ماذا بعد الموت؟
نظرة على األبدية
األول
الدرس ّ
الرب ،وطُلِب مين قبل ذلك أن أتل ّقى بعض
سافرت يف العام  6791من إنكلرتا إىل ّ
قارة آسيّا عرب ّ

اللقاحات ضد أنواع متع ّددة من األمراض املنتشرة يف اهلند ٍ
ودول أخرى كنت سأزورها .وكانت أوامر الطبيب
تصرفت حبماقة ومل أخضع
يف يوم تلّقي اللقاحات أن ال أشرب الكحول مل ّدة  42ساعة .يف تلك الليلةّ ،

تعرفت باملسيح (منذ
ألوامر الطبيب( .أرجو أن ال تفعلوا ذلك يف بيوتكم!) أستطيع أن أقول اآلن إنّه منذ ّ

كثريا ما ّاتذت قرارات خاطةة قبل ذلك.
 42سنة) أصبحت أكثر حكمة ،لكن ً

أدخن املاريوانا بكثرة ،ومل أكن أحتمل ليلة واحدة من دوهنا .وكنت قد خطّطت لسهرة
كنت حينها ّ

أّن نبّهت نفسي قبل ارخرو
أقضيها مع بعض األصحاب قبل أن أسافر .وبالطبع كنّا سنشرب الكحول ،إالّ ِ

من البيت على عدم الشرب ِوف ًقا لتعليمات الطبيب .لكن مسحت لنفسي مبضغ بعض احلشيشة فهي بالطبع

لن تؤذيين .وصلت إىل احلانة حيث كنا سنجتمع وق ّدم يل األصدقاء كوبًا من البريةّ .بررت لنفسي أنّه كوب
وقحا برفضي الكوب.
يضرّن ،وما أردت أن أبدو ً
واحد وبالطبع لن ّ

أنا متأ ّكد أ ّن تفكريي العقالّن كان قد تأثّر بكمية احلشيشة اليت مضغتها .وحلظات بعد شريب

للبرية فقدت التواصل مع الواقع والسيطرة على ما حيصل من حويل.مل حيتمل جسمي مزيج احلشيشة والبرية
باإلضافة إىل اللقاحات .عندها ،تذ ّكرت تعليمات الطبيب!
بأّن قريب جداا من املوت ووصلت بصعوبة كبرية إىل ش ّقيت .فجأة ،حصل
شاعرا ِ
خرجت من احلانة ً

غري جمرى تفكريي إىل األبد .انفصلت عن جسدي كلياا وكنت أتطلع عليه من فوق .مل يكن
أمر غريب ّ
ٌ

موجودا فيه! فبدأت
لكين مل أكن
كابوسا بل حقيقة تامة .كان جسدي مم ّد ًدا على الكنبة ِ
ً
حلما وال ً
ذلك ً
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لكين فجأة وجدت نفسي أصلِي حبرارة وكأنه آخر يوم
بالصراخ إىل اهلل لريمحين .كنت أظن ِ
أّن ال أممن باهللِ ،
تغري فجأة فكنت أصرخ إىل
يف حيايت .وكنت أممن أن اإلنسان ينتهي عند املوت ،لكن معتقدي الالهويتّ ّ

إله ما كنت أممن بوجوده .عاهدته أن أق ّدم له حيايت وأفعل كل ما يريد إن يدعين أعيش .اكتسبت احلياة
ٍ
كل شيء ورجعت
قيمة كبرية عندئذ ألّن مل أكن واث ًقا إىل أين أنا ذاهب بعد انتهاء كل هذا .فجأة ،انتهى ّ
إىل جسدي ،وبقيت على قيد احلياة بنعمة اهلل.
يوما؟ أو هل و ّدعت أحدهم بينما كان يحتضر؟
سؤال للتفكير :هل واجهت الموت ً

مواجهة الموت
غري هذا اإلختبار جمرى حيايت .إالّ أّن يف اليوم التايل نكثت بوعدي هلل ومل أكن أدرك من هو اهلل
ّ

أو كيف ميكنين إجياده .وكل ما عرفته أو آمنت به حينها هو أنه ال ب ّد أن يكون هناك أمر ما بعد هذه

احلياة .وأدركت أنّه ال ب ّد أن تتع ّدى احلياة هذا اجلسد .وسحرتين فكرة احلياة بعد املوت فرحت أحاول فهم
ما حيدث بعد املوت .أذكر أّن زرت كنيسة حيث يؤمنون بالروحانيات ومل أستطع الدخول ألفهم إمياهنم.
كان هناك نوع من العائق غري املرئي عند الباب الذي منعين من الدخول يف كل مرة حاولت؛ إذ عند كل
حماولة ،كانت ضربات قليب تتسارع ومل أستطع الدخول .لقد محاّن اهلل من الروحانيات والسحر.
وبينما كنت يف مسرية البحث هذه ،وجدت كتابًا بعنوان "حياة بعد احلياة" كان قد كتبه الطبيب
رميون أ .مودي حيكي فيه عن أحداث جرت مع بعض مرضاه إذ أقامهم من املوت .ما حدث فعالً هو أنّه
خالل سبعينيات القرن املاضي توفّرت بني أيدي األطباء وسائل ع ّدة لإلنعاش أنقذوا هبا حياة أناس كثريين
تعرضهم حلوادث مميتة .وأخرب بعض هؤالء املرضى الدكتور مودي عن اختباراهتم ما بعد املوت .أ ُِخذ
بعد ّ
الطبيب هبذه القصص وبدأ بالتواصل مع أطباء آخرين حىت مجع ما يقارب املةة وارخمسني قصة عن أناس متّ

قصصا ع ّدة يف كتابه وشرح أوجه التشابه بينها مث رخّص ما ميكن ألحدهم أن يشعر
إنعاشهم .وقد ذكر ً
خالل هذه التجربة:

"بينما الرجل حيتضر ،يصل إىل مستوى غري حمتمل من األمل اجلسدي مث يسمع طبيبه يعلن وفاته .مث
تعلو أصوات مزعجة وطنني ورنني ،ويشعر أنّه ينزلق بسرعة كبرية يف نفق مظلم وطويل .فجأة يشعر أنّه ترك
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متفر عن بعد .يراقب عملية اإلنعاش من نقطة مراقبته
جسده بالرغم من وجوده معه يف نفس الغرفة إال أنّه ّ
وهو متأثر جدا .بعدها ،يتمالك نفسه ويبدأ باإلعتياد على وضعه اجلديد فيالحظ أنّه ما زال لديه جسد
األرضي .وتبدأ األحداث بالتتايل :يأيت آخرون لريوه ويساعدوه ،ويرى
لكنه ذو مواصفات أقوى من جسده
ّ
بطرف عينه أرواح أقارب وأصدقاء كانوا قد ماتوا قبله .مث تظهر أمامه روح لطيفة ـ ـ ـ ـ ـ ـ خملوق من نور يسأله

ط أمامه تدور فيه أحداث حياته .مث يقرتب من حاج ٍز يشري
من دون كالم أن يقيّم حياته بينما يظهر شري ٌ

إىل احلدود بني احلياة األرضية واحلياة الثانية ،لكنه يشعر أنّه ال ب ّد له أن يعود إىل األرض أل ّن ساعته مل ِ
تأت

بعد .يقاوم العودة ألنّه مأخوذ هبذه الرحلة ويغمره السالم واحملبّة والفرح .لكن ،بالرغم من ذلك يتّحد جم ّد ًدا

مع جسده ويعود للحياة.

عربة عن هذه
حياول الح ًقا مشاركة جتربته مع اآلخرين لكنه ال يستطيع ألنّه ال جيد الكلمات امل ّ

فيكف عن التح ّدث عنها .لكن
التجربة ارخارجة عن نطاق احلياة اإلنسانية وأل ّن اآلخرين سيهزأون منه.
ّ
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خصوصا من ناحية نظرته حنو املوت واحلياة".
يبقى هلذه التجربة أثرها الكبري على حياته؛
ً

ال أعلم إن كان رميون مودي مؤمنًا باملسيح أو إن كانت لديه أية معتقدات روحية يف وقت كتابته

مروا هبذه التجارب كانوا مؤمنني .ال ب ّد أن البعض منهم كانوا
هلذا الكتاب .كما أنّه ال يشري إىل أ ّن الذين ّ

مؤمنني ،لكن مل يكن هذا هدف كتابة الكتاب بل كان اهلدف دراسة جتربة املوت حلظة الفراق .يتضح أمران

األول هو أن مجيعهم مل يكونوا مستع ّدين ملواجهة املوت ،والثاّن هو أنه كان هلذه التجربة تأثري كبري على
يلّ :
تغري بسبب القصص اليت مسعها وقد ذكر ذلك يف سياق الكتاب.
حياهتم .وأعتقد أ ّن الكاتب نفسه ّ

فعدو نفوسنا يستخدم خوفنا من املوت ليؤثّر على قرارنا.
من املهم جداا أن نفهم موضوع األبدية؛ ّ

وال ميكننا أن ننمو كتالميذ للمسيح إالّ عندما نتعلّم هذه احلقيقة األساسية عن ماذا حيصل بعد املوت:

"لذلِك وَحنن تَا ِرُكو َن َكالَم بداءةِ الْم ِس ِ ِ
ِِ
اس التـ ْوبَِة ِم َن األ َْع َم ِال
ني أَيْ ً
يح ،لنَتَـ َقد ْم إِ َىل الْ َك َم ِالَ ،غْيـَر َواضع َ
ضا أ َ
َ ََ َ َ
َ َ ُْ
َس َ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ضع األَي ِادي ،قِيامةَ األَمو ِ
ِ ِ
اتَ ،والديْـنُونَةَ األَبَ ِديةَ"
يم الْ َم ْع ُمودياتَ ،وَو ْ َ َ
َ َ َْ
الْ َميِتَةَ ،واإلميَان باهلل ،تَـ ْعل َ
عربانيني4-6:1
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الروحي إن كنّا نطبقها
يذكر كاتب سفر العربانيني أ ّن هنالك ستة تعاليم أساسية تساعدنا على نضوجنا
ّ

مرات إىل احلياة
وحنفظها .بعض هذه التعاليم "ثقيل" كتعاليم يسوع عن جهنّم وعن السماء .وقد أشار ع ّدة ّ

بعد املوت فيجدر بنا التطلّع إىل الصورة كاملة فنفقه تعاليمه وهنىيء أنفسنا ليوم الدينونة كما يقول الكتاب
املق ّدس .مل يستصعب يسوع التكلّم عن املوت والدينونة والسماء واجلحيم ،بينما يرتدد الكثريون اليوم يف
فعل ذلك ألننا نعيش يف عا ٍمل حتكمه املاديات؛ فبالنسبة لنا كل ما نلمس ونرى هو حقيقي ،وكل ما ال
ميكن وزنه أو قياسه أو ملسه أو رميته يُشك بأمره؛ فكيف ميكننا أن نؤمن مبا ال نراه؟ لقد عاش يسوع حياته
بطريقة مغايرة ،وهو يشجعنا لكي نفتح أعيننا الروحية وننظر كنوز احلياة األبدية .رّمبا يصعب علينا استيعاب
فكرة األبدية ألننا نعيش يف أجسادنا هذه .ويسهل علينا تناسي الصورة األكرب واإلخنراط يف متطلِبات هذه

تتغري قراراتنا يف
جمرد حتضري للحياة الثانية ّ
احلياة .إن كنا نرى بوضوح ونعلم دون ّ
أي شك أ ّن هذه احلياة هي ّ

هذه احلياة بطريقة دراماتيكية .من احلكمة أن نبدأ بالتفكري هبذه األمور اآلن بينما لدينا الوقت رخلق الفرق
متاما كما قال ستيفن هوكينز:
يف حياتنا وحياة الذين من حولنا .حياتنا هذه هي حلظة بالنسبة للحياة األبدية ً

خصوصا يف هنايتها".
"األبدية طويلة جداا جداا،
ً

أرجو أن تصلِّي هذه الصالة قبل متابعة القراءة:

رب ،أرجو أن تفتح أعيننا لعالم ما بعد الموت .علّمنا أكثر عن ذاتك وملكوتك .آمين".
"يا ّ

ما األمر الذي لفت انتباهك أكثر بالنسبة لهذه الحوادث التي ذُكِرت ،وكيف يمكن لحياتك أن

تمر في اختبار كهذا ثم تعود للحياة؟
تتغيّر إن ّ
هل يعلّم الكتاب المق ّدس أ ّن الروح تنام؟
يعتقد البعض أنّه عندما ميوت املؤمن تنام روحه منتظرة جميء يسوع إلختطاف الكنيسة مستندين يف
ذلك على بعض املقاطع الكتابية حيث يشري يسوع إىل املوت كالنوم .فمثالً ،عندما أقام لعازر من املوت،
يوما ملاذا انتظر يسوع قبل أن
انتظر عن قصد يومني قبل أن يذهب إىل القرب (يوحنا  .)1:66هل ف ّكرت ً

ينطلق يف رحلته من أورشليم إلقامة لعازر؟ لقد اعتقد اليهود أن روح اإلنسان تبقى معلّقة حول امليت ما
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يقارب الثالثة أيّام .وقد انتظر يسوع بقصد أن يربهن للمش ِككني أ ّن له سلطان على املوت ،وأ ّن لعازر مل
نائما يف القرب بل ميتًا.
يكن ً

ال لَهم«:لِع َازر حبِيب نَا قَ ْد نَ ِ
ال تَالَِمي ُذهُ:
ب ألُوقِظَهُ» .فَ َق َ
"قال ه َذا َوبَ ْع َد ذلِ َ
َ
ك قَ َ ُ ْ َ ُ َ ُ
ام .لكنِّي أَ ْذ َه ُ
ول َعن رقَ ِ
ِِ
اد
وع يَ ُق ُ
س ُ
اسيِّ ُد ،إِ ْن َكا َن قَ ْد نَ َ
«يَ َ
ول َع ْن َم ْوتهَ ،و ُه ْم ظَنُّوا أَنَّهُ يَ ُق ُ ْ ُ
ام فَ ُه َو يُ ْش َفى»َ .وَكا َن يَ ُ
الن َّْوِم( ".يوحنا )11-11:11

ِ
آم َن بِي
آم َن بِي َولَ ْو َم َ
وقال يسوع« :أَنَا ُه َو الْقيَ َامةُ َوال َ
سيَ ْحيَاَ ،وُك ُّل َم ْن َكا َن َحيًّا َو َ
ْحيَاةَُ .م ْن َ
ات فَ َ
ِ ِِ
فَ لَ ْن يَ ُم َ ِ
ين بِه َذا؟» (يوحنا )11-11:11
وت إلَى األَبَد .أَتُ ْؤمن َ

وتكلّم يسوع عن املوت كالنوم عندما أقام ابنة يايرس من املوت:
ِ
"وب ي نما هو ي ت َكلَّم ،ج ِ ِ
يس الْم ْجم ِع قَائِالً لَهُ«:قَ ْد ماتَ ِ
ك .الَ تُ ْت ِع ِ
ب
ت ابْ نَتُ َ
َ
اء َواح ٌد م ْن َدا ِر َرئ ِ َ َ
َ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ
الْمعلِّم» .فَس ِمع يسوع ،وأَجابه قِائِالً« :الَتَ َخ ْ ِ
آمن فَ َقطْ ،فَ ِهي تُ ْش َفى» .فَ لَ َّما جاء إِلَى الْب ْي ِ
ت
َ َ َ ُ ُ َ َ َُ
َ
ف! ْ
ََ
َُ َ
َ
الصبِيَّ ِة وأ َُّم َها .وَكا َن ال ِ
ِ
يع يَ ْب ُكو َن َعلَْي َها
س َويَ ْع ُق َ
َ
ْجم ُ
وب َويُ َ
لَ ْم يَ َد ْع أ َ
وحنَّاَ ،وأَبَا َّ َ
َح ًدا يَ ْد ُخ ُل إالَّ بُط ُْر َ
َ
وي ل ِ
ِ ِ
لكنَّها نَائِمةٌ» .فَ َ ِ
ال«:الَ تَب ُكوا .لَم تَم ْ ِ
ت.
ْط ُمو َن .فَ َق َ
ين أَنَّ َها َماتَ ْ
ْ
ََ
ت َ َ
ْ ُ
ضح ُكوا َعلَْيهَ ،عا ِرف َ
ك بِي ِدها ونَادى قَائِالً«:يا صبِيَّةُ ،قُ ِ
فَأَ ْخرج ال ِ
ت
وح َها َوقَ َام ْ
ومي!» .فَ َر َج َع ْ
يع َخا ِر ًجاَ ،وأ َْم َس َ َ َ َ َ
َ َ
ََ َ
ت ُر ُ
ْجم َ
ال .فَأَمر أَ ْن تُعطَى لِتأْ ُكل .فَب ِه َ ِ
ِ
ْح ِ
َح ٍد َع َّما َكا َن"( .لوقا
صُ
ت َوال َد َاها .فَأ َْو َ
ْ َ َ ُ
في ا ل َ
اه َما أَ ْن الَ يَ ُقوالَ أل َ
ََ
)11-8::4
ماذا يمكننا أن نتعلّم عن الموت من هذا المقطع؟ ما األمور التي لفتت انتباهك؟
إ ّن املؤمن باملسيح ال ميوت إّّنا ينفصل عن جسده ،وقد دعا يسوع هذه احلالة "النوم".
وعندما أمسك يسوع بيد الصبيّة وطلب منها أن تقوم رجعت روحها إليها .أين كانت الفتاة؟ كان
جسدها مائتًا ،لكن الشخص احلقيقي أي روحها كانت يف ٍ
تود أن تعلم ماذا
مكان آخر .أال ّ
عترب اإلنسان مائتًا عندما ال يكون يف شركة مع املسيح (أفسس
اختربت؟ بالنسبة للرب يسوع يُ َ
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6:4و .)5وقد اس ِ
خدمت عباريت "نفس" و"روح" يف الكتاب املق ّدس بطريقة متبادلة .ففي العهد
ُ
صيب عن التن ّفس وقد أتت يف اللغة العربية على أ ّن روحه (نفش)
القدمي (6ملوك )69:69توقّف ٌّ
فارقته .ونقرأ يف العدد  44من نفس األصحاح أن الصيب عاد إىل احلياة بعد صالة إيليّا وقد أتت

يف اللغة العربية على أ ّن روحه (نفش) عادت إليه.

سوعُ« :اتْ بَ ْعنِ يَ ،و َد ِع
مرة أراد أحدهم أن يتبع يسوع شرط أن يدفن والده أوالً " ،فَ َق َ
ال لَهُ يَ ُ
وّ
ِ
اه ْم»( ".متى .)11:4إ ّن األموات ال يستطيعون أن يدفنوا األموات ،لكن ما
ال َْم ْوتَى يَ ْدفنُو َن َم ْوتَ ُ
عناه يسوع هو أن يدع املوتى روحياا يدفنون والده؛ األمر األهم هو أن نصل إىل املائتني قبل أن

الذنُ ِ
"وأَنْ تُ ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أ َْم َواتًا بِ ُّ
وب َوالْ َخطَايَا،
ميوتوا .وكتب بولس الرسول إىل أهل أفسسَ :
الَّتِي سلَ ْكتم ِفيها قَبالً حسب ده ِر ه َذا الْعالَ ِم ،حس ِ
يس س ْلطَ ِ
وح الَّ ِذي يَ ْع َم ُل
الر ِ
ان ال َْه َو ِاءُّ ،
َ ُْ َ ْ َ َ َ َْ
َ
ب َرئ ِ ُ
ََ َ
ِ
يح  بِالن ِ
ِِ
ِ
صو َن
َحيَانَا َم َع ال َْم ِس ِ
"ونَ ْح ُن أ َْم َو ٌ
ْ
ات بِالْ َخطَايَا أ ْ
ِّع َمة أَنْتُ ْم ُم َخلَّ ُ
اآل َن في أَبْنَاء ال َْم ْعصيَةَ "،
ِ
السما ِويَّ ِ
وع( "،أفسس1:1و.)1
ات فِي ال َْم ِس ِ
س َ
َوأَقَ َامنَا َم َعهَُ ،وأ ْ
َجلَ َسنَا َم َعهُ في َّ َ
يح يَ ُ
ويشري الكتاب إىل أنّنا خملوقات مثلثي اجلوانب؛ ما يعين أنّه لدينا ثالثة أقسام وقد كتب بولس
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
يح".
وع ال َْم ِس ِ
س َ
"ولْتُ ْح َف ْظ ُر ُ
موضحاَ :
ً
س ُد ُك ْم َكاملَةً بالَ لَ ْوم ع ْن َد َمجيء َربِّنَا يَ ُ
س ُك ْم َو َج َ
وح ُك ْم َونَ ْف ُ
(1تسالونيكي)1::1
تتحرك إن مل أقودها.
احملرك .وهي ال ّ
عندما أركب سياريت ،تكون "ميتة" إىل أن أشغّل ّ

مين يعيش إىل
"حيركان" جسدي .واجلانب احلقيقي ّ
يف ،فأنا ّ
هكذا هي احلال ّ
مكون من نفس وروح ّ
ما بعد املوت؛ فهناك أبعد من هذا اجلسد الذي نراه.

"شخصا"؛ وما يُوضع يف القرب هو البيت وليس ساكنه( ".فرنا رايت).
"يف اجلنازة حنن ندفن "شيةًا" ال
ً
ِ
ِ
السماو ِ
ات بِنَاء ِمن ِ
ِ
ض ب ْي ُ ِ
ت غَْي ُر
اهلل ،بَ ْي ٌ
"ألَنَّنَا نَ ْعلَ ُم أَنَّهُ إِ ْن نُق َ َ
ت َخ ْي َمتنَا األ َْرض ُّي ،فَلَنَا في َّ َ َ
ٌ َ
ي1( ".كورنثوس )1:1
صنُ ٍ
وع بِيَ ٍد ،أَبَ ِد ٌّ
َم ْ
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ِ
املرة
مرات يف نيسان  .6799وكانت ّ
مرتني بعد أن طُعن أربع ّ
تويف صديقي أدريان ماك كوين يف إنكلرتا ّ
األوىل يف سيارة اإلسعاف يف الطريق إىل املستشفى ،لكن متّ إنعاشه ووصل إىل غرفة العمليات حياا لكن

وُيرب التايل:
مغمى عليهُ .
ً

"جرت العملية اجلراحية إلنقاذي حوايل الساعة  4:43بعد الظهر .لكن خالل العملية شعرت أّن
أصعد إىل فوق غري ٍ
مدرك إىل أين أنا ذاهب! أذكر أنّه اعرتاّن شعور مجيل .مث رأيت طبيبني وممرضتني جيرون
العملية! بعدها رأيت عامل ـ ـا آخر مجيالً ال ميكن ألي ٍ
ينسق ألوانه وال أعرف أين يقع .شاهدت
ّ
ً
رسام أن ّ

أناسا هناك مل يُسمح يل أن أرى وجوههم .مث مسعت صوتًا عذبًا ،مل أميّز إن كان أنثويًا أو ذكوريًا يقول يل:
ً
ِ
لدي الكثري من األشياء لك".
"مل يأت الوقت لكي متوت ،ما تزال ّ
سمح يل
"أريد أن أخربكم املزيد عن ما رأيت فوق .لقد حدث كل ذلك بسرعة أمام ناظري ،وكأنه مل يُ َ

لكين رأيت عشبًا أخضر مجيالً ،وكان هناك طريق مستقيم وأناس
أن أرى أكثر مما رأيت" :كفى يعين كفى"ّ .

التمشي بينها بدون أن تتأذى ألن
باحلرية وطيور وفراشات ،وكنت تستطيع ّ
لطفاء .رأيت حيوانات تتمتّع ّ
مجيعها أليفة .وكانت السماء مجيلة ،لكين مل أميّز لوهنا .مل تكن هناك أية أبنية .ومل يكن هناك أي شعور

بارخوف.

أّن استيقظت بعد ثالثة أيّام عند الساعة احلادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم
كل ما أعرفه هو ّ

وتعجبت من وجود والديت جبانيب فشرحت يل ّأهنا مازالت هنا منذ عصر يوم السبت .مث عادّن
الثالثاءّ .
الدكتور باركلي وحني رأيته قلت له" :أنت الذي أجريت العملية يل فنجيتين من املوت ".سأل" :كيف

عرفت ذلك؟" فأخربته عن الذي حصل معي .أجاب أّن صدقت خبصوص املمرضتني والطبيبني وأنّه هو
َ

أحد الطبيبني.

ما أريد أن أخربك ،يا كيث ،أّن بكل بساطة أُصعدت إىل السماء ومل أطف يف أرجاء الغرفة ومل أرد أن
أرجع قط .لكين رجعت وال أذكر كيف".

أخربّن أدريان أنّه فهم معىن هذا اإلختبار بعد مخس سنوات حني آمن باملسيح ،وعلِم أ ّن اهلل رمحه

أّن مل أكن مؤمنًا ،ومل أعرف كيف أصل إليه
وأعطاه فرصة جديدة يف احلياة .قال" :لطاملا أحببت اهلل رغم ّ
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حىت مسعت بشارة اإلجنيل ".لقد وضع اهلل يده على أدريان وهو علم أنّه سوف يتجاوب مع بشارة اإلجنيل
حني يسمعها وسوف يسلّم حياته للمسيح.
شارك اإلنجيل :ال ب ّد أن اهلل حفظك إلى هذه اللحظة حتى تسمع بشارة اإلنجيل .ما هي بشارة
اإلنجيل؟
يوما من حادث كاد أن يؤ ِّدي بحياتك؟
هل تذكر أن اهلل ّ
نجاك ً

ت أَتْ ِقيَائِِه( ".مزمور )11:111
الر ِّ
"ع ِز ٌيز فِي َع ْي نَ ِي َّ
ب َم ْو ُ
َ
سر اهلل بموت أوالده الذين سلّموا حياتهم له؟
لماذا يُ ّ

للص على
جمرد غيبوبة عند املوت ،ملاذا قال يسوع ّ
ّنر يف ّ
جمرد نوم؟ إن كنّا ّ
ملاذا ال يُسر واملوت هو ّ
ك الْيَ ْو َم تَ ُكو ُن َم ِعي فِي ال ِْف ْر َد ْو ِ
يقل له" :يف هناية
ْح َّق أَقُ ُ
ك :إِنَّ َ
ول لَ َ
الصليب« :ال َ
س»(.لوقا  .)8::1:ومل ْ
اضحا أ ّن الرجل سيكون معه يف
األزمان ،وبعد نوم طويل سوف تكون معي يف الفردوس!!" كان يسوع و ً

ذلك اليوم يف الفردوس حياا.

وسطي للَّذين لم يكونوا صالحين كفاية؟
هل من مكان
ٍّ
وسطي يُدعى املطهر؟
ملاذا ال يتح ّدث الكتاب املق ّدس قط عن مكان
ٍّ

تعرف املوسوعة الكاثوليكية املطهر كالتايل" :املكان أو احلالة من القصاص املؤقّت للّذين فارقوا احلياة
ّ

يتوجب عليهم مقابل تع ّدياهتم".
بنعمة اهلل ومل يتخلّصوا من ارخطايا غري املميتة ،أو مل يدفعوا كل ما ّ

املسيحي بعد املوت
باختصار ،بالنسبة لالهوت الكاثوليكي ،املطهر هو املكان الذي تذهب إليه روح
ّ

لتتطهر من ارخطايا اليت مل يتخلّص منها خالل حياته.
ّ

هل يتطابق هذا التعليم مع تعليم الكتاب املق ّدس؟ بالطبع ال!

لقد مات املسيح ليدفع مثن خطايانا (رومية  )5:5ونقرأ يف إشعياء " 5:54وهو َْجمروح ألَج ِل مع ِ
اصينَا،
ََُ ُ ٌ ْ ََ
ِ ِ
يب َسالَِمنَا َعلَْي ِهَ ،وِحبُ ُِربِه ُش ِفينَا ".لقد تأ ّمل املسيح بسبب خطايانا لكي خنلص حنن
َم ْس ُح ٌ
وق أل ْ
َج ِل آثَامنَا .تَأْد ُ
من العذاب .وإن قلنا إنّه جيب أن نتأ ّمل من أجل خطايانا فهذا يعين أ ّن اآلم املسيح مل تكن كافية .وإن قلنا
8

إنّه جيب أن ندفع مثن خطايانا بالتطهري يف املطهر فهذا يعين أننا ننكر كفاية فداء يسوع على الصليب
(6يوحنا  .)4:4وفكرة أن نتأ ّمل من أجل خطايانا بعد املوت تنايف كل ما يقوله الكتاب املق ّدس عن
ارخالص.

ِ
ِ
ِ ٍ ٍِ
ِ
ين".
عبرانيين " 18:11ألَنَّهُ ب ُق ْربَان َواحد قَ ْد أَ ْك َم َل إلَى األَبَد ال ُْم َق َّدس َ
يرى بعض الناس عالَمين بينما ينتقلون من هذه الحياة
بينما ينتقل بعض الناس من هذا العامل ،تتأرجح أرواحهم بني السماء واألرض فريون العالَمني .فقبل أن

يفارق الواعظ دوايت ل .مودي احلياة ،ملح اجملد الذي ينتظره فقال بعد أن استيقظ من النوم" :األرض تبعد،
ٍ
وعلي أن
والسماء تنفتح أمامي .إن كان هذا هو املوت فهو مجيل! ال يوجد أي واد .إ ّن اهلل يدعوّن ّ
أذهب ".أجابه ابنه الواقف جبانب سريره" :كال يا والدي إنك حتلم".
"ال "،أجاب مودي "أنا ال أحلم ،لقد وصلت إىل األبواب ورأيت وجوه األوالد ".بعد حلظات وبعد ما
جمددا" :هذا انتصاري؛ إنه يوم تتوجيي وهو جميد!"
بدا للعائلة أنّه يصارع املوت ،تكلّم ً
ٍ
أيضا
ممكن أن يقول البعض أ ّن مودي كان حيلم ،لكن ُيربنا الكتاب املق ّدس عن أحد شاهد العالَمني ً

عند موته .إنّه إستفانوس واحلادثة التالية جرت بعد أن شارك اإلجنيل مع بعض الذين كانوا يضطهدون
املؤمنني:

ِ
"فَ لَ َّما س ِمعوا ه َذا حنِ ُقوا بُِقلُوبِ ِهم وص ُّروا بِأ ْ ِ
الس َم ِاء َو ُه َو
ص إِلَى َّ
َْ َ
َ ُ
َ
َسنَان ِه ْم َعلَْيهَ .وأ ََّما ُه َو فَ َش َخ َ
وع قَائِما َعن ي ِمي ِن ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
الَ «:ها أَنَا أَنْظُُر
اهلل .فَ َق َ
الر ِ
ُم ْمتَلِ ٌئ ِم َن ُّ
س َ ً َْ
س ،فَ َرأَى َم ْج َد اهللَ ،ويَ ُ
اهلل» .فَصاحوا بِصو ٍ
ات م ْفتُوحةً ،وابن ا ِإلنْس ِ
َّ ِ
ان قَائِما َعن ي ِمي ِن ِ
ت َع ِظ ٍيم َو َس ُّدوا آ َذانَ ُه ْم،
َ ُ َْ
ً َْ
الس َم َاو َ َ َ ْ َ َ
وهجموا َعلَي ِه بِنَ ْف ٍ ِ ٍ
ِج ال َْم ِدينَ ِة َوَر َج ُموهَُ .و ُّ
ود َخلَعُوا ثِيَابَ ُه ْم ِع ْن َد
الش ُه ُ
ََ َُ ْ
س َواح َدةَ ،وأَ ْخ َر ُجوهُ َخار َ

ال لَهُ َشاو ُل .فَ َكانُوا ي رجمو َن ْ ِ
وس َو ُه َو يَ ْدعُو َويَ ُق ُ
اب يُ َق ُ
الر ُّ
ِر ْجلَ ْي َش ٍّ
ول«:أَيُّ َها َّ
سوعُ
َْ ُ ُ
ُ
است َفانُ َ
ب يَ ُ
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اقْبل ر ِ
ب ،الَ تُِقم لَهم ِ
وحي» .ثُ َّم جثَا َعلَى رْكبتَ ْي ِه وصر َخ بِصو ٍ
هذ ِه الْ َخ ِطيَّةَ»َ .وإِ ْذ
ت َع ِظ ٍيم«:يَ َار ُّ
ُ َ َ ََ َْ
َ
ْ ُْ
َْ ُ

ال ه َذا َرقَ َد( ".أعمال الرسل )11-18::
قَ َ

بكل ضمري صاحل إ ّن رجل اهلل استفانوس وقع يف سبات بعد أن شاهد يسوع
هل ميكننا أن نقول ِ
يستقبله؟ اهلل ليس إله النائمني! حنن ننفصل عن أجسادنا عند املوت ،لكن نبقى أحياء بعد املوت .إّن أممن
أ ّن الكتاب املق ّدس يعلّم أن األبدية تبدأ لكل و ٍ
احد منّا عند املوت .أليس هذا ما قاله يسوع عن ابراهيم
وإسحق ويعقوب؟

ِ ِ ِ
ِ
ومو َن :أَفَ َما قَ رأْتُ ْم فِي كِتَ ِ
وسى ،فِي أ َْم ِر ال ُْعلَّْي َق ِة،
اب ُم َ
"وأ ََّما م ْن ج َهة األ َْم َوات إِنَّ ُه ْم يَ ُق ُ
َ
َ
ف َكلَّمهُ اهلل قَائِالً :أَنَا إِلهُ إِب ر ِاهيم وإِلهُ إِسحا َق وإِلهُ ي ْع ُقوب؟ لَْيس ُهو إِلهَ أَمو ٍ
ات بَ ْل إِلهُ
َْ َ َ ْ َ َ َ َ
َك ْي َ َ ُ
َْ
َ َ
َحي ٍاء .فَأَنْتُم إِ ًذا تَ ِ
ضلُّو َن َكثِ ًيرا!"( .مرقس )1:-11:11
أ َْ
ْ
ِ
ب ".
الر ِّ
س ِد َونَ ْستَ ْو ِط َن ِع ْن َد َّ
س ُّر بِاأل َْولَى أَ ْن نَتَ غَ َّر َ
ب َع ِن ال َ
ْج َ
وكتب الرسول بولس" :فَنَث ُق َونُ َ
أيضا للكنيسة يف فلييب عن رغبته بأن ميوت ويكون مع املسيح:
(1كورنثوس  .)4:1ويكتب ً
ِ
ت الْحياةُ فِي الْج ِ ِ ِ
ِ
لكن إِ ْن َكانَ ِ
ت أَ ْد ِري!
ار؟ لَ ْس ُ
ََ
" َو ْ
سد ه َي لي ثَ َم ُر َع َملي ،فَ َماذَا أَ ْختَ ُ
ََ
ض ُل ِج ًّدا.
يح ،ذَ َ
ور ِم ْن االثْ نَ ْي ِن :لِ َي ا ْشتِ َهاءٌ أَ ْن أَنْطَِل َق َوأَ ُكو َن َم َع الْ َم ِس ِ
اك أَفْ َ
فَِإنِّي َم ْح ُ
صٌ
ِ
لكن أَ ْن أَب َقى ِفي ال ِ
ِ
َجلِ ُك ْم( ".فليبي .)18-11:1
ْج َسد أَل َْزُم م ْن أ ْ
َو ْ ْ
َ
أرجو املالحظة أ ّن بولس مل يتوقّع أن يكون يف سبات عندما ميوت ،بل يتوقّع أن يكون يف كامل

أظن أن النوم هو الوضع األفضل جداا.
وعيه .يقول" :ذاك أفضل جداا!"وال ّ

لكين ال
مرًة" :أستطيع أن أقول عندما أُوضع يف القرب إّن قد أهنيت عمليّ .
كتب فكتور هوغو ّ

عام يغلق
مظلما بل هو طريق ٌ
أستطيع أن أقول إن حيايت انتهت .فعملي يبدأ يف اليوم التايل والقرب ليس نف ًقا ً
عند الغروب ليفتح من جديد عند الفجر".

القس مهفري آرميستاد من
وحتكي روث غراهام بَ ْل يف كتاهبا ّ Legacy of a Pack Rat
قصة ج ّدة ّ
مونرتيت ،مشال كاليفورنيا:
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" كانت الغرفة هادئة ومظلمة ،بينما استلقت السيدة العجوز يف فراشها وكان ابنها روبرت حي ّدثها عن
العائلة واألصدقاء وأموٍر أخرى حتبها .كانت تتطلّع ٍ
بشوق لزياراته إذ كان يعيش يف ماديسون القريبة من
ّ
ناشفيل .وكان روبرت حياول قضاء أطول ٍ
وقت معها إذ كانت كل زيارة كأهنا آخر زيارة له معها .كان يتكلّم
متفر ًسا يف تفاصيل وجهها اللطيف والتجاعيد والشعر األبيض وعينيها املتعبتني اليت متلؤمها احملبّة .عند
معها ّ
هناية الزيارة ،قبّل جبينها ووعدها بزيارهتا يف الغ ّد.

يقسم أوقاته يف
وصل إىل البيت ليجد أن ابنه روبن ذي السابعة عشر سنة مريض ّ
حبمى غريبة .فكان ّ

تويف
األول الذي كان سبب هبجة وفخر هلا .وفجأة ّ
األيّام املقبلة بني ابنه و ّأمه ومل ُيربها عن مرض حفيدها ّ

صغريا.
روبنّ ،
وهز موته العائلة واملنطقة بأمجعها .حصل األمر بسرعة كبرية وكان شابًا ً
للتو؛ فما كان
بعد الدفن سارع السيد آرميستد إىل جانب ّأمه ،آمالً أن ال يظهر على حميّاه أنّه دفن ابنه ّ
حتمل هذا ارخرب .كان الطبيب يف الغرفة وكانت ّأمه مغمضة العينني فقال له الطبيب برفق" :لقد
مبقدورها ّ
شاعرا بالضغط الذي يعانيه هذا الرجل من فقدان ابنه واهتمامه
دخلت يف غيبوبة ".ووضع يده على كتفهً ،

بأمه مث قال له":اجلس جبانبها ،رمبا تفيق من غيبوبتها ".وانصرف.
الدموب ّ

أضاء السيّد آرميستد النور وجلس بقلبه الثقيل بالقرب منها .بعد حلظات ،فتحت عينيها فعرفته
واب تسمت له مث وضعت يدها على ركبته" :بوب "...نادته باسم التدليل مث غرقت يف غيبوبتها من جديد.
حركت رأسها وفتحت عينيها وكانت كأ ّهنا تنظر ملكان بعيد،
وبقي
ً
جالسا بصمت وممس ًكا بيدها .مث ّ
تعج ٍ
ب على وجهها وصرخت" :إّن أرى يسوع .وأرى أ ِمي وأيب ".مث أضافت" :أرى رويب!! مل
وظهرت نظرة ّ

أكن أعرف أ ّن رويب قد مات ".وربّتت على ركبة ابنها بلطف قائلة" :مسكني رويب "...مث فارقت احلياة .1

األرضي .املوت هو يوم
كيف علمت أن رويب مات إن مل تراه؟ لقد رأته بينما كانت تنتقل من جسدها
ّ

التخر !
ّ

ت أَتْ ِقيَائِِه" مزمور 11:111
الر ِّ
"ع ِز ٌيز فِي َع ْي نَ ِي َّ
ب َم ْو ُ
َ

1

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&fieldkeywords=Legacy+of+a+Pack+Rat+&x=0&y=0
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يوما ما ،وساعدنا أن نستخدم الوقت الذي أعطيتنا
صالة" :يا رب ساعدنا أن حنيا عاملني أننا سنراك ً

لنتهىيء لألبديّة .دع عيوننا ترى ما هو مهم ح ّقا بينما حنيا هذه احلياة مرتقّبني احلياة األخرى .آمني".

Pastor Keith Thomas. www.groupbiblestudy.com
Email: keiththomas7@gmail.com
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