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 ماذا بعد املوت؟ 
 

 نظرة على األبدية
 الدرس األّول 

 
ى ّّ من إنكلرتا إىل قارّة آسّيا عرب الرّب، وطُِلب مين قبل ذلك أن أتلق  1976سافرت يف العام  

بعض اللقاحات ضد أنواع متعّددة من األمراض املنتشرة يف اهلند ودوٍل أخرى كنت سأزورها. وكانت أوامر 
ساعة. يف تلك الليلة، تصّرفت حبماقة ومل   24حات أن ال أشرب الكحول ملّدة الطبيب يف يوم تّلقي اللقا

 أخضع ألوامر الطبيب. )أرجو أن ال تفعلوا ذلك يف بيوتكم!( أستطيع أن أقول اآلن إنّه منذ تعّرفت ابملسيح 
 خذت قرارات خاطئة قبل ذلك. ّّ اتأصبحت أكثر حكمة، لكن كثريًا ما    سنة(  34)منذ 

ليلة واحدة من دوهنا. وكنت قد خّططت لسهرة   املاريواان بكثرة، ومل أكن أحتملن  كنت حينها أدخّ 
 نّبهت نفسي قبل اخلروج أّنِ  أقضيها مع بعض األصحاب قبل أن أسافر. وابلطبع كّنا سنشرب الكحول، إالّ 

لطبع من البيت على عدم الشرب ِوفًقا لتعليمات الطبيب. لكن مسحت لنفسي مبضغ بعض احلشيشة فهي اب
. بّررت لنفسي أنّه كوب م يل األصدقاء كواًب من البريةلن تؤذيين. وصلت إىل احلانة حيث كنا سنجتمع وقدّ 

  واحد وابلطبع لن يضّرن، وما أردت أن أبدو وقًحا برفضي الكوب.
يب اليت مضغتها. وحلظات بعد شر   ةشيشتفكريي العقالن كان قد أتثّر بكمية احل  أان متأّكد أنّ 

مل حيتمل جسمي مزيج احلشيشة والبرية  ع والسيطرة على ما حيصل من حويل.ة فقدت التواصل مع الواقللبري 
 ابإلضافة إىل اللقاحات. عندها، تذّكرت تعليمات الطبيب! 

ا من املوت ووصلت بصعوبة كبرية إىل شّقيت.  خرجت من احلانة شاعرًا أبّنِ  فجأة، حصل  قريب جدًّ
انفصلت عن جسدي كليًّا وكنت أتطلع عليه من فوق. مل يكن ي إىل األبد.  غرّي جمرى تفكري   أمٌر غريب

 مل أكن موجوًدا فيه! فبدأت ذلك حلًما وال كابوًسا بل حقيقة اتمة. كان جسدي ممّدًدا على الكنبة لكينِّ 
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 ه آخر يومة وكأن   فجأة وجدت نفسي أصلِّي حبرار  ال أؤمن ابهلل، لكينِّ أّنِ   ابلصراخ إىل هللا لريمحين. كنت أظن  
هي عند املوت، لكن معتقدي الالهويّت تغرّي فجأة فكنت أصرخ إىل تنوكنت أؤمن أن اإلنسان ييف حيايت.  

إله ما كنت أؤمن بوجوده. عاهدته أن أقّدم له حيايت وأفعل كل ما يريد إن يدعين أعيش. اكتسبت احلياة 
ذاهب بعد انتهاء كل هذا. فجأة، انتهى كّل شيء ورجعت قيمة كبرية عندئٍذ ألن مل أكن واثًقا إىل أين أان  

 إىل جسدي، وبقيت على قيد احلياة بنعمة هللا. 
 سؤال للتفكري: هل واجهت املوت يوًما؟ أو هل وّدعت أحدهم بينما كان حيتضر؟ 

 
 مواجهة املوت 

أدرك من هو هللا   دي هلل ومل أكن جمرى حيايت. إالّ أن يف اليوم التايل نكثت بوع  غرّي هذا اإلختبار 
وكل ما عرفته أو آمنت به حينها هو أنه ال بّد أن يكون هناك أمر ما بعد هذه أو كيف ميكنين إجياده.  

حاول فهم تين فكرة احلياة بعد املوت فرحت أاحلياة. وأدركت أنّه ال بّد أن تتعّدى احلياة هذا اجلسد. وسحر 
.  نون ابلروحانيات ومل أستطع الدخول ألفهم إمياهنم. أذكر أن زرت كنيسة حيث يؤمما حيدث بعد املوت

كان هناك نوع من العائق غري املرئي عند الباب الذي منعين من الدخول يف كل مرة حاولت؛ إذ عند كل 
 حماولة، كانت ضرابت قليب تتسارع ومل أستطع الدخول. لقد محان هللا من الروحانيات والسحر.

حلياة" كان قد كتبه الطبيب وجدت كتااًب  بعنوان "حياة بعد ا  وبينما كنت يف مسرية البحث هذه، 
أ. مودي حيكي فيه عن أحداث جرت مع بعض مرضاه إذ أقامهم من املوت. ما حدث فعالً هو أنّه   رميون

 كثريينخالل سبعينيات القرن املاضي توّفرت بني أيدي األطباء وسائل عّدة لإلنعاش أنقذوا هبا حياة أانس  
باراهتم ما بعد املوت. أُِخذ م حلوادث مميتة. وأخرب بعض هؤالء املرضى الدكتور مودي عن اختبعد تعّرضه

الطبيب هبذه القصص وبدأ ابلتواصل مع أطباء آخرين حىت مجع ما يقارب املئة واخلمسني قصة عن أانس مّت 
ن ألحدهم أن يشعر إنعاشهم. وقد ذكر قصًصا عّدة يف كتابه وشرح أوجه التشابه بينها مث خّلص ما ميك

 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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ة إال أنّه متفرّج عن بعد. يراقب عملية اإلنعاش من نقطة مراقبته  رفجسده ابلرغم من وجوده معه يف نفس الغ
بعدها، يتمالك نفسه ويبدأ ابإلعتياد على وضعه اجلديد فيالحظ أنّه ما زال لديه جسد وهو متأثر جدا.  

لكنه ذو مواصفات أقوى من جسده األرضّي. وتبدأ األحداث ابلتتايل: أييت آخرون لريوه ويساعدوه، ويرى 
سأله ي  ــــــــــ خملوق من نور روح لطيفة ــ  تظهر أمامهعينه أرواح أقارب وأصدقاء كانوا قد ماتوا قبله. مث    بطرف

شريٌط أمامه تدور فيه أحداث حياته. مث يقرتب من حاجٍز يشري من دون كالم أن يقّيم حياته بينما يظهر  
نّه ال بّد له أن يعود إىل األرض ألّن ساعته مل أتِت إىل احلدود بني احلياة األرضية واحلياة الثانية، لكنه يشعر أ

بعد. يقاوم العودة ألنّه مأخوذ هبذه الرحلة ويغمره السالم واحملّبة والفرح. لكن، ابلرغم من ذلك يّتحد جمّدًدا 
 مع جسده ويعود للحياة. 

عرّبة عن هذه حياول الحًقا مشاركة جتربته مع اآلخرين لكنه ال يستطيع ألنّه ال جيد الكلمات امل
. فيكّف عن التحّدث عنها. لكن يهزأون منهسوألّن اآلخرين   احلياة اإلنسانيةالتجربة اخلارجة عن نطاق  

    1يبقى هلذه التجربة أثرها الكبري على حياته؛ خصوًصا من انحية نظرته حنو املوت واحلياة."
معتقدات روحية يف وقت كتابته مودي مؤمًنا ابملسيح أو إن كانت لديه أية  ال أعلم إن كان رميون 

الذين مّروا هبذه التجارب كانوا مؤمنني. ال بّد أن البعض منهم كانوا    أنّ  هلذا الكتاب. كما أنّه ال يشري إىل
مؤمنني، لكن مل يكن هذا هدف كتابة الكتاب بل كان اهلدف دراسة جتربة املوت حلظة الفراق. يتضح أمران 

هو أنه كان هلذه التجربة أتثري كبري على   الثانونوا مستعّدين ملواجهة املوت، و يل: األّول هو أن مجيعهم مل يك
 حياهتم. وأعتقد أّن الكاتب نفسه تغرّي بسبب القصص اليت مسعها وقد ذكر ذلك يف سياق الكتاب. 

ا أن ن فهم موضوع األبدية؛ فعدّو نفوسنا يستخدم خوفنا من املوت ليؤثّر على قراران.  من املهم جدًّ
   وال ميكننا أن ننمو كتالميذ للمسيح إالّ عندما نتعّلم هذه احلقيقة األساسية عن ماذا حيصل بعد املوت:  
 

ْم ِإىَل اْلَكَماِل، َغرْيَ َواِضِعنَي أَْيًضا َأَساَس التـ  ل" ْوبَِة ِمَن اأَلْعَماِل ذِلَك َوحَنُْن اَترُِكوَن َكاَلَم َبَداَءِة اْلَمِسيِح، لِنَـتَـَقد 
يـُْنونََة  الْ  ِت، َوَوْضَع اأَلََّيِدي، ِقَياَمَة اأَلْمَواِت، َوالد   " األََبِدي ةَ َميَِّتِة، َواإِلميَاِن اِبهلِل، تـَْعِليَم اْلَمْعُموِدَّي 

  2-1:6عربانيني
1Life after Life, Raymond A. Moody. Page 11. Published by Harper SanFrancisco  
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هنالك ستة تعاليم أساسية تساعدان على نضوجنا الروحّي إن كّنا نطبقها   ني أنّ فر العربانيكاتب س  يذكر
تعاليم يسوع عن جهّنم وعن السماء. وقد أشار عّدة مرّات إىل احلياة ك  تعاليم "ثقيل"وحنفظها. بعض هذه ال

ة كما يقول الكتاب تعاليمه وهنىيء أنفسنا ليوم الدينون  فنفقه   بعد املوت فيجدر بنا التطّلع إىل الصورة كاملة
يف فعل   اليوم  د الكثريوناملقّدس. مل يستصعب يسوع التكّلم عن املوت والدينونة والسماء واجلحيم، بينما يرتد  

، وكل ما ال ميكن وزنه هو حقيقي ؛ فبالنسبة لنا كل ما نلمس ونرىنا نعيش يف عامٍل حتكمه املادَّيتذلك ألن  
مبا ال نراه؟ لقد عاش يسوع حياته بطريقة مره؛ فكيف ميكننا أن نؤمن  أو قياسه أو ملسه أو رؤيته ُيشك أب

مغايرة، وهو يشجعنا لكي نفتح أعيننا الروحية وننظر كنوز احلياة األبدية. رمّبا يصعب علينا استيعاب فكرة 
ه احلياة. بات هذاألبدية ألننا نعيش يف أجسادان هذه. ويسهل علينا تناسي الصورة األكرب واإلخنراط يف متطلِّ 

ذه ه إن كنا نرى بوضوح ونعلم دون أّي شك أّن هذه احلياة هي جمّرد حتضري للحياة الثانية تتغرّي قراراتنا يف  
ابلتفكري هبذه األمور اآلن بينما لدينا الوقت خللق الفرق يف   احلياة بطريقة دراماتيكية. من احلكمة أن نبدأ 

حلظة ابلنسبة للحياة األبدية متاًما كما قال ستيفن هوكينز:   حياتنا وحياة الذين من حولنا. حياتنا هذه هي 
  "األبدية طويلة جدًّا جدًّا، خصوًصا يف هنايتها."

 أرجو أن تصلِّّي هذه الصالة قبل متابعة القراءة: 
 عّلمنا أكثر عن ذاتك وملكوتك. آمني." تفتح أعيننا لعامل ما بعد املوت.  "اي رّب، أرجو أن

انتباهك أكثر ابلنسبة هلذه احلوادث اليت ذُكِّرت، وكيف ميكن حلياتك أن تتغرّي   ما األمر الذي لفت
  إن متّر يف اختبار كهذا مث تعود للحياة؟

 
 هل يعّلم الكتاب املقّدس أّن الروح تنام؟

املؤمن  أنّه عندما ميوت  البعض  الكنيسة مستندين يف   يعتقد  منتظرة جميء يسوع إلختطاف  تنام روحه 
املقاطع الكتابية حيث يشري يسوع إىل املوت كالنوم. فمثالً، عندما أقام لعازر من املوت، ذلك على بعض  

(. هل فّكرت يوًما ملاذا انتظر يسوع قبل أن 6:11انتظر عن قصد يومني قبل أن يذهب إىل القرب )يوحنا  
اليهود أ ينطلق يف  عّلقة حول امليت ما ن روح اإلنسان تبقى م رحلته من أورشليم إلقامة لعازر؟ لقد اعتقد 
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لعازر مل أّن  كني أّن له سلطان على املوت، و . وقد انتظر يسوع بقصد أن يربهن للمشكِّ يقارب الثالثة أَّّيم
 يكن انئًما يف القرب بل ميًتا.  

 

يُذُه: هَذا َوبَ ْعَد ذلَِّك قَاَل هَلُْم:»لَِّعاَزُر َحبِّيبُ َنا َقْد ََنَم. لكِّّنِّّ َأْذَهُب أُلوقَِّظُه«. ف َ   "قال  َقاَل َتالَمِّ
 رُقَادِّ »اَيَسيُِّّد، إِّْن َكاَن َقْد ََنَم فَ ُهَو ُيْشَفى«. وََكاَن َيُسوُع يَ ُقوُل َعْن َمْوتِّهِّ، َوُهْم ظَنُّوا أَنَُّه يَ ُقوُل َعنْ 

. ْومِّ  (16-11:11" )يوحنا  الن َّ
َماَت َفَسَيْحَيا، وَُكلُّ َمْن َكاَن َحيًّا َوآَمَن ِبِّ »َأََن ُهَو اْلقَِّياَمُة َواحْلََياُة. َمْن آَمَن ِبِّ َوَلْو   وقال يسوع:

َذا؟«  نِّنَي ِبِّ . أَتُ ْؤمِّ  (26-25:11)يوحنا    فَ َلْن مَيُوَت إََِّل األَبَدِّ
 

 وتكّلم يسوع عن املوت كالنوم عندما أقام ابنة َّييرس من املوت:
ْن َدارِّ رَئِّيسِّ الْ "و   ٌد مِّ َنَما ُهَو يَ َتَكلَُّم، َجاَء َواحِّ َمْجَمعِّ قَائِّالً لَُه:»َقْد َماَتتِّ ابْ نَ ُتَك. الَ تُ ْتعِّبِّ بَ ي ْ

ا َجاَء إََِّل اْلبَ يْ  َي ُتْشَفى«. فَ َلمَّ ْن فَ َقْط، َفهِّ َع َيُسوُع، َوَأَجابَُه قِّائِّالً: »اَلََتَْف! آمِّ تِّ اْلُمَعلَِّّم«. َفَسمِّ
َها مَلْ يَدَْع َأَحًدا يَْدُخُل إِّالَّ بُْطُرَس َويَ ْعُقوَب َويُوَحنَّ  يُع يَ ْبُكوَن َعَلي ْ ا، َوَأاَب الصَّبِّيَّةِّ َوأُمََّها. وََكاَن اْْلَمِّ

َا َماَتْت. فَأَ  ُكوا َعَلْيهِّ، َعارِّفِّنَي َأَّنَّ َها ََنئَِّمٌة«. َفَضحِّ ُموَن. فَ َقاَل:»اَل تَ ْبُكوا. مَلْ مَتُْت لكِّن َّ ْخَرَج َويَ ْلطِّ
َها َوَنَ  يَع َخارًِّجا، َوَأْمَسَك بَِّيدِّ ي!«. فَ َرَجَعْت ُروُحَها َوقَاَمْت يفِّ اْْلَمِّ َدى قَائِّالً:»اَي َصبِّيَُّة، ُقومِّ

ا َكانَ  َت َوالَِّداَها. فََأْوَصاُُهَا َأْن الَ يَ ُقوالَ أَلَحٍد َعمَّ . فَأََمَر َأْن تُ ْعَطى لَِّتْأُكَل. فَ ُبهِّ . )لوقا  "احْلَالِّ
49:8-56 ) 

  
 ؟ ما األمور اليت لفتت انتباهك؟ماذا ميكننا أن نتعّلم عن املوت من هذا املقطع

 
إّّنا ينفصل عن جسده، وقد دعا يسوع هذه احلالة "النوم".   املؤمن ابملسيح ال ميوت   إنّ 

وطلب منها أن تقوم رجعت روحها إليها. أين كانت الفتاة؟ كان   وعندما أمسك يسوع بيد الصبّية
أال توّد أن تعلم ماذا  ر.  جسدها مائًتا، لكن الشخص احلقيقي أي روحها كانت يف مكاٍن آخ

لرب يسوع يُعترَب اإلنسان مائًتا عندما ال يكون يف شركة مع املسيح )أفسس اختربت؟ ابلنسبة ل
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. ففي العهد بطريقة متبادلة  (. وقد اُسخِدمت عباريت "نفس" و"روح" يف الكتاب املقّدس5و1:2
العربية على أّن روحه )نفش(   وقد أتت يف اللغة   ( توّقف صيبٌّ عن التنّفس17:17ملوك 1القدمي ) 

وقد أتت   من نفس األصحاح أن الصيب عاد إىل احلياة بعد صالة إيلّيا  22فارقته. ونقرأ يف العدد  
  عادت إليه.    يف اللغة العربية على أّن روحه )نفش(

  ي، َودَعِّ فَ َقاَل لَُه َيُسوُع: »اتْ بَ ْعنِّ "  مرّة أراد أحدهم أن يتبع يسوع شرط أن يدفن والده أوالً،  و   
األموات ال يستطيعون أن يدفنوا األموات، لكن ما   إنّ .  (22:8" )مىتاْلَمْوَتى يَْدفُِّنوَن َمْوََتُهْم«.

عناه يسوع هو أن يدع املوتى روحيًّا يدفنون والده؛ األمر األهم هو أن نصل إىل املائتني قبل أن ميوتوا. 
ُتْم  "َوأَنْ ُتْم إِّ :  وكتب بولس الرسول إىل أهل أفسس نُوبِّ َواْْلَطَااَي، َأْمَواًَت ْذ ُكن ْ لذُّ  ابِّ

ي يَ ْعمَ   ، الرُّوحِّ الَّذِّ ، َحَسَب رَئِّيسِّ ُسْلطَانِّ اهْلََواءِّ ُل الَّيتِّ َسَلْكُتْم فِّيَها قَ ْباًل َحَسَب َدْهرِّ هَذا اْلَعاملَِّ
َيةِّ،" "َوََنُْن   ْْلَطَااَي َأْحيَ   َأْمَواتٌ اآلَن يفِّ أَبْ َناءِّ اْلَمْعصِّ يحِّ  ابِّ لنِّّْعَمةِّ أَنْ ُتْم ُُمَلَُّصوَن   اََن َمَع اْلَمسِّ  ابِّ

يحِّ َيُسوَع،"  تِّ يفِّ اْلَمسِّ َماوِّايَّ  . (5و1:2)أفسس  َوَأقَاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه يفِّ السَّ
 

أقسام وقد كتب بولس   ي اجلوانب؛ ما يعين أنّه لدينا ثالثةري الكتاب إىل أنّنا خملوقات مثلثويش
.  ُروُحُكْم َونَ ْفُسُكْم َوَجَسدُُكمْ "َوْلُتْحَفْظ  موضًحا:   يحِّ ْنَد َمِّيءِّ رَبَِّّنا َيُسوَع اْلَمسِّ َلًة بِّاَل َلْوٍم عِّ " َكامِّ

      (23:5تسالونيكي1)
أركب سياريت، تكون "ميتة" إىل أن أشّغل احملّرك. وهي ال تتحّرك إن مل أقودها.   عندما     

هي احلال يّف، فأان مكّون من نفس وروح "حيرّكان" جسدي. واجلانب احلقيقي ميّن يعيش إىل هكذا  
 ما بعد املوت؛ فهناك أبعد من هذا اجلسد الذي نراه. 

   (.فران رايت)ما يُوضع يف القرب هو البيت وليس ساكنه." و "يف اجلنازة حنن ندفن "شيًئا" ال "شخًصا"؛  
َن هللاِّ، بَ ْيٌت َغرْيُ َمْصُنوٍع ن ََّنا نَ ْعَلُم أَنَّ "ألَ     َماَواتِّ بَِّناٌء مِّ ، فَ َلَنا يفِّ السَّ يُّ ُه إِّْن نُقَِّض بَ ْيُت َخْيَمتَِّنا اأَلْرضِّ

. يٌّ  (1:5كورنثوس  2" )بَِّيٍد، أَبَدِّ
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. وكانت املرّة 1977تويف صديقي أدرَّين ماك كوين يف إنكلرتا مّرتني بعد أن طُِعن أربع مرّات يف نيسان  
 يف سيارة اإلسعاف يف الطريق إىل املستشفى، لكن مّت إنعاشه ووصل إىل غرفة العمليات حيًّا لكن األوىل

 مغًمى عليه. وُُيرب التايل: 
بعد الظهر. لكن خالل العملية شعرت أن   3:30جرت العملية اجلراحية إلنقاذي حوايل الساعة  "

رتان شعور مجيل. مث رأيت طبيبني وممرضتني جيرون ذاهب! أذكر أنّه اع  أان   إىل أين إىل فوق غري مدركٍ   صعدأ
. شاهدت ال أعرف أين يقع و   ينّسق ألوانهال ميكن ألي رّساٍم أن    العملية! بعدها رأيت عاملــــًا آخر مجيالً 

أانًسا هناك مل ُيسمح يل أن أرى وجوههم. مث مسعت صواًت عذاًب، مل أمّيز إن كان أنثوًَّي أو ذكورًَّي يقول يل: 
 أيِت الوقت لكي متوت، ما تزال لدّي الكثري من األشياء لك.""مل  

"أريد أن أخربكم املزيد عن ما رأيت فوق. لقد حدث كل ذلك بسرعة أمام انظري، وكأنه مل ُيسَمح يل 
أن أرى أكثر مما رأيت: "كفى يعين كفى". لكيّن رأيت عشًبا أخضر مجيالً، وكان هناك طريق مستقيم وأانس 

وفراشات، وكنت تستطيع التمّشي بينها بدون أن تتأذى ألن  حيواانت تتمّتع ابحلّرية وطيورت لطفاء. رأي 
مجيعها أليفة. وكانت السماء مجيلة، لكين مل أمّيز لوهنا. مل تكن هناك أية أبنية. ومل يكن هناك أي شعور 

 ابخلوف. 
يوم   ر والنصف من قبل ظهراحلادية عش  عند الساعة   كل ما أعرفه هو أّن استيقظت بعد ثالثة أَّّيم 

شرحت يل أهّنا مازالت هنا منذ عصر يوم السبت. مث عادن وتعّجبت من وجود والديت جبانيب ف  .ثالاثءال
سأل: "كيف فنجيتين من املوت."   الدكتور ابركلي وحني رأيته قلت له: "أنت الذي أجريت العملية يل 

قت خبصوص املمرضتني والطبيبني وأنّه هو عرفَت ذلك؟" فأخربته عن الذي حصل معي. أجاب أن صد 
 أحد الطبيبني. 

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

م أّن هللا رمحه أخربن أدرَّين أنّه فهم معىن هذا اإلختبار بعد مخس سنوات حني آمن ابملسيح، وعلِ 
وأعطاه فرصة جديدة يف احلياة. قال: "لطاملا أحببت هللا رغم أّن مل أكن مؤمًنا، ومل أعرف كيف أصل إليه 
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لقد وضع هللا يده على أدرَّين وهو علم أنّه سوف يتجاوب مع بشارة اإلجنيل    حىت مسعت بشارة اإلجنيل."
 حني يسمعها وسوف يسّلم حياته للمسيح. 

ال بّد أن هللا حفظك إَل هذه اللحظة حىت تسمع بشارة اإلجنيل. ما هي بشارة :  يلشارك اإلجن
 اإلجنيل؟

  ي حبياتك؟دِّّ  جّناك يوًما من حادث كاد أن يؤ هل تذكر أن هللا   
 (15:116"َعزِّيٌز يفِّ َعْيّنِّ الرَّبِّّ َمْوُت أَْتقَِّيائِّهِّ." )مزمور  

 حياهتم له؟ ملاذا ُيسّر هللا مبوت أوالده الذين سّلموا  
؟ إن كّنا ّنّر يف جمّرد غيبوبة عند املوت، ملاذا قال يسوع للّص على ا ال ُيسر  واملوت هو جمّرد نومملاذ

«.الصليب:  يقْل له: "يف هناية   ومل (.  43:23)لوقا  »احْلَقَّ َأُقوُل َلَك: إِّنََّك اْليَ ْوَم َتُكوُن َمعِّي يفِّ اْلفِّْرَدْوسِّ
سوف تكون معي يف الفردوس!!" كان يسوع واضًحا أّن الرجل سيكون معه يف األزمان، وبعد نوم طويل  

 ذلك اليوم يف الفردوس حيًّا. 
 

  ذين مل يكونوا صاحلني كفاية؟ هل من مكان وسطيٍّ للَّ 
 ملاذا ال يتحّدث الكتاب املقّدس قط عن مكان وسطيٍّ يُدعى املطهر؟ 

كان أو احلالة من القصاص املؤّقت لّلذين فارقوا احلياة : "املاملطهر كالتايل املوسوعة الكاثوليكية    تعّرف
بنعمة هللا ومل يتخّلصوا من اخلطاَّي غري املميتة، أو مل يدفعوا كل ما يتوّجب عليهم مقابل تعّدَّيهتم." 

ابختصار، ابلنسبة لالهوت الكاثوليكي، املطهر هو املكان الذي تذهب إليه روح املسيحّي بعد املوت 
 طاَّي اليت مل يتخّلص منها خالل حياته. لتتطّهر من اخل

 ؟ ابلطبع ال! هل يتطابق هذا التعليم مع تعليم الكتاب املقّدس
 

َوُهَو جَمُْروٌح أَلْجِل َمَعاِصيَنا، "  5:53( ونقرأ يف إشعياء  8:5لقد مات املسيح ليدفع مثن خطاَّيان )رومية  
" لقد أتمّل املسيح بسبب خطاَّيان لكي خنلص حنن ْيِه، َوحِبُرُبِِه ُشِفيَنا.َمْسُحوٌق أَلْجِل آاَثِمَنا. أَتِْديُب َسالَِمَنا َعلَ 

من العذاب. وإن قلنا إنّه جيب أن نتأمّل من أجل خطاَّيان فهذا يعين أّن اآلم املسيح مل تكن كافية. وإن قلنا 
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يسوع على الصليب إنّه جيب أن ندفع مثن خطاَّيان ابلتطهري يف املطهر فهذا يعين أننا ننكر كفاية فداء  
(. وفكرة أن نتأمّل من أجل خطاَّيان بعد املوت تنايف كل ما يقوله الكتاب املقّدس عن 2:2يوحنا  1)

 اخلالص. 
نَي."   14:10عربانيني   سِّ ٍد َقْد َأْكَمَل إََِّل األَبَدِّ اْلُمَقدَّ  "ألَنَُّه بُِّقْراَبٍن َواحِّ

 
 ن هذه احلياةم   يرى بعض الناس عاَلمني بينما ينتقلون           

بينما ينتقل بعض الناس من هذا العامل، تتأرجح أرواحهم بني السماء واألرض فريون العاَلمني. فقبل أن 
يفارق الواعظ دوايت ل. مودي احلياة، ملح اجملد الذي ينتظره فقال بعد أن استيقظ من النوم: "األرض تبعد، 

وعلّي أن  واٍد. إّن هللا يدعون   وجد أي  ي ! الوالسماء تنفتح أمامي. إن كان هذا هو املوت فهو مجيل
 نب سريره: "كال َّي والدي إنك حتلم." ا قف جب اأذهب." أجابه ابنه الو 

"ال،" أجاب مودي "أان ال أحلم، لقد وصلت إىل األبواب ورأيت وجوه األوالد." بعد حلظات وبعد ما 
 إنه يوم تتوجيي وهو جميد!"  بدا للعائلة أنّه يصارع املوت، تكّلم جمدًدا: "هذا انتصاري؛

ممكن أن يقول البعض أّن مودي كان حيلم، لكن ُيربان الكتاب املقّدس عن أحٍد شاهد العاَلمني أيًضا 
عند موته. إنّه إستفانوس واحلادثة التالية جرت بعد أن شارك اإلجنيل مع بعض الذين كانوا يضطهدون 

 املؤمنني: 

ُعوا هَذا َحنُِّقوا بِّ " ا َسِّ َماءِّ َوُهَو ُُمَْتلٌِّئ فَ َلمَّ ْسَناَّنِِّّْم َعَلْيهِّ. َوَأمَّا ُهَو َفَشَخَص إََِّل السَّ ُقُلوِبِِّّْم َوَصرُّوا ِبَِّ
َماَوا ، فَ َرَأى ََمَْد هللاِّ، َوَيُسوَع قَائًِّما َعْن ميِّنيِّ هللاِّ. فَ َقاَل:»َها َأََن أَْنظُُر السَّ َن الرُّوحِّ اْلُقُدسِّ تِّ مِّ

وا آَذاََّنُْم، َوَهَجُموا َعَلْيهِّ َمْفُتوَحًة، َواْبَن   يٍم َوَسدُّ ْنَسانِّ قَائًِّما َعْن ميِّنيِّ هللاِّ«. َفَصاُحوا بَِّصْوٍت َعظِّ اإلِّ
ْنَد رِّْجَلْي َشابٍّ   ُهوُد َخَلُعوا ثَِّياَِبُْم عِّ يَنةِّ َوَرََجُوُه. َوالشُّ َدٍة، َوَأْخَرُجوُه َخارَِّج اْلَمدِّ يُ َقاُل لَُه بِّنَ ْفٍس َواحِّ

ي«. مثَّ َجثَا َشاُولُ  َبْل ُروحِّ . َفَكانُوا يَ ْرَُجُوَن اْستَِّفانُوَس َوُهَو يَْدُعو َويَ ُقوُل:»أَي َُّها الرَّبُّ َيُسوُع اق ْ
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يََّة«. َوإِّْذ قَاَل هَذا رََقَد. هِّ اْْلَطِّ ْم هَلُْم هذِّ ، الَ تُقِّ يٍم:»اَيَربُّ " )أعمال َعَلى رُْكبَ تَ ْيهِّ َوَصَرَخ بَِّصْوٍت َعظِّ
 ( 60-54:7الرسل  

 
د يسوع ّن رجل هللا استفانوس وقع يف سبات بعد أن شاه ميكننا أن نقول بكلِّ ضمري صاحل إ هل  

النائمني! حنن ننفصل عن أجسادان عند املوت، لكن نبقى أحياء بعد املوت. إن أؤمن   يستقبله؟ هللا ليس إله
ت. أليس هذا ما قاله يسوع عن ابراهيم  األبدية تبدأ لكل واحٍد مّنا عند املو   أّن الكتاب املقّدس يعّلم أن 

 وإسحق ويعقوب؟ 
َقةِّ،     ُْم يَ ُقوُموَن: َأَفَما قَ َرْأُُتْ يفِّ كَِّتابِّ ُموَسى، يفِّ َأْمرِّ اْلُعلَّي ْ َهةِّ اأَلْمَواتِّ إَِّّنَّ ْن جِّ "َوَأمَّا مِّ

يَم َوإِّلُه إِّْسَحاَق َوإِّل ُه يَ ْعُقوَب؟ لَْيَس ُهَو إِّلَه َأْمَواٍت َبْل إِّلُه َكْيَف َكلََّمُه هللاُ قَائِّالً: َأََن إِّلُه إِّبْ َراهِّ
لُّوَن َكثِّريًا!".  (27-26:12)مرقس    َأْحَياٍء. فَأَنْ ُتْم إًِّذا َتضِّ

.":  وكتب الرسول بولس ْنَد الرَّبِّّ َن عِّ أَلْوََل َأْن نَ تَ َغرََّب َعنِّ اْلََْسدِّ َوَنْستَ ْوطِّ " فَ َنثُِّق َوُنَسرُّ ابِّ
 :أيًضا للكنيسة يف فلييب عن رغبته أبن ميوت ويكون مع املسيح ويكتب .  (8:5س  و كورنث2)
َي ِلِّ ََثَُر َعَملِّي، َفَماَذا َأْخَتاُر؟ َلْسُت َأْدرِّي! "   َولكِّْن إِّْن َكاَنتِّ احْلََياُة يفِّ اْلََْسدِّ هِّ
َ اْشتَِّهاٌء َأْن أَْنطَلَِّق َوَأُكوَن َمَع الْ   : ِلِّ ْن االثْ َننْيِّ ّّنِّ ََمُْصوٌر مِّ ا. فَإِّ دًّ ، َذاَك َأْفَضُل جِّ يحِّ  َمسِّ
ْن َأْجلُِّكْم.   (.24-22:1" )فلييب  َولكِّْن َأْن أَبْ َقى يفِّ اْلََْسدِّ أَْلَزُم مِّ

أرجو املالحظة أّن بولس مل يتوّقع أن يكون يف سبات عندما ميوت، بل يتوّقع أن يكون يف كامل 
ا.  الوضع  وعيه. يقول: "ذاك أفضل جدًّا!"وال أظّن أن النوم هو   األفضل جدًّ

كتب فكتور هوغو مرًّة: "أستطيع أن أقول عندما أُوضع يف القرب إن قد أهنيت عملي. لكيّن ال 
أستطيع أن أقول إن حيايت انتهت. فعملي يبدأ يف اليوم التايل والقرب ليس نفًقا مظلًما بل هو طريق عاٌم يغلق 

 عند الغروب ليفتح من جديد عند الفجر." 
 

قّصة جّدة القّس مهفري آرميستاد من   Legacy of a Pack Ratيف كتاهبا    لْ هام بَ حتكي روث غراو 
 مونرتيت، مشال كاليفورنيا: 
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كانت الغرفة هادئة ومظلمة، بينما استلقت السيدة العجوز يف فراشها وكان ابنها روبرت حيّدثها عن   "
لزَّيرات بشوٍق  تتطّلع  حتّبها. كانت  أخرى  وأموٍر  واألصدقاء  من العائلة  القريبة  ماديسون  يعيش يف  إذ كان  ه 

انشفيل. وكان روبرت حياول قضاء أطول وقٍت معها إذ كانت كل زَّيرة كأهنا آخر زَّيرة له معها. كان يتكّلم 
مها احملّبة. عند ؤ بيض وعينيها املتعبتني اليت متلمعها متفّرًسا يف تفاصيل وجهها اللطيف والتجاعيد والشعر األ

 ل جبينها ووعدها بزَّيرهتا يف الغّد. هناية الزَّيرة، قبّ 
السابعة عشر سنة مريض حبّمى غريبة. فكان يقّسم أوقاته يف   يل إىل البيت ليجد أن ابنه روبن ذوص

سبب هبجة وفخر هلا. وفجأة تويّف   كان   األَّّيم املقبلة بني ابنه وأّمه ومل ُيربها عن مرض حفيدها األّول الذي
 ملنطقة أبمجعها. حصل األمر بسرعة كبرية وكان شااًب صغريًا. روبن، وهّز موته العائلة وا

ه للتّو؛ فما كان نال يظهر على حمّياه أنّه دفن ابن  جانب أّمه، آمالً أ  إىل بعد الدفن سارع السيد آرميستد 
الطبيب برفق: "لقد  العينني فقال له  أّمه مغمضة  الغرفة وكانت  الطبيب يف   مبقدورها حتّمل هذا اخلرب. كان 

دخلت يف غيبوبة." ووضع يده على كتفه، شاعرًا ابلضغط الذي يعانيه هذا الرجل من فقدان ابنه واهتمامه 
 الدؤوب أبّمه مث قال له:"اجلس جبانبها، رمبا تفيق من غيبوبتها." وانصرف.

الثقيل   بقلبه  وجلس  النور  آرميستد  السّيد  عيأضاء  فتحت  حلظات،  بعد  منها.  فعرفته  نيابلقرب  ها 
تسمت له مث وضعت يدها على ركبته: "بوب..." اندته ابسم التدليل مث غرقت يف غيبوبتها من جديد. واب

وممسًكا   بصمت  جالًسا  عينوبقي  وفتحت  رأسها  حرّكت  مث  بعيد، يبيدها.  ملكان  تنظر  وكانت كأهّنا  ها 
"أرى رويب!! مل   وظهرت نظرة تعّجٍب على وجهها وصرخت: "إن أرى يسوع. وأرى أمِّي وأيب." مث أضافت:

 .1  احلياة  أكن أعرف أّن رويب قد مات." وربّتت على ركبة ابنها بلطف قائلة: "مسكني رويب..." مث فارقت
علمت أن رويب مات إن مل تراه؟ لقد رأته بينما كانت تنتقل من جسدها األرضّي. املوت هو يوم   كيف
 التخرّج! 

 
 15:116َيائِّهِّ" مزمور  "َعزِّيٌز يفِّ َعْيّنِّ الرَّبِّّ َمْوُت أَْتقِّ 

 
1 http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-

keywords=Legacy+of+a+Pack+Rat+&x=0&y=0 
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صالة: "َّي رب ساعدان أن حنيا عاملني أننا سنراك يوًما ما، وساعدان أن نستخدم الوقت الذي أعطيتنا 
 لنتهىيء لألبديّة. دع عيوننا ترى ما هو مهم حّقا بينما حنيا هذه احلياة مرتقّبني احلياة األخرى. آمني." 
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