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مقدمة
ّ
علــم ديريــك برنــس انلــاس كيــف يعيشــون بغلبــة

وفاعليــة مــن خــال اتلطبيــق العمــي للكمــة اهلل .لكنــه
علّمهــم ً
أيضــا كيفيــة مواجهــة «آخــر عــدو»  -املــوت  -بطريقــة

مليئــة بالرجــاء ،مــع الرتكــز بشــدة وبشــل دائــم ىلع الوعــد
الكتــايب بالغلبــة املطلقــة ليســوع املســيح.

وإىل جانــب هــذا الفهــم الكتــايب الشــامل لكيفيــة مواجهــة

املــوت بغلبــة ،اكن دلى ديريــك ثــروة مــن اخلــرات ومنهــا
أنتــج رؤى قيمــة .وبصفتــه اكن جنديًــا بريطانيًــا ومسـ ً
ـاعدا يف
مستشــى يف شــمال إفريقيــا خــال احلــرب العامليــة اثلانيــة،

فلقــد رأى الكثــر عــن حقيقــة املــوت .وبعــد ســنوات عديــدة،
اعنـــى ديريــك مــن آالم فقــدان زوجتــه األوىل ،يلديــا ،فـــي

اعم  ،1975ثــم زوجتــه اثلانيــة ،روث ،يف اعم  .1998وباإلضافــة
ً
أمراضــا تهــدد احليــاة.
إىل ذلــك ،واجــه ديريــك خــال حياتــه
وكمــا أشــار ديريــك يف هــذا اتلعليــم ،فــإن املــوت هــو أحد
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ً
مجيعــا يف مرحلــة
أصعــب اتلحديــات الــي جيــب أن نواجههــا
مــا ،إنــه عــدو أخــر ،وموعــد حتــي ال يمكــن ألي منــا أن
يتجنبــه .ومــع ذلــك ،فهــو يوضــح أنــه يمكــن أن يكــون

هنــاك انتصــار عظيــم وحنــن نواجــه هــذا العــدو انلهــايئ .إن
الغــرض مــن هــذه الرســالة هــو غــرس الشــجاعة واإلهلــام فينــا

بينمــا نواجــه حقيقــة املــوت يف خرباتنــا الشــخصية .وهدفنــا
مــن توفــر هــذه املــواد هــو توفــر الراحــة والرجــاء اجلوهريــن
ً
ـة إذا كنــت قــد واجهــت مؤخـ ً
ـرا ،أو ربمــا تواجــه
لــك ،خاصـ
اآلن ،فقــدان أحــد أفــراد أرستــك.

يعالــج ديريــك برنــس موضـ ً
ـوع صعبًــا ولكنــه رضوري للك

واحــد منــا .حنــن ىلع ثقــة مــن أن تعايلمــه الواضحــة ســتمنحك
ً
أساســا متينًــا تقــف عليــه حبــزم وانتصــار عندمــا تكــون يف
أمــس احلاجــة إىل ذلــك.

فريق النرش ادلويل

خلدمات ديريك برنس

1
املوعداحلتمي
يف هــذا الكتيــب ،ســوف نتعامــل مــع موضــوع ذي أهميــة

حيويــة لــل فــرد منــا بــدون أي اســتثناء .وموضوعنــا هــو
رجــاء يفــوق األلــم.

ً
دعــي أطــرح عليــك ســؤاال قبــل أن نبــدأ مناقشــتنا .هــل

هنــاك يشء بداخلــك يهــز للحظــة عنــد ذكــر لكمــة «مــوت»؟

هــل رد فعلــك األول هــو رغبــة قويــة يف تنحيــة هــذا الكتيــب
جانبًــا؟ إن اكن األمــر كذلــك ،فــإن رد الفعــل هــذا هــو مــؤرش
ُ
أكيــد ىلع أن مــا كتــب هنــا يناســبك .حنــن ىلع ثقــة مــن أنــك
ستســتفيد بشــل كبــر مــن هــذه الرســالة.

املواقف احلالية
يف ثقافتنــا املعــارصة ،تــم بــذل جهــد متضافــر إلزالــة أي
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يشء غــر ســار أو مؤلــم عــن مفهــوم املــوت .فعــى ســبيل
املثــال ،حدثــت تغيــرات ماكــرة يف املصطلحــات .فرصنــا

نســتخدم عبــارات مثــل «قاعــة العــزاء» .ولقــد ســمعت احلجج
ُ
انلفســية الــي قدمــت دلعــم هــذه اجلهــود تلخفيــف آثــار
ً
مهتمــا بالطعــن يف هــذه احلجــج ،إال
املــوت .ومــع أنــي لســت

أنــي مهتــم بــأال ننــى حقيقــة واحــدة بســيطة وموضوعيــة

وثابتــة :إن املــوت حقيــي .إنــه خصمنــا األخــر وهــو أصعــب
حتــد نلــا ىلع اإلطــاق.
ٍ

ـاس.
ال يشء يمكــن أن يغــر حقيقــة أن املــوت مؤلــم وقـ ٍ

وأن أي منظــور للحيــاة ال يقبــل هــذه احلقيقــة هــو منظــور
خمــادع وغــر واقــي .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن أي فلســفة أو

ديانــة ال تملــك رد إجيــايب لواقــع املــوت ،ال تكــي تللبيــة
احتياجــات اإلنســانية .مــن أهــم العالمــات املمــزة لإليمــان
املســييح ،ىلع عكــس األديــان والفلســفات األخــرى ،أن دليــه

رد إجيــايب وثابــت عــن املــوت.
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عدو مهزوم
للتعامــل مــع موضــوع املــوت الصعــب هــذا ،ســنبين

أساســنا ىلع تعايلــم الكتــاب املقــدس واملالحظــة الشــخصية.
ً
فحصــا للنصــوص الكتابيــة
إن اغبليــة مــا نقدمــه هنــا ســيكون
الــي تتعلــق باملــوت .وســوف يســتند املوضــوع العــام ىلع اآليــة

«آخـ ُـر
املوجــودة يف رســالة 1كورنثــوس ،26:15حيــث يقــول بولــس ِ
َعـ ُـد ٍّو ُ ...هـ َـو ال َْمـ ْـو ُت» .إن املــوت عــدو ،هــو العــدو العــام للجنــس
البــري لكــه .ولكننــا ،ومــن خــال فحصنــا للكمــة اهلل،
ســرى أن هــذا العــدو قــد ُهــزم ً
تمامــا.
املنظــور اآلخــر اذلي ســأتناول مــن خــاهل موضــوع املــوت

هــو جتربــي الشــخصية .بســبب أنــي عشــت لفــرة طويلــة،

فلقــد اعنيــت بالطبــع مــن فقدان أعــز األقــارب واألحبــاء :ىلع
ســبيل املثــال ال احلــر ،األب واألم واألجــداد .لكــن األكــر
ً
إيالمــا هــو أنــي فقــدت كال زوجـ ّ
ـي املحبوبتــن ،األوىل يلديــا،

ثــم روث .مــع يلديــا ،كنــت قــد شــاركت ســنوات عديــدة مــن
الــزواج الســعيد .ولقــد اكن زوايج مــن روث سـ ً
ـعيدا ومثمـ ً
ـرا
بنفــس القــدر؛ ذللــك اكنــت وفاتهــا ً
أيضــا جتربــة صعبــة
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للغايــة بالنســبة يل .لكــن اهلل بفضــل نعمتــه عـ َّ
ـرين بانتصــار
خــال تلــك األوقــات .أن أحــد مــا أرجــوه مــن تقديــم هــذه
احلقائــق واخلــرات هــو مســاعدتك أنــت ً
أيضــا ىلع مواجهــة
هــذا الواقــع بانتصــار.

ً
مجيعــا أن نبتهــج حبقيقــة أن هنــاك قيامــة قادمــة.
يمكننــا

أنــا أؤمــن بهــذه القيامــة! فكمــا تــرى ،دلي زوجتــان تنتظرانــي

ىلع اجلانــب اآلخــر! (أنــا لــم أتــزوج لكتاهمــا يف نفــس الوقــت،

ولكــن واحــدة بعــد األخــرى) .تزوجــت مــن يلديــا ملــدة
ً
اعمــا ثــم روث ملــدة عرشيــن ً
ثالثــن ً
مزتوجــا
اعمــا ،ذلا كنــت
ملــدة مخســن ً
اعمــا .واحلقيقــة الرائعــة يه أنــي ســأراهما مــرة

أخــرى!

ســوف أشــارككم ً
أيضــا مــن مالحظــايت الشــخصية.

خــال احلــرب العامليــة اثلانيــة ،عملــت كمســاعد طــي يف
ســاحات القتــال ويف مستشــفيات شــمال إفريقيا .وكمــا يمكنك

أن تتخيــل ،لقــد شــاهدت مقتــل العديــد مــن اجلنــود خــال
تلــك اخلدمــة .بعــد ذلــك ،كخــادم للــرب ،اكن مــن واجــي
املتكــرر تقديــم املشــورة واملســاعدة ألبنــاء الرعيــة اذليــن
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اعنــوا مــن فقــد األحبــاء .ذللــك ،يف تنــاويل هلــذا املوضــوع،
أنــا ال أحتــدث فقــط مــن انلاحيــة انلظريــة أو مــن تدريــب
اخلدمــة ،ولكــن مــن واقــع حيــايت.

بالعــودة للســجل األمــن للكتــاب املقــدس ،ســوف

نكتشــف مــا يقــوهل الكتــاب املقــدس حــول هــذا املوضــوع.
إذ ختربنــا عربانيــن  27:9باألمــر ىلع هــذا انلحــو:
الديْ ُنونَةُ».
«وك ََما ُو ِض َع ِلل َّن ِاس أَ ْن يَ ُموتُوا َم َّر ًة ث َُّم بَ ْع َد ذ ِلكَ َّ
َ
ولقــد فهمــت هــذه األيــة هكــذا :قــد يفوتــك لك موعــد

قمــت بتحديــده أثنــاء حياتــك ،ولكــن هنــاك موعــدان البــد

وأنــك ســتلزتم بهمــا :األول هــو املــوت؛ واثلــاين هــو ادلينونــة.
قــال أحدهــم ذات مــرة هــذا اتلعليــق بشــأن قيامــة يســوع:
يســوع هــو الشــخص الوحيــد اذلي حــدد موعـ ً
ـدا بعــد موتــه

والــزم بــه .إنــه متفــرد يف هــذه الطريقــة (والعديــد مــن
الطــرق األخــرى ً
أيضــا) ألنــه قــام مــن بــن األمــوات .ولك

اذليــن يؤمنــون بــه ســيُقامون ً
أيضــا .ســوف يُنــادى علينــا مــن
القبــور.
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يمكننــا أن نشــكر اهلل ألجــل يســوع ،اذلي هــو أمــن جـ ً
ـدا
يلخربنــا احلقيقــة! يمكننــا ً
أيضــا أن نشــكر اهلل ىلع أن يســوع
هــو العــاج كمــا ســرى يف الفصــل اتلــايل.

2
فادينا
ال يمكننــا احلديــث عــن عــاج املــوت دون انلظــر إىل

صــورة يســوع يف الكتــاب املقــدس .وســوف نبــدأ بانلظــر إىل
اهلــدف اذلي جــاء يســوع مــن أجلــه:

أ
يس1( ».يوحنا)8:3
ك يَ ْنق َُض أَ ْع َم َال ِإبْ ِل َ
«ل َ ْج ِل هذَ ا أُظ ِْه َر ابْ ُن هللاِ ِل َ ي ْ
ومــاذا اكنــت أعمــال الشــيطان؟ انلــص الكتــايب يف
يوحنــا 10:10يوضــح أن الشــيطان يــأيت ليــرق ويقتــل ُ
ويهلــك.
أمــا ابــن اهلل ،فقــد جــاء يلنقــض لك مــا فعلــه الشــيطان ضدنا.
حنــن حباجــة إىل رؤيــة واضحــة هلــذه احلقيقــة :يســوع هــو

واهــب احليــاة .والشــيطان هــو ســارق احليــاة.

يسوع :ابن اإلنسان
مــن أجــل أن حيقــق يســوع اهلــدف اذلي جــاء مــن أجلــه

اكن عليــه أن يأخــذ طبيعتنــا ويشــرك معنــا كعضــو يف اجلنــس
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البــري .إن أحــد األلقــاب املفضلــة الــي اســتخدمها يســوع

أكــر مــن أي لقــب آخــر يف اإلشــارة إىل نفســه يف األناجيــل
هــو «ابــن اإلنســان» أو «ابــن آدم» .اكن يســوع يعلــن بوضــوح
عــن رشاكتــه معنــا ُ
ويعــرف نفســه بأنــه مــن نســل آدم  ،جــزء
مــن اجلنــس البــري .يعلــن هــذا بوضــوح يف عربانيــن.14:2

أ ف
ت
ـركَ ُهـ َـو أَيْ ًضــا (يســوع)
« َفـ ِـإ ْذ َقـ ْـد تَ َشـ َ
ـاركَ ال َ ْوال َ ُد ِ ي� الل َّْحـ ِـم َوالـ َّـد ِم ْاشـ َ َ
ــو ِت ،أَ ْي
َّــذي ل ُ
ــك يُ ِب َ
َــه ُســ ْلط ُ
ــو ِت ذَاكَ ال ِ
َان ال َْم ْ
يــد ِبال َْم ْ
كَذ ِلــكَ ِف ِيه َمــاِ ،ل َ ي ْ
ِإبْ ِليــس.»...

مــن فضلــك الحــظ الوصــف الواضــح لــل من الشــخصني
ً
واملســؤويلات املذكــورة ســابقا .فالشــيطان هــو اذلي يملــك قــوة

املــوت .وجــاء يســوع لــي يهزمــه ،ويهلكــه ،ويفقــده قوتــه:
ـت
ـن ال َْمـ ْـو ِ 
ت كَانُــوا َج ِم ًيعــا ك َُّل َح َيا ِت ِهـ ْـم تَ ْحـ َ
َ
«ويُ ْع ِتـ َـق أُ ِ
ـن َخ ْو ًفــا ِمـ َ
ولئــكَ ال َِّذيـ َ
ن
(ع�انيـ يـ�.)15:2
ال ُْع ُب ِوديَّـ ِـة ».ب
فمــا دام انلــاس خائفــن مــن املــوت ،فهــم يف عبوديــة .ملاذا؟

ألن اتلهديــد باملــوت يمكــن أن جيربهــم ىلع القيــام بأشــياء

لــن يفعلوهــا بــأي طريقــة أخــرى .إن اخلــوف مــن املــوت هــو
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الشــل انلهــايئ للعبوديــة .ولقــد جــاء يســوع يلحررنــا مــن

تلــك العبوديــة ،الــي يه اخلــوف مــن املــوت .وألننــا بطبيعتنــا

البرشيــة ،خملوقــون مــن حلــم ودم ،شــاركنا يســوع يف إنســانيتنا:
ف
(ع� ي ن
ش
َ
اني�17:2أ)
� ٍء» ب
ِ«م ْن ث ََّم ك َ
َان يَ ْن َب ِغي أ ْن يُ ْش ِب َه ِإ ْخ َوتَ ُه ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ

مــن الواضــح أن يســوع أصبــح مثلنــا يف لك يشء ،دون
أن يتوقــف عــن كونــه ً
ً
عضــوا يف اجلنــس
إلهــا .لقــد أصبــح
ً
البــري ،ابــن اإلنســان .وبهــذه الطريقــة ،صــار مؤهــا يلكون
مــا يســميه الكتــاب املقــدس ّ
«ويلنــا» .هــذا مفهــوم مهــم
ً
للغايــة تــم تقديمــه يف العهــد القديــم ،وظــل موجــودا يف العهــد
ً
ً
اجلديــد .إنهــا واحــدة مــن أكــر الصــور انلبويــة حيويــة ومجــال
املوجــودة يف العهــد القديــم عــن يســوع.

يسوعَ :ولـِيـّنا

ّ
«الــويل» .اللكمــة
اســمحوا يل أرشحلكــم بإجيــاز عــن
ُ
العربيــة هلــذا ادلور يه َ
(جــال– ،)ga’alوالــي ترتجــم بعــدة

ً
طــرق اعتمــادا ىلع ســياقها .ومــن الرتمجــات املختلفــة :اآلخــذ
باثلــأر ،أو ّ
ويل ادلم ،أو املنتقــم ،أو الفــادي ،أو القريــب .ولقــد تم
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اســتعمال اللكمــة العربيــة َ
«جــال» بمعــي «فــادي» يف احلديــث

عــن اهلل مــا يقــرب مــن عرشيــن مــرة يف العهــد القديــم.

وبموجــب رشيعــة مــوىس وثقافــة إرسائيــل يف زمــن العهــد
ً
ُ
القديــم ،اكن للـ ّ
ـويل مســؤويلتان رئيســيتان .أول ،إن قتــل رجــل،
فــإن مســؤويلة الـ ّ
ـويل يه أن يتاكــد مــن مــوت القاتــل .وقــد

(جــال) يَ ْق ُتـ ُـل
ورد هــذا االلــزام يف ســفر العــددَ 19:35
«وِ ي ُّل الـ َّـد ِم َ
ً
ا ْلقَا ِت َ
ــل» .ثانيًــا ،إن اكن الرجــل املقتــول مزتوجــا ولــم ينجــب
أوالد ،فــان مــن املتوقــع أن يتخــذ الـ ّ
ـويل أرملــة القتيــل زوجــة
ً
هل ويقيــم نســا للميــت.
هــذه املســؤويلة اثلانيــة َ
ّ
الــويل تــم توضيحهــا
للجــال أو

بشــل مجيــل يف قصــة راعــوث .فراعــوث املوآبيــة اتبعــت

محاتهــا ،نعــي ،عندمــا اعدت إىل بيــت حلــم .أخــرت نعــي
راعــوث أن هلــا قريبًــا مــن درجــة قريبــة يف تلــك املنطقة اســمه
بوعــز ،وهــو رجــل ثــري وذو تأثــر .ذهبــت راعــوث تللتقــط يف
حقــول بوعــز ،ونشــأت بينهمــا عالقــة أدت إىل الــزواج.

ولكــن قبــل أن يــزوج بوعــز مــن راعــوث ،اكن مطلــوب
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منــه أن يعيــد رشاء ممتلــات الرجــل امليــت تلكــون لنســله

يف املســتقبل .ثــم بعــد ذلــك يمكنــه أن يــزوج مــن األرملــة
ً
وينشــئ نســا نيابــة عــن الضحيــة ،لك هــذا اكن لضمــان عــدم
حــذف اســم الرجــل امليــت مــن إرسائيــل.

ًّ
ّ
الــويل الفــادي.
إذا ،هاتــان همــا مســؤويلتا اجلَــال،
ً
أوال ،االنتقــام ملقتــل قريبــه ،وثانيًــا ،إاعدة رشاء مــراث قريبــه،
والــزواج مــن أرملــة قريبــه ،وتربيــة نســل ليســتمر اســم
العائلــة.

يسوع :فادينا
ذكرنــا يف وقــت ســابق أن يســوع جــاء اكجلَــال نلــا ،أو
ً
ّ
كويلنــا .كيــف أتــم مســؤويلاته يف هــذا ادلور؟ أول ،ذهــب
ً
حــدا لســلطته علينــا .لقــد اكن
للقاتــل ،الشــيطان ،ووضــع

املنتقــم مــن املســئول عــن موتنــا .ثانيًــا ،أخــذ الكنيســة نلفســه
كعروســهً ،
تمامــا كمــا تــزوج بوعــز مــن راعــوث ،وباتلــايل أاعد
نلــا مرياثنــا املفقــود.

يف يوحنــا ،10:10رأينــا أن الشــيطان هــو اللــص اذلي جــاء

18

ـون َل ُهـ ْـم َح َيــا ٌة
ـت ِل َت ُكـ َ
«وأَ َّمــا أَنَــا َف َقـ ْـد أَتَ ْيـ ُ
ليــرق .لكــن يســوع قــال َ
ـون َل ُهـ ْـم أَف َْضـ ُـل» .وبهــذه الطريقــة ،تغلــب يســوع ىلع املــوت
َو ِل َي ُكـ َ

وأاعد نلــا مرياثنــا .اآلن دلينــا مــراث جديــد ،مــراث أبــدي يف
يســوع املســيح.

لقــد الىش ادلينونــة .فذهــب اخلــوف مــن املــوت .ذللــك

يمكننــا أن نقــول مــع الرســول يوحنــا،

آ ض
� ُء1( ».يوحنا)8:2
«أَ َّن ال ُّظل َْمةَ ق َْد َم َض ْتَ ،وال ُّن َ
ور ال َْح ِق ِيق َّي ال َن يُ ِ ي
جــاء ّ
ويلنــا وفادينــا وأخذنــا نلفســه .لقــد انتقــم املســيح

ألجــل «موتنــا» ىلع يــد الشــيطان ،وأاعد نلــا مرياثنــا الــريع
يف اعئلــة اهلل.

مــن فضلــك ،خــذ بضــع حلظــات للتأمــل يف هــذه العبــارة،
ً
اعل حــى تصبــح حقيقيــة بالنســبة لــك:
معلنــا إياهــا بصـ ٍ
ـوت ٍ
«لقــد حــررين يســوع مــن اخلــوف مــن املــوت واســتعاد يل
مــرايث األبــدي».

3
القيامة
إن أعظــم شــهادة ىلع قــوة يســوع املســيح ىلع املــوت يه

قيامتــه .إنــه أعظــم حــدث يف لك اتلاريــخ حــى وقتنــا احلــايل،
إنــه قلــب املســيحية .ويف احلقيقــة ،بــدون القيامــة ال توجــد

رســالة للمســيحية .فــل يشء يــدور حــول مــوت وقيامــة
يســوع املســيح.

ً
ً
لــم يكــن مــا أتمــه يســوع فلســفة أو نظريــة ،بــل حقيقــة

مــن حقائــق اتلاريــخ .فانلظريــات والفلســفات دليهــا قــوة
ضئيلــة ملســاعدة البرشيــة .لكــن شـ ً
ـكرا هلل ألن القيامــة يه
حقيقــة تارخييــة أبديــة.

النْ ِجيــل ال ِ ش
ُــم ِب ِــهَ ،وق َِب ْل ُت ُمــو ُه،
ُــم أَيُّ َهــا ِإ
ــو ُة ِب ِإ
َ
«وأُ َع ِّر ُفك ْ
�تُك ْ
ال ْخ َ
ِ
َّــذي بَ َّ ْ
ش
�تُ ُكـ ْـم
ـونِ ،إ ْن ُك ْن ُتـ ْـم تَذْ ُكـ ُـر َ
ـون ِفيـ ِـهَ ،و ِبـ ِـه أَيْ ًضــا تَ ْخل ُُصـ َ
ُومـ َ
َوتَق ُ
ون أَ ُّي َكال َ ٍم بَ َّ ْ
أ
ف
ِبـ ِـهِ .إال َّ ِإذَا ُك ْن ُتـ ْـم َقـ ْـد َآم ْن ُتـ ْـم َع َب ًثــا! ف َِإنَّـ ِن ي َسـل َّْم ُت ِإل َْي ُكـ ْـم ِ ي� ال َ َّو ِل َمــا ق َِب ْل ُتـ ُـه
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ـن،
ـيح َمـ َ
ـب الْكُ ُت ِب َ
أَنَــا أَيْ ًضــا :أَ َّن ال َْم ِسـ َ
،وأَنَّـ ُـه ُد ِفـ َ
ـات ِمـ ْ
ـن أَ ْجـ ِـل َخطَايَانَــا َح َسـ َ
وأَنَّـ ُـه َقـ ف
ـب» (1كورنثــوس)4-1:15
َ
َ
ـام ِ ي� ال َْيـ ْـو ِم ال َّثا ِلـ ِ
ـث َح َسـ َ
ـب الْكُ ُتـ ِ

ثالث حقائق مركزية
مــا يه احلقائــق اثلــاث املركزيــة الــي تتعلــق بيســوع
ً
ً
املســيح ويتألــف منهــا اإلجنيــل؟ أوال ،إنــه مــات .ثانيــا ،أنــه
ُ
دفــن .وثاثلًــا ،أنــه قــام مــرة أخــرى يف ايلــوم اثلالــث .جيــب أن
ُ
تطبــع هــذه احلقائــق يف عقلــك وقلبــك حبيــث ال يمكنــك أن
تنســاها أبـ ً
ـدا.
قــال بولــس يف رســاتله إىل مؤمــي كورنثــوس« :هــذه يه
ً
احلقائــق الــي ختلصــون بهــا وإال فأنكــم قــد آمنتــم عبثــا».
واتلحذيــر اذلي اكن ينقلــه إيلهــم هــو أنــه إذا اكن عليهــم

االبتعــاد عــن هــذه احلقائــق األساســية لصالــح انلظريــات

ادلينيــة أو اتلخيــات أو اتلجــارب اذلاتيــة ،فإنهــم قــد
ً
يكونــون قــد آمنــوا عبثــا .وأنــا أشــجعك ىلع اغتنــام هــذه
الفرصــة ،بقــوة الــروح القــدس ،لــي تطبــع بشــل دائــم ىلع

قلبــك وعقلــك هــذه العبــارات املركزيــة اثلالثــة الــي تشــل
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ُ
اإلجنيــل :مــات املســيح ،ودفــن ،وقــام مــرة أخــرى يف ايلــوم

اثلالــث.

أصبحــت هــذه احلقائــق حقيقــة بالنســبة يل يف اعم 1941

عندمــا كنــت أخــدم كجنــدي يف اجليــش الربيطــاين .تلقيــت
ً
ً
ومبــارشا عــن يســوع ذات يللــة يف غرفــة
إعالنــا شــخصيًا
ً
ثكنــي .يف ذلــك الوقــت ،لــم أكــن متدينــا بشــل مفــرط .ولــم
أكــن أحبــث عــن يشء خــاص أو خيــايل أو خــارج عــن انلظــام.
لــم يكــن هنــاك يشء غــر اعدي يف نفــي يف تلــك اللحظــة.

لكــن يســوع أعلــن عــن نفســه يل بصــدق وبصــورة شــخصية

شــديدة دلرجــة أنــي -منــذ ذلــك ايلــوم وحــى اآلن -لــم أشــك
ُ
أبـ ً
ـدا يف أنــه ىلع قيــد احليــاة .فبالنســبة يل ،تعــد معرفــة أنــه يح
أهــم حقيقــة ىلع اإلطــاق.

كيف ختتلف املسيحية
بالرتابــط مــع مــا يقــوهل بولــس عــن احلقائــق اثلــاث

لإلجنيــل ،اســمحوا يل أن أوضــح ثــاث طــرق ختتلــف بهــا

املســيحية عــن لك ادليانــات الرئيســية األخــرى .األوىل يه
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أن املســيحية تركــز بالاكمــل ىلع شــخص :يســوع انلــارصي.

يرتكــز اإلجنيــل بأكملــه ىلع حياتــه وموتــه وقيامتــه.

احلقيقــة املمــزة اثلانيــة عــن املســيحية يه أنهــا متجــذرة

يف اتلاريــخ .كمــا ســبق اتلأكيــد ،فــي ال تطفــو يف اعلــم ضبــايب
مــن احلــق الشــخيص ،أو انلظريــة ،أو الالهــوت .لكنهــا متأصلة

مبــارشة يف تاريــخ البرشيــة.

احلقيقــة اثلاثلــة للمســيحية يه أنهــا مثبتــة باالختبــارات

الشــخصية ألوئلــك اذليــن يؤمنــون ،أوئلــك اذليــن يبنــون

حياتهــم ىلع هــذه احلقائــق اثلالثــة احليويــة :مــوت املســيح،

ودفنــه ،وقيامتــه .يــؤدي اإليمــان بهــذه احلقائــق عــن يســوع
إىل حتــول هائــل وخــارق للطبيعــة يف حيــاة أي شــخص يتخــذ

خطــوة اإليمــان هــذه.

وبنــاء ىلع ذلك،كيــف جيــب أن تكــون اســتجابتنا؟

لإلجابــة ىلع هــذا الســؤال ،دعونــا نلــي نظــرة ىلع مقطــع
مجيــل يصــف اســتجابة اإلمرأتــن اللتــن اكنتــا أول شــاهدتني

للقيامــة:
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ـن ا ْل َقـ ب ْـر ب َخـ ْـو ٍف َو َفــرح َع ِظيـ ٍـمَ ،ر ِاك َض َتـ ي ْ ن
ـرا
س ًيعــا ِمـ َ
ِ ِ
ـ� ِل ُت ْخـ ِب َ
ِ
«ف ََخ َر َج َتــا َ ِ
ٍَ
َاه َمــا َو َقـ َ
ـال:
ـرا تَال َ ِميــذَ ُه ِإذَا يَ ُســو ُع الَق ُ
تَال َ ِميــذَ ُهَ .و ِف َيمــا ُه َمــا ُم ْنط َِل َق َتـ ِ
ـان ِل ُت ْخـ ِب َ
«سـا َ ٌم َلك َُمــا»َ .ف َتق ََّد َم َتــا َوأَ ْم َســكَ َتا ِبق ََد َم ْيـ ِـه َو َسـ َـج َدتَا َلـ ُـه( ».مـ تـى)9-8:28
َ
ومــاذا يمكننــا أن نفعــل ً
أيضــا عندمــا نــدرك مــن هــو

يســوع ،ومــا اذلي فعلــه؟ ال توجــد اســتجابة منطقيــة أخــرى
ســوى أن تفعــل مثــل هاتــن االمرأتــن ،الوقــوع حتــت قدميــه

وعبادتــه .وســوف نأخــذ موقــف العبــادة هــذا معنــا إىل الفصــل
اتلــايل ،بينمــا نكتشــف مــا تعنيــه قيامــة الــرب لــل واحــد

منــا.

4
ثالث حقائق حيوية
رشحــت يف الفصــل اثلــاين كيــف أن يســوع بصفتــه فادينــا
ً
ّ
وويلنــا ،أخــذ ىلع اعتقــه حكــم املــوت اذلي اكن مســتحقا نلــا.
ّ
لقــد وضــع نفســه كذبيحــة خطيــة نيابــة عنــا ،وكفــر بذلــك عن
خطيتنــا .ثــم يف ايلــوم اثلالــث ،أبعــد اهلل اآلب القــرارات اجلائــرة
للمحكمتــن البرشيتــن (ايلهوديــة والرومانية) اللتــن حكمتا ىلع
يســوع باملــوت .لقــد أعلــن اهلل بر ابنــه بإقامتــه من بــن األموات.
يف هــذا الفصــل ،نريــد دراســة ثــاث حقائــق حيويــة يف

قيامــة يســوع وأهميتهــا جلميــع املؤمنــن.

ماذا تعين القيامة
إن احلقيقــة األوىل الــي حنتــاج إىل رؤيتهــا يه أن قيامــة

يســوع  -اذلي اكن ممثلنــا  -يه اخلتــم املؤكــد ىلع عــرض اهلل

للمغفــرة واخلــاص.
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احلقيقة اثلانية يه أن قيامة املسيح يه الضمان لقيامتنا:
ـن
َ
يسـ ِـة .ا َّلـ ِـذي ُهـ َـو الْبـَـ َـدا َءةُِ ،بكْ ـ ٌـر ِمـ َ
«و ُهـ َـو (يســوع) َرأْ ُس ال َْج َسـ ِـد :الْكَ ِن َ
أ
ف
ش
(كولوس)18:1
� ٍء».
ـك يَ ُكـ َ
ي
الَمـْـ َـو ِاتِ ،لـ َ ي ْ
ـون ُهـ َـو ُم َتــق َِّد ًما ِ ي� ك ُِّل َ ي ْ
إن قيامــة يســوع يه ضماننــا بأننــا حنــن املتحديــن معــه
باإليمــان ســنقوم ً
أيضــا كما قام هو .حنن ســوف نشــرك يف قيامته.
احلقيقــة اثلاثلــة عــن القيامــة يه أنهــا هــدف حياتنــا

املســيحية .القيامــة هــدف جيــب أن نســى إيلــه باســتمرار.

وبولــس هــو مثانلــا يف الســي وراء هــذا اهلــدف:

ن
ـ� أُ ْد ِركُ ا َّلـ ِـذي
ـس أَ ن يِّ� َقـ ْـد ِن ْلـ ُ
«ل َْيـ َ
ص ُت ك َِامـ ًـاَ ،و ِلكـ ِّ ي أَ ْسـ َـعى ل ََعـ ِّ ي
ـت أَ ْو ِ ْ
أ
ـى)12:3
ل َ ْج ِلـ ِـه أَ ْد َر َكـ ِن ي أَيْ ًضــا ال َْم ِسـ ُ
ـيح يَ ُســو ُع( ».فيلـ ب ي

موقفنا
مــاذا اكن موقــف بولــس مــن قيامــة األمــوات؟ لقــد اكن
ً
ً
ناضجــا وهل ســجل مــن انلجاحــات اهلائلــة .ومــع ذلــك،
رســول
ً
لــم يفــرض أنــه قــد بلــغ تلــك القيامــة بالفعــل .بــدال مــن
ذلــك ،جعــل القيامــة هدفــه يف احليــاة.
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يف الواقــع ،يقــول بولــس «لــن يقــف يشء بيــي وبــن

حتقيــق هــدف املســيح مــن أجــي .ســأواصل اذلهــاب باجتــاه
تلــك انلقطــة .ســأواصل اذلهــاب إىل األمــام وإىل األىلع ،ولــن
يعيقــي يشء أو يبعــدين عــن غــريض األســى ،واذلي هــو بلــوغ
القيامــة مــن األمــوات».

كيــف يمكــن أن خيتلــف موقفنــا؟ كيــف نفــرض شــيئًا

لــم يفرتضــه بولــس؟ جيــب ىلع لك منــا أن يتبــع هــذا املوقــف
نفســه اذلي اتبعــه بولــس وهــو مواصلــة اذلهــاب حنــو اهلــدف،

وأن يكــون غرضنــا هــو بلوغــه ،وأال نــدع أي يشء يقــف

بيننــا وبــن حتقيــق هدفنــا .أعتقــد أن هــذا هــو حتــدي القيامة
لــل واحــد منــا.

يف الفصــل اتلــايل ،ســوف ننظــر إىل االنتصــار اذلي ينــاهل

لك مؤمــن مــن قيامــة يســوع.

5
االنتصار على كل األعداء
تضمــن نلــا قيامــة املســيح االنتصــار ىلع لك أعدائنــا
ً
ً
مقنعــا ىلع
وخاصــة ىلع املــوت .إن أي ديانــة ال تمتلــك ردا

موضــوع املــوت ال يمكنهــا تلبيــة أعمــق احتياجــات البرشيــة.
ً
أنــا شــخصيا أعتقــد أن املســيحية يه ادليانــة الوحيــدة الــي
دليهــا هــذا الــرد .واذلي يــأيت عــن طريــق مــوت وقيامــة يســوع
املســيح.

املُنتصر املُقام
المنتــر ُ
توجــد صــورة جميــدة للمســيح باعتبــاره ُ
المقــام يف

ســفر الرؤيــا .هكــذا ظهــر يســوع للرســول يوحنــا ىلع جزيــرة

بطمــس:

« ُكنـ ف
وح ِ ف ي� يَـ ْـو ِم الـ َّـر ِّبَ ،و َسـ ِـم ْع ُت َو َر ِ ئ يا� َص ْوتًــا َع ِظ ًيمــا ك ََص ْو ِت
ْ ُ
ـت ِ ي� الـ ُّـر ِ
أ
آ
أ
أ
ــوق قَا ِئ ً
ُــر
ــو ال َ ِل ُ
ــر ...فَا ْل َتف ُّ
ــا« :أَنَــا ُه َ
َــت لَنْظ َ
ــف َوال َْيــا ُء .ال َ َّو ُل َوال ِخ ُ
بُ ٍ
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ـب،
ـت َرأَيْـ ُ
الصـ ْـو َت ا َّلـ ِـذي تَ َك َّلـ َـم َم ِعــيَ .ول ََّمــا ا ْل َت َفـ ُّ
ـت َسـ ْـب َع َم َن ِايـ َـر ِمـ ْ
َّ
ـن ذ ََهـ ٍ
ف
ــي
ــانَ ،و َو ْج ُه ُ
ــه ك َّ
َوِ ي� َو ْس ِ
َالش ْ
ــن ِإنْ َس ٍ
ــر ِش ْ
الس ْ
ــط َّ
ــب ُه ابْ ِ
ــب ِع ال َْم َن ِاي ِ
ــم ِس َو ِه َ
ف
ـت ،ف ََو َضـ َـع يَـ َـد ُه
تُ ـض ِ ي ُء ِ ي� ق َُّو ِت َهــاَ .فل ََّمــا َرأَيْ ُتـ ُـه َس ـ َقط ُْت ِع ْنـ َـد ِر ْجل َْيـ ِـه ك ََم ِّيـ ٍ
آ
أ
ن
ـت
ـ� قَا ِئـ ًـا ِ يل« :ال َ تَ َخـ ْـف ،أَنَــا ُهـ َـو ال َ َّو ُل َوال ِخـ ُـرَ ،وال َْحـ ُّـيَ .و ُك ْنـ ُ
ال ُْي ْمـ َـى َعـ َ ي َّ
آ
ـ�َ .وِ يل َمفَا ِتيـ ُـح ا ْل َه ِاويَـ ِـة َوال َْمـ ْـو ِت».
ـن! ِآمـ ي ن َ
َم ْي ًتــاَ ،و َهــا أَنَــا َحـ ٌّـي ِإ َل أَبَـ ِـد ال ِب ِديـ َ
(رؤيا11-10:1أ؛ 13-12أ؛ 16ب)18-

هــذا املقطــع هــو وصــف للمســيح ُ
المقــام« :اكنــت قدمــاه

مثــل انلحــاس انلــي ...صوتــه كصــوت مياه كثــرة ...اكن رأســه

وشــعره أبيــض اكلصــوف ...عينــاه مثــل هليــب مــن نــار ...مــن
فمــه خــرج ســيف مــاض ذو حديــن».

مــن املهــم أن نتذكــر أنــه قبــل قيامــة يســوع ،أراح يوحنــا
ً
ومرتاحــا
الرســول رأســه ىلع صــدر يســوع .لقــد اكن قريبًــا منــه
المنتــر ُ
معــه .ولكــن عندمــا اتلــى يوحنــا باملســيح ُ
المقــام،
ً
ـت».
«سـ َقط ُْت ِع ْنـ َـد ِر ْجل َْيـ ِـه ك ََم ِّيـ ٍ
ســقط تمامــا .يقــول يوحنــا نفســهَ ،
هــذا يكشــف عــن مقيــاس القــوة واملجــد الذليــن يظهــران يف
املســيح ُ
المقــام مــن بــن األمــوات.
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لقد هـُزم املوت

ُ
عرفنــا مــن دراســتنا أنــه مــن خــال مــوت يســوع ،هــزم

املــوت .لقــد أخــذ يســوع شــوكة املــوت.

أ
ــت
ــس َع َ
ــد الَبُ َّ
«ل َ َّن هــذَ ا ا ْلف َِاس َ
ــادَ ،وهــذَ ا ال َْما ِئ َ
ــد َم ف ََس ٍ
ــد أَ ْن يَل َْب َ
ت
ـس هــذَ ا
ـس هــذَ ا ا ْلف َِاسـ ُـد َعـ َـد َم ف ََسـ ٍ
ـادَ ،ول َِبـ َ
ـس َعـ َـد َم َمـ ْـو ٍتَ .و َمـ َـى ل َِبـ َ
يَل َْبـ ُ

ـر ا ْلك َِل َمــةُ ال َْمكْ ُتوبَــةُ « :ابْ ُت ِلـ َـع ال َْمـ ْـو ُت ِإ َل
ال َْما ِئـ ُ
ـت َعـ َـد َم َمـ ْـو ٍت ،ف َِحي َن ِئـ ٍـذ تَ ِصـ ي ُ
ـك
ـن َغل ََب ُتـ ِ
ـن َشـ ْـو َك ُتكَ يَــا َمـ ْـو ُت؟ أَيْـ َ
َغل ََبـ ٍـة»( .غلبــة املســيح ابتلعــت املــوت) «أَيْـ َ
ــي
ــي ال َْخ ِط َّيــةُ َ ،وق َّ
ــوكَةُ ال َْم ْ
يَــا َه ِاويَــةُ ؟» .أَ َّمــا َش ْ
ُــو ُة ال َْخ ِط َّي ِــة ِه َ
ــو ِت ف َِه َ
ـيح».
ـوسَ .و ِلكـ ْ
ال َّن ُامـ ُ
ـن ُشــكْ ًرا هللِ ا َّلـ ِـذي يُ ْع ِطي َنــا ا ْلغَ ل ََبــةَ ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع ال َْم ِسـ ِ
(1كورنثــوس)57-53:15
لقــد أزال يســوع شــوكة املــوت .وأصبــح املــوت اآلن عبـ ً
ـدا
ألهــداف اهلل ،أصبــح عـ ً
ـدوا مهــزوم ينتظــر اتلدمــر.

من املوت إىل احلياة

ُ
يف ضــوء انتصــار املســيح ىلع املــوت ،أريــد أن أشــر إىل
ً
مقدمــا قبــل انتصــاره.
بعــض املواعيــد الــي أعطاهــا يســوع
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اســتخدم يســوع عبــارة «احلــق احلــق» والــي يه تقديــم لعبــارة
مؤكــدة ً
تمامــا.
ــق أَق ُ
َّــذي
ــق ال َْح َّ
«اَل َْح َّ
ــن ِبال ِ
ــن يَ ْس َ
ُــول َلك ْ
ــم ُع َكال َ ِمــي َويُ ْؤ ِم ُ
ُــمِ :إ َّن َم ْ
ت
ـن ال َْمـ ْـو ِت
أَ ْر َسـ َل ِ�ن ي َف َلـ ُـه َح َيــا ٌة أَبَ ِديَّــةٌ َ ،وال َ يَـأِْ ي� ِإ َل َديْ ُنونَـ ٍـة ،بَـ ْـل َقـ ِـد انْ َت َقـ َـل ِمـ َ
ــاة( ».يوحنــا)24:5
ِإ َل ال َْح َي ِ
مــن فضلــك الحــظ أن هــذه احلقيقــة قــد تــم ذكرهــا ىلع
أنهــا يشء قــد حــدث بالفعــل .إنــه ليــس شــيئًا ســيحدث

يف املســتقبل .فبتصديقنــا وإيماننــا بمــوت وقيامــة يســوع
املســيح ،نكــون قــد انتقلنــا بالفعــل مــن املــوت إىل احليــاة.

لــم يعــد للمــوت ســلطان علينــا وال أي شــاوى أو مطابلــات
ضدنــا .أصبــح املــوت هــو جمــرد بوابــة إىل حيــاة جديــدة .يف

يوحنــا 52-51:8جنــد هــذا الوعــد مــن يســوع نفســه« :اَل َْحـ َّـق
ــق أَق ُ
ــو َت ِإ َل
ال َْح َّ
َان أَ َح ٌ
ُــمِ :إ ْن ك َ
ُــول َلك ْ
ــد يَ ْحفَــ ُظ َكال َ ِمــي َفل ْ
ــرى ال َْم ْ
َــن يَ َ
أ
أ
ــد».
َــن يَــذُ َ
َان أَ َح ٌ
ــدِ ...إ ْن ك َ
ــو َت ِإ َل الَبَ ِ
الَبَ ِ
ــد يَ ْحفَــ ُظ َكال َ ِمــي َفل ْ
وق ال َْم ْ
هــل تســتطيع أن تصــدق هــذه احلقيقــة نلفســك
ّ
شــفيت يســوع .وهــو ال يقــول
وألحبائــك؟ إنــه وعــد مــن
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أننــا لــن خنتــر املــوت اجلســدي أبـ ً
ـدا لكنــه يقــول إن هذيــن
املالكــن الرشيريــن ،املــوت واجلحيــم ،ليــس هلمــا أي يشء

علينــا .لقــد تــم اســتبعاد ســلطانهم الســابق علينــا مــن خــال
اســم ودم يســوع .وعندمــا نواجــه املــوت ،فإننــا ال نــزل إىل

مملكــة الظــام .بــل باحلــري ،نصعــد إىل حضــور اهلل ذاتــه.

وهــذا مضمــون نلــا بواســطة إيماننــا بيســوع املســيح.

6
قيامة املؤمنني
يوجــد موضــوع آخــر يف العهــد اجلديــد يؤكــد قيامــة
املؤمنــن األبــرار وهــو املــيء اثلــاين ليســوع املســيح.
وهنــاك العديــد مــن انلبــوءات املختلفــة يف الكتــاب
املقــدس املتعلقــة بمــيء املســيح اثلــاين ،كمــا توجــد العديــد
ً
مــن اتلفســرات ملــا ســيحدث .وعوضــا عــن اتلطــرق للجوانب
املثــرة للجــدل يف هــذا املوضــوع ،أود أن أرسد مخســة أهــداف
رئيســية ســيحققها مــيء يســوع اثلــاين .أنــا ال أقــول أنهــا
األهــداف الوحيــدة ،أو أنهــا ســتتم بالــرورة بهــذا الرتتيــب:
 )1سيستقبل يسوع الكنيسة كعروس هل.
 )2سيتم إنقاذ إرسائيل كأمة.
 )3سيسقط الشيطان وضد املسيح.
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 )4ستُدان األمم.
 )5سيقام ُ
الملك األليف للمسيح ىلع األرض.

قيامة املوتى األبرار
كجــزء ال يتجــزأ مــن املــيء اثلــاين ليســوع ،ســتحدث
قيامــة املؤمنــن األبــرار .وهكــذا وصفهــا بولــس ،لــي نتلكــم
مــن اإلعــان الكتــايب:
ــك
يــد أَ ْن تَ ْج َهلُــوا أَيُّ َهــا ِإ
ُــم ال َ أُ ِر ُ
«ث َّ
الر ِاق ِد َ
ــو ُة ِم ْ
ال ْخ َ
ــن ِج َه ِــة َّ
يــنِ ،ل َ ي ْ
أ
ــن أَ َّن يَ ُســو َع
ال َ تَ ْح َزنُــوا كَال َْب ِاق ي ن َ
يــن ال َ َر َجــا َء َل ُه ْ
ــم .لَنَّ ُــه ِإ ْن ُك َّنــا نُ ْؤ ِم ُ
ــ� ال َِّذ َ
ض
� ُه ُم هللاُ أَيْ ًضــا َم َعـ ُـه.
ـات َو َقـ َ
الر ِاقـ ُـد َ
َمـ َ
ـامَ ،فكَذ ِلــكَ َّ
ون ِب َي ُســو َعَ ،سـ ُـي ْح ِ ُ
أ
ف َِإنَّ َنــا نَ ُقـ ُ
ـيء
ـن ال َ ْح َيــا َء ال َْب ِاقـ ي ن َ
ـ� ِإ َل َم ِجـ ِ
ـول َل ُكـ ْـم هــذَ ا ِبك َِل َمـ ِـة الـ َّـر ِّبِ :إنَّ َنــا نَ ْحـ ُ
الــرب ،ال نســبق الراقديـ أ
ـافِ ،ب َصـ ْـو ِت َ ِرئيـ ِـس َمال َ ِئ َكـ ٍـة
ـن.ل َ َّن الـ َّـر ّب نَف َْسـ ُـه ِب ُه َتـ ٍ
َّ ِّ َ َ ْ ِ ُ َّ ِ ِ َ
أ
الَمــو ف
ون أَ َّو ًل.
ُوم َ
السـ َـم ِاء َو ْ َ ُ
ـيح َسـ َـيق ُ
ـوق هللاَِ ،سـ ْـو َف يَـن ْ زِ ُل ِمـ َ
ـن َّ
َوبُـ ِ
ات ِ ي� ال َْم ِسـ ِ
ثُــم نحـ أ
ف
ـاة
ـن ال َ ْح َيــا َء ال َْب ِاقـ ي ن َ
السـ ُـح ِب ِل ُمال َ َقـ ِ
َّ َ ْ ُ
ـ� َسـ ُن ْخط َُف َج ِم ًيعــا َم َع ُهـ ْـم ِ ي� ُّ
ف
ـون ك َُّل ِحـ ي ن
ـ� َمـ َـع الـ َّـر ِّبِ .لذ ِلــكَ َعـ ُّزوا بَ ْع ُض ُكـ ْـم
الـ َّـر ِّب ِ ي� ا ْل َهـ َـو ِاءَ ،وه َكــذَ ا نَ ُكـ ُ
ٍ
بَ ْع ًضــا ِبهــذَ ا ا ْل ـ َكال َ ِم1( ».تسـ
ـالونيك)18-13:4
ي
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علينــا أن نضــع يف اعتبارنــا أن هــذه لكمــات تعزيــة نلــا،

واننــا نســتطيع أن نســتقبلها بنفــس الطريقــة.

سوف نتغري
يصــف بولــس نفــس هــذا احلــدث مــرة أخــرى يف رســاتله

األوىل إىل كورنثــوس:

ـر ِ ،ف ي� ل َْح َظـ ٍـة
ُ
س أَقُو ُلـ ُـه َل ُكـ ْـم :ال َ نَ ْر ُقـ ُـد ُك ُّل َنــاَ ،و ِلك َّن َنــا ُك َّل َنــا نَ َتغَ ـ ي َّ ُ
«هـ َـوذَا ِ ٌّ
أ
أ
ف
َــة َع ي ْ ن
ات
ــر .ف َِإنَّ ُ
ــي َب َّو ُق ،ف َُيق ُ
ــ�ِ ،ع ْن َ
ــو ُ
ِ ي� ط َْرف ِ
َــام ال َ ْم َ
ــه َس ُ
ــوق ال َ ِخ ي ِ
ٍ
ــد ال ُْب ِ

ــر1( ».كورنثــوس)52-51:15
َع ِد ِيمــي ف ََس ٍ
ــادَ ،ونَ ْح ُ
ــن نَ َتغَ ي َّ ُ

ُ
تســتخدم لكمــة «نرقــد» يف األســفار املقدســة للحديــث

عــن أوئلــك اذليــن يموتــون يف اإليمــان فقــط ،ألنهــا تــدل
ىلع وجــود إســتيقاظ .يــا هل مــن خمــرج دراماتيــي هــذا اذلي
ســيحدث!
أحــب هــذه العبــارة «يف طرفــة عــن» هــذا يعــي أنــه يف

حلظــة مــا ســننظر أنــا وأنــت  -كمؤمنــن  -إىل بعضنــا ابلعــض،
ثــم ســيكون هنــاك وميــض مــن الضــوء الســاطع اذلي ســيجعل
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عيوننــا تغمــض للحظــة .وعندمــا نفتــح أعيننــا مــرة أخــرى،
ســرى بعضنــا ابلعــض خمتلفــن ً
تمامــا .فــي هــذا اجلــزء مــن
اثلانيــة ،ســتكون أجســادنا املاديــة قــد تغــرت بالاكمــل بفعــل

قــوة اهلل اخلارقــة للطبيعــة .هــذا هــو األمــل املجيــد اذلي

ينتظــر لك مؤمــن حقيــي.

سنكون مثله
آ
أ
ــد َمــاذَا
ــر بَ ْع ُ
ــن أَ ْوال َ ُد هللاَِ ،ول ْ
«أَيُّ َهــا ال َ ِح َّبــا ُء ،ال َن نَ ْح ُ
َــم يُ ْظ َه ْ
أ
ن
ـرا ُه ك ََمــا ُهـ َـو».
ـن نَ ْع َلـ ُـم أَنَّـ ُـه ِإذَا أُظ ِْهـ َـر نَ ُكـ ُ
َسـ َنك ُ
ُونَ .و ِلكـ ْ
ـون ِم ْث َلـ ُـه ،لَنَّ َنــا َسـ َ َ

(1يوحنــا)2:3

حنن بالفعل أوالد اهلل بسبب احلياة ادلاخلية اليت نلا:
يح ِفيك ُْم َر َجا ُء ال َْم ْج ِد( ».كولوىس)27:1
«ال َْم ِس ُ
لكــن الظهــور الاكمــل تللــك احليــاة يف شــخصنا اخلــاريج

ســيحدث فقــط عندمــا يــأيت يســوع يف جمــده .ثــم نكــون
مثلــه .ســوف نأخــذ جسـ ً
ـدا مثــل جســده ،ألننــا ســراه كمــا
هــو.
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المقــام ُ
ســوف يُعلَــن املســيح ُ
والممجــد للمؤمنــن اذليــن
ينتظرونــه ،وهــذا اإلعــان يف قوتــه ســيكون ُم ً
غــرا .ســيغري
هــذا اإلعــان أجســادنا الفانيــة إىل أجســاد خــادلة ،وأجســادنا
الضعيفــة إىل أجســاد قويــة ،وأجســادنا اذليللــة إىل أجســاد

ممجــدة ،وأجســادنا الفاســدة إىل أجســاد غــر قابلــة للفســاد.
يقول بولس األمر ىلع هذا انلحو يف فيليب:21:3
ش
َ
� ٍء».
«ِ ...ب َح َس ِب َع َم ِل ْاس ِتطَا َع ِت ِه (يسوع) أ ْن يُ ْخ ِض َع ِل َنف ِْس ِه ك َُّل َ ي ْ
هــل تصــدق ذلــك؟ هــل تعتقــد أن يســوع يســتطيع

إخضــاع لك األشــياء نلفســه ،حــى أجســادنا الضعيفــة

والقابلــة للفســاد واذليللــة؟ يقــول الــرب أننــا ســنكون مثلــه،
وأن أجســادنا ستشــبه جســده املجيــد.

إن أخذنــا هــذه اللكمــات الرائعــة ىلع حممــل اجلــد،

فســوف تشــجعنا باســتمرار وتلهمنــا يف مــا يتعلــق بمواجهــة
املــوت بانتصــار.

7
كيف نواجه املوت
لقــد رأينــا يف الفصــول الســابقة أن مصرينــا يعتمــد
ىلع اعمــل واحــد :عالقتنــا الشــخصية مــع يســوع املســيح.
فيســوع هــو العامــل احلاســم والفاصــل لــل الوجــود البــري.
إن اإليمــان بيســوع يضمــن نلــا الغفــران والســام واحليــاة
األبديــة .وىلع اجلانــب اآلخــر ،فــإن رفــض يســوع وعــدم
اإليمــان بــه ســيضمن دينونــة وإدانــة أبديــة مــن اهلل.
ويف هــذا الفصــل ،ســنقوم بتطبيــق شــخيص وعمــي للغايــة
هلــذه احلقائــق .وقبــل أن نبــدأ ،دعــوين أذكركــم مــرة أخــرى بأن
أحــد امليعاديــن الذليــن لــن تفوتهمــا هــو املوعــد اذلي أتنــاوهل
اآلن .وأنــا أوكــد يف هــذا الفصــل ىلع أنــه إن أردت ان تواجــه
املــوت بســام وثقــة وطمأنينــة ،فهنــاك أربــع خطــوات رئيســية
جيــب عليــك اختاذهــا.
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واجه حقيقة أنك ستموت

ً
أول ،عليــك أن تواجــه .واجــه حقيقــة أنــك ســتموت ،أنــا
ً
خادمــاً ،
اغبلــا مــا
ســأموت ،ولك واحــد منــا ســيموت .بصفــي

أشــعر بادلهشــة مــن قلــة انلــاس املســتعدين للمــوت .يســتمر
انلــاس يف حياتهــم وهــم يعلمــون جيـ ً
ـدا أنهــم ســيموتون ،لكنهم

ال يســتعدون بشــل اكف أبـ ً
ـدا هلــذا احلــدث املحتــوم .ليــس
شــيئًا مـ ً
ـروع أن تواجــه حقيقــة أنــك أنــت وأنــا ســوف نمــوت.

إنهــا ببســاطة واقعيــة .مــن ناحيــة أخــرى ،مــن غــر الواقــي
أن تعيــش حياتــك دون االســتعداد ملــا ســيأيت ً
حتمــا يف انلهايــة.
تأمل ما يقوهل بولس عن نفسه يف فيليب:21:1
أ
يح َوال َْم ْو ُت ُه َو ِربْ ٌح».
«ل َ َّن ِ ي َل ال َْح َيا َة ِه َي ال َْم ِس ُ

ً
لــم يكــن بولــس خائفــا مــن املــوت .لقــد واجــه حقائــق

اخلطيــة وادلينونــة ومتطلبــات اهلل مــن حياتــه .وألنــه اكن ىلع

اســتعداد ملواجهتهــم ،فقــد دخــل يف عالقــة مع اهلل حيــث لم يعد
هنــاك خــوف .لــم يكــن هنــاك ســوى رغبــة شــديدة يف اتلحــرر

مــن عبودية هــذه احلياة اجلســدية وادلخــول يف ملء حضــور اهلل.
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ولك واحــد منــا يســتطيع أن يمتلــك نفــس اتلأكيــد اهلــادئ

اذلي اكن دلى بولــس .ويمكننــا أن نقــول كمــا قــال بولــس «ألن

يل احليــاة يه املســيح واملــوت هــو ربــح».

اقبل عرض اهلل
تــؤدي مواجهــة املــوت إىل اخلطــوة اثلانيــة :ويه قبــول

عــرض اهلل بالعفــو والســام واحليــاة األبديــة .ثــم يمكنــك أن
تقــول مــع بولــس:

ـيح»
« َفـ ِـإ ْذ َقـ ْـد تَ ب َ َّ� ْرنَــا ِب ِإ
ال َيمـ ِ
ـان َل َنــا َس ـا َ ٌم َمـ َـع هللاِ ِب َربِّ َنــا يَ ُســو َع ال َْم ِسـ ِ

(روميــة)1:5

لــي نتــرر ،جيــب أن نضــع إيماننــا يف مــوت يســوع املســيح

كذبيحــة ،معرتفــن بأنــه حتمــل ذنــب خطايانــا .مــاذا يعــي أن
ً
ً
تكــون مــررا؟ إن تكــون مــررا يعــي «كمــا لــو أنــي لــم
ُ
ً
أبــدا ».فلقــد نســب يل بــر َمــن لــم يعــرف اخلطيــة
أخطــئ
أبـ ً
ـدا ،بــر يســوع املســيح .وبهــذا الــر أســتطيع أن أواجــه اهلل

واملــوت واألبديــة بــدون رعشــة أو خــوف.
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الحظ من فضلك ما قيل يف 1يوحنا:13:5
ـك تَ ْعل َُمــوا
« َك َت ْبـ ُ
ـت هــذَ ا ِإل َْي ُكـ ْـم ،أَنْ ُتـ ُـم ال ُْم ْؤ ِم ِنـ ي ن َ
ـ� ِب ْاسـ ِـم ابْـ ِـن هللاِِ ،لـ َ ي ْ
أَ َّن َل ُكـ ْـم َح َيــا ًة أَبَ ِديَّــةً ».
ليــس األمــر أننــا نؤمــن فقــط ،ولكــن مــن خــال

اإليمــان يمكننــا أن نعلــم.

قــد تفكــر «أنــا أؤمــن بيســوع ».لكــي أريــد أن أســألك،

«هــل تعلــم؟» إن اهلــدف انلهــايئ مــن اإليمــان هــو أن نعلــم.
عندمــا نؤمــن بالطريقــة الــي يطلــب اهلل منــا أن نؤمــن بهــا
بيســوع املســيح ،نعلــم ً
أيضــا أن دلينــا حيــاة أبديــة .ويه دلينــا
اآلن .وعندمــا يــأيت املــوت ،ال يمكنــه أن يمــس أو يدمــر احليــاة
األبديــة الــي دلينــا بالفعــل يف يســوع املســيح.

كرس نفسك خلدمة املسيح
اخلطــوة اثلاثلــة يه أن تكــرس نفســك خلدمــة املســيح
أ
ـيح،
يف هــذا العالــم« .لَنَّـ ُـه الَبُـ َّـد أَنَّ َنــا َج ِم ًيعــا نُ ْظ َهـ ُـر أَ َمـ َ
س ال َْم ِسـ ِ
ـام ُكـ ْـر ِ ي ِّ
ـرا ك َ ش
ِل َي َنـ َ
�ا».
ـال ك ُُّل َو ِاحـ ٍـد َمــا ك َ
َان ِبال َْج َسـ ِـد ِب َح َسـ ِ
ـب َمــا َص َنـ َـعَ ،خـ ي ْ ً
َان أَ ْم َ ًّ
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(2كورنثــوس ،)10:5هنــاك تصنيفــان فقــط ملــا نفعلــه يف هــذه
احليــاة :خــر أو رش .فــأي يشء ال يكــون بــا جــدال خـ ً
ـرا

يكــون ً
رشا بــا جــدال .علينــا أن نكــرس أنفســنا للمســيح
ً
بطريقــة جتعــل مــا نفعلــه خـ ً
ـرا ومقبــول عنــد اهلل.
ً
خــرا؟ األســئلة
كيــف حنــدد مــا إذا اكن مــا نقــوم بــه

اتلايلــة ســوف تســاعد .هــل نســى وراء إرضــاء أنفســنا ،أم

أننــا مدفوعــون بصــدق بالرغبــة يف جمــد اهلل؟ هــل خنــدم اهلل

برشوطــه أم برشوطنــا؟ هــل خنــدم اهلل يف قوتنــا أم يف قوتــه؟

افصل نفسك عن قيود هذا العامل
تتطلــب اخلطــوة الرابعــة املزيــد مــن الــرح ،لكنهــا مهمــة
جـ ً
ـداّ .
يه أن نــرك اهلل يفصلنــا عــن قيــود العالــم مــن حونلــا.

جيــب أن نركــز بقلوبنــا ىلع االمتيــاز اذلي يتجــاوز هــذا العالــم
ويكــون يف العالــم اآلخــر .هــذه ّ
يه الطريقــة الــي يفصلنــا
بهــا اهلل عــن قيــود الزمــن احلــارض.

ً
َان َل َنــا
إن الكتــاب املقــدس واقــي جــدا .إذ يقــول «إ ِْن ك َ
ف
ف
ــاس».
هــذ ِه ال َْح َي ِ
ِ ي� ِ
يــع ال َّن ِ
ــيح ،ف َِإنَّ َنــا أَ ْشــقَى َج ِم ِ
ــاة َفقَــ ْط َر َجــا ٌء ِ ي� ال َْم ِس ِ
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(1كورنثــوس )19:15هــل يتخطــى اإليمــان باملســيح هــذا العالــم؟

إن لــم يكــن األمــر كذلــك ،فــإن ديننــا هــو خيــال مثــر
ً
للشــفقة .إن اكن رجاؤنــا يف املســيح صادقــا ،فإنــه ال ينتــي يف
ً
هــذه احليــاة .بــل يــزداد ملعانــا طــوال األبديــة.
يُنتــج هــذا الرجــاء أســلوب حيــاة خمتلــف .ينصحنــا

بولــس يف كولــويس 1:3أن نطلــب بقلوبنــا وأذهاننــا «مــا هــو
فــوق» .فاملاكفــأة انلهائيــة جلميــع املؤمنــن تتخطــى قيــود هــذا
العالــم .وســوف تظهــر حياتنــا احلقيقيــة ،الــي يه املســيح ،يف
جمدهــا وكماهلــا بعــد القــر.

الوقت احملدد
ً
ال جيــب أن يكــون املــوت حادثــا يــأيت يف وقــت غــر
ً
ً
جــدا .فــإن كنــا نتحــرك يف مقاصــد اهلل،
مبكــرا
مناســب أو
فيمكننــا أن نعــد أنفســنا ونقــرب مــن املــوت كحزمــة ناضجة
يف أوانهــا ،يلجمعهــا الــرب يف وقتهــا املحــدد .هــذا هــو الوعــد
ــل الْمدف ف
ُــد ِس
ــي ُخ َ
ْــع ا ْلك ْ
اذلي يف أيــوب« 26:5تَ ْد ُخ ُ َ ْ َ
َــن ِ ي� َش ْ
وخ ٍة ،ك ََرف ِ
ف
ــه».
(احلــزم) ِ ي� أَ َوا ِن ِ
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يف نهايــة احلــرب العامليــة اثلانيــة  ،كنــت أنــا ويلديــا نعيش
يف شــمال القــدس يف رام اهلل ،الــي اكنــت آنــذاك بــدة عربيــة
مســيحية هادئــة .ويف تلــك ابلــدة ماتــت امــرأة عربيــة مؤمنــة.
وعندمــا رأت يلديــا حفيــد املــرأة ،ســألت« ،كيــف ماتــت؟»
فكــر احلفيــد للحظــة  ،ثــم أجــاب« :لــم تمــوت مــن أي يشء.
اكنــت ناضجــة (كثــرة األيــام) ،هــذا لك يشء».
يــا هلــا مــن إجابــة مجيلــة! وكيــف ســتموت أنــت؟ ناضــج
ً
مريضــا.
أم غــر ناضــج؟ تذكــر أنــه ليــس عليــك أن تمــوت
ً
جــدا مــن املؤمنــن يف الكتــاب املقــدس
يوجــد عــدد قليــل
ممــن ُســجل أنهــم ماتــوا مــرىض .إذا كنــت تعيــش ىلع طريقــة
الكتــاب املقــدس ،فإنــك تمــوت ليــس ألنــك مريــض ،ولكــن
ألنــك ناضــج.
ال يمكننــا فقــط أن نواجــه موتنــا الشــخيص بهــذه
الطريقــة ،ولكــن يمكننــا أن نصــدق الــيء نفســه ملــن
حنــب .يمكننــا أن نتعــزى ونعيــش يف ســام ،حــى وحنــن
نواجــه مــوت أحبائنــا.

8
مواجهة موت أحد األحباء
أعتقــد أن هنــاك بعــض احلقائــق الــي يســتطيع الفــرد
أن يفهمهــا فقــط مــن خــال جتربتهــا .ولقــد اختــرت هــذا
يف اعم  1975عندمــا داع الــرب زوجــي األوىل ،يلديــا بليتهــا
الســماوي .لقــد كنــا ســعيدين يف زواجنــا ملــدة ثالثــن ً
اعمــا.
وخــال ذلــك الوقــت ،كنــا نتشــارك يف لك يشء ،الفقــر والــروة
واألوقــات الســيئة واألوقــات الســعيدة .ولقــد أنشــأنا ً
معــا
اعئلــة مكونــة مــن تســع فتيــات متبنيــات بينمــا كنــا خنــدم
الــرب .ويف بعــض األحيــان ،بعــد أن كنــا خنــدم ً
معــا يف خدمــة
أو مؤتمــر ،اكن انلــاس يأتــون إيلنــا ويقولــون «أنتمــا تعمــان
ً
معــا كشــخص واحــد ».اكن هــذا هــو نــوع الوحــدة الــي بيننــا.
وعندمــا داع الــرب يلديــا إىل موطنهــا ،بــدا األمــر كمــا لــو أن
ـزءا مــي قــد تــم أخــذه ً
جـ ً
أيضــا .بالنســبة يل ،اكنــت هــذه أكــر
جتربــة مؤملــة يف حيــايت.
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اكن زوايج مــع يلديــا ً
رائعــا ،لكننــا كنــا ً
دائمــا وســط

اعئلــة كبــرة مشــغولة .لكــن رتــب اهلل زوايج اثلــاين مــع
روث بشــل خمتلــف .معظــم وقتنــا ً
معــا كنــا وحدنــا .ملــدة

عرشيــن ً
اعمــا ،ســافرنا وصلينــا وعملنــا بأنفســنا .لقــد عشــت
عالقــة محيمــة يف عالقــي مــع روث لــم أكــن أعرفهــا مــن قبــل
مــع أي شــخص آخــر ،وال أتوقــع أن أجربهــا مــرة أخــرى حــى

أصــل إىل الســماء.

ثــم يف ديســمرب  ،1998داع اهلل روث ً
أيضــا إىل موطنهــا

الســماوي .يف خدمــة صــاة جنــازة روث ،بينمــا كنــت أقــف
أمــام القــر املفتــوح ناظـ ً
ـرا إىل تابوتهــا ،شــعرت برغبــة يف أن
أقــول بصــوت اعل «أيب  ،أنــا أثــق بــك! أشــكرك ألنــك ً
دائمــا
دائمــا لطيــف وحمــب واعدل .أنــت ال ختطــئ ً
حنــون .أنــت ً
أبدا.
دائمــا» .اكن هــذا واحـ ً
مــا تفعلــه هــو األفضــل ً
ـدا مــن أصعــب
اتلرصحيــات الــي أديلــت بهــا ىلع اإلطــاق ،واكن ً
أيضــا أحــد

أفضــل اتلرصحيــات.

مواجهة موت احد األحباء 51

الدروس املستفادة
بعــد انتقــال روث ،بــدأت أالحــظ أنــه عندمــا يقــرب

مــي الرجــال والنســاء اذليــن فقــدوا أحبائهــم ،أنــي كنــت
قـ ً
ـادرا ىلع مواســاتهم بطريقــة لــم أتمكــن مــن القيــام بهــا مــن

قبــل .وبينمــا كنــت أريــح اآلخريــن ،أدركــت أن قلــة قليلــة
مــن انلــاس ىلع اســتعداد ملــوت أحــد أحبائهــم .لكــن مــا

اكتشــفته هــو أننــا يمكــن أن نواجــه مــوت أحــد األحبــاء
ً
ً
واضحــا
بانتصــار .يمكــن أن تكــون جتربــة نــرى فيهــا ديلــا
ىلع حمبــة اهلل نلــا وأمانتــه جتاهنــا.

بنـ ً
ـاء ىلع جتربــي ،أريــد أن أقــدم بعــض انلصائــح حــول مــا

جيــب فعلــه إن كنــت تواجــه أو مىت واجهــت مثل هــذا املوقف.
 )1ثــق يف حمبــة اهلل وحكمتــه .هنــاك مثــال مجيــل ىلع هــذه
اثلقــة يف قصــة أيــوب .لقــد مــات مجيــع أبنــاء أيــوب الســبعة

وبناتــه اثلــاث يف حلظــة واحــدة ،يف اكرثــة واحــدة .ولكــن
هــذا مــا قــاهل أيــوب« ،الـ َّـر ُّب أَ ْع َطــى َوالـ َّـر ُّب أَ َخــذَ َ ،فل َْي ُكـ ِـن ْاسـ ُـم
ـاركًا»( .أيــوب)21:1
الـ َّـر ِّب ُم َبـ َ
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وأنــا ال أعتقــد أن أيــوب قــال هــذه اللكمــات وهــو يف حالــة

استســام .أعتقــد أنــه قــال هــذا بثقــة.

إن كنــت تثــق يف الــرب أن يعطــي ،أال يمكنــك أن تثــق

يف الــرب عندمــا يأخــذ؟ أال يمكنــك أن تثــق يف حكمتــه؟ أال

يعــرف اهلل الطريــق الصحيــح والوقــت املناســب يلأخــذ لك
واحــد مــن أبنائــه؟ أعتقــد أنــه يفعــل.

 )2ســلم مــن حتبهــم إىل اهلل .هــذه ليســت خطــوة ســهلة .أتذكــر
كيــف شــعرت بعــد حــوايل ســاعة مــن وفــاة يلديــا .قلــت

للــرب «لــن أطلــب أن تعيدهــا .لقــد اكنــت لــك قبــل أن
تكــون يل» .عندمــا قلــت ذلــك ،بــدا األمــر كمــا لــو أنــه

تــم نــزع حاجــز مــن قلــي .أدى قــول هــذه اللكمــات إىل

إفســاح املجــال يلــد اهلل للتحــرك وابلــدء يف شــفاء اجلــرح.
وباملثــل ،عندمــا ماتــت روث ،قلــت هلل «أيب ،أنــا أثــق بــك».

قــررت أن أثــق بــاهلل وأؤمــن أنــه فعــل مــا هــو أفضــل لــروث
ويل .لقــد خضعــت هل وســلمت هل روث ً
أيضــا .إن نصيحــي
اثلانيــة يه :ســلم مــن حتبهــم إىل اهلل.
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ً
 )3أعــد تأكيــد إيمانــك .قــد يبــدو غريبــا أن يقــول واعــظ هذا
الــكالم ،لكــن عندمــا أخــذ اهلل لكتــا زوجـ ّ
ـي ،اكن يلع أن
ً
أســأل نفــي يف لك مــرة« ،هــل أؤمــن حقــا بمــا كنــت أعــظ
ً
بــه طــوال هــذه الســنوات؟ هــل أؤمــن حقــا أنــه ســتكون
ً
هنــاك قيامــة؟ هــل أعتقــد حقــا أنــي ســأراهم مــرة أخــرى؟»
لفــرة مــن الوقــت ،اكن مــن الصعــب ّ
يلع اإلجابــة .ثــم ذات
يــوم ،تمكنــت مــن أن أقــول «أنــا أؤمــن بالفعــل .أنــا لــم أضــع
إيمــاين يف املعتقــدات غــر الواقعيــة وغــر اجلوهريــة .لقــد
وضعــت إيمــاين يف احلقائــق الــي ســتصمد أمــام لك اختبــار ،يف
أمانــة اهلل ،وحمبــة اهلل ،وصحــة الكتــاب املقــدس».
عندمــا تواجــه هــذا املوقــف ،أعــد تأكيــد إيمانــك .ويف لك

مــرة تفعــل ذلــك ،ســيقوى إيمانــك .وســوف تتحــرك يف انتصــار
أعظــم.

 )4عــر عــن مشــاعرك .ال تكتــم مشــاعرك! ال حتــاول أن
تكــون رزيــن (روايق) .إن الرواقيــة يه فلســفة وثنيــة
نشــأت يف ايلونــان .اكن الــروايق هــو الشــخص اذلي ال يــدع
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أي يشء يؤذيــه .لقــد اكن مسـ ً
ـيطرا ىلع نفســه دلرجــة أنــه ال
أبــدا .يف الواقــع  ،ال يُظهــر مشــاعره ً
يضحــك أو يبــي ً
أبــدا.
إن غيــاب اتلجــاوب ال عالقــة هل باإليمــان املســييح .يعلــم
ُ
اهلل أننــا بــر .يقــول الكتــاب املقــدس أنــه يعــرف ممــا خلقنــا.
هــو يعــرف مشــاعرنا وأفاكرنــا .يعلــم اهلل أنــك تتألــم .إنــه
يعلــم أنــك تعــاين مــن احلــزن .إنــه ليــس اغضبًــا منــك ألن
دليــك هــذه املشــاعر.
لطاملــا أعجبــت حبقيقــة أنــه يف تاريــخ إرسائيــل ،بعــد أن
فقــدوا قائديهمــا العظيمــن  -مــوىس وهــارون  -ســمح اهلل
هلمــا بفــرة حــداد (انظــر تثنيــة12-8:34؛ وعــدد.)29-23:20
لقــد ســمح اهلل إلرسائيــل ،يف لكتــا احلاتلــن ،بثالثــن ً
يومــا
ً
يلبكــوا كل منهمــا .اكن يعلــم أن اإلرسائيليــن ال يســتطيعون
انلهــوض واالســتمرار وكأن شــيئًا لــم حيــدث .علــم الــرب أنهــم
ســيفتقدون هــؤالء القــادة اذليــن تــم أخذهمــا مــن حياتهــم.
ذللــك أمرهــم بأخــذ ثالثــن ً
يومــا للتعبــر عــن مشــاعرهم .ال
تكتــم مشــاعرك.
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جيــب علينــا أن نكــون صادقــن وواقعيــن .حنتــاج أن
نعــرف بأننــا حــزاىن وأن هــذا أمــر مؤلــم .لقــد تعلمــت أن اهلل
يشــي جرحنــا عندمــا نكشــفه هل بأمانــة .وإن حاولــت كتــم
مشــاعرك ،فإنهــا ســوف تتجــه لدلاخــل حيــث ســتزتايد وتصنع
ً
ً
قيحــا ،وقــد تتســبب يف مشــلة اعطفيــة الحقــا .لكــن مــن
خــال اتلعبــر عــن حــزين بأمانــة وانفتــاح ،أصبحــت شـ ً
ـخصا
أكــر صحــة وقــوة ،ىلع كال املســتويني العقــي والعاطــي ،ممــا
كنــت عليــه قبــل خــوض هــذه اتلجــارب ،مــع يلديا ومــع روث.
 )5اعتمــد ىلع رفقائــك املؤمنــن .يف 1تســالونييك ،18:4يتحدانــا
ً
بولــس قائــا « ِلذ ِلــكَ َعـ ُّـزوا بَ ْع ُض ُكـ ْـم بَ ْع ًضــا ِبهــذَ ا ا ْلـ َكالَمِ» .هنــاك
أوقــات حنتــاج فيهــا إىل اتلعزيــة مــن رفقائنــا املؤمنــن.
إحــدى الــراكت الــي لــن أنســاها ً
أبــدا يه املحبــة الــي
أظهرهــا يل عــدد ال حيــى مــن األصدقــاء والعائلــة
وأعضــاء الكنيســة.
وبانلظــر إىل الــوراء ،أشــكر اهلل ألنــي كنــت جـ ً
ـزءا مــن
جســد مســييح ،جمموعــة ملزتمــة مــن املؤمنــن اذليــن شــاركوا
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حياتهــم مــع بعضهــم ابلعــض .صدقــي ،عندمــا تكــون يف

وقــت األزمــة ،فأنــت حباجــة إىل أشــخاص يرحيونــك .ومجيعنــا
ً
نواجــه أوقاتــا حنتــاج فيهــا إىل مؤمنــن ملزتمــن يقفــون إىل
جانبنــا.

 )6اســتمر يف خدمــة املســيح بأمانــة ىلع قــدر اســتطاعتك .ال
تــدع أي يشء يعيقــك عــن الزتامــك الشــخيص جتــاه الــرب
لــى ختدمــه وتتمــم اخلدمــة الــي أعطــاك إياهــا.
ن
«أَيُّ َهــا ِإ
ْــى أَ ن يِّ� ق ْ
َــد أَ ْد َرك ُ
ــوةُ ،أَنَــا ل َْس ُ
ال ْخ َ
ــت أَ ْح ِس ُ
ْــتَ .و ِلكــ ِّ ي
ــب نَف ِ ي
ـى َمــا ُهـ َـو َو َرا ُء َوأَ ْم َتـ ُّـد ِإ َل َمــا ُهـ َـو ُقـ َّـد ُام،
أَف َْعـ ُـل َشـ ْـي ًئا َو ِاحـ ًـداِ :إ ْذ أَنَــا أَنْـ َ
أ
ف
ـيح يَ ُســو َع».
أَ ْسـ َـعى نَ ْحـ َـو ا ْلغَ ـ َـر ِض ل َ ْجـ ِـل َج َعا َلـ ِـة َد ْعـ َـو ِة هللاِ ال ُْعل َْيــا ِ ي� ال َْم ِسـ ِ
(فيلــى)14-13:3
بي

ً
قــادرا
مــن أرسار احليــاة املســيحية انلاجحــة أن تكــون
ىلع نســيان مــا هــو وراء واتلقــدم إىل مــا هــو قــدام .هنــاك
جائــزة تنتظــرك! اســتمر يف اتلقــدم جتاههــا!
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تأكيد رائع
إن اجلائــزة الــي أمامنــا يه قضــاء األبديــة يف حمــر اهلل.

وهــذه اجلائــزة مضمونــة جلميــع اذليــن وضعــوا ثقتهــم يف يســوع
املســيح .عندمــا نؤمــن بمــوت وقيامــة يســوع املســيح ،نكــون

قــد انتقلنــا بالفعــل مــن املــوت إىل احليــاة .لــم يعــد للمــوت
ســلطان علينــا فــا مزيــد مــن الشــاوى أو املطابلــات ضدنــا.
لقــد صــار املــوت جمــرد بوابــة إىل حيــاة جديــدة.

ربمــا اكن أفضــل تعبــر عــن هــذه احلقيقــة هــو تعبــر

املبــر املعــروف بيــي جراهــام املوجــود فـــي االقتبــاس
اتلــايل:

ً
«يومــا مــا ســتقرأ أو تســمع أن بيــي جراهــام قــد مــات.

ال تصــدق لكمــة مــن ذلــك .ســأكون يح أكــر ممــا أنــا عليــه
اآلن .ســأكون فقــط قــد غــرت عنــواين .ســأكون قــد ذهبــت

إىل حمــر اهلل».

عندمــا أنظــر إىل حيــايت وأوقــات احلــداد الــي واجهتهــا،
أرى أنهــا ديلــل آخــر ىلع حمبــة اهلل وامانتــه .اآلن ،بينمــا أجــد
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نفــي يف أواخــر اثلمانينيــات مــن عمــري ،أعلــم أنــي
ً
ســأصل قريبًــا إىل نهايــة رحلــة حيــايت .أنــا لســت خائفــا ىلع
االطــاق .إنــي أتطلــع إىل لك أجمــاد احليــاة القادمــة والكثــر
مــن األشــخاص اذليــن ســأتليق بهــم (أراهــم مــرة أخــرى!) يف
الســماء.
إن موضــوع مواجهــة املــوت بانتصــار هــو موضــوع حقيــي
وعمــي بالنســبة يل .أنــا ىلع ثقــة مــن أنــك اآلن تمتلــك اتلأكيد
ىلع أن املســيح ســيمنحك نفــس االنتصــار وأنــك بنعمتــه،
ـد ىلع اإلطــاق.
ســتجد األمــل والراحــة ألصعــب وأقــى حتـ ٍ
ربمــا تكــون أفضــل طريقــة إلنهــاء هــذا الكتيــب يه أن
نصــي صــاة بســيطة ً
معــا ،ونطلــب مــن الــرب مســاعدتنا.
إهلي الغالي،
أعرتف أن موضوع املوت مقلق وحمري بالنسبة لي .لكين أرغب
يف مواجهته  -ألجل نفسي وألجل أحبائي  -بسالم وثقة .أنا
أطلب ألجل ذلك اآلن.
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كما أطلب تعزيتك اإلهلية يف احلزن الذي أواجهه بسبب
فقدان أحد األحباء .أنا أفتح قليب لك يا رب ،ألستقبل رجائك
ونصرتك.
باسم يسوع .آمني.

نبذة عن الكاتب
ديريك برنس
ودل ديريــك برنــس يف اهلنــد لوادليــن إجنلزييــن .وتعلــم

كــدارس للغــة الالتينيــة وايلونانيــة فـــي جامعــي إيتــون

واكمربيــدج ،بربيطانيــا ،حيــث حصــل ىلع زمالــة يف الفلســفة
ً
القديمــة واحلديثــة مــن لكيــة كينــج .وقــد درس أيضــا العربيــة
واآلراميــة ،كالهمــا فـــي جامعــة اكمربيــدج واجلامعــة العربيــة
فـــي أورشــليم .باإلضافــة إىل ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر مــن
اللغــات احلديثــة األخــرى.

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية يف اجليــش الربيطــاين

خــال احلــرب العامليــة اثلانيــة ،بــدأ يف دراســة الكتــاب

املقــدس واختــر مقابلــة مغــرة للحيــاة مــع املســيح يســوع.
ً
ووصــل إلســتنتاجني مــن هــذه املقابلــة :أوال أن يســوع املســيح
ً
يح ،وثانيــا ،أن الكتــاب املقــدس حقيــي ،ومناســب ،ومواكــب
للعــر .وهــذان اإلســتنتاجان غــرا مســار حياتــه بالاكمــل.
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فمنــذ ذلــك احلــن ،كــرس حياتــه دلراســة وتعليــم الكتــاب
املقــدس.

ووصــل برناجمــه اإلذايع «مفاتيــح احليــاة انلاجحــة»،

ألكــر مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترمجــات للغــة العربيــة،
والصينيــة ،والكرواتيــة ،واملالزييــة ،واملنغويلــة ،والروســية،

والســامون ،واإلســبانية واتلونغــا .وقــد ألــف أكــر مــن
ً
 50كتابــا ،ومــا يزيــد عــن  500تعليــم مســجل و 160تعليــم
ُ
مصــور ،وقــد ترجــم ونــر العديــد منهــا بأكــر مــن  60لغــة.
إن موهبــة ديريــك األساســية يه تفســر الكتــاب املقــدس
وتعليمــه ،بطريقــة واضحــة وبســيطة .وقــد تســبب توجهــه
ً
الالطائــي والالمذهــي يف جعــل تعايلمــه مناســبة تماما وتســاعد
األشــخاص مــن لك اخللفيــات العرقيــة وادلينيــة

إصدارات أخرى لديريك برنس
بالعربية
▪ استقبل وعود للا
كتب:
▪ لماذا تحدث أمور صعبة لشعب للا
▪ أسس اإليمان
▪ قدس للرب
▪ يخرجون الشياطين
▪ اكتشف قيمتك في قلب للا
▪ الكفارة
نحيا
به
الذي
اإليمان
▪
كتيبات:
▪ الحرب في السماويات
▪ المبادلة اإللهية العظمى
▪ تلبسون قوة
▪ األبوة
▪ أزواج وآباء
▪ الدواء اإللهي
▪ الدخول إلى محضر للا
▪ شركاء مدى الحياة
▪ تشكيل التاريخ
▪ المصارعة الروحية
▪ عهد الزواج
▪ الروح القدس فينا
▪ مواجهة األيام األخيرة
▪ الرفض
▪ الشكر التسبيح العبادة
▪ ومتى صمتم
▪ العبور من اللعنة إلى البركة
▪ فكر للا نحو المال
الصالة
▪ أسرار المحارب في
▪ هل يحتاج لسانك إلى شفاء
▪ دراسات شخصية في الكتاب المقدس ▪ الخالص الكامل
▪ القوة الروحية المغيرة للحياة
▪ المحبة المسرفة
▪ ما جمعه للا
▪ الصالة من أجل الحكومة
▪ البركة أو اللعنة :أنت تختار
▪ مشيئة للا لحياتك
▪ لنحيا ملح ونور
▪ أقوى ثالث كلمات
▪ قوة اسمه
▪ من المرارة إلى الفرح
▪ مواهب الروح القدس
▪ ثق في نعمة للا

ميكنك استماع وقراءة هذا الكتاب
وكل كتب ديريك برنس األخرى على موقع اخلدمة
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إذا ملسك الرب من خالل هذا الكتاب شاركنا باختبارك على:
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