـروا بأنَّ هذا الوعـد؛ وعلى الرَّغـم من مرور 
وقـٍت طويـل )األمـر الـذي هـو فـي الحقيقـة ليـس ُمهًمـا(، لـه عالقـة حتـى بجيلنـا الحاضـر، 

ا عـن الوقـت الـذي تَكَلَّـم فيـه يسـوع وأعطانا الوعـد فيه؟ البعيـد جـدًّ

 

 

فـي سـفر رؤيـا يوحنـا، أعلَـن يسـوع وألربـع مـرَّات قائـاًل: »أنـا آتـي سـريعا« )رؤيـا ٣: ١١؛ 
رؤيـا 22: ٧، ١2، 20(. إنَّ تَوقُـع مجيئـه الثانـي قاَد ُمرَسـلية الكنيسـة الرسـولية ومأل حيـاة أعداٍد 
ال تُحصـى ِمـن المسـيحيين، عبـر كل العصـور، بالرجـاء واألمـل. لكـنَّ األجيـال ماتـت جيـاًل بعد 
جيـل، وهـذا الَحـَدث الَموعـود بـه لـم يَحُدث بَْعـد. ولذلـك، يتسـاءل الكثيرون: إلـى متى يجب 
َدت هـذه الكلمـات تََوقًُّعـا غيـر واقعي؟  أن نسـتمر ُمعلِّميـن بـأنَّ «يسـوع آت قريبًـا«؟ هـل َولَـّ

)انظـر 2بطـرس  ٣: ٤(. 
لقـد اشـتكى الكثيـر مـن المسـيحيين ِمـن ›اإلبطـاء‹   أو ›التأخيـر‹   )قارن مع متـى 2٥: ٥(. 
ولكـن كيـف يمكننـا، فـي الحقيقـة، أن نعـرف بأنَّ المسـيح قد ›أبطـأ‹؟ ما هو الوقـت الذي كان 
يُمكـن أن يكـون هـو الوقـت ›الصحيـح  لمجـيء أو عودة المسـيح؟ هـل كان ذلك منذ ٥0 سـنة 
س الـذي يقـول: »ال يَتَباطأ  َمَضـْت، أو ١٥0، أو ٥00؟ األمـر المهـم حًقـا هـو وعـد الِكتَـاب الُمقدَّ
الـرب عـن وعـده كما يحسـب قـوم التَّباطُؤ، لكنَّـه يتأنَّى علينا، وهو ال يشـاء أن يهلـك أناس، بل 

أن يُْقِبـل الجميـع إلـى التوبة« )2بطـرس  ٣: ٩(.
علـى الرَّغـم مـن مـرور قـرون طويلـة منـذ صعـود يسـوع إلـى السـماء، يبقـى وعـد مجيئه 
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ثابتًـا، حتـى فـي يومنـا هـذا. لمـاذا؟ ألنَّ كل مـا لدينـا هـو حياتنـا القصيـرة )المزاميـر ٩0: ١0(، 
التـي تتبعهـا اسـتراحة الالوعـي فـي القبـر )الجامعـة ٩: ٥، ١0(، وثُـمَّ القيامـة األخيـرة، من دون 
ق األمر بكل  ة فرصـة الحقـة لتغييـر مصيرنـا )الرسـالة إلـى العبرانييـن ٩: 2٧(. ِبَقـدِر مـا يتعلَـّ أيَـّ
واحـٍد ِمـن الموتـى )كمـا ذُكِـَر في الـدرس الثالـث(، وبسـبب أنَّ جميـع الموتى نائمـون وبدون 
وعـي، فـإنَّ المجـيء الثاني للمسـيح ليـس أبعد ِمن ُمجرَّد لحظـة أو اثنتين بعد موتهم. بالنسـبة 
لـك، فـي اختبـارك الشـخصي الخاص )كما هو الحال بالنسـبة لَِشـعب هللا في كل العصـور(، فإنَّ 
ا، أليـس كذلك؟  عـودة المسـيح ليسـت أبعـد ِمـن ُمجـرَّد لحظٍة بعـد وفاتك. وهـذا قريٌب جـدًّ

بنـا يوًمـا أكثـر ِمـن الظهـور المجيـد للرب يسـوع المسـيح مع ُسـُحب  إنَّ كُلَّ يـوٍم يَُمـر، يَُقرِّ
ه  ـماء. وبرغـم َعـَدم معرفتنـا الوقـت الـذي سـيأتي فيـه، إال أننـا يُمكـن أن نتأكَّـد ونَِثـق بأنَـّ السَّ

سـيأتي، وهـذا هـو مـا يهـم فـي الحقيقة. 

قـام قـس بإلقـاء ِعظـة، ناَقـش فيها َعـدم اهتمامه ِبالَوقت الذي سـيعود المسـيح فيه� 
كل مـا كان يَهمـه هـو أن المسـيح َسـيعود� كيـف يتوافـق هـذا المنطـق معـك أنـت، 
وكيـف يُمكـن لهـذا المنطق أن يسـاعدك إذا كُنَت ُمحَبطًا بسـبب عدم عودة المسـيح 

اآلن؟ حتى 

       الثالثاء         15 تشرين الثاني )نوفمبر(

»أنا اُقيُمه«
فـي إحـدى ُمعِجزاتـه، كان يسـوع قـد أطَعـَم خمسـة آالف شـخص مـن خالل كميـة صغيرة 
فقـط ِمـن الخبـز والسـمك )يوحنـا ٦: ١-١٤(. وإذ أدرََك بأنَّ الجموع نََوت، آنـذاك، أن تُعلَِنه َملًِكا 
)يوحنـا ٦: ١٥(، أبَحـَر يسـوع مـع تالميـذه إلـى الجانِـب اآلخـر ِمـن بحـر الجليل. لكـنَّ الجموع 
تَِبعتـُه إلـى ُهنـاك، فـي اليـوم التالـي، حيـث ألقـى عظتـه القويـة عـن ُخبـز الحيـاة، مـع تَركيـٍز 

خـاص علـى ِهبَـة الحياة األبديـة )يوحنـا ٦: 22–٥٩(.

اقـرأ يوحنـا 6: 26–	5� كيـف َربَـط يسـوع عطيَّـة أو ِهَبـة الحيـاة األبدية مـع القيامـة النهائية 
لحين؟  للصا

 

 

َركَّـز يسـوع فـي ِعظَِتـه علـى ثالثـة مفاهيم أساسـية فيما يخـص الحيـاة األبديـة. أواًل، َعرََّف 
ـماء، الواِهـب حيـاة للعالَـم« )يوحنـا ٦: ٣٣، ٥٨(.  ه »ُخبـز هللا… النَّـازِل ِمـن السَّ عـن ذاتـه بأنَـّ
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ه «أهيه« العظيم  م يسـوع نفسـه على أنَـّ وبإعالنِـه »أنـا هـو خبز الحياة« )يوحنا ٦: ٣٥، ٤٨(، قَدَّ
ه يمكـن الحصـول علـى الحيـاة  فـي العهـد القديـم )الخـروج ٣: ١٤(. ثانيًـا، أوضـح يسـوع بأنَـّ
« و «َمـن يُؤِمـن بي« َسـيَنال هـذه البَرَكَـة )يوحنـا ٦: ٣٥(.  األبديـة ِمـن خاللـه: «َمـن يُقِبـل إلـيَّ
وأخيـرًا، َربَـط يسـوع َعطيَّـة الخلـود مـع القيامـة النِّهائيـة، ُمؤكِّـًدا لِسـامعيه ثـالث مـرات: «وأنا 

اُقيُمـه فـي اليـوم األخيـر« )يوحنـا ٦: ٤0، ٤٤، ٥٤(. 
أعطـى يسـوع أيًضـا هذا الوعـد الُمذِهل: »اَلَْحـقَّ الَْحقَّ أَقُـوُل لَُكْم: َمـْن يُْؤِمُن ِبي فَلَـُه َحيَاٌة 
ٌة« )يوحنـا ٦: ٤٧(. إذن، ِهبَـة الحيـاة األبديـة هـي بالفعـل حقيقـة حاضـرة. لكـنَّ هـذا ال  أَبَِديَـّ
يعنـي بـأنَّ المؤمـن لـن يموت أبـًدا، ألنَّ التعبيـر »اُقيمه« )يوحنـا ٦: ٤0(، في َحدِّ ذاتـه، يَفتَرُِض 

ُمسـبًَقا العـودة إلـى الحيـاة بعد أن يكون الشـخص قـد مات. 
الصـورة واضحـة. بـدون المسـيح، ال حيـاة أبديـة لإلنسـان. ولكن، حتـى بعد قبولنا للمسـيح 
وحصولنـا علـى يقين الحياة األبدية، نسـتمر فـي الوقت الحاضر في َعيش حيـاٍة فانية، وبالتالي، 
نخضـع للمـوت الطبيعـي. عنـد المجـيء الثانـي، َسـيُقيُمنا يسـوع، وفي تلـك اللحظـة والمكان، 
سـيََهبنا َعِطيَّـة الخلـود التـي كانت لنـا بالفعـل. الَعِطيَّة مضمونة، ليس بسـبب الخلـود الطبيعي 

الُمفتَـرَض للنَّفـس، ولكـن باألحـرى، بسـبب بر المسـيح الذي يأتينـا ِمن خـالل اإليمان به. 

ك إذا كُنـَت تُؤِمـن بـه )كما هـو فـي الحـال اآلن(، َفلََك  ـل فـي كلمـات يسـوع، بأنَـّ تأمَّ
حيـاة أبديـة! كيـف يُمِكـن لهـذا الوعـد الرائِـع أن يُسـاعدك فـي التَّعاُمـل مـع الواقـع 

األليـم للوفيـات فـي حاِضرنـا، مـع أنـه واِقـع مؤقَّت؟

16 تشرين الثاني )نوفمبر(        األربعاء        

عند سماع صوت البوق
كان أهـل تسـالونيكي ُمقتَِنعيـن بـأّن الحيـاة األبديـة َسـتُمَنح بشـكل حصـري ألولئـك الذين 
سـيبقون أحيـاء حتـى المجـيء الثانـي للمسـيح. »فبـكل اهتمـام حرصـوا علـى حيـاة أحبائهـم 
لئـال يموتـوا ويخسـروا البَرَكـة التـي كانـوا يتوقَّعـون الحصـول عليها عنـد مجيء سـيدهم. ولكن 
المـوت اختطـف أحباءهـم مـن بينهم واحـًدا بعد اآلخـر. فبحزن وانسـحاق كان التسـالونيكيون 
يلقـون النظـرة األخيـرة علـى وجـوه موتاهـم، ولـم يكـن لهـم أي رجـاء فـي مقابلتهم فـي حياة 

أخـرى- حيـاة الخلـود« )روح النبـوة، أعمـال الرسـل، صفحـة ١٨٧(. 

ح الرسول بولس هذا المفهوم الخاطئ؟  اقرأ 	تسالونيكي 4: 3	–8	� كيف صحَّ
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ـة ألن يُْنَسـب لِِعبـارة: »الراقـدون بيسـوع َسـيُحِضرهم هللا أيضـا  هنـاك اتِّجـاه أو نَزعـة عامَّ
ن يقبلـون نظرية الخلود  معـه« )١تسـالونيكي ٤: ١٤( أكثـر ممـا تقوله اآلية بالِفعـل. كثيرون ِممَّ
الطبيعـي للنفـس يقتَرحـون بأنَّ المسـيح، عند مجيئـه الثاني، َسـيُحِضر معه ِمن السـماء، نفوس 
الموتـى األبـرار الذيـن ُهـم فـي السـماء مـع هللا. وبالتالـي، يُمِكـن لهـذه النفـوس )األرواح( أن 
ة والشـاملة  تتَِّحـد بأجسـادها الُمقاَمـة. ولكـن، مثـل هـذا التفسـير ال يتناغم مـع التعاليـم العامَّ

للرسـول بولـس حـول هـذا الموضوع. 
اقـرأ كلمـات هـذا الالهوتي - غير األدفنتسـتي، حـول المعنى الحقيقي لهذه اآلية: «السـبب 
الـذي يدعـو المسـيحيين ِمـن أهل تسـالونيكي ألن يكـون لديهم رجـاء إذ يحزنون علـى الموتى 
من أعضاء كنيسـتهم، هو أنَّ هللا ›سـيُحِضرهم‹ أي أنَّه َسـيُقيم أولئك الموتى المؤمنين ويجعلهم 
حاضريـن عنـد عـودة المسـيح، وهكذا يكونـون ›معـه‹. المعنى الضمنـي هو أنَّ أولئـك الموتى 
األبـرار لـن يكونـوا مغبونيـن أو بـدون أفضليـة عنـد المجـيء الثانـي للمسـيح، ولكن سـيكونون 
›معـه‹ بحيـث أنهـم يشـاركون بالتسـاوي مـع األبـرار األحيـاء فـي المجـد الُمرتَِبـط ِبَعوَدتـه.« - 

جيفـري أي. دي. ويمـا، ١-2 تسـالونيكي، صفحة ٣١٩(.
لـو أنَّ نفـوس الموتـى األبـرار كانـت بالفعـل مـع الـرب في السـماء، لمـا كان بولـس بحاجة 
ألن يذكـر القيامـة األخيـرة علـى أنهـا الرجـاء المسـيحي؛ كان بإمكانه فقـط أن يذكُر بـأنَّ األبرار 
كانـوا بالفعـل مـع الرب. ولكن، بـدال ِمن ذلك، يقول: »الراقدون بيسـوع« )١تسـالونيكي ٤: ١٤( 

َسـيُقاُمون ِمـن األمـوات في نهايـة الزمان. 
إنَّ رجـاء القيامـة األخيـر َجلَـب العـزاء للحزانـى مـن أهـل تسـالونيكي. ونَْفـس هـذا الرجاء 
يُمِكـن أن يسـاعدنا ألن نُواجـه لحظـات األلـم بـُكل ثقـة وعـزاء - حيـن تسـتولي قبضـة المـوت 

البـاردة علـى حيـاة أحبائنـا وتسـرقهم منا.

17 تشرين الثاني )نوفمبر(        الخميس        

اللقاء األبدي
ر« الذي يشرحه بولس الرسول ُهنا )	كورنثوس 5	: 	5(؟  	كورنثوس 5	: 	5–55� ما هو الـ «سِّ

 

 

ـر‹ )١كورنثـوس ١٥: ٥١( هـو ›االختطاف  يزعـم بعـض الكارزيـن المشـهورين بـأنَّ هـذا ›السَّ
الّسـّري‹ للكنيسـة، والـذي َسـيَحُدث قبل سـبع سـنوات ِمن المجـيء الثاني للمسـيح في مجده. 
فـي هـذا ›االختطاف السـري‹، َسـيَْنتَقل المسـيحيون األمناء ِبشـكلٍّ ُمفاجئ، وهادئ، وِسـرِّي إلى 
السـماء، بينمـا يبقـى جميـع الناس على األرض ُمسـتَغربين وُمتسـائلين مما َحـَدث للُمختَطفين. 
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قـد يجـد النـاس أنفسـهم فجـأة فـي سـيّارة بدون سـائق، ألن السـائق قـد اختُِطَف إلى السـماء، 
 ،LEFT BIHIND ـى هـي مالبسـهم.« إنَّ سلسـلة الروايات الدينيـة األفضل مبيًعـا وكل مـا »تبقَّ
نـة ِمـن ١٦ مجلـًدا، والتـي تحوَّلـت إلـى أربعـة أفـالم سـينمائية، َروَّجـت لهـذا التعليـم  الُمكوَّ

الزائـف، ُمعرِّضـة المالييـن مـن الناس لهـذا المفهوم. 
د مثـل هـذا االختـالف  س تؤيِـّ بالطبـع، ليـس هنالـك أيـة فقـرة أو آيـة مـن الِكتَـاب الُمقـدَّ
الُمصطََنـع مـا بيـن االختطـاف والمجـيء الثانـي. إنَّ الــ »ِسـر« الـذي يُشـير إليه الرسـول بولس 
ُهنـا، بـكل بسـاطة، هـو تَغيُّـر األبـرار األحيـاء لالنضمـام مـع األبـرار الُمقاميـن من األمـوات عند 
المجـيء الثانـي للمسـيح. هـذا هو »االختطاف«. ال يوجـد »اختطاف سـّري« ألنَّ المجيء الثاني 
للمسـيح سـيكون مرئيًـا لِجميـع الجنـس البشـري )رؤيـا ١: ٧(، وكُاًل ِمـن قيامـة األمـوات وتغيُّـر 

األحيـاء األبـرار سـيحدثان عنـد صـوت البـوق مـع عـودة المسـيح )١كورنثـوس ١٥: ٥١، ٥2(. 
إنَّ المجـيء الثانـي للمسـيح سـيؤدِّي إلـى أكثـر اللقـاءات إذهـااًل علـى اإلطـالق. األبـرار 
األحيـاء يتغيَّـرون »فـي لحظـة، فـي طرفـة عيـن« )١كورنثـوس ١٥: ٥2(. وعند سـماع صوت هللا، 
ـدون؛ واآلن قـد صـاروا خالديـن وبصحبة القديسـين الُمقامين سـيُخطَفون جميًعـا لُِمالقاة  يتمجَّ
الـرب فـي الهـواء. والمالئكـة «يجَمعـون ُمختاريـه ِمـن األربع الرياح، مـن أقصاء السـماوات إلى 

أقصائهـا« )متـى 2٤: ٣١(. 

»واألوالد الصغـار سـيحملهم المالئكـة القديسـون إلـى أذرع أمهاتهـم. واألصدقـاء الذيـن قد 
فـرَّق المـوت بينهـم طويـال يجتمعون معـا ولن يفترقوا فيما بعد، وبأناشـيد الفـرح يرتفعون معا 

إلـى مدينـة هللا« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة ٥٨٥(. 

يـا لـه ِمـن وعـٍد ُمذهـل ورائع، إنـه يختلف تمامـا عن أي شـيء اختبرنـاه، وال يصعب 
اسـتيعابه� ولكـن فكِّـر فـي مـدى اتّسـاع الكـون، فضـاًل عـن التعقيـد الُمذهـل للحياة 
علـى األرض� إنَّ الخليقـة ذاتهـا تشـهد عـن ُقـوَّة هللا الُمذهلة� ما الـذي يُعلِّمنا إيَّاه كل 
هـذا عـن قـوة هللا فـي تغييـر األحيـاء وإقامة األمـوات عند المجـيء الثاني للمسـيح؟

18 تشرين الثاني )نوفمبر(        الجمعة        

صفحـة  الرسـل«،  »أعمـال  كِتـاب  ِمـن  النبـوة،  لـروح  اقـرأ  رس:  الـدَّ ِمـْن  لَِمِزيـد 
١٨٥-١٩٣»رسـالتا تسـالونيكي«، وصفحـة 2٣١-2٣٣ ِمـن الفصـل الذي بعنوان »مدعـوون لبلوغ 

أسـمى«. مقيـاس 

كَتَـب سـتيفن كايـف: »كان الرومـان يُدركـون تماًمـا إيمـان المسـيحيين واعتقادهـم بأنَّهـم 
سـيقومون، يوًمـا مـا، ِمـن القبـر بأجسـادهم، وقـد فََعلوا كل مـا في وْسـِعهم للُسـخرية من هذا 
اإليمـان ولَِعرقَلـة هـذا الرجـاء. فـي تقريٍر عن اضطهـاد َحَدث في ِبـالد الَغال )منطقـة في غرب 
ـجالت إلى أنَّ الشـهداء كان يتم إعدامهم، ثم تُترَك ُجثثهم  أوربا( سـنة ١٧٧ ميالدية، أشـارت السِّ
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ة سـتة أيـام، قبل أن يتـم إحراقهـا وثُمَّ تذريـة الرَّماد في  ـن فـي العـراء - دون َدفـن، ولُِمـدَّ لتتعفَّ
نهـر الـّرون. ويُـروى بـأنَّ الرومـان كانـوا يقولـون عندهـا: ›واآلن، لَِنرى فيمـا إذا كانوا سـيقومون 
ة الحضـارة،  ـه دفَـّ ـعي للعيـش إلـى األبـد وكيـف وجَّ ِمـن المـوت ِمـن َجديـد‹.« - الخلـود: السَّ

صفحـة ١0٤، ١0٥. 
هـذا الـدرس الموضوعي الصغير في الشـك الالهوتـي، مهما كان ُمثيـرًا أو دراماتيكيًا، ليس هو 
س بخصوص القيامة.  الموضـوع وال الهـدف؛ فهـو لم يُبَرهن على أي شـيء عن وعد الِكتَاب الُمقـدَّ
فالقـوة التـي أقاَمـت يسـوع مـن األمـوات، يمكنها أن تفعل نفس الشـيء بالنسـبة لنا نحـن أيًضا، 
ِبَغـضِّ النظـر عـن حالـة الَجَسـد. وفـي النهاية، إذا كانـت نفس تلك القـوة )هللا( هي التـي َخلََقت، 

وَدَعَمـت الكـون بأْسـرِه، فهي بالتأكيد تسـتطيع تغيير األحياء وتسـتطيع إقامة الموتى.
َمَعـُه.‹  أَيًْضـا  هللُا  َسـيُْحِضرُُهُم  ِبيَُسـوَع،  الرَّاِقـُدوَن  ›فََكذلِـَك  يقـول:  بولـس  كتـب  »وقـد 
]١تسـالونيكي ٤: ١٤[. كثيـرون يفسـرون هـذا الفصـل علـى أنـه يعنـي أن الراقدين سـيحضرهم 
هللا مـع المسـيح مـن السـماء. ولكـن بولـس يعني أنـه كما أُقيم المسـيح مـن األمـوات، فكذلك 
هللا سـيدعو القديسـين الراقديـن ليخرجـوا مـن قبورهـم ويأخذهم معـه إلى السـماء. فما أثمن 
هـذا العـزاء ومـا أمجـد هـذا الرجاء، ليس فقط للكنيسـة فـي تسـالونيكي، بل لكل المسـيحيين 

أينمـا كانـوا« )روح النبـوة، أعمـال الرسـل، صفحـة ١٨٨(. 

أسئلة للنقاش
	� قـال أحدهـم: «المـوت يمحـوك… لِيتـمَّ َمْحَوك ِبشـكل كامل، محـو كل اآلثار وكل 
ه ُمِحق�  شـي، يتطلَّـب األمـر قطع شـوٍط طويـل نحو تدميـر معنى حياة اإلنسـان�« إنَـّ

فـأيُّ رجـاٍء لدينـا إذن تجـاه ›المعنى‹ كهذا فـي حياتنا؟

ـق بيـن الحاجـة إلـى النمـو نحو الكمـال )فيلبـي 3: 2	-6	(  2� كيـف يُمكننـا أن نُنسِّ
مـع حقيقـة أننـا فقـط وعند المجـيء الثاني للمسـيح سـننال طبيعة طاهـرة وعديمة 

الفسـاد )	كورنثـوس 5	: 50–55(؟

ـّري« ليـرى بأنَّ  ـكًا ِبِفكـرَة »االختطـاف السِّ 3� كيـف يُمكننـا أن نُسـاعد شـخًصا ُمَتَمسِّ
هـذا التعليـم هـو تعليـم خاطئ؟ 

م  4� اقـرأ 	كورنثـوس 5	: 2	–9	 مـرَّة أخـرى� مـا الموجـود في هذه اآليـات والذي يُقدِّ
أدلَّـة وبراهيـن قويـة عن التعليـم بأنَّ الموتى هـم نائمون على نقيض أنَّهم في السـماء 
مـع يسـوع؟ مـا معنـى هذه اآليات ومـا مغزاهـا إذا كان األبرار األموات هـم بالفعل في 

السـماء مع يسوع اآلن؟
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* 19-25 ترشين الثاين )نوفمرب(    الدرس التَّاسع    

فقرات ُمتناِقضة؟

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: لوقـا 16: 19-31؛ لوقـا 23: 43؛ يوحنـا 20: 17؛ فيلبـي 1: 21-24؛ 

1بطـرس 3: 13-20؛ رؤيـا 6: 11-9.

آيـة الحفـظ: »َفتُِّشـوا الْكُُتـَب ألَنَّكُـْم تَظُنُّـوَن أَنَّ لَكُـْم ِفيَهـا َحَيـاًة أَبَِديَّـًة� َوِهَي الَِّتي تَْشـَهُد 
لِـي« )يوحنـا 5: 39(�

ين دائًِما لُِمجاَوبة كل َمن يَسـألكم عن سـبب الرَّجاء  ًرا: »ُمسـتَِعدِّ يقـول الرسـول بولـس ُمَحذِّ
الـذي فيكـم« )١بطـرس ٣: ١٥(. ويضيـف الرسـول بولـس: »إكـرز بالكلمـة. اعكـف علـى ذلـك 
ه سـيكون وقت ال  خ، انتَِهـر، ِعـظ ِبـُكلِّ أنـاة وتَعليـم. ألنَـّ فـي وقـٍت ُمناِسـب وغيـر ُمناسـب. َوبِـّ
يَحتملـون فيـه التَّعليـم الصحيـح« )2تيموثاوس ٤: 2، ٣(. فإذا كان األمر كذلـك، فعلينا أن ال نُركِّز 
فقـط علـى الفقـرات التـي يُمِكـن َشـرُْحها بسـهولة لِتتوافَـق مـع إيماننـا ومعتقداتنـا، بـل علينا 

ا نؤمن بـه نحن.  أيضـا أن نتعامـل مـع فقـرات تُسـتَْخَدم غالبًـا لتعليـم أشـياء تختلـف عمَّ
وإذ نفعـل ذلـك، علينـا أن نتبـع مثال يسـوع الُملِهم. »إنَّ المسـيح نفسـه لم يخـِف أي جزء 
مـن الحـق، ولكنـه كان دائًمـا ينطـق بـه فـي محبـة. فـي حديثـه مع الشـعب اسـتعمل أحسـن 
لباقـة وأعظـم اهتمـام رقيـق رصيـن. فلـم يكـن قـط فظًـا وال نطـق بكلمـة قاسـية البتـة بـدون 
اسـة إطالقًـا ِمـن دون داع. لـم ينتقـد النـاس علـى ضعفهـم« )روح  مبـرر، كال وال آلـم نفًسـا حسَّ

النبـوة، مشـتهى األجيال، صفحـة ٣٤١(.
فـي هذا األسـبوع، سـندرس بعـض الفقرات الُمثيـرة لالهتمام والتي يسـتخدمها الناس لتبرير 
الخلـود الطبيعـي للنفـس. هـذه األفكار يجب أن تَُقـوِّي قناعاتنا الخاصة ويجب أن تُسـاعدنا في 

الـرَّد ِبلُطـف علـى أولئك الذين يَُشـكِّكون في هـذا التعليم الهام. 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 26 تشرين الثاني )نوفمبر(.  *نرجو التَّعمُّ
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20 تشرين الثاني )نوفمبر(        األحد        

الرَُّجل الغني ولِعاَزر
اقرأ لوقا 6	: 9	–	3� لماذا هذه القصة ليست َحرفيَّة في وصفها لما بَعَد الَموت؟ 

 

 

ـر  يـن إلـى أنَّ اآليـات المذكـورة فـي لوقـا ١٦: ١٩–٣١ يجـب أن تَُفسَّ يُشـير بعـض ُعلمـاء الدِّ
حرفيـا، أي أنَّهـا تَِصـف حالـة الموتـى. لكنَّ هـذا المنظور سـيقود إلـى العديد من االسـتنتاجات 
س( التـي َسـتُناِقض وتتعـارَض مـع  والنتائـج غيـر الكتابيـة )غيـر مؤسسـة علـى الِكتَـاب الُمقـدَّ

الكثيـر مـن الفقـرات التـي درسـناها سـابًقا بالفعل.
أوال، سـيتوجَّب علينـا أن نَْعتَـرَِف بـأنَّ السـماء والهاويـة قريبتـان ِمـن بعضهمـا إلـى درجـة 
تَْسـَمح بإجـراء ُمحاَدثـة مـا بيـن قاطنـي كل ِمـن الَمكانيـن )لوقـا ١٦: 2٣–٣١(. وسـيكون علينـا 
أيًضـا أن نَْفتَـرَِض بـأنَّ اإلنسـان الميـت فـي حالة مـا بعد المـوت، بينما يكـون الجسـد راِقًدا في 
القبـر، يبقـى ُمتمتًِّعـا بوجـوٍد واٍع للنفـس الروحيـة مـع ›عينيـن‹ و ›إصبـع‹ و ›لِسـان‹، وحتـى 

الُقـدرة علـى الشـعور بالعطـش )لوقـا ١٦: 2٣، 2٤(. 
إذا كان هـذا المقطـع هـو وصـف لِحالة البشـر عنـد الموت، سنسـتنتج إذن بأنَّ السـماء لن 
تكـون مكانًـا للفـرح والسـعادة بـكل تأكيـد، ذلـك ألنَّ الُمخلَّصيـن سـيُمِكُنهم ُمخاطبـة أحبائهـم 
الهالكيـن، وُمراقَبـة عذاباتهـم األبديـة وعـن كَثَـب )لوقـا ١٦: 2٣–٣١(. كيف يُمِكـن ألم أن تكون 
سـعيدة فـي السـماء بينمـا تشـهد العـذاب الالمتناهـي البنهـا الحبيـب فـي الجحيم؟ في سـياٍق 
كهـذا، سـيكون ِمـن المسـتحيل عمليًا تحقيـق وعد هللا بأنـه «ال يكون ُحزن، وال ُصـراخ، وال َوَجع 

فيمـا بعد« )رؤيـا 2١: ٤(. 
س الُمعاِصرين إلى  ونظـرًا لِِمثْـل هـذه التناقضـات، ينظـر الكثيـر مـن ُعلمـاء الِكتَـاب الُمقـدَّ
ـة الرجـل الغنـي ولعـازر علـى أنَّهـا َمثَـْل، ال يُْمِكن تفسـير كل تفاصيلـه بصـورة حرفية. على  ِقصَّ
الرَّغـم ِمـن أنَّ جـورج إي. الد هو إنسـان غير أدفنتسـتي، إال أنه يبدو كواحـٍد منهم في االقتباس 
التالـي بـكل تأكيـد، عندمـا يقول بأنَّ هذه القصـة كانت على األغلـب »َمثاًَل اسـتَفاَد ِمن التفكير 

اليهـودي السـائد آنـذاك، ولـم يكن القصد منـه تعليم أي شـيء يختص ِبحالـة الموتى«.
م تناقًُضـا حـادًّا بين «إنسـان غنـي« يرتدي مالبـس فاِخرة،  َمثَـل الرَُّجـل الغنـي ولعـازر، يُقـدِّ
ـرد  وإنسـان »مسـكين اسـمه لعـازر… مضروبًـا بالُقـروح« )لوقـا ١٦: ١٩، 20(. يَُعلِّمنـا هـذا السَّ
بـأنَّ )١( المكانـة واألهميـة االجتماعيـة فـي الوقـت الحاضـر ليسـت هـي المعايير أو الشـروط 
لمجـازاة المسـتقبل، و)2( المصيـر األبدي لكل شـخص يَُقرَّر ويُْحَسـم في هـذه الحياة وال يُمِكن 

عكسـه أو تغييـره فـي فتـرة مـا بعد المـوت )لوقـا ١٦: 2٥، 2٦(.
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»فقـال لـه: إن كانـوا ال يسـمعون مـن موسـى واألنبيـاء، وال إن قام واحد مـن األموات 
قـون« )لوقـا 6	: 	3(� أيـة رسـالة علينـا أن نأخذهـا ألنفسـنا ِمـن كلمات يسـوع  يَُصدِّ

س وكيفيـة تجاوبنا معها؟  القويـة فيمـا يتعلَّـق ِبُسـلْطَة الِكَتـاب الُمقـدَّ

21 تشرين الثاني )نوفمبر(        االثنين        

»اليوم��� معي في الفردوس«
س األكثـر اسـتخداما لُِمحاَولـة إثبـات خلود النفـس هي اآلية  إحـدى فقـرات الِكتَـاب الُمقـدَّ
ك اليـوم تكـون معـي  الموجـودة فـي لوقـا 2٣: ٤٣ – »فقـال لـه يسـوع: ›الحـق أقـول لـك: أنَـّ
س تقريبًـا )مـع بعض  فـي الفـردوس‹« )لوقـا 2٣: ٤٣(. كل إصـدارات )ترجمـات( الِكتَـاب الُمقـدَّ
ه فـي نفـس اليـوم الذي مات فيه المسـيح، سـيكون المسـيح  االسـتثناءات( تُعِطـي االنطبـاع بأنَـّ
ت  واللـص معـا فـي الفـردوس. ال يجـب أن يُفاِجئنـا هـذا ألنَّ هـذه اإلصـدارات أو الترجمـات تمَّ
س الذيـن يؤمنـون بعقيـدة الخلـود الطبيعي للنفـس. ولكن هل  بواسـطة علمـاء الِكتَـاب الُمقـدَّ

هـذه هـي الترجمـة األفضـل لهـذه اآلية؟

قـارن لوقـا 23: 43 مـع يوحنـا 20: 7	 ويوحنـا 4	: 	-3� كيـف يجـب أن يُْفَهـم وعـد المسـيح 
للِّـص التائـب علـى الصليـب فـي ضـوء كلمات يسـوع لمريـم المجدليـة ووعـده لتالميذه؟

 

 

الزعـم أو االفتـراض بـأنَّ المسـيح واللـص قـد َصِعدا إلـى الفردوس )السـماء( فـي نفس ذلك 
اليـوم يُناِقـض كلمـات يسـوع لَِمريـم المجدليـة بعد قيامتـه، األمر الـذي يُثِْبت بأنَّه لـم يكن قد 
َذَهـَب بَْعـد إلـى حضـرة أبيه في السـماء )يوحنا 20: ١٧(. هـذا الخطأ، أنَّ كُاًل ِمن يسـوع واللص 
التائـب قـد َصِعـدا إلـى السـماء فـي نفـس ذلـك اليـوم، يُناِقض أيضـا وعد يسـوع لِتالميـذه بأنَّه 

سـيأخذهم إلـى السـماء عند مجيئـه الثاني )يوحنـا ١٤: ١–٣(. 
المشـكلة فـي لوقـا 2٣: ٤٣ هـي فيمـا إذا كان يجـب أن يرتبط ظرف الزمان «اليـوم« بالِفعل 
الـذي يليـه »تكـون« )اليـوم تكون( أو بالفعل الذي يسـبقه »أقـول« )أقول لك اليـوم( ]ِعلًما بأنَّ 
ه «ِمن وجهة  ظـرف الزمـان يُسـتخدم للداللـة على زمن وقوع الِفعل[. يُدرِك ولسـن باروشـي بأنَـّ
نظـر القواعـد النحويـة« ِمـن المسـتحيل عمليـا تحديـد البديـل الصحيـح. «ومـع ذلـك، امتلـك 
ًدا السـتخدام هـذا الظـرف الزمني مـع الفعل الذي يسـبقه. َحـَدَث هذا  البشـير لوقـا ميـاًل ُمَحـدَّ
فـي ١٤ مـرَّة مـن المـرَّات الــ 20 التـي ذُكِـرَت فيها كلمـة يوم في لوقا وأعمال الرسـل« – ولسـن 

باروشـي، ›أهميـة الفاِصلـة: تحليـل لآلية فـي لوقـا 2٣: ٤٣‹، صفحة ٧.
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لذلـك، فالقـراءة األكثـر طبيعيـة وأصليـة لآليـة الموجـودة فـي لوقـا 2٣: ٤٣ سـتكون «الحق 
ك سـتكون معي في الفـردوس.« في هـذه الحالـة، يُركِّز االصطـالح التعبيري  أقـول لـك اليـوم، أنَـّ
»أقـول لـك اليـوم« على أهمية وإجـالل العبارة التالية »سـتكون معي في الفـردوس«. باختصار، 

كان يسـوع يَِعـد اللـص، فـي تلك السـاعة وذلـك المكان، بأنَّه َسـيخلص.

اقـرأ قصـة اللـص التائـب )لوقـا 23: 39–43(، الـذي، علـى الرَّغـم من خطيئتـه، وعلى 
مـه هلل، َقد ُوِعـَد بالحيـاة األبدية من  الرغـم مـن حقيقـة أنـه لـم يمتلك أي شـيء لُِيقدِّ
ة الحق العظيـم الُمتعلِّـق بالخالص  خـالل المسـيح� كيـف تُظِهـر هذه القصـة بكل ُقـوَّ
مـن خـالل اإليمـان وحـده؟ بأيـة طـرق نحـن نُشـبه ذلـك اللـص تمامـا؟ وبأيـة طـرق 

نختلـف عنه؟

       الثالثاء         22 تشرين الثاني )نوفمبر(

أن أنْطَلِق وأكون مع المسيح
اقـرأ فيلبـي 	: 	2–24 و	تسـالونيكي 4: 3	–8	� متـى توقَّـع الرسـول بولـس أن يكـون «مـع 

المسـيح« )فيلبـي 	: 23( و «مـع الـرب« )	تسـالونيكي 4: 7	(؟ 

 

 

كان الرسـول بولـس مدفوعـا بالرغبـة ألن يحيـا اآلن «فـي المسـيح« )2كورنثـوس  ٥: ١٧( و 
»مـع المسـيح« بعـد مجيئـه الثانـي )انظـر ١تسـالونيكي ٤: ١٧(. بالنسـبة للرسـول بولس، حتى 
المـوت لـم يكـن قـاِدًرا على كَْسـر يقيـن انتمائه لُِمخلِّصـه وَربِّه. وكمـا قال في رسـالته إلى أهل 
روميـة: »ال مـوت وال حيـاة… تَقـدر أن تفصلنـا عـن محبـة هللا التـي فـي المسـيح يسـوع ربنا« 
)روميـة ٨: ٣٨، ٣٩(. «ألننـا إن ِعْشـنا، فللـرب نَعيـش، وإن ُمتْنـا، فللـرب نمـوت. فـإن ِعشـنا وإن 

ُمتنـا، فللـرب نحن« )روميـة ١٤: ٨(. 
م الرسـول بولـس عـن المؤمنيـن الذيـن قـد ماتـوا بالفعـل «الراقـدون  وبهـذا اليقيـن، تََكلَـّ
بيسـوع« )١تسـالونيكي ٤: ١٤( والذيـن َسـيُقاُمون عنـد المجـيء الثانـي للمسـيح لِيَنالـوا الحياة 

األبديـة )١كورنثـوس ١٥: ١٦–١٨؛ ١تسـالونيكي ٤: ١٣–١٨(.
عندمـا ذَكَـر الرسـول بولـس قائـاًل: »لـي اشـتهاء أن أنطلـق وأكـون مـع المسـيح« )فيلبـي 
١: 2٣(، هـل كان يُشـير ضمنيًـا إلـى أنَّ نَْفَسـه )روحـه( سـتُفارق جسـده بعـد المـوت لِتَنطَلِـَق 
وتعيـش بحالـة وعـي مـع المسـيح؟ كال علـى اإلطـالق. فـي هـذه اآليـة، »يُعبِّـر الرسـول بولـس 
بصـورة لفظيـة عـن رغبتـه لِتَـرك هـذا الوجـود الحالـي المضطـرب وليكون مـع المسـيح، بدون 
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م بأنَّ الرسـول بولس  اإلشـارة إلـى أي فاصـل زمنـي قـد يحـدث بين الحدثيـن. هذه اآليـة ال تَُعلِـّ
ه لـن ينـال ُمجازاتـه حتـى  ا بأنَـّ ع الصعـود إلـى السـماء عنـد المـوت. لقـد كان واضًحـا جـدًّ توقَـّ

المجـيء الثانـي للمسـيح )2تيموثـاوس ٤: ٨(.
االنطـالق  بعـد  سـيعرفه  الـذي  التالـي  الشـيء  بـأنَّ  »يقـول  بولـس:  الرسـول  باختصـار، 
)المـوت( سـيكون المسـيح آتيـا على سـحب السـماء لِيُقيـم الموتى، عندما سـيكون ›مـع الرب‹ 
س، فـي بعض األحيان،  )١تسـالونيكي ٤: ١٧(. ِمـن الجديـر بالّذكـر أيًضا بـأنَّ كَتَبَة الِكتَـاب الُمقدَّ
يشـيرون إلـى َحَدثيـن مًعـا يُمكـن أن يكونـا ُمنَفِصليـن بفتـرة زمنيـة طويلـة« )آنـدروز بايبـل 

سـتدي، صفحـة ١٥٥٥.
ـل الرسـول بولـس أن يمـوت علـى أن يعيـش؟ ألنه حينئـذ يسـتطيع أخيرًا  ولكـن لمـاذا يَُفضِّ
ـل المزيـد مـن المعانـاة واأللم في جسـده  أن يسـتريح ِمـن كل أتعابـه، دون الحاجـة إلـى تحمُّ
ه سـينال »إكليل البر« عنـد المجيء  )١كورنثـوس ٩: 2٧(. وكان سـيفعل ذلـك مـع يقيـٍن تـام بأنَـّ
ه كان يَعلم  الثانـي )2تيموثـاوس ٤: ٦–٨(. ومـع أنَّ بولـس لـم يرغـب أن يمـوت، بالتأكيد، إال أنَـّ

مـا الـذي سـيتبع من أحـداث عندمـا يموت.

خاصـة فـي األوقـات الصعبـة، َمـن ِمنَّـا لـم يُفكِّر كم هـو حسـن أن نُغِمـض أعيننا في 
لحظـة المـوت، ليكـون الشـيء التالـي الـذي نُدركـه هـو أن نكـون « مـع المسـيح«؟ 
كيـف يُمِكـن لهـذه الفكـرة أو لهـذا التفكير أن يُسـاعدنا على فهم ما الـذي كان يقوله 

الرسـول بولس فـي فيلبي؟ 

23 تشرين الثاني )نوفمبر(        األربعاء        

كََرز لألرواح التي في السجن
اقـرأ 	بطـرس 3: 3	–20� كيـف كَـَرَز المسـيح «لـألرواح التـي فـي السـجن��� فـي أيـام نوح«؟ 

)انظـر أيًضـا سـفر التكويـن ٤: ١0(.

 

 

الُمَعلِّقـون الذيـن يؤمنـون بالخلـود الطبيعـي للنفـس، غالبًـا مـا يُشـيرون إلـى أنَّ المسـيح 
قـد «كَـَرَز لـألرواح التـي فـي السـجن« )١بطـرس ٣: ١٩( بينمـا كان ال يزال مسـتريحا فـي القبر. 
بالنسـبة لهـم، َذَهبـت روحـه الُمتَحرِّرة ِمن الجسـد إلـى الجحيم وكَـَرزَت لـألرواح المتحررة من 

األجسـاد لمـن عاشـوا فـي فترة مـا قبـل الطوفان.
مـع ذلـك، هـذا المفهـوم الخيالـي غيـر مقبـول كتابيـا، ألنـه ال وجـود لُِفرصـة ثانيـة للخالص 
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بالنسـبة لألمـوات )الرسـالة إلـى العبرانييـن ٩: 2٧، 2٨(. إذن، لمـاذا يكـرز يسـوع ألولئـك الذين 
لـم يعـد لديهـم فرصـة للخالص؟

س بأنَّ  فـي غضـون ذلـك، واألكثـر أهمية، هو أنَّ هـذه النظرية تُناِقـض تعليم الِكتَـاب الُمقدَّ
الموتـى يبقـون بـدون وعي فـي القبور حتى القيامـة األخيرة )أيـوب ١٤: ١0–١2؛ المزامير ١٤٦: 

٤؛ الجامعة ٩: ٥، ١0؛ ١كورنثوس ١٥: ١٦–١٨؛ 2تسـالونيكي ٤: ١٣–١٥(. 
وأيًضـا، إذا كانـت هـذه اآليـة تقـول حًقـا بـأنَّ يسـوع، بينمـا كان جسـديًا فـي القبـر، نَـزَل 
إلـى الجحيـم وكَـَرز لألشـرار مـا قبـل الطوفـان، لمـاذا هم فقط سـمعوا رسـالته؟ ألم يكـن هناك 
أشـخاص آخريـن مـن الهالكيـن يحترقـون فـي الجحيـم معهـم؟ لمـاذا جماعة مـا قبـل الطوفان 

فقـط هـم الذيـن سـمعوا كرازته؟ 
ممـا ال معنـى لـه أيًضـا هـو اإلشـارة إلـى أنَّ المسـيح قـد كَـَرَز للمالئكـة السـاقطين الذيـن 
كانـوا قـد عصـوا فـي أيـام نـوح. فـي حيـن أنَّ »األرواح التـي في السـجن« تـم وصفها علـى أنها 
س عن المالئكة األشـرار على  ث الِكتَـاب الُمقدَّ قـد َعَصـت »قديًمـا« )١بطـرس ٣: ١٩، 20(، يتحدَّ
أسـاس أنهـم مـا زالـوا ُمتمرِّديـن وعاصيـن حتـى اليـوم )أفسـس ٦: ١2؛ ١بطـرس ٥: ٨(. باإلضافة 
إلـى ذلـك، فـإنَّ المالئكـة السـاقطين قد ُحِفظـوا «تحت الظـالم«، «بقيـوٍد أبدية«، «إلـى دينونة 

اليـوم العظيـم« )يهـوذا ٦(، بـدون أية فرصـة للخالص.
علينـا أن ناُلحـظ بـأنَّ «األرواح التـي فـي السـجن« المذكـورة فـي اآليـة ١٩ ِمـن ١بطـرس 
ام  واألصحـاح ٣ قـد ُعرِّفـت وتـمَّ تحديدهـا بأنهـا قـد »َعَصـت« فـي اآليـة 20 «قديًمـا… فـي أيَـّ
نـوح.« إنَّ ُمصطَلـح «الـروح« يُسـتَخدم فـي هـذه اآليـة، وفـي أماكـن أخرى فـي العهـد الجديد 
)١كورنثـوس ١٦: ١٨؛ غالطيـة ٦: ١٨( لإلشـارة إلـى األشـخاص األحيـاء الذيـن يسـتطيعون أن 
يسـمعوا ويقبلـوا َدعـَوة الخـالص. وتعبيـر »فـي السـجن« يُشـير، بـكل وضـوح، ليس إلى سـجٍن 
دة )رومية ٦:  حرفـي، إنمـا إلـى سـجن الخطيـة الـذي توجد فيـه الطبيعة البشـرية غيـر الُمتجـدِّ

١–2٣؛ روميـة ٧: ٧–2٥(. 
إنَّ كِـرازة المسـيح للُعصـاة وغيـر التائبيـن الذين سـبقوا عصر الطوفـان قد اُنِجـزت وتَحقَّقت 
ِمـن خـالل نوح الذي تلقَّى إرشـاًدا سـماويًا من هللا )الرسـالة إلى العبرانييـن ١١: ٧( وأصبََح »كارزا 
للبـر« لمعاصريـه )2بطـرس 2: ٥(. لقـد كُِتبَـت اآليـات الـواردة فـي رسـالة الرسـول بطـرس ضمن 
سـياق مـا يعنيـه أن يكون اإلنسـان مؤمنا وأميًنا؛ إنها ليسـت تعقيبا وال تعليًقـا على حالة الموتى. 

24 تشرين الثاني )نوفمبر(        الخميس        

نفوس تحت المذبح
اقرأ رؤيا 6: 9–		� كيف يمكن لـ «نفوس« الموتى الشهداء أن تصرخ من “تحت المذبح”؟ 
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ـا فُِتـَح الختـم الخامـس، ظََهـَر َمنظر غير عادي. ُشـوِهَدت نفـوس الشـهداء مجازيا «تحت  لمَّ
المذبـح« وهـي تصـرخ إلـى هللا مـن أجـل االنتقـام )رؤيـا ٦: ٩–١١(. يميـل بعـض الُمعلِّقيـن 
ه مذبح البخور المذكـور تحت الختم السـابع )رؤيا  لِتَعريـف أو تحديـد هـذا »المذبـح« على أنَـّ
٨: ١–٦(. لكـنَّ اإلشـارة إلـى «الـدم« )بـداًل ِمـن «البخـور«( فـي رؤيـا ٦: ٩–١١ يقودنـا ألن نـرى 
ُهنـا إشـارة إلـى مذبـح المحرقة، حيث يُسـَكب )يَُصـب( دم الذبائح )سـفر الالوييـن ٤: ١٨، ٣0، 
٣٤(. وكمـا كان دم تلـك الذبائـح يُسـتخدم لِيُنثَر )يُرَش( حول المذبح، هكذا دم الشـهداء ُسـِكب 
رمزيـا علـى مذبـح هللا عندمـا فقدوا حياتهم مـن خالل بقائِهم أمناء لكلمة هللا ولشـهادة يسـوع 

)رؤيـا ٦: ٩؛ انظـر أيضـا رؤيا ١2: ١٧؛ رؤيـا ١٤: ١2(. 
الــ »نفـوس« التـي تحـت المذبـح أيضـا رمزية. فـإذ أخذناهـا بصورة حرفيـة، سـيتعيَّن على 
الشـخص أن يسـتنتج بـأنَّ الشـهداء ليسـوا ُسـعداء بالكامل في السـماء، ألنهم ما زالـوا يصرخون 
مـن أجـل االنتقـام. مـن الصعـب أن يبدو هذا وكأنـه ُمجازاًة للخـالص. إنَّ الرغبـة لالنتقام يمكن 

أن تجعـل حياتـك تعيسـة. لكـن هـل يمكنها أن تجعـل موتك تعيًسـا أيضا؟
مـن المهـم أيًضـا أن نتذكَّـر بـأنَّ الرسـول يوحنـا لـم يُعـَط مشـهدا للسـماء كمـا هـي فـي 
الحقيقـة. «ليـس هنالـك أحصنـة بيضـاء، وحمـراء، وسـوداء، أو شـاِحبة يمتطيهـا فرسـان أشـبه 
بُفرسـان الحـرب. إنَّ يسـوع ال يظهـر ُهنـاك علـى شـكل َحَمـٍل ينـزف بجـرح ِسـكِّين. الوحـوش 
ل كائنـات واقعية ُمجنَّحة تمتـاز بالخصائص الحيوانية المذكـورة... وبالمثل، ليس  األربعـة ال تُمثِـّ
هنالـك »نفـوس« راقـدة عنـد قاعـدة مذبح فـي السـماء. إنَّ المشـهد بأكمله ِعبارة عـن توضيح 
تصويـري ورمـزي« )موسـوعة األدفنتسـت لتفسـير الكتـاب المقـدس ، المجلـد ٧، صفحة ٧٧٨(.

كتـب جـورج إي. الد. وهـو كاتـب غيـر أدفنتسـتي، )ومجددا يبـدو ُهنا ومن خـالل االقتباس 
وكأنـه أدفنتسـتي(، كتـب ُمعلًِّقـا: »في المثـال الحالي ]رؤيـا ٦: ٩–١١[، المذبح هـو بكل وضوح 
مذبـح التقدمـة حيـث كان يُسـَكب دم الذبائـح. وحقيقـة أنَّ يوحنـا رأى نفـوس الشـهداء تحت 
المذبـح ليـس لـه عالقـة بحالـة الموتـى أو بحالتهم الوسـيطة أو المؤقتـة ]حالة يؤمـن بها بعض 
ة  المسـيحيين وهـي وجـود الشـخص بيـن المـوت والقيامـة[؛ إنهـا ُمجـرَّد طريقـة حيَّـة وقويَـّ
لتصويـر حقيقـة أنهـم كانوا قد استشـهدوا باسـم إلههـم هللا« )تعليـق على رؤيـا ، صفحة ١0٣(. 

َمـن )خاصـة ِمـن أولئـك الذين كانـوا ضحايا الظلم( لـم يصرخ ِمن أجـل العدالة التي لم 
تـأِت بعـد؟ لمـاذا يجب علينـا، باإليمـان، أن نثق بأنَّ العدالـة - التي نفتقدهـا كثيرًا في 
هـذا العالـم - سـتتحقق فـي النهاية؟ أي عزاء يمكنك اسـتخالصه من هـذا الوعد الرائع؟ 

25 تشرين الثاني )نوفمبر(        الجمعة        

م األعظـم، صفحـة ١٦٧- رس: اقـرأ لـروح النبـوة، ِمـن كِتـاب الُمعلِـّ لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
ة  ٌة َعِظيَمـٌة قَـْد أُثِْبتَـْت«؛ وصفحة ٧٣2-٧٣٤، ِمـن الفصل الذي بعنوان »مـوُت على ِقمَّ ١٧٥»ُهـوَّ

َجبَـل«، ِمـن كِتـاب »ُمشـتهى األجيال«.
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»يرينـا المسـيح فـي مثـل الغنـي ولعـازر أّن اإلنسـان يقـرِّر مصيره األبـدي في هـذه الحياة. 
مة  م نعمـة هللا لكلِّ نَْفـٍس. ولكـن إذا أنفق النـاس الفـرص الُمقدَّ وفـى أثنـاء فرصـة اإلمهـال تُقـدَّ
لهـم وأضاعــوها فـي إرضـــاء الــذات فإنَّهـم يفصلون أنفسـهم ِمن الحيـاة األبدية. ولـن تُعطى 
لهـم فرصـة إمهـال أخـرى. فإنَّهـم بمحـض اختيارهـم قـد أثبتـوا هـوَّة ال تُعبـر بينهـم وبين هللا« 

م األعظـم، صفحـة ١٦٧(. )روح النبـوة، الُمعلِـّ
»عندمـا تـم نفـي المسـيحيين األوائـل إلـى الجبـال والصحـراء، عندمـا تُرِكـوا في السـراديب 
واألقبيـة ليموتـوا بالجـوع والبـرد والتعذيـب، عندمـا بـدا أن الشـهادة هـي الطريقـة الوحيـدة 
ين ليتحملوا األلـم ألجل المسـيح، الذي  للخـالص مـن مأسـاتهم، ابتهجـوا ألنهـم ُحِسـبوا ُمسـتَحقِّ
ُصلِـَب مـن أجلهـم. وسـيكون َمثَلَهـم الصالـح المسـتحق مصـدًرا للعـزاء والشـجاعة لشـعب هللا 
الذيـن سـيتقابلون وقـت ضيـق لـم يكـون ِمثلـه مـن قبـل« )روح النبـوة، شـهادات للكنيسـة، 

المجلـد ٥، صفحـة 2١٣(.

أسئلة للنقاش: 
	� كيـف يمكـن لِوجهـة النظـر الكتابيـة الشـاملة عـن الطبيعـة البشـرية أن تُسـاعدنا 
علـى َفهـم واسـتيعاب بعـض الفقـرات التـي درسـناها خـالل هـذا األسـبوع بصـورة 

أفضل؟ 

ـل فـي التناقـض مـا بيـن اإليمـان غيـر القابـل للمفاوضـة الـذي كان للشـهداء  2� تأمَّ
المسـيحيين واإليمـان الطَّيِّـع لجيل مـا بعد الحداثة )هـذا الجيل(� بكلمـاٍت أخرى، ما 
هـي األشـياء التـي تسـتحق الموت مـن أجلها؟ ومع ذلـك، إذا كان لشـخٍص وجهة نظر 
بـأنَّ كل الحقائـق هـي ُمجـرَّد أمـور نسـبية، أو ثقافيـة، أو حضارية، فلمـاذا نموت ِمن 
أجـل أيٍّ ِمنهـا؟ وفـي الوقـت ذاتـه، ما الـذي يمكننـا أن نتعلمه من أولئـك الذين كانوا 

ين للمـوت ِمـن أجـل قضايا وأسـباب نعتقـد نحن بأنهـا خاطئة؟  ُمسـتعدِّ

3� تأمـل أكثـر فـي َمَثـل الرَُّجـل الغنـي ولعـازر� كثيـرون آمنـوا بالمسـيح عندمـا اُقيم 
ليل، لم يؤمنـوا� ماذا  ـن كان لديهم نفـس الدَّ ِمـن األمـوات� ومـع ذلـك، فالكثيرين ِممَّ
يعلمنـا هـذا عـن مدى قسـاوة قلوب البشـر تجـاه الحق؟ مـا الذي نسـتطيع أن نفعله 

ر؟  لَِنحمـي أنفسـنا ِمـن مثل هـذا النوع ِمـن القسـاوة والتَّحجُّ

ث يسـوع عـن الوقـت الـذي سـيحيا فيـه الموتـى: »َفَيخـُرج الذيـن َفَعلـوا  4� تَحـدَّ
ـيئات إلى قيامـة الدينونـة« )يوحنا  الصالحـات إلـى قيامـة الحيـاة، والذيـن َعِملوا السَّ
5: 29(� هذيـن الحدثيـن يفصـل بينهمـا ألـف سـنة، حتـى وإن كان يبـدو وكأنهمـا 
يحدثـان فـي نفـس الوقـت� كيف يمكـن لهذا أن يسـاعدنا فـي فهم ما يقوله الرسـول 

بولـس فـي فيلبـي 	: 23؟
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* 26 ترشين الثاين )نوفمرب( -2 كانون األول )ديسمرب(    الدرس العارش    

نيران جهنَّم

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: المراجـع األسـبوعية: مرقـس 9: 42-48؛ مالخـي 4: 1؛ يهـوذا 7؛ 

1تيموثـاوس 2: 5؛ أعمـال 2: 29، 34، 35؛ 1يوحنـا 5: 12-3. 

كُوا ِبالَْحَسِن« )	تسالونيكي 5: 	2(� آية الحفظ: »»اْمَتِحُنوا كُلَّ َشْيٍء� تََمسَّ

كتـب الشـاعر اإليطالي دانتي أليغييـري )١2٦٥ – ١٣2١( َعَمله الشـهير: ›الكوميديا اإللهية‹، 
عـن رحلـٍة خياليـة للنفـس بعـد المـوت. فيهـا تذهـب النفـس إلـى الجحيـم فـي باطـن األرض؛ 
أو إلـى الَمطَْهـر، حيـث يُمِكـن للـروح البشـرية أن تُطَهِّر نفسـها وتُصبـح ُمسـتَِحّقة للصعود إلى 

السـماء؛ أو إلـى الفـردوس، إلـى حضـرة هللا ذاته. 
علـى الرغـم من أنَّه ُمجرَّد شـعر، خيالـي، إال أنَّ كلمات دانتي أفضت إلـى إحداث تأثير كبير 
علـى الالهوت المسـيحي، خاصة علـى الهوت الكنيسـة الكاثوليكية. إنَّ الِفكرة األساسـية لَِنْفٍس 
خالـدة تذهـب إمـا إلـى الجحيـم، أو إلـى الَمطَْهـر، أو إلـى الفـردوس، هـي ِفكـرة أساسـية لتلك 
الكنيسـة. هنـاك العديـد ِمـن الطوائف البروتسـتانتية المحافظـة أيًضا تُؤِمن بخلـود النفس التي 
إمـا أن: تَْصَعـد إلـى الفـردوس، أو تهبـط إلى الجحيـم بعد المـوت. إذا كانت النفس البشـرية ال 
تمـوت أبـًدا، فبـكل تأكيـد عليهـا أن تذهـب إلـى مـكاٍن ما بعـد موت الجسـد. باختصـار، الفهم 

الخاطـئ للطبيعـة البشـرية أدَّى إلى أخطـاء الهوتية رهيبة. 
سـنتناول فـي هـذا األسـبوع بعـض هـذه النظريـات غيـر الكتابيـة، كما سـنتناول أيضـا نظرة 

ـا يحـدث بعـد الموت.  س عمَّ الِكتَـاب الُمقـدَّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 3 كانون األول )ديسمبر(.  *نرجو التَّعمُّ
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27 تشرين الثاني )نوفمبر(        األحد        

ُدوٌد خالِد؟
قارن مرقس 9: 42–48 مع إشعياء 66: 24� كيف تفهم عبارة «دودهم ال يموت« )مرقس 9: 48(؟ 

 

 

فـي بعـض الترجمـات اإلنجليزيـة تُسـتَْخَدم صيغـة المفـرد ›دودة‹ بـداًل مـن صيغـة الجمـع 
ـر البعـض اسـتخدام صيغـة المفـرد ›دودة‹ كإشـارة إلـى  ]الترجمـة العربيـة[. وتبًعـا لذلـك، يُفسِّ
نَْفـْس أو روح الشـرير الُمتَحـرِّرة ِمـن الجسـد افتراًضـا، بعـد المـوت، وهي تنطلق إلـى الجحيم، 

حيـث ال تمـوت أبـًدا وتُعانـي العـذاب األبدي. 
س عن المـوت الالوعي؛ وهذا التفسـير  لكـنَّ هـذا التفسـير ال يعكـس مفهـوم الِكتَاب الُمقـدَّ
يتجاهـل أيضـا خلفية العهد القديـم لهذا المقطع. في الحقيقة، »إنَّ الصيغـة الُمفرَدة لـ ›الدودة‹ 
يُسـتَخدم بشـكل عـام لإلشـارة إلـى جميـع أنـواع »الـدود« ]كمـا فـي اللغـة العربيـة[ - فالصيغة 
الُمفـردة ال تعنـي دودة واحـدة. إنَّ اإلشـارة هي إلى الدود الذي يتغذى على األجسـاد الُمتحلِّلة« 

)روبـرت جـي. براتشـير ويوجين أي. نيـدا، دليـل الُمتَرِْجم إلنجيل مرقـس، صفحة ٣0٤(.
فـي إنجيـل مرقـس ٩: ٤٨ يقتبـس يسـوع اآليـة مـن إشـعياء ٦٦: 2٤، والتـي جـاء فيهـا: 
، ألن ُدوَدهـم ال يمـوت ونارهـم ال تُطَفـأ.  «ويَخرجـون ويَـَرون ُجثـث النـاس الذيـن َعصـوا علـيَّ

ويكونـون رَذالـة لِـُكل ذي جسـد«. 
هـذا المشـهد المجـازي الُمرِعـب يَُصـوِّر ميـدان معركـة مـع أعـداء هللا قتلـى علـى األرض 
وهالكيـن. إنَّ األجسـاد لـم تلتهمهـا النـار، لقـد تحلَّلـت بواسـطة الـدود، أو ربما بالـدود أوال ثم 
ا كانـت الطريقـة، ال توجد هنالك أيَّة إشـارة على اإلطالق إلـى أيِّ نفٍس اّدعت  بواسـطة النـار. أيَـّ

الهـروب مـن تدمير الجسـد والطيـران إلـى الجحيم. 
ولكـن مـاذا عـن »الـدود« الـذي ال يموت؟ اللغـة المجازية فـي إشـعياء ٦٦: 2٤ )الُمْقتَبَسـة 
فـي إنجيـل مرقـس ٩: ٤٨( ال تفتَـرض ضمًنـا خلـود هذا الـدود )دوٌد خالِـد؟(، فالتركيـز هو على 
ـرة بـدون إتمـام. بمعنـى آخر، يسـتمر الدود في التهام أجسـاد  تـه الُمدمِّ أنَّ الـدود ال يتـرك ُمِهمَّ
ـر هـذه األجسـاد. علـى العكـس مـن ذلـك، فإنَّ أبنـاء هللا األَمنـاء، َسـيَثبُتون  األشـرار إلـى أن تَُدمَّ
ِبَفـرح فـي »السـماء الجديـدة واألرض الجديدة« وسيسـجدون هلل فـي حضرته )إشـعياء ٦٦: 22، 
2٣(. مـع وضـع مثـل هذيـن المصيرين الُمتَناقضيـن في نَظَر االعتبـار، ال َعَجب أن يُعلِن يسـوع 
ه ِمـن األفضـل بكثيـر أن يدخل شـخص إلى ملكوت هللا بدون جزء أساسـي من جسـده  قائـاًل بأنَـّ
أو َجَسـِدها - بـدوِن يَـد، أو بـدون قَـَدم، أو حتـى بـدون َعيـن – مـن أن يمتَلِـَك جسـًدا كامـال 

سـيهلك بواسـطة الـدود والنار )مرقـس ٩: ٤2–٤٨(. 
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فـي نهايـة األمـر، إمـا أننا سـنخلص بالتمـام أم نهلك بالتمـام� ليس هنالك حل وسـط� 
إمـا أن تكـون لنـا الحيـاة األبديـة أو أننـا َسـُنواجه الهـالك األبـدي� مـا هـي القـرارات 
التـي يجـب أن تتخذهـا فـي هـذا اليوم؟ كيـف يجب أن تُؤثّـر هذه الحقيقـة – الحياة 

األبديـة أو الهـالك األبدي، علـى قراراتـك واختياراتك؟ 

28 تشرين الثاني )نوفمبر(        االثنين        

نار َجَهنَّم
فـي كُتَيِّـب األطفـال الـذي يحمـل عنـوان ›نظـرة عـن الجحيـم‹، يُصـوِّر القـس البريطانـي 
الكاثوليكـي جـون فرنيـس )١٨0٩ – ١٨٦٥( العـذاب األبـدي بواسـطة كُـرة ضخمـة مـن الحديد 
الصلـب، أكثـر ضخامـة مـن السـماوات واألرض. »يأتـي طيـر مـرة واحـدة كل مئـة مليـون سـنة 
وبالـكاد يلمـس الكـرة الحديدية الضخمة بريشـٍة من جناحـه.« يُحاول الُمؤلـف أن يُقنع القارئ 
بـأنَّ َحـرْق الُخطـاة فـي جنهـم سيسـتمر حتـى بعـد أن تتـآكل الكـرة الحديديـة الضخمـة ِبِفعل 

اللمسـات العرِضيَّة للريشـة! 
األمـر الُمحـزِن ُهـو أنَّ الكثيـر ِمن البروتسـتانت، حتى فـي يومنا هذا، يؤمنون بشـيء ُمماثِل 

لهذا بالنسـبة للهالكين. 

اقـرأ مالخـي 4: 	 ويهـوذا 7� كيـف يُمكن لهذه الفقرات أن تسـاعدنا علـى إدراك مفهوم «النار 
األبديـة« أو الفكـرة، كمـا َعبَّـر عنهـا يسـوع، بـأنَّ الهالكين سـيكونون «في النـار األبدية« )متى 

8	: 8( أو فـي «النـار التي ال تُطفـأ« )مرقس 9: 43(؟

 

 

ـياق المباشـر. فمثـال، إذا كانت الكلمة  كلمـة »أبـدي« تحمـل معاٍن مختلفة، اعتمادا على السِّ
ة هللا. وعندمـا تتَّصـل  تنتسـب إلـى هللا )التثنيـة ٣٣: 2٧، »األبديـة«(، فالكلمـة تَُعبِّـر عـن أبديَـّ
بالجنـس البشـري )الخـروج 2١: ٦، »إلى األبـد«(، فالكلمة محدودة بمدى حياة اإلنسـان. وعندما 
تَِصـف النـار )متـى ١٨: ٨؛ متـى 2٥: ٤١، »األبديـة«(، فإنَّها تعني بـأنَّ النار لن تُطفأ إلـى أن تَلْتَِهم 
وبشـكل كاِمـل الشـيء الـذي يحتـرق. هذا يعني بـأنَّ »النـار األبدية« سـتكون أبديـة بمعنى أنها 

َسـتَلْتَِهم األشـرار بالكامـل وبـدون رجعـة، »فـال يبقي لهم أصـال وال فرعا« )مالخـي ٤: ١(. 
ـت ُمعاقَبة األشـرار  يـة. فإذا تمَّ إنَّ نظريـة العقـاب األبـدي لألشـرار لهـا تَِبعـات خطيـرة وِجدِّ
ة وناِبعة ِمن  إلـى األبـد، لـن يتـم القضـاء علـى الشـر أبـًدا. وأيًضـا، كل الحيـاة البشـريَّة ُمسـتَمدَّ
هللا )التثنيـة ٣2: ٣٩؛ المزاميـر ٣٦: ٩(، الـذي ال يَُسـرُّ ِبَمـوت الشـرير )حزقيـال ٣٣: ١١(. لمـاذا 

78



إذن سيسـتَمر هللا فـي َمنـح الحيـاة لألشـرار ليُقاسـوا عذابًـا ال نهاية لـه؟ ألن يكون ِمـن المنطقي 
والمعقـول أكثـر بالنسـبة هلل أن يُنهي وجودهم؟ إذا كان األشـرار َسـيُعاقَبون »ِبَحسـب أعمالهم« 

)رؤيـا 20: ١2(، لمـاذا إذن يجـب معاقبـة حيـاة بشـرية قصيـرة ِبَعـذاٍب ال نهايـة له؟ 
س عـن »النـار األبديـة« كإيحـاءات إلـى  يجـب أن يُْنظَـر إلـى جميـع َمراجـع الِكتَـاب الُمقـدَّ
ث  «بحيـرة النـار« مـا بعد األلف سـنة المذكورة في رؤيا 20 )انظر الـدرس ١٣(. وبالتالي، فالتَّحدُّ

س.  ه ليس لها نهايـة( ليَس مـن الِكتَـاب الُمقدَّ عـن جهنَّـم حاليـة، ونـار أبديـة )بمعنى أنَـّ

بقـدر مـا تدعـو إليـه نـار جهنـم يا لألسـف، ما الـذي تكشـفه لنـا الحقيقة عـن جهنم 
بخصـوص محبـة هللا، خاصـًة بالُمقارنـة مع فكـرة العـذاب األبدي؟

29 تشرين الثاني )نوفمبر(        الثالثاء        

القديسون في الَمطَْهر
ون الجحيم، ولكنهم ليسـوا  تعتبـر كنيسـة رومـا الكاثوليكيـة بـأنَّ األمـوات الذيـن ال يسـتِحقُّ
ين بعـد للفـردوس، يمكـن أن تُطهَّـر خطاياهـم فـي الَمطَْهـر، وبعـَد ذلـك يَصعـدون  ُمسـتَعدِّ
ِمـن ُهنـاك إلـى الفـردوس. يُمِكـن تخفيـض عذاباتِهـم فـي الَمطَهـر من خـالل صلـوات أحبائهم 

والتَّكفيـر عـن الذنـوب.
إنَّ كتـاب تعليـم الديـن المسـيحي للكنيسـة الكاثوليكيـة واضـح وصريح بخصـوص الَمطَْهر: 
»كل الذيـن يموتـون فـي نعمـة هللا وُصْحبَِتـه، لكنهـم مـا زالـوا غيـر طَاهرين بالكامـل، هم على 
يقيـن ِمـن خالصهـم األبـدي؛ لكنَّهـم يخضعـون بعـد المـوت للتطهيـر حتـى يكتسـبوا القداسـة 
الالزِمـة للدخـول إلـى فـرح السـماء.« – كتـاب تعليـم الديـن المسـيحي للكنيسـة الكاثوليكيـة، 
ـف مـن خالل صلـوات أحبائهـم وكذلك  صفحـة 2٩١. ويَذكُـر أيًضـا، بـأنَّ عذابهـم يُمِكـن أن يَُخفَّ
ق )إعطـاء  مـن خـالل أعمـاٍل أخـرى بالنيابـة عـن الموتـى. »توصـي الكنيسـة كذلـك بالتََّصـدُّ
َدقـة(، والغفـران، وأعمـال التكفيـر التـي تؤَخـذ علـى عاتِق األشـخاص األحياء للنيابـة عن أو  الصَّ

لِصالـح الموتـى.« – كتـاب تعليـم الديـن المسـيحي للكنيسـة الكاثوليكيـة، صفحـة 2٩١.

اقـرأ الجامعـة 9: 0	؛ حزقيـال 8	: 20–22؛ العبرانييـن 9: 27� كيـف تدحـض هـذه الفقـرات 
نظريـة الَمطَْهـر؟ 

 

 

تجمـع عقيـدة الَمطَْهـر بيـن الَمفهـوم الوثنـي للجحيـم الُمتَِّقـد مع الُممارسـة الوثنيـة للصالة 
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س،  مـن أجـل الموتـى. هذه العقيـدة غير مقبولة بالنسـبة للذيـن يؤمنون بتعاليـم الِكتَـاب الُمقدَّ
وذلـك: )١( ألنَّ الموتـى يبقـون ُمسـتَريحين بدون وعي فـي قبورهم )الجامعـة ٩: ١0(؛ )2( ألنه ال 
يُمكـن إلنسـان أثيـم )خاطـئ( أن يَنِقل أو يُحـوِّل ِبرَّه إلى شـخص أثيم )خاطئ( آخـر )حزقيال ١٨: 
20–22(؛ )٣( ألنَّ َشـفيَعنا الوحيد هو يسـوع المسـيح )١تيموثاوس 2: ٥(؛ و)٤( ألنَّ الموت َسـيُتْبَع 

ة فرصـٍة ثانية للتوبـة عن هفوات هـذه الحياة )العبرانييـن ٩: 2٧(. بالدينونـة األخيـرة، بـدون أيَـّ
األثـر األكثـر خطـورة مـن كل مـا َسـبَق هـو كيفيَّـة تَشـويه نظريـة الَمطَْهـر - هـذه النظريـة 
الُمضـادَّة للكتـاب المقـدس - لِِصفات هللا ذاته. حقا «إن عمل الشـيطان منذ سـقوطه هو تشـويه 
أبانـا السـماوي. هـو الـذي ابتـدع عقيـدة خلود النفـس... فكـرة الجحيـم الُمتَِّقد إلـى األبد كانت 
ِمـن إنتـاج الشـيطان؛ الَمطَهـر هـو ِمـن اخِتراعه. هـذه التعاليم تَُشـوِّه ِصفـات هللا، الذي َسـيُْعتَبَر 
قاسـيًا، وُمنتَِقًمـا، واسـِتبداِديًا، وال يُمـارس الغفـران« )روح النبـوة،  مخطوطـة ٥١، ١0كانـون األول 
)ديسـمبر(، ١٨٩0. بـداًل ِمـن الموتـى نائميـن - راقديـن، ُمنتَظريـن عـودة المسـيح، يقـول هـذا 

بـون ُهنـاك إلـى أن يُحـاول أحدهـم إخراجهم مـن ُهناك. الـرأي، بأنَّهـم فـي الَمطَْهـر، يَتَعذَّ

مـا الـذي يُمِكـن ألخطـاٍء مثـل الَمطَْهر والعـذاب األبـدي أن يُعلِّماننا عن مـدى أهميَّة 
المبـدأ، أو العقيـدة، أو التعليـم؟ لمـاذا علينـا أن نُـدرك بـأنَّ ›المبـدأ الـذي نؤمـن به‹ 

ا، وليـس فقـط ›َمن هـو الذي نؤمـن به‹؟ مهـم جـدًّ

30 تشرين الثاني )نوفمبر(        األربعاء        

رة ِمن الجسد فردوس من نفوس ُمتحرِّ
رغـم أن البروتسـتانت ال يَْقبَلـون الَمطَْهـر، إال أنَّ كثيريـن منهـم يؤمنـون بأنَّ نفـوس الموتى 
ع فعـاًل بالفـردوس فـي محضـر هللا ذاتـه. ويجـادل البعـض بـأنَّ تلك ›النفـوس‹ هي  األبـرار تتمتَـّ
ُمجـرَّد أرواٍح ُمتحـرِّرة مـن الجسـد؛ آخـرون يؤمنـون بأنَّهـم أرواح ُمتحـرِّرة ِمـن الجسـد لكنَّهـا 

د.  اة( ِبَجَسـٍد روحانـي ُمَمجَّ َمكُسـوَّة )ُمغطَـّ
ا كانـت الحالـة الغيبية )فـوق الطبيعيـة( الُمْفتَرَضة لألمـوات األحياء، فإنَّ هـذه النظريات  أيّـً
س عـن القيامـة والدينونـة األخيـرة األمـوات. لمـاذا توجـد قيامـة  تَُقـوِّض مبـدأ الِكتَـاب الُمقـدَّ

ع حاليًـا فـي الفردوس؟  ودينونـة )رؤيـا 20: ١2–١٤( إذا كانـت نفـوس األبـرار تَتمتَـّ

اقـرأ أعمـال الرسـل 2: 29، 34، 35 و	كورنثـوس 5	: 6	–8	� كيـف تُلِقي هـذه الفقرات الضوء 
علـى حالـة الموتـى وأولئك الذين ينتظـرون القيامة؟
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س بأنَّ جميع البشـر الذين ُهم بالفعل في السـماء، إمـا أنَّهم قد انتقلوا  م الِكتَـاب الُمقـدَّ يُعلِـّ
أحيـاء، كمـا فـي حالـة أخنـوخ )التكويـن ٥: 2٤( وإيليـا )2ملـوك 2: ٩–١١(، أو أنَّهـم أقيُمـوا ِمـن 
األمـوات، كمـا فـي حالة موسـى )يهـوذا ٩( وأولئك الذين اُقيُموا مع المسـيح )متـى 2٧: ٥١–٥٣(. 
كمـا رأينـا سـابًقا، اإلشـارة إلـى النفـوس »تحـت المذبـح« التـي تصـرخ إلـى هللا مـن أجـل 
اإلنتقـام )رؤيـا ٦: ٩–١١( هـي ُمجـرَّد تعبيـر مجـازي للعدالـة، وال تُبَرِهـن على نظريـة الخلود 
ِبمجازاتهـم  ع  التمتُـّ عليهـم  يبـدو  بالـكاد  المذبـح«  »تحـت  فهـؤالء  وإال،  للنفـس.  الطبيعـي 
األبديـة. فـي واقـع األمـر، القبـر هـو مـكان لراحـة الموتـى، فـي حالـٍة مـن الالوعـي، انتظـارا 
األبـرار  األمـوات  فاألمـوات، وحتـى  الواعـي.  األخيـرة، حيـن سيَْسـتَرِدُّون وجودهـم  للقيامـة 
منهـم، ليسـوا نفوًسـا ُمتَحـرِّرة ِمن الجسـد تتحـرَّك وتجول فـي السـماء، ُمنتَظرة ِبـُكلِّ َصبر ألن 

تَتَِّحـد مـع أجسـادها عنـد القيامـة األخيـرة. 
ث عنـه بولس فـي ١كورنثـوس ١٥: ١٨، عندما  باإلضافـة إلـى ذلـك، مـا الذي يُمكـن أن يتحدَّ
ه إن لـم تُكـن هنالـك قيامـة لألمـوات، فــ »الذيـن رَقَدوا فـي المسـيح أيضـا هلكوا!«  يقـول بأنَـّ
كيـف يُمِكـن أن يكونـوا قـد َهلَكـوا إذا كانـوا ُهـم بالفعـل فـي نعيـم السـماء وقـد كانـوا هناك 
لفتـرة طويلـة ومنـذ أن ماتـوا؟ إنَّ مبـدأ مركزيًـا ومفتاًحـا أساسـيا فـي العهـد الجديـد، الذي هو 
قيامـة األمـوات عنـد عـودة المسـيح، قـد ُجِعـل الغيًـا وباِطـاًل بسـبب التعليـم الخاطـئ الـذي 
مفـاده أنَّ األمـوات األبـرار يَُحلِّقـون نحـو ُمجازاتِهم األبدية بعـد موتهم ُمباشـرة. ومع ذلك، نحن 

نسـمع ذلـك فـي جميع األوقـات، خاصـة وقـت المآتـم والجنائز. 

مـا هـي الطُـُرق التي يُمِكنك مـن خاللها أن تُسـاعد الناس على إدراك بـأنَّ حقيقة نوم 
أو ُرقـاد الموتـى فـي األرض، بعـد المـوت، هي في الواقـع ›أخبار سـارة‹، بمعنى أنهم 

فـي حالـة راحة، وهم ال يشـعرون بأي ألـم أو معاناة؟

1 كانون األول )ديسمبر(        الخميس        

س نظرة الِكَتاب الُمقدَّ
د الرسـول يوحنـا «الحيـاة األبديـة« ألولئـك الذيـن هـم فـي  اقـرأ 	يوحنـا 5: 3–2	� لمـاذا حـدَّ

فقط؟  المسـيح 

 

 

س للخلـود المشـروط للجنـس البشـري – الـذي هـو علـى عكـس  إنَّ مبـدأ الِكتَـاب الُمقـدَّ
النظريـة غيـر الكتابيـة للخلـود الطبيعـي للنفـس – يَظهـر ِبجـالء فـي ١يوحنـا ٥: ١١، ١2. ولكي 
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نسـتوعب معنـى هـذه الفقـرة البالغة األهميـة، علينا أن نتذكر بـأنَّ أقانيم األلوهـة الثالثة »لهم 
عـدم المـوت« )١تيموثـاوس ٦: ١٥، ١٦( وهـو المصدر الوحيد للحياة )المزامير ٣٦: ٩؛ كولوسـي 

١: ١٥–١٧؛ العبرانييـن ١: 2(.
عندمـا َدَخلَـت الخطيـة إلـى العالـم ِمـن خـالل سـقوط آدم وحـواء )التكويـن األصحـاح ٣(، 
أصبحـا مـع كل ُسـاللتهم )ونحن ِمـن ضمنهم( تَحَت لعنة الموت الجسـدي وفََقـدوا َعطيَّة الحياة 
ـذ خطـة الخـالص ِمـن أجـل الجنـس البشـري لِيَسـتعيدوا الحيـاة  األبديـة. لكـنَّ إلهنـا الُمِحـب نفَّ
األبديـة، الحيـاة التـي كان يجـب أن تكـون لهـم منـذ البدايـة. وكمـا كَتَـب الرسـول بولـس: »كمـا 
امه فـي المحبة« )أفسـس ١: ٤(. يسـين وِبال لـوم قُدَّ اختارنـا فيـه قبـل تأسـيس العالـم، لَِنكون ِقدِّ

يوضح الرسـول بولس أنه: »كأنما بإنسـان واحد ]آدم[ َدَخلَت الخطية إلى العالم، وبالخطية 
المـوت«، هكـذا »باإلنسـان الواحد، يسـوع المسـيح«، صـارت ِهبَة نعمـة الحياة األبديـة ُمتاحة 
لِجميـع النـاس )روميـة ٥: ١2–2١(. يشـير بولـس الرسـول هنا، وبشـكلٍّ ال ُغموض فيـه، إلى آدم 
الحقيقـي الـذي َجلـب الخطيـة والمـوت إلى هـذا العالم. ال يمكـن ألحد أن يَْعقل أي شـيء في 
يه وعصيانـه، جلب الخطية  س بـدون أن يعـرف آدم الحقيقي، الذي وبسـبب تعدِّ الِكتَـاب الُمقـدَّ

والموت إلـى عالمنا. 
وبالتالـي، يُضيـف الرسـول يوحنـا: »أنَّ هللا أعطانـا حيـاة أبديـة، وهـذه الحياة هي فـي ابنه. 

َمـن لـه االبـن فَلَـُه الحيـاة، وَمـن ليس له ابن هللا، فَلَيسـت لـه الحيـاة« )١يوحنـا ٥: ١١–١2(.
تُصبـح الصـورة أكثـر وضوًحـا في ضـوء عبارات يسـوع: »كُل َمن يرى االبـن ويؤِمن به، تكون 
لـه حيـاة أبديـة، وأنـا اُقيمـه فـي اليوم األخيـر« )يوحنـا ٦: ٤0(، و »أنا هـو القيامـة والحياة. َمن 

آَمـن بي ولو مات فسـيحيا« )يوحنـا ١١: 2٥(.
معنـى ذلـك أن الحيـاة األبديـة هـي هبـة مـن هللا بالمسـيح، التي هـي مضمونة فـي الوقت 
ع بهـا بصـورة كاملة بعـد القيامـة األخيرة لألبـرار. والخالصة بسـيطة  الحاضـر، لكـن سـيتم التَّمتُـّ
ا: إذا كانـت الحيـاة األبديـة تُمَنـح فقـط ألولئـك الذين ُهم فـي المسـيح، فإًذا الذين ليسـوا  جـدًّ
فـي المسـيح لـن يحصلـوا علـى الحيـاة األبديـة )١يوحنـا ٥: ١١، ١2(. علـى العكـس ِمـن ذلـك، 
ناُلِحـظ بـأنَّ نظريـة الخلـود الطبيعـي للنفـس تمنح الحيـاة األبدية - سـواء في الفـردوس أو في 
الجحيـم - لجميـع الجنـس البشـري، حتـى ألولئـك الذيـن ليسـوا فـي المسـيح. ومهمـا كان هذا 

س. التعليـم رائجـا وُمتـداوال، فهـو ليس حسـب الِكتَـاب الُمقدَّ

2 كانون األول )ديسمبر(        الجمعة        

رس: اقـرأ لـروح النبـوة، ِمـن كِتـاب »الصـراع العظيـم«، الفصـل الذي  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
»ُمناجـاة  بعنـوان  الـذي  والفصـل   ،٥0١  -٤٨٥ العظيمـة«، صفحـة  األولـى  »الخدعـة  بعنـوان 

.٥١2-٥0٣ صفحـة  األرواح«، 

»وعلـى أسـاس ضاللـة ُخلـود النَّْفـس الطبيعـي ترتكـز عقيـدة الوعـي عنـد المـوت، وهـي 
عقيـدة مناقضـة لتعاليـم الِكتـاب ومـا يمليـه العقـل ومشـاعرنا البشـرية، مثـل عقيـدة العـذاب 
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األبـدي. وطبًقـا لالعتقـاد الشـائع يكـون المفتـدون فـي السـماء علـى ِعلْـم بكل ما يحـدث على 
األَرْض، وعلـى الخصـوص مـا لـه عالقـة بحيـاة أصدقائهـم الذيـن قـد تركوهـم خلفهـم. ولكـن 
كيـف يمكـن أْن يكـون نَبـع سـعادة وفرح لألمـوات كونهم يعلمـون بضيقات األحيـاء ومتاعبهم، 
وكونهـم يشـاهدون الخطايـا التـي يرتكبهـا أحباؤهـم ويرونهم يقاسـون اآلالم واألحـزان والخيبة 
والعـذاب فـي حياتهـم؟ ومـا مقـدار مـا يتمتـع بـه فـي السـماء من سـعادة أولئـك الذيـن كانوا 
ه حالما  يحومـون حـول أصدقائهـم علـى األَرْض؟ كـم هـو اعتقـاد ممقـوت أن يظـن اإلنسـان أنَـّ
تنطلـق النسـمة ِمـن الجسـد تُحبـس نَْفس الخاطئ فـي نيران الجحيـم! وما أعمق ُهـوَّة العذاب 
التـي ينحـدر إليهـا أولئـك الذيـن يـرون أصدقاءهم ينحـدرون إلـى الهاوية وهم غير مسـتعدين 

ليدخلـوا إلـى أبديـة الويـل والخطيئـة« )روح النبـوة، الصـراع العظيم، صفحـة ٥٤٥(.

أسئلة للنقاش
	� أولئـك الذيـن تحدثـوا إلى مسـيحيين آخريـن عن حالـة الموتى وطبيعـة الجحيم، 
اكتشـفوا، علـى األرجـح، مـدى إصـرار النـاس وثباتهـم فـي إيمانهـم، ليس فقـط حول 
ِفكـرة أنَّ الُمخلَّصيـن يذهبـون فـورا إلـى السـماء، ولكـن حتـى بخصـوص فكـرة أنَّ 
الهالكيـن هـم فـي عـذاب الجحيـم األبـدي� ما سـبب ذلـك يا تُـرى بحسـب اعتقادك؟ 
إن رغبتهـم فـي االعتقـاد بـأن أحبائهـم الموتى هم «مع الـرب« هو أمر يُمِكـن تَفهُّمه 
بعـض الشـيء )رغـم أنـه كمـا رأينـا سـابقا، يبقـى السـؤال هـو عـن مـدى انزعاجهـم 
مـن رؤيـة الفوضـى هنـا علـى هـذه األرض(� ولكن لمـاذا يوجد هـذا االرتبـاط القوي 
بـون إلى األبد فـي الجحيم؟ ما الـذي تُعلِّمنا إيَّاه  بالفكـرة المروعـة بـأن الهالكيـن يُعذَّ

ة التقاليـد؟ ناقش فـي الصف�  هـذه الحقيقـة عـن مـدى ُقـوَّ

2� تُعلِـن غالبيـة الطوائـف المسـيحية عـن النظريـة غيـر الكتابيـة للخلـود الطبيعـي 
للنفـس مـع كل مـا يتعلَّـق بهـا من نظريـات� ما الـذي يجـب أن نفعله أيضا ككنيسـة 
س عـن  )إضافـة إلـى مـا نفعلـه حاليـا( لُِنعلِـن إلـى العالـم عـن نظـرة الِكَتـاب الُمقـدَّ

المـوت ومـا بعـد الموت؟ 

3� رغـم أنَّ شـعر دانتـي فـي ›الكوميديا اإللهيـة‹ كان ُمجـرَّد خيـال، إال أنَّ مادَّته أصبحت 
ذات تأثيـر كبيـر علـى عقـول النـاس، إذ سـاعدت علـى ترسـيخ تعاليـم خاطئـة بشـأن ما 
ر  يحـدث ›للنفـس‹ بعـد المـوت� أيـة دروس يمكننـا أن نتعلمهـا عـن مـدى سـهولة تأثُـّ
الالهوت المسـيحي بفعل التعاليم الخارجية؟ ما هي األفكار األخرى غير المسـيحية التي 
تؤثـر علـى الفكـر المسـيحي، حتـى في يومنـا هذا، وكيـف يمكننـا أن نحمي أنفسـنا منها؟ 
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* 3-9 كانون األول )ديسمرب(     الدرس الحادي عرش    

ضالالت نهاية الزمان

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: متـى 7: 21-27؛ يوحنـا 11: 40-44؛ 1بطـرس 3: 18؛ 1صموئيـل 28: 

3-25؛ أفسـس 6: 18-10.

ـْيطَاَن نَْفَسـُه يَُغيِّـُر َشـكْلَُه إِلَـى ِشـْبِه َمـالَِك نُـوٍر! َفلَْيـَس  آيـة الحفـظ: »َوالَ َعَجـَب� ألَنَّ الشَّ
� الَِّذيـَن نَِهايَُتُهـْم تَكُـوُن َحَسـَب  اٍم لِلِْبـرِّ اُمـُه أَيًْضـا يَُغيِّـُروَن َشـكْلَُهْم كَُخـدَّ َعِظيًمـا إِْن كَاَن ُخدَّ

أَْعَمالِِهـْم« )2كورنثـوس 		: 4	، 5	(�

لقـد أصبـح عالمنـا الُمعاصـر بوتقـة انصهـار لعالـم مـا وراء الطبيعـة والروحانيـة الغامضـة، 
مـن خـالل ُمسـاعدة هوليـوود التـي ال ُمشـكلة لديهـا فـي صناعـة أفـالم ذات مواضيـع دينيـة 
ـن مزيًجـا ِمـن الخطـأ والخـداع. إنَّ الكذبـة القديمـة: »لـن تموتـا!« )التكويـن  وروحانيـة تتضمَّ
٣: ٤( قـد ألَهَمـت بعـض الُكتُـب األكثـر قـراءة، واألفـالم األكثـر ُمشـاهدة، والكثيـر ِمـن ألعـاب 
الفيديـو الواسـعة االنتشـار أيًضـا. وممـا ال شـكَّ فيه، هـو أننا ُمَعرَّضـون إلغراءات أرض الشـيطان 
الَمسـحورة، التـي يُمكـن أن تظهـر بأشـكاٍل ال تُحصـى وال تَُعد، حتـى أنَّها يُمكن أن تظهـر أحيانًا 

ُمخبَّـأة تحـت َعبـاءة العلم.
واحـدة مـن أكثـر الظواهـر ِخداًعا هي ما يُطلَق عليها اسـم اختبـارات »االقتـراب ِمن الموت«، 
ا بعد  حيـث أنَّ أولئـك الذيـن كانـوا قد »ماتـوا« يعودون إلى الحيـاة ومعهم ِقصص واختبـارات عمَّ

المـوت. والكثيـر ِمـن الناس اعتبروا هـذه األحداث والوقائـع بُرهانًا على خلود النَّفـس )الروح(! 
سنسـتعرض فـي هـذا األسـبوع بعض ضـالالت وِخـَدع نهايـة الزمان، مـن ضمنهـا الروحانية، 
ص أو التناسـخ، تحضيـر األرواح وِعبادة األسـالف، وغيرها  اختبـارات االقتـراب مـن المـوت، التَّقمُّ
مـن مواضيـع. هـذه مواضيع خطيرة يجب أن نَتَنبَّه إليها، ولكن دون أن نُعرِّض أنفسـنا لتأثيراتها. 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 10 كانون األول )ديسمبر(.  *نرجو التَّعمُّ
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4 كانون األول )ديسمبر(        األحد        

الروحانية
د يشـتَِمل  لقـد غـرق عالمنا بأمـواجٍ قوية من ›الروحانيـة‹. كلمة ›الروحانية‹ هي ُمصطلح ُمعقَّ
علـى مجموعـة كبيـرة مـن األفكار. من المنظور الديني، تشـير الكلمـة إلى اتِّحاد الفـرد مع اإللهي 
)أو الُمطْلَـق( بنـوع ِمـن االختبـار الروحي أو النَّشـوة الروحية. هـذا يَُميِّز اختبـار العبادة حتى في 
ة، لكـنَّ الميل يكـون دائًما  ـدَّ ـكل والشِّ بعـض الكنائـس. يُمِكـن لهـذه الظاهـرة أن تتفاوت في الشَّ
نحـو إبـدال ُسـلطة كلمـة هللا المكتوبـة باالختبـارات الذاتيـة للفـرد. علـى أي حـال، يَفِقـد الِكتَاب 
ة.  س الكثيـر من وظيفته العقائدية، ويبقى الفرد المسـيحي ُعرَضـة لتجاربه/لِتجاربها الخاصَّ الُمقـدَّ

هـذا النـوع مـن الديانـة الذاتيَّـة ال يُوفِّر حمايـًة ضد أي خـداع، خاصة خداع آخـر الزمان. 

اقـرأ متـى 7: 	2–27� فـي ضـوء كلمـات يسـوع نفسـه، ما الـذي يعنيـه أن نبني بيتنـا الروحي 
«علـى الصخـر« وأن نبنيه »علـى الرَّمل«؟ 

 

 

هنـاك نَزَعـة قويـة فـي العالـم المسـيحي لِعصـر مـا بعـد الَحَداثـة نحـو التقليل مـن أهمية 
س، ُمعتَِبريـن إيَّاها أصداًء ُمِملّـة ألعراٍف ونماذج ِمن الديـن قد َعَفا عليها  مبـادئ الِكتَـاب الُمقـدَّ
الزََّمـن. ووفًقـا لهـذا المنهـج، يقوم البشـر وبصـورة ُمفتََعلة وزائِفة، باسـتبدال تعاليم المسـيح بـ 
س أو واحدة  ًة ما فـي الِكتَاب الُمقـدَّ شـخصية المسـيح - ُمجاِدليـن، علـى سـبيل المثال، بـأنَّ ِقصَّ
أخـرى ال يُمِكـن أن تكـون حقيقيـة ألنَّ يسـوع، كما يُصّورونَه، مـا كان يُمكن أن يَسـَمح بحدوث 
وق ألن تُصِبح هـي المعايير  ذلـك كمـا هـو مكتـوب. فينتهـي الحـال بالمشـاعر الشـخصية والـذَّ
س بُوضـوح، عن  س أو حتـى للرفـض الكاِمـل لَِمـا يُعلِّمـه الِكتَـاب الُمقـدَّ لتفسـير الِكتَـاب الُمقـدَّ
ا لِبناء بيت اإلنسـان على الصخر.  ة جـدًّ طاعـة هللا فـي األغلـب، والتـي كما قال يسـوع بأنَّها ُمهمَّ
أولئـك الذيـن يَعتَِقـدون أنـه ِمـن غيـر الُمهم مـا يؤمنون به من مبـادئ طالما يؤمنون بيسـوع 
قيـن الرومـان الذين َحَكمـوا باإلعدام علـى أعداٍد ال  المسـيح، يَِقفـون علـى أرٍض خطـرة. إنَّ الُمَحقِّ
تُحصـى ِمـن البروتسـتانت المؤمنيـن بيسـوع المسـيح، وأولئـك الذيـن أخرََجوا «شـياطين« باسـم 
المسـيح )متـى ٧: 22( كانـوا يؤمنـون بالمسـيح. »إنَّ الرأي القائل بـأنَّ ما يعتقده النـاس ليس أمرًا 
عظيـم األهميـة هـو رأي ِمن أنجح مكايد الشـيطان. فهو يعـرف أنَّ الحق الذي يقبله اإلنسـان حبًا 
بـه يُقـّدس نَْفـَس َمن يقبلـه، ولذلك يحاول الشـيطان دائًما أْن يسـتبدل الحق بنظريـات وخرافات 

كاذبـة وبإنجيـل آخر« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة ٤٧٥(. 

ـماح لِعواطفنـا ورغباتنـا بأن  كيـف يمكننـا ُمحاربـة الَميـل والنَّزعـة البشـرية فـي السَّ
تجعلنـا نقـوم بأمـور تتعـارض مـع كلمـة هللا؟
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5 كانون األول )ديسمبر(        االثنين        

اختبارات االقتراب ِمن الموت
اِمـن أكثـر الحجـج الحديثة شـيوًعا ›إلثبات‹ نظريـة الخلود الطبيعي للنفس هـي: ›اختبارات 
االقتـراب ِمـن المـوت‹. فـي كتابـه، حيـاة بعـد المـوت: التحقيـق فـي ظاهـرة - بقـاء فـي موٍت 
ة خمـس سـنوات وعلـى  م ريمونـد أي. مـودي نتائـج دراسـته التـي اسـتمرّت لُِمـدَّ جسـدي، قَـدَّ
أكثـر ِمـن مائـة شـخص ِمـن الذيـن اختبـروا ›المـوت السـريري‹ ثُمَّ تـمَّ إحياؤهـم. إدَّعـى أولئك 
األشـخاص بأنهـم شـاهدوا كائًِنـا نورانيًـا ُمِحبًـا، وودوًدا قَبْـَل عودتهم إلـى الحياة. لقد تـمَّ اعِتبار 
ه »دليـل ُمثيـر عـن بقـاء الـروح )النَّفـس( البشـرية بعـد المـوت« )علـى الخـالف  هـذا علـى أنَـّ
الخلفـي للكتـاب(. لقـد تـمَّ نشـر الكثير ِمـن الُكتُب األخـرى الُمماثلـة، خالل السـنوات الالحقة، 

وجميعهـا تُـَروِّج لنفـس هـذه الفكرة )انظـر الـدرس الثاني(.

اقـرأ قصـص القيامـة 	ملـوك 7	: 22–24؛ 2ملـوك 4: 34–37؛ مرقـس 5: 	4–43؛ لوقـا 7: 4	–
ث عـن أي نـوع ِمـن الوجـود  7	؛ ويوحنـا 		: 40–44� كـم واحـدة مـن هـذه القصـص تتحـدَّ
الواعـي فـي الوقـت الـذي كان الُمقامـون مـا زالـوا أمواتًـا، ولمـاذا تَُعـدُّ هـذه اإلجابـة مهمة؟ 

 

 

لة فـي األدب الحديـث هـي ألشـخاص اُعتُبـروا  كل اختبـارات االقتـراب مـن المـوت الُمَسـجَّ
أمواتًـا سـريريًا، لكنهـم لـم يكونـوا أمواتًـا بالحقيقـة، علـى عكـس لعازر، الـذي كان ميتـا ألربعة 
أيـام، وقـد انتنَّـت ُجثَّتـه )يوحنـا ١١: ٣٩(. ال لِعـاَزر وال أي واحـد ِمـن أولئـك الذيـن اُقيمـوا مـن 
ة تَْجِربَـة لَِمـا بعـد المـوت، سـواء فـي  س قـد ذَكَـر أيَـّ األمـوات فـي كل أزمنـة الِكتَـاب الُمقـدَّ
ْمـت ]إذ صمتت  ـة ِمـن الصَّ الفـردوس، أو فـي الَمطَْهـر، أو فـي الجحيـم. هـذه، فـي الواقـع، ُحجَّ
ـة علـى صحتهـا[. إنَّها في وفـاق تام مـع تعاليـم الِكتَاب  ـا يُناِقـض هـذه الحقيقـة، فهـي ُحجَّ عمَّ

س عـن حالـة الالوعـي للموتى! الُمقـدَّ
ولكـن، مـاذا عـن اختبـارات ›االقتـراب ِمن المـوت‹ الُمتَداولة على نحو شـائع اليـوم؟ إذا كُنَّا 
س عن حالة الالوعي للموتـى )أيـوب ٣: ١١–١٣؛ المزامير ١0٥: ١٧؛  نَقبـل تعليـم الِكتَـاب الُمقـدَّ
المزاميـر ١٤٦: ٤؛ الجامعـة ٩: ١0(، إذن نحـن أمـام احتمالين رئيسـيين: إما أنها هلوسـة نفسـية 
كيميائيـة طبيعيـة فـي ظـلِّ ظـروف قاسـية، أو يُمِكـن أن تكون اختبـارا شـيطانيًا ُمخادًعـا خارقًا 
للطبيعـة )2كورنثـوس ١١: ١٤(. يُمِكـن أن يكـون الخـداع الشـيطاني هـو التفسـير بـكل تأكيـد، 
ثوا مـع أقاربهـم الموتى!  عـون، فـي بعـض الحـاالت، بأنَّهـم تحدَّ خاصـة ألنَّ هـؤالء األشـخاص يَدَّ

ولكـن يُمكـن أن يكـون ذلـك َمزيًجا مـن االحتمالين. 
ـك بثَبات  ا أن نتمسَّ مـع رواج هـذه الخدعـة التـي تبـدو ُمْقِنعـة للكثيريـن، ِمـن الُمهـم جـدًّ
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بتعليـم كلمـة هللا، علـى الرغـم مـن أيَّة اختبـارات نمرُّ نحـن أو غيرنا بهـا والتي قـد تتعارض مع 
س. مـا يُعلِّمـه الِكتَـاب الُمقدَّ

كـم هـو ُمدِهـش أنَّ اختبـارات ›االقتراب مـن الموت‹ غالًبا ما تُْنَشـر حالًيـا مع رخصة 
رسـمية »علميـة« )هـذه الرُّخصـة هي من الكنيسـة الرومانيـة الكاثوليكيـة لطباعة أو 
نشـر كتـاب دينـي أو كََنسـي(� مـاذا يُعلِّمنـا هـذا عـن مـدى الحـرص الـذي يجـب أن 

نتحلَّـى بـه حتـى مع األشـياء التـي »أثَبَتهـا« الِعلْـم افتراضًيا؟ 

6 كانون األول )ديسمبر(       الثالثاء        

التَّقمُّص أو تناسخ األرواح
ص أو تناسـخ  المفهـوم الوثنـي للـروح الخالـدة يُوفِّر األسـاس للنظرية غيـر الكتابية عن التَّقمُّ
األرواح. لقـد تَبَنَّـت بعـض الديانـات الرئيسـية هـذه النظريـة. بينمـا يؤمـن أغلـب المسـيحيين 
بوجـود نفـس خالـدة تُقيـم في سـماء أبدية، أو فـي جحيم بعد المـوت، فأولئك الذيـن يؤمنون 
بالتَّقمـص أو تناسـخ األرواح يعتقـدون بـأنَّ هـذه النفس الخالـدة تَُمرُّ خـالل دورات عديدة من 

المـوت والـوالدة مـن جديـد، ُهنا على هـذه األرض. 
ه عمليـة تَطَـوُّر روحـي، تَسـَمح للـروح  ـص أو التناسـخ بأنَـّ بالنسـبة للبعـض، يُعتَبَـر التَّقمُّ
الكمـال. يؤمـن  الَمعرفـة واألخـالق فـي رحلتهـا نحـو  ِمـن  إلـى مسـتوياٍت أسـمى  بالوصـول 
ٍم للوعـي أو »سامسـارا« فـي ٦ طَبَقات  الهنـدوس بـأنَّ النفـس )الـروح( األبديـة تَُمـرَّ خـالل تقـدُّ
الحيوانـات،  الطيـور،  الزواحـف والحشـرات،  النباتـات،  المائيـة،  )ُمسـتويات( للحيـاة: األحيـاء 

والكائنـات البشـرية، بمـا فـي ذلـك ُسـكَّان السـماء. 

اقـرأ عبرانييـن 9: 25–28، و	بطـرس الرسـول 3: 8	� إذا كان يسـوع قد مات «مـرة« )عبرانيين 
9: 28؛ 	بطـرس 3: 8	(، وبالمثـل يمـوت النـاس »مـرة« واحدة )عبرانييـن 9: 27(، لماذا يؤمن، 

حتـى بعض المسـيحيين المزعومين، ببعض أشـكال التَّقمُّص أو التناُسـخ؟ 

 

 

كثيـر مـن النـاس ال يؤمنـون بمـا يجـب أن يؤمنوا به، بـل بما يرغبـون أن يؤمنوا بـه. إذا كان 
هنـاك ثّمـة نظريـة تجلـب لهـم سـالما وراحـة وجودية، فهـذا يكفي لَِحسـم الُمناقشـة بالنسـبة 
س علـى محمـل الجـد، ال توجـد  لهـم. ولكـن، بالنسـبة ألولئـك الذيـن يأخـذون الِكتَـاب الُمقـدَّ

ص.  طريقـة لقبـول نظريـة التَّناُسـخ أو التَّقمُّ
س عـن فنـاء »النفـس« وقيامـة الجسـد  أوال، هـذه النظريـة تُناِقـض تعاليـم الِكتَـاب الُمقـدَّ

 .)١٣–١٨  :٤ )١تسـالونيكي 
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ـاري  ثانيـا، هـذه النظريـة تنفـي مبـدأ الخـالص بالنعمـة مـن خـالل اإليمـان بالعمـل الكفَّ
البشـرية.  والفـادي ليسـوع المسـيح )أفسـس 2: ٨–١0( إذ تَسـتبدله باألعمـال 

ر وإلـى  س بـأنَّ المصيـر األبـدي يَُقـرَّ ثالثـا، هـذه النظريـة تُناِقـض تعليـم الِكتَـاب الُمقـدَّ
األبـد مـن خـالل قـرارات واختيـارات الشـخص نفسـه فـي هـذه الحيـاة )متـى 22: ١–١٤؛ 

متـى 2٥: ٣١–٤٦(. 
رابعا، تُقلِّل هذه النظرية ِمن معنى وأهمية المجيء الثاني للمسيح )يوحنا ١٤: ١–٣(. 

ب  وخامسـا، تفتـرض هـذه النظريـة بـأنَّ هنالـك فرًصـا ُمتاحـة للشـخص بعـد المـوت للتغلُـّ
علـى نقائصـه أو نقائصهـا، وهـذا ليـس وفًقـا للكتـاب المقـدس )عبرانييـن ٩: 2٧(.
ص أو التناُسخ في اإليمان المسيحي.  باختصار، ليس هنالك مكان لفكرة التَّقمُّ

7 كانون األول )ديسمبر(        األربعاء        

استحضار األرواح وِعبادة األسالف
إنَّ اصطـالح ›اسـتحضار األرواح‹ ُمشـتَق مـن أصول يونانيـة معناها ›تنبـؤ أو ِعرافة األموات‹. 
إنَّهـا شـكل ِمـن أشـكال اسـتدعاء األرواح النَّشـطة لألمـوات، كمـا يُزَعـم، ِمن أجـل الحصول على 
المعرفـة الُمتعلِّقـة باألحـداث الُمسـتقبليَّة علـى أغلـب تقديـر. وقد كانـت تُمارس منـذ العصور 
القديمـة. ِعبـادة األسـالف، فـي الوقـت الحاضر، هي عادة إلجـالل وتقدير األسـالف الموتى على 
اعتبـار أنهـم مـا زالـوا ِمـن العائلة، ويُمِكـن ألرواحهم، كمـا يُعتََقـد، أن تُؤثِّر على شـؤون األحياء. 
ا بالنسـبة ألولئـك الذين يؤمنـون بخلود  يُمِكـن لهـذه الممارسـات الوثنيـة أن تكـون جذابـة جـدًّ

النفـس والذيـن يفتقـدون أحباءهم الموتـى أيًضا. 

اقـرأ 	صموئيـل 28: 3–25� مـا هـي الـدروس الروحيـة التـي يمكننـا اسـتخالصها مـن اختبـار 
شـاول مـع المـرأة صاحبـة الجـان فـي عيـن دور تجـاه أي اتصـال ُمْفَتـرَض مـع األمـوات؟ 

 

 

ـَحرة،  س بوضـوح شـديد أنَّ كل الروحانيين، والوسـطاء الروحانيين، والسَّ ذَكَـَر الِكتَـاب الُمقـدَّ
وُمسـتحضري األرواح، فـي عهـد ثيُوقراطيـة إسـرائيل القديمـة ]عندمـا كان نظام الُحكم يَسـتَِمد 
قُـوَّة ُحكِمـه مـن هللا ُمباشـرة[ كانـوا َمْكروهيـن أمـام الـرب، ويجـب أن يُقتَلـوا بالِحجـارة رَْجًمـا 
)الالوييـن ١٩: ٣١؛ الالوييـن 20: ٦، 2٧؛ التثنيـة ١٨: ٩–١٤(. ووفقـا لهـذا القانـون، أهلَـك شـاول 

كل الوسـطاء الروحانييـن والعرَّافيـن )١صموئيـل 2٨: ٣، ٩(. 
ولكـن، حينهـا، وبَعَد أن رُِفَض شـاول ِمن الرب، َذَهَب بنفسـه إلى مدينـة عين دور الكنعانية 
ليستَفِسـر مـن امـرأة صاحبـة جـان )١صموئيـل 2٨: ٦، ٧، ١٥؛ قـارن ذلـك مـع يشـوع ١٧: ١١؛ 
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المزاميـر ٨٣: ١0(. وطلـب منهـا أن تُْصِعـَد لـه النبـي صموئيل الميـت، الذي َصِعـد افتراضيا في 
ظهـور السـتحضار األرواح وتكلـم مع شـاول )١صموئيـل 2٨: ١٣–١٩(. إنَّ الـروح الُمخادعة، التي 
تَظاَهـرَت بأنهـا صموئيـل، قالـت لشـاول: »غـدا أنـت وبنـوك تكونـون معـي« )١صموئيـل 2٨: 
١٩(. وِبُمجـرَّد اتخاذهـا هيئـة صموئيـل أثنـاء تكهُّنها بموت شـاول، أكَّدت تلك الـروح الُمخادعة 
وللمـرة الثانيـة، أكَّـدت علـى النظرية غيـر الِكتابيـة للخلود الطبيعـي للنفس. لقـد كانت خدعة 

قويـة، وكان علـى شـاول أن يعـرف أفضـل ِمـن أن يُـَورِّط نفسـه في ما َسـبَق وأدانَه سـاِبًقا. 
بعـد أكثـر مـن قرنيـن مـن الزمـان، كَتَـَب النبـي إشـعياء: »وإذا قالـوا لكـم: اطلبـوا إلـى 
أصحـاب التَّوابـع والعرَّافيـن الُمشقشـقين والهامسـين. أال يسـأل شـعب إلهـه؟ أيُسـأل الموتـى 
ألجـل األحيـاء؟ إلـى الشـريعة وإلـى الشـهادة. إن لم يقولـوا مثل هـذا القول، فليـس لهم فجر« 

)إشـعياء ٨: ١٩، 20، أيضـا إشـعياء ١٩: ٣(. 

كـم مـن مـرة، تحـت تأثيـر الضغـط، نقـوم بأشـياء نَْعلَـم بأنهـا خاطئـة؟ لمـاذا يُعَتَبـر 
اإليمـان، والصـالة، وإطاعـة كلمـة هللا هـي دفاعاتنـا األكيـدة ضـدَّ أنفسـنا؟

8 كانون األول )ديسمبر(        الخميس        

انتحال شخصيات وظهورات أخرى
إنَّ انتحـال شـخصيات الموتـى والظهـورات األخرى هو على غرار اسـتحضار األرواح. فانتحال 
الشـخصيات قـد يكـون لهيـأة أحد أفـراد العائلة المتوفيـن، أو لَِصديـق، أو أليِّ شـخٍص آخر. كُال 
ِمـن المظهـر الجسـدي والصـوت سيتشـابَهان بشـكل كبيـر مع مـا كان للشـخص المتوفـي. وكل 
ر  هـذه الِخـَدع الشـيطانية َستُسـتَخدم لِِخـداع أولئك الذين ال يَقفـون ِبثَبات على كلمـة هللا. تُحذِّ
إلـن ج. هوايـت ِمـن أنّـه »يصـوَّر الرسـل الذيـن تقلِّدهـم هـذه األرواح الكاذبـة كمناقضيـن لما 
قـد كتبـوه بوحـي ِمـن الـرُّوح الُْقـُدِس حيـن كانـوا عائشـين علـى األَرْض« )روح النبـوة، الصـراع 
العظيـم، صفحـة ٥0٨(؛ ومـا هـو أكثـر ِمـن ذلـك، فإنَّ »آخـر فصل ِمن فصـول روايـة الخداع هو 
أنَّ الشـيطان نفسـه سـيظهر فـي شـكل المسـيح« )روح النبوة، الصـراع العظيـم، صفحة ٥٦٨(. 

اقـرأ 2كورنثـوس 		: 4	، 5	 وأفسـس 6: 0	–8	� مـا الـذي يجـب أن يكـون ضماننـا ضـدَّ مثل 
هـذه الِخَدع الشـيطانية؟ 

 

 

: »مصارعتنـا ليسـت مـع دم ولحـم، بـل مـع الرؤسـاء، مع  يحذرنـا الرسـول بولـس قائـاًل بـأنَّ
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السـالطين، مـع والة العالـم علـى ظلمة هـذا الدهر، مـع أجناد الشـر الروحية في السـماويات« 
)أفسـس ٦: ١2(. ال يُمكننـا الحصـول علـى الحمايـة ضدَّ هـذه الِخَدع إال ِمن خالل ارتداء »ِسـالح 

ـح في أفسـس ٦: ١٣–١٨.  هللا الكامـل« )أفسـس ٦: ١٣( الُموضَّ
إنَّ انتحـال الشـخصيات والظهـورات الشـيطانية يُمكـن أن تكـون أمـوًرا ُمرعبـة وخادعـة 
ا، ولكنهـا لـن تتمكَّـن مـن تضليـل أولئـك الذيـن احتموا بـاهلل وثبتوا فـي كلمته. ِمـن منظور  جـدًّ
س عن الخلود المشـروط للجنس  المبـدأ، وبالنسـبة ألولئـك الذين يؤمنـون بمبدأ الِكتَـاب الُمقدَّ
البشـري، فإنَّهـم يعلمـون بـأنَّ أي ظهـور أو تواصل مـع األموات هـو ِمن أصوٍل شـيطانية ويجب 
أن يتـم رفضـه بنعمـة هللا القويـة. مـرة أخـرى، مهمـا كان الظهـور قويًـا، وُمقِنًعـا، وحقيقيًـا كمـا 

يبـدو، يجـب علينـا أن نقـف بثبـات علـى تعليـم بـأنَّ الموتى راقـدون فـي القبور. 
مـع ذلـك، تخيَّـل فُقدانـك ألحد أحبائك، ثـم إيمانك بأنَّ ذلك الشـخص المحبـوب يظهر لك؟ 
ويَُعبِّـر لـك عـن ُحبِّـه؟ ويُخبرك بمدى شـوقه لك؟ ويقول أشـياء، نعـم، ُهو فقـط يعرفها؟ ويقول 
ال بشـكل ُمطلـق على ما يُعلِّمـه الِكتَاب  بأنـه اآلن فـي مـكاٍن أفضـل؟ إذا لم يكن الشـخص ُمتَأصِّ
س عـن حالـة الموتـى، فكِّر في مدى سـهولة وقوِعـِه أو وقوِعها في هـذه الخدعة، خاصة  الُمقـدَّ

ألنهـم يرغبون فـي تصديقها واإليمـان بها أيًضا. 

مـا الـذي يعنيـه أن نحمـل »سـالح هللا الكامـل«؟ بالمعنـى الَعَملـي لــ يوًما بعـد يوم، 
كيـف نفعـل هـذا فـي كل مجـال مـن مجـاالت حياتنـا، ليـس فقـط فـي تعامالتنـا مع 

ُمخادعـات آخـر الزمان؟ 

9 كانون األول )ديسمبر(        الجمعة        

عي بأنهـا تَبْتَِكر تَِقنية َستَسـمح لنـا باالتصال مع  رس:توجـد مؤسسـة تَدَّ لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
الموتـى »عـن طريـق الرسـائل الّنصيَّـة القصيـرة، والُمكالمـات الهاتفية، ومؤتمـرات الفيديـو«. إنَّ 
عـي بـأنَّ  )post material persons( تعنـي مـا بعـد الحالـة الجسـدية لألشـخاص( وهـو موقـع يَدَّ
البشـر حينمـا يموتـون ينتقلـون ببسـاطة »إلـى مرحلـة أخـرى ِمـن األبديـة«، لكنهـم »يَحتَِفظون 
بوعيهـم، وهويتهـم، والجوانب األساسـية لَِشـكلهم الجسـماني السـابق«. ولكن، األكثـر أهمية من 
عـي جماعـة التليفون الروحـي بأنها تُطوِّره، فـي ثالث مراحل، هو تقنية َستَسـَمح  ذلـك، والـذي تدَّ
بالتواصـل مـا بيـن األشـخاص الجسـديين )الماديين( واألشـخاص غير الجسـديين )غيـر الماديين(.

المرحلـة األولـى سـوف »تَسـمح بإرسـال رسـائل نصيَّـة والطباعـة مـع األشـخاص الذيـن هم 
غيـر جسـديين PMPs ِمـن أفـراد العائلـة، واألصدقـاء، والخبـراء فـي كل مجـال مـن مجـاالت 
االختصـاص.« المرحلـة الثانيـة ِمـن الُمفتَـرَض أنهـا سـوف »تُمكِّنـك ِمـن التَّخاطـب مـع أحبائك 
الذيـن يسـكنون فـي جانـٍب آخـر مـن األبديـة.« والمرحلة الثالثـة، َسـتَفتَح الطريق إلى »سـماع 

ورؤيـة أولئـك الذيـن يختبـرون مجـال كل اإلمكانيـات مـن نقطـة ُمراقبـة ُمختلفـة.« 
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ـا َمـن  الُمخيـف بصفـة خاصـة هـو طريقـة اختبـار مـا إذا كان الموتـى الُمتَّصلـون هـم حقًّ
عـون أنهـم ُهـم. »فمثـاًل،« يقـول الموقـع: »قـد يسـأل أحـد الوالديـن المفجوعيـن األسـئلة  يَدَّ
التاليـة عـن ابنـة أو ابـن َغيَّـر عالمـه: ›هـل كان لديـك كلب اسـمه سـنوبي عندمـا كُنـَت ِطفاًل؟ 
هـل أهدينـاك سـكين جيـب فـي عيد ميالدك العاِشـر؟‹« يـا له من أمـر مثير لالهتمـام في ضوء 
هـذا التحذيـر: »فأحيانًـا تظهـر خالئـق روحيـة لبعـض األشـخاص فـي هيئـة أصدقائهـم الموتى، 
ويسـردون حـوادث لهـا صلـة بحياتهـم، ويمارسـون أعمـااًل كانـوا يمارسـونها وهم أحيـاء« )روح 

النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة ٦١٩(. 

أسئلة للنقاش
	� ِبحّجـة أن يكونـوا مقبوليـن ثقافيـا، يسـتهلك الكثيـر ِمن المسـيحيين كل مـا تَُروِّج 
ـه عالقتنـا مـع  س يجـب أن تَُوجِّ لـه وسـائل اإلعـالم� أيـة مبـادئ فـي الِكَتـاب الُمقـدَّ
وسـائل اإلعـالم، خاصـة عندمـا تُروِّج وِبَشـكل مكشـوف عـن آراء نعـرف بأنَّهـا خاطئة 

وخادعـة )انظـر المزاميـر 	0	: 	–8؛ األمثـال 4: 23؛ فيلبـي 4: 8(؟ 

2� كيـف يمكننـا أن نُسـاعد اآلخريـن لَِيتغلَّبوا علـى أضاليل وُمخادعات الشـيطان في 
آخـر الزمـان دون أن نَُعرِّض أنفسـنا للتأثيـرات الُمضللة لنفس تلـك الُمخادعات؟

3� اعتبـر الكثيـر مـن المسـيحيين بـأنَّ قصـة اسـتدعاء «صموئيـل« مـن القبـر هـي 
س علـى أنَّ األموات يسـتمرُّون في الحيـاة� ما الـذي يُعلِّمنا  دليـل مـن الِكَتـاب الُمقـدَّ
ه ال يمكننا االسـتناد إلى نٍص واحـٍد فقط أو  إيَّـاه هـذا السـرد )القصـة( عـن حقيقة أنَـّ
قصـٍة واحـدة لِِبنـاِء مبـدأ، بـل بالحـري يجب علينـا أن ننظر إلـى كل ما يقولـه الِكَتاب 

س حـول أي موضوع؟ الُمقـدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9	



* 10-16 كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثاين عرش    

س للعالَم رؤية الِكَتاب الُمقدَّ

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: لوقـا 2: 52؛ متـى 4: 23؛ 1كورنثـوس 6: 19، 20؛ مزمـور 24: 3، 4؛ 

أعمـال 8: 4-24؛ 1يوحنـا 3: 3-1. 

ُسـكُْم ِبالتََّماِم� َولُْتْحَفْظ ُروُحكُْم َونَْفُسـكُْم َوَجَسـُدكُْم  ـالَِم نَْفُسـُه يَُقدِّ آيـة الحفظ: »َوإِلُه السَّ
كَاِملَـًة ِبـالَ لَـْوٍم ِعْنَد َمِجيِء َربَِّنا يَُسـوَع الَْمِسـيحِ« )	تسـالونيكي 5: 23(�

يتحـدث ِسـفر الرؤيـا عـن نوعيـن رئيسـيين للــ »َعولََمـة« قبـل المجـيء الثانـي للمسـيح. 
بَـت كل األرض  ث عـن عولمـة الضـالل، عندمـا »تََعجَّ األصحـاح ١٣ مـن سـفر رؤيـا يوحنـا، يتحـدَّ
وراء الوحـش« الطالِـع مـن البحـر )رؤيـا ١٣: ٣، ٧، ٨، ١2، ١٦(. ِسـفر الرؤيـا األصحاح ١٤ يَُسـلِّط 
ة وقبيلة ولِسـان وَشـعب«  الضـوء علـى َعولََمـة الحـق، عندما َسـيُْكَرز بالبشـارة األبدية لـ »كُلِّ أمَّ
)رؤيـا ١٤: ٦، ٧(. أثنـاء هـذه األزِمنـة الصعبـة )2تيموثـاوس ٣: ١( َسـتَهب »كل ريـح تعليـم« 
)أفسـس ٤: ١٤( والنـاس سـوف »يَصرِفُـون َمسـامعهم عـن الحـق، ويَنَحرِفـون إلـى الخرافـات« 
)2تيموثـاوس ٤: ٤(. »َعبْـَر الضاللتيـن العظيمتيـن، وهمـا خلـود النَّْفـِس وتقديـس يـوم األحـد، 
سـيوقع الشـيطان النـاس تحـت سـلطان مخادعاتـه. وفيمـا ترسـي الضاللـة األولى أسـس مناجاة 
األرواح تربطهـم الضاللـة الثانيـة بعجلـة رومـا« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة ٥٣٦(. 

وإلـى أن تنكشـف هـذه األحـداث النهائيـة، يجـب علينـا أن نبقـى ثابتيـن فـي إيماننـا ِبُكل 
الحـق الـذي لدينـا، والـذي يشـمل الطبيعـة البشـرية وطبيعـة المـوت، ألننـا نسـعى لالسترشـاد 

ين لظهـور المسـيح المجيـد. بالـرُّوح الُْقـُدِس بهـدف أن نكـون ُمسـتَِعدِّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 17كانون األول )ديسمبر(. *نرجو التَّعمُّ
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11 كانون األول )ديسمبر(        األحد        

مثال يسوع
م )نمّو( يسوع التي ُذِكرَت في هذا المقطع؟  اقرأ لوقا 2: 52� ما هي األبعاد األربعة لَِتَقدُّ

 

كان يسـوع هـو اإلنسـان الكامـل، وقـد شـمل نُُمـوَّه كل األبعـاد األساسـية للوجود البشـري. 
م في الِحْكَمـة ]عقليا[  وبحسـب اآليـة المذكـورة فـي لوقـا 2: ٥2، نرى بأنَّ »يسـوع… كان يَتَقـدَّ
والقامـة ]جسـديا[ والنِّعَمـة عنـد هللا ]روحيًـا[ والنـاس ]اجتماعيـا[.« »لقـد كان عقلـه نشـيطًا 
وِفكـره ثاقبًـا، وكان تفكيـره وحكمتـه سـابقين لُعمـره. ومـع ذلـك فقـد كان ُخلقـه جميـاًل فـي 
تناسـقه. كانـت قـوى جسـمه وعقلـه تنمـو تدريًجـا متمشـية مـع قوانيـن الصبـا. وكصبـي أبدى 
يسـوع جمـااًل خاًصـا فـي ميولـه: فكانـت يـداه على أتـمِّ اسـتعداد للقيـام بأيَّة خدمـة لآلخرين، 
ي باالسـتقامة  ـدق الذي ال يُضحِّ وأظهـر صبـرًا لـم يكـن ممكًنـا أْن يَُعكِّرَه أحـد. وكان متحلِّيًا بالصِّ
خـر، كشـفت حياتـه عـن جمـال اللُّطـف الـذي ال  بـأي ثمـن. وإذ كان ثابتًـا علـى مبادئـه كالصَّ

تشـوبه األنانيـة« )روح النبـوة، ُمشـتهى األجيـال، صفحـة ٥٧(.

ـفاء – أن   اقـرأ متـى 4: 23� كيـف يُمِكـن لِِخدَمـة المسـيح الُثالثيـة – التعليـم، والِكـرازة، والشِّ
تسـتمر وتتحقـق بفاعليـة مـن ِقَبلنـا نحـن في يومنـا هذا؟

 

 

إذا كُنَّـا نَْعتَـرِف بـأنَّ الكائـن البشـري هـو شـخص ُمتكاِمـل وغيـر قابـل للتجزئـة، فـال يُمكننا 
إذن َحصـر أو تقييـد ديانتنـا باألمـور الروحيـة فقـط. فالَحـق، فـي الواقع، يشـمل كياننـا بأكمله، 
ي كاِمـل فتـرة حياتنـا، ويضمُّ كل أبعـاد حياتنـا. إنَّ العناصر الجسـدية والروحيـة ُمتكاِملة  ويُغطِـّ
وُمتَِّحـدة ِبُقـوَّة شـديدة بحيـث ال يُمكـن فصلهـا. ورغـم أننـا، كَبَشـٍر خاطئيـن، لـن نكـون أبـًدا 
حـة أعـاله، فنحـن بنعمـة هللا علينـا أن نحتـذي بهـا، مـن أجـل  ُمسـاوين لُِصـورة يسـوع الموضَّ
اسـتعادة صـورة الخالـق فـي اإلنسـان، مـن أجـل إعـادة اإلنسـان إلـى حالـة الكمـال التـي ُخلَِق 
عليهـا، مـن أجـل تعزيـز تنميـة الجسـد، والعقـل، والنفـس - هـذا هـو َعَمـل الفـداء. وهـذا مـا 

يسـعى هللا ألن يفعلـه فـي شـعبه كجـزء مـن عمليـة إعدادهـم لَِعوَدتِـه. 

ا أن نفشـل بسـبب االختـالف� كيـف  ـهل جـدًّ إذ نُقـارن أنفسـنا مـع يسـوع، ِمـن السَّ
يُمكـن للتركيـز علـى الصليـب ومـا يعنيـه، أن يحمينـا مـن اإلصابـة باليـأس واإلحبـاط 

بسـبب مـا نـراه فـي أنفسـنا مقارنـة مـع مـا نـراه في يسـوع؟
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12 كانون األول )ديسمبر(        االثنين        

الجسد كََهيكَل
عـة عـن  اٍت ُمتَنوِّ َدت النظريـة الثُّنائِيـة للَجَسـد المائِـت مـع النَّفـس الخالـدة نَظَريَـّ لقـد َولَـّ
جسـم اإلنسـان. فَمثاًل، فاَلِسـفة اليونان الُقدماء، اعتَبَروا َجَسـد اإلنسان ِسـجًنا للنفس التي كانت 
تَتحـرَّر مـن الَجَسـد بالمـوت. وفي ُمحاكاة لهـذا المفهوم الوثنـي، يؤمن الكثير من المسـيحيين، 
فـي يومنـا الحاضر، بأنَّ الجسـد هو المسـكن الُمؤقَّت للنفس الخالدة، التي سـتتَّحد مع الجسـد 
عنـد القيامـة. علـى النَّقيـض ِمـن ذلـك، »Pantheists« أو المؤمنـون بوحـدة الوجـود ]الذيـن 
ف إلًهـا شـاِماًل، وال يوجـد إلـه شـخصي أو ُمميَّـز[ يجعلـون جسـد  يؤمنـون بـأنَّ كل شـيء يؤلِـّ
اإلنسـان إلهـي؛ ويؤمنـون بـأنَّ هللا والكـون أو الطبيعـة ُهمـا شـيء واحـد وُمتطابقـان. بالنسـبة 
لهـم، كل األشـياء هـي هللا والجسـم البشـري هو جزء مـن مادة إلهيـة واحدة متكاملـة وعالميَّة. 
إذ تُحيـط بَنـا نظريـات متضاربـة حـول الموضـوع، يجـب علينـا أن نَِقَف بثبـات على مـا يَُعلِّمه 

س بخصـوص الطبيعة البشـرية.  الِكتَـاب الُمقـدَّ

اقـرأ 	كورنثـوس 6: 9	، 20 و	كورنثـوس 0	: 	3� كيـف يُمِكـن لَِفهِمنـا بـأنَّ َجَسـَدنا الـذي هو 
ر إيجابيًّـا على نمـط حياتنا؟  »هيـكل للـروح القـدس« وأنـه »هيـكل هللا« أن يُؤثِـّ

 

 

ُكاًل ِمـن آدم وحـواء ُخلَقـا على صورة هللا كََشـبَهه )التكويـن ١: 2٦، 2٧(، مما انَعَكس ليس على 
صفاتهمـا فقـط، ولكـن أيًضـا علـى َمظهرهمـا المـادِّي. وألنَّ تلـك الصورة قـد تََشـوََّهت وكاَدت أن 
تَختَفـي بوجـود الخطيـة، فـإنَّ َعَمـل الفداء هـو إعادة الجنس البشـري إلـى حالته األصلية، شـامال 
صحتهـم الجسـدية، إلـى الدرجة الممكنة للكائنات غير القادرة على الُمشـاركة في شـجرة الحياة.

هـذا االسـترداد هـو عملية تطول مدى الحياة وَسـتَكتَِمل فقط عند المجيء الثاني للمسـيح، 
عندما يلبس الفاِسـد َعَدم فَسـاد، ويُصبَح المائِت َخالًِدا )١كورنثوس ١٥: ٥٣، ٥٤(. 

كَتَـَب الرسـول يوحنـا إلى صديقه غايُـس: »أيها الحبيـب، أودُّ أن تكون موفًَّقا فـي كل أمر، وأن 
تك الروحيـة« )٣يوحنا ١: 2 من ترجمـة كتاب الحياة(.  تكـون صحتـك البدنيـة قويـة وُمعافاة كصحَّ
إذا أدَركنـا أو اعترفنـا بـأن اإلنسـان هو كيـان غير قابل للتجزئة، وأنَّ الديانة تشـمل كل جوانب 
حياة اإلنسـان، إذن يجب علينا أن نعتَِبر صحتنا الجسـدية أيضا كفريضة دينية. يجب أن نَْستَرِشـَد 
بالمبـدأ اإللهـي: »فـإذا كنتـم تأكلـون أو تَشـَربون أو تَفعلـون شـيئا، فافعلـوا كل شـيء لمجد هللا« 
)١كورنثـوس ١0: ٣١(. ولكـن تََذكَّـروا بأننـا مـا زلنا نعيـش في عالم حيث يمكن للنـاس الطيبين أن 
يبذلـوا قصـارى جهوِدهم ومع ذلك يُقاسـون ِمن عواقب الطبيعة البشـرية اآلثِمة والبيئة الخاطئة. 

لذلـك، علينـا أن نتـوكَّل على هللا ونبذل قصـارى جهدنا، ونتـرك النتائج مع هلل. 
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13 كانون األول )ديسمبر(       الثالثاء        

ِفكْر المسيح
يعتقـد بعـض النـاس أنَّ اإلنسـان َسـيَتحوَّل بتغييـر البيئـة. بالتأكيـد، يجـب علينـا أن نتجنَّب 
األماكـن والظـروف التـي تجعلنـا أكثـر ُعرضـة للتجربـة )المزاميـر ١: ١؛ األمثـال ٥: ١–٨(. لكـنَّ 
ُمشـِكلتنا مـع التَّجربـة والخطيـة يُمِكن حلُّها فقط من خـالل تحويل وتغيير قلوبنـا )أو أذهاننا(. 
اِخـل، ِمن قلـوب الناس،  لقـد لََمـَس المسـيح جوهـر هـذا الموضـوع عندمـا قال: «ألنـه ِمـن الدَّ
تَخـرج األفـكار الشـريرة؛ زنـى، فسـق، قتـل، َسـرقة، طََمـع، ُخبْـث، َمكـر، عهـارة، عيـن شـريرة، 
تجديـف، كبريـاء، جهـل« )مرقـس ٧: 2١، 22(. معنـى ذلـك أنَّ عقولنـا أو أذهاننـا بحاجـٍة ألن 

ل.  تتغيَّـر وتتحـوَّل حتـى يُمِكـن لسـلوكنا أن يتبدَّ

اقـرأ اآليـات التاليـة: 	كورنثـوس 2: 6	؛ المزامير 24: 3، 4؛ رومية 2	: 2؛ فيلبي 4: 8 وكولوسـي 
3: 2� مـا معنـى أن يكون لنا »ِفكْر المسـيح«؟

 

 

لقـد َوَعـَد الـرب أنـه وبموجـب ›العهـد الجديـد‹ َسـيََضع شـريعته فـي داخـل شـعبه )فـي 
أذهانهـم( وسـيكتبها علـى قلوبهـم )إرميـا ٣١: ٣١؛ قـارن مـع عبرانييـن ٨: ٨–١0؛ عبرانييـن ١0: 
ـق معنـى وصايا  ـَع وَعمَّ ١٦(. ليـس مـن الُمفاجـئ إذن أنَّ المسـيح، فـي عظتـه علـى الجبـل، َوسَّ
هللا إلـى مسـتوى األفـكار والنوايـا )انظـر متـى ٥: ١٧–٤٨(. إذن، يمكننـا أن نُْحـِرز النُّصـرة علـى 
دة، وعلى مسـتوى األفـكار والنوايا، وعلينـا أن نُطالب  التجربـة فقـط مـن خالل نعمـة هللا الُمَجدِّ

بهـذا الوعـد حتـى نتمكَّن مـن إيقـاف األفكار الشـريرة.
فـي هـذه الحيـاة، وبالرَّغـم مـن إخالصنـا وإيماننا، فإننا لـن نَِصل أبـًدا إلى الطهـارة الكاملة. 
ولكـن، إذا كُنَّـا فـي المسـيح، فإنَّ ِبرَّه يَُغطِّينـا بالتَّمام. ورغم أننا لسـنا كاملين بعـد، فنحن نُْعتَبَر 
كامليـن بالِفعـل فـي المسـيح )فيلبـي ٣: ١2–١٥(. »عندما نكـون ُمتَّحدين مع المسـيح، لنا فكر 
المسـيح. الطهـارة والمحبـة تشـع وتظهـر فـي الصفـات، الوداعـة والحـق تحكـم الحيـاة. تعبير 
مالمـح الوجـه تتغيـر. سـكنى المسـيح فـي النفـس تمـارس قـوة تجديديـة، والمظهـر الخارجـي 
الـذي يشـهد للسـالم والفـرح اللـذان يسـودان فـي الداخـل.« ) روح النبـوة، رسـائل مختـارة، 

المجلـد ١، صفحـة ٣٣٧(.
الـدؤوب  والجهـد  الـذات،  عـن  يـوم  كل  والمـوت  اليومـي،  التسـليم  مـن خـالل  فقـط 
يوميًـا، وباإليمـان والِطاعـة ليسـوع المسـيح يُمِكـن لنـا أن نَْختَِبـر هـذا النـوع مـن التغييـر 

فـي حياتنـا.  والتجديـد 
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ا حتـى لألفـكار  تخيَّـل كيـف سـتكون حياتـك إذا اسـَتطَْعَت أن تَمَنـع أو تََضـع حـدًّ
الشـريرة� كيـف سـَتخَتلِف حياتـك؟ مـا هـي الطريقـة الوحيـدة المحتملة ليكـون هذا 

هـو اختبـارك؟

14 كانون األول )ديسمبر(        األربعاء        

إرشاد الروح
الـرُّوح الُْقـُدِس هـو وكيـل هللا القـوي الـذي يَْسـُكب محبـة هللا فـي قلوبنـا )روميـة ٥: ٥(، 
ويقودنـا إلـى اختبـار خـالٍص حقيقـي )يوحنـا ١٦: ٧–١١(، ويرشـدنا إلـى جميـع الحـق )يوحنـا 
ينـا إلتمـام ُمرسـلية اإلنجيـل )أعمـال الرسـل ١: ٨(. وألنَّ الـرُّوح الُْقـُدِس هو الذي  ١٦: ١٣(، ويُقوِّ
يُقـاوم ويُبِطـل َعمـل الشـيطان الفاِسـد، فليـَس ِمن المفاجـئ أن يُحاول الشـيطان بكل الوسـائل 
أن يُشـوِّه فهمنـا لطبيعـة وَعَمـل الـرُّوح الُْقـُدِس. فبينما ينكـر البعض شـخصيته )أقنومـه(، يُرَكِّز 

تـه الُمَغيِّرة. آخـرون علـى مواهـب الـروح أكثـر مـن تركيزهـم علـى قُوَّ

اقـرأ أعمـال الرسـل 8: 4–24� أراد سـيمون السـاحر، الـذي ِمـن السـامرة، أن ينال عطايـا الرُّوح 
الُْقـُدِس مـن دون أن يتغيَّـر مـن الـرُّوح الُْقـُدِس� كيـف ال يـزال هـذا الموقـف ذاتـه يتجلى في 

يومنـا هذا؟ 

 

 

إنَّ أبنـاء هللا هـم أولئـك الذيـن ينقـادون بالـرُّوح الُْقـُدِس )روميـة ٨: ١٤( إلـى جميـع الحـق 
ر يسـوع بعبـارات واضحـة: »ليـس كُل  فـي كلمـة هللا )يوحنـا ١٦: ١٣؛ يوحنـا ١٧: ١٧(. لقـد َحـذَّ
َمـن يقـول لـي: يـا رب يـا رب يدخـل ملكـوت السـماوات. بـل الـذي يفعـل إرادة أبـي الذي في 
السـماوات. كثيـرون َسـيَقولون لـي فـي ذلك اليوم: يـا رب يا رب، أليس باسـمك تنبّأنا، وباسـِمك 
أخرجنـا شـياطين، وباسـمك َصَنعنـا قُـّوات كثيـرة؟« فحينئـذ سـأصرِّح لهـم بوضـوح: «إنـي لـم 
أعرفكـم قـط! اذهبـوا عنـي يـا فاعلـي اإلثم!« )متـى ٧: 2١–2٣(. هـذا يعني بـأنَّ الـرُّوح الُْقُدِس 
ال يُرِشـد أي شـخص بعيـدا عـن كلمـة هللا – الكلمـة التـي أوحى هو نفسـه بها – ولكـن باألحرى 

يقودنـا دائمـا للتوافـق واالمتثـال مع تلـك الكلمة. 
إنَّ نفـس الـرُّوح الُْقـُدِس الـذي يُرشـدنا إلـى جميـع الحـق، يَُمكِّننا أيًضـا ويمنحنا القـوة لقيادة 
م مرسـليتنا  آخرين إلى ذلك الحق العجيب )متى 2٨: ١٨–20؛ أعمال الرسـل ١: ٨(. وفيما نحن نُتمِّ
د  المقدسـة، نمتلـك َدعَمـه الخاص. ولذلـك، يجب علينا أن نركع أمـام الرب صباحا تلو صبـاح ونَُجدِّ

سـة. نـذور تكريسـنا لـه. إذا فعلنا ذلك، سـيمنحنا الـرب حضور روحه، مع قُوَّتِه الُمنِعشـة والُمَقدِّ
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مـع ذلـك، يجـب علينـا أن نكـون ُمْنَفِتحين لِِقيـادة الرُّوح الُْقـُدِس من خالل اتِّخـاذ اختيارات 
واعيـة فـي كل يـوم، وَعَمـل ما نعـرف أنه َصواب وتََجنُّب مـا نعرف أنه خطـأ. أي أننا فقط، ومن 
ة التـي يَمنحَنا إيَّاهـا هللا، سـنكون ُمنفتحين  خـالل َسـعينا للعيـش كمـا ينبغـي أن نعيـش، بالقـوَّ

ة الـرُّوح الُْقـُدِس في حياتنـا، تلك التي وعدنـا هللا بها.  السـتالم قُـوَّ

ا أن نَُصلِّي، صباًحا ومسـاًءا، ِمـن أجل أن نكـون ُمنَفِتحين لقيادة  لمـاذا ِمـن الُمهـم جدًّ
الـرُّوح الُْقـُدِس في حياتنا؟ 

15 كانون األول )ديسمبر(        الخميس        

ون لِظهورِه ُمسَتِعدُّ
إننـا نعيـش فـي عالم محموم، بـه الكثير من االحتياجـات الُمْصطََنَعة )الُمْفتََعلـة( والُملهيات 
التـي تلفـت األنظـار. وإذا لـم نَُكـن َحِذريـن، يُمِكـن لهذه األمـور أن تَسـتَهلِك كل وقتنـا وتُحوِّل 
أولوياتنـا. هـذا ليـس ُمجرَّد ُمنتٍَج ثانوي آخر لعالمنا اإللكتروني الُمَعولَم؛ يجب على المسـيحيين 
فـي كل عصـر، ِبَدرجـٍة أو بأخـرى، أن يكونـوا على أهبة االسـتعداد لُِمواجهة محاوالت الشـيطان 

ـا هو ُمهـم حًقا في هـذه الحياة.  لتشـتيت انتباههـم َعمَّ
َمـن ِمّنـا، إذا لـم يكـن حريًصـا، ليـس فـي َخطَـر االبتعـاد عـن الـرَّب والتفكيـر فـي األمـور 
الدنيويـة، واألشـياء الجسـدية، واألمـور التي فـي النهاية ال يمكـن أن ترضينا على المـدى البعيد، 

والتـي فـي النهايـة يُمِكـن أن تـؤدِّي إلـى دمارنـا الرُّوحي؟ 

اقـرأ 2بطـرس 3: 4	 و	يوحنـا 3: 	–3� مـا هـو الفرق الذي تـراه ما بين إعداد أنفسـنا للمجيء 
الثانـي، وأن نكون ُمسـَتعدين لذلـك الَحَدث المجيد؟ 

 

 

الثانـي ُعـذًرا للتأجيـل  الُمسـتَِمر للمجـيء  غالبـا مـا يُصِبـح مفهـوم االسـتعداد )اإلعـداد( 
والُمماطَلـة. يُمِكـن لهـذا المفهـوم، وبـكل بسـاطة، أن يقـود الشـخص إلـى االسـترخاء تحـت 

افتـراض العبـد الشـرير الـذي يقـول فـي قلبـه: »سـيِّدي يُبطـئ قُدوَمـه« )متـى 2٤: ٤٨(. 

اقـرأ مزاميـر 95: 7، 8؛ عبرانييـن 3: 7، 8، 5	؛ وعبرانييـن 4: 7� مـا الـذي تقولـه لنا هذه اآليات 
عن االسـتعداد اآلن؟ 
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س، وقـت الخـالص هـو دائمـا »اليـوم« وليـس غـًدا أبـًدا )انظـر  مـن منظـور الِكتَـاب الُمقـدَّ
مزاميـر ٩٥: ٧، ٨؛ عبرانييـن ٣: ٧، ٨، ١٥؛ عبرانييـن ٤: ٧(. واألكثـر مـن ذلك: مـا لم يحدث اختبار 
تجديـد كبيـر، فإننـا َسَنسـتَمر كمـا نحـن عليـه اآلن. إنَّ الوقـت بحـدِّ ذاتـه ال يُغيِّر غيـر الُمتغيِّر. 
فمـا لـم يكـن المـرء ينمو باسـتمرار فـي النعمة، ويَمضـي قُُدًما في اإليمـان، فإنَّ الميل سـيكون 
إلـى التَّراُجـع، وإلـى أن يُصِبـَح اإلنسـان قاسـيًا، ُمتَشـكًِّكا، ُمتَهكًِّمـا، سـاِخرًا، وحتـى غيـر ُمؤِمـن 

وجاِحًدا.
ـرة لحياتنا.  مـن هـذا المنظـور يمكننـا أن نقـول بأنَّ كل يـوٍم من أيَّام حياتنا هو نسـخة ُمَصغَّ
ين  ولهـذا، يجـب علينـا، بنعمة هللا، أن نُخطِّط للمسـتقبل، ولكن علينا أن نَعيش كُلَّ يوم ُمسـتَعدِّ
ام حياتنـا - بالنَّظـر إلـى  لَِعـودة يسـوع – خاصـة ألنَّ اليـوم قـد يكـون هـو آخـر يـوم ِمـن أيَـّ

الحـوادث غيـر الُمتوقَّعة للحيـاة الحاضرة.

كيـف يمكنـك، اليـوم، أن تكـون ُمْسـَتعًدا لعـودة يسـوع لو أنه سـيعود اليـوم؟ ناقش 
إجابتـك فـي الصف يوم السـبت�

16 كانون األول )ديسمبر(        الجمعة        

رس: اقـرأ لـروح النبـوة، ِمـن كِتـاب «خدمـة الشـفاء«، الفصـل الـذي  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
بعنـوان »ُمعالجـة المـرض الَعقلـي«، صفحـة ١٦٩-١٨0.

»الصـراع العظيـم يَقتـرب ِمـن نهايتـه. فـكل تقريـر )َخبَـر( عـن كارثة فـي البحـر أو البر هو 
شـهادة لحقيقـة أنَّ نهايـة كل شـيء قـد اقتََربَـت. الحـروب وأخبـار الحـروب تُعلنها. هـل هناك 
ب األحداث العظيمـة التي َسـتُْفتَح أمامنا؟ الرب  مسـيحي ال يـدق نبضـه بفعل متسـارع إذ يترقَـّ

آٍت. نحـن نسـمع وقـع خطـوات إلـٍه يقتـرب« )روح النبوة، مـاران آثـا، صفحة 220. 
»ِعـش حيـاة اإليمـان يوًمـا بعد يوم. ال تقلقـوا وال تتضايقوا حـول زمان الضيق قبـل األوان. ال 
تسـتمروا فـي التفكيـر ›أنـا خائف أنـي لن أصمد في يـوم االمتحان العظيم.‹ عليـك أن تعيش في 
الحاضـر، لهـذا اليـوم فقـط. الغد ليس لك. اليـوم عليك أن تُْحـِرز الَغلَبة على نفسـك. اليوم عليك 
أن تعيـش حيـاة الصـالة. اليـوم عليـك أن تجاهـد الجهاد الحسـن باإليمـان. اليوم عليـك أن تؤمن 
بـأنَّ هللا يبـاركك. وإذ تحـرز النصـرة علـى الظـالم والشـك، سـوف تلبـي مطالـب الرب، وسـتصبح 

بَرَكَـة لَِمـن هـم حولك« )روح النبـوة، عالمات األزمنة، 20 تشـرين األول )أكتوبـر(، ١٨٨٧(.
ين للقائه بسـالم. دعونا نكـون عازمين على بذل  »الـرب آت قريبـا، ويجـب أن نكون ُمسـتَعدِّ
كل مـا فـي وسـعنا لنشـر النـور لَِمـن ُهـم حولنـا. علينـا أن ال نكـون حزانى، بـل فرحيـن، وعلينا 
ين وُمنتَظرين ظهـوره. يا له من  أن نجعـل الـرب يسـوع دائمـا أمامنـا... علينـا أن نكـون ُمسـتَعدِّ
يـوم مجيـد حيـن نـراه، وهو يُرَحِّب بنـا كأبنائـه المفديين! لقد طـال انتظارنا، ولكـن لم يضعف 
إيماننـا. لـو كان لنـا فقـط أن نـرى الملـك فـي بهائـه، سـنكون ُمباركيـن إلـى أبد اآلبدين. أشـعر 
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كأننـي يجـب أن أصـرخ عاليًـا: ›فـي الطريـق إلـى البيـت.‹ نحـن نقتـرب مـن الوقـت الـذي فيه 
سـيأتي المسـيح بقـوة ومجـد عظيمين، ليأخذ مفدييه إلـى بيتهم األبدي« )روح النبوة، السـماء، 

صفحة ١٦٥، ١٦٦(. 

أسئلة للنقاش
	� كيـف يُمِكـن لَِمفهـوم الشـخص – الجسـد، النفس، والروح كمجمـوع ال يتجزَّأ – أن 
يسـاعدنا لنفهـم بشـكل أفضل اإلطار الشـمولي للديـن وأهمية نمط حياتنا الشـخصي؟

2� اكل النهضـات واإلصالحـات الحقيقيـة تتمحـور حـول هللا وال تتمحـور مطلًقـا حول 
اإلنسـان )أو حول السـلوك البشـري(� كيف يوضح َمَثل الفريسـي والعشـار هذا المبدأ 

)انظـر لوقا 8	: 9-4	(؟

3� فـي الصـف )الفصـل(، ناقـش إجابتـك علـى السـؤال األخيـر ليـوم الخميـس� كيف 
يمكنـك أن تعـرف إذا كُنـَت ُمسـَتعًدا، وهل يمكنـك أن تكون واثًقا مـن دون أن تكون 

وقًحا وُمتغطرًسـا؟
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* 17-23كانون األول )ديسمرب(    الدرس الثالث عرش    

عملية الدينونة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: متـى 25: 31-46؛ دانيـال 7: 9-14؛ 1كورنثـوس 6: 2، 3؛ 2بطـرس 2: 

4-6؛ مالخـي 4: 1؛ رؤيـا 21: 8.

ُه الَبُـدَّ أَنََّنـا َجِميًعـا نُظَْهُر أََمـاَم كُرِْسـيِّ الَْمِسـيحِ، لَِيَنـاَل كُلُّ َواِحـٍد َما كَاَن  آيـة الحفـظ: »ألَنَـّ
ِبالَْجَسـِد ِبَحَسـِب َمـا َصَنـَع، َخْيـًرا كَاَن أَْم َشـرًّا« )2كورنثـوس 5: 0	(�

س واضـح بشـأن أمـٍر واحـد، فهـو واضـح بشـأن حقيقـة الدينونـة.  إذا كان الِكتَـاب الُمقـدَّ
فـاهلل َسـيُدين العالـم. اآليـات، فـي كلٍّ مـن العهد القديـم والجديد، كثيـرة وال يشـوبها الغموض. 

والَعدالـة التـي نَفتَِقـر إليهـا ُهنـا واآلن سـتتحقَّق فـي يـوم ما.
س بـأنَّ هللا »كاِمـل الَمعرِفَـة« )أيـوب ٣٧: ١٦ ترجمـة كتـاب الحيـاة(  يقـول الِكتَـاب الُمقـدَّ
وهـو «يَْعلَـم كل شـيء« )١يوحنـا ٣: 20(، بمـا فـي ذلك نوايانـا مهما كانت خفيَّـة )الجامعة ١2: 
١٤؛ إرميـاء ١٧: ١0(. يُمِكننـا االختبـاء مـن الجميـع ومـن كل شـيء آخـر، ولكـن ال يخفـى علـى 

شيء.  هللا 
إنَّ مـا تـدلُّ عليـه هـذه الحقيقة هـو أنَّ هللا ليس بحاجة إلـى إصدار ُحكـم )دينونة( من أجل 
أن يَعـرِف ُهـَو )هللا( حيـاة كل فَـرد. فأحـكام هللا، فـي الواِقـع، هي ترتيبـات إلهية، تُنَجـز ِمن أجل 
مصلحـة خالئـق هللا، في كُلٍّ من السـماء وعلـى األرض. هذه العملية هـي ذات طبيعة تاريخية – 

كونيـة ألن لوسـيفر بـدأ تمرُّده في السـماء ثم نََشـرَه إلى هـذا العالم )رؤيـا ١2: ٧–٩(.
خـالل هـذا األسـبوع سـوف نَْسـتَعرِض عمليـة دينونـة آخـر الزمـان مـع مراحلهـا الرئيسـية 
الثـالث: دينونـة مـا قَبْـَل المجـيء، الدينونـة األلفيـة، والدينونـة التنفيذيـة. وتنتهـي العمليـة 

بكاملهـا ِبتَبرئـة األبـرار والمـوت الثانـي لألشـرار. 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 24كانون األول )ديسمبر(.  *نرجو التَّعمُّ
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18 كانون األول )ديسمبر(        األحد        

الدينونة األخيرة )النهائية(
بالنسـبة للكثيريـن، ِفكـرة الدينونـة تعني اإلدانـة. ورغم أنَّ ذلك هو جزء مـن العملية، يجلب 
ن أيًضـا تبرئة  علينـا أال ننسـى بـأنَّ ِفكـرة الدينونـة لهـا جانـب إيجابـي، ذلـك ألنَّ الدينونـة تتضمَّ
األبـرار. فـي الواقـع، يُشـير سـفر دانيـال إلـى دينونـة نهائيـة )دينونـة آخر الزمـان( فيهـا »أعطي 
يسـي العلي«  الدين لقديسـي العلي« وفي ترجمة كتاب الحياة تقول الترجمة »تبرَّأت سـاحة قدِّ
)دانيـال ٧: 22(. إنَّ دينونـة هللا تشـمل اإلثنيـن مًعـا - وهـذا مبـدأ موجـود فـي اآليـة التاليـة مـن 
العهـد القديـم: »فاسـَمْع أنـَت فـي السـماء، واْعَمل، واقـِض بين عبيـدك، إذ تَْحُكم علـى الُمذنِب 

فَتجعـل طريَقـُه علـى رأسـه، وتُبَرِّر البـار إذ تُعطيه َحسـَب ِبرِّه« )١ملـوك ٨: ٣2(.

اقـرأ متـى 25: 	3–46؛ ويوحنـا 5: 	2–29� كيـف أشـار المسـيح إلى مفهومي اإلدانـة والتبرير 
فـي الدينونة األخيـرة )النهائية(؟ 

 

 

عـي البعـض بـأنَّ العبارتيـن »الَ يُـَداُن« )يوحنـا ٣: ١٨( و »الَ يَأْتِـي إِلَـى َديُْنونَـٍة« )يوحنا ٥:  يدَّ
2٤( تعنيـان بـأنَّ كل َمـن ُهم في المسـيح لن يُدانـوا على اإلطالق. لكنَّ هاتين الِعبارتين تُشـيران 
يُْنونَـة النهائيـة. وبالتالـي يجـب فهم هـذه اآليات علـى أنَّها  إلـى أنَّ المؤمنيـن ال يُدانـون فـي الدَّ
تقـول أنَّ كلَّ َمـن هـو في المسـيح »الَ يَُدان« )يوحنا ٣: ١٨( و »الَ يَأْتِـي إِلَى َديُْنونٍَة« في الدينونة 

النهائيـة )يوحنـا ٥: 2٤(، ألن كلَّ َمـن ُهـم في المسـيح قـد بُرِّروا بالفعل وبرئت سـاحتهم. 
د مصيرنـا فـي حياتنـا الحاضـرة. فأولئـك الذين ُهم في المسـيح، قـد حازوا  باختصـار، يتحـدَّ
علـى ضمـان تبريرهـم بالفعـل فـي الدينونـة، وأولئـك الذيـن ليسـوا في المسـيح، يبقـون تحت 
اإلدانـة فـي الدينونـة. فـي وصفـه للدينونـة )متـى 2٥: ٣١–٤٦(، لـم يقتَصـر المسـيح علـى ِذكِْر 
اء فقـط )األشـرار(، بـل أيضا ذَكَـر الِخراف )األبـرار(. َويُعلِن الرسـول بولـس بصراحة  وجـود الجـدًّ
ه: »ال بُـّد أننـا جميعـا نظهر أمام كرسـي المسـيح، لِيَنال كل واحد ما كان بالجسـد بحسـب ما  أنَـّ

َصَنـع، خيرًا كان أم شـرًّا« )2كورنثـوس ٥: ١0(. 
ـل فـي الدينونـة، يجـب أن نُبقـي فـي أذهاننـا بأننـا ُمَخلَّصـون بالنِّعمـة  وفيمـا نحـن نتأمَّ
)إشـعياء ٥٥: ١؛ أفسـس 2: ٨-١0(، وُمبَـرَّرون باإليمـان )التكويـن ١٥: ٦؛ روميـة ٥: ١(، وُمدانـون 
باألعمـال )الجامعـة ١2: ١٤؛ متـى 2٥: ٣١–٤٦؛ رؤيـا 20: ١١–١٣(. إنَّ أسـاس عمليـة الدينونـة 
َصـت في الوصايا العشـر )الجامعـة ١2: ١٣، ١٤؛ يعقـوب ١: 2٥؛  هـو شـريعة هللا األدبيـة كمـا لُخِّ
ة الخارجيـة علـى ِصـْدق اختبـار خالصنـا، وبالتالـي، فهي  يعقـوب 2: ٨–١٧(. أعمالنـا هـي األِدلَـّ

العناصـر التـي سـيتم تقييمهـا أثنـاء الُحكم.
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ـفي أو اعتباطـي مـن هللا يقضـي باختيـار البعـض  تََذكَّـر: ليـس هنالـك قـرار أو ُحكـم تََعسُّ
ليخلصـوا وآخريـن ليهلكـوا. كل واحـد مسـؤول أدبيًـا وأخالقيـا عـن مصيـره أو مصيرهـا الخاص. 
فـي الختـام، إنَّ الدينونـة ليسـت هـي الوقـت الذي يَُقـرِّر فيـه هللا أن يقبلنـا أو يرفضنا، لكن 
ت  الدينونـة هـي الوقـت الـذي يُنهـي هللا فيه اختيارنا سـواء كُنَّا قَِبلنـاه أم ال – اختيـار تَجلَّى وتمَّ

البَرهنـة عليـه من خـالل أعمالنا.

19 كانون األول )ديسمبر(        االثنين        

دينونة ما قبل المجيء
إنَّ مفهـوم دينونـة مـا قبـل عودة المسـيح، أو ما نُطلِق عليه اسـم ›دينونة مـا قبل المجيء‹، 

س.  قـد َورَد في كثيـر من األماكن عبر الِكتَـاب الُمقدَّ

اقـرأ دانيـال 7: 9–4	؛ متـى 22: 	–4	؛ رؤيـا 		: 	، 8	، 9	؛ ورؤيـا 4	: 6، 7� كيف تُلقي هذه 
الفقـرات الضـوء علـى مفهـوم دينونة تحقيقيـة لِما قبل المجـيء في دار المحكمة السـماوية؟ 

مـا هو المعـزى من دينونـة كهذه؟ 

 

 

إن مفهـوم الدينونـة التحقيقيـة لشـعب هللا فـي فتـرة مـا قبـل المجـيء ُمؤسـس علـى ثالثة 
س.  تعاليـم رئيسـية فـي الِكتَـاب الُمقدَّ

األوَّل هـو مفهـوم أنَّ جميـع الموتـى - أبـراًرا أو غيـر أبـرار – يبقون بدون وعـي في قبورهم 
حتـى القيامة األخيرة )يوحنـا ٥: 2٥–2٩(. 

الثاني هو وجود دينونة كونية لجميع الجنس البشري )2كورنثوس ٥: ١0؛ رؤيا 20: ١١–١٣(.
الثالـث هـو حقيقـة أنَّ القيامـة األولـى سـتكون هـي الُمكافـأة الُمباَركـة لألبـرار، والقيامـة 

الثانيـة سـتكون موتًـا أبديًـا لألشـرار )يوحنـا ٥: 2٨، 2٩؛ رؤيـا 20: ٤–٦، ١2–١٥(. 
ه إذا كان كل الجنـس البشـري سـيحاكَم، فيجـب ُمحاكََمتهـم قبـل  مـا يعنيـه هـذا هـو أنَـّ
ـة بهـم، ألنهـم َسـيَنالون ُمجازاتهم األخيـرة )النهائيـة( في وقت تلـك القيامات. القيامـات الخاصَّ

إنَّ سـفر دانيـال يُسـاعدنا علـى فهـم كُلٍّ ِمـن: وقـت ›دينونـة مـا قبـل المجـيء‹ وطبيعتهـا. 
فـي ختـام فتـرة الــ 2,٣00 يـوم الرمزيـة – فـي سـنة ١٨٤٤ – يَتَبرَّأ القـدس السـماوي )دانيال ٨: 
١٤، قـارن مـع عبرانييـن ٩: 2٣( وتبـدأ الدينونـة التحقيقية لَِمـا قبل المجيء )دانيـال ٧: ٩–١٤(، 
يسـي العلي« )دانيال  طريقتـان مختلفتـان للتعبيـر عن نفس الَحـَدْث. والدينونة هي لِصالح »قدِّ

٧: 22(. أي أنهـا أخبار سـارة لشـعب هللا. 
م يسـوع عـن تحقيـٍق بشـأن َمّدعـّوي حفلـة الزفـاف قبـل أن تبدأ  فـي متـى 22: ١–١٤، تَكلَـّ

العرس.  وليمـة 
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وفـي سـفر رؤيـا يوحنا، يُشـار إلى الدينونـة التحقيقية لِمـا قبل المجيء، من خالل تشـبيهها 
ه »قـد جاَءت سـاعة  ـة قيـاس ›السـاجدين‹ فـي هيـكل هللا )رؤيـا ١١: ١( وفـي اإلعـالن بأنَـّ ِبُمهمَّ

دينونتـه« )رؤيـا ١٤: ٦، ٧؛ قـارن مع رؤيـا ١٤: ١٤–١٦(.

الدينونـة فـي السـماء علـى طريقـة عيشـنا  ر معرفتنـا عـن  تُؤثِـّ كيـف يجـب أن 
األرض؟ علـى 

20 كانون األول )ديسمبر(        الثالثاء        

الدينونة األلفية
س أنـه عنـد المجـيء الثانـي )١( القديسـون األحيـاء والقديسـون  يخبرنـا الِكتَـاب الُمقـدَّ
ون »لُِمالقـاة الرب في الهـواء« )١تسـالونيكي ٤: ١٦، ١٧(؛ )2( جميع  الُمقامـون كالهمـا َسـيَْنَضمَّ
ها  القديسـين َسـيُخطَفون إلـى السـماء لإلقامـة فـي السـماء مع يسـوع في »منـازل كثيـرة« أَعدَّ
ُهـَو لهـم )يوحنـا ١٤: ١–٣(؛ و)٣( عنـد نهايـة األلـف سـنة، َسـتَنزل أورشـليم الجديـدة إلى هذه 
األرض وتصبـح المنـزل األبدي للقديسـين )رؤيا 2١: ١–٣، ٩-١١(. إذن، خالل األلف سـنة، وبينما 
تظـل هـذه األرض َخِربـة وخاليـة، َسـيَملك القديسـون مـع المسـيح في السـماء )إرميـاء ٤: 2٣؛ 

رؤيـا 20: ٤(. 

اقـرأ 	كورنثـوس 6: 2، 3 ورؤيـا 20:  4–6، 		–3	� لمـاذا يجـب أن يُشـارك القديسـون فـي 
الدينونـة األلفيـة؟ 

 

 

عمليـة الدينونـة بأكملهـا تهـدف إلـى )١( تزكيـة صفـات هللا ضـد اتهامات الشـيطان بأنَّ هللا 
ظالـم فـي تعاملـه مـع خالئقـه؛ )2( تأكيـد النَّزاهـة والِحياديـة فـي ُمجـازاة األبـرار؛ )٣( إثبـات 
َعدالـة العقوبـات علـى األشـرار؛ و)٤( تبديـد كل الشـكوك التـي يُمِكـن أن تُـؤدِّي إلـى تََمـرٍُّد 
آخـر فـي الكـون. فـي الدينونـة التحقيقيـة لَِمـا قبـل المجيء لألبـرار، األجنـاد السـماويين فقط 
ُمشـتركون بهـا )دانيـال ٧: ٩، ١0(. ولكـن خـالل الدينونـة األلفيـة لألشـرار وللمالئكة السـاقطين، 

سيُشـارك القديسـون أنفسـهم فـي الدينونـة )١كورنثـوس ٦: ٣؛ يهـوذا ٦؛ رؤيـا 20: ٤–٦(.
بـدأت الدينونـة التحقيقيـة لمـا قبـل المجيء سـنة ١٨٤٤ عندمـا »ُوِضَعت عـروش... وَجلَس 
الدين، وفُِتَحت األسـفار« )دانيال ٧: ٩، ١0(. إال أن الدينونة األلفية سـتبدأ بعد انتقال القديسـين 
، مـرة أخرى، تُفتَح األسـفار  إلـى السـماء وجلوسـهم علـى العـروش، وتسـليم الدينونـة إليهـم. ثُمَّ
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السـماوية »وديـن األمـوات ممـا هو مكتوب في األسـفار بحسـب أعمالهـم« )رؤيـا 20: ٤، ١2(. 
توفـر هـذه العمليـة فرصـة للقديسـين لتقييـم األسـفار السـماوية ولِيَـروا ُمعاَملـة هللا العادلـة 
فـي كل الحـاالت. فهـو ال يُجـازي فقـط اعتمـاًدا علـى ما يسـتحقه كل واحـد وبناًء علـى قراراته 

الخاصـة، لكنَّـه يشـرح أيًضـا لماذا يفعـل ذلك. 

مـا الـذي يُعلمنـا هذا عن صفـات هللا، ذاك أنَّه وقبـل قيامة أيٍّ ِمـن الراقدين الهالكين 
لمواجهـة المـوت الثانـي، َسُيشـارك الُمَخلَّصـون في عمليـة الدينونة، ولن تتـم ُمعاَقبة 
أحـد قبـل أن نـرى نحـن أيضا عدالـة ونزاهة هللا؟ أحضـر إجابتك إلى الصـف )الفصل( 

يوم السـبت� 

21 كانون األول )ديسمبر(        األربعاء        

الدينونة التنفيذية
خـالل العصـور الوسـطى كان هناك َميل شـديد لِوصف هللا كقـاٍض ُمعاِقب وصـارم. واالتجاه 
اليـوم هـو لَِوصـف هللا كأٍب ُمِحـب وُمتَسـاِمح، ال يُعاِقـب أبنـاءه ُمطلًقـا. مـع ذلـك، فالمحبـة 
بـدون عـدل سـتنقلب إلـى فوضى وتمرُّد علـى القانـون، والعدل بدون محبة َسـيُصِبح اسـتبدادا 
)طُغيانًـا( واسـِتعباًدا. إنَّ منهـج دينونـة هللا هـو مزيـج مثالـي ِمـن العـدل والرحمـة، وكالهمـا 

ان مـن محبـة هللا غير المشـروطة.  ُمْسـتَمدَّ
ـل هللا الِعقابـي واألخيـر )النهائـي(، الـذي ال رجعـة فيـه، فـي  الدينونـة التنفيذيـة هـي تََدخُّ
التاريـخ البشـري. لقـد َسـبََق وأن َحَدثَـت دينونـات ِعقابيـة محـدودة، مثـال، فـي طرد الشـيطان 
ومالئكتـه الُمتَمرِّديـن مـن السـماء )رؤيا ١2: ٧–١2(، وطـرد آدم وحواء من جنة عـدن )التكوين 
األصحـاح ٣(، والطوفـان العظيـم )التكويـن األصحاحـات مـن ٦ إلـى ٨(، وهـالك سـدوم وعمورة 
)التكويـن األصحـاح ١٩؛ سـفر يهـوذا ٧(، ومـوت األبـكار فـي مصـر )الخـروج األصحاحـات ١١ 
و١2(، ومـوت حنانيـا وسـفيرة )أعمـال الرسـل ٥: ١–١١(. إذن، ليـس ِمـن الُمفاجـئ أن يكـون 

هنـاك دينونـة تنفيذيـة لألشـرار أيًضـا فـي نهايـة التاريخ البشـري.

اقـرأ 2بطـرس 2: 4–6 و2بطـرس 3: 0	-3	� كيـف تسـاعدنا هـذه اآليـات علـى فهـم طبيعـة 
الدينونـة التنفيذيـة األخيـرة )النهائيـة(؟ وكيـف تشـير إلـى فكرة اكتمـال الدينونـة على عكس 
فكـرة اسـتمرارها إلـى األبـد، األمـر الـذي سـيكون تحريًفا وإفسـاًدا للعـدل وليس تعبيـًرا عنه؟ 
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»إنَّ صـالح هللا وطـول أناتـه، وصبـره ورحمتـه التـي يمارسـها نحـو رعايـاه، لـن تُعيقـه عـن 
عقـاب الخاطـئ الـذي يرفـض أن يكـون ُمطيًعا لمطاليبـه. إنه ليس إلنسـان - ُمجرم ِضدَّ شـريعة 
مهـا فـي بذل  سـة، والـذي نـال الغفـران فقـط مـن خـالل التضحيـة العظيمـة التـي قَدَّ هللا الُمَقدَّ
ابنـه ليمـوت مـن أجـل المذنب ألن شـريعته ثابتـة ال تتغيـر – أن يُملي علـى هللا« )روح النبوة، 

مانيوسـكريبت ريليسـيز، المجلـد ١2، صفحـة 20٨(. 
كل مـا كان يُمكـن أن يفعلـه هللا لخـالص البشـرية من الهـالك األبدي، قد فعلـه، حتى عندما 
تكبَّـد هـو نفسـه الثمـن غاليًـا. أولئـك الذيـن َهلَكـوا، اتَّخذوا فـي نهاية المطـاف ِخيـارات أدَّت 
بهـم إلـى هـذه النهاية المؤسـفة. إّن الِفكرة القائلة بـأنَّ دينونة هللا على الهالكيـن، وحتى إبادته 
للهالكيـن )بـداًل مـن العـذاب األبـدي( تتعـارض مـع صفته كإلـه ُمِحب، هـي فكـرة خاطئة بكل 

بسـاطة. فََمحبَّـة هللا، ومحبـة هللا وحدهـا، هي التـي تَطلُب العـدل أيضا. 

مـا الـذي يُعلِّمنـا إياه الصليب نفسـه بشـأن مـا كان هللا على اسـتعداد للقيـام به لكي 
يَُخلِّـص كل من سـَيقِبل الخالص؟

22 كانون األول )ديسمبر(        الخميس        

الموت الثاني
إنَّ هللا يقـود التاريـخ البشـري نحـو ذروة نهايـة الزمـان. عنـد نهاية األلف سـنة، يُقـام جميع 
األمـوات األشـرار ِمـن قبورهـم لِيَتلّقـوا أحـكام عقابهـم النهائـي واألخيـر )رؤيـا 20: ٥، ١١–١٥(. 
حينئـذ، عنـد اكتمـال عمليـة الدينونة بأكملها وحين ال يُمِكن إضافة أي شـيء آخر لها، َسـيَْعتَرف 
األشـرار ِبَعدالـة هللا. »ومـع كل الحقائـق الخاصـة بالصـراع الهائـل الـذي أََمامنا فكل المسـكونة، 
المخلصـون منهـم والعصـاة، يعلنـون بفـم واحـد قائليـن: ›َعاِدلَـٌة َوَحـٌق ِهـَي طُرُقُـَك يَـا َملِـَك 

يِسـيَن.‹« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة ٦0٨، ٦0٩(. الِْقدِّ

اقـرأ مالخـي 4: 	؛ رؤيـا 20: 4	، 5	؛ رؤيـا 	2: 8� مـا مـدى فاعليـة وتأثيـر »بُحيـرة النـار« و 
»المـوت الثانـي«؟ 

 

 

الهـالك النهائـي للشـيطان ومالئكتـه وجميـع األشـرار َسـيُطهِّر الكون ِمـن الخطيـة وَعواِقبها. 
ومـع ذلـك، فحتـى الهـالك النهائـي لألشـرار هـو ِفْعـْل وَعَمـل َمحبَّـة ِمـن هللا، ليـَس فقـط ألجل 
لـون الموت علـى الحياة في  يسـين، ولكـن أيضـا ألجل األشـرار أنفسـهم. فهم أنفسـهم يَُفضِّ القدِّ

محضـر هللا، الـذي هـو «نار آكلـة« للخطيـة )عبرانييـن ١2: 2٩(.
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س. يرحبون بالهالك ليسـتطيعوا  »إنَّهـم ]الهالكيـن[ يتوقـون للهـروب ِمن ذلك المـكان الُمقدَّ
االختبـاء مـن وجـه ذاك الـذي قـد مات لكـي يفتديهم. فمصير األشـرار يقـرره اختيارهم نفسـه. 
إنَّهـم يطـردون أنفسـهم ِمـن السـماء بمحـض اختيارهـم وهـذا عـدل ورحمـة مـن هللا« )روح 

النبـوة، الصـراع العظيم، صفحـة ٤٩٥(.
وهكـذا، فـإن اإلبـادة النهائيـة للخطيـة والُخطـاة – علـى النقيض مـن النظرية غيـر الكتابية 
ق بأي شـيء ارتكبه  ر ُعقوبـة عاِدلـة وُمتَناِسـبة فيمـا يتعلَـّ لَِعذابهـم األبـدي فـي الجحيـم – تُوفِـّ
النـاس األشـرار. وهـي تُثِْبـُت أيًضـا بـأنَّ الخطيـة كان لهـا بدايـة، وسـيكون لهـا نهايـة. بعدهـا، 
َسـيَعود الكـون بأكملـه إلـى كمالـه األصلـي، قبـل الظهـور الغامـض وغيـر الُمبـرَّر لـه للخطيـة، 

ـر، والعصيـان. والشَّ
ان العـاِدل« )2تيموثـاوس ٤: ٨(، فهـو َسـيَتَِّخذ القـرار العـادل  يَـّ سـبَّحوا الـرب ألنـه هـو: »الدَّ

ِبَمْنـح الخلـود لألبـرار والهـالك األبدي لألشـرار. 

تُعَتَبـر هـذه  النهايـة؟ لمـاذا  ِفكْـَرة أنَّ هللا َسـُيَخلِّص الجميـع فـي  مـا الخطـأ فـي 
سـيئة؟  الِفكـرة 

23 كانون األول )ديسمبر(        الجمعة        

م األعظـم، الفصـل الـذي  رس: اقـرأ لـروح النبـوة، ِمـن كِتـاب الُمعلِـّ لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
بعنـوان «إِنَْسـاٌن لَيْـَس َعلَِيـِه لِبَاُس الُْعـرِْس«، صفحة 20١-20٩؛ اقرأ الفصل الـذي بعنوان «خراب 
األرض«، صفحـة ٥٩٣-٥٩٩، وصفحـة ٦0١- ٦١١ِمـن الفصـل الذي بعنوان «النُّصـرة الّنهائيَّة«، في 

كتـاب الصـراع العظيم.
م  »فـي يـوم الدينونـة األخيـر سـيدرك كل إنسـان هالـك طبيعـة رفضه للحـق. وهناك َسـيَُقدَّ
الصليـب، فـكل عقـل أظلمتـه المعاصـي سـيرى مقـام الصليـب. وأمـام منظـر جلجثـة بذبيحهـا 
ـري العجيـب سـيقف الخطـاة مدانيـن. كل األعـذار الكاذبـة سـتعصف بهـا الريـاح حينئـٍذ  السِّ
ولـن يكـون لهـا وجـود. وسـيبدو ارتـداد النـاس كمـا هـو فـي شـناعته، وسـيرى الناس مـاذا كان 
اختيارهـم. إنَّ كل تسـاؤل عـن الحـق والخطأ فـي الصراع الطويل المدى سـيظهر حينئـٍذ واضًحا 
كّل الوضـوح. وفـي دينونـة الكـون سـيقف هللا مزكـىًّ ِمـن كل لـوم بالنسـبة إلـى وجـود الشـر 
واسـتفحاله. وسـيعلن أن شـرائع هللا لـم تكـن هـي سـبب الخطيـة. إنَّ ُحكم هللا لم يكـن فيه أي 
نقـص وال داعـي للنفـور. وعندمـا تنكشـف كل أفـكار القلـوب فاألمنـاء والعصاة سـيردِّدون هذا 
ُد اْسـَمَك؟  يِسـيَن!... َمـْن الَ يََخافَُك يَارَبُّ َويَُمجِّ القـول مًعـا: ›َعاِدلَـٌة َوَحـٌق ِهَي طُرُقَُك يَا َملَِك الِْقدِّ

... أَلنَّ أَْحَكاَمـَك قَـْد أُظِْهـرَتْ.‹ ]رؤيـا ١٥: ٣،٤[« )روح النبـوة، ُمشـتهى األجيـال، صفحـة ٤٧(.
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أسئلة للنقاش

	� »إنّـك إذا تعلّقـت بذاتـك ورفضت تسـليم إرادتـك هلل فأنت إنّما تختـار الموت� إّن 
هللا نـار آكلـة للخطيـة أينمـا توجد� فـإن أنت اختـرت الخطية ورفضـت االنفصال عنها 
فـإن حضـور هللا الـذي يحـرق الخطية سـيحرقك بكل تأكيـد« )روح النبـوة، خواطر من 
جبـل الَبَركَـة، صفحـة 494(� كيـف يُسـاِعدنا هذا االقتبـاس على فهم طبيعـة الدينونة 

التنفيذية؟ 

2� تأمـل فـي الفكـرة )الـواردة فـي نهايـة درس يـوم الثالثـاء( أنَّ ال أحد ِمـن الهالكين 
َسـُيواجه الدينونـة النهائيـة إال بَْعـَد أن يكـون المفديـون جـزًءا مـن عمليـة الدينونـة� 
مـرة أخـرى، مـا الـذي يُعلِّمنـا هذا عن االنفتاح والشـفافية فـي تعاُمالت هللا؟ بالنسـبة 

ا؟  لــ كَـوٍن تَْملُـك فيـه المحبـة، لمـاذا تُعَتَبر َشـفافية كهذه ُمهمـة جدًّ

يهم فيما يتعلَّـق بأِحبَّائهم  يسـين فـي الدينونة األلفيـة أن تُعزِّ 3� كيـف لُِمشـاركة القدِّ
الذين سـيهلكون؟
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* 24-30 كانون األول )ديسمرب(    الدرس الرابع عرش    

كُلُّ َشْيٍء َجِديًدا

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: 2بطـرس 3: 13؛ رؤيـا 21: 3، 22؛ 1يوحنـا 3: 2، 3؛ 1بطـرس 1: 22؛ 

إشـعياء 25: 8؛ رؤيـا 22: 5-3.

آيـة الحفـظ: »َوَقـاَل الَْجالِـُس َعلَـى الَْعـرِْش: ›َهـا أَنَـا أَْصَنـُع كُلَّ َشـْيٍء َجِديـًدا!‹� َوَقـاَل لَِي: 
›اكُْتـْب: َفـإِنَّ هـِذِه األَْقـَواَل َصاِدَقـٌة َوأَِميَنـٌة�‹ « )رؤيـا 	2: 5(�

س هـذا الرجـاء: »ولكننـا ِبَحَسـب َوْعـِده، ننتظـر سـماوات جديـدة،  يُعطينـا الِكتَـاب الُمقـدَّ
وأرًضـا جديـدة، يَسـُكن فيهـا البـر« )2بطـرس ٣: ١٣(. 

إال أنَّ الوعـد بــ »سـماء جديـدة وأرًضـا جديـدة« )رؤيـا 2١: ١( يبـدو للبعـض وكأنـه شـيء 
خيالـي، قصـص قالهـا َمـن ُهم في السـلطة، الذيـن اسـتخدموا الرَّجاء بما بعـد المـوت لِيَتمكَّنوا 
ِمـن ضبـط الجماهيـر والسـيطرة عليهـم. الفكـرة هي: رغـم أنَّ األمـور صعبة عليكم فـي الوقت 

الحاضـر، فإنكـم فـي يـوم مـا َسـتَنالون مجازاتكـم فـي السـماء، أو ما شـابه ذلك. 
م في الِكتَاب الُمقدَّس بتلك الطريقة، إال  رغم أن بعض الناس قد اسـتخدموا رجاء المسـتقبل الُمقدَّ
أنَّ إسـاءة اسـتخدامهم ال تُغيِّر حق المواعيد التي لدينا بخصوص السـماوات الجديدة واألرض الجديدة. 
فـي األيـام األخيـرة، َسيَْسـَخر الُمسـتَهزئون مـن رجائنـا المبـارك )2بطـرس ٣: ٣–٧(. لكـن 
سـخريتهم، يُْمِكـن النَّظـر إليهـا، كمـا تـم التنبـؤ عنهـا، علـى أنهـا برهـان وإثبـات أكبـر بـأنَّ مـا 
س أنهم سـيفعلون. س هـو حق، ألنَّهم يسـتهزئون كمـا تنبأ الِكتَـاب الُمقدَّ يقولـه الِكتَـاب الُمقـدَّ

ل فـي الوعـد المجيـد عـن سـماء جديـدة وأرض جديدة، شـاملين  خـالل هـذا األسـبوع، سـنتأمَّ
أيًضـا الهيـكل السـماوي، وحضور هللا، ونهاية الموت والدمـوع - وختاما، االنتصار النهائي لمحبة هللا. 

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم، الموافق 31 كانون األول )ديسمبر(. *نرجو التَّعمُّ

25 كانون األول )ديسمبر(        األحد        

سماء جديدة وأرضا جديدة
بالنسـبة لبعـض أتبـاع الفلسـفة اليونانيـة، يُعتَِبـر التفكيـر باألشـياء المادِّية هو شـيء سـيء 
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وأفـكار سـيئة. ولهذا السـبب، بالنسـبة لهـم، كان ِمن غير الممكـن تصوُّر وتخيُّل التفكير ِبسـماء 
حقيقيـة مـع أشـخاص حقيقيين في المسـتقبل. فـي هذا النوع مـن التفكير، ِمن أجـل أن تكون 
السـماء هـي فعـاًل السـماء وأن تكون مكانًا جيـًدا، يجب أن تكـون الحالة روحيـة خالصة، خالية 
ه إذا كان هنالك أي  مـن أي دنـس أو عيـب موجـود فـي هـذا العالم المـادي. وهم يؤكـدون بأنَـّ
شـيء مـادَّي، فـال يُمِكـن أن يكـون روحيًـا؛ وإذا كان هنالـك شـيء روحـي، فـال يُمكـن أن يكون 
س عن السـماء بشـكل ملموس،  ث الِكتَـاب الُمقدَّ ماديـا. فـي المقابـل وعلـى نقيـض ذلك، يتحـدَّ

ولكـن بـدون المحدوديات التـي تفرضها الخطيـة ووجودها. 

اقـرأ إشـعياء 65: 7	–25؛ إشـعياء 66: 22، 23؛ 2بطـرس 3: 3	؛ ورؤيـا 	2: 	–5� مـا هي ذروة 
الرسـالة في هـذه الفقرات؟ 

 

 

ر سـفر إشـعياء لمحـات َشـيِّقة حـول كيـف كان يُمِكـن لـألرض أن تكـون عليـه لـو بَِقَي  يوفِـّ
أبناء إسـرائيل أمناء لَِعْهِدهم مع هللا )إشـعياء ٦٥: ١٧–2٥؛ إشـعياء ٦٦: 22، 2٣؛ قارن مع التثنية 
م أكثـر  األصحـاح 2٨(. البيئـة بأكملهـا، مـع ُمختلـف تعابيـر الحيـاة فيهـا، كانـت سـتنمو وتتقـدَّ

فأكثـر نحـو خطـة هللا األصليـة، أي قبـل دخـول الخطية. 
مـع ذلـك، تلـك الخطـة لم تتحقـق كما كان متوقعـا. بعد ذلك، نشـأت خطة جديـد، ولكنها اآلن 
مـع الكنيسـة، المؤلفـة مـن اليهـود واألمـم من جميـع الشـعوب )متـى 2٨: ١٨–20؛ ١بطـرس 2: ٩(. 
لذلـك، يجـب إعادة قراءة نبوات سـفر إشـعياء ِمن منظور الكنيسـة )2بطـرس ٣: ١٣؛ رؤيـا 2١: ١-٥(. 
س ›وطنـا‹ )عبرانيين ١١: ١٤ ــــ ١٦(. فهناك  »يُدعـى ميـراث الُمَخلَِّصيـن فـي الِكتَاب الُمقـدَّ
ـماوي قطيعـه إلـى ينابيـع ميـاه حيـة. وشـجرة الحيـاة تعطي كل شـهر ثمرها  يقـود الرَّاعـي السَّ
وأوراق الشـجرة لشـفاء األمـم. ويوجـد دائًمـا أنهار جارية صافيـة ونقية كالبلور وعلـى وجوانبها 
ة لمفتـدي الـرَّب. وهنـاك ترتفـع السـهول  رُق الُمَعـدَّ أشـجار تلقـي ظاللهـا الوارفـة علـى الطُـّ
الفسـيحة فتصيـر تـالاًل آيـة فـي الجمـال وجبـال هللا تعلو بقممهـا الشـامخة. وفي تلك السـهول 
الهادئـة التـي بجـوار الينابيـع الحيَّـة يجـد شـعب هللا، الذيـن ظلـوا أمـًدا طويـاًل ُغربـاء وتائهين، 

وطًنـا ومسـتقرًا« )روح النبـوة، الصـراع العظيـم، صفحـة ٦٧٥(.
م  اب العلمانييـن، الذيـن هـم بـال رجـاء فـي الحيـاة األبديـة كمـا هـو ُمقـدَّ الكثيـر مـن الُكتَـّ
س، قـد رثـوا تَفاهـة وانعـدام معنـى الوجـود البشـري. ورغم أنهـم مخطئون  فـي الِكتَـاب الُمقـدَّ
بالنسـبة للمسـتقبل، فلمـاذا تَصُعـب ُمجادلتهـم حول نقطة تَفاهـة وانعدام معنـى الحياة بدون 

رجـاء للمسـتقبل؟ أحضـر إجابتـك إلـى الصـف )الفصل( يوم السـبت. 

26 كانون األول )ديسمبر(        االثنين        

في هيكل هللا
يتحـدث بعـض النـاس عـن السـماء ذاتهـا وكأنهـا هيـكل هللا. لكـنَّ سـفر الرؤيـا يُشـير إلـى 
هيـكل خـاص داخـل أورشـليم الجديـدة، حيث يقـع عرش هللا وبحـر الزجاج )رؤيـا ٤: 2–٦؛ رؤيا 
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٧: ٩–١٥؛ رؤيـا ١٥: ٥–٨(. هنـاك جمـٌع كثيـر ِمن القديسـين ِمن كل األمم، والقبائل، والشـعوب، 
واأللسـنة سـيعبدون هللا إلـى األبد )رؤيـا ٧: ٩–١٧(. 

قـارن رؤيـا 7: 9–5	 مـع رؤيـا 	2: 3، 22� كيـف يمكننا أن نَُوفِّق بين وصـف الَجْمع الكثير ِمن 
المفدييـن الذيـن يخدمـون هللا »نهـارا وليـال فـي هيكلـه« )رؤيـا 7: 5	( وتعبير الرسـول يوحنا 

ه ›لـم يَـَر هيكاًل‹ في أورشـليم الجديدة )رؤيـا 	2: 22(؟  بأنَـّ

 

 

كان الهيـكل السـماوي هـو دائمـا المكان الذي يَعبُـد فيه أجناد السـماء هللا. ولكن مع ظهور 
م الخالص للبشـرية. »عندما تنتهي  الخطيـة، أصبـح ذلـك الهيـكل أيضا هو المـكان الذي منه قُـدِّ
مشـكلة الخطيـة، سـيرجع الهيـكل السـماوي مـرة أخـرى لوظيفتـه األصليـة. فـي رؤيـا 2١: 22، 
يذكـر يوحنـا الرائـي أنـه لـم يعد يـرى هيكال فـي المدينـة، ألن الـرب هللا القادر على كل شـيء، 
هـو والخـروف هيكلهـا. ولكـن هـل هـذا يعنـي بأنـه لـم يعـد هنـاك بعـد مسـكنا للـرب حيث 
يمكـن لخالئقـه أن يأتـوا لتكـون لهم شـركة خاصة معـه؟ بالطبع ال!« )ريتشـارد م. دايفيدسـون، 

ذا سانشـري: تُـو ِبيُهولـد َذا بيوتـي أُوف َذا لُـورد، صفحة ٣١(. 
يولـي سـفر الرؤيـا اهتماًمـا خاصا للواحـد الذي يُْعبَـد وألولئك الـذي يعبدونـه. تتمركز هذه 
العبـادة السـماوية علـى هللا والخـروف )رؤيـا ٥: ١٣؛ رؤيـا ٧: ١0(. وكمـا هـو الحـال دائما، وكما 

يجـب أن يكـون، المسـيح هو مركـز العبادة. 
العابـدون هـم أولئـك »الذين أتـوا من الضيقـة العظيمة، وقد غسـلوا ثيابهم وبيّضـوا ثيابهم 
دة. إنَّهـم يُرنِّمون  فـي دم الخـروف« )رؤيـا ٧: ١٤(. إنَّهـم شـهود أحياء لقـوة هللا الفاديـة والُمَجدِّ

ه هـو هللا، وألنـه فَعـَل كل ما فعله ِمـن أجلهم. التسـابيح هلل ألنَـّ

تقـول اآليـة فـي رؤيا 	2: 3 »هوذا مسـكن هللا مـع الناس، وهو سيسـكن معهم، وهم 
يكونـون لـه شـعبا، وهللا نفسـه يكـون معهـم إلهـا لهـم�« تعكس هـذه اآليـات فقرات 
عديـدة أخـرى )إرميـا 32: 38؛ حزقيـال 37: 27؛ زكريا 8: 8؛ عبرانييـن 8: 0	(� ما الذي 
يعنيـه لنـا اآلن، ونحـن مـا زلنـا علـى هـذه األرض، بـأنَّ هللا سـيكون إلًهـا لنـا، وبأننـا 

سـنكون شـعبا لـه؟ كيـف يمكننـا أن نعيش هـذا الحق العجيـب اآلن؟

27 كانون األول )ديسمبر(        الثالثاء        

حضور هللا
س بـأنَّ هللا يَْسـُكن »فـي نـور ال يُدنى منـه« )١تيموثـاوس ٦: ١٦(، وأنَّ  يقـول الِكتَـاب الُمقـدَّ
«هللا لـم يَـرَُه أحـد قـط« )يوحنـا ١: ١٨؛ ١يوحنـا ٤: ١2(. هـل يعنـي ذلـك بـأنَّ القّديسـين فـي 
السـماء لـن يـروا هللا اآلب؟ بالطبـع ال. ِمـن الواضـح تماًمـا أنَّ عـدم رؤيـة هللا تشـير إلـى البشـر 
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س التي تُشـير إلى  بعـد السـقوط )الِعصيـان(، ألنَّ ُهنـاك العديـد مـن اآليات فـي الِكتَـاب الُمقدَّ
أن القديسـين سـيرون هللا فعليًـا في السـماء

اقـرأ متـى 5: 8؛ 	يوحنـا 3: 2، 3؛ ورؤيـا 22: 3، 4� مـا الـذي تقولـه لنـا هـذه الفقـرات عـن 
االمتيـاز األسـمى لرؤيـة هللا؟ 

 

 

الرسـول يوحنـا نفسـه الـذي ذَكَـَر بـأنَّ »هللا لم يَرَه أحـد قط« )يوحنـا ١: ١٨؛ ١يوحنـا ٤: ١2( 
يُعلِـن أيًضـا بأننـا »َسـَنراه كمـا هـو« )١يوحنـا ٣: 2، ٣( وسـوف »ينظـرون وجهـه« )رؤيـا 22: ٣، 
٤(. يُمكـن أن يكـون هنـاك َجـَدل حـول مـا إذا كانت هـذه الفقرات تُشـير إلـى هللا اآلب أو إلى 
المسـيح. ولكـن، كل الشـكوك تتالشـى فـي ضـوء مـا ذَكَـرَه يسـوع نفسـه حيـن قـال: »طوبـى 
ألنقيـاء القلـب ألنهـم يُعاينـون هللا« )متى ٥: ٨(. يا له ِمـن امتياز سـيكون للمفديين ليعبدوا هللا 

فـي هيكلـه! ولكـن االمتيـاز األسـمى من كل شـيء هـو أن نـرى وجهه. 
»ولشـعب هللا امتيـاز الشـركة المباحـة مـع اآلب واالبـن. ›فإنَنـا نَْنظُـُر اآلَن ِفـي ِمـرْآٍة، 
ِفـي لُْغـٍز.‹ ]١كورنثـوس ١٣: ١2[. إننـا نـرى انعكاسـا لصـورة هللا كمـا فـي مـرآة فـي أعمـال 
الطبيعـة وفـي معامالتـه مـع النـاس، ولكننـا سـنراه حينئـذ وجهـا لوجـه مـن دون أن يكـون 
هنـاك حجـاب يحجـب الرؤيـة. إننـا سـنمثل فـي حضرتـه ونـرى مجـد وجهـه« )روح النبوة، 

الصـراع العظيـم، صفحـة ٦١٣(.
الحـظ فـي بعـض آيـات درس اليوم االرتباط مـا بين نَقاء القلـب ورؤية هللا. »أنقيـاء القلب« 
َسـيُعاِينون هللا؛ ذلـك الـذي سـيرى هللا »يُطهِّـر نَفسـه كمـا هـو طاهـر« )١يوحنـا ٣: ٣(. إنَّ مـا 
تكشـفه هـذه اآليـات هـو أنَّ هللا يجـب أن يَْعَمـل فينـا اآلن عماًل ليُسـاِعد فـي إعدادنا للسـماء. 
، ُهنـا واآلن، عبر  َرغـم أنَّ أحقيِّتنـا للسـماء قـد تأكَّدت ِمن خالل موت المسـيح، فسـوف نَُمرُّ
عمليـة تطهيـر مـن شـأنها أن تُسـاعد فـي إعدادنـا لِمنزلنـا األبـدي. وأسـاس عمليـة التطهير هو 

إطاعـة كلمة هللا. 

اقـرأ 	بطـرس 	: 22� كيف تكشـف لنـا هذه اآلية عن الصلة ما بيـن الطاعة والتطهير؟ 
مـا هـو الشـيء الـذي يُطهِّرنا في الطاعـة؟ كيـف َسُتْسـَتْعلَن طاعتنا بالتحديد حسـبما 

يقول الرسـول بطرس؟

28 كانون األول )ديسمبر(        األربعاء        

ال موت وال دموع فيما بعد
ب إلـى األبـد فـي جحيـم دائٍم مـن النيـران، تتناقَض  إنَّ نظريـة النَّفـس الخالِـدة التـي تتعـذَّ
س الـذي يوضـح بـأنَّ »المـوت ال يكـون فـي ما بعـد، وال يكـون حزن  مـع تعليـم الِكتَـاب الُمقـدَّ
وال صـراخ« )رؤيـا 2١: ٤( فـي السـماء الجديـدة واألرض الجديـدة. فـإذا كانـت نظريـة الجحيـم 

			



األبـدي نظريـة صحيحـة، إذن، »المـوت الثانـي« لـن يسـتأصل الخطيـة واألشـرار من الكـون، بل 
َسـيحصرهم أو يحتجزهـم فقـط فـي جحيـم أبـدي مـن الُحـزن والبـكاء. واألكثـر مـن ذلـك: في 
هـذه الحالـة، لـن يتـم أبًدا اسـترداد الكـون بأكمله إلـى حالة الكمـال األصلية. ولكـن، المجد هلل 

س يرسـم صـورة ُمختلفـة تماًما!  ألن الِكتَـاب الُمقـدَّ

اقـرأ إشـعياء 25: 8؛ رؤيـا 7: 7	؛ ورؤيـا 	2: 4� أيَّـة تَعزيـة ورجاء يُمِكن أن تمنحنـا إيَّاها هذه 
الفقرات وسـط تجـارب وآالم عالمنا الحاضر؟ 

 

 

ا على  ا، وظالمـة، وقاسـية. بعض األشـخاص، األعزاء جـدًّ يُمِكـن للحيـاة أن تكـون صعبـة جـدًّ
قلوبنـا، انتُِزعـوا مـن وسـطنا بـكل وحشـية مـن خـالل قبضـة المـوت البـاردة. بعـض األشـخاص 
يدخلـون ِخلَسـة إلـى حياتنـا، ويسـرقون مشـاعرنا، ثُـم يَبتَِعـدون عنَّـا وكأنَّ شـيئًا لـم يكـن. مـا 

أصعـب أن نَْشـُعر بالخيانـة ِمـن ِقبَـل شـخٍص أحببنـاه ووثقنـا بـه. 
مـع قلـٍب مكسـور… قـد نمـرُّ بلحظـات ربما حتـى نَتَسـاءل فيهـا إذا كانت الحياة تسـتحق 
العيـش. ولكـن، ِبَغـضِّ النَّظـر عـن أحزاننـا، فإنَّ هللا يتـوق دائما ألن يمَسـَح أكبر قـدر ممكن من 
ـيالن على  الدمـوع مـن علـى خدودنـا. ولكن، بعـض دموعنـا الثقيلة ستسـتمر فـي التَّدفُّق والسَّ

خدودنـا إلـى ذلـك اليـوم المجيـد عندما يبطل المـوت، والُحـزن، والبكاء )رؤيـا 2١: ١–٥(.
يمكننـا أن نثـق أنَّ هللا َسـيُعاِمل كل فـرٍد مـن الكائنات البشـرية بـكل عدٍل ومحبة فـي الدينونة 
األخيـرة )النهائيـة(. كل أحبائنـا الذين رقدوا في المسـيح، َسـيُقامون من األمـوات ليكونوا معنا طوال 
األبديـة. وأولئـك الذيـن هـم غيـر مسـتحقين للحيـاة األبديـة، َسـينتهي وجودهـم إلـى األبـد، دون 
ة  االضطـرار للعيـش في سـماء ›ُمزِعجـة‹ أو في جحيم أبـدي ُمتَّقٍد بنار. إنَّ تعزيتنا الُعظمى ُمسـتَمدَّ
ِمـن الطريقـة العادلـة التـي يتعامـل هللا بهـا مـع الجميـع. وعندمـا يبطـل المـوت نهائيًـا، سـيصرخ 
المفديـون ِبَفـرَحٍ قائليـن: »أيـن شـوكتك يا موت؟ أين غلبتـك يا هاويـة؟« )١كورنثـوس ١٥: ٥٤، ٥٥(. 
لقـد َوَعـد الـرب أنـه فـي السـماء الجديـدة واألرض الجديـدة التـي سـيخلقها لـن: »تُْذكَـر 
األولـى وال تَخطـر علـى بـال« )إشـعياء ٦٥: ١٧(. هذا ال يعني بأنَّ السـماء سـتكون مكانًا لُِفقدان 

الذاكـرة، بـل بالحـري تعنـي بـأنَّ الماضـي لن يَُقـوِّض أو يُفِسـد فـرح السـماء الدائم. 

َمـن ذا الـذي لـم يشـعر بالتدميـر الظالـم للوجـود البشـري في هـذا العالـم؟ خاصة فـي هذه 
األوقات الرديئة، كيف يمكننا أن نتعلم أن نثق، وبقدر الُمسـَتطاع، أن نَْبَتهج بصالح هللا ومحبته؟ 

29 كانون األول )ديسمبر(        الخميس        

اسمه على ِجباِهِهم
ـن ِمـن أننـا سـنكون مـن بيـن أولئك الذين سـيكون  اقـرأ رؤيـا 22: 3–5� كيـف يمكننـا أن نتيقَّ

اسـم هللا مكتوبًـا علـى جباهنـا؟ أو، هـل يمكننـا أن نضمـن ذلك؟ 
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ـر الخاِطئَيـن اإلثنيـن.  بعـد ِعْصيـان لوسـيفر وسـقوط آدم وحـواء، كان بإمـكان هللا أن يُدمِّ
ومـع ذلـك، وكَتعبيـٍر عـن محبته غيـر المشـروطة لمخلوقاته، َوَضـَع هللا خطة رحيمـة إلنقاذ كل 
مـه. هـذا مـا يُعـرَف باسـم: »خطـة الخـالص«، التـي رغـم وجودهـا حتى  الذيـن يقبلـون مـا يَُقدِّ
َمت  قبـل الخليقـة )أفسـس ١: ٣، ٤؛ 2تيموثـاوس ١: ٩؛ تيطـس ١: 2؛ رؤيـا ١٣: ٨(، كانـت قـد قُدِّ
ألوَّل مـرة للبشـرية فـي جنـة عدن، ُمباشـرة بعد السـقوط. ثُمَّ تَمَّ الكشـف عنها الحقـا في أنواع 
وِظـالل خدمـة الهيـكل العبري )الخـروج األصحـاح 2٥(. وثُمَّ اُْعِطيَـت أكمل تعبيراتهـا في حياة، 

ومـوت، وقيامـة يسـوع المسـيح )روميـة األصحاح ٥(. 
علـى  ـس  ُمَؤسَّ وعـد  وهـو  الخـالص،  فـي جوهـر خطـة  يكمـن  األبديـة  الحيـاة  وعـد  إنَّ 
م علـى الصليب. قبل  اسـتحقاقات يسـوع لـكل الذيـن يقبلـون، باإليمان، التدبيـر العظيـم الُمَقدَّ
الصليـب وبعـد الصليـب - كان الخـالص دائمـا مـن خـالل اإليمـان، ولـم يكـن قـط مـن خـالل 

األعمـال، مـع العلـم بـأنَّ األعمـال الكثيـرة هـي تعبيـر عـن خالصنـا. 

كََتـَب الرسـول بولـس عـن إبراهيـم، الـذي عـاَش قبل زمـٍن طويل ِمـن المجيء األول للمسـيح، 
ر باألعمال فله  َكَتـب عنـه كَِمثـال عـن الخالص باإليمـان، إذ قال: »ألنّـه إن كان إبراهيم قد تَبـرَّ
فخـر، ولكـن ليـس لـدى هللا� ألنـه مـاذا يقـول الكتـاب؟ ›آَمـَن إِبَْراِهيـُم ِبـاهلِل َفُحِسـَب لَـُه ِبرًّا‹« 

)روميـة 4: 2، 3(� كيـف يُمكـن لهـذه اآليـات أن تُسـاعدنا فـي فهـم معنى الخـالص باإليمان؟

 

 

وهكـذا، يُمِكـن أن يكـون لنـا اليقيـن بالخـالص إذا كُنَّـا قـد قَِبلنـا يسـوع، وَسـلَّمنا حياتنـا له 
)خضعنـا لـه(، وطالبنـا بوعـوده، بما فـي ذلك وعود الحيـاة الجديدة اآلن أي الحيـاة الجديد فيه 
هـو، وإذا اعتمدنـا بالكاِمـل علـى اسـتحقاقاته فقط دون أي شـيء آخـر. إبراهيم آَمن، فَُحِسـَب 

لـه ذلـك ِبـرًّا؛ واألمر نفسـه ينطَِبق علينـا نحن. 
هـذا إذن هـو معنـى أن يكون اسـمه مكتوبًا علـى جباهنا. إذا كان االسـم مكتوبًا على جباهنا 

اآلن وال نَبْتَِعـد عـن هللا، فحينئذ َسـيُكتَب ُهناك في السـماء الجديـدة واألرض الجديدة أيًضا. 

30 كانون األول )ديسمبر(        الجمعة        

رس: اقرأ لـروح النبوة، ِمـن كِتاب الصـراع العظيم، صفحـة ٦١١-٦١٤،  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
ِمـن الفصل الذي بعنـوان »النُّصـرة الّنهائيَّة«.

»سـيكون صليـب المسـيح نَبـع الِعلـم وأغنيـة الَحمـد للمفتدين مـدى األبدية. ففي شـخص 
ـد سـيرون أَيًْضـا الَمسـيَح الَمصلـوب. ولـن يُنسـى أبـًدا أنَّ ذاك الـذي بقدرتـه  الَمسـيِح الممجَّ
َخلـق العوالـم التـي ال تحصـى ويدعمهـا فـي عالم الفضـاء الواسـع، وحبيب هللا وجالل السـماء، 
الـذي يُسـّر الكروبيـم والسـاروفيم، المتألقـون بالضيـاء بـأْن يسـجدوا لـه، اتضـع وأخلـى نفسـه 
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ليرفـع اإلنسـان الخاطـئ السـاقط، وحمـل ُجـرم الخطيئـة وعارها، واحتجـاب وجه أبيـه عنه إلى 
أْن كسـرت قلبـه ويـالت العالـم الهالـك وسـحقت حياتـه علـى صليب جلجثـة. فكـون خالق كل 
العوالـم والَحَكـم فـي مصائـر الجميـع، يطرح عنه مجـده ويضع نفسـه مدفوًعا إلـى ذلك بدافع 
هـر« )روح  المحبـة لإلنسـان، هـذا سـيكون مبعـث اندهـاش المسـكونة وتمجيدها إيـاه أبد الدَّ

النبـوة، الصـراع العظيم، صفحـة ٦٥١(.
»لقـد انتهـى الصـراع العظيـم. ومـا عـاد للخطيئـة أو للخطاة وجـود. وقد صارت المسـكونة 
كلهـا طاهـرة. وفـي عاطفـة واحـدة ِمن الوفاق والفـرح يشـترك كل الخالئق. وِمـن ذاك الذي قد 
َخلـق الجميـع تفيـض الحيـاة والنـور والبهجـة فـي كلِّ األقاليـم فـي الفضـاء الـذي ال حـدود له. 
ــ كلها تشـهد شـهادة  فِمـن أصغـر ذرة إلـى أعظـم كوكب، ِمـن حي إلى جماد، بجمالها وكمالهاـ 

واحـدة قائلـة: ›هللا محبـة.‹« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة ٦٧٨(.

أسئلة للنقاش

	� الكثيـر ِمـن المسـيحيين العلمانييـن يعيشـون حياتهـم وكأنَّ هـذا العالـم سـيدوم 
إلـى األبـد )لوقـا 2	: 6	–	2(� كيـف يمكننـا أن نـوازن مثالياتنا األرضية مـع أولوياتنا 

رنـا منـه يسـوع في إنجيـل لوقا األصحـاح 2	؟  السـماوية؟ كيـف نحـذر ممـا َحذَّ

2� إذا كانـت السـماء تبـدأ ُهنـا، مـا الـذي يجـب أن نفعلـه لَِتحويـل منازلنـا وحياتنـا 
الشـخصية إلـى إعالنـات وأمثلـة صغيـرة عـن المبـادئ السـماوية؟ 

ـل فـي السـؤال المطـروح فـي نهايـة درس يـوم األحـد� مـا هـو المنطـق وراء  3� تأمَّ
تشـاؤم أولئـك الذيـن ال يؤمنـون بالحيـاة األبديـة؟ فـي ذات الوقـت أيضـا، يبـدو بأنَّ 
بعـض أولئـك األشـخاص يعيشـون حياة ›سـعيدة‹، إلى درجـة ما، على الرغـم ِمن عدم 
التعبيـر عـن أي رجـاء فـي المسـتقبل� كيـف تعتقـد أنهـم يفعلـون ذلـك؟ أي، كيـف 
يمكنهـم تبريـر العيـش، وحتـى الشـعور بالقناعـة، بـدون امتـالك الوعـد بشـيء بعـد 

هـذه الحيـاة الفانية؟
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الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.

الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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دلي قسم شامل آسيا واملحيط الهادئ




