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 صالة 2
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  تسالونيكي2
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع    (. 3-1تسالونيكي 0الكتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 33: 7يوحنا 

 

 . 33: 7راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 35)تعليم  4

 مراسم الجنازة المسيحية
 

: يتعلّق هذا التّعليم مراسم الجنازة المسيحيّة. سنتعلّم في هذا الّدرس عّما يعلّمه الكتاب الُمقدَّس عن ُمقّدمة

 الموت وما يحدث بعد الموت وعن مراسم الجنازة والقيامة. 

 

 أ. طبيعة اإلنسان

 

 .اآلراء غير الكتابية عن طبيعة اإلنسان. 1

 لدى النّاس في العالم آراء مختلفة عن طبيعة اإلنسان: 

 

 أ. الّرأي األول: اإلنسان وحدة جسدية.

هذا رأي نابع بشكٍل تاّم من الفلسفة الطّبيعيّة. يعتقد هذا الّرأي أن اإلنسان ال يتكّون إال من عناصر ماديّة 

ر، وأن اإلنسان ليس لديه روح )أو نفس( أبًدا.   وكيميائيّة تتطوَّ
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ن من جزأَين.   ب. الّرأي الثّاني: اإلنسان ُمكوَّ

كان هذا الّرأي شائًعا عند الثّقافات القديمة في الّشرق )الهند( والغرب )اليونان(. وهذا الّرأي الذي يعتنقه 

ن كثيرون في أيّامنا مبني على الفلسفة األفالطونية الجديدة، التّي تعلِّم أن اإلنسان مزدوج الطّبيعة. فاإلنسا

يميّز هذا الّرأي بين الجسد، الذي هو عنصر ماّديٌّ فقط، والنّفس، نفًسا )أو روًحا(.  يملك، وهو جسًدا يملك

التّي هي روحيّة فقط. وبالتّالي، يعتقد هذا الّرأي أن اإلنسان قادٌر على إبقاء أعمال الجسد وأعمال النّفس 

 منفصلة. 

 

ويؤمن أصحاب هذا الّرأي أنَّ أعمال جسد اإلنسان وأعمال نفسه ال تؤثّر بعُضها ببعض. فيمكن لإلنسان أن 

يعيش نوًعا من الحياة في جسده، ونوًعا آخر في نفسه. فمثالً، يمكنه أن يعيش حياة تتّسم بالّشهوانيّة والخطيّة 

لنّفس هي الكيان األساسّي والجوهرّي لإلنسان، بينما في جسده، وحياةً دينيّة في نفسه. وبشكٍل عاّم، تُعتبَر ا

ا. تكون الّروح )أو النّفس( سجينةَ الجسد إلى أْن تتحّرر من الجسد في الموت. نتيجة هذا  يُعتبَر الجسد شّرً

. فمثالً، الّرأي، تُعتبَر النّفس هي العنصر الُمِهّم، بينما الجسد الماّدي وكّل الخليقة الماديّة تُعتبَر غير ُمِهّمة

الّذهاب إلى الكنيسة وتخليص النّفوس أمٌر مهم، ولكن الكيفية التّي يحيا بها اإلنسان بقية حياته في هذا األمر 

 كتابيًا.  ليسأمٌر غير مهم. ويُظِهر التّاريخ تأثيًرا كارثيًّا لهذا الّرأي على المسيحيّة، فهذا التّقسيم 

 

ن     .من ثالثة أجزاءج. الّرأي الثّالّث: اإلنسان ُمكوَّ

. يفّرق هذا الّرأي بين روًحا ونفًسا وجسًدا يملكهذا الّرأي مبني على فلسفة فيلو، التّي تعلّم بأّن اإلنسان 

"روح" اإلنسان و"نفسه"، وبالتّالي بين الحياة "الروحيّة" والحياة "النّفسيّة". فيرى أن الّروح تدِرك الفلسفة 

 فلسفة البشرية. اإللهية، بينما تدِرك النّفس ال

 

راجت هذه الفكرة في الغرب من خالل نسبة أعمال ووظائف ُمعيّنة للّروح وأعمال ووظائف أخرى ُمعيّنة 

وح هي المعرفة الروحيّة لإلله والتّعاُمل والّشركة مع ذلك  للنّفس وأخرى للجسد. وقِيل إّن أعمال ووظائف الرُّ

ظائف النّفس محدودة بالتّفكير )العقل( وبأخذ القرارات واالختيار اإلله والّضمير والبديهة واإلبداع. أعمال وو

)اإلرادة( والّشعور بالعواطف المختلفة )القلب(. وتُحَصر أعمال الجسد بالحواس الخمسة. هذا التّقسيم تقسيم 

 كتابيًا. ليستبسيطي أكثر مما يجب للحقيقة والواقع، وهو 
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 .روحيّةوإلنسان وحدة جسديّة النّظرة الكتابية لطبيعة اإلنسان: ا. 2

 أ. اإلنسان ال يملك نفًسا، لكنّه نفس. 

، نفًسا" يملك"م أن اإلنسان ال يدعم إعالن هللا في الكتاب الُمقدَّس اآلراء الثاّلثة الّسابقة. فالكتاب الُمقدَّس ال يعلِّ 

: "وجبل الرب آدم اإلله اإلنسان من تراب األرض، 7: 0. نقرأ في تكوين "نفس حيّة"ولكنَّه يعلّم أن اإلنسان 

كائناً ‘(، التي بها صار اإلنسان نفساً حيّةً )أو ’نشمث حيّيم‘ونفخ في أنفه نسمة )روح( الحياة )في العبرية: 

 ً الطّريقة التّي بها خلق هللا اإلنسان.  7: 0(." يصف تكوين ’بسوخيه‘ :، وفي اليونانية’نفش‘ :؛ في العبرية’حيّا

، من عناصر األرض، ونفخ نفََسه في أنف آدم. وهكذا صار آدم "إنسان"فهو "جبل آدم"، وكلمة "آدم" تعني 

 ."كائًنا حيًّا"أو  "نفًسا حيّة")بجسده وروحه( 

 

لّناحية الماديّة )الجسد( والّناحية الروحيّة غير )كيان( لها ناحيتان: ا َنفس هو اإلنسانطبيعة اإلنسان فريدة: 

وهكذا، فإن اإلنسان ِوْحدة وليس حالة من  المرئيّة )الّروح(! فنفس اإلنسان تتألَّف من جسٍد وروح!

االزدواجيّة، كما أنّه ليس ثالوثًا! فجسده جزٌء من العالم الماّدي المخلوق، ولكنَّ روَحه تأتي من هللا، وهي تعلِن 

إلنسان يحمل صورة هللا. النّظرة الكتابيّة بشأن طبيعة اإلنسان تحّدد الكيفية التّي ينبغي للمسيحيّين أّن ا

 المؤمنين أن يروا بها أنفسهم وخطيتهم وموتهم وخالصهم. 

 

 .ب. نظرة المسيحي المؤمن إلى نفسه

ال يعتبِر الكتاب الُمقدس الطّبيعة األساسية لإلنسان طبيعة مزدوجة، بل وحدة )نفس حيّة( تتألَّف من جانب 

ماّدي )جسد(، وجانب روحي )الّروح(. اإلنسان "نفس حيّة"، أي كائن حي له جسد مرئي ونفس غير مرئيّة 

 هذه الحياة! يمكن تمييز الواحد عن اآلخر، لكن ال يمكن فصل الواحد عن اآلخر في 

 

أقّر هللا في العهد القديم النّاموس األخالقي والنّاموس الطّقسي والنّاموس المدني، وقد كانت هذه النّواميس 

الثاّلثة تؤثّر بالحياة الروحيّة واألخالقية واالجتماعية لمؤمني العهد القديم. كانت نواميس العهد القديم هذه تعلّم 

 ، وليس الجانب الّروحي فقط!ياة البشريّة مهّمة هللكلَّ جوانب الحشعب هللا بأّن 
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كائن حّي )نفس حية( له جسد وروح. وألّن لنفسه )كيانه(  فهوينظر المسيحي المؤمن إلى نفسه كوحدٍة: 

. فهو يهتّم بجسده وروحهجانبَين، الجانب المادي المرئّي )الجسد( والجانب الّروحي غير المرئّي )الّروح(، 

لكيفية التّي يحيا بها حياته اليومية في جسده وروحه غير القابلَين لالنفصال أمٌر بالغ األهمية. يريد ولذا، فإنَّ ا

هللا أن يحيا كلُّ المسيحيّين المؤمنين حياة ُمقدَّسة وتقية، ال في أرواحهم فقط، بل في أجسادهم أيًضا، في هذا 

 (. 14-12: 3بطرس 0؛ 11، 13-10: 6العالم وهذا الّدهر )رومية 

 

ا، فالجسد المادي للمؤمن هو   :3كورنثوس 1) هيكل الّروح القدسال يعتبِر المسيحي المؤمن جسَده الماّدّي شّرً

(. ينبغي أال يبتدع المؤمن انقساًما بين جسده وروحه ال في فكره وال في حياته اليومية. 02-11: 6؛ 16-17

فطالما هو يعيش في هذه األرض فإّن جسَده وروحه غير قابلَين لالنفصال! وهللا يدعو المسيحيَّ المؤمن ألن 

 يمّجده في جسده وروحه. 

 

 .في الخطيّةج. النّظرة المسيحيّة بشأن الّسقوط  

أثّر سقوط آدم وحواء في الخطيّة بكامل كيان )نفس( اإلنسان. فكامل كيان اإلنسان )نفسه( بجسده وروحه 

سقط في الخطيّة، أي فشل في العيش بحسب قصد هللا، وقد أثّر هذا بكل ناحية من نواحي حياته. أثّر الّسقوط 

االجتماعيّة باآلخرين، وبعالقته النّفسية )الفكريّة والعاطفيّة في الخطيّة بعالقة اإلنسان الروحيّة باهلل وبعالقته 

واإلراديّة( بنفسه، وبعالقته الماديّة بالعالم المخلوق )األصحاح الثّالّث من سفر التّكوين(. لهذا يعتبر الكتاب 

انه في الخطيّة. (. سقط اإلنسان بكامل كي1: 0)أفسس  ميًتاالُمقدَّس اإلنسان الذي ال حياة روحيّة له إنسانًا 

واإلنسان بكامل كيانه متأثّر بالخطيّة والموت. واإلنسان بكامل كيانه معروٌف ومكشوف عند هللا، وسيحكم هللا 

 (. 13-10: 4عليه )عبرانيين 

 

 .د. النّظرة المسيحيّة بشأن الموت الجسدي 

 الماديّة روًحا، كما لدى اإلنسان. ال يشير ال يعتبر المؤمن بقية خليقة هللا الماديّة شّريرة. ال تملك بقية خليقة هللا

إلى أن بقية خليقة هللا الماديّة كانت معفاة من الموت الجسدي قبل سقوط  17: 0و 07: 1فر التّكوين في سِ 

 اإلنسان في الخطيّة. 
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والنّباتات تموت حين تُؤَكل ، فالثّمار طبيعة الفناءقبل سقوط اإلنسان في الخطيّة ُخلِقت الحياة النّباتيّة وفيها 

 )تكوين

(. وقبل سقوط اإلنسان، كانت األشواك والحسك موجودة في األرض، ألن هللا كان قد 16: 0؛ 01-32: 1

(. ومع هذا، فقد كان على اإلنسان أن يعمل في جنة عدن ويعتني بها، 1: 0خلق كلِّ األشياء )تكوين  أكمل

األرض،  ُلِعنت(. ولكن بعد سقوط اإلنسان في الخطيّة، 15: 0)تكوين ربما بنزع الّشوك والحسك منها، مثالً 

وصار على اإلنسان أن يبذل جهًدا كبيًرا ومؤلًما في الّسيطرة على الّشوك والحسك الذي كان يخرج من 

 (. 13-17: 3األرض )تكوين 

الحية  ُلِعنتان في الخطيّة، (، ولكْن بعَد سقوط اإلنس1: 3؛ 04: 1قبل الّسقوط، كانت الحيّات موجودة )تكوين 

ا لإلنسان )تكوين  (. قبل سقوط اإلنسان في الخطيّة 15-14: 3أكثر من كل الخالئق األخرى، وصارت عدّوً

نة، وقد ُخلِقت   . بطبيعة الفناءأيًضا، كانت كلُّ الخالئق، مثل الحيوانات البّريّة، حيواناٍت ُمدجَّ

 

في الوالدة )لو حدث أْن ُولدت في تلك الفترة، ولكن بعد سقوط  قبل سقوط اإلنسان، كانت المرأة ستتألّم

 (. 16: 3هللا من آالم المرأة في الوالدة )تكوين  زاداإلنسان في الخطيّة 

 

قبل سقوط اإلنسان في الخطيّة، كان اإلنسان هو المخلوق الوحيد الذي ُخلِق خالّدًا، ألن اإلنسان هو الوحيد 

 صار جسد اإلنسان أيًضا يعود إلى الّترابولكن بعد سقوط اإلنسان في الخطيّة،  الذي ُخلِق على صورة هللا.

الفساد الجسدي  لعبودية وإحباط(. وبعد سقوط اإلنسان في الخطيّة، خضعت الخليقة بكاملها 11: 3)تكوين 

 :3المادّي )رومية 

أجساد البشر المادية شّريرةً! ففي  (. ولكنَّ الفساد الجسدّي والموت ال يجعالن خليقة هللا الماديّة أو11-00

؛ 01-03: 5المجيء الثّاني ليسوع المسيح، ستُقام أجساد البشر من الموت وتكتسب سمة الخلود )يوحنّا 

 وسُتَردُّ كامل الخليقة المادية وُتصَلح لتعود خليقة صالحًة كاملًة ال فساد فيها(، 44-40: 15كورنثوس 1

 (! 14: 12بطرس 0؛ 01: 3 الرسل )أعمال

 

 .هـ. النّظرة المسيحيّة للخالص

(. ليست نفس اإلنسان هي روحه فقط، لكنّها تتألّف من روحه وجسده! 32: 11"رابح النّفوس حكيم" )أمثال 

 فاإلنسان بكل كيانه )النّفس = الجسد والّروح( سقط في الخطيّة. اإلنسان بكامل كيانه بحاجة للخالص. 
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. فقد أتى ليخلّص الجانب الّروحي غير المرئي )نفسه( كيان المسيحي المؤمنيخلِّص كامل ويسوع المسيح 

المرض ويحّرر الُمستعبَدين ألعمال األرواح  يوالجانب المادي المرئي )جسده( أيًضا. هو يغفر الخطايا ويشف

(. هو يدافع عن اليتامى 11-13: 4؛ لوقا 17، 11-12: 0الّشّريرة، ويعتق األسرى أحراًرا )مرقس 

يقدِّس (. يسوع المسيح 17: 3يوحنّا 1؛ 13: 12واألرامل، ويحّب الغريب، ويعطيهم خبًزا وكساًء )تثنية 

د يسوع المسيح المؤمن بكامل كيانه(. وفي المستقبل، 03: 5 تسالونيكي1) المؤمن بكامل كيانه يوحنّا 1) سيمجِّ

 (. 01: 3؛ فيلبّي 1-3: 3

 

ق بجسد اإلنسان وروحه. الخدمة المسيحيّة خدمة شاملة. فالمسيحيّون ولذا، فإنَّ ربح النّفوس أمٌر يتعلَّ 

 المؤمنون مدعّوون ألن يهتموا باإلنسان بكامل كيانه وبكلِّ نواحي حياته. 

 

 .الكلمتان "نفس" و"روح" في الكتاب الُمقدَّس. 3

 أ. يمكن استخدام هاتين الكلمتين بالمعنى نفسه.

أما الكلمة  ؛مرة في العهد الجديد 122 ى( حوالpsuchè -"بسوخيه"  :تِرد الكلمة "نفس" )في اليونانية

مرة في العهد الجديد. ال يمكن التّفريق بين  372( فترد أكثر من pneuma -"بنوما"  :"روح" )في اليونانية

 الكلمتين بشكٍل تاّم وحاسم مع أن كثيرين يعملون هذا. 

 

العهد الجديد الكلمة "نفس" تعبّر عن الجزء غير الماّدي وغير والتّعميمات التّالية أيًضا ليست صحيحة: في 

المرئّي الذي يعطي الحياة للجسد، وأّما "الّروح" فهي الجزء غير المادي وغير المرئي الذي يختّص بالعالقة 

 مع هللا. 

 

 لية على هذا: الفوارق العديدة بين الكلمتين تضيف مزيًدا من التّعقيد لمحاولة الفهم. وانظر األمثلة التّا

( أو 12: 02 الرسل يمكن أن يكون "بسوخيه" )أعمال "نَفس"الُمصطلح اليوناني المقابل للكلمة  -

 (. 3: 0تسالونيكي 0"بنوما" )

: 0، بمعنى الحياة الماديّة يمكن أن يكون "بسوخيه" )متّى "حياة"الُمصطلح اليوناني المقابل للكلمة  -

 (. 55: 3( أو "بنوما" )لوقا 02
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(، و"بنوما" اإلنسان يمكن أن تحتّد 12: 14أعمال الرسل خيه" اإلنسان يمكن أن تضطرب )"بسو -

 (. 16: 17 الرسل )أعمال

 (.47: 1(، و"بنوما" اإلنسان تفرح باهلل )لوقا 46: 1"بسوخيه" اإلنسان تعظّم الّرب )لوقا  -

 دعى "بنوما" )عبرانيين(، كما يُ 1: 6يوحنا يُدعى الجزء غير المادي في اإلنسان "بسوخيه" )رؤيا  -

10 :03 .) 

(، 6: 0تيموثاوس 1؛ 45: 12"بسوخيه" اإلنسان يمكن أن تشير إلى كامل الّذات أو الّشخص )مرقس  -

 (. 01: 4كورنثوس 1بينما أي ميٍل فيه يمكن أن يُدعى "روًحا" )بنوما(، مثل "روح الوداعة" )

 

 ب. يمكن استخدام هاتين الكلمتين بمعنيين مختلفين. 

. "البسوخيه" الفكري، والكلمة "بنوما" على النّشاط العاطفيبشكٍل عاّم، تشّدد الكلمة "بسوخيه" على النّشاط 

(، وتخطّط 3: 0(، بينما "البنوما" تدِرك وتشعر )مرقس 32: 10( وتِحّب )مرقس 33: 06تحزن )متّى 

 (. 14: 14كورنثوس 1(، وتصلّي )11: 0كورنثوس 1(، وتعرف )01: 11 الرسل )أعمال

 

كثيًرا ما تُستخدم الكلمة "بسوخيه" بمعنى أوسع في إشارة إلى كامل الحياة التّي تفوق الحياة الجسدية وتسمو 

عليها، بينما "بنوما" تكون أكثر تحديًدا. وكثيًرا ما تشير الكلمة "بنوما" إلى الّروح البشريّة في عالقة اإلنسان 

يته حين يُنظَر إليها بصفتها الفاعل في أعمال العبادة أو أعمال لها باهلل أو بإدراك اإلنسان لذاته أو بشخص

 عالقة بالعبادة، مثل الّصالة والّشهادة. 

 

 .23: 5تسالونيكي 1فهم الكلمات "روح" و"نفس" و"جسد" في . 4

 أ. النّّص اليوناني وترجمته الحرفيّة.

Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς,  

الّسالم نفسه يقّدسكم بالتّمام )بشكٍل كامل وإلى النّهاية(إله   

καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως  

 و]لتُحفظ[ روحكم ونفسكم وجسدكم )كامل كيانكم( بال عيب وبكل كمال

ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ τηρηθείη.  
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يسوع المسيح )من الّدينونة الرهيبة( في مجيء/ عودة ربّنا  

 

 ب. شرح ترجمة النّص.

ال تمثّل ثالثة أجزاء  "جسد"و "نفس"و "روح"ال يعلّم هذا النّص بتقسيم اإلنسان إلى ثالثة أجزاء. فالكلمات 

كاملةً في كل  روحكمإله الّسالم بالتّمام، و]لتُحفَظ[  كمالطّبيعة البشرية. فيمكن ترجمة هذه اآلية إلى: "وليقّدس

 بال لوم )تُحفَظ من الّدينونة الّرهيبة(."  نفسكم وجسدكمجزٍء، ولتُحفَظ 

 

 .12: 4فهم الكلمات "نفس" و"روح" و"المفاصل والمخاخ" في عبرانيين . 5

 .أ. النّص اليوناني والتّرجمة الحرفية

Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον 

 ألن كلمة هللا حية وفاعلة )نشطة، قوية(، وأمضى )أَحّد( من كل سيٍف ذي حّدين،

καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν,  

 ومخترقة إلى النّفس والّروح، ومفرق المفاصل والمخاخ،

καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·  

 ومقتدرة في الحكم على أفكار ونّيات )مقاصد، تداُرسات( القلب. 

  .شرح ترجمة النص. ب

ال يُعلّم هذا النّص عن تقسيم طبيعة اإلنسان إلى ثالثة أجزاء. ومن غير اآلمن والّسليم أن نقّدم استنتاجاٍت مبنية 

 .النّظريات الّسيكولوجية التّي يعتنقها الكاتبعلى هذا النّص بشأن 

  

كامل ، باعتبارها تعبيًرا عن الّنفس والّروح والمفاصل والمخاخينبغي فهم ورود الُمصطلحات األربعة، 

، وتسلّط ضوءها أعماق كياننا الّروحي. كلمة هللا تفحص الّطبيعة الّذهنيّة أو الروحيّة لإلنسان في كلِّ الّنواحي

: 4كورنثوس 1؛ 13: 4عنا التّي تخفى حتّى علينا. سيعمل هللا هذا األمر في يوم الّدينونة )عبرانيين على دواف

5 .) 

 

 وينبغي ترجمة النّص اليوناني كما يلي: 

 "ألن كلمة هللا حيّة وفاعلة، وأحّد من أي سيٍف ذي حّدين، 
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 وهي تخترق وتصل حتى إلى مفرق النّفس والّروح، والمفاصل والمخاخ، 

 وقادرة على تمييز أفكار ونيات القلب والحكم عليها." 

 

 .33: 12فهم الكلمات "قلب" و"نفس" و"فكر" و"قدرة" في مرقس . 6

 -)في اليونانيّة: "كارديا"  "القلب"للكلمات "قلب" و"نفس" و"فكر" معاٍن عديدة في اليونانيّة. فبشكٍل عام، 

kardia في  "الّنفس"(. بينما 03: 4( هو مركز وجود اإلنسان، ونبع أفكاره وكلماته وأعماله )أمثال(

)في اليونانية:  "الفكر"( هي مركز النّشاط العاطفي في اإلنسان. وبالنّسبة لـpsuchè –اليونانية: "بسوخيه" 

 :بالنّسبة لـ"القدرة" )في اليونانية ( فهو مركز التّفكير والحالة الّذهنية والمواقف. أماdianoia –"ديانويا" 

 ( فهي القّوة والطّاقة اللتين بهما يعمل اإلنسان أعماله. ischus –"إيسخوس" 

 

علينا في النّظر إلى هذا المقطع الكتابي أال نبالغ في التّحليل. فالمقصود بهذه الكلمات األربعة مًعا هو أن على 

 أعطاه هللا إيّاها.  يات التيبكل اإلمكانالمسيحي المؤمن أن يحّب هللا 

 

 .الكلمتان "نفس" و"روح" في عالقتهما بالحياة والموت. 7

ليس من تفريق واضح في الكتاب الُمقدَّس بين الكلمتين "نفس" و"روح". فكلتا هاتَين الكلمتَين تُستخَدمان في 

 . كيانه الّروحيّ ، أو كيانه غير المرئيّ ، أو كيانه الالماديفي اإلنسان، أي  مبدأ الحياةوصف 

 

 الموت إما بالكلمة "نفس" أو الكلمة "روح".  قبلأ. يتم التّعبير عن مبدأ الحياة في اإلنسان 

 موته الجسدي.  قبليستخدم الكتاب الُمقّدس الكلمتين في وصف مبدأ الحياة في اإلنسان 

سده الفاني إما باستخدام الكلمة "نفس" قبل الموت الجسدي لإلنسان، يتّم التّعبير عن مبدأ حياة اإلنسان في ج

"بسوخيه"، وكلتاهما تُترجمان إلى "حياة" أيًضا( أو الكلمة "روح" )في  :"نِفِش"، وفي اليونانيّة :)في العبرية

اح" وفي اليونانيّة :العبريّة  "بنوما"(.  :"روَّ

 

 ؛ رؤيا06-05: 16؛ 07-05: 6؛ متّى 1: 63؛ 1: 31؛ مزمور 7: 0الكلمة "نفس" ُمستخدمة في تكوين 

 . 13: 13 يوحنا
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: 03؛ لوقا 55: 3؛ لوقا 06-36؛ حزقيال 5: 31؛ مزمور 15-14: 34الكلمة "روح" ُمستخدمة في أيوب 

 . 06: 0؛ يعقوب 1: 7كورنثوس 0؛ 34: 7كورنثوس 1؛ 12: 3؛ رومية 46

 

 نفس" أو الكلمة "روح".الموت إما بالكلمة " بعدب. يتّم التّعبير عن مبدأ الحياة في اإلنسان 

 موته الجسدي.  بعديستخدم الكتاب الُمقدَّس هاتَين الكلمتَين لوصف كيان اإلنسان وحياته 

)كيانه الالمادي الُمجّرد من  كيان اإلنسان من دون جسده المادي الفانيبعد الموت الجسدي، يتم التّعبير عن 

"نِفِش"( أو بالكلمة "روح" )في  :خيه"، وفي العبرية"بسو :ثوب الجسد( إّما بالكلمة "نفس" )في اليونانية

 "بنوما"(.  :"رّواح"، وفي اليونانية :العبرية

 

 . 4: 02؛ 1: 6 يوحنا تُستخَدم الكلمة "نفس" في رؤيا

 . 03: 10؛ عبرانيين 14: 06؛ إشعياء 7: 10تُستخَدم الكلمة "روح" في جامعة 

 

 ب. طبيعة الموت الجسدي

 

 بشأن طبيعة الموت الجسدي.هناك آراء مختلفة 

 .خلق هللا اإلنسان خالًدا. 2

 . 17-15: 0؛ تكوين 11: 3؛ جامعة 07: 1تكوين  اقرأ

 سقوطه في الخطيّة؟ وقبل: ماذا كانت طبيعة اإلنسان بعد خلقه شف وناق  اكتش  

 .مالحظات 

ليس الموت من طبيعتهما. فقد ُخلِقا على صورة هللا، ويبدو ؛ أي خالَدينُخلِق اإلنسانان األّوالن، آدم وحواء، 

أجساد أن هذه الحالة تستبعد التّحلُّل والتّفسُّخ والموت. ففي خلق هللا إيّاهما وضع األبدية في قلوب البشر. ُخلِقت 

 خالّدةً ال تموت.  ونفوس البشر

 

ات األخرى قد ُخلِقْت خالَدةً. فما يعلّمه هو فقط ال يشير إلى أنَّ كلَّ الكائنات والموجود 07-06: 1ولكن تكوين 

 لم يكن جزًءا من الطّبيعة التّي خلقها هللا في األصل.  للجنس البشريأن الموت الجسدي 
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 . الموت الجسدي لإلنسان هو عقوبة هللا للخطيّة. 2

 .3: 01 يوحنا ؛ رؤيا46: 05؛ 03: 12؛ متّى 01-03: 5؛ يوحنّا 11-17: 3؛ 17-15: 0تكوين  اقرأ

 ؟الّسقوط في الخطيّة بعد: ماذا صارت طبيعة اإلنسان شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

هو الذي يخطئ، ولذا  اإلنسانالجسدي والّروحي واألبدي دخل خليقة هللا عقابًا من هللا للخطيّة.  موت اإلنسان

هو الذي يموت! بعد أن سقط الجنس البشري في الخطيّة، صارت أجسادهم مائتة، أي قابلة للموت.  فاإلنسان

( ال نفوسهم)أو  أرواحهمتموت، فإنَّ  أجسادهم. ولكن مع أنَّ الّترابوحين يموتون تتحلّل أجسادهم، وتعود إلى 

 تموت وال يمكن أن تُقتَل. 

 

هللا أجساد المسيحيين المؤمنين وأرواحهم )أو  سيغيّركل البشر، بعد المجيء الثّاني للمسيح وقيامة أجساد 

أجساد وأرواح )أو نفوس( غير المؤمنين واألشرار  سيُهلِك(، ولكنّه 3-1: 3يوحنّا 1؛ 01: 3نفوسهم( )فيلبّي 

 ا أبديًاعقابً األجساد واألرواح )أو النّفوس(، ألن هالكها يُوَصف بكونه  فناءال تعني  "يهلك"في جهنّم. الكلمة 

 (. 46: 05 في جهنَّم )متّى

 

 . الموت الجسدي لإلنسان شيء غير طبيعي. 3

 . 13: 3؛ غالطية 16: 5؛ 30: 1؛ رومية 11-7: 12مزمور  اقرأ

 : كيف يُنظَر إلى الموت الجسدّي لإلنسان؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

. ال يؤمن هؤالء عموًما باهلل أو بحقيقة الخطيّة )القصور عن الوصول طبيعيًايرى بعض النّاس الموت أمًرا 

إلى هدف هللا لحياة اإلنسان(، كما ال يؤمنون بأبدية النّفس اإلنسانية. ولذا، يعتقدون أن الموت فراغ وبطالن ال 

 يمكن تفسيرهما، وبأنّه ببساطة نهاية كلِّ وجود. ال يعتبِر هؤالء الموت أمًرا مرعبًا. 

 

. يؤمن هؤالء بشكٍل عاّم باهلل، وبأنَّ هللا خلق اإلنسان. ولكّن لديهم غير طبيعييرى آخرون أن الموت أمٌر و

 معتقدات مختلفة عن طبيعة اإلنسان حين ُخلِق، ولذا فإن لديهم آراء ونظرات مختلفة بشأن طبيعة الموت. 
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، أي أن الموت جزٌء من تكوينه. ويقولون إنّه ألّن اإلنسان سقط في مائًتايؤمن البعض أن اإلنسان ُخلِق 

. فالموت الجسدي هو ببساطة استمراريّة لحالة الجنس البشري فقد فشل عن االرتقاء إلى قمة الخلودالخطيّة، 

 المائتة األصلية. 

 

ه ألنَّ اإلنسان سقط في . يقول هؤالء إنّ خالًداوثمة آخرون )مسيحيون مؤمنون( يعتقدون أن اإلنسان ُخلِق 

. ويرى هؤالء أنَّ الموت الجسدي هو عقاب عصيان اإلنسان َفَقَد إمكانية االستمرارية في الخلودالخطيّة 

بالنّسبة لإلنسان، بل كتعبيٍر عن الغضب  طبيعي(. ال يقّدم الكتاب الُمقدَّس الموَت كأمٍر 17-15: 0)تكوين 

(، وكلعنة )غالطية 16: 5(، وكدينونٍة )رومية 30: 1هللا )رومية  (، وكُحكٍم من11-7: 12)مزمور  اإللهي

3 :13 .) 

 

، وليس عن الموت الجسدي لكلِّ الخالئق الموت الجسدي لإلنسان فقطعن  17: 0فر التّكوين يتحّدث سِ 

قت عن أكل النّباتات، مما يشير إلى أن ثّمة كائنات حية على األرض ُخلِ  32-01: 1األخرى. فيتكلّم تكوين 

لتكون مائتة. وهكذا، مع أنَّ الموت أمٌر غير طبيعي بالنّسبة لخليقة هللا، فإّن موت كل الكائنات الحية األخرى 

 )كالنّباتات واألشجار والّسمك والطّيور والّزواحف( لم يكن أمًرا غير طبيعي بحسب قصد هللا في خلقها. 

 

 .تّم تأجيل الموت الجسدي لإلنسان لسبٍب وجيه. 4

 .1-7: 3بطرس 0؛ 12: 1تيموثاوس 0؛ 06-05: 3؛ رومية 17-15: 14 الرسل ؛ أعمال17: 0تكوين  اقرأ

 : لماذا لم يِمت هللا اإلنسان فوَر سقوطه في الخطيّة؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

ا وعادالً فقط، فربَّما كان سيوقِع عقاب الموت فوًرا على اإلنسانَين األّولَين بعد سقوطهما في  لو أنَّ هللا كان باّرً

 الخطيّة. 

 

ولكن ألنَّ هللا باّر ولطيف مليٌء بالنّعمة، فقد أبدى صبًرا عظيًما تجاه خليقته. فبنعمته العاّمة لكلِّ خالئقه كبح 

 ال يكبحهما. الخطيّة والموت وما يز
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(، ويبيد 12: 1تيموثاوس 0؛ 03: 12وهللا، بنعمته الخاّصة في يسوع المسيح، ينير الحياة والخلود )يوحنّا 

؛ 11: 33(! إنه ال يريد أن يهلك النّاس، ولكنّه يتوق ألن يتوبوا )حزقيال 56-52: 15كورنثوس 1الموت )

 تيموثاوس1

لبشارة اإلنجيل باإليمان سيشاركون يسوع انتصاره على الموت (. كلُّ الذين يستجيبون 1: 3بطرس 0؛ 4: 0

 الجسدي وعلى الهالك األبدي للجسد والنّفس في جهنَّم! 

 

 .الموت الجسدي لإلنسان عودةٌ إلى التّراب. 5

 .11: 3؛ 7: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات

ُخلِق اإلنسان من "تراب" األرض )عناصرها(. حين يموت اإلنسان ينفصل جسده عن روحه )أو نفسه(،  

 ويعود إلى األرض التّي أُِخذ منها، إما بالّدفن أو التّرميد. "اإلنسان من التّراب، وإلى التّراب يعود." 

 

 .الموت الجسدي لإلنسان انفصال تاّم عن أحداث األرض. 6

 . 7: 6تيموثاوس 1؛ 31-07: 16؛ لوقا 16: 63؛ إشعياء 10-1: 1؛ جامعة 17، 12: 41مزمور  اقرأ

 .مالحظات

الّشخص الذي دخل حالة الموت لن تكون له أية صلة بأّي شيء يحدث تحَت الّشمس في أرضنا الحالية. فال 

يعود يستطيع أْن يعرف عّما يحدث في أرضنا الحالية، وال يستطيع أن يضع خططًا تتعلَّق باألرض الحالية أو 

ض! وال تعود له أية صلة بعائلته، وال يعمل أيَّ شيٍء فيها. وال يعود له أي تأثيٍر أو نفوذ على هذه األر

 يستطيع التّواُصل معهم. 

الموت الجسدي لإلنسان انفصاٌل بين جسده وروحه )أو نفسه(، وانفصال عن عائلته الحبيبة وأصدقائه على 

األرض، وانفصال عن كلِّ إنجازاته وأمالكه على األرض، وانفصال عن كلِّ األحداث التّي تحصل على 

ن جسده يكون ساكنًا في القبر وفي حالة تفسُّخ وتحلُّل، فإنَّ روحه )أو نفسه( لن تكون لها أية األرض. ومع أ

 عالقة بما يحدث في األرض الحالية. 

 

 ج. موت المسيحي المؤمن
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: إن كان يسوع المسيح تألّم ومات بدالً عن المسيحيِّين المؤمنين، فلماذا ينبغي للمسيحيِّين شف وناق  اكتش  

 ن أن تألّموا ويموتوا؟ المؤمني

 

 

 . لم يُعد الموت الجسدي للمسيحي المؤمن عقابًا. 1

 :1؛ عبرانيين 12-6: 5؛ 06-03: 3؛ رومية 56: 15كورنثوس 1؛ 03: 6؛ رومية 15: 116مزمور  اقرأ

04-06 . 

 .مالحظات

 (. 03: 6بالنّسبة لغير المؤمنين ما يزال الموت عقابًا للخطيّة )رومية 

 

(. الموت الجسدي للمؤمنين 15: 116ولكن بالنّسبة للمسيحي المؤمن لم يُعد الموت عقابًا للخطيّة )مزمور 

، ألن ذبيحة المسيح الكفارية على الّصليب قد أرضت مطالب عدالة هللا وغضبه لم يُعد عقابًا للخطيّةبالمسيح 

؛ 6-5: 53لعادل لخطايا البشر )إشعياء ر على خطاياهم. أظهر موت المسيح على الّصليب عقاب هللا ااالب

بالحقيقة، فكّل خطاياهم مغفورة ولم يُعد ممكنًا اعتبار موتهم  مبّررون(. المؤمنون 13: 3 ؛04: 0بطرس 1

 الجسدي عقابًا لخطاياهم. 

 

 .الموت الجسدي للمسيحي المؤمن هو وسيلة هللا لتقديسه. 2

 يوحنّا1؛ 30-03: 1؛ رومية 05: 01؛ 07، 10: 14؛ أمثال 43-47: 31؛ 17-15؛ 12-5: 41مزمور  اقرأ

 . 14-10: 4بطرس 1؛ 12-7: 5؛ 15: 4؛ عبرانيين 11-7: 4كورنثوس 0؛ 17: 3؛ رومية 15-17: 0

 .مالحظات

 اآلالم والموت الجسدي التّي يتعرَّض لها المؤمن هي وسيلة هللا لتقديسه. 

 

يسوع لم يخطئ قط، فِمن المؤّكد أنّه واجه أنواًعا شتّى من التّجارب والمعاناة البشرية. بالنّسبة ليسوع مع أنَّ 

 المسيح، كانت هذه التّجارب والمعاناة وسيلةً لتكميل طبيعته البشرية الّضعيفة. 
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ونها تساعدهم في مقاومة وكذلك مع أنَّ المسيحيين المؤمنين يخطئون، فإنَّ أنواع اآلالم المختلفة التّي يجتاز

، وكبح ميولهم العالمية، ورعاية وتعزيز فكرهم واهتماماتهم الروحيّة. يعلّم رغباتهم وشهواتهمكبريائهم وإماتة 

الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن القصد من آالم المؤمنين على األرض هو أن تُعلَن الحياة الجديدة والُمقّدسة في 

 قًا في الّسماء إلى األبد. أجسادهم، اآلن على األرض والح

 

 .الموت الجسدي للمسيحي المؤمن هو إكمال لعمل تقديسهم وبداية حياتهم الكاملة. 3

 .07: 01 يوحنا ؛ رؤيا03: 10؛ عبرانيّين 52: 15كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

 الموت الجسدي هو ذروة اآلالم التّي يتعرَّض لها المسيحي المؤمن على األرض. 

 

: "إنَّ لحًما ودًما ال يقدران أن يرثا ملكوت هللا، وال يرث الفساد عدم الفساد." ما 52: 15كورنثوس 1نقرأ في 

لموت الجسدي. أجساد لو عفلضّ لتزال أجساد المسيحيّين المؤمنين الحاليّة خاضعة للطبيعة الخاطئة و

 يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يدخلوا المؤمنين الحالية ترث ملكوت هللا لكن في حالَتِها الكاملة النّهائية. فال

 الّسماء اآلن أو األرض الجديدة الحقًا في حالتهم المائتة التّي يعيشون فيها اآلن. 

 

لهذا ينبغي أن تموت أجساد المسيحيين المؤمنين الحالية، وتتغيّر. وكما دخل يسوع المسيح إلى مجده من خالل 

آالمه األرضية وموته الجسدي، ينبغي للمسيحيّين أن يدخلوا حالتهم األبدية فقط من خالل آالمهم على األرض 

رواحهم )أو نفوسهم(، حتى يصيروا وموتهم الجسدي! موتهم الجسدي على األرض إكماٌل لعمل تقديس أ

لين" ) بالنّسبة للمسيحيِّين  ليس الّنهاية(. الموت الجسدي 03: 10؛ عبرانيين 3-1: 3يوحنّا 1"أرواَح أبراٍر مكمَّ

حياتهم الكاملة، أوالً في الّسماء ثم في األرض الجديدة! حين يموت المؤمن سيرى  بدايةالمؤمنين، ولكنّه 

 (. 62-54: 7 الرسل ؛ انظر أعمال04-02: 1ع المسيح )فيلبّي المسيح فوًرا ويكون م

 

 .بالنّسبة للمسيحي المؤمن يحّل الّرجاء بالقيامة الجسديّة محلَّ الخوف من الموت الجسدي. 4

  .15-14: 0؛ عبرانيين 04: 0 الرسل ؛ أعمال44-42: 00لوقا  اقرأ

 .مالحظات

 اآلالم األرضية والموت الجسدي التّي يختبرها المؤمنون تصير بّوابتهم إلى الّسماء. 
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 . تحّرر من ألم الموتالمسيح بموته وقيامته من الموت 

 

الخوف من الموت أتى  عوًضا عن. عبودية الخوف من الموتوالمسيح أيًضا يحّرر المسيحيّين المؤمنين من 

 رجاؤهم بالقيامة من الموت. والّرجاء المتنامي والمتزايد جزٌء من تقديس المؤمن! 

 

 

 د. حالة اإلنسان بعد الموت

 

: ماذا يحدث لجسد اإلنسان وروحه )أو نفسه( حين يموت؟ إلى أين يذهب جسد اإلنسان بعد شف وناق  اكتش  

 الموت، وإلى أين تذهب نفسه أو روحه؟ هل تذهب أرواح أو نفوس كل النّاس إلى المكاِن نفسه بعد الموت؟ 

 

 .أبدي هو كيان اإلنسان من دون جسده الحالي. 1

 . 11: 3جامعة  اقرأ

 .مالحظات

 م الكتاب الُمقدَّس أن روح اإلنسان )أو نفسه( أبدية. جسده المادي مؤقّت، ولكنّه سيُقام الحقًا. يعلِّ 

 

 .حالة اإلنسان غير المتبّرر بيسوع بعد موته الجسدي. 2

 .12-6: 1تسالونيكي 0؛ 12-4: 0بطرس 0؛ 03-00: 16؛ لوقا 43-40: 1؛ مرقس 46: 05متّى  اقرأ

 .مالحظات

ا بفعل إيمانه بيسوع المسيح، تنفصل روحه )أو  عند موت اإلنسان غير الباّر، أي الّشخص الذين لم يِصْر باّرً

أنَّ اإلنسان غير الباّر يذهب فوًرا إلى  03-00: 16نفسه( عن جسده، ويدخل إلى الجحيم فوًرا. نتعلّم من لوقا 

ما األشرار محفوظون ليوم الّدينونة، يستمّر عذابهم. الجحيم حين يعاني العذاب. يعلّم الّرسول بطرس أنّه بين

يعلّم يسوع والّرسول بولس أنه في يوم الّدينونة، سيذهب األشرار/ غير األبرار إلى عقاب أبدي، بعيًدا عن 

 محضر هللا ووجهه. 
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 .حالة اإلنسان المتبّرر بعد موته الجسدي. 3

 . 31-35: 3؛ رومية 04-00: 10؛ عبرانيين 03-01: 1؛ فيلبّي 3: 5كورنثوس 0؛ 43: 03لوقا  اقرأ

 .مالحظات

حين يموت البار، الذي نال بّره بإيمانه بيسوع المسيح، تنفصل روحه )أو نفسه( عن جسده، وتدخل فوًرا إلى 

ل، الذي ال بّد أنه كان باًرا في عيني هللا، حملته  00: 16محضر يسوع المسيح. نتعلَّم من لوقا  أنَّ المتسوِّ

أنَّ اللص التّائب دخل الفردوس فوًرا ليكون مع  43: 03ئكة فوًرا إلى حضن إبراهيم. ونتعلم من لوقا المال

أّن ترك المؤمن للجسد يعني أن ينتقل ليكون مع  3: 5كورنثوس 0يسوع المسيح. ويعلّم الّرسول بولس في 

: 10يح. وتصف رسالة العبرانيين أن تركه األرض يعني أن يكون مع المس 03-01 :1الّرّب. ويعلّم في فيلبّي 

، وبأنه يجيء إلى "وجود المسيحي المؤمن في الّسماء بصفته مجيئاً إلى "ربواٍت هم محفل مالئكة 00-04

وإلى  ،و"إلى وسيط العهد الجديد يسوع" ،و"إلى هللا ديّان الجميع" ،"كنيسة أبكار مكتوبين في الّسموات"

لين" أنَّ الموت الجسدي ال يمكن أن  31-35: 3وأخيًرا، يعلّم الكتاب المقدَّس في رومية  ."أرواح أبرار مكمَّ

 يفصل المسيحي المؤمن عن هللا وعن محبة هللا له! 

 

 .حالة أرواح المؤمنين في الّسماء. 4

 أرواح )أو نفوس( المسيحيّين المؤمنين في الّسماء؟  وتفعل: ماذا تختبر شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

خالل الفترة التّي تفصل ما بين موت المسيحي المؤمن وقيامته، يكون جسده في القبر على األرض، بينما 

 روحه )أو نفس( مع هللا في الّسماء. وتكون الّروح )أو النّفس( واعية ونشطة في الّسماء. 

 

 أ. سيرى المؤمنون مجد المسيح.  

 .04: 17؛ 4-1: 14يوحنّا  اقرأ

 .مالحظات

، أي في محضر المسيح وترى مجدهحين يموت المسيحيّون المؤمنون جسديًا، تكون أرواحهم )أو نفوسهم( 

 محبّته ورحمته وقداسته وبّره ولطفه وحكمته، وغيرها من األمور.  ترى وتختبرأنّها 

 

 ب. المؤمنون سيستريحون.  
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 . 13: 14؛ 17-16: 7؛ رؤيا 11-1: 4عبرانيين  اقرأ

 .مالحظات

من التّنافُس واإلجهاد والمشاكل والمرض والقلق واأللم والمعاناة والخوف  ستستريحهم )أو نفوسهم( أرواح

 الموجودة في حياتهم األرضية، فلن يعودوا يعانون أو يتألّمون. وجميع األمور  والعذاب والخطيّة والحزن

 

 ج. المؤمنون سيعرفون.

 .10-1: 13كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

 كلَّ شيٍء يحتاجون لمعرفته معرفةً كاملة.  وسيعرفونسيختفي نقص المؤمنين 

 

 سيمتلئ المؤمنون بالفرح.د.  

 .11: 16مزمور  اقرأ

 .مالحظات

 وبسعادة أبدية في محضر هللا.  بالفرحسيمتلئ المؤمنون 

 

 هـ. المؤمنون سيرنّمون. 

 .14-11: 5؛ 11-1: 4 يوحنا : رؤيااقرأ

 .مالحظات

 هللا.  ويعبدون ويسبِّحونالمؤمنون ترانيم جديدة للّرّب  سيرّنم

 

 و. المؤمنون سيعبدون ويخدمون. 

 .15-1: 7 يوحنا رؤيا اقرأ

 .مالحظات

المؤمنون هللا ليَل نهار. ومثل المالئكة، الذين ال أجساد لهم، سيعبد المؤمنون هللا بأعمال كثيرة التّنّوع  سيعبد

 وذات مغزى ومعنى. 
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 نون سيملكون.ز. المؤم 

 . 01: 3؛ 07-06: 0 يوحنا ؛ رؤيا1-3: 0مزمور  اقرأ

 .مالحظات

على  عرش المسيح وانتصاره العظيمألن المؤمنين سيكونون مع المسيح في الّسماء، فإنّهم يشاركون في 

الخطيّة والموت وكل األعداء البشريين وإبليس. يستخدم الّرب لغةً مجازية في تصوير القضاء التّام على كلِّ 

مقاومة وعلى كّل الذين يقاومون المسيح. سيشترك المؤمنون في انتصار المسيح حين سيكونون مع المسيح 

 في الّسماء قبل مجيئه الثّاني. 

 

 تسالونيكي1إلى األرض، سيأتي المؤمنون مع المسيح ليقاضي األحياء واألموات ) وفي المجيء الثّاني للمسيح

(. ولذا، سيشترك المؤمنون في إنجازات انتصار المسيح النّهائي على األشرار في 30-31: 05؛ متّى 14: 4

 (، وسيشتركون بمجده األبدي! وسيُهَزم أعداء المسيح16-15: 11 يوحنا ؛ رؤيا41: 13األرض )متّى 

 والمسيحيين إلى أبد اآلبدين ثانيةً! 

وبعد المجيء الثّاني، وفي األرض الجديدة، سيجلس االثنا عشر رسوالً "على اثني عشر كرسيًا ]يدينون[ 

(. يشير هذان المقطعان إلى ملكوت هللا في 32-03: 00؛ لوقا 03: 11أسباط إسرائيل االثني عشر" )متّى 

: 13؛ متّى 3: 10)دانيال  "الُملك على، والبروز والّتألُّق"هنا بمعنى  يدين""شكله النّهائي. ينبغي فهم كلمة 

هنا تعبير يشير إلى إسرائيل الجديدة بعَد رّدها إلى هللا، ويمكن أن  "أسباط إسرائيل االثني عشر"(. وعبارة 43

الم إلى نهايته )رومية تكون إشارة إّما إلى المختارين من بين أسباط اليهود االثني عشر من بداية تاريخ الع

(، أو تكون إشارة إلى كل المختارين من اليهود واألمميين )غير اليهود( من بداية تاريخ العالم إلى 06: 11

، لن تجديد كل شيء(. وعلى جميع األحوال، ال بدَّ أنّها إشارة إلى مؤمنين، ألنّه بعد 16: 6نهايته )غالطية 

 (. 07: 01 يوحنا كوت هللا في شكله األخير والنّهائي )رؤيايكون هناك أي شيٍء نجس ليدخل إلى مل

 

  ال يقّدم الكتاب الُمقدس أّي وصٍف ُمحّدد الختبارات وأعمال المسيحيّين المؤمنين في الّسماء!
 

 هـ. حالة اإلنسان بعد الموت

 : ماذا يحدث للمؤمنين بعد قيامة أجسادهم! ف وناق شاكتش  
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 .القيامة الجسديةحالة غير األبرار بعد . 1

 . 3: 01 يوحنا ؛ رؤيا03: 12متّى  اقرأ

 .مالحظات

في قيامة أجساد غير األبرار )غير المؤمنين(، ستعود أجساد الموتى لالتّحاد بأرواحهم )أو نفوسهم(. وحينئٍذ 

(. وأخيًرا، سيُطَرحون بأجسادهم وأرواحهم 46-41: 05ستُعلَن دينونتهم في الّدينونة األخيرة في الهواء )متّى 

 )أو نفوسهم( إلى جهنَّم. 

 

 .ة في الجسدحالة األبرار بعد القيام. 2

 . 17: 4؛ رومية 01-02: 3فيلبّي  اقرأ

 .مالحظات

أجساد المؤمنين الموتى في قبورهم أو منثوًرا في أماكن أخرى في  ترابحتّى المجيء الثّاني للمسيح، سيبقى 

أجسادهم الّسابقة وتتغيَّر بحيث تصير مثل جسد المسيح  ترابهذه األرض. ولكن في المجيء الثّاني، سيُقام 

( قادٌر على أن يقيم 3: 11؛ عبرانيّين 3: 1الُمقام المجيد! المسيح، الذي خلَق كّل ما يُرى ِمّما ال يُرى )يوحنّا 

م )أو ويغيّر أجسادهم الّسابقة، فتصير مثَل جسِده الُمقام. كما أن أجسادهم الُمقامة ستعود لتتّحد بأرواحه

(. وسينزلون مع المسيح إلى األرض الُمجدَّدة، ويكونون مع 42-31: 05أ؛ متّى 17: 4تسالونيكي 1نفوسهم( )

 (. 5-1: 01 يوحنا ب؛ رؤيا17: 4تسالونيكي 1المسيح إلى األبد على األرض الجديدة )

 

 . وخالَدةستكون أجساد المؤمنين الُمقامين أجساًدا غير مائتة بل مجيدة وقوية وروحيّة . 3

 . 01: 3؛ فيلبّي 54-53، 44-35: 15كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

يستخدم الّرسول بولس الّرموز الكتابية في تعليِمه أّن المؤمنين ينزلون في الموت كبذرٍة في األرض، يخرج 

د منها حياة أعظم وأمجد وأكثر. جسد اإلنسان الطّبيعي جسٌد هالك وضعيف وال جمال فيه، ولكّن األجسا

 ومجيدة وقويّة وروحيّة!  خالدةالُمقامة للمؤمنين ستكون 

 

، بمعنى أنّها لن تشيخ أو تمرض أو تضعف أو تموت. ستكون باقية وغير متهالكةستكون أجساد المؤمنين 

أجساد المؤمنين مجيدةً، أي أنّها ستشترك في الّسمات اإللهية، مثل محبّة هللا وقداسته وبّره وقّوته وحكمته. 
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، روحيّة، أي أنّها ستنال قّوة لتحيا الحياة المتغيّرة إلى األبد! وستكون أجسادهم الُمقامة قّوةام أجسادهم في ستُق

، أي أنّها ستبقى خالَدةً بمعنى أنّها ستكون جديدة بالكامل، وسيسيطر الّروح القدس عليها. وستكون أجسادهم 

ل أجسادهم موجودة إلى األبد في حياٍة خالَدة، في سعادة أبدية  وفي محضر هللا! وباختصار، في القيامة ستتحوَّ

الوضيعة إلى شبه جسد المسيح المجيد، الذي لم يُعد خاضًعا للقوانين الماّديّة التّي تسود األرض الحالية )يوحنّا 

 (. 4: 01 يوحنا ؛ رؤيا1: 1 الرسل ؛ أعمال01: 04؛ لوقا 06، 11، 6-1: 02

 

 لمؤمنونو. أسئلة كثيًرا ما يطرحها ا

 

 ؟هل ينبغي للمؤمنين أن يكرموا الموتى. 1

  ؟هل ينبغي االحتفال بذكرى األحبّاء المتوفّين من العائلة

 . 03الّسادس، والّدرس  اإلرشادي تتم اإلجابة عن هذا الّسؤال في الّدليل

 

 ؟هل سيكون المؤمنون قادرين على أن يعرفة بعضهم بعًضا. 2

الذين عملهم المؤمنون بمالهم األرضي سيرّحبون بهم في مساكنهم األبدية  األصدقاء، فإنَّ 1: 16بحسب لوقا 

في الّسماء. هؤالء األصدقاء، الذين استفادوا من الثّروات األرضيّة للمؤمنين ومن خدماتهم األخرى سيعِرفون 

 الذين أحسنوا إليهم ويرّحبون بهم حين يأتون إلى الّسماء!  

 

 نرى معرفةً وتمييًزا وتواصالً في الّسماء بين إبراهيم ولعازر.  ،31-11: 16وبحسب لوقا 

 

الفرح الذي يسود الّسماء والّصورة الّرمزية لوليمة. ولذا، فإن توقّع رؤيتنا بعضنا لبعض  11: 3ويِصف متّى 

 كة مع المسيح. ثانيةً وتمتُّعنا بالّشركة البهيجة مًعا في الّسماء أمٌر كتابيٌّ تماًما طالما كان خاضًعا للّشر

 

ن بعضهم بعًضا في الّسماء، فهل سيفتقدون أفراد عائالتهم وأصدقائهم وإن كان المؤمنون سيعرف. 3

 ؟المحبوبين والذين لم يصب حوا مؤمنين
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 "في المسيح"، فإنَّ كافّة العالقات التّي كانت لإلنسان على األرض التّي لم تُكن 52-46: 10بحسب متّى 

ستفقد معناها في الّسماء. ولذا، يمكننا أن نتوقَّع أنّنا حين نصل إلى الّسماء لن نعود نتذكَّر أيَّ شيٍء عن أفراد 

 عائالتنا وأصدقائنا الذين لم يكونوا مؤمنين. 

 

 ز. خدمة الجنازة المسيحيّة

 

 .الحزن على فقدان عزيٍز لموته. 1

 بالتّعبير عن الحزن.لنفسك سمح إأ. 

يكون موت العزيز مصحوبًا دائًما بالكثير من الحزن والّدموع. ورجاء المؤمن بالقيامة من الموت ال تلغي 

الحزن على فقدان العزيز. فيسوع المسيح نفسه بكى حين مات صديقه لعازر. وينبغي للمؤمنين أن يسمحوا 

 بالتّعبير عن الحزن بدرجٍة معقولة. 

 

 د اآلخرين في حزنهم.ب. ساع   

 لى المؤمنين أن يساعدوا إخوتهم المؤمنين الذي فقدوا عزيًزا في حزنهم. وهم في هذا عليهم أربعة مهّمات: وع

 أنّهم فقدوا عزيزهم.  في تقبُّل حقيقةيحتاجون ألن يساعدوهم 

 النّاتج عن فْقد ذلك العزيز.  أثناء اختبارهم لأللميحتاجون ألن يساعدوهم 

 من دون المتوفّي.  كيُّف مع الحياةفي التّ يحتاجون ألن يساعدوهم 

في الّدخول في عالقات جديدة مع المتوفّي من خالل مساعدته  يقّللوا من ارتباطهم العاطفييحتاجون ألن 

 . واّتخاذ أهداٍف جديدة في الحياة

 وتستغرق عملية الحزن والحداد هذه سنوات! 

 

 .طريقة عقد خدمة الجنازة المسيحيّة. 2

 التّرميد؟أ. الّدفن أم 

بأجساد الموتى. قضية التّرميد محّل جدل، ألنَّ الكتاب  يفعلوهعلى المؤمنين أن  ماال يصف الكتاب الُمقدَّس 

، وعدم إفنائه بالحرق والتّرميد. الجسد، يعتقد بعض المؤمنين أنه ينبغي دفن الجسدالُمقدَّس يتكلّم عن قيامة 
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إما بالّدفن أو التّرميد أو كارثة ما )تكوين  الّترابويعود إلى  يؤمن مؤمنون آخرون أنّه مع أّن الجسد سيتلف

د. يؤمن 13: 02 يوحنا ؛ رؤيا11: 3 (، فإن للمؤمن الحّق والحّريّة بأن يقّرر إن كان يريد أن يُدفَن أو يُرمَّ

 الّتراب (، سيقيم7: 0أو عناصر األرض )تكوين  الّترابهؤالء أنَّ هللا الذي خلق الجسد األصلي لإلنسان من 

(. ومع هذا، فإن لدى بعض 16: 4تسالونيكي 1؛ 3: 11أو عناصر ذلك الجسد األرضية بعد موته )عبرانيين 

 المسيحيّين المؤمنين تحفُّظات قويّة تجاه التّرميد. 

 

  .ب. مراسم الجنازة 

دفن المؤمن أو ترميده. ولكنَّ الكتاب الُمقّدس يعلّم بوضوح عن  كيفيةال يوِرد الكتاب الُمقدس تعليمات بشأن 

في قيامة  ما سيحدثالذي يذهب إليه النّاس بعد الموت، وعن  المكانوجود الموت في العالم، وعن  سبب

مة األجساد وفي الّدينونة األخيرة في المجيء الثّاني ليسوع المسيح. ولذا، فإّن ما يعلّمه الكتاب الُمقدس عن خد

في خدمة الجنازة! في  ما عليهم أن يعظوا بهالتّي بها على المؤمنين دفن الموتى، ولكن  الكيفيةالجنازة ليس 

خدمات الجنازات المسيحيّة يمكن للوّعاظ المؤمنين أن يكرزوا ببشارة اإلنجيل ويعلّموا الحقائق الكتابية المهّمة 

 للحاضرين. 

 

 .الوعظ في خدمة الجنازة المسيحيّة. 3

يمكن للمؤمنين أن يكرزوا برسائل عديدة خالل خدمات الجنازة. وفي ما يلي أربعة مواضيع يمكنهم أن يعظوا 

 عنها: 

 

 أ. يمكن للمؤمنين أن يعظوا عن مشكلة الموت. 

 . 12-7: 4كورنثوس 1؛ 12: 1تيموثاوس 0؛ 11-3: 5؛ رومية 07: 1؛ عبرانيين 03: 6رومية  اقرأ

إلى الكون كعقاب. فألن هللا قدوس وباّر، ال بدَّ أن  الموتالخطيّة بالموت، وقد أدخل هللا ال بدَّ هلل أن يعاقب 

لم أن يحلَّ مشكلة الموت. وليس من دين يعاقب بالموت. ولكْن من يمكنه أن يحّل مشكلة الموت؟ ال يستطيع العِ 

الذي يستطيع حل مشكلة  الوحيدهللا هو أو سحر يستطيع أن يحّل مشكلة الموت. ويقول الكتاب الُمقدَّس أن 

 الموت. 
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كما أنَّ هللا أنار الحياة األبديّة والخلود. فبرحمته ومحبته العظيمتَين للبشر، بذل نفسه في يسوع المسيح ليموت 

على الّصليب بدَل كّل الذين يؤمنون. وهكذا، نرى أن هللا حّل مشكلة الخطيّة ومشكلة الموت من خالل موت 

ع المسيح. ُكّل من يؤمن بيسوع المسيح تبّرر وسيخلص من غضب هللا في يوم الّدينونة وقيامة ابنه يسو

 األخير. 

 

يستخدم هللا األلم والموت كوسيلٍة للتقديس. ولذا، فإّن المؤمنين ال يتعرَّضون لأللم الجسدي والموت كعقاٍب 

 لهم، بل كوسيلٍة للتقديس وكبّوابٍة في دربهم إلى الّسماء. 

 

 للمؤمنين أن يعظوا عن المسيح الذي اختبر عقاب الموت بدالً منّا. ب. يمكن 

 . 04: 5؛ يوحنّا 06-01: 3؛ رومية 4-1: 12؛ 07-06: 7عبرانيين  اقرأ

 

عبر التّاريخ، شعر النّاس بالّذنب والخزي بسبب خطاياهم، وكانوا يقّدمون الّذبائح الحيوانية هلل. ولكنَّ 

ت تُمات بغير إرادتها. ولذا، فإّن هذه الّذبائح ال يمكنها أن تخلِّص النّاس من الحيوانات لم تكن كاملة، وكان

 خطاياهم. وهكذا، استمّر النّاس يشعرون بالّذنب بسبب خطاياهم. 

 

وبرغبٍة منه ليموت بدالً عنّا! اختبر المسيح  طوًعا واختياًراولكّن يسوع المسيح كان بال خطيّة، وقد قّدم نفسه 

عقاب الموت بدالً عنا، وهو الّذبيحة الوحيدة الكاملة عن خطايانا. كان موت المسيح الّذبيحة الكفاريّة عن 

خطايا كّل َمن يؤمن به. وفيه حّل غضب هللا وعقوبته العادالن بسبب الخطايا على يسوع المسيح، فزاال عن 

المسيح تبّرر المؤمنون بعمل هللا وتصالحوا معه. ولذا، لن يختبر أيُّ مؤمن الّدينونةَ في ما المؤمنين. بموت 

 بعد! فالمؤمن لن يختبر الموت بصفته عقابًا على خطاياه، بل كبداية حياته  الكاملة مع المسيح في الّسماء. 

 

ب    بدالً منا.ج. يمكن للمؤمنين أن يعظوا عن اختبار يسوع للموت الّرهيب والُمرع 

 . 15-14، 1: 0؛ عبرانيين 04-00: 0 الرسل ؛ أعمال46: 07متّى  اقرأ

 

له  ترك هللابدَل كل المؤمنين. وقد اختبر رعب وألم  ذاق الموتبدَل المؤمنين. فقد  ألم الموتالمسيح  اختبر

بدالً عن كل المؤمنين. ولذا فإّن كّل َمن يؤمن بيسوع المسيح هو حّر من قّوة الموت وسلطته، وهو حّر من 
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عبودية الخوف من الموت! المسيحيّون الحقيقيون، الذين يؤمنون بالكتاب الُمقدس لن يختبروا ألم ومرارة 

 م! ورعب الموت، ألن يسوع المسيح اختبر كلَّ هذه األمور بدالً منه

 

 د. يمكن للمؤمنين أن يعظوا عن المصير األبدي لإلنسان.

 . 0: 6كورنثوس 0؛ 11: 4؛ لوقا 46، 41، 34-31: 05؛ متّى 3-1: 5تسالونيكي 1 اقرأ

 

يتحّدد المصير األبدي لإلنسان من خالل عالقته بيسوع المسيح بينما هو حّي على األرض! وبعد الموت 

 رصة أخرى له ليخلص! الجسدي لإلنسان، لن تكون هناك ف

 

لمسيح وسرعة القيامة من الموت والّدينونة األخيرة الفورية تعني أنّه لن تكون هناك الثاني لمجيء الفجائية 

فرصة للتّوبة حين تحصل هذه األحداث. فحين تحدث هذه األمور ستكون الفرصة للتّوبة قد فاتت. لعالقتك 

مماتك في الجسد تأثير كبير وحاسم على الكيفية  قبلاألرض ألجله بيسوع المسيح والكيفية التي بها تحيا على 

 التّي بها ستُحاَكم! 

 

ليسوع المسيح أتى ليخلص النّاس! فقد قال: "ألّن ابَن اإلنسان قد جاء لكي يطلب ويخلِّص  األولفي المجيء 

(. وما 17: 3ص به العالم )يوحنّا (. فاهلل لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين هللا، بل ليخلِّ 12: 11ما قد هلك" )لوقا 

 أ(!0-1: 61نزال في "سنة الّرّب المقبولة" )إشعياء 

 

للمسيح لن يأتي ألجل توبة النّاس، بل ليحاكم النّاس ويحاسبهم! ولذا، على الواعظ أن  الّثانيولكن في المجيء 

لوا يسوع المسيح ُمخلًِّصا! نقرأ يعظ ببشارة اإلنجيل في خدمة الجنازة ويحّث األقرباء واآلخرين على أن يقب

: "هوذا اآلن وقٌت مقبول. هوذا اآلن يوُم خالص." اآلن، بينما ما تزاُل حيًا وقبل 0: 6كورنثوس 0في 

المجيء الثّاني ليسوع المسيح، هو الوقت الذي يمكنك أن تخلُص فيه! ولذا، إن لم تُكن قد قبلَت المسيح بعُد، 

 (. 02: 3 يوحنا ؛ رؤيا10: 1قلبك وحياتك )يوحنّا  عليك أن تصلّي إليه وتقبله في

 دقائق( 3) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب
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  تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. مراسم الجنازة المسيحيَّةالمتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

 .4-1تيموثاوس 1  ِمن يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك استخدم ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية 10: 3تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .4

  .حفظتَها

. استفد من منهجية 1 حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5)مزمور  هللاسيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

ن مالحظاتك .7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


