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 يــفــاألل ُملكـال
 نظرة على األبديّة

 
 الدرس اخلامس 

 
سؤال للتأّمل: ما كانت أفضل رحلة قمت هبا لقضاء فرصتك، وما الذي جعلها األفضل؟ أو... إىل أين 

 تتوق أن تذهب لقضاء فرصتك، وملاذا؟ 
 

 الـُملك األلــفــي 
الذين وقرأان أّن املولودين من جديد و   دثنا يف الفصل السابق عن قيامة القدِّيسني عند رجوع املسيح.حت

(   43:15كورنثوس1يعيشون للمسيح سوف أيخذون جسًدا ممّجًدا ال يفىن ُزرِّع يف فساد لكن أُقيم يف جمد)
( بينما 6-4:20كجسد املسيح املــُقام من األموات. وسيحكم القدِّيسون مع املسيح أللف سنة )رؤاي يوحنا 

  ( 20نار والكربيت )رؤاي يوحنالة املتقدة ابويُرمى يف البحي   ابليسيُقّيد  
 

 

 رَأَْيُت َمالًَكا ََنزالً ِمَن السََّماِء َمَعُه ِمْفَتاُح اْْلَاِويَِة، َوِسْلِسَلٌة َعِظيَمٌة َعَلى يَِدِه. و " 
 يََّدُه أَْلَف َسَنٍة، فـََقَبَض َعَلى التِّنِّنِي، اْْلَيَِّة اْلَقِدميَِة، الَِّذي ُهَو ِإْبِليُس َوالشَّْيطَاُن، َوقَـ  
األَْلُف السََّنِة.   َوَطَرَحُه ِف اْْلَاِويَِة َوَأْغَلَق َعَلْيِه، َوَخَتَم َعَلْيِه ِلَكْي اَل ُيِضلَّ األَُمَم ِف َما بـَْعُد، َحَّتَّ تَِتمَّ  

 َوبـَْعَد ذِلَك الَبُدَّ َأْن ُُيَلَّ زََماًَن َيِسريًا. 
َها، َوُأْعطُوا ُحْكًما. َورَأَْيُت نـُُفوَس الَِّذيَن قُِتُلوا ِمْن َأْجِل َشَهاَدِة َيُسوَع َورَأَْيُت ُعُروًشا َفَجَلسُ   وا َعَليـْ

َمَة َعَلى ِجبَ  اِهِهْم َوِمْن َأْجِل َكِلَمِة هللِا، َوالَِّذيَن ََلْ َيْسُجُدوا لِْلَوْحِش َواَل ِلُصورَتِِه، َوََلْ يـَْقبَـُلوا السِّ
 فـََعاُشوا َوَمَلُكوا َمَع اْلَمِسيِح أَْلَف َسَنٍة.   َوَعَلى أَْيِديِهْم،

َلْم تَِعْش َحَّتَّ تَِتمَّ األَْلُف السََّنِة. هِذِه ِهَي اْلِقَياَمُة اأُلوىَل.    َوَأمَّا بَِقيَُّة األَْمَواِت فـَ
ْلَمْوِت الثَّاِن ُسْلطَاٌن َعَلْيِهْم، َبْل ُمَباَرٌك َوُمَقدٌَّس َمْن لَُه َنِصيٌب ِف اْلِقَياَمِة اأُلوىَل. هُؤاَلِء لَْيَس لِ  

 (6-1:20" )رؤاي يوحنا  َسَيُكونُوَن َكَهَنًةِ هلِل َواْلَمِسيِح، َوَسَيْمِلُكوَن َمَعُه أَْلَف َسَنٍة.
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 أَلنَّ اخلليقة تنتظر القيامة حيث سيحصل الذين هم يف املسيح على أجساٍد ممّجدة: "  أنّ سابًقا    قرأان وقد  
َناِء هللِا.  انِْتظَارَ  ، سنرى يف امللك األلفي ما تنتظره أخيًا(.  19:8" )رومية  اْْلَِليَقِة يـَتَـَوقَُّع اْسِتْعاَلَن أَبـْ

 اخلليقة:
ُبُت ُغْصٌن ِمْن ُأُصولِِه،           َوََيُْرُج َقِضيٌب ِمْن ِجْذِع َيسَّى، َويـَنـْ

، ُروُح اْلِْْكَمِة وَ   . َوَُيُلُّ َعَلْيِه ُروُح الرَّبِّ اْلَفْهِم، ُروُح اْلَمُشورَِة َواْلُقوَِّة، ُروُح اْلَمْعرَِفِة َوََمَاَفِة الرَّبِّ
نَـْيِه، َواَل َُيُْكُم ِبََسِب ََسِْع ُأُذنـَيْ  ، َفالَ يـَْقِضي ِبََسِب َنَظِر َعيـْ ِه، َبْل َوَلذَّتُُه َتُكوُن ِف ََمَاَفِة الرَّبِّ

َوَُيُْكُم ِِبإِلْنَصاِف لَِباِئِسي اأَلْرِض، َوَيْضِرُب اأَلْرَض بَِقِضيِب َفِمِه، يـَْقِضي ِِبْلَعْدِل ِلْلَمَساِكنِي،  
نَـْيِه، َواألََمانَُة ِمْنَطَقَة َحْقَوْيِه.   َومُيِيُت اْلُمَناِفَق بِنَـْفَخِة َشَفتَـْيِه. َوَيُكوُن اْلِِبُّ ِمْنَطَقَه َمتـْ

ْئُب َمَع اْْلَُروِف، َويَـ        ْبُل َواْلُمَسمَُّن َمًعا، َوَصِبٌّ فـََيْسُكُن الذِّ ْرُبُض النَِّمُر َمَع اْْلَْدِي، َواْلِعْجُل َوالشِّ
ًنا. َصِغرٌي َيُسوقـَُها. َواْلبَـَقَرُة َوالدُّبَُّة تـَْرَعَياِن. تـَْرُبُض َأْواَلُدُُهَا َمًعا، َواأَلَسُد َكاْلبَـَقِر َيَُْكُل تِ   بـْ

ُعَواِن. َويـَْلَعُب الرَِّضيُع َعَلى َسَربِ   ، َومَيُدُّ اْلَفِطيُم يََدُه َعَلى ُجْحِر األُفـْ لِّ   الصِّ
 الَ َيُسوُؤوَن َوالَ يـُْفِسُدوَن ِف ُكلِّ َجَبِل ُقْدِسي، أَلنَّ اأَلْرَض ََتَْتِلُئ ِمْن َمْعرَِفِة الرَّبِّ َكَما تـَُغطِّي 

ُه َتْطُلُب األَُمُم، اْلِمَياُه اْلَبْحَر. َوَيُكوُن ِف ذِلَك اْليَـْوِم َأنَّ أَ  ْصَل َيسَّى اْلَقائَِم رَايًَة لِلشُُّعوِب، ِإايَّ
 ( 10-1:11)إشعياء    َوَيُكوُن ََمَلُُّه ََمًْدا.

 
  ستكون اْلياة على األرض خالل املُلك األلفي؟  كيف تتخّيل

 وكيف سُيؤثّر علينا تقييد إبليس؟
 

ّرر إبليس لفرتة من الزمن بعدما يكون قد حتدث أية حروب حىت تنتهي األلف سنة، ومن مث يُ  لن   
يعين القاع الالمتناه والواسع والالحمدود والفائق   الذي  Abussosرُمي يف اهلاوية )أصل الكلمة يف اليواننية هو  

عن التخّيل والذي ال ُُيكن قياسه(. لن ُُنّرب يف اخلطّية والشّر، ولن ختاف أجسادان املقامة من أذى. 
 ولن خناف من املوت قّط.   الفاسدة ولن نشتهي اخلطّيةستزول طبيعتنا  

 
 األمر الذي َل تستطع أن تفعله ِف هذه اْلياة؟   ، ما الذي تريد أن تفعله خالل هذه السنوات األلف

ِم َأنَّ َجَبَل بـَْيِت الرَّبِّ َيُكوُن ََثبًِتا ِف رَْأِس اْْلَِباِل، َويـَْرتَ "         ِفُع فـَْوَق التِّاَلِل، َوَيُكوُن ِف آِخِر اأَلايَّ
، ِإىَل  بـَْيِت ِإلِه َوََتِْري ِإلَْيِه ُكلُّ األَُمِم. َوَتِسرُي ُشُعوٌب َكِثريٌَة، َويـَُقوُلوَن: »َهُلمَّ َنْصَعْد ِإىَل َجَبِل الرَّبِّ
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ُرُج الشَّرِيَعُة، َوِمْن ُأوُرَشِليَم يـَْعُقوَب، فـَيُـَعلَِّمَنا ِمْن طُُرِقِه َوَنْسُلَك ِف ُسُبِلِه«. ألَنَُّه ِمْن ِصْهيَـْوَن تَْ 
. فـَيَـْقِضي َبنْيَ األَُمِم َويـُْنِصُف ِلُشُعوٍب َكِثريِيَن، فـََيْطبَـُعوَن ُسُيوفـَُهْم ِسَكًكا َورَِماَحُهمْ   َكِلَمُة الرَّبِّ

ًفا، َوالَ يـَتَـَعلَُّموَن اْْلَْرَب ِف   (4-2:2" )إشعياءَما بـَْعُد. َمَناِجَل. اَل تـَْرَفُع أُمٌَّة َعَلى أُمٍَّة َسيـْ
أن تعيش على كوكب األرض بينما يسوع ُيلك على العرش يف أورشليم. لن تكون هناك أية   ختّيل 

حاجة للدابابت واملسدسات والطائرات. وسيؤّلف يسوع املسيح حكومته على األرض املؤّلفة من القدِّيسني. 
عرشه. والذين يتسّلطون على األمم والشعوب والبلدان وسيعّم السالم بني كل األمم بينما ُيلك يسوع على  

. عتناء أبوالد هللاإلواملدن هم املؤمنون ابملسيح الذين اعُتربوا مستأهلني بسبب أمانتهم يف مقاومة الشر وا
 أعتقد أنّه سيكون زمن ازدهار اقتصاداًي لكل الذين على هذه األرض. 

الوقوف على جبل   على من اجلبال من حواليها. فحالًيا ُيكنك نقرأ أيًضا أّن أورشليم سوف تُرفع ملستوى أ
على اجلانب الشرقِّّي. ومن احملتمل أن ترتفع أورشليم بسبب بعض التغّيات   النظر إىل أسفل ورؤيتهاو   الزيتون 

؛ سيهيمن السالم بني اإلخوة يعقوب يننيِّّ اجليولوجية. وأخيًا، سيتوّقف الصراع بني اإلسرائيليني والفلسط
 عيسو ــــــــ اليهود والعرب: و 

 ِف ذِلَك اْليَـْوِم َتُكوُن ِسكٌَّة ِمْن ِمْصَر ِإىَل َأشُّوَر، فـََيِجيُء اأَلشُّورِيُّوَن ِإىَل ِمْصَر َواْلِمْصرِيُّوَن ِإىَل  
ُل ثـُلُثًا ِلِمْصَر َوأَلشُّوَر، بـَرََكًة ِف ذِلَك اْليَـْوِم َيُكوُن ِإْسَرائِيَأشُّوَر، َويـَْعُبُد اْلِمْصرِيُّوَن َمَع اأَلشُّورِيِّنَي.  

ِف اأَلْرِض، هِبَا يـَُباِرُك َربُّ اْْلُُنوِد قَاِئالً: »ُمَباَرٌك َشْعِب ِمْصُر، َوَعَمُل يََديَّ َأشُّوُر، َوِمريَاِثي 
 (25-23:19)إشعياء    ِإْسَرائِيُل«.

 
ني الشعوب. نقرأ أن أورشليم اجليدة مشاكل عالقة ب  ةوسيحّل أي  سيعّلمنا امللك يسوع املسيح طرقه 

(. حىت تلك الساعة سيكون عرش 2-1:21لن تنزل إىل األرض إال بعد انتهاء األلف سنة )رؤاي يوحنا 
اَْلَمِلَك بِبَـَهائِِه " يسوع امللك يف أورشليم حيث ستأيت شعوب كثية ليسجدوا ويعبدوه. يقول إشعياء النيب:  

َناَك. تـََراَيِن   ُيكنك أن تتخّيل اجللوس عند أقدام يسوع   هل .  (17:33" )إشعياء  َأْرًضا بَِعيَدًة.تـَْنظُُر َعيـْ
 (. 3:2." )إشعياء  فـَيُـَعلَِّمَنا ِمْن طُُرِقِه َوَنْسُلَك ِف ُسُبِلهِ نا طرقه؟ "...بينما هو يعّلم

 
 ن سيحكم مع املسيح ِف امللك األلفي؟ م

 املسيح؟ ما الذي يقّرر الرتبة للذين يقودون وُيكمون مع  
ب الشخصية دورًا كبيًا، لكن يسوع أعطى مثالً يوضح من سيكون مستحًقا للمراكز القيادية العليا يف تلع
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 احلكم األلفي أو األرض اجلديدة: 
 مثل الدَننري العشرة 

َكانُوا َيظُنُّوَن َأنَّ َمَلُكوَت هللِا َوِإْذ َكانُوا َيْسَمُعوَن هَذا َعاَد فـََقاَل َمَثالً، ألَنَُّه َكاَن َقرِيًبا ِمْن ُأوُرَشِليَم، وَ  
 َعِتيٌد َأْن َيْظَهَر ِف اْْلَاِل. 

 فـََقاَل:»ِإْنَساٌن َشرِيُف اْْلِْنِس َذَهَب ِإىَل ُكورٍَة بَِعيَدٍة لَِيْأُخَذ لِنَـْفِسِه ُمْلًكا َويـَْرجَع.  
 قَاَل َْلُْم: ََتِجُروا َحَّتَّ آِتَ. َفَدَعا َعَشَرَة َعِبيٍد لَُه َوَأْعطَاُهْم َعَشَرَة َأْمَناٍء، وَ  
َنا. َوَأمَّا َأْهُل َمِديَنِتِه َفَكانُوا يـُْبِغُضونَُه، فََأْرَسُلوا َورَاَءُه َسَفارًَة قَائِِلنَي: اَل نُرِيُد َأنَّ هَذا ميَْ    ِلُك َعَليـْ
ُأولِئَك اْلَعِبيُد الَِّذيَن َأْعطَاُهُم اْلِفضََّة، لِيَـْعِرَف ِبَا َوَلمَّا رََجَع بـَْعَدَما َأَخَذ اْلُمْلَك، َأَمَر َأْن يُْدَعى ِإلَْيِه   

 ََتَجَر ُكلُّ َواِحٍد. َفَجاَء اأَلوَُّل قَاِئالً: اَي َسيُِّد، َمَناَك رَبَح َعَشَرَة َأْمَناٍء. 
َقِليِل، فـَْلَيُكْن َلَك ُسْلطَاٌن َعَلى َعْشِر فـََقاَل لَُه: نِِعمَّا أَيُـَّها اْلَعْبُد الصَّاِلُح! ألَنََّك ُكْنَت َأِميًنا ِف الْ  

 ُمْدٍن. ُثَّ َجاَء الثَّاِن قَاِئالً: اَي َسيُِّد، َمَناَك َعِمَل ََخَْسَة َأْمَناٍء. 
 فـََقاَل ِْلَذا أَْيًضا: وَُكْن أَْنَت َعَلى ََخِْس ُمْدٍن.  
 الَِّذي َكاَن ِعْنِدي َمْوُضوًعا ِف ِمْنِديل،   ُثَّ َجاَء آَخُر قَاِئالً: اَي َسيُِّد، ُهَوَذا َمَناكَ  
 أَلِّنِ ُكْنُت َأَخاُف ِمْنَك، ِإْذ أَْنَت ِإْنَساٌن َصارٌِم، َتَُْخُذ َما ََلْ َتَضْع َوََتُْصُد َما ََلْ تـَْزرَْع.  
ّرِيُر. َعَرْفَت َأِّنِ ِإنْ   َساٌن َصارٌِم، آُخُذ َما ََلْ َأَضْع، َوَأْحُصُد فـََقاَل لَُه: ِمْن َفِمَك َأِديُنَك أَيُـَّها اْلَعْبُد الشِّ

َفِلَماَذا ََلْ َتَضْع ِفضَِِّت َعَلى َمائَِدِة الصََّيارَِفِة، َفُكْنُت َمََّت ِجْئُت َأْستَـْوِفيَها َمَع رًِِب؟ ُثَّ  َما ََلْ َأْزرَْع،
 ْنَدُه اْلَعَشَرُة األَْمَناُء. قَاَل لِْلَحاِضرِيَن: ُخُذوا ِمْنُه اْلَمَنا َوَأْعطُوُه لِلَِّذي عِ 

 لَُه فَالَِّذي فـََقاُلوا لَُه: اَي َسيُِّد، ِعْنَدُه َعَشَرُة َأْمَناٍء! أَلِّنِ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن لَُه يـُْعَطى، َوَمْن لَْيسَ  
ْن َأْمِلَك َعَلْيِهْم، فَْأتُوا هِبِْم ِإىَل ُهَنا َواْذَِبُوُهْم ِعْنَدُه يـُْؤَخُذ ِمْنُه. َأمَّا َأْعَداِئي، ُأولِئَك الَِّذيَن ََلْ يُرِيُدوا أَ 

 (27-11:19)لوقا  ُقدَّاِمي«.
كيفية التصّرف بينما ننتظر رجوع يسوع امللك وجلوسه على العرش. ماذا جيب دف من هذا املثل هو  اهل

 على عبيده أن يفعلوا خالل غيابه؟
عبيده عشرة أمناء؛ وكان املنا عبارة عن قيمة نقدية تساوي ما  يف هذا املثل، يقّدم السّيد إىل عشرة من

 يقارب أجر ثالثة أشهر يف ذلك الوقت. 
 "؟ ََتِجُروا َحَّتَّ آِتَ   وماذا تعين العبارة: "   إىل ماذا يشري املنا والعبيد؟ 
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م األمناء اب  ل الوزانت بفارق واحد وهو أنّهيبدو أن هذا املثل مشابه ملث لتساوي بني يف هذا املثل ُقسِّّ
( أُعطي لواحٍد مخسة وزانت، وآلخر وزنتان، وآلخر وزنة 30-14:25العبيد، بينما يف مثل الوزانت)مىت  

. ومثّثل تلك الوزانت مواهبنا فّضةمصنوعة من ذهب أو  عبارة عن عملة نقدية قّيمة   وكانت الوزنةواحدة.  
. البعض يُعطى وزانت وإمكانيات أكثر من وقدراتنا ومعرفتنا وأموال؛ ابختصار هي متّثل كل إمكاانتنا

اآلخرين لذلك هم مسؤولون أمام هللا مقابل ما أُعطوا. أّما يف مثل األمناء فكل واحٍد أُعطي منا واحد الذي 
 قد يشي إىل الوكالة من انحية رسالة اخلالص اليت أُعطيناها مجيًعا ابلتساوي. 

لِْلَخاَلِص ِلُكلِّ َمْن يـُْؤِمُن: لِْليَـُهوِديِّ َأوَّالً ُثَّ   قـُوَُّة هللاِ ِسيِح، ألَنَُّه  اْلمَ   ِبِِْْنِيلِ أَلِّنِ َلْسُت َأْسَتِحي  "
." )رومية  (16:1لِْلُيوََنِنِّ

هو األقوى على كوكب األرض. والرسالة اليت خترب عن حمّبة هللا ورمحته ونعمته جتاه اجلنس  اإلُنيل  
 كي ينشر الرسالة.   ن يؤمنمقّدسة تقع على كلِّّ م هي مسؤولية  البشري

، هَكَذا نـََتَكلَُّم، الَ َكأَنَـَّنا نـُْرِضي النَّاَس َبِل هللَا نـُْؤََتََن َعَلى اإِلْْنِيلِ ِمَن هللِا َأْن    اْسُتْحِسنَّا" َبْل َكَما  
 4:2تسالونيكي1  الَِّذي ََيَْتِِبُ قـُُلوبـََنا."

واليت تعين أن متتحن شيًئا لتربهن عن كفاءته.    mazodokiاألصل اليوانين  من   اْسُتْحِسنَّاُتشتق كلمة  و   
 ني حلمل املسؤولية املقّدسة اليت ائتمننا على محلهايف جتارب مرّة ليمتحننا فنعّد كفوئويسمح هللا أبّن منّر 
 إّن إمتحاانت هللا مصّممة ليمّحصنا فنصبح مؤّهلني لنحمل رسالة احلّق. فنقّدمها لآلخرين.  

، فال ُيكننا إبقائه ألنفسنا. وعبارة "اتجروا ية انتشار اإلُنيل بكل وسيلة ممكنةل مؤمن مسؤولعلى ك
نستثمر أو نتاجر بطريقة فّعالة ومنطقية   نا ابلعمل ما يعين أنّ     pragmateuomaiحىت آيت" مشتّقة من كلمة  

سه؛ فهذه جرُية أبمل أن أنيت مبردود. ال ُيكنين ختّيل من يكتشف عالًجا ملرض السرطان ويبقي األمر لنف
ضد اإلنسانية. وينطبق األمر نفسه علىينا إذ قد أُعطِّينا عالًجا لسرطان الروح. عندما نؤمن ابإلُنيل وخنترب 

نعمة املسيح يف حياتنا يريدان هللا أن نشارك ذلك مع اآلخرين. علينا أن نقوم مبا ُيكن أن ننشر اإلُنيل كأننا 
 إدارة األعمال وذلك التساع ملكوت هللا.  بكل حكمة وأبسلوبِّ   نستثمر إمكانياتنا

هل ميكنك التفكري بطرٍق عملية أفضل الستثمار وقتك وطاقتك ومواهبك لبناء امللكوت؟ ما هي 
 أهم األساليب الِت ميكن استخدامها والِت َتِت "ِبردود" أفضل؟ 

حدى عشر منا. مل يكن السّيد أن املــَـــــنا أُعطي للذي عنده عشرة أمناء فأصبح لديه إ   24يف العدد   نقرأ
حباجة للمال ويتضح ذلك أبنّه أبقى األرابح مع عبيده، أّما الذي مل يستثمر فلم يصل على أيّة مكافأة. ال 
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يبدو لنا يف النّص أنه أُنزل به أيُّ عقاب، وأعتقد أنّه ندم. يقّدم لنا ذلك الرجل مثاالً عن املؤمن الذي 
 . (15-12:3كورنثوس1كنوز مستثمرة هناك لقدومه )سيصل إىل السماء من دون أيّة  

ُقُب السَّارُِقوَن   الَ َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا َعَلى اأَلْرِض َحْيُث يـُْفِسُد السُّوُس َوالصََّدأُ، َوَحْيُث  يـَنـْ
ُقُب َبِل اْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا ِف السََّماِء، َحْيُث الَ يـُْفِسُد ُسوٌس َوالَ    َوَيْسرُِقوَن. َصَدأٌ، َوَحْيُث اَل يـَنـْ

ُزَك ُهَناَك َيُكوُن قـَْلُبَك أَْيًضا   (.  21-19:6. )مَّت  َسارُِقوَن َواَل َيْسرُِقوَن، ألَنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكنـْ
 

السّيد إبقاء األرِبح لنفسه، فماذا كان هدفه ِف إعطائهم األَمناء والطلب ِف املتاجرة إن َل يكن ِف نّية  
 هبا؟

. فماذا يعين أجر ثالثة أشهر 17السّيد مهتمًّا ابملال نفسه ونقرأ أنّه يدعوه "القليل" يف العدد   يكنمل  
لقد أراد أن يرى يف استخدام ما أُعطي هلم واإلستثمار فيه.  مللك؟ لقد كان ذلك امتحااًن بسيطًا ألمانتهم  

من هو أمني يف األمور الصغية فيقيمه َمن مِّن عبيده مهتم يف اتساع وزايدة غىن مملكة سّيده. أراد أن جيد  
   على مسؤوليات أكرب عند عودته.

 ( 17%. قال له: "نعمًّا أيها العبد الصاحل!" )ع  1000يبدو أّن السّيد سّر وأثىن على الذي ربح 
 ما رأيك ِبلنسبة للمكافأة الِت ُأعطيت؟ هناك فرق شاسع بني أجرة ثالثة أشهر ومدن كاملة! 

ال بد أن الرقم ال يُقارن ابلعشرة أمناء. ُيكن  جمموع أرابح عشر مدن يف أميكا؟ ماذا ُيكن أن يكون 
الستخدام املدينة أن يكون تعبيًا عن إظهار مدى املكافأة الالواقعية مقابل الوقت والطاقة واملال الذين 

 استُثمروا من قِّبل العبدين الصاحلني. أعتقد أّن هللا يريد أن يرينا أّن: 
. هللاُ ِللَِّذيَن ُيُِبُّونَُه«  تـََر َعنْيٌ، َوََلْ َتْسَمْع ُأُذٌن، َوََلْ ََيْطُْر َعَلى َِبِل ِإْنَساٍن: َما َأَعدَّهُ »َما ََلْ  

    (9:2كورنثوس1)
ل:"إدارة عشر مدن أمر شاق! أفّضل أن أقضي حيايت مسرتخًيا يف جزر الربمودا أو هاواي. تقو رمبا  

ومحل مسؤولية عشر مدن ليس مكافأة قط." لكين أرى هذه املسؤولية كمكافأة بسبب الثقة وهي تشي إىل 
ع املدراء املقّربني مع من يقضي املدير العام وقته عادة يف أية عالقة عمل صحّية؟ معالقة مقّربة مع السّيد. 

إدارة منه! وهذا ينطبق علينا حيث سنعمل ابلقرب من السّيد الرب يسوع املسيح. واي له من فرح! وفكرة 
مل خيطر على ابل   هبينما نشارك يف حكم امللكوت. قرأان يف اآلية أعاله أنّ   مدينة تتضّمن املسؤولية والسلطة

ح أّن الذي استثمر وربح عشرة أضعاف عمل من قلبه. وعلينا أن إنسان ما أعّده هللا للّذين يبونه. والواض
نتعّلم اآلن ما هي األمور املهّمة يف نظر هللا من الناحية اإلقتصادية، ونطبّقها ما دامت الفرصة ساحنة لذلك! 
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ى املهّمة يف نظر هللا من الناحية اإلقتصادية؟ تطّلع على حياة يسوع فتجد اجلواب فقد أمض  ما هي األمور
 حياته مستثمرًا يف حياة الناس. وعلينا حنن أيًضا أن نستثمر وقتنا يف حياة العامل؛ خاصة هؤالء الذين ييون

 من دون املسيح.   يف هذا العامل 
واليت سألين إايها   من انحية األبدية  يطرحها الناس   اليت   عديدة السئلة  أّود أن أعاجل اآلن بعض األ

 بعضهم:
 ألليفة؟هل سرتافقنا حيواَنتنا ا

هل َتصل اْليواَنت األليفة على بركة اْلياة األبديّة، وهل سأرى حيواِن األليف عندما أصل إىل 
 السماء؟
ا لبعض الناس وخاصة الذين يعيشون يف الغرب ابعتبار أنّه ُيكن للحيواانت أن متّثل   إنه موضوع مهم جدًّ

ملوت؟ أعتقد أنّه من الواضح أّن للحيواانت جزء مهًما من حياة العائلة. فهل للحيواانت نفس تبقى بعد ا
والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا نعين بكلمة "نفس"؟ ويستخدم معظم معلِّمي الكتاب املقّدس كلمة أرواح.  

لوصف العقل واإلرادة والعواطف أي اجلزء اخلفّي من اإلنسان، أّما الروح فهي ما يربطه ابهلل   نفس
ء قارًسا يف أوهايو يكون الشتالقدرة على التفكي املنطقي أليس كذلك؟  (. للحيواانت ا23:5تسالونيكي1)

ولدّي كلبة من نوع السلوقي اليت إذا رأت الثلج يتساقط ال تعود خترج لقضاء حاجتها فاضطرران لتدريبها 
س  وأوخبها فتنكّ   لكن ختطىء يف املكان أحيااًن وتسبب القذارةعلى القيام بذلك يف جريدة نرميها الحًقا. 

رأسها خبجل. تدرك أهنا قامت أبمر خاطىء. فإن مل يكن لديها العقل واإلرادة والعواطف كيف تشعر 
؟ ال بّد أّن احليواانت تشعر فلديها عواطف. وعندما أعود إىل البيت بعد غياب يوم كامل يف العمل ابخلجل

تبقى    فكرة أّن ال روح لتلك احليواانتفإهّنا تصيح مبتهجة لرؤييت وال تتوّقف عن القفز علّي. ال ُيكنين قبول  
 بعد املوت. لنلقي نظرة على فكرة أو اثنتني من الكتاب املقدس:

الكلمة اليت اسُتخدِّمت   وهيnephesh يف العهد القدمي، الكلمة املستخدمة للنفس يف الّلغة العربانية هي  
 حني خلق هللا احليواانت:

َِبٍت، َوُوُحوَش َأْرٍض َكَأْجَناِسَها«.  َوقَاَل هللاُ: »لُِتْخرِِج اأَلْرُض َذوَ  اِت أَنـُْفٍس َحيٍَّة َكِجْنِسَها: هَبَائَِم، َوَدِبَّ
 (24:1)تكوين    وََكاَن َكذِلَك.

حيث نقرأ أّن املخلوقات اليت تدّب على األرض    30:1يف تكوين nephesh  وُتستخدم الكلمة نفسها
ك الكلمة ُترتجم إىل نفس كما كتب داود يف مزمور . فمن الواضح أن تل(nephesh)كانت ذات أنفس حّية  

ضح أن من الوا(.  10:16) مزمور  ألَنََّك َلْن َترْتَُك نـَْفِسي ِف اْْلَاِويَِة. َلْن َتدََع َتِقيََّك يـََرى َفَساًدا.: "16
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يواانت  هل تشعر احلهنالك فرقًا كبيًا بني نفس اإلنسان ونفس احليوان، وليس للحيواانت روٌح كاإلنسان.  
؟ كلبيت ابلطبع تشعر! هل لديها ضمي؟ ال أعلم، لكين ال أعتقد ذلك. أظن أّن ابلذنب عندما ختطئ

(. من 23:5تسالونيكي1الضمي هو جزء من روح اإلنسان إذ أّن اإلنسان مكّون من جسد ونفس وروح )
ما  9احلياة. نقرأ يف تكوين  يف هذه    هلل نوًعا من احلساب على ما فعلت الواضح إًذا أّن احليواانت ستقّدم 

 يقوله هللا: 
  َوَأْطُلُب َأََن َدَمُكْم ألَنـُْفِسُكْم فـََقْط. ِمْن يَِد ُكلِّ َحيَـَواٍن َأْطلُُبُه. َوِمْن يَِد اإِلْنَساِن َأْطُلُب نـَْفسَ "

 (5:9" )تكوين اإِلْنَساِن، ِمْن يَِد اإِلْنَساِن َأِخيِه.
ج أهّنم تا نت ستفىن بعد املوت؟ إن كانت هناك حماسبة ُيكننا اإلستنملاذا سُيحاسب هللا احليواانت إن كا

 يوجد مكان للحيواانت يف األرض اجلديدة:   ه سيحيون لألبد. وإن ال فلماذا سيحاسبهم هللا؟ نعلم أنّ 
ْئُب َواْْلََمُل يـَْرَعَياِن َمًعا، َواأَلَسُد َيَُْكُل التِّْْبَ َكاْلبَـَقِر. َأمَّا اْْلَيَّةُ " َاُب طََعاُمَها. الَ يـُْؤُذوَن َواَل   الذِّ فَالرتُّ

 (25:65" )إشعياءيـُْهِلُكوَن ِف ُكلِّ َجَبِل ُقْدِسي، قَاَل الرَّبُّ 
يتضح يف هذا املقطع أّن نفس احليواانت ستتغّي نوًعا ما، ألنّه ليس من الطبيعي أن يرعى الذئب     

ن من املسّر أن تربت على غزال أو تلعب مع واحلمل وأن ال تؤذي احليواانت بعضها البعض. ألن يكو 
لو كان  حليواانت تتمىناألسود أو النمور؟ هل أان الوحيدالذي يتوق للتقّرب من مملكة احليوان؟ أال تعتقد أن ا

ترتيب اخلليقة كلِّها سوف يتغّي. وإن كان هذا األمر يصّح عن األمر غي ذلك؟ خيربان الكتاب املقّدس أّن  
، فلماذا ال يصح ابلنسبة للسماء؟ أعتقد أننا سنرى حيواانتنا املدلّلة يف السماء، وال أستطيع األرض اجلديدة

 ختّيل السماء من دوهنا. 
َناِء هللِا. ِإْذ ُأْخِضَعِت اْْلَِليَقُة ِلْلُبْطِل    لَْيَس َطْوًعا، َبْل ِمْن   أَلنَّ انِْتظَاَر اْْلَِليَقِة يـَتَـَوقَُّع اْسِتْعاَلَن أَبـْ
َعَلى الرََّجاِء. أَلنَّ اْْلَِليَقَة نـَْفَسَها أَْيًضا َستُـْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَساِد ِإىَل   ْجِل الَِّذي َأْخَضَعَها  أَ 

   ( 22-19:8)رومية .تـََتَمخَُّض َمًعا ِإىَل اآلنَ ُحّرِيَِّة ََمِْد َأْواَلِد هللِا. فَِإنَـَّنا نـَْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اْْلَِليَقِة تَِئنُّ وَ 
ت يف دواخلها لتغيي طبيعة اخلوف هذه من اجلنس البشري. وأعتقد سيحدث هذا عندما احليواان  وقتوت

 يرجع يسوع ويقوم القدِّيسون من األموات. 
 

 ماذا ُيدث للذين يقدمون على اإلنتحار؟ 
ملًكا   أنّنا لسنا  20:6كورنثوس  1، ونقرأ يف  (13:20العشر هي "ال تقتل" )خروج إحدى الوصااي  

فمن ذا الذي يعطينا احلق إبهناء حياتنا؟ فكٌل مّنا ُخلِّق لسبب معنّي وال يق لنا إهناء حياتنا ونقيم   ألنفسنا
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دينونة ألنفسنا إن فعلنا ذلك. وبعد ما قلت كل هذا أسارع للقول أبّن هللا يعلم تفكيان ودوافعنا وملاذا قد 
ونقّرر أين  مام يف أحكامه فمن اخلطىء أن ندين أحدهميُقدم أحدهم على إهناء حياته. إنّه عادل للت
 سيذهب بعد املوت إن أقدم على اإلنتحار. 

 كل واحد مبفرده.   حق املعرفة سيدين ناأستطيع القول بكلِّّ إختصار أّن هللا الذي يعرف
حالم أو هل التكّلم مع الذين ماتوا أمًرا مقبواًل؟ هل ِبستطاعتهم التكّلم معنا أو الظهور لنا ِف األ

   الرؤاي؟  
  

من اخلطأ الفادح واخلطر العظيم ألرواحنا اخلالدة أن تتواصل مع األرواح اليت تعيش خارج أنه    أعتقد
 األجساد؟ 

نَـَتُه ِف النَّاِر، َواَل َمْن يـَْعُرُف ِعَراَفًة، َواَل َعاِئٌف َواَل ُمتَـفَ   َنُه َأِو ابـْ الَ اِئٌل وَ الَ يُوَجْد ِفيَك َمْن ُيُِيُز ابـْ
َيًة، َوالَ َمْن َيْسَأُل َجاَنا َأْو ََتبَِعًة، َوالَ َمْن َيْسَتِشرُي اْلَمْوَتى. أَلنَّ كُ  لَّ َمْن َساِحٌر، َوالَ َمْن يـَْرِقي رُقـْ

. َوِبَسَبِب هِذِه اأَلْرَجاِس، الرَّبُّ ِإْلَُك طَارُِدُهْم ِمْن  يـَْفَعُل ذِلَك َمْكُروٌه ِعْنَد الرَّبِّ
   (12-10:18)تثنيةَأَماِمَك.

    
 ؟ ما هي العرافة   
  واليت) divinareن الكلمة الالتينية  مشتّقة م Divinationواليت هي يف الّلغة اإلنكليزية    عرافة الكلمة 

اليت تعين إهلّي(،تعين "رؤية املستقبل أو تلقي الوحي من اإلله" واليت   divineُتشَتق منها كلمة  
د نظر ابلنسبة لسؤال أو حالة أبسلوب نظامي واتباع طقوٍس معّينة. احملاولة إلكتساب بع تشي إىل  

ويؤّكد العرّافون تفسياهتم بقراءة العالمات واألحداث أو الفأل ومن مث ابلتواصل مع شخصّيات 
 .1مزعومة فوطبيعية

 
  َمّضر األرواح؟ أو  الروحيّ   من هو الوسيط 

اح املعتادة" لوصف من يتعامل مع األرواح  تستخدم إحدى ترمجات الكتاب املقّدس عبارة "األرو  
كِّرت يف الكتاب املقّدس(. حادثة ذُ  15إىل   biblegateway.com)ويشي موقع    اليت هي خارج األجساد

ة تظهر كأحد أفراد العائلة الذين ماتوا، وهلذا نسمِّيهم "املعتادة" ألننا معتادون على ر وهذه األرواح الشري

 
1 Taken from Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Divination 
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 وجودهم كأفراد يف العائلة. 
يف احلضارة اهلندية األميكية مُتارس عادة التواصل مع األسالف إلستالم التوجيهات منهم. لكن  

ح شريرة معّينة من إبليس للعائلة ليضمن عبوديتهم ا هذه األرواح ليست أرواح أفراد العائلة الذين ماتوا بل أرو 
ذابئح ترضيهم. لكن هذه طلب "األسالف"  لألرواح الشّريرة غي املرئية. ويف الكثي من احلضارات اآلسيوية ي

 تُقّدم للشياطني وليس ألفراد العائلة املائتني:الذابئح  
َها " َذَِبُوا أَلْوََثٍن لَْيَسِت هللَا. آلِْلٍَة ََلْ يـَْعرُِفوَها، َأْحَداٍث َقْد َجاَءْت ِمْن َقرِيٍب ََلْ يـَْرَهبـْ

 ( 17:32")تثنية.آَِبؤُُكمْ 
لقتل مسيح الرب داود توّقف هللا عن إعطائه أيّة توجيهات من   حياته بعدما كّرس امللك شاول   

خالل الصالة أو النبّوات. فبعدما فقد األمل توّجه إىل التفتيش عن اإلجاابت من عرّافة اليت كانت تستشي 
ر له روحه:   روًحا. وكان صموئيل النيب قد مات فطلب منها شاول امللك أن حُتضِّ

 : »َمْن ُأْصِعُد َلَك؟« فـََقاَل: »َأْصِعِدي ِل َصُموئِيَل«. فـََقاَلِت اْلَمْرَأةُ  
يِن فـََلمَّا رََأِت اْلَمْرَأُة َصُموئِيَل َصَرَخْت ِبَصْوٍت َعِظيٍم، وََكلََّمِت اْلَمْرأُة َشاُوُل قَائِلًة: »ِلَماَذا َخَدْعتَ  

َذا رَأَْيِت؟« فـََقاَلِت اْلَمْرَأُة ِلَشاُوَل: »رَأَْيُت آِْلًَة َوأَْنَت َشاُوُل؟« فـََقاَل َْلَا اْلَمِلُك: »الَ َتَاِف. َفَما
َيْصَعُدوَن ِمَن اأَلْرِض«. فـََقاَل َْلَا: »َما ِهَي ُصورَتُُه؟« فـََقاَلْت: »رَُجٌل َشْيٌخ َصاِعٌد َوُهَو ُمَغطاى 

 اأَلْرِض َوَسَجَد. فـََقاَل َصُموئِيُل ِلَشاُوَل: ِبُبٍَّة«. فـََعِلَم َشاُوُل أَنَُّه َصُموئِيُل، َفَخرَّ َعَلى َوْجِهِه ِإىَل 
َي؟« فـََقاَل َشاُوُل: »َقْد َضاَق ِب األَْمُر ِجداا. اَْلِفِلْسِطيِنيُّوَن  َلْقَتيِن ِبِِْصَعاِدَك ِإايَّ »ِلَماَذا َأقـْ

َوالَ ِِبأَلْحاَلِم. َفَدَعْوُتَك ِلَكْي تـُْعِلَميِن َماَذا   ُُيَارِبُوَنيِن، َوالرَّبُّ فَارََقيِن َوََلْ يـَُعْد ُيُِيُبيِن الَ ِِبألَنِْبَياءِ 
    (15-11:28صموئيل1)َأْصَنُع«.

   

   ما الذي يلفت اإلنتباه ِف هذا املقطع؟
الواضح أّن املرأة مل تَر ما    ملفًتا للنظر؛ فمن   12تتساءل ملاذا أستشهد هبذا املقطع. وأجد العدد رمبا   

 السابق. لقد ُصعِّقت ابلروح اليت أتت أمامها وعلمت مباشرة أّن الشخص معتادة على رؤيته يف   كانت 
(. ما الذي صعقها 3:28صموئيل1الواقف أمامها هو شاول الذي كان قد طرد كل العرّافني من األرض) 

أعتقد أنّه كان صموئيل نفسه وليس من توقّعت رؤيته من روح شرير تظهر يف شخص فارق احلياة.   رؤيته؟ب
 وئيل شاول أنّه هو وأبنائه سيموتون غًدا وأّن هللا سيعطي الغلبة للفلسطينيني يف املعركة. وأخرب صم

 
يتكّلمون مع شياطني خّداعني كوهنم يعرفون التفاصيل الشخصية اليت فإهّنم   séanceعندما جيتمع الناس  
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اإلنسان بطرق   يف حياة جرت بني الشخص الواقف أمامهم والشخص املتويّف. هؤالء الشياطني يدخلون  
نصيحيت لك أن تلتجىء إىل جمموعة متارس الصالة   مارست هذا األمر من قبل قد   إن كنت خمتلفة، ف

 التشّفعّية لفك كل الربط والعقد الروحية اليت تنكسر من خالل التوبة واإلعرتاف ونبذ كل سيطرة شيطانية. 
 

 هل حرق األجساد بعد املوت مقبول ِبلنسبة لكلمة هللا؟
ا هو إله اخللق، وال أرى صعوبة ابلنسبة له، هو الذي خلق الكون بكلمة من فمه، أن يعطي إهلن 

 (. إيّن متأّكد 27:32؟ )إرميا جسًدا مقاًما للذي ُحرق جسده بعد موته. هل يصعب على الرب شيء
بعد   الكثي من أوالد هللا  ر الوسطى على ثلث سّكان أورواب مت إحراقعندما قضى الطاعون خالل العصو 

موهتم للقضاء على هذا الوأب. ونعلم أيًضا أّن الكثي من القدِّيسني ُحرِّقوا بسبب شهادهتم ليسوع. ال يهم يف 
عند القيامة. فإن بقااي أجسادان حىت ولو كانت رماًدا لن تُعاد كما كانت  أيّة حالة يكون فيها جسد اإلنسان 

 فقط بل سُتخلق من جديد لتصبح أجساًدا مساويّة. 
 
 ل سنتذّكر حياتنا على األرض ِف السماء؟ ه

حيث  25:16فيسوع خيربان عن احلديث الذي جرى بني ابراهيم والرجل الغيّن يف لوقا   ابلطبع! 
 ايَ ْلَبالَ أَنََّك اْستَـْوفـَْيَت َخرْيَاِتَك ِف َحَياِتَك، وََكذِلَك لَِعاَزُر ا  اذُْكرْ فـََقاَل ِإبـَْراِهيُم: اَي اْبيِن،  "يقول ابراهيم:  

ال ُيكن أن نتعّلمها يف السماء أو يف األرض اجلديدة. ال أعتقد أننا  م أمورًا على هذه األرضنتعلّ ".  ...
من شخصيتنا يف سننسى الدروس اليت تعّلمناها لنتغّلب على طبيعتنا الشريرة وهذه الدروس ستصبح جزًء  

العودة إىل هناك إذ أتذّكر كيف سيطرت اطئة املاضية تشّكل شخصييت اليوم ألين أخاف  السماء. فحيايت اخل
اخلطّية على حيايت. ُيستحسن أن نتأمل مجيعنا يف الشخص الذي كّنا قبل عالقتنا مع املسيح وقّوة خالصه 

وأعتقد أّن يف حياتنا. فذكرايتنا تساعدان على تشكيل شخصياتنا. ويصرف هللا العمر يف تشكيل شخصياتنا.  
(، 3:12لنكون مع الرب )سنلمع كالنجوم إىل أبد اآلبدين، دانيال تغييًا آخر سيحدث عندما نذهب

"ملن سنكون" يف األبدية. وهذا ما جيعلنا ممّيزين. ويكّلف تشكيل شخصياتنا وسيكون لشخصياتنا دوٌر هناك  
حياتنا   التايل عن تذّكران   مثًنا ابهظًا وهو مثني يف عيين هللا. وقد ذكر الكاتب راندي ألكورن يف كتابه "السماء" 

 يف هذا العامل: 
"يّدعي الكاتب التايل:"لن نتذّكر هذا العامل القدمي الذي ندعوه األرض... ولن نذكرها حىت! فبكل بساطة 

لن ختطر على ابلنا." هذا اإلعتقاد اخلاطىء يشّوش الناس. يظّنون أنّنا لن نتذّكر حياتنا على األرض 
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أَلِّنِ هأَنََذا َخاِلٌق ََسَاَواٍت َجِديَدًة ": ية التاليةنطق من تفسي اآلا. وأييت هذا املوالعالقات الثمينة على قلوبن
ننظر إىل    جيب علينا أن   لكن.  (17:65" )إشعياءَوَأْرًضا َجِديَدًة، َفالَ تُْذَكُر اأُلوىَل َواَل َتْطُُر َعَلى َِبل.

َا أَلنَّ الضِّّ  كيف جاءت يف النص فهي مرتبطة ابآلية اليت ما قبلها: "... َيْت، َوأَلهنَّ يَقاتِّ اأُلوىَل َقْد ُنسِّ
." وهذا ال يعين اضمحالل الذاكرة، وكأن هللا الكلي املعرفة ال يستطيع تذّكر املاضي. بل    اْسَترَتَْت َعْن َعْييَنَّ 

(. وهذا يعين أّن 34:31إرميا " )أَليّنِّ َأْصَفُح َعْن إِّمثِّهِّْم، َواَل أَذُْكُر َخطِّيـَّتَـُهْم بـَْعُد.  كما قال هللا يف إرميا: "...
 2هللا خيتار أبن ال يذكر خطاايان السابقة أو ُيسكها ضّدان." 

 
 ويف اخلتام، هذا الفيديو عن رجل يمل أسًدا هو تذكي واضح عن كيف سيكون امللك األلفي: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i5vRPKIS5UM&feature=youtube_gdata_player 
صالة: أرجوك اي رب افتح أعيننا لكي نرى الكنوز السماوية ونفهم الفرق الذي ميكن أن نعمله ِف 

عديدين حياتنا وحياة اآلخرين. أرَن طرقًا ميكننا استخدامها ِف استثمار أوقاتنا وطاقاتنا حَّت نرى حياة ال
 تتغرّي بقّوة اإلْنيل. آمني 

 

 

Pastor Keith Thomas,  

Email: keiththomas7@gmail.com 

Website: www.groupbiblestudy.com 

 
2 Randy Alcorn, Heaven, Published by Tyndale, Page 331. 
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