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 ةاحلالة الوسطيَّ 
 ر ج كيم ر�دبلاربقلم 

صعبة. أسئلة  طبيعة املوت    � تثوة اليت تصحبه.  املوت واألسئلة احلتميَّ   موضوع ام  اخلدَّ القسوس و  ه جيوا اغبًلا ما  
شخص  أي  أو    رسةأحد أفراد األ  وفاةة بعد  ألطفال لكمات تعز�ة حسنة انليَّ إىل ام  أن يُقدَّ   املألوفليس من غ�  

 واجهون ي اذلين  تعز�ة الصغار املرتبك� واحلزا�  ة يف السماء"، ىلع أمل  دَّ "اجلِ   ن قبيلنقول شيئًا م   ا ما اغبلً   يعرفونه.
أ�يد  باتل  ليستة يف السماء"  دَّ "اجلِ عبارة  أن    ومع ذلك، يف ح� .  تماًما  مونون املتعلِّ حىت الالهوتيُّ ال يفهمه   موضواًع 

   مؤمنةة  دَّ إجابة خاطئة إن اكنت اجلِ 
َّ

ر ضع األموة. للملة وقد ت�ون ُمضلِّ جابة غ� اكنَّ اإل أبالرب �سوع املسيح، إال
 عودته وقيامة جسدها.  تنتظرالرب،  رض�ة مؤمنة، ف� اآلن يف دَّ الكتايب، إن اكنت اجلِ  منظوريف 

،  يف الالهوت املسييح�ُساء فهمه    كثً�ا ما   ول�ن  ،فاتهشخاص عند وحث يف موضوع ما �دث لأل يتم ابلما  اغبًلا  
ة سوء الفهم، من املفيد أن نبدأ بتعر�ف �ترص ملا  احتمايلَّ   بانلظر إىلة".  عنوان "احلالة الوسطيَّ   حتتيُناقش  ما    اعدةً و

ة ب� موت املؤمن (ودخوهل الفوري إىل �رض  ة. إنها تلك الفرتة الزمنيَّ احلالة الوسطيَّ ث عن  نقصده عندما نتحدَّ 
حد األرواح اليت  تتَّ سايلوم األخ�،  قيم الرب �سوع األموات يف  عندما يُ الرب) وقيامة اجلسد عند عودة املسيح.  

مرَّ  أجساد  (بدون  وتصبح خادلة  بأجسادها،  أخرى  ا  للس�ن   اكستعدادٍ )،  ٥٨-٣٥:  ١٥كورنثوس    ١ة  ألبد يف  إىل 
 ). ٢١ ا وات اجلديدة واألرض اجلديدة (رؤ�ا السم

ة  وعود   وفاتهمما �دث للمؤمن� ب� وقت    مسألة  حديد وجه اتل ىلع  بولس    تناول، يعروفةامل  وص العديد من انلصيف  
اهللا عند موتهم اجلسدي. هذا ما نقصده    رض�إىل    ىلع الفور، يدخل املؤمنون  ٨:  ٥كورنثوس    ٢املسيح. حبسب  

ََسِد َو�َْستَْوِطَن ِعنَْد الرَّبِّ كتب بولس الرسول قائًال: "ث عن السماء.  عندما نتحدَّ 
ْ
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 إىل �رض اهللا. حيث ندخل فوًرا "، َمَع الَْمِسيِح ن�ون "

  ، وهو مشهد �يد ملا �دث يف العرش السماوي ٦- ٤ة األوضح للسماء � تلك املوصوفة يف رؤ�ا الصورة الكتابيَّ إن 
  ن هناك علَ قبل عودة املسيح. و�ينما املشهد المُ 

َّ
 أنه من اجلدير باملالحظة أن القد�س� يف السماء يرصخون،  رائع، إال

رْ قائل�: "
َ
اِكِنَ� ىلَعَ األ َمائِنَا ِمَن السَّ َوتَنْتَِقُم دِلِ ، َال َ�ْقيِض  َقُّ
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ة يتوقون لعودة �سوع املسيح إىل األرض يف يوم  هم بالفعل يف �رض اهللا و�تربون اآلن احلالة الوسطيَّ ماتوا قبلنا و
 القيامة وادلينونة. 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

روفة  املعة،  سوء فهم يف احلالة الوسطيَّ ل  . أوَّ للتو  ة كما وصفناها لحالة الوسطيَّ ل  كب�ةوء فهم  س   حاالتثالث    هناك
ال يوجد إدراك    ،ه فور موت املؤمن، "تنام" الروح حىت يوم القيامة. حبسب وجهة انلظر هذه"، وهو أنَّ نوم الروح"  باسم

الرب من وقت موتنا حىت يتم إيقاظنا يف يوم عودة الرب �سوع. نموت ثم "ننام" حىت عودة    رض�بالوجود يف    ٍع وا 
يف    تناولاملسيح.   هذه  انلظر  وجهة  الالهوتيَّ أطروحتجون اكلفن  الكب�ة  ه  الكتاب  �و ألاة  وهو  اب  جذَّ عنوان  ب، 

كب�   إىل حدٍّ ، �شبه  من الال ويعب يف حالة  املوت يتسبَّ  . اخلطأ هنا هو أنَّ )Psychopannychia" (�ساي�و�انيشيا"
يف القيامة. ل�ن وجهة انلظر هذه    استيقاظهمر املؤمن� شيئًا بعد أن يلفظوا أنفاسهم األخ�ة حىت  انلوم. ال يتذكَّ 

عن احلضور الوايع للمؤمن مع    ث بوضوٍح ليت تم ذكرها للتو واليت تتحدَّ ة االكتابيَّ   انلصوص   ع يف االعتبارضتال  
 . ٦- ٤أ�اد املشهد السماوي املوصوف يف رؤ�ا  حيث �ترب،  املوت مبارشةً فور الرب 

ل ا املثوساكنة فيهم.  ة  من وجود أي خطيَّ   األرشارتطه� البرش  وقت    ة �أن احلالة الوسطيَّ   فكرةاثلا� هو  الفهم  سوء  
  عتقاد من اال  نشأة � وقت تطه� ت ملطهر. فكرة أن احلالة الوسطيَّ يف ا  عقيدة الاكثويلكهذا اخلطأ هو ىلع ييس  الرئ

ه ر�ما لم يصل بعد إىل حالة اكفية من القداسة  نَّ إ ف  بالرب �سوع املسيح،  مؤمنًا شخص    وفاةالرغم من  ىلع  ه  بأنَّ اخلاطئ  
�ة  الرش" بما ي�يف ل�خول إىل الفرح  ةنقيَّ "بعد املوت  تصبح روحه  تطه� حىت    وقت يلزم  السماء.    خول ة دلالشخصيَّ 

، وموته  ةطاعيف ال  تهحيا أي  �سوع املسيح وحده (  استحقاقاتأن  وجهة انلظر هذه  تفرتض  مع القد�س�.  الاكمل  
  يرت�ز   مع ذلك،والسماء عند املوت.    دلخول  ة اكفيةبدرج "  ا سً قدَّ خطايانا) ال يم�ن أن جتعل املؤمن "مُ   من أجل
سوع املسيح  يباحتادنا    فضلب   سنتقدَّ �س�" و"قدِّ   احتسابنا لك ما �تاج إيله يلتم    م قدِّ يُ يح  بأن املسالوعد    ىلعاإل�يل  

املاكنة  اإليمان.واسطة  ب ناحية  بينما عمليًّ   ونس قدَّ ، �ن مُ من  القداسة  عند ترب�رنا،  ننمو يف  حياتنا حىت    طوالا، 
 يدنا. يف تمج تماًما   سدَّ نتق

ة (الوجود بال جسد) واحلالة ) هو اخللط ب� احلالة الوسطيَّ ايلوماأل�رث شيواًع  هو الرأي  سوء الفهم اثلالث (ر�ما  
وما يليها). حبسب    ١٢:  ١٥كورنثوس    ١س بوضوح (قدَّ الكتاب المُ   نا مع لقيامة األجساد كما يعلِّ فال يوجد توقُّ   ،ةاألبديَّ 

 قيامة من األموات، فإنَّ   عدم وجود ونظًرا لر الروح ("الطاهرة" بالفعل) من اجلسد اخلاطئ.  املوت �رِّ   ، فإنَّ هذا الرأي
أن هذه    ،�املسيحيِّ   ذلك  من انلاس، بما يف  يعتقد الكث�ة.  غ� مرئيَّ والبرش يوجدون بعد املوت كأرواح واعية  

لفراقهم ثم "�شعر"   زن ، أو عندما �حنعزاء والسلوان يف أوقات امل م نلا التقدِّ واألرواح حارضة معنا يف هذه احلياة، 
ال املعتقدات    قد ت�ون هذه.  وجودهمب أساس كتايب، ألنَّ   ليس، ول�ن  قلبصادقة من  اتلعايلم  هلا  تتجاهل  ها 

الفهم هذا  ع  �شجِّ قيامة األجساد.    أن�شة  الكتابيَّ  اأيًضا  سوء  �شعرون باحلزنأوئلك  اتلعز�ة من    ذلين  ىلع طلب 
 من الرجاء املسييح العظيم يف قيامة األجساد. ر� ألرواح أحبَّ املغ�   الوجود خالل 

ً
 ائهم الراحل� بدال
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ها ، فإنَّ ةة مؤمندَّ �ن اكنت اجلِ وة.  من اخلطيَّ   يتم تطه�ها ال    ،لم تنم. يف السماء  ةدَّ ه عندما ماتت اجلِ أنَّ   يمكننا أن نعرف
الطاعة  ذات  صليب و� حياته  هلا ىلع ال  ذلكالرب �سوع  أتمَّ وذهبت إىل �رض املسيح. لقد    ىلع الفوردت  تمجَّ قد  

 صها.لِّ وجه ُ� اآلن و� ترى  ، حىت ويعب القيامةالاكملة. إنها تنتظر 

 

اكيلفورنيا، واملذيع  بوالية  أنهايم،    مدينة  حة يف لكنيسة املسيح الُمصلَ   الرئييس  ر هو الرايعج ادلكتور كيم ر�دبلار
اإلذايع    الرش�ك   و�تاب )  A Case for Amillennialism(  كتاب  فؤلِّ مُ   وهو ).White Horse Inn( للربنامج 

)First Corinthians ( يف سلسلة)Lectio Continua .( 

 

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