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 عرس اخلروف 
 نظرة على األبدية

 الدرس السادس
 سؤال للتفكري: حاول تذّكر األعراس اليت حضرهتا وانتِق أفضلها مث اذكر ما الذي جعلها ممّيزة؟ 

رب أروين لوتزر حكاية عن اتجٍر من بغداد أرسل خادمه ليتحّوج بعض األغراض من السوق. يُ 
أخرب سيدة موت". فارتعب من امارات وجهها وهرع إىل البيت. وعندما قفل راجًعا إىل البيت القته فجأة "ال

واجته حنو مدينة سومريا هرًًب من "السيدة موت" قبل هبوط الظالم.   متطى حصانه السريع سّيده مبا حصل وا
خادمي هذا  السيدة موت" فسأهلا: "ملاذا أخفتِ بعد ظهر اليوم نفسه ذهب التاجر إىل السوق والتقى ِب"

بت السيدة موت:"مل أكن أنوي ذلك، بل أان خفت إذ تفاجأت بوجوده يف بغداد فلدّي موعد ؟" أجاالصباح
  1معه الليلة يف سومريا!" 

ُوِضَع لِلنَّاِس َأْن  "منه بل علينا مواجهته.   موعد مع املوت، وال ميكننا اهلروب أو اإلختباء لدى مجيعنا
يْ ُنونَ  الَ أْهُِْلَك َواَل " ، شكًرا إلله السموات الذي قال:  لكن.  27:9" عربانيني  ةُ مَيُوتُوا َمرًَّة ُُثَّ بَ ْعَد ذِلَك الدَّ

علينا أن نواجه املوت لوحدان فقد قال لنا إنّه سيكون معنا حىت انقضاء   ليس .  5:13" عربانيني  أَتْ رُُككَ 
 الدهر. 

 األبدية موضوعة يف أعماق كياننا 
وتنفتح  واعيد القادمة. فبينما أعمل تصدر رنّة فجأة على كومبيوتري النّقال برانمج يذّكرين ًبمل  لديّ 

 انفذة أمام انظري تنبهين مبوعٍد مع أحدهم أو اجتماٍع ما أو بعمٍل علّي القيام به. وتساعدين هذه "النافذة
السريعة الظهور" بتذّكر برانمج يومي. وهكذا هي احلال معنا أيًضا فقد وضع هللا يف قلوبنا هذه "النافذة 

هذا املنّبه الدائم    يف قلوبنا الظهور" لتذّكران أبنّه علينا أن هنّيء أرواحنا ملوعدان مع املوت. وقد وضع هللا  السريعة
وقد أتت هذه اآلية يف اللغة الفرنسية   .11:3" جامعة  َوأَْيًضا َجَعَل األََبِديََّة يف قَ ْلِبِهمِ  "...فنقرأ يف كلمة هللا:  

ما معناه أّن أفكار األبديّة ُوِضعت يف قلوبنا. فجينياتنا الروحّية أتيت   ”,les pensees d’eternite“كالتايل: 

 
1 One Minute After You Die, Erwin W. Lutzer, Moody Publishers, Page 119. 
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حمّملة أفكارًا عن األبدية. ونسأل أسئلة كالتايل: "من أان؟"، "ملاذا أان هنا؟"، "إىل أين أان ذاهب؟"، "هل 
سنة. وقد   80-60يش املوت حًقا هو النهاية؟". فنحن نعلم يف دواخلنا أننا ُوِجدان لسبب أكرب من أن نع

بدأت هذه األفكار اليت أتيت على شكل نوافذ سريعة الظهور تراودين عند اقرتايب من املوت )ذكرت هذه 
بني احلني واآلخر أفكار عن تراودان مجيًعا  احلادثة يف الدرس األّول: ماذا بعد املوت؟ نظرة على األبدية(.  

 يوّدون التفكري به.  املوت. لكن بعض الناس يغلقون على املوضوع وال  
 

 يف أيّة مرحلة من حياتك بدأت األفكار عن األبدية تراودك؟ وماذا كانت رّدة فعلك؟ 
قطعنا شوطًا كبريًا خالل الدروس اخلمسة السابقة حيث اكتشفنا ما يقوله هللا عن مصريك وأين لقد  

. عى لتبقى منشغالً أبمور هذا العاملوهناك العدّو الذي يس  ستقضي األبدية. لقد ُوجدَت ألكثر من هذا العامل! 
العدّو هو إبليس وهو يشاء أن يبقي أفكارك بعيدة عن احلياة الثانية األفضل بكثري مع املسيح. وهو ال يريدان 

نبقى مسحورين وخمدوعني ًبلعامل املادي احملسوس وغري فّعالني. وهو ال أن    ي تركيزان على األبدية، بلأن نبق
ماّرون يف هذه احلياة هبدف حتضريان للحياة األخرى. والكتاب املقّدس يربان أبنّه وإن مات  أن نعي أننايريدان  

 ( 25:11اإلنسان فهناك حياة بعد املوت )يوحنا  
رئيس    عندما كان جورج بوش األب انئًبا للرئيس، مّثل الوالايت املتحدة يف جنازة ليوند برجينيف 

ة بتأثّر أرملة برجينيف بصمت؛ فهي أبت أن تفارق التابوت املوضوع روسيا الشيوعية حينها. وأتثّر بوش بقوّ 
وعندما أمسك اجلنود ًبلغطاء قامت حبركة تنّم عن فيه ووقفت هناك من دون حراك إىل أتت حلظة إغالقه.  

ال بل تشري إىل متّرد مدين صاخب؛ احننت ورمست إشارة الصليب على صدر زوجها. هناك   الشجاعة واألمل 
لعلمانية واإلحلاد كانت زوجة القائد العظيم مشّككة يف صّحة ما فعله زوجها. أملت أن تكون يف حصن ا

  2هناك حياة أخرى واليت تتمّثل يف يسوع الذي مات على الصليب ورجت أبن يسوع هذا يرحم زوجها. 

ه معرفة عن املسيح وكلمة هللا، لكن حىت زوجتكان ذلك القائد لبلد شيوعي حياول أن يقمع كل  
، لكن ال تُنكر وجود هذه األفكار وُتسكتهاآمنت سرايا وراودهتا يف قلبها أفكار عن األبدية. ميكنك أن  

 

2 Gary Thomas, in Christianity Today, October 3, 1994, p. 26 
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ميكنك إمخاد تلك املعرفة الداخلية أبن املوت ليس هو النهاية. هللا الذي يف السماء مل يفقد األمل منك وهو 
 يدعوك لكي جتد الطريق إليه. قال يسوع لتالميذه: 

 ِت َأيب َمَنازُِل َكِثريٌَة، َوِإالَّ فَِإيّنِ ُكْنُت َقْد قُ ْلُت َلُكْم. أاََن أَْمِضي أُلِعدَّ َلُكْم َمَكااًن، يف بَ يْ " 
، آِت أَْيًضا َوآُخذُُكْم ِإََلَّ، َحَّتَّ َحْيُث َأُكوُن َأََن َتُكونُوَن أَنْ ُتْم أَْيًضاَوِإْن َمَضْيُت َوأَْعَدْدُت َلُكْم َمَكااًن   

 ْعَلُموَن َحْيُث أاََن أَْذَهُب َوتَ ْعَلُموَن الطَّرِيَق«. َوت َ 
 قَاَل لَُه تُوَما:»اَي َسيُِّد، َلْسَنا نَ ْعَلُم أَْيَن َتْذَهُب، َفَكْيَف نَ ْقِدُر َأْن نَ ْعِرَف الطَّرِيَق؟«  
 ( 6-2:14" )يوحنا ََيْيت ِإىَل اآلِب ِإالَّ يب.. لَْيَس َأَحٌد  َأََن ُهَو الطَّرِيُق َواْْلَقُّ َواْْلََياةُ قَاَل لَُه َيُسوُع: » 

 
والطريق ليس   هل تؤمن بذلك؟ هل وجدت الطريق إليه؟  ه سيأيت اثنية وَيخذك لتكون معه،إنّ   قال

جمّرد عنوان بل هو شخص الرب يسوع املسيح نفسه. لقد دفع مثن خطاايك وهو يدعوك لتقبله يف حياتك 
(. وميكنك أن تثق يف داخلك أنك تصل إىل بيت اآلب 9-8:2نية )أفسسوتقبل هدية احلياة األبدية اجمّلا

السماوي عندما أتيت إىل الرب يسوع املسيح فقط. هل تتذّكر فعل األمر الوحيد الذي قالته مرمي أم يسوع؟ 
 ل:م يف عرس قاان اجلليا نعم، فمرمي طلبت من العامل أمرًا وهو مدّون يف الكتاب املقّدس. قالت خماطبة اخلدّ 

حتمل هذه الكلمات حكمة رائعة جيدر بنا أن نطيعها. وقد .  5:2" يوحنا "َمْهَما قَاَل )يسوع( َلُكْم فَافْ َعُلوُه.
بُُّه َأيب، َوأاََن ُأِحبُّهُ قال يسوع:   بُّيِن حيُِ بُّيِن، َوالَِّذي حيُِ  لَُه ، َوأُْظِهرُ "اَلَِّذي ِعْنَدُه َوَصااَيَي َوحَيَْفظَُها فَ ُهَو الَِّذي حيُِ

 نُظهر حمبتنا للمسيح أبن حنفظ وصاايه. وحنن   21:14َذايت." يوحنا 
 

 الكنيسة، عروس املسيح 
تُعتقل "كورا" صديقة البطل   حيث The Last of the Mohicansمن األفالم املفّضلة عندي هو 

يلحق هبا وأبختها.   من قبل قبيلة هندية حماربة. وكان األمل الوحيد هو أن يرتكها هناك ُث   دانيال داي لويس
يقول هلا دانيال داي لويس: "سأجدك؛ تشبثي ًبحلياة مهما حصل ومهما طال األمد ومهما بُعدت. 

سأجدك." من أين أاتان احلّس الرومانسي ًبعتقادك؟ من السماء متاًما! لقد انفصل هللا خالق الكون عن العامل 
ور ليقرتبوا منه فيأخذهم إىل منزهلم يف أورشليم (. وقد دعا العامل عرب العص2:59بسبب خطّيتهم )إشعياء 

.  9:3فَ َناَدى الرَّبُّ اإِللُه آَدَم َوقَاَل لَُه: »أَْيَن أَْنَت؟«." تكوين  "اجلديدة حيث سيسكن معهم. ماذا يقول؟  
(. وهكذا هي حال 8:3للعدّو )تكوينبسبب استماعهما    من هللا   خمتبئني يف جّنة عدن  ان آدم وحّواءك

يف هذه األايم؛ هم خمتبئون بينما هللا يدعوهم راجيا أن يتجاوبوا معه ويتخّلوا عن بّرهم الذايّت الذي   الكثريين
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تقدموا ليقبلوا عطّية بّر املسيح. ال يهم كم وضعك صعب أو كم أنت بعيد عنه سيجدك يهو كاخلرق البالية و 
اآلُب الَِّذي أَْرَسَليِن، َوأاََن أُِقيُمُه يف   ََيَْتِذْبهُ َل ِإيَلَّ ِإْن ملَْ  "اَل يَ ْقِدُر َأَحٌد َأْن يُ ْقبِ وجيذبك حنوه إن تفتح قلبك له:  

 )التشديد مضاف(.   44:6يوحنا  اْليَ ْوِم اأَلِخرِي." 
(. إنّه 4:15)لوقا   ضالواحد    الذي يدور يف اجلبال مفتًشا عن خروف  نّه راعي اخلراف الصال إ

ملستحيل عرب العصور أن يُري اإلنسان حاجته إىل خمّلص من يعرف شعبه ويدعوهم أبمسائهم. وقد حاول ا
اخلطّية. وكانت خطّته أفضل ما ميكن أن يفعله أحدهم من أجل أحبائه: مات من أجلهم ليحّررهم من اخلطّية 

وينبهنا عمله هذا العظيم لقّوة حمبته املضحية. لقد أرسل هللا ابنه إىل العامل لريبح ويكسب عروسه )هؤالء 
دين عنه( لنفسه. يريدهم أن َيتوا إىل املنزل.ومراسيم الزواج بني أي رجل وامرأة ما هي إاّل صورة عن ماذا البعي

 فعل املسيح للكنيسة أي لشعبه. 
كتب بولس يف رسالته إىل أهل كورنثوس عن املؤمنني )القديسني( بصفة العروس املهيأة للمسيح نفسه و 

 ليشري إىل مدى غالوتنا يف نظر هللا:
َم َعْذرَاَء َعِفيَفًة لِْلَمِسيحِ  ُتُكْم لَِرُجل َواِحٍد، ألَُقدِّ  2:11كو2."  "فَِإيّنِ َأَغاُر َعَلْيُكْم َغرْيََة هللِا، أَليّنِ َخطَب ْ

  
رأى بولس الرسول أبن اخلدمة اليت أعطاه إايها هللا هي جتهيز عروس املسيح لكي تكون طاهرة وبال   لقد

فعلت أو أين ذهبت فبإمكان العريس أن يطهرك )أو قد طهرك( وينقيك وجيعلك عيب يف عرسها. ال يهم ما  
و اه لك عند صليب اجللجثة. وهو يدعبال عيب. إن كنت مؤمًنا ًبملسيح فقد ألبسك ثوب الرّب الذي اشرت 

 عروسه لتأيت إىل املنزل. 
"ألَنَُّه َكَما روح القدس:  ساقًا ًبلبولس ليس الوحيد الذي استخدم تشبيه الزواج، فالنيب إشعياء كتب مُ 

ابُّ َعْذرَاَء، يَ تَ َزوَُّجِك بَ ُنوِك. وََكَفرَِح اْلَعرِيِس ًِبْلَعُروِس يَ ْفرَُح ِبِك ِإهلُِك." إشعياء  5:62يَ تَ َزوَُّج الشَّ
 

ومتّثل العالقة بني هللا   إىل  ما هي املراسيم اليت نقيمها يف مراسيم الزواج بني رجل وامرأة واليت تشري 
 نيسة؟ والك

 
أمر يشري إىل العرس السماوي هو أن العروس ترتك والديها والزوجان اجلديدان يصبحان واحًدا. وقد   أّول

 كتب بولس الرسول عن احتادان ًبملسيح عندما تكّلم عن الزواج:
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ُه َويَ ْلَتِصُق ًِبْمَرأَتِِه، َوَيُكوُن ا  رُّ َعِظيٌم، »ِمْن َأْجِل هَذا َيرْتُُك الرَُّجُل أًََبُه َوأُمَّ الثْ َناِن َجَسًدا َواِحًدا«. هَذا السِّ
  32-31:5" أفسس َولِكنَّيِن أاََن أَُقوُل ِمْن حَنِْو اْلَمِسيِح َواْلَكِنيَسِة.

: عن عالقة بني زوج وزوجته، لكن أيًضا عن اإلحتاد السماوي بني املسيح يتكّلم بولس على مستويني
ني"، والكتاب املقّدس يقول أننا سنحمل امسه على جبهاتنا حنن نُعرف "ًبملسحيوعروسه الكنيسة.  

(. واإلسم يشري إىل طبيعة املسيح أّما جبهاتنا فتشري إىل تفكريان ومنهج تفكريان. أتساءل ملا يشري 4:22)رؤاي
العروس، خامت الزواج؟ رمبا يشري إىل احلياة األبدية ألنه غري متناٍه. ومتاًما كما أّن كل ما ميلك العريس متلكه  

هكذا فإن السماء قد أُعطيت إىل الكنيسة عروس املسيح. وكل ما علينا فعله هو أن نطلب ألنه وعد 
َد اآلُب ًِبالْبنِ بذلك ي َفذِلَك أَفْ َعُلُه لِيَ َتَمجَّ عن   مُيسك أي شيءوهو مل  13:14." يوحنا  :"َوَمْهَما َسأَْلُتْم ًِبمسِْ

ْقَوى، مبَْعرَِفِة الَِّذي َدَعااَن "  عروسه. يربان الكتاب املقّدس التايل:  ... َقْد َوَهَبْت لََنا ُكلَّ َما ُهَو لِْلَحَياِة َوالت َّ
عروس املسيح   العروس عادة تلبس األبيض الذي يشري إىل الطهارة، كما أنّ و .  3:1بط2ًِبْلَمْجِد َواْلَفِضيَلِة،" 

 ستلبس يف يوم عرسها البّز النقّي البهّي:
ْعُت َكصَ    ْوِت مَجٍْع َكِثرٍي، وََكَصْوِت ِمَياٍه َكِثريٍَة، وََكَصْوِت ُرُعوٍد َشِديَدٍة قَائَِلًة:»َهلُِّلواَي! فَِإنَُّه َقْد َمَلكَ َومسَِ

َواْمَرأَتُُه ،  َجاءَ الرَّبُّ اإِللُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء. لِنَ ْفرَْح َونَ تَ َهلَّْل َونُ ْعِطِه اْلَمْجَد! أَلنَّ ُعْرَس اخْلَُروِف َقْد  
-6:19رؤاي يوحنا  ، أَلنَّ اْلبَ زَّ ُهَو َترَبُّرَاُت اْلِقدِّيِسنَي«. َهيََّأْت نَ ْفَسَها. َوُأْعِطَيْت َأْن تَ ْلَبَس بَ زًّا نَِقيًّا ََبِيًّا

 )البز يشري إىل أعمال بر القدِّيسني(.   8
 

 منزل العروسني اجلديدين
   

مل العريس مسؤولية حتضري أو بناء البيت الذي سيسكنه مع أبن حي   العادة يف الشرق األوسط   جتري 
  عروسه. دعوان نلقي نظرة على املكان الذي هّيئه هللا لّلذين حيبونه:

َماَء اأُلوىَل َواأَلْرَض اأُلوىَل َمَضَتا،  ََسَاًء َجِديَدًة َوَأْرًضا َجِديَدةً ُُثَّ رَأَْيُت     َواْلَبْحُر الَ يُوَجُد يف ، أَلنَّ السَّ
َماِء ِمْن ِعْنِد هللِا  َما بَ ْعُد.   َسَة أُوُرَشِليَم اجلَِْديَدَة اَنزِلًَة ِمَن السَّ ُمَهيَّأًَة َوأاََن يُوَحنَّا رَأَْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدَّ

َماِء قَاِئالً:»  َكَعُروٍس ُمَزي ََّنٍة ِلَرُجِلَها. ْعُت َصْواًت َعِظيًما ِمَن السَّ َوُهَو ،   هللِا َمَع النَّاسِ ُهَوَذا َمْسَكنُ َومسَِ
 ، َوُهْم َيُكونُوَن لَُه َشْعًبا، َوهللاُ نَ ْفُسُه َيُكوُن َمَعُهْم ِإهلًا هَلُْم. َسَيْسُكُن َمَعُهمْ 
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اٌخ َواَل َوَجٌع َوَسَيْمَسُح هللاُ ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوهِنِْم، َواْلَمْوُت الَ َيُكوُن يف َما بَ ْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َوالَ ُصرَ    
يف َما بَ ْعُد، أَلنَّ األُُموَر اأُلوىَل َقْد َمَضْت«. َوقَاَل اجْلَاِلُس َعَلى اْلَعْرِش:»َها أاََن َأْصَنُع ُكلَّ َشْيٍء  

 َجِديًدا!«. َوقَاَل يلَ: »اْكُتْب: فَِإنَّ هِذِه األَقْ َواَل َصاِدَقٌة َوأَِميَنٌة«. 
ُبوِع َماِء احْلََياِة ُُثَّ قَاَل يل:»َقْد مَتَّ   ! أاََن ُهَو األَِلُف َواْلَياُء، اْلِبَدايَُة َوالنَِّهايَُة. أاََن أُْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن يَ ن ْ

 7-1:21، َوَأُكوُن لَُه ِإهلًا َوُهَو َيُكوُن يلَ ابْ ًنا. رؤاي يوحنا َمْن يَ ْغِلْب يَِرْث ُكلَّ َشْيءٍ جَمَّااًن.  
 

  
. ال، أنه علينا أن نعيد اخرتاع الدوالبو اجلديدة تعين أننا سنبدأ من جديد يف عدن    ال تظّن أن األرض 

فاألرض اجلديدة ستكون أرًضا أفضل مباليني املرّات. وهذا ما يقوله معّلم الكتاب املقّدس جون مكآرثر عن 
 السماء اجلديدة واألرض اجلديدة: 

". والكلمة اليواننية املستخدمة لكلمة عن "مساء جديدة وأرض جديدة  1:21نقرأ يف رؤاي يوحنا
األرض الذي سيخلقها هللا لن تكون جديدة فقط أي غري قدمية بل ستكون   أن  تشّدد على   kainosجديدة 

"إن كان أحد يف املسيح فهو 17:5كورنثوس2خمتلفة يف اجلوهر. ويستخدم بولس الكلمة اليواننية ذاهتا يف 
كطبيعتنا اجلديدة يف املسيح،  والسماء واألرض اجلديداتن، متاًما   ." لقد تغرّيت النوعية.جديدةخليقة  

 .3  ديتينيستكوانن ممّجدتني وبال خطّية وأب
رت فهذا يعطي العدو دورا كبريا للعدّو. ملاذا  شخصًيا ال أظن أن هللا سيعطينا أرًضا جديدة ألن األوىل قد ُدمِّ

ل نتكّلم عن الفضاء األعلى؟ نعلم من بولس الرسول أن احلاجة إىل مساء جديدة؟ وماذا نعين بكلمة مساء؟ ه
(، لذلك فمن غري احملتمل أن السماء اليت سُتجّدد هو 2:12كورنثوس2مسكن هللا يُدعى السماء الثالثة )

اجلّو الذي من حول األرض. هل ستلّوث اإلنفجارات النووية يف األرض اجلّو اخلارجي؟ من املمكن أن حيدث 
واجليوش احلديثة تعتمد على األقمار   يف الفضاء  لألقمار اإلصطناعية  الصني صواريخلقد اختربت    هذا.

 اإلصطناعية ملراقبة األعداء. وقد كتب بطرس يف رسالته الثانية: 
، الَِّذي ِفيِه    َماَواُت ِبَضِجيجٍ َولِكْن َسَيْأيت َكِلصٍّ يف اللَّْيِل، يَ ْوُم الرَّبِّ ْلَعَناِصُر حُمْرَتَِقًة، ، َوتَ ْنَحلُّ اتَ ُزوُل السَّ

ُب َأْن َتكُ  ونُوا أَنْ ُتْم يف َوحَتْرَتُِق اأَلْرُض َواْلَمْصُنوَعاُت الَّيِت ِفيَها. فَِبَما َأنَّ هِذِه ُكلََّها تَ ْنَحلُّ، َأيَّ أاَُنٍس جيَِ
يِء يَ ْوِم الرَّ  َتِظرِيَن َوطَالِِبنَي ُسْرَعَة جمَِ َسٍة َوتَ ْقَوى؟ ُمن ْ ، الَِّذي بِِه  ِسريٍَة ُمَقدَّ َماَواُت ُمْلَتِهَبةً بِّ ، تَ ْنَحلُّ السَّ

 
3 Heaven, John MacArthur, Moody Press, Page 43. 
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َتِظُر مَسَاَواٍت َجِديَدًة، َوأَْرًضا َجِديَدًة، َيسْ  َنا حِبََسِب َوْعِدِه نَ ن ْ  ُكُن ِفيَها اْلربُّ. َواْلَعَناِصُر حُمْرَتَِقًة َتُذوُب. َولِكن َّ
 )التشديد مضاف(   13-10:3بط2

 
   ( 1:21 األرض اجلديدة؟ )رؤاي يوحنا ملاذا لن يكون هناك حبر يف 

البحر لشعب إسرائيل قدميًا إشارة إىل الضياع وإىل خطورة العواصف اليت هتّب. كما أّن عدم   كان 
% من 70وجود حبر رمبا داللة إىل أّن األرض لن تتلّوث وهي ًبلتايل ليست حباجة مللح البحر. أان أعلم أّن  

مثالً األهنار إذ    عّقم معظم تلّوث األرض حر مكّون من ملح. وامللح ي% من الب5األرض مكّونة من مياه و
تسحب اجملارير إىل البحر. أعتقد أنّه سيكون هناك الكثري من البحريات والينابيع واألهنار من دون املياه 

  املاحلة.
ا إىل األرض الحظ أّن املدينة املقّدسة ستنزل من فوق فهي ال تُبىن على األرض بل يبنيها هللا وينزهل

ستكون مسكن األبرار. إهنا ليست لندن اجلديدة أو واشنطن اجلديدة   الشعبه. وكما قرأان يف رسالة بطرس فإهنّ 
"... بل أورشليم اجلديدة حيث سيسكن هللا إىل األبد. وفد أخرب سليمان أنّه وضع امسه يف أورشليم لألبد:  

َتُه ألَ  ْسُت هَذا اْلبَ ْيَت الَِّذي بَ نَ ي ْ ي ِفيِه ِإىَل األََبِد." َقدَّ  . 3:9ملوك1ْجِل َوْضِع امسِْ
ستنزل كعروس مهيأة. ال أستطيع تفسري هذا املقطع والبعض   أّن أورشليم اجلديدة  2يف العدد نقرأ  

"ُكونُوا أَنْ ُتْم أَْيًضا يقول إّن املدينة نفسها هي العروس ويدعمون ذلك بقوهلم أنّنا هيكل من حجارة حّية:  
ًسا، لِتَ ْقِدمِي َذًَبِئَح ُروِحيٍَّة َمْقُبولٍَة ِعْنَد هللِا بَِيُسوَع اْلَمِسيِح."   َكِحَجارٍَة َحيَّةٍ   َمْبِنيِّنيَ  ًتا ُروِحياا، َكَهُنواًت ُمَقدَّ بَ ي ْ

أبنّه سوف يسكن هناك الذين أمساؤهم يف سفر احلمل وليس   27فإنّنا نقرأ يف العدد   ًبملقابل.  5:2بط1
ونقرأ أّن هللا سوف يسكن معهم. هذه املدينة ستكون مسكننا وهللا نفسه سوف يسكن   الذين هم هيكال!

 معنا. دعوان نقرأ ماذا كتب يوحنا يف رؤاي يوحنا: 
َعُة اجْلَاَماِت اْلَمْمُلوَِّة ِمَن ال  ب ْ َعِة اْلَمالَِئَكِة الَِّذيَن َمَعُهُم السَّ ب ْ ْبعِ ُُثَّ َجاَء ِإيَلَّ َواِحٌد ِمَن السَّ َرًَبِت   سَّ الضَّ

 «. َهُلمَّ فَأُرَِيَك اْلَعُروَس اْمَرَأَة اْْلَُروفِ اأَلِخريَِة، َوَتَكلََّم َمِعي قَاِئالً: » 
َسَة اَنزِلًَة    َماِء ِمنْ َوَذَهَب يب ًِبلرُّوِح ِإىَل َجَبل َعِظيٍم َعال، َوأَرَاين اْلَمِديَنَة اْلَعِظيَمَة أُوُرَشِليَم اْلُمَقدَّ  ِمَن السَّ

 ِعْنِد هللِا، 
  .  هَلَا جَمُْد هللِا، َوَلَمَعاهُنَا ِشْبُه َأْكَرِم َحَجٍر َكَحَجِر َيْشٍب بَ لُّورِيٍّ
ٌء َمْكُتوبٌَة وََكاَن هَلَا ُسوٌر َعِظيٌم َوَعال، وََكاَن هَلَا اثْ َنا َعَشَر ًَبًًب، َوَعَلى األَبْ َواِب اثْ َنا َعَشَر َمالًَكا، َوَأمْسَا 

 اُء َأْسَباِط َبيِن ِإْسرَائِيَل االْثيَنْ َعَشَر. ِهَي َأمسَْ 
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َماِل َثالَثَُة أَبْ َواٍب، َوِمَن اجْلَُنوِب َثالَثَُة أَبْ َواٍب، َوِمَن اْلغَ   ْرِق َثالَثَُة أَبْ َواٍب، َوِمَن الشِّ ْرِب َثالَثَُة  ِمَن الشَّ
 أَبْ َواٍب.  

َها َأَْسَاُء ُرُسِل اْْلَُروِف االْثََنْ َعَشَر. َوُسوُر اْلَمِديَنِة َكاَن لَُه اثْ َنا َعَشَر أَ    َساًسا، َوَعَلي ْ
 َوالَِّذي َكاَن يَ َتَكلَُّم َمِعي َكاَن َمَعُه َقَصَبٌة ِمْن َذَهٍب ِلَكْي يَِقيَس اْلَمِديَنَة َوأَبْ َواهَبَا َوُسوَرَها.  
فَ َقاَس اْلَمِديَنَة ِِبْلَقَصَبِة َمَساَفَة اْثََنْ َعَشَر أَْلَف ِر اْلَعْرِض.  َواْلَمِديَنُة َكاَنْت َمْوُضوَعًة ُمَرب ََّعًة، طُوهُلَا بَِقدْ  

 َغْلَوٍة. الطُّوُل َواْلَعْرُض َواالْرتَِفاُع ُمَتَساِويٌَة. 
 َوقَاَس ُسوَرَها: ِمَئًة َوأَْربَ ًعا َوأَْربَِعنَي ِذرَاًعا، ِذرَاَع ِإْنَساٍن َأِي اْلَماَلُك.  
. وََكاَن بَِناءُ     ُسورَِها ِمْن َيْشٍب، َواْلَمِديَنُة َذَهٌب نَِقيٌّ ِشْبُه ُزَجاٍج نَِقيٍّ
ُل َيْشٌب. الثَّاين اَيُقوٌت أَْزَرُق.   الثَّاِلُث َوَأَساَساُت ُسوِر اْلَمِديَنِة ُمَزي ََّنٌة ِبُكلِّ َحَجٍر َكرمٍِي. اأَلَساُس اأَلوَّ

 ًَبيبٌّ َعِقيٌق أَبْ َيُض. الرَّاِبُع ُزُمرٌُّد ذُ 
. التَّاِسُع      اِبُع َزبَ ْرَجٌد. الثَّاِمُن زُُمرٌُّد ِسْلِقيٌّ اِدُس َعِقيٌق َأْْحَُر. السَّ . السَّ اَيُقوٌت َأْصَفُر. اخْلَاِمُس َجزٌَع َعِقيِقيٌّ

 اْلَعاِشُر َعِقيٌق َأْخَضُر. احْلَاِدي َعَشَر َأمْسَاْْنُوينٌّ. الثَّاين َعَشَر مَجَْشٌت. 
َمِديَنِة َذَهٌب ثْ َنا َعَشَر ًَبًًب اثْ نَ َتا َعَشرََة ُلْؤُلَؤًة، ُكلُّ َواِحٍد ِمَن األَبْ َواِب َكاَن ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة. َوُسوُق الْ َواال 

اٍف.   نَِقيٌّ َكُزَجاٍج َشفَّ
 . َو َواْْلَُروُف َهْيَكُلَهاالرَّبَّ هللَا اْلَقاِدَر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، هُ َوملَْ أََر ِفيَها َهْيَكالً، أَلنَّ   
ْمِس َواَل ِإىَل اْلَقَمِر لُِيِضيَئا ِفيَها، أَلنَّ جَمَْد هللِا َقْد أاََنَرَها، وَ    اخْلَُروُف ِسرَاُجَها. َواْلَمِديَنُة اَل حَتَْتاُج ِإىَل الشَّ
يُئونَ   َها. َومَتِْشي ُشُعوُب اْلُمَخلَِّصنَي بُِنورَِها، َوُمُلوُك اأَلْرِض جيَِ   مبَْجِدِهْم وََكرَاَمِتِهْم إِلَي ْ
 َوأَبْ َواهُبَا َلْن تُ ْغَلَق هَنَارًا، أَلنَّ لَْياًل اَل َيُكوُن ُهَناَك.  
َها.   يُئوَن مبَْجِد األَُمِم وََكرَاَمِتِهْم إِلَي ْ  َوجيَِ
 . اْلَمْكُتوِبنَي يف ِسْفِر َحَياِة اْْلَُروفِ إِّالَّ َوَلْن َيْدُخَلَها َشْيٌء َدِنٌس َواَل َما َيْصَنُع َرِجًسا وََكِذًًب،   

 )التشديد مضاف(.   27-9:21رؤاي
 

 ما هي بعض األمور اليت تلفتك يف وصف املنزل الذي يعّده هللا لك؟ 
قدًما. كما نقرأ أّن مسافة أورشليم    216ما يساوي  ِمَئًة َوأَْربَ ًعا َوأَْربَِعنَي ِذرَاًعا  سور املدينةمساحة  

ميالً عرًضا. وتغطي 1400مياًل طوالً و1400وعرضها كطوهلا؛ ما يساوي    اْثيَنْ َعَشَر أَْلَف َغْلَوةٍ هي    اجلديدة 
ق السفلي هي مليوين ن كندا إىل املكسيك. ومساحة الطابهذه املسافة والية كاليفورنيا إىل جبال األًبالش وم
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قدًما، فهذا   12ة كل طابق هي نت مساح(. وإن كا16مساٍو للعرض )عميال مربًعا. وال تنَس أّن الطول  
الذين سيحصل كل منهم على بضعة أميال مربّعة. طابًقا تتسع ملليارات البشر   600،000يصل بنا إىل 

 واملدينة هي على شكل مكّعب. 
يف هيكل سليمان غرفة ال يدخلها إال رئيس الكهنة مرّة يف السنة بعد تقدمي الذبيحة،   هناك   كانت 

ت املسيح الكّفاري على نسان. وقد انشق هذا الستار عند مو يفصل بني حضور هللا واإلوكان هناك ستار  
 غرفة مساحتها عشرون ذراًعا.   عبارة عن  (. وكان قدس األقداس حيث مسكن هللا51:27الصليب )مىت 

يف املقابل فإّن أورشليم اجلديدة تعكس إرادة هللا أبن يسكن اإلنسان معه لألبد. وهي صورة لدعوة 
إلنسان للحضور أمام حمضر هللا يف قدس األقداس والتمّتع ًبلشركة معه ومع شعبه إىل األبد. كم كان رائًعا ا

(. ال نستطيع أن 14:21حجارة األساس )رؤاي  سفر الرؤاي أن يرى امسه على أحد   ليوحنا الرسول كاتب
من اجلميل أن يوحنا رأى أتثري  نعرف اآلن ما مدى أتثري عملنا للمسيح على اآلخرين؛ هللا وحده يعلم، لكن

 حياته يف األبدية. 
    

مسكًنا يف أورشليم اجلديدة يف األرض، بينما  )املسيح(ملاذا قد حيّضر الرب اإلله اجلّبار واْلمل  
 (22هلل الكون كله ليختار مكاًَن لعرشه؟ )ع  

ا، َكَما أَنََّك أَْنَت أَي َُّها اآلُب يفَّ "... لَِيُكوَن اجْلَِميُع َواِحدً   21:17لصالة يسوع يف يوحناإهنا اإلجابة
ة اليت سيسكن فيه املسيح  أورشليم اجلديد   َوأاََن ِفيَك، لَِيُكونُوا ُهْم أَْيًضا َواِحًدا ِفيَنا، لِيُ ْؤِمَن اْلَعامَلُ أَنََّك أَْرَسْلَتيِن."

 ىل أبد اآلبدين. مع عروسه إىل األبد. إنّه مكان تسوده وحدة القلب والعقل، وحيث نسكن معه إ 
  4:22" رؤايَوُهْم َسيَ ْنظُُروَن َوْجَهُه، َوامْسُُه َعَلى ِجَباِهِهْم."

اي له من أمر مفرح أن نرى املسيح ونتمتع جبماله ونكون يف شركة معه. هل بدأت ترى قيمتك يف نظر 
بار حىت يتار هو وابنه أن ؟ "من هو اإلنسان حىت تفتكره؟" سأل داود. كم حنن ممّيزون بنظر الرب هللا اجلهللا

يسكنا مع اإلنسان يف أورشليم اجلديدة. ال يهم أين أنت فإّن إله السموات يفّتش عليك لتأيت إىل بيته 
وتسكن معه إىل أبد اآلبدين. والدعوة موّجهة لك ولعائلتك. ال ميكنك أن تقوم أبي أمر لرتحبها بل هي 

تحقه.هل تقّدم حياتك له؟ إنه يريدك أن تعلم أّن السماء منزلك مقدمة لك ًبلنعمة؛ إنه كرم هللا الذي ال نس
 األبدي. 

 ويف النهاية، اضغط على املوقع اإللكرتوين وشاهد التايل واعبد هللا: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qSI4lNTdhgo&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=qSI4lNTdhgo&feature=related
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أشكرك   اآلب،  ًبلنسبة  صالة: أيها  ارادتك  عن  معي  تتكّلم  تعّد ملألنك  أبّنك  يوم  ذّكرين كل  األبدي.  صريي 
 يل مكااًن وأّنك تعّدين لذلك املكان؛ احلياة اآلتية. جهّزين ملنزيل األبدي معك. آمني 

 
 ميكنكم تنزيل دروس الكتاب املقدس جماان على املوقع التايل: 

www.groupbiblestudy.com   

     
Keith Thomas,  

Email: keiththomas7@gmail.com   

 

http://www.groupbiblestudy.com/
mailto:keiththomas7@gmail.com

