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 األبدية يف قلو�نا 
 بقلم جون تو�دال 

،  ١٦٣٢ يناير ١٤الزفاف. يف  حفلأفضل من  املسيح وجًها لوجه �شلٍك  توقُّع معاينةر � اليت تصوِّ قليل من األشياء 
بها  رسالة لفت ) Samuel Rutherford(ذرفورد كتب القس واعلم الالهوت اإلسكتلندي املشييخ صموئيل ر

"�ب أن تبدأ �بتنا [للمسيح] ىلع األرض كما ستكون يف السماء، ألن العروس   :إىل هذه الظاهرة قائًال  االنتباه
 زفافها".ثوب بعر�سها ألف مرة أ�رث ما تفرح ب �رُس

، ال تميش  فستانها ر مالحظة رذرفورد. بغض انلظر عن مدى مجال  قدِّ إذا كنت قد حرضت حفل زفاف من قبل، فستُ 
املثال . �رشح رذرفورد قر�بًا زوجها َمن سيُصبح ، بل ينصب تر��ها ىلع إىل ثو�ها و� تنظر  يف املمرالعروس أبًدا 

  يف احلياة اآلتية، حىت لو لبسنا املجد   ،"ذللك �ن  :، فيتابع قائًال لسماءل  اجلمال احلقييقرؤ�ة    ىلع  ليساعدنا   اتلوضييح
حتت  .، فلن ي�ون ذللك املجد اتلأث� علينا مثلما سيكون تأث� حضور العر�س ووجهه امل�ء بالرسور"كما برداء

عة للغاية هو أننا ما �علها رائ ذهلة، فإنبقدر ما ستكون السماء مُ  توجد صورة عميقة.رذرفورد القديم  الكمثنايا 
 .  يف سعادةٍ دائمةعر�س، وسيعيشون  لاكمع �سوع  ستكون عروس اكلالكنيسة  .أخً�ا  س�ى وجه �لصنا 

 Anne( ة تُدىع آن كوز�نشاعرة إ�ل��َّ  تبعد ما يقرب من قرن� من كتابة رذرفورد لرسائله الشه�ة، صاغ

Cousin( تغرق الرتنيمة املعروفة "رمال الزمن ")The Sands of Time Are Sinking (  استناًدا إىل "أقوال رذرفورد
 :  ص أحد املقاطع ىلع وجه اخلصوص اتلأث� ادلرا� لرؤ�ة املسيح يف املجديُلخِّ   .العذبة"

 املحبوب؛  العروس ثو�ها بل وجه عر�سها ال ترى 
 . عمةبل إىل ملك انل ،لن أنظر إىل املجد

 ؛ بل ىلع يده املثقو�ة يعطيهاذلي  لكيلاإلال ىلع 
   .انوئيلمَّ عِ الد الاكمل بلجد  امل هو فاحلمل 

يف انتظار يوم الزفاف. كمؤمن�،  نقضيها  اليت طو�ة،اخل بمثابة فرتة  �ة ة، احلياة املسيحيَّ يف هذا اجلانب من األبديَّ 
اخلروف. �ب أن  ُعرس عشاء  وما هو ليس بعد وهوخطبتنا للمسيح ما هو بالفعل اآلن وهو �ن نعيش ب� 

ع رؤ�ة املسيح  لالستعداد للحياة مع حبيبها. إن توقُّ  نتهز لك فرصةت  و� ا عروسً تلك اليت ستصبح ن�ون مثل 
ُ  انبالعي  .ة اليت بها �يا حياتنا باإليمان هنا ىلع األرض الكيفيَّ  شلكِّ يف السماء �ب أن �
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ة �شرتك فيها مجيع  أساسيِّ  عن رغبةٍ  املقبلون ىلع الزواجشعر به � يت ال اللهفة�شف ت أ�رث،  أسايسىلع مستوى 
   :١١-٩: ٣ًدا يف جامعة جيِّ  هذه انلقطةسفر اجلامعة اكتب  أوضح وقد.  ة اتلوق إىل األبديَّ   و� برش ال

برََشِ ِليَ 
ْ
ْ�َطاُه اُهللا بَِ� ال

َ
ِي أ

َّ
ْغَل اذل يُْت الشُّ

َ
ا َ�تَْعُب بِِه؟ قَْد َرأ يُّ َمنَْفَعٍة لَِمْن َ�تَْعُب ِممَّ

َ
ْشتَِغلُوا بِِه. فَأ

يِت بِالََها َال يُْدرِكُ 
بَِديََّة يِف قَلِْبِهِم، الَّ

َ
يًْضا َجَعَل األ

َ
لُكَّ َحَسنًا يِف َوقِْتِه، َوأ

ْ
ِي   َصنََع ال

َّ
َعَمَل اذل

ْ
اِإل�َْساُن ال

 انلَِّهايَةِ 
َ

َِدايَِة إِىل
ْ

 .َ�ْعَملُُه اُهللا ِمَن ابل

، ة.هذا انلص عن توقنا إىل األبديَّ يُعلِّمهما نلا طر�قت�  نتناول دعونا 
ً

لُكَّ َحَسنًا يِف َوقِْتِه"   نقرأ  أوال
ْ
أن اهللا "َصنََع ال

ة يف الكتاب املقدس  ذه اآلية بأنها "أعظم ترص�ح عن العناية اإلهليَّ �ن املعارص�ن ه). وصف أحد املفرسِّ ١١(اآلية 
ال   سن. ل�ناحلُ أن هناك الكث� يف احلياة أبعد ما ي�ون  هومدهًشا للغاية ما �عل هذا انلص الكتايب  .بأ�مله"

يُّ   :عدن جنة يف لنةالُمعد صدى اللعنة يردِّ  ٩فسؤاهل يف اآلية . القبح اذلي �سود العالماكتب سفر اجلامعة �هل 
َ
"فَأ

ا َ�تَْعُب بِِه؟" هذا ليس �رد سؤال استناكري منفصل عن ضغوط  (انظر   احلياة العمليَّة جتارب  َمنَْفَعٍة لَِمْن َ�تَْعُب ِممَّ
ِي   .ا قليل من الر�ح هو أمر اختربه شخصيًّ المع واضحة ). إن العمل الشاق دون جدوى ٣: ١

َّ
ْغَل اذل يُْت الشُّ

َ
"قَْد َرأ

برََشِ ِليَْشتَِغلُوا بِِه" (
ْ
ْ�َطاُه اُهللا بَِ� ال

َ
 ). ١٠: ٣أ

دم وحواء بأداء واجباتهما مع الوعد اهللا آىلع كرامة العمل. قبل السقوط، أمر  ةالكتابيَّ  انلصوص  دؤ�ِّ ت، لإليضاح
:  ٣بعد السقوط، أصبح العمل شاقًا (ت�و�ن  ول�ن .)١٣: ٣؛ انظر جامعة ١٧-١٥: ٢، ٣١-٢٨: ١باإلثمار (ت�و�ن 

مليئة باألشواك واحلسك ة لرب�َّ قاسية ظروف يف ول�ن نة اجليف  صبةي مهامنا يف الضوايح اخل لم نعد نؤدِّ  .)١٩-١٧
" :قائًال  ٢٣: ٢يف جامعة  اكتب سفر اجلامعةير�  هلذا .والفشل واإلحباط عندما نواجه املصاعب يف   ."َوَ�َملَُه َ�مٌّ

أن هذا العالم  باحلقيقة املؤملة  نواجه ة، والظلم يف ماكن العمل، واهلز�مة يف استكمال مهام العمل، فإننا حياتنا املهنيَّ 
ا ليشء أ�رب م لقنا خُ   بأننا   رنا عدم الرضا امله�ق ماكسب دائمة. يذكِّ الساقط لن �قِّ  ه نلا هواياتنا يم�ن أن تقدمِّ   مَّ

 .   ائفنا وظ و

لُكَّ َحَسنًا يِف َوقِْتِه. تعود لكمة "اللك" يف جامعة    نقرأ   .يوجد رجاء ل�ن
ْ
ٍء" يف اآلية    ١١:  ٣أن اهللا َصنََع ال  :١إىل "لُكِّ يَشْ

َماَواِت َوقٌْت". هذه احلياة اليت نعيشها حتت راعية خالق ذ َْت السَّ
َ

ْمٍر حت
َ
ٍء َزَماٌن، َوِللُكِّ أ سيادة تن� فهمنا  و "ِللُكِّ يَشْ

،  فرحلا للحزن وو،  احلصادللغرس ووملوت،  ا يف ضوء أعمال عنايته، نعلم أن هناك وقتًا للوالدة وفملع� لكمة لك يشء.  
  م اجلمال يف اكتشاف أن اهللا ينظِّ و احلُسن و��من . هو املسيطر ىلع لك هذه األشياءلسالم. اهللا للحرب وو

 وفًقا تلصميمه املثايل.   ادلقيقة اتلفاصيل لك
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نَّ لُكَّ  "  :يقول الرسول بولس  ٢٨:  ٨. فيف رومية  ٢٨:  ٨رومية    للعهد القديم بمثابة  �  ١١:  ٣جامعة  إن آية  
َ
ُْن َ�ْعلَُم أ

َ
َو�

يَن ُهْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب قَْصِدهِ" ِ
َّ

بُّوَن اَهللا، اذل يَن ُ�ِ ِ
ْشيَاِء َ�ْعَمُل َمًعا لِلَْخْ�ِ لِ�َّ

َ
 الحظ أن بولس ال يقول إن لك األشياء   .األ
�تاز املؤمنون  ). عندما ٢٩إنه مشابهة صورة املسيح (اآلية   هو اخل�؟ خ�. وما لل اتعمل معً لك األشياء  بل خ�  �

 نا أ�رث فأ�رث ىلع صورة ابنه.  أن اهللا �ستخدم لك الظروف ليشلكِّ  بمعرفة نطمنئيف مواسم احلياة، يمكننا أن 

لعدم امتثاهلم لكتاب الصالة  من كنيسة إ�لرتا قسيس  أ�رث من أليف تم طرد  ،١٦٦٢اعم أغسطس  ٢٤ يوم يف
، يف إشارة رسمية إىل وقت ذبح  )Black Bartholomew’s Day( بارثولومو األسود  هذا ايلوم بيوم  العامة. ُعرف

املطرودين من   الراعة. اكن أحد ١٥٧٢يف نفس ايلوم اعم ) French Huguenots(اآلالف من هيغونوت فر�سا 
 Aورًدا ىلع الطرد العظيم، كتب كتابًا قصً�ا بعنوان  ). Thomas Watson( � يُدىع توماس وا�سونابليور�تانيِّ 

Divine Cordial   ًأفضل   إىل أن يعانون من األلم. وأشاراكنوا  املؤمن� اذلين    �شجيعمن أجل    ،٢٨:  ٨رومية   ىلع  بناء"
ال يم�ن إن�ار أن هذا العالم اغبًلا    ."العظيم  لإلهل  املهيمنةايلد  بواسطة    ها تعمل مًعا خل� القد�س�أ األشياء وأسو

كمؤمن� إىل    نايلغ�ِّ لك من األفراح واألحزان    رائع  اهللا �ستخدم �شلٍك  ل�ن  .ما ي�ون قاتًما ومليئًا بوجع القلب
 شبه املسيح. إن خيبات األمل جتعلنا نطوق أ�رث نلكون معه. 

بَِديََّة يِف قَلِْبِهمِ  نقرأ ثانيًا، 
َ
اعرتافات  كتاب " افتتاحيةباللكمات  تُنبئ هذه). ١١: ٣" (جامعة أن اهللا "َجَعَل األ

ن  هو رغبة اإل�سان، تلك القطعة الصغ�ة من خليقتك. فأنت مَ  "�سبيحك قال:، حيث "أوغسطينوس  القد�س
د لك من  يؤ�ِّ . ك قلب اإل�سان يلجد رسوره يف �سبيحك، ألنك خلقتنا ذلاتك، وقلو�نا لن جتد راحتها إال فيك"حترِّ 

أوغسطينوس االنتباه   يلفت  بينما ة.  ملعرفة اهللا واتلوق إىل األبديَّ  ُخلقنا   وأب الكنيسة أننا   اكتب سفر اجلامعة قديًما 
  . قليًال  �ش� إىل نقطة �تلفةسفر اجلامعة  اكتب  عدنا عن معرفة اهللا يف املسيح، فإن  إىل عدم الراحة اليت �تربها يف بُ 

 ة. ألبديَّ با  ادلاخ�وعينا  إدراكيدفعنا إىل هو   حلياة حتت الشمس،ىلع عدم جدوى ا بالرت��

:  ٣إنه يدرك طرق اهللا. فهو يفهم أن اهللا أعطى البرش العمل كعطية (جامعة اكتب سفر اجلامعة الحظ �م يقول 
وأن عمل اهللا ال يدر�ه  )،  ١١ة يف قلبهم (اآلية  )، وهو من جعل األبديَّ ١١)، وأنه صنع اللك حسن يف وقته (اآلية  ١٣،  ١٠

يق والرش�ر (اآليات  )، وأن اهللا سيدين الصدِّ ١٥-١٤)، وأن لك ما يعمله اهللا يدوم إىل األبد (اآليات  ١١اإل�سان (اآلية  
ة. وىلع الرغم من أننا �لوقات  أن طرق اهللا حسنة وال �ُستقىص وأبديَّ  اكتب سفر اجلامعة). باختصار، يعلم ٢٢-١٦

ي َ�ْعَملُُه  د أعطانا اهللا القدرة ىلع تمي� أن للتار�خ هدف، حىت لو كنَّ �دودة وساقطة، فق  ِ
َّ

ا غ� قادر�ن ىلع فهم "اذل
 انلَِّهايَِة"

َ
َِدايَِة إىِل

ْ
علينا أن نعيش   . ىلع اهللا ات�انلا تنا من �دوديَّ  مواجهة �ب أن تز�د ).١١(اآلية  اُهللا ِمَن ابل
 ة. األبديَّ  منطلقحياتنا من 
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للعظمة   كمنصةة من اهللا ول�ن هت هذا املنظور. لم نعد نتعامل مع العمل ىلع أنه عطيَّ ة شوَّ فإن اخلطيَّ  ومع ذلك،
  يم�ن تبديده.  هامغ�  ة. ال يُنظر إىل الوقت ىلع أنه يشء مجيل �ب افتدائه ول�ن باعتباره شيئًا الشخصيَّ 

كما أن فيها الضعفاء.  األقو�اء ساحة لعب �ستغل ىلع أنه بلالعناية اإلهليَّة أنه ساحة سيادة  ىلع اتلار�خ يُفهم ال
منا سفر اجلامعة أن مثل هذه  يعيشون فقط الوقت الراهن. يعلِّ  َمن �سخر منها ، بل مرغو�ة ة ليست احلياة األبديَّ 

 . أعمق أشواقنا يم�ن أن �شبع  يشء غ� األبديَّة معه  وال .نلعرف اهللا لقد ُخلقنا  طائل من ورائها.ة ال القدر�َّ 

م طر�ًقا اخلرب السار هو أن املسيح  "فَإِنَّ   : لخطاة ليسكنوا يف �رض اهللا إىل األبد. كما يقول الرسول بطرس ل يُقدِّ
�َنَا  َ�َمِة، ِليَكْ ُ�َقرِّ

َ
ْجِل األ

َ
َارُّ ِمْن أ

ْ
ََطايَا، ابل

ْ
ْجِل اخل

َ
ًة َواِحَدًة ِمْن أ ََّم َمرَّ ل

َ
يًْضا تَأ

َ
 اِهللا" ( الَْمِسيَح أ

َ
هذا   .) ١٨: ٣بطرس  ١إِىل

 منتظر�ن  صباحالة �سافرون من هذا العالم إىل اآلخر، �ستيقظ لك الرجاء األبدي هو ما نعيش من أجله. و�رحَّ 
ة األسبوع، فنحن نصارع  بالنسبة بلقيَّ  ة. أما ب لألبديَّ أن لك يوم الرب هو ترقُّ   كما ندرك   .بفارغ الصرب عودة ملكنا 

 . انوئيلمَّ عِ بلالد  إلعدادنا اهللا   ا تنا �ستخدمهحىت تعبنا ومشقَّ  ه السااعت اعمل� أنمع 

  تلوديع صديقه القديم جون أو�ن   )William Payne(  باين  ، ذهب و�ليام١٦٨٣يف صباح يوم بارثولوميو األسود اعم  
)John Owen.( رد أو�ن اذلي ال يُنىس اكتلايل:  . اكن �رش كتاب أو�ن األخ� قُرب  باين أيًضا أخباًرا عن جلبو 

ول�ن يا أيخ باين، لقد جاء ايلوم اذلي طال انتظاره   ؛طباعته  يتمس  عمل�سعد� سماع أن هذا ال
حىت اآلن أو كنت قادًرا ىلع  لم أفعلها من قبلاملجد بطر�قة أخرى  ذلكأخً�ا، حيث سأرى 

 م! القيام بها يف هذا العال

املسيح   لرؤ�ة الوحيد السبيلة. لقد أرادهم أن يعرفوا أن باألبديَّ  يتهتذك� رع  �اكنت شهادة أو�ن وهو �ترض 
  عيانبال

ً
 . باإليمان هنا ىلع األرض يف السماء � رؤ�ته أوال

 

 Reformation Bibleالهوت اإلصالح ( هوت يف لكيةال لاستاذ أ �ادي� واألعميد الجون تو�دال هو  ادلكتور

College(  ة يف أمر��ا يف الكنيسة املشيخيَّ   قسيس فلور�دا، ويف والية  فورد  ن سا   ) بمدينةPresbyterian Church 

in America(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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