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 2الُملحق 

 نظريَّات عن الحياة بعد الموت
 
 

 

 : الكتاب الُمقدَّس يُعلِّم بوضوح الحقائق التالية عن الحياة بعد الموت

 : عالقة اإلنسان بأجداده وأسالفه الُمتَوفِّين(. 5، والُملحق 32نظر أيًضا الدليل السَّادس: الدرس )أ

 

يَُعلِّم الكتاب الُمقدَّس أنَّ اإلنسان يتألَّف ِمن َجَسد وروح )أو ِمن َجَسد، ونَْفس، وروح(. وروح اإلنسان ال تموت 

ف على تبموت الجسد. فروح المؤمن المسيحي  ذهب إلى السَّماء ُمباشرةً بعد الموت ويكون قادًرا على التعرُّ

 تواَصل مع األحياء على األرض. تستطيع أن تنسان الميت ال المؤمنين اآلخرين في السَّماء. ولكنَّ روح اإل

 

 تَفنيد بعض النظريَّات غير الكتابيَّة عن ما يَْحُدث لإلنسان بعد موته
 

فلي    أ( نظرية العالم السُّ
 

فلي تُعاِرض تعاليم الكتاب الُمقدَّس -1  . نظريَّة العالم السُّ

 

فلي أنَّ  فلي المدعو "الهاوية" )"تَُعلِّم نظريَّة العالم السُّ " في اللغة العبريَّة التي ُكتب بها العهد Sheolالعالم السُّ

" في اللغة اليونانيَّة التي ُكتب بها العهد الجديد( هو َمثوى األموات سواء كانوا غير Hadesالقديم، أو "

يغتين التاليتين: فلي في الصِّ  مؤمنين أو مؤمنين. وتوجد نظريَّة العالم السُّ

 

فلي األولى:ن ( أ  ظريَّة العالم السُّ

 

عندما يموت األبرار واألشرار فإن أجسادهم وأرواحهم )أو نفوسهم( تنزل إلى مكاٍن ما تحت األرض يُدعى 

"الهاوية". وهو مكان كئيب وُمظلِم يبقى فيه األموات إلى األبد. وهذا هو أيًضا ما تؤمن به بعض الديانات. 

فلي كما يعيشون على األرض. كما أنهم يؤمنون بأن األموات فَهُم يؤمنون بأنَّ الناس يعيش ون في العالم السُّ

يحتاجون إلى المال، والمنازل، والطعام، والمالبس، وغيرها ِمن ُمتطلَّبات الحياة األرضيَّة لكي يعيشوا في 

فلي. لهذا، يجب على أهلهم وأقربائهم أن يوفِّروا لهم هذه األشياء! وهُم ين فلي العالم السُّ ظرون إلى العالم السُّ

فلي هو ليس  على أنه مكان يَنعدم فيه الوعي األخالقي واألنشطة والفرح. وهكذا، فَهُْم يؤمنون أنَّ العالم السُّ

 مكانًا للُمكافأة وليس مكانًا للعقاب، بل هو مكان ُمحايد.
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فلي الثانية: ( ب  نظريَّة العالم السُّ

  

الحين  ل يُدعى "الفردوس"، وهو ُمَخصَّص للصَّ فلي ليس مكانًا ُمحايًدا، بل يُقسم إلى قِسمين: األوَّ العالم السُّ

)األبرار(؛ والثاني يُدعى "جهنَّم"، وهو ُمخصَّص للطَّالحين )األشرار(. والى أن يأتي يوم الحساب األخير، 

الحين يتمتَّعون ببعض المكافآت في الفر دوس، في حين أنَّ الطَّالحين يذوقون بعض العقاب في جهنَّم. فإنَّ الصَّ

ويؤمن البعض أنَّ الفردوس لليهود فقط. وتؤمن جماعة أخرى بأنَّ الفردوس هو فقط لليهود الذين تقيَّدوا 

ا بقيَّة اليهود واألمم فسيذهبون إلى جهنَّم. ويؤمن هؤالء اليهود أنَّ المسيَّا الذي سيأتي  سيُخلِّص بالناموس. أمَّ

فلي؛ أي في  فلي، ولكنَّ جميع األُمم )غير اليهود( سيظلون إلى األبد في العالم السُّ اليهود جميًعا ِمن العالم السُّ

الظالم. ويؤمن بعض المسيحيِّين أنَّ جميع المؤمنين ذهبوا إلى الفردوس قبل صعود يسوع إلى السماء، وأنهم 

 ذهبوا إلى السَّماء بعد صعوده. 

 

فلي ال تّتَّفق مع ما يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس! ولكنَّ   نظريَّات العالم السُّ

 

فلي )الهاوية( -2  .التَّعليم الكتابيُّ عن العالم السُّ

 

" ال تعني الشيء نفسه في كل آية ِمن آيات الكتاب الُمقدَّس. فهذه الكلمة تَِصف هيديس" أو "شيولإنَّ كلمة "

الذي  القبرمكان الموت سواء كان  حرفيَّاً ، أو تَِصف حالة الموت مجازيًّاثالثة جوانب للموت. فهي تَِصف 

الذي تذهب إليه أرواح األشرار وغير المؤمنين بعد موتهم.  الجحيمتوضع فيه أجساد جميع األموات، أو 

د المعنى المقصود  ياق نفسهويمكننا أن نَُحدِّ ال يُمكن لهذه  26-61: 61. ففي سياق اآليات لوقا ِمن خالل السِّ

 . الجحيمالكلمة إالَّ أن تُشير إلى المكان الذي يُدعى: 

 

 كلمة "شيول" أو هيديس" تَعني أحيانًا: حالة الموت.  ( أ

 

 "شيول" أو "هيديس" هي حالة انفصال الجسد عن الروح )أو النفس(.
 

عالم ار إلى حالة الموت في الكتاب الُمقدَّس على أنها مكان يؤلِّف . فكثيًرا ما يُشحالة الموت كقلعة لها أبواب

ابات، وأنه ال يُمكن ألحد سوى المسيح أن يفتحها الموت . وغالبًا ما يتم تصوير هذا المكان بأنه قلعة ذات بوَّ

تراب( الذي (. ويقوم هذا الوصف على تعميم فكرة القبر )العودة إلى ال61: 6؛ رؤيا 61: 61بمفاتيحه )َمتَّى 

(. وحيث إنَّ المؤمنين وغير 36-61: 2سينزل إليه جميع الناس عندما يَدخلون حالة الموت )الجامعة 

إنه ال يوجد أي تمييز بينهم  –مجازيًّا  –المؤمنين يختبرون الموت وتُوَضع أجسادهم في القبور، فيمكن القول 
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بُّ يُِميتُ (. "2-3: 1في شيول أو هيديس )الجامعة  َويُْصِعُد )إلى حالة الموت( َويُْحيِي، يَْطَرُح إِلَى اْلهَاِويَِة  الرَّ

(. وهذا النزول إلى شيول أو هيديس يَِرد في اآليات التالية في 1: 3صموئيل 6)إلى حالة الحياة(" ) ِمْنهَا

: 3 الرسل ؛ أعمال61: 62؛ هوشع 11: 11؛ المزمور 61-62: 61؛ 61-62: 61الكتاب الُمقدَّس: أيُّوب 

 ؛ رؤيا26، 31

: 11و  65: 11و  2: 22و  62: 61. وهناك بعض اآليات في الكتاب الُمقدَّس )مثل المزمور 31: 32؛ 1: 1

وكأنها نازلة إلى شيول أو كأنها موجودة في شيول. ولِكن ِمن المعروف لدينا أنَّ  األرواح( تَتحدَّث عن 11

ير الُمتكلِّم "نفسي" هي تعبير مجازي يشير إلى الذات. ( المرتبطة بضمnepheshكلمة "نفس" )بالعبريَّة: 

ي : "11: 11فعلى سبيل المثال، نقرأ في المزمور  ِمْن قَْبَضةِ  نَْفَسهُ أَيُّ إِْنَساٍن يَْحيَا َوالَ يََرى اْلَمْوَت؟ َوَمْن يُنَجِّ

ي ذاته ِمن قبضة الهاوية؟" ونقراْلهَاِويَِة؟  61-62: 32أ أيًضا في سفر األمثال " والمقصود هُنا هو: "َمن يُنَجِّ

ي  ا ِمن الموت  نفسهإنك إذا ضربت الولد بالعصا فإنك تُنَجِّ يه إمَّ ِمن الهاوية. والمقصود هنا هو أنك ستُنَجِّ

 الُمبَكِّر )حالة الموت في َحدِّ ذاتها(، أو ِمن العقاب في الجحيم. 

 

ن هللا عن حالة اإلنسان في الفترة الفاِصلة بين موته وقيامته . لم يَُكن إعالحالة الموت كمكان ُمْظلِم ال رجاء فيه

قد اكتََمل بعد في العهد القديم. وقد رأى البعض أنَّ حالة الموت )وال سيَّما حالة تََحلُّل الجسد في القبر( هي 

ه في الموت ، يَُعبِّر أيُّوب عن رأي61-1: 61و  33-61: 62و  62-1: 1حالة قاتمة وكئيبة. وفي ِسْفر أيُّوب 

أَْرِض الظُّْلَمِة فيقول إنه مكان الالعودة )إلى هذه األرض(، وإنه "أرض الظُّلمة وِظلِّ الموت"، وإنه "

ود، وإنه مكان يَقبَع اْلُمتََكاثِفَِة َواْلفَْوَضى "، وإنه مكان يَمُكث فيه اإلنسان في الظالم، وإنه مكان المكوث مع الدُّ

 هو وِخطَطُه ورغباته وآماله.  فيه الميت وراء أبواب ُمغلقة

 

جاء على ِخالف األشجار. فاألشجار َحتَّى 66-1: 61وفي أيُّوب  ، يَنظر أيُّوب إلى حالة الموت كشيء عديم الرَّ

د وتُْنبِت فروًعا جديدة. ولكنَّ اإلنسان يموت وال يرجع إلى الحياة ثانيةً على هذه تُْفِرخ ِمْن جديإن قُِطَعت فإنها 

  كذا، فخالفًا لألشجار والنباتات، فإنَّ اإلنسان لديه فُرصة واحدة للحياة على هذه األرض!األرض. وه

 

جاء في الحياة بعد حالة الموت في العهد القديم ( عن أُمنية 61-63: 61. بَعد ذلك، يَُعبِّر أيُّوب )في أيُّوب الرَّ

ًدا للموت لديه: فهل يُمكن أن يكون لإلنسان فُرصة أخرى في الحياة بعد الم وت؟ وهل يَُعيِّن هللا وقتًا ُمَحدَّ

فيُواريه ثُمَّ يَْذُكُره ِمن جديد؟ وهل يدعوه هللا ثانيةً إلى االستيقاظ ِمن نومه وإلى القيامة ِمن "شيول" )حالة 

الموت(؟ ففي هذه الحالة، سوف يَنتظر تجديد هللا ويكون له رجاء! ومع أنَّ أيُّوب قال هذه الكلمات بروح 
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ه، إالَّ أنه عاد وأسقَطَها في أيُّوب الن ر هذه 31-35: 61و  36-61: 61. وفي أيُّوب 61-61: 61بوَّ ، تَتََكرَّ

ة أخرى. فمع أنَّ أيُّوب إنساٌن فَاٍن، إالَّ أنه يَعرف أنَّ فاديه )هللا( َحيٌّ وال يموت. وهو يَعرف  الفكرة النبويَّة مرَّ

يقف هللا على رماد هذه األرض ويُشاِرك في ما يَْحُدث على هذه  أيًضا أنه في نهاية تاريخ العالم، سوف

 األرض. فبعد أن يَفنى ِجْلد أيُّوب، سوف يرى هللا بدون جسده؛ أي أنه سيرى هللا بروحه.

 

ر هذه الفكرة النبويَّة الواردة في ِسْفر أيُّوب على نحٍو أوضح في أسفاٍر أُخرى في العهد القديم. فنحن  وتَتََكرَّ

هناك توقًُّعا ورجاًء بعد الموت )كما هو الحال في العهد الجديد(. فعلى سبيل المثال، لقد سار أخنوخ مع  نجد

: 3ملوك 3"في العاصفة" ) ذهب إلى السَّماء(. كما أنَّ إيليَّا 31-33: 5)التكوين  فأخذه هللا إلى َمْحَضرِههللا 

فلي )عبرانيِّين (. وهكذا فإنَّ أخنوخ وإيليَّا لم ينزال إلى العال66 : 65: 661(! كذلك، يقول المزمور 5: 66م السُّ

يِسيهِ " بِّ َمْوُت قِدِّ ". ولكنَّ األبرار يموتون لكي ينفصلوا عن األشرار، ولكي يدخلوا َعِزيٌز فِي َعْينَي الرَّ

إلى التُّراب الذي ُجبَِل  يرجع(. فعندما يموت اإلنسان فإنَّ جسده 3-6: 51السَّالم، ولكي يستريحوا )إشعياء 

(. ومع أنَّ أجساد األبرار ترقد في 1: 63إلى هللا الذي أعطاه لإلنسان )الجامعة  يرجعِمنه، ولكنَّ روحه 

: 12 ؛65: 11 ؛65: 61؛ 66، 1: 61)المزمور  ستَختبر ملء الفرح في َمْحَضر هللاالقبور، إالَّ أنَّ أرواحهم 

 (. 3: 63؛ دانيال 1: 35؛ إشعياء 23: 61؛ أمثال 31-31

 

جاء في الحياة بعد حالة الموت في العهد الجديد . هللا ليس إله أموات، بل إله أحياء. فهو إله إبراهيم وإسحاق الرَّ

 إلى موِطٍن سماوي   –يَتوقون إلى موِطٍن أفضل (! وقد كان مؤمنو العهد القديم 23: 33ويعقوب )َمتَّى 

الجديد يَكشف بوضوح أكبر عن أشواق قلوب المؤمنين المسيحيِّين. كما أنه  (! والعهد61-62: 66)عبرانيِّين 

يَُعلِّم عن فرحهم حتى بعد الموت. فعلى سبيل المثال، عندما يَفنى جسدنا األرضي، فسوف نستوطن عند هللا في 

ب عن أجسادنا، سوف نكون السَّماء : 61لوقا نظر أيًضا: أ؛ 1، 6: 5كورنثوس 3) مع الرب. وعندما نَتغرَّ

ُسل 12: 32؛ 33-35 ؛ رؤيا 62: 5تسالونيكي 6؛ 32، 36: 6؛ فيلبِّي 65-61: 2؛ أفُسس 51: 1؛ أعمال الرُّ

 (. 62: 61؛ 66و  1: 1

 

 كلمة "شيول" أو "هيديس" تعني أحيانًا: "الجحيم". ( ب

 

 . مكان العذاب األبدي"شيول" أو "هيديس" هي 
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 كتهديد وتحذيراآليات الكتابيَّة، يَتِمُّ تشبيه الموت بالهاوية . في بعض "شيول" أو "هيديس" بمعنى الجحيم

. الجحيم(. وهكذا، فالمعنى أقرب إلى 61: 32؛ 31: 65؛ 61-61: 1؛ 31: 1؛ 5: 5وليس كحالة فقط )أمثال 

طَِريق اإِلْنَساِن اْلَحِكيِم تَْرتَقِي بِِه ُصُعوداً نَْحَو اْلَحيَاِة، لَِكْي أنَّ " 31: 65فعلى سبيل المثال، نقرأ في أمثال 

". وفي هذا تحذير لألشرار بأنهم سيُعاقبون ويَهبطون إلى الهاوية. كما يقول هللا في اْلهَاوِيََة ِمْن َتْحتُ يَتَفَاَدى 

ْفلَىنَ ... أَْضَرَم إنَّ غضبه العادل قد " 33-61: 23ِسْفر التَّثنية  ". ونقرأ في المزمور اراً تُْحِرُق َحتَّى اْلهَاِويَِة السُّ

سيُنسى اسمهم وال يعود تحذيًرا بأنَّ األشرار وجميع األمم النَّاسين هللا سيذهبون إلى الجحيم حيث  61-61: 1

تَِّكلون على تحذيًرا بأنَّ الناس الذين يَ  65-62: 11)وذلك خالفًا للمؤمنين(. ونقرأ في المزمور  لهم رجاء

أنفسهم لن يَنجوا ِمن الهاوية. فعلى النقيض ِمن المؤمنين، سوف يذهب األشرار وغير المؤمنين إلى الجحيم 

 . وسوف يبقون هناك دون فداء، ودون رجاء، ودون حضور هللا. ولن يقفوا في َمْحَضر هللا

 

فلي الُمحايد والقول  ويحاول بعض الُمفسِّرين أن يتجنَّبوا هذه الصعوبة عن طريق التخلِّي عن فكرة العالم السُّ

فلي يتألَّف ِمن قسمين هُما الفردوس )مثوى األبرار(، وجهنَّم )مثوى األشرار(.   بأنَّ العالم السُّ

 

قديم. فالعهد القديم يَتحدَّث عن الهاوية كمثوى لألشرار ولكنَّنا ال نجد مثل هذا التقسيم في أيِّ مكان في العهد ال

( وال يقول إنه 1و  3: 63كورنثوس 3؛ 12: 32)لوقا  الفردوس بالسَّماءفقط. كذلك، فإنَّ العهد الجديد يَْقِرن 

فلي! كما أنَّ العهد الجديد يَْقِرن  (. ففي 32: 61؛ لوقا 31-32: 66)َمتَّى  الهاوية بالجحيممكان في العالم السُّ

، مات الغنيُّ األنانيُّ وُدفِن فوجد نفسه يَتعذَّب في الجحيم. وفي جميع هذه الحاالت نرى أنَّ 31-32: 61لوقا 

األشرار هُم فقط الذين يذهبون إلى الهاوية أو الجحيم ألنَّ األبرار يذهبون إلى السَّماء. لذلك، ال يُمكننا أن نَنظُر 

فلي الثانية التي ذكرناها آنفًا!إلى الهاوية كمكان ُسفلي يتألَّ   ف ِمن قسمين كما يقول أنصار نظريَّة العالم السُّ

 

. عالوة على ما َسبَق، فإنَّ كلمة "شيول" ُمرادفة "شيول" أو "هيديس" بصفتهما مسكن الشيطان وأعوانه

(. وهي كلمة قويَّة 32 :31؛ 66: 65؛ أمثال 1: 31للكلمة العبريَّة "أبَدُّون" والتي تَعني: "هاَلك" )أيُّوب 

يرة )رؤيا  : 61تُستخدم لوصف مالك الهاوية. والهاوية هي المكان الذي يسكن فيه الشيطان واألرواح الشرِّ

(. لذلك، ال يُمكن للهاوية أن تكون مكانًا ُمحايًدا 2-6: 32؛ 1: 61؛ 1: 66؛ 5-6: 1نظر أيًضا: رؤيا أ؛ 66

فل ثنا عنها قبل قليل. كما يقول أنصار نظريَّة العالم السُّ  ي األولى التي تََحدَّ
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 ج( كلمة "شيول" أو "هيديس" تَعني أحيانًا: القَْبر. 

 

 فكلمة "شيول" أو "هيديس" تعني: "القَْبر" أو المكان الذي توضع فيه أجساد جميع األموات. 

 

إنَّ المعنى األصلي لكلمة "شيول" هو مكان الهالك. كما أنها تَعني الجحيم أو مكان الهالك األبدي لألشرار. 

إلى مكان فناء الجسد؛ أي: القبر. وغالبًا ما كانت كلمة "شيول"  –في معناها الثانوي  –وهي تُشير أيًضا 

ا في العهد الجديد تُستَخدم في العهد القديم )الذي لم يَكتمل فيه اإلعالن اإلل هي( بمعنى القبر وليس الجحيم. أمَّ

 )حيث اكتمل الوحي اإللهي( فإنَّ كلمة "هيديس" غالبًا ما تُستخدم لإلشارة إلى الجحيم وليس إلى القبر. 

 

. وهذا هو الشيء الذي حالة الموت أو إلى القبروليس ِمن السهل تحديد ما إذا كانت كلمة "شيول" تُشير إلى 

(. وفي اآليات التالي 62: 36؛ 62: 61؛ 62: 61ِمن خالل اآليات أعاله ِمن سفر أيُّوب )أيُّوب  ناُلحظه

، يقول يعقوب إنَّ ُحْزنَه على فُقدانه 21: 13ِذْكُرها، فإنَّ َمعنى "القبر" هو األكثر احتماالً. ففي ِسْفر التكوين 

؛ 31: 11؛ 25: 21نظر أيًضا تكوين أالقبر )البنه قد يُؤدِّي إلى نزول رأسه األشيب إلى شيول؛ أي إلى 

يقول إنَّ حياته تَقترب ِمن شيول )القبر(؛ أي أنه شاَرف  2: 11(. كذلك فإنَّ ناِظم المزمور 1و  1: 3ملوك 6

ل: القبر( )شيولَْيَس فِي َعالَِم اْلَمْوِت َمْن يَْذُكُرَك، أَْو فِي َمقَرِّ األَْمَواِت : "5: 1على الموت. ونقرأ في المزمور 

أنَّ َمصير الناس الُمتَِّكلين على أنفسهم وثروتهم وأتباعهم  65-1: 11". ونقرأ في المزمور َمْن يَُسبُِّحكَ 

ا َمصير األبرار  ي أجسادهم ِمن التحلُّل والَعفَن. أمَّ الُموالين لهم هو "شيول" )القبر( حيث أنَّ ثروتهم لن تُنَجِّ

هللا سيَُخلِّصهم؛ أي أنه سيُقيم أجسادهم ِمن القبر ويأخذهم إلى َمْحَضِره. ولَِكْن  الذين يَتَِّكلون على هللا فهو أنَّ 

وُح إِلَى هللاِ ... يَُعوَد عند الموت )أي قبل قيامة األموات( فإنَّ التُّراب " إِلَى األَْرِض َكَما َكاَن، َوتَْرِجَع الرُّ

 (. 1: 63" )الجامعة َواِهبِهَا

 

وال سيَّما إلى موت الجسد ومكوثه في القبر. فنحن نقرأ هنا أنَّه  -إلى حالة الموت  62و  1: 1ويُشير الجامعة 

في "شيول" )أي في حالة الموت في القبر(، لن يكون هناك عمل، وال تخطيط، وال معرفة، وال ِحكمة. فلن 

لموت في القبر ال يشترك الناس األموات في قبورهم في أيِّ شيٍء يَْحُدث تحت الشمس. فالناس في حالة ا

يؤثِّرون بأيِّ طريقٍة كانت على ما يَحُدث على هذه األرض! فكما أنَّ الجسد الميت في القبر قد انفصل عن 

ُسل   31: 3الحياة في هذا العالم، فقد انفصل أيًضا عن جميع النشاطات في العالم الحاِضر. ونقرأ في أعمال الرُّ

 وال سيَّما إلى الموت الجسدي حيث يَتحلَّل الجسد ويَتعفَّن.  –ت أَن "هيديس" تُشير إلى حالة المو 26و 
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ا الُخالصة ياق، قد تُشير هذه الكلمة إمَّ : "شيول" أو "هيديس" هي حالة األموات قبل قيامة األجساد. ووفقًا للسِّ

وح عن الجسد(، أو إلى القبر، أو إلى الجحيم. وال توج د آية في الكتاب إلى حالة الموت )أي حالة انفصال الرُّ

الناس جميًعا تذهب إلى نفس المكان عند الموت! فجميع الناس )األبرار واألشرار(  أرواحالُمقدَّس تَُعلِّم أنَّ 

ا أرواحهم فتذهب إلى مكانين ُمختلفين! فأرواح  يوضعون في القبور. ولكنَّ هذا يَختصُّ بأجسادهم فقط. أمَّ

 ؛ عبرانيِّين32: 6؛ فيلبِّي 1: 5كورنثوس 3؛ 1: 63الجامعة المؤمنين )األبرار( تذهب إلى السماء )

 ؛ لوقا31-32: 66(؛ في حين أنَّ أرواح األشرار وغير المؤمنين فتذهب إلى الجحيم )َمتَّى 32: 63

61 :32 .) 

 ب( نظرية )عقيدة( الَمْطَهر
 

 

 . نظريَّة )أو عقيدة( الَمْطَهر تُعاِرض تعاليم الكتاب الُمقدَّس -1

 

تَُعلِّم نظريَّة الَمْطهَر أنه عند الموت فإنَّ أرواح المؤمنين الطَّاهرين تماًما تذهب إلى السَّماء. وهؤالء هُم 

يسون" المذكورون في إنجيل َمتَّى  ا أرواح جميع المؤمنين الباقين فتذهب أوالً 32: 6وفيلبِّي  11: 35"القدِّ . أمَّ

أللم( قبل أن يتمكنوا ِمن الذهاب إلى السَّماء. وفي الَمْطهَر، يجب أن إلى "الَمْطهَر" )مكان النار والعذاب وا

يَُمرَّ هؤالء بعمليَّه تطهير ِمن كل خطاياهم القابلة للُغفران التي اقترفوها على األرض. وبحسب تعليم البعض، 

 فإنَّ الَمْطهَر هو ليس مكانًا للعذاب، بل هو مكان للتطهير والتهيئة لدخول السَّماء. 

 

ا فترة المكوث في الَمْطهَر ودرجة التَّطهير فتعتمدان على عدد الخطايا التي يجب التطهُّر منها. ويُمكن  أمَّ

تقصير فترة المكوث في الَمْطهَر والتخفيف ِمن ِشدَّة األلم هناك عن طريق صلوات المؤمنين األحياء وأعمالهم 

 الحسنة، وعن طريق ذبيحة القُدَّاس. 

 

حيث نقرأ: "فوجدوا تحت  11-13: 63نظريَّة الَمْطهَر على ما جاء في سفر المكابيِّين الثاني وقد بنى هؤالء 

ثياب كل واحد من القتلى أنواطاً من أصنام يمنيا مما تحرمه الشريعة على اليهود فتبين للجميع أن ذلك كان 

يصلون ويبتهلون أن تمحى تلك  فسبحوا كلهم الرب الديان العادل الذي يكشف الخفايا. ثم أنثنوا سبب قتلهم.

الخطيئة المجترمة كل المحو وكان يهوذا النبيل يعظ القوم أن ينزهوا أنفسهم عن الخطيئة إذ رأوا بعيونهم ما 

أصاب الذين سقطوا ألجل الخطيئة. ثم جمع من كل واحد تقدمة فبلغ المجموع ألفى درهم من الفضة فأرسلها 

لخطيئة وكان ذلك من احسن الصنيع واتقاه العتقاده قيامة الموتى. ألنه لو لم إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن ا
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يكن مترجيا قيامة الذين سقطوا لكانت صالته من اجل الموتى باطال وعبثا. والعتباره ان الذين رقدوا بالتقوى 

 يئة". قد ادخر لهم ثواب جميل. وهو رأي مقدس تقوي ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخط

 

ولكننا نرى هُنا أنَّ ِسْفر المكابيِّين الثاني يُعلِّم أموًرا خاطئةً ال يُمكن ألحد أن يَقبلها. فكيف يُمكن للجنود الذين 

 ماتوا وهُم يَعبدون األصنام أن يَْخلُصوا وأن يَجتازوا الَمْطهَر؟

 

 

 

 .الردُّ الكتابيُّ على نظريَّة )أو عقيدة( الَمْطَهر -2

 

 عند الموت فإنَّ جميع المؤمنين يذهبون ُمباشرةً إلى السَّماء.  ( أ

 

يسونفالكتاب المقدَّس يُعلِّم أنَّ جميع المؤمنين المسيحيِّين الحقيقيِّين  (. والكتاب المقدس 3: 6كورنثوس 6) قِدِّ

ؤمنون بعد موتهم الرائعة التي يذهب إليها الم فالسَّماءيَِصف ذهاب المؤمنين بعد الموت بمصطلحات مختلفة. 

(، وبأنها 3: 61)يوحنَّا  بيت اآلب الذي يَحتوي على ُغَرف كثيرة(، وبأنها 12: 32)لوقا  بالفردوستُوَصف 

التواُجد (، وبأنها مكان 32: 6)فيلبِّي  التواُجد مع المسيح(، وبأنها مكان 35-31: 12)المزمور  مكان الَمْجد

، فإنَّ اغترابنا  عن الجسد يعني إقامتنا عند 1: 5كورنثوس 3ء في (. ووفقًا لما جا1: 5كورنثوس 3) مع الرب

حيل عن العيش في الجسد يعني أن نكون مع المسيح. 32: 6الرب. ووفقًا لما جاء في فيلبِّي   ، فإنَّ الرَّ

 

 ال يُمكن ألي شخص أن يُضيف أي شيء إلى عمل الخالص الذي أكمله المسيح.  ( ب

 

المسيحيُّون الحقيقيُّون ُمباشرةً إلى السَّماء ألنَّ يسوع المسيح قد دفع أُجرة فعند الموت، يَذهب المؤمنون 

 خطاياهم بالكامل!

 

 )يوحنَّا ُتحاول أن ُتضيف شيًئا ما إلى عمل الخالص الذي أكمله المسيح على الصليبإنَّ نظريَّة الَمْطهَر 

تُحذِّران الناس ِمن أيِّ زيادة أو إنقاص أيِّ شيء ِمن تعاليم  61-61: 33رؤيا  في (. ولكنَّ اآليتين22: 61

ر المؤمنين ويُقَدِّسهم بالتَّمام )  (!22: 6كورنثوس 6الكتاب الُمقدَّس! فالمسيح هو الذي يُبَرِّ

 

، بل تَجعلها خالصأعمال المؤمنين الصالحة وصلواتهم وسيلة ُمساعدة في الكذلك، فإنَّ نظريَّة الَمْطهَر تَجعل 

أنه ال يُمكن ألحد أن يَْخلُص باألعمال  1-1: 3األداة الرئيسة في خالص الناس. ولكنَّنا نقرأ في أفُسس 
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الصالحة! وفي حين أنَّ البعض يحاولون االدِّعاء بأنهم يَمتلكون مفاتيح الموت والهاوية، إالَّ أنَّ ِسْفر الرؤيا 

 الوحيد الذي يملك هذه المفاتيح! يُعلِّم بوضوح أنَّ يسوع المسيح هو

 ج( نظرية ُرقاد النَّْفس
 

 

 . نظريَّة ُرقاد النَّْفس تُعاِرض تعاليم الكتاب الُمقدَّس -1

 

وح( تَنتقل إلى حالة ِمن الالوعي التام. وهي ال ترجع  تَقول نظريَّة ُرقاد النَّْفس إنه بعد الموت فإنَّ النَّْفس )الرُّ

 إلى حالة الوعي إالَّ عند قيامة النفوس )األرواح(. 

 

وح )أو  وغالبًا ما تَقترن نظريَّة ُرقاد النَّْفس بنظريَّة الفَناء ونظريَّة الفُرصة الثانية. فبعد الموت، فإنَّ الجسد والرُّ

. وعند القيامة فإنَّ الروح )أو النفس( تعود ويدخالن في حالة ِمن عدم الوجود التامالنفس( يهبطان إلى القبر 

ى فرصة أخرى في أن تتوب وتَْخلُص وتَْحصل على جسد جديد تماًما، أو إلى حالة الوعي ثانيةً وتَحُصل عل

 أن ال تتوب فيكون مصيرها الفناء التام. 

 

 تسالونيكي6و  66: 66ويبني هؤالء الُمعلِّمون الكذبة نظريَّتهم هذه على بعض اآليات الكتابيَّة مثل يوحنَّا 

 5: 1أنهم يَبنون نظريتهم هذه على آيات ِمثل المزمور . كما نوماللَّتين تتحدَّثان عن الموت وكأنه  62: 1

. وهُم يَبنون نظريتهم أيًضا على آيات ِمثل الالوعياللتين تتحدَّثان عن الموت وكأنه حالة ِمن  62: 1والجامعة 

إنَّ مصائر الناس ستتحدَّد في يوم  –وفقًا لتفسيرهم  –التي تقول  65-66: 32ورؤيا  62: 5كورنثوس 3

 ة األخير فقط وليس قبل ذلك. الدينون

 

 . التَّفنيد الكتابي لنظريَّة ُرقاد النَّفس -2

 

وح )أو النَّفس( تَدُخل في حالة نوم!  أ( الكتاب الُمقدَّس ال يُعل م ُمطلقًا أنَّ الرُّ

 

ص النائم. فالكتاب المقدس يُعلِّم فقط أنَّ الشخص الميت هو كالنائم وذلك بسبب التشابه بين جسد الميِّت والشخ

 وبهذا، فإنَّ التَّعبير الُمستخَدم يَُعبِّر فقط عن الموت الجسدي. 

 

 ب( الكتاب الُمقدَّس يُعل م أنَّ أرواح )أو أنفُس( األموات تبقى في حالة وعي تام. 
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حالة "ال َوْعي"  فِمن الواضح أنَّ اآليات الكتابيَّة التي يُفَسُِّرها البعض على أنها تَُعلِّم أنَّ األموات يكونون في

! فعلى سبيل ال يمكنهم أن يشتركوا في ما يجري في هذا العالمإنَّما ترمي إلى التركيز على حقيقة أنَّ األموات 

ا األَْمَواُت فاَلَ يَْعلَُموَن َشْيئاً، : "62-5: 1المثال، نقرأ في الجامعة  َولَْم يَْبَق لَهُْم نَِصيٌب فِيَما يَْجِري تَْحَت ... أَمَّ

تَِك، إِْذ لَْن تَِجَد فِي اْلهَاِويَِة الَّتِي أَْنَت ...  .)على األرض( الشَّْمسِ  َوُكلُّ َما تَْحُصُل َعلَْيِه ِمْن َعَمٍل، فَاْعَمْلهُ بُِكلِّ قُوَّ

العاِمل ِمن العمل، ولن  ". وهكذا، فبعد الموت، لن يتمكَّنَماٍض إِلَْيهَا أَيَّ َعَمٍل أَِو اْبتَِكاٍر أَْو َمْعِرفٍَة أَْو ِحْكَمةٍ 

يتمكَّن الُمغنِّي ِمن الِغناء، ولن يَتمكَّن الَملِك ِمن ُحْكم بلده. وبهذا، فإنَّ الكتاب الُمقدَّس يُعلِّم أنه في حين أنَّ 

وح )النَّفس( ال تدري بما يَْحُدث على األرض )  (!61: 12نظُر إشعياء أالَجَسد يَْرقُد في القبر، فإنَّ الرُّ

 

وح )أو النَّْفس( تبقى واعية الكتاب الُمقدَّس يُعلِّم أيًضا أنه في حين أنَّ الجسد يَْرقُد في القبر، فإنَّ  ولكنَّ  الرُّ

أنَّ الغنيَّ  31-33: 61! فعلى سبيل المثال، فإننا نقرأ في لوقا وُمدركة لما يَْحُدث في السَّماء أو في الجحيم

-33: 63َوَجد نفسه في الجحيم وذاق العذاب هُناك! ونقرأ في عبرانيِّين األنانيَّ مات وُدفِن. وعندما فتح عينيه 

أنه عندما يموت المؤمنون المسيحيُّون فسوف يَتمتَّعون بحياة واعية وشركة ُحلوة مع هللا  62-1: 1ورؤيا  31

 الُمثلَّث األقانيم ومع جميع المؤمنين اآلخرين الذين ماتوا قبلهم. 

 

  خيرة، لن يتم تقرير مصائر الناس، بل سيتم إعالنُها.ج( في يوم الدينونة األ

 

فمصائر الناس النهائية تَعتمد على عالقتهم بيسوع المسيح أثناء حياتهم على األرض! فقد قال يسوع في يوحنَّا 

ا الَِّذي الَ يُْؤِمُن بِِه فَقَْد َصَدَر : "21و  61: 2 ْينُونَِة، ألَنَّهُ لَْم يُْؤِمْن بِاْسِم الَِّذي يُْؤِمُن بِِه الَ يَُداُن، أَمَّ َعلَْيِه ُحْكُم الدَّ

. بَْل َفَلْن يََرى اْلَحيَاةَ َمْن يُْؤِمْن بِااِلْبِن، فَلَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ. َوَمْن يَْرفُْض أَْن يُْؤِمَن بِااِلْبِن، . ... اْبِن هللاِ اْلَوِحيدِ 

ر مصائر الناس األبديَّة، فإنَّ 6تسالونيكي 3و 35ووفقًا لما جاء في إنجيل َمتَّى  ".يَْستَقِرُّ َعلَْيِه َغَضُب هللا  تقرَّ

، فإنَّ المكافأة أو 22-61: 35ثل الوزنات في إنجيل َمتَّى أثناء حياتهم على األرض؛ أي قبل موتهم. ووفقًا لمَ 

د قبلالعقاب الذي سيناله كل شخص   موته وقبل أن يأتي المسيح ثانيةً.  سيتحدَّ

 

 16و  21: 35الموت! فوفقًا لما جاء في إنجيل َمتَّى  بعدلذلك، لن تكون هناك فُرصة ثانية للخالص 

وإعالن عدالة هللا ومجده أمام جميع  إلعالن ُحْكم هللا، فإنَّ الدينونة األخيرة هي 62-5: 6تسالونيكي 3و

نين! والدَّهشة التي سيُظهرها الناس في الدينونة األخيرة المالئكة وأمام جميع الناس الذ ين عاشوا على َمرِّ السِّ
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تتعلَّق باألساس الذي استندت إليه الدينونة وليس بالدينونة في َحدِّ ذاتها. فاألساس الذي ستقوم عليه الدينونة 

 ببعض ِمن خالل تلك النِّعَمة.( وعالقة الناس بيسوع المسيح وبعضهم 21: 35األخيرة هو نِعمة هللا )َمتَّى 

 د( نظرية الفَناء
 

 

 . نظريَّة الفَناء تُعاِرض تعاليم الكتاب الُمقدَّس -1

 

  .أ( نظريَّة الفَناء

 

تَُعلِّم نظريَّة الفناء أَن الجسد والروح )أو النفس( يتالشيان بعد الموت. فالجسد والروح )أو النفس( ينزالن إلى 

الفناء التام. وعند القيامة، لن يعود الجسد والروح إلى حالة الوعي واإلدراك ِمن جديد، بل القبر في حالة ِمن 

 سيتم َخْلق الجسد والروح ِمن جديد!

 

لألشرار بعد الموت؛ وبالتالي فلن يكون هناك جحيم وال مكان للعذاب.  ال وجودوتَُعلِّم نظريَّة الفناء أنه 

 د!فاألشرار سيَفنون ويَختفون إلى األب

 

لألبرار أيًضا بعد الموت؛ وبالتالي فلن تكون هناك حالة ُمتوسِّطة. فعند  ال وجودكما أنَّ نظريَّة الفناء تَُعلِّم أنه 

 القيامة، سوف يُعاد َخْلق أجساد األبرار وأرواحهم )أو نفوسهم(!

 

 .ب( نظريَّة فقدان الخلود أو الحصول عليه

 

، ولكنَّ اإلنسان هو الذي يَختار أن يَفقد هذا الخلود عن خالِدينميع الناس هناك َمن يَُعلِّمون أنَّ هللا خلق ج

طريق الِعصيان. فعند السقوط في الخطيَّة فإنَّ هللا يَْحِرم اإلنسان ِمن خلوده. ولَِكنَّ هللا هو الذي يُعطي الخلود 

 ثانيةً للتائبين ويُبيد الُخطاة غير التائبين. 

 

، ولكنَّ اإلنسان يستطيع أن يَنال ُمعرَّضين للموتَعلِّمون أنَّ هللا َجَعل جميع الناس ِمن جهة أخرى، هناك َمن يُ 

ًضا للموت. ولكنَّ هللا هو الذي يُعطي  الُخلود عن طريق الطَّاعة. فبعد السقوط في الخطيَّة، يبقى اإلنسان ُمعرَّ

 التائبين خلوًدا ويُبيد الُخطاة غير التائبين.

 

  .ج( نظريَّة الهالك
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ا اختفاء اإلدراك أو االختفاء عن الوجود تماًما. وبحسب رأي  الهالكيقول أنصار هذه النظريَّة أنَّ  يَعني إمَّ

البعض فإنَّ األشرار يهلكون بعد فترة محدودة ِمن الُمعاناة المحسوسة بسبب خطاياهم. وفي رأي البعض 

 اآلخر فإنَّ األشرار يَفنون تماًما بعد الموت.

ويَبني هؤالء نظريَّتهم على حقيقة أنَّ هللا هو الوحيد الذي ال يَفنى، وعلى أنَّ الحياة األبديَّة ستُعطى للمؤمنين، 

 )أي َسيَْفنُون ويتوقفون عن الوجود(.  سيَهلكونوعلى أنَّ غير المؤمنين 

 

 .التَّفنيد الكتابّي لنظريَّة الفَناء -2

 

 أ( هللا خالد ِمن األزل إلى األبد، ولكنَّ المؤمنين سينالون الُخلود. 

 

". وهذا يعني أنه الَ فَنَاَء لَهُ ، فاهلل "َوْحَدهُ 61: 1تيموثاوس 6. فوفقًا لما جاء في الُخلود ِصفَة ِمن صفات هللا

 خالد )أو ال يموت( ِمن األَزل إلى األبد! 

 

اء كانا هللا َخلَق اإلنسان وَجَعلَهُ خال (. ويبدو أنَّ 31: 6تكوين ال. فقد ُخلِقا على صورة هللا )خالَِدْينًدا. فآدم وحوَّ

 حالة الكمال هذه كانت تستثني التحلُّل والموت. فعند الَخْلق، وضع هللا األبديَّة في قلوب الناس )الجامعة 

)أو نفوسهم( ُخلِقَت خالَِدة. فقد كان قَْصد هللا هو أن يَحيا اإلنسان  أجسادهم وأرواحهم(. وهذا يعني أنَّ 66: 2

ضا لعوامل الشيخوخة ولم يَموتا. ولكنَّهما لم  اء في الخطيَّة لم يَتعرَّ إلى األبد في َمْحَضِره! فقبل سقوط آدم وحوَّ

 تكوينالف يفقدان خلودهما ويموتان )يَكونا خالَِدْين بمعنى أنهما ال يُمكن أن يموتا بتاتًا. فإن َعَصيا هللا، فسو

 (. ونقرأ في األصحاح الثالث ِمن ِسْفر التكوين كيف أنهما وقعا فريسة الموت. 65-61: 3

 

لوا إلى حالة الخلود(. فعند القيامة، سوف تقوم األجساد  عند القيامة، سوف ينال المؤمنون الخلود )سوف يَتحوَّ

(. وهذا يعني أنه عند القيامة، سوف يَحصل اإلنسان 52و  13: 65رنثوس كو6) غير ُمْنَحلَّةالُمنحلَّة وتقوم 

؛ أي أنه سيحيا إلى األبد ويَتمتَّع ببركة هللا وحضوره الدَّائمين. حينئٍذ، ال يُمكن للمؤمنين أن يموتوا الخلودعلى 

ة أخرى! والكتاب المقدَّس ال يُْطلِق ِصفَة الخلود إالَّ على المؤمن ين المسيحيِّين الحقيقيِّين الذين ولن يموتوا مرَّ

دون هللا إلى األبد بأرواحهم وأجسادهم.   لهم الحياة األبديَّة في المسيح والذين سيُمجِّ

 

وح )أو النَّفس( لن تَختبر الموت.   ب( الرُّ
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". وقد قال هُ إْسحَق، َوإِلَهُ يَْعقُوبَ أَنَا هَُو إِلَهُ أَبِيَك، إِلَهُ إِْبَراِهيَم، َوإِلَ : "1: 2فقد قال هللا لموسى في ِسفر الخروج 

". وهذا يعني أنه عندما مات إبراهيم َولَْيَس هللاُ بِإِلَِه أَْمَواٍت، بِْل هَُو إِلهُ أَْحيَاء: "23: 33يسوع في إنجيل َمتَّى 

أرواحهم )أو وإسحاق ويعقوب فإنهم لم يَفنوا. فمع أنَّ أجسادهم ما زالت في القبور وستُقام في يوٍم ما، فإنَّ 

نفوسهم( موجودة وحيَّة! فاهلل هو ليس إله أرواح ميتة أو فانية، بل إله أرواح حيَّة وموجودة! وهذا يعني أنه 

 عند الموت فإنَّ روح اإلنسان ال تفنى، بل تنجو ِمن الموت وتستمر في الوجود.

 ج( الجسد سيشترك في الوجود المستقبلي. 

 

ُسل  61: 2فوفقًا لما جاء في تكوين  (. 26-31: 3فإنَّ الجسد يتحلَّل ويعود إلى التُّراب بعد الموت )أعمال الرُّ

ُسل 31-31: 5ولكنَّ التُّراب ال يُوازي عدم الوجود! فالكتاب الُمقدَّس يُعلِّم بوضوح )في يوحنَّا  ، وأعمال الرُّ

َخْلق أجساد الناس )الذين  ( أنه عند المجيء الثاني ليسوع المسيح، لن يتم65-63: 32: 32، ورؤيا 65: 31

لوا إلى تُراب( ِمن جديد، بل إنهم  ! فأجساد األبرار واألشرار ستقوم ِمن الموت. سيُقامون ِمن الموتتََحوَّ

وليست هناك آية في الكتاب الُمقدَّس تقول إنَّ الناس لن يقوموا في نفس الوقت! فالكتاب المقدس يَُعلِّم عن قيامة 

 عندما يأتي المسيح ثانيةً!واحدة لجميع األموات 

 

ل  ما يَتعلَّق بكيانهم الجسدي السابقأنَّ كل  36: 2وفيلبِّي  13-25: 65كورنثوس 6 في وتُعلِم اآليات سيتحوَّ

د. لذلك، فإنَّ القيامة ليست إعادة خلق ألجساد الناس،  بحيث تكون أجسادهم الُمقامة ُمشابهة لجسد المسيح الُمَمجَّ

 !األصليَّة الفانيةتحويل ألجسادهم بل 

 

بوضوح أنه بعد يوم الدينونة األخيرة، سوف يستمر األبرار واألشرار في  11: 35َمتَّى في وتُعلِّم اآلية 

الوجود إلى األبد! وهذا يعني أنه عند الموت، فإنَّ روح اإلنسان وجسده ال يَفنيان. كما أنهما ال يَفنيان بعد 

 ا. القيامة وبعد الدينونة األخيرة أيضً 

 

 د( الُخلود أو الوجود المستمر يَختلفان عن الحياة األبديَّة. 

 

فالحياة األبديَّة هي ِهبَة ِمن هللا تُعطى لألبرار فقط؛ أي لألشخاص الذين يؤمنون بيسوع المسيح. ولكْن إْن كان 

األشرار ال يَحصلون على الحياة األبديَّة فهذا ال يعني أنهم سيَفنون أو يتوقفون عن الوجود. فوفقًا لما جاء في 

ُسل  31-31: 5يوحنَّا  نَّ أجساد المؤمنين وغير المؤمنين ستُقام ِمن الموت. ووفقًا لما ، فإ65: 31وأعمال الرُّ

؛ في حين أنَّ غير المؤمنين سيحصلون الحياة األبديَّةفإنَّ المؤمنين سيحصلون على  11: 35جاء في َمتَّى 
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. فالكتاب المقدس يَُعلِّم بوضوح أنَّ جميع الناس سيستمرون في الوجود! فاألبرار العذاب األبديعلى 

األشرار سيوجدون إلى األبد. ولِكْن في حين أنَّ األبرار سيتمتَّعون بالحياة األبديَّة، فإنَّ األشرار وغير و

 المؤمنين سيُعذَّبون إلى األبد. 

 

 هـ( الهالك يَختلف عن الفناء أو عدم الوجود. 

 

سيتوقف عن ه ال يعني بذلك أنه ، فإندماره، أو هالكه، أو موت اإلنسانفعندما يَتحدَّث الكتاب الُمقدَّس عن 

، فإنَّ كلمة "هالك" ال يمكن أن تعني "فناء"، بل تعني "عقاب". 5: 5كورنثوس 6فوفقًا لما جاء في  الوجود.

ا ُروُحهُ فَتَْخلُُص فهي تقول: " ْيطَاِن، لِيَْهلَِك َجَسُدهُ؛ أَمَّ ُروَن تَْسلِيَم ُمْرتَِكِب هََذا اْلفِْعِل إِلَى الشَّ بِّ تُقَرِّ فِي يَْوِم الرَّ

". فالكنيسة تَُسلِّم الخاطئ إلى الشيطان إلهالك طبيعته الخاطئة )عن طريق المرض أو األلم( على رجاء يَُسوعَ 

أن تَْخلُص روحه في يوم الدينونة. فالشيطان ال يستطيع أن يُْلِحق باإلنسان ضرًرا كبيًرا أو عقابًا بالًغا إالَّ 

لإلنسان. ولكنَّ يسوع المسيح هو الوحيد الذي يستطيع أن يَقضي على طبيعة اإلنسان بسبب الطبيعة الخاطئة 

 الخاطئة عن طريق عمله الخالصي!

 

، فإنَّ "الهالك األبدي" في يوم الدينونة يُناقض فكرة الفناء تماًما. 1-1: 6تسالونيكي 3ووفقًا لما جاء في 

سيعيشون )أي بالعقاب األبدي(. وهذا يعني أنهم  الك األبدييُعاقب األشرار وغير المؤمنين بالهفحينئٍذ، سوف 

( تعني أنَّه سيَْحِرم هؤالء ِمن محبته 1. ونَقمة هللا )العدد إلى األبد بعيدين عن َمحضر الرب وعن مجده وجالله

 و 62: 32ورحمته ورعايته، وأنه سيَحرمهم ِمن رؤية بهاء يسوع المسيح وجالله. ووفقًا لما جاء في رؤيا 

بيعني الطَّْرح في المكان الذي  الموت الثاني، فإنَّ 1: 36 فيه األشرار بناٍر وكبريت نهاًرا وليالً إلى أبد  سيتعذَّ

 اآلبدين. 

 

 هـ( نظرية الفُرصة الثانية
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 الخالص بيسوع المسيح يبقى ُممكنًا حتى بعد موت اإلنسان جسديًّاأ( نظريَّة الفُرصة الثانية تُعل م أنَّ 

 

يقول أنصار هذه النظريَّة إنَّ جميع الناس الذين لم يحظوا بفُرصة سماع رسالة اإلنجيل، أو لم يُفَكِّروا َمليًّا بما 

د موتهم. فَهُم قاله يسوع، أو الذين ماتوا في طُفولتهم، سيَحظون بفُرصة أخرى لإليمان بيسوع المسيح بع
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يقولون إنه ال يُمكن أليِّ شخٍص أن يموت دون أن يَحظى بفُرصة مواتية لسماع اإلنجيل واإليمان به. لذلك، 

فَهُْم يستنتجون أنَّ الحالة األبديَّة لإلنسان يُمكن أن تتغيَّر في الفترة الواقعة بين موت اإلنسان جسديًّا ويوم 

 الدينونة األخيرة. 

 

 

 ريَّة الفُرصة الثانية يَبنون نظريَّتهم على فهمهم البشري لمحبَّة هللا وعدله. ب( أنصار نظ

)أو الُمتََعمَّد( هو  َعَدم اإليمان المقصودقائلين إنها تَُعلِّم أنَّ  21و  61: 2فَهُم يُشيرون إلى آياٍت ِمثل يوحنَّا 

َكَرز قائلين إنَّ المسيح  1: 1و  61: 2 بُطرس6األساس الوحيد للدينونة. كما أنهم يُشيرون إلى آياٍت ِمثل 

فلي( في الفترة الواقعة بين موته وقيامته. كما أنهم  لألرواح التي في السِّجن )أي في الهاوية أو العالم السُّ

في يوم  إالَّ قائلين إنَّ مصائر الناس لن تتحدَّد  65-66: 32ورؤيا  62: 5كورنثوس 3يُشيرون إلى آياٍت ِمثل 

 خيرة.الدينونة األ
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ر بناًء على إيمانهم وحياتهم على األرض!  أ( مصائر الناس األبديَّة تَتقرَّ

 

ا  ر مصيرهم األبدي. أمَّ فاألشياء التي يقوم بها الناس في الجسد )أي أثناء حياتهم على األرض( هي التي تُقَرِّ

ر مصيرهم. واآليات يوحنَّا  األشياء التي تَْحُدث في  21و  36-61: 2الفترة الواقعة بين الموت والقيامة فال تُقرِّ

تَُعلِّم أنَّ المصائر األبديَّة للناس تَعتمد على عالقتهم الشخصيَّة بيسوع المسيح أثناء حياتهم على األرض! 

ع المسيح إلى العالم وَحْول ما يَفعله فالتعليم في األصحاح الثالث ِمن إنجيل يوحنَّا يَتمحور َحْول مجيء يسو

الناس به في هذا العالم الحاِضر. وقد َعلَّم يسوع أنَّ َمن ال يؤمن به قد ِدْين! كما أنه يُعلِّم أنَّ ُكلَّ َمن يرفضه لن 

 يرى حياةً، بل يَْمُكث عليه غضب هللا!

 

ا بها حياتهم على األرض. وقد َعلَّم يسوع وهكذا، فإنَّ مصائر الناس األبديَّة تَعتمد على الطريقة التي عاشو

( أنَّ القيام بمشيئة هللا على األرض، واالعتراف 11-26: 35و  22-23: 62و  32-33: 1بوضوح )في َمتَّى 

ر مصيرهم األبدي!  بيسوع أمام الناس على األرض، وُحْسن ُمعاملة المؤمنين على األرض هي أشياء تُقَرِّ

صون ال بأعمالهم الصالحة، بل بإطاعة مشيئة هللا. ومشيئة هللا هي أن يؤمنوا بيسوع وبالطبع فإنَّ الناس يَْخلُ 

(. وسوف تُبَْرِهن أعمالهم ما إذا كان إيمانهم 31: 1المسيح وأن يَقبلوه ربًّا وُمخلًِّصا وحيًدا لحياتهم )يوحنَّا 

وف تَعتمد ُمكافآته أو عقابه على ما فعله (. وعندما يأتي يسوع المسيح ثانيةً، س33-61: 3حقيقيًّا أَم ال )يعقوب 
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؛ رؤيا 62: 5كورنثوس 3؛ 22، 36: 35الناس بالقدرات والفُرص التي ائتمنهم عليها على األرض )َمتَّى 

(! وفي الدينونة األخيرة، لن يَحصل الناس على فُرصة ثانية لإليمان بيسوع المسيح، بل إنَّ 66-65: 32

ر وفقًا إليمانهم وحياة اإليمان التي عاشوها أثناء مصيرهم األبدي سيُعلن علنًا!  فمصائر الناس األبديَّة تَتَقرَّ

 حياتهم بالجسد على هذه األرض!

 

 

 .ب( حالة غير المؤمنين بعد الموت هي حالة ثابتة ودائمة

 

لرسول بُطرس (. وا32-61: 61فيسوع يَُعلِّم أنَّ هللا سيُعاقب األشرار وغير المؤمنين فوًرا بعد موتهم )لوقا 

يُعلِّم أنَّ هللا يَْحفظ األشرار إلى يوم الدينونة. وهو يَحفظهم لغاية ُمَحدَّدة ولوقت ُمحدَّد. فبعد أن يموتوا في 

(. وبعد أن يأتي يوم الدينونة 1: 3بُطرس 3الجسد، سوف يستمر عقابهم إلى أن يأتي يوم الدينونة األخيرة )

وأشد. فحينئٍذ، سوف يَختبرون الِخزي والعار عندما يُعلن هللا دينونتهم األخيرة، فإنَّ عذابهم سيُصبح أقسى 

على َمرأى وَمْسَمع جميع الناس الذين عاشوا على َمرِّ األزمنة. وسوف يُعانون ِمن عذاب الجحيم ال في 

م (! وسوف يُعاقبون بطرده11، 16: 35؛ 31: 62أرواحهم )نفوسهم( فحسب، بل وفي أجسادهم أيًضا )َمتَّى 

(. وسوف يكون الظَّالم الشديد الدائم هو مصير األشرار 62-1: 6تسالونيكي 3ِمن َحْضَرة الربِّ إلى األبد )

 (.  62-1في النهاية )يهوذا 

 

 .ج( نظريَّة الفُرصة الثانية تُستَخدم كذريعة لعدم الُمناداة باإلنجيل

 

ة للُمناداة باإلنجيل ! ولِكْن يجب الُمناداة باإلنجيل اآلن لكي يؤمن الناس به فهذه النظريَّة تُلغي الحاجة الُملِحَّ

(. وسوف يُنادى باإلنجيل في العالم ُكلِّه كشهادة إلى األُمم قبل أن يأتي المسيح ثانيةً )َمتَّى 61-65: 61)مرقُس 

31 :61!) 

 

 .د( لَن يُنادى باإلنجيل بعد موت الناس جسديًّا

 

ال تَتناول الموضوع نفسه. وبالتالي، يجب عدم استخدامها مًعا  1-6: 1و  33-61: 2بُطرس 6 في إنَّ اآليات

ق إلى الُمناداة باإلنجيل إلى الناس بعد موتهم. وبسبب إساءة  لتدعيم نظريَّة الفُرصة الثانية. فهذه اآليات ال تَتطرَّ

 استخدام هذه اآليات، سوف نُفسِّرها بالتفصيل بعد قليل.
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 .6-1: 4بُطرس 1و  22-11: 3بُطرس 1 في يَّة الفُرصة الثانية َمبنيَّة على تفسير ُمعيَّن لآلياتنظر -3

 

 .أ( الكرازة للناس في الهاوية

 

تقول إنَّ ُروح )نَْفس( يسوع  33-61: 2بُطرس 6وفقًا لتفسير أصحاب نظريَّة الفُرصة الثانية، فإنَّ اآليات 

فلي؛  نزلتالمسيح  إلى السِّجن )الهاوية( في الفترة الواقعة بين موته وقيامته. وتُفَسَّر الهاوية على أنها العالم السُّ

 مجيء يسوع.  قبلأي َمثوى أرواح الناس الذين عاشوا 

 

 .ب( الكرازة باإلنجيل

 

ع َكَرز باإلنجيل ألرواح تقول إنَّ يسو 1: 1بُطرس 6وفقًا لتفسير أصحاب نظريَّة الفُرصة الثانية، فإنَّ اآلية 

 لكي يُعطيهم فُرصة أخرى للخالص.  بعد أن ماتواالناس في الهاوية 

 

 .ج( التفسير الصحيح

 

فلي للكرازة باإلنجيل،  33-61: 2بُطرس 6 الواردة في إنَّ اآليات ال تَتحدَّث عن نزول المسيح إلى العالم السُّ

 يسوع االنتصاري إلى السماء وإعالنه لنُصرته النهائية.  ُصعودبل تَتحدَّث عن 

 

، بل تَتحدَّث عن الكرازة باإلنجيل لألمواتال تَتحدَّث عن الكرازة باإلنجيل  1-6: 1بُطرس 6كما أنَّ اآليات 

 . لذلك، فإنَّ نظريَّة الفُرصة الثانية هي نظريَّة غير ِكتابيَّة!أثناء حياتهمللناس 

 

حيح لآليات التَّفسير ال -4  .22-11: 3بُطرس 1صَّ

 

هو ُصعود يسوع االنتصاري إلى السماء؛ أي إعالنه  33-61: 2بُطرس 6إنَّ الَحَدث العظيم المذكور في 

 لنُصرته النهائية على كل شيء في الكون!

 

 .امتهتَتََحدَّث عن عمل المسيح الَكفَّاري وعن الُمصالحة التي قام بها ِمن خالل موته وقي 11أ( اآلية 

 

" تَعني أنه مات في الوقت الذي  فعندما مات يسوع، ماتت طبيعته البشريَّة فقط. وعبارة "َماَت بِِجْسِمِه البََشِريِّ

(. وبموته، ترك يسوع 2: 6كان ما زال فيه يَمتلك جسده البشري الضعيف الُمثَقَل بخطايا البشريَّة )رومية 

في يديِّ  ُرْوَحهُ ه بالخطيَّة والموت. وعند قيامته، استودع يسوع طبيعته البشريَّة الضعيفة وقطع كل ما يربط
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(. وهكذا، عندما مات يسوع، تَمَّ َوْضع جسده في القبر، في حين كانت روحه مع 11: 32أبيه السَّماوي )لوقا 

فلي!هللا اآلب. وال نقرأ في الكتاب الُمقدَّس ُكلِّه أنَّ روح المسيح نزلت إلى الهاوية أو الجحيم أو   العالم السُّ

 

وح"؛ أي أنَّ جسده البشري أُقيم ِمن الموت  وعندما قام يسوع، قامت طبيعته البشريَّة فقط. فقد "عاد َحيًّا بالرُّ

ة طبيعته اإللهيَّة؛  وح القُُدس )بقوَّ ة الرُّ (. وبعد قيامته أصبح جسده ُكلُّه 61-61: 2نظُر يوحنَّا أوأصبح حيًّا بقوَّ

ًدا  (! وُمنذ تلك اللحظة فصاعًدا، لم 1: 3؛ كولوسي 1: 6وخاضًعا للروح القُُدس بالكامل )رومية جسًدا ُممجَّ

وح القُُدس. وُمنذ تلك  –اإلنسان  –يَُعد يسوع  ة الرُّ يعيش في ذلك الجسد البشري الضعيف، بل أصبح حيًّا بقوَّ

 كورنثوس6؛ 61: 31اللحظة فصاعًدا، أعطى هللا اآلب ليسوع ُسلطانًا يفوق كل ُسلطاٍن في الكون )َمتَّى 

 (. 5: 6؛ رؤيا 66-1: 3؛ فيلبِّي 32-32: 6؛ أفُسس 35: 65

 

 .َحدَّثان عن ذهاب يسوع وكرازتهتَتَ  22و  11ب( اآليتان 

 

  .بعد قيامتهذهاب يسوع كان ذهابًا 

وح القُُدس وذهب وهو في هذه الحالة الُمقامة إلى مكاٍن ما وَكَرَز بشيٍء ما! ووفقًا  ة الرُّ فيسوع المسيح قام بقوَّ

يَذهب في الفترة  لميسوع  فإنَّ ذهاب يسوع لم يَْحُدث قبل قيامته، بل بعد قيامته! لذلك، فإنَّ  61و  61لآليتين 

الواقعة بين موته وقيامته إلى أيِّ مكان ولم يَكِرز بأي شيء بالروح. ولِكْن بعد قيامته، ذهب يسوع إلى مكاٍن 

د!  ما وَكَرز بشيٍء ما في جسده الُمقام الُمَمجَّ

 

 صعوًدا وليس نزواًل.ذهاب يسوع كان 

أي مكان في األسفل، بل كان صعوًد إلى السماء! لهذا فإنَّ يسوع  (، لم يَُكن ذهابه إلى33فوفقًا للسياق )اآلية 

فلي، بل َصِعد إلى السماء وجلس عن يمين هللا اآلب!  لم يَهبِط إلى أرواح األموات في العالم السُّ

 

، يُْنظَر إلى قيامة يسوع وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب على أنه "ُصعود" واحد 23: 63وفي إنجيل يوحنَّا 

، فإنَّ قيامة يسوع 33-61: 2بُطرس 6، يَُعدُّ ذلك اختطافًا واحًدا إلى هللا. وفي 5: 63هللا. وفي رؤيا  إلى 

 وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب تَُعدُّ جميعها ُصعوًدا واحًدا إلى هللا!

 

 .إعالًنا لُنصرتهذهاب يسوع كان 
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فالكلمة األصليَّة الُمستخدمة في هذا النَّص تَعني  ال تقول إنَّ "كرازة" المسيح كانت كرازة باإلنجيل. 61فاآلية 

"إعالن". ولَِكن ما هو ُمحتوى هذا اإلعالن؟ في اللغة األصليَّة نرى أنَّ "الذهاب" و "الكرازة" يَْنتَِميان الواحد 

 إلى اآلخر. فبذهابه، أعلن يسوع لألرواح التي في السجن شيئًا ما. وقد كان ذهابه )أو صعوده( االنتصاري

إلى السَّماء إعالنًا )أو ِكراَزةً، أو تبشيًرا( في َحدِّ ذاته. فصعوده االنتصاري إلى السَّماء كان هو الدليل على 

ال تَتحدَّث عن الُمناداة باإلنجيل، بل عن إعالن ُصعود يسوع االنتصاري إلى  61نُصرته النهائية. واآلية 

 السَّماء بصفته نُصرته النهائيَّة!

 

 

 

 

هًا إلى جميع الكائنات غير الُمكترثة والعاصيةع كان ذهاب يسو  .إعالًنا موجَّ

ه تحديًدا إلى األشخاص " 32و  61فنحن نقرأ في اآليتين  الَِّذيَن أَْصبََحْت أَْرَواُحهُُم أنَّ إعالن النُّصرة هذا موجَّ

ْجِن َوَذلَِك بَْعَدَما َرفَُضوا اْلبَِشاَرةَ فِي أَيَّاِم نُ  ِة الَّتِي َكاَن اآلَن فِي السِّ وٍح، ِعْنَدَما َكاَن هللاُ يَتَأَنَّى َصابِراً طََواَل الُمدَّ

فِينَةَ  ". ولَِكْن َمن هُم أولئك األشخاص الذين أصبحت أرواحهم في السِّجن بسبب عصيانهم نُوٌح يَْبنِي فِيهَا السَّ

إنهم  5: 1جحيم. فنحن نقرأ في تكوين هلل؟ إنها أرواح الناس الذين هلكوا في الطوفان وظلُّوا مسجونين في ال

يًرا. كما نقرأ في  أنَّ نوح كان يَْكِرز بالبِر. ومع أنَّ نوًحا َصدَّق كالم هللا وبنى  5: 3بُطرس 3كانوا جيالً شرِّ

 الفُْلك، إالَّ أنَّ هؤالء األشرار َسِخروا ِمن كالمه وتحذيراته بشأن الطوفان الذي سيأتي عليهم كدينونة ِمن هللا.

ُرهم بهالكهم اآلتي.  َوهُْم لم يَكتفوا بعدم تصديق ما قاله لهم، بل تجاهلوا بِناءه للفُْلك رغم أنَّ ذلك كان يُذكِّ

؛ 2: 1؛ 23: 5؛ تكوين 32: 2بُطرس 6وهكذا، فقد عصوا تحذير هللا واستهانوا بطُْول أناتِه ربما لمئة سنة )

ير بسبب عدم إيمانه (. ولِكْن عندما جاء الطوفان، ُكوفئ نوح بس1: 1 بب إيمانه، وأُدين ذلك الجيل الشرِّ

 (. 1: 66)عبرانيِّين 

 

ُكلِّ الناس ، فقد َعلَّم يسوع أنَّ الناس "في زمن نوح" يرمزون إلى 21-21: 31ووفقًا لما جاء في إنجيل َمتَّى 

صرته على جميع الناس ! لذلك، فقد كان صعود يسوع إلى السماء هو إعالن لنُ الُمهملين والعاصين في العالم

ل للمسيح أو بَعده. وفي الوقت نفسه، فقد كان  دين واألشرار سواء عاشوا قبل المجيء األوَّ العاصين والُمتمرِّ

أنَّ موت المسيح  –ِمن خالل آيات أُخرى في الكتاب الُمقدَّس  –صعوده تحذيًرا لألحياء كي يتوبوا. ونَحن نَْعلَم 

 :6وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب هو إعالن لنُصرته على جميع قوى الشرِّ الروحيَّة )أفُسس 
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يرة 1، 2، 6: 32؛ 1-5: 63؛ رؤيا 23-26: 63( كالشيطان وأعوانه )يوحنَّا 32-33 (، واألرواح الشرِّ

(، وجميع 6: 1رؤيا  ؛1يهوذا  ؛1؛ قُضاة 1: 3بُطرس 3؛ 65: 3؛ كولوسي 26: 1)المالئكة الساقطة( )لوقا 

يرة في العالم )المزمور  (! وهكذا، فقد كان صعود يسوع إلى السماء إعالنًا لنصرته 63-1: 3الحكومات الشرِّ

 النهائيَّة! 

 

 تَتحدَّثان عن قيامة المسيح، وصعوده، وجلوسه عن يمين هللا اآلب. 22و  21ج( اآليتان 

 

، عندما َصِعَد المسيح إلى السماء، فقد قَاَد جميع المؤمنين 1: 1وأفُسس  61: 3نثوس كور3فوفقًا لما جاء في 

 وموكب النُّصرةفي موكب نُصرته. فقد أسرهم )أو اجتذبهم( بمحبَّته ونعمته الُمعلنتين في اإلنجيل.  كاألسرى

على الصليب. كما أنه  يُشير إلى أنَّ المسيح قد غلب الخطيَّة والموت ِمن أجل شعبه وذلك عن طريق موته

 أْظهَر للعالم ِمن خالل صعوده االنتصاري إلى السماء أنَّ هناك أشخاًصا أخضعهم برحمته ونِعمته!

 

ات المهزومة 65: 3ووفقًا لما جاء في كولوسي  . وقد سار هؤالء كأسرى حرب ُمقيِّدين، فقد َسبى يسوع القوَّ

 إلى السَّماء!وراء المسيح الُمنتِصر أثناء دخوله االنتصاري 

 

لطات والحكومات خاضعةً للمسيح بعد قيامته 33-36: 2بُطرس 6ووفقًا لما جاء في  ، فقد أصبحت جميع السُّ

؛ 32-32: 6؛ أفُسس 61: 31وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب. فيسوع هو ملك الملوك وربُّ األرباب )َمتَّى 

، فإنَّ جميع الذين ال يخضعون 66-62: 3بِّي وفيل 35: 65كورنثوس 6(. ووفقًا لما جاء في 61: 61رؤيا 

 لنُصرة المسيح الُمعلنة في َرحمته سيَخضعون في يوٍم ما لنُصرته الُمعلنة في دينونته!

 

حيح لآليات -5  .6-1: 4بُطرس 1 في التَّفسير الصَّ

 

على األرض )ولكنهم هو الكرازة باإلنجيل للناس أثناء حياتهم  1-6: 1بُطرس 6إنَّ الَحَدث الُمشار إليه في 

سالة(. فهذه اآليات تَتحدَّث عن الُمناداة  كانوا قد ماتوا في الوقت الذي َكتَب فيه الرسول بُطرس هذه الرِّ

باإلنجيل أثناء حياتهم بالجسد على هذه األرض لكي يَنالوا الخالص ويحيوا حياةً ُمقدَّسةً أثناء حياتهم بالجسد 

تنا ألن نحيا حياة روحيَّة في الجسد الحالي رغم أنَّ هذا الجسد سيموت في أيًضا! وهي تتحدَّث أيًضا عن حاج

َولِهََذا أُْبلَِغِت اْلبَِشاَرةُ إِلَى األَْمَواِت أَْيضاً لَِكْي يَُكونُوا َدائِماً : "1: 1بُطرس 6يوٍم ما في المستقبل. فنحن نقرأ في 

وِح فِي نَظَِر هللاِ، َمَع أَنَّ حُ   ". ْكَم اْلَمْوِت قَْد نُفَِّذ بِأَْجَساِدِهْم، فََماتُوا َكَغْيِرِهْم ِمَن النَّاسِ أَْحيَاًء بِالرُّ
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 تَُعل م عن الغاية ِمن التبشير باإلنجيل 6أ( اآلية 

 

ا لتخليصهم أو إلدانتهم! فاآليات  تقول إنَّ الناس الذين  5-2إنَّ السبب الحقيقي للُمناداة باإلنجيل للناس هو إمَّ

ون إنَّ المؤمنين المسيحيِّين الحقيقيِّين  1و  3و  6في العيش في الخطيَّة والشرِّ سيُدانون! وتقول اآليات  يستمرُّ

الذين يعيشون بقيَّة حياتهم على األرض ُمنقادين لطاعة هللا فسيَخلُصون! وفي الُمستقبل، سوف يُنَفَّذ ُحْكم 

َمحكوٌم  أجساد المؤمنين األرضيَّةين(. وهذا يعني أنَّ الموت بأجساد الجميع )بَِمن في ذلك المؤمنين المسيحيِّ 

(. وهكذا، يجب على 31: 1تماًما كما يَْحُدث لجميع الناس على األرض )عبرانيِّين  –عليها بالموت في يوٍم ما 

 (. 52: 65كورنثوس 6المؤمنين المسيحيِّين أن يموتوا جسديًّا ألنَّ لَْحًما أو َدًما ال يُمكن أن يَِرث ملكوت هللا )

 

وح. وهذا يعني أنهم سيعيشون هلل  ولكنَّ جميع الناس الذين يتجاوبون مع اإلنجيل سيعيشون هلل َحَسَب الرُّ

)بأرواحهم الجديدة أو المولودة ثانيةً(، ويعبدونه، ويخدمونه رغم أنَّ كثيرين منهم سيموتون بسبب االضطهاد. 

(. وباختصار، سوف 35و  33: 1؛ رومية 31-32: 1)يوحنَّا  ولكنهم سيفرحون ِمن الداخل بكلمة هللا وطُُرقه

 يحيا جميع المؤمنين الحقيقيِّين حياةً ُمقدَّسةً!

 

لقد أُْبلَِغت البشارة إلى "األموات". والمعنى المقصود هُنا هو أنَّ الناس الذين سمعوا اإلنجيل وآمنوا بيسوع 

هاد أو ميتة طبيعيَّة. وهكذا، فقد كان هؤالء أمواتًا المسيح أثناء حياتهم على األرض قد ماتوا بسبب االضط

بالجسد عندما كتب الرسول بُطرس رسالته هذه. ومع أنهم كانوا يؤمنون بيسوع المسيح عندما كانوا يعيشون 

اهُم ِمن دينونة ال خطيَّة بالجسد، إالَّ أنَّ إيمانهم هذا لم يَحفظ أجسادهم أثناء االضطهاد. ولكنَّ إيمانهم هذا قد نَجَّ

نَهُم ِمن العيش بقداسة في وسط االضطهاد!  وِمن الموت األبدي. كما أنه َمكَّ

 

 .ال تَُعل م عن نظريَّة الفُرصة الثانية 6ب( اآلية 

 

فلي أو في الجحيم ألنَّ  1فاآلية  هذه األرواح ال تَعني بتاتًا أنه قد نُودي باإلنجيل ألرواح األموات في العالم السُّ

هو أنه قد نُودي باإلنجيل لهؤالء الناس قبل أن  1! لذلك، فإنَّ التفسير الوحيد الُمحتََمل لآلية أجساد لم يَُعد لها

يُدانوا كبقيَّة الناس ِمن ناحية أجسادهم؛ أي قَبل أن يموتوا جسديًّا! وال يُمكن تفسير هذه اآلية وكأنها تعني أنه 

لى أرواح الناس الذين ماتوا( ألنَّ هذه األرواح لم يَُعد لها قد نُودي باإلنجيل للناس بعد موتهم جسديًّا )أي إ

 أجساد يُمكن إدانتها بالموت بعد أن ُكِرز باإلنجيل إليهم!
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ال تَُعلِّم أنَّ اإلنجيل قد نُودي به )أو ُكِرَز به( ألرواح األشخاص األموات في العالم  1وهذا يعني أنَّ اآلية 

فلي أو الجحيم.  السُّ

 

 يُوَجد دليل في الكتاب الُمقدَّس على أنَّ الناس سيَحظون بفُرصة ثانية لسماع رسالة اإلنجيل : الالُخالصة

موتهم! فاإلنجيل يُنادى به للناس أثناء حياتهم على األرض فقط. وبناًء على  بعدوالحصول على الخالص 

ر مصيرهم األبدي. لذلك، " هَُو َوْقُت  اآلنَ إيمانهم أو عدم إيمانهم أثناء حياتهم على األرض، سوف يَتَقَرَّ

مَ  (! وقد "3: 1كورنثوس 3" )يَْوُم اْلَخالَِص! اْليَْومُ اْلقَبُوِل.  اُن َواْقتََرَب َملَُكوُت هللاِ. فَتُوبُوا َوآِمنُوا اْكتََمَل الزَّ

 (.65: 6!" )مرقُس بِاإِلْنِجيلِ 

 


