متعة الروح في القيامة وهي في السماء
أهنئكم ٌا أخوتً وأبنائً بعٌد القٌامة المجٌد ،كما أهنئ الرئٌس مبارك على نتائج أسفاره
الموفقة إلى كثٌر من البالد ألجل مصالح مصر والوطن العربً وكل المنطقة وبالد أفرٌقٌا
أٌضا ،متمن ًٌا لوطننا العزٌز مصر كل خٌر وبركة ،وبعد:
ً
فٌما نحن نحتفل بعٌد القٌامةٌ ،سرنً أن أحدثكم عن متعة الروح بعد القٌامة وهً فً
السماء.

متعة اإلنطالق
الروح اآلن حبٌسة فً الجسد ،فً هذا القفص المادي .وبٌنما الروح كٌان خفٌف ٌتمٌز
بالشفافٌة ،فإن الجسد مادي ٌتصف بالثقل .والجسد ٌحاول أن ٌسٌطٌر على الروح لٌجذبها
إلى مادٌته ،والروح تقاوم .فبٌنهما صراع .إن إنتصرت الروح ،ترتفع بالجسد إلى فوق .وإن
إنتصر الجسدٌ ،هبط بالروح إلى لذة المادة وإنفعاالتها.
حتى فً المعرفة ،الجسد ٌمثل ضبا ًبا ٌمنع الرؤٌة الحقٌقٌة عن الروح .فالروح حال ًٌا ال ترى
إال بعٌن الجسد ،وال تسمع إال بأذن الجسد .وكل أنواع معرفتها تكون عن طرٌق حواس
الجسد.

* أما فً إنطالق الروح ،فتكون لها معرفة أوسع ال تستمدها من الحواس الجسدٌة ،بل ٌكون
لها الحس الروحً .وال تتحرك بأرجل الجسد ،بل تتحرك وهً خفٌفة  :تصعد وتهبط وتجتاز
س ًطا ،مثل المالئكة أو كالفكر الذي ٌتحرك إلى قارة أخرى دون أن
مسافات دون أن تعبر َو َ
ٌعبر الوسط الذي بٌنها.
بحس روحً
* وتتالقى األرواح وتتعارف وتتحدث بدون ترجمة من لغة إلى أخرى .بل تتفاهم
ّ
سا فً نطاق اللغات .ح ًقا بأٌة لغة قد تفاهم أبونا آدم ،وأبونا نوح،وموسى
لٌس حبٌ ً
معا فً العالم اآلخر؟ أم أن هؤالء وكل األبرار كانوا
النبً ،وأٌوب البار ،حٌنما التقوا ً
ٌتفاهمون بغٌر لسان من ألسنتنا؟ أو بغٌر أصوات! وبأٌة لغة كانوا ٌتحدثون مع المالئكة؟ أم
أنهم ٌتخاطبون معهم بغٌر لغة بشرٌة! أي بلغة الروح!

* وفً غٌر الحواس البشرٌة ،ماذا ستكون الرؤٌة الروحٌة
ننتقل إلى نقطة أخرى من متعة الروح فً السماء وهى متعة التحرر

متعة

التحرر.

مص در المقال :موقع األ نبا تكال هيمانوت .

األرواح حال ًٌا وهى متحدة باألجساد – لٌست حرة فٌما ترٌد  ...هناك ضغوط كثٌرة علٌها من
الخارج ،ومن الجسد بالذات  ...ولكنها عندما تنطلق من الجسد ،سوف تحرر من كل قٌوده.
* سوف تحرر من غرائز الجسد ومن كل إنفعاالته .وسوف تتحرر من أمراض النفس مثل
القلق واالضطراب والشك .وسوف تتحرر من الضعف والعجز ،ومن التعب واإلعٌاء ومن
عدٌد من األمراض التً ٌتعرض لها الجسد وٌلقً بنتائجها على الروح.
* وسوف تتحرر من مؤامرات الناس األشرار ،وما ٌلقونه على الروح من خوف ورعب .وما
تحاول من وسائل للبعد وللوقاٌة من الضرر.
* وسوف تتحرر من خوف الموت ،ألن الموت ٌكون قد تم ووقع على الجسد ولم ٌعد هناك
مجال لتكراره.

متعة ال ِبر
فً العالم اآلخر سوف تتحرر الروح من الخطٌة .فال مجال للخطاٌا التً تتنتج عن شهوات
الجسد وغرائزه ،إذ قد خلعت الجسد وإنفصلت عنه .كذلك ال مجال للخطاٌا التً تأتً نتٌجة
إلغراءات خارجٌة .ففً العالم اآلخر ال إغراءات وال حروب شٌاطٌن .فالشٌطان لن ٌدخل
مواضع األبرار فً السماء .وال توجد خطاٌا تقع فٌها الروح من احتكاك البشر .فاألرواح
البارة سوف تسكن فً العالم اآلخر مع أرواح بارة من نفس النوع ،وأحٌا ًنا من نفس الدرجة.
وال مجال للصراعات واإلنقسامات.
* وسوف ٌنزع هللا من أرواح ساكنً السماء معرفة الخطٌة وتذكاراتها وقصصها وصورها
التً كانت على األرض .وٌمنح هذه األرواح إكلٌل البر ،فال تعود هناك إمكانٌة للخطٌة وال
رغبة فٌها.

بر ،ال عثرة فٌه
* ح ًقا ما أعظمها متعة وما أعمقها ،أن تعٌش الروح هناك فً
عالم جدٌد كله ّ
ٍ
وال شر وال شبه شر .عالم أجمل بكثٌر من الجنة التً عاش فٌها أبوانا آدم وحواء قبل
الخطٌة ،حٌث كانا ٌعٌشان فً براءة وبساطة ،ولكن فً طبٌعة قابلة للسقوط ،وقد سقطا ،أما
فً العالم اآلخر ،فال توجد إمكانٌة للسقوط.

متعة الشفافية
فً العالم اآلخر سوف تتمتع الروح بالشفافٌة التً لم ٌعد ٌحجبها ضباب الجسد .شفافٌة فً
المعرفة واإلدراك تكاد تدرك شفافٌة المالئكة .فٌها ٌُنزع القناع عنها ،فترى غٌر المرئٌات،
أسرارا عن العالم اآلخر ما كان ٌمكنها معرفتها على األرض .وتظل تنمو فً المعرفة
وتعرف
ً
وٌوسع هللا مداركها لتعرف أكثر ،بلون جدٌد من اإلدراك فوق مستوى الحواس .وتكون
ّ
معرفتها عن طرٌقٌن  :أحدهما تجلً الروح فً طبٌعتها .وثانٌهما هو الكشف اإللهً ،إذ
ٌكشف هللا لها ما ال ٌمكن أن تدركه طبٌعتها الحالٌة.

متعة الفرح
إنه فرح ال ٌنطق به ٌختلف عما فً عالمنا من مباهج .هو فرح روحً .ثم هو فرح بأمور
جدٌدة على اإلنسان ٌختبرها ألول مرة .كذلك هو فرح دائم ال ٌتوقف وال ٌنقطع ،بل ٌكون
ضا هو فرح بالغلبة واإلنتصار ،والتمتع بوعود الرب للغالبٌن ...
دائم النمو والتجدد .وأٌ ً
* ثم تفرح الروح بالعشرة المثالٌة التً فً السماء ،عشرة األبرار والقدٌسٌن ،بل
وعشرة المالئكة ،ورؤساء المالئكة ،وعشرة َمنْ ك ّنا نقرأ عنهم فً التارٌخ ونشتهً مجرد
معرفتهم.
وأكثر من كل هذا عشرة هللا نفسه – تبارك اسمه – ألن كل أفراح السماء بدون هللا ال تكون
أفراحا حقٌقٌة.
ً

إن كان األمر كذلك ،فلنستعد من اآلن – فً حٌاتنا األرضٌة الحالٌة – حتى نكون مستعدٌن
لكل تلك المتع السمائٌة التً أعدها هللا لمن ٌحٌون فً طاعته .لٌس لكل األرواح ،بل لألرواح
الطاهرة الغالبة التً جاهدت وانتصرت واستحقت أن ٌكافئها هللا بملكوته األبدي.

ختا ًما أهنئكم ٌا اخوتً بنعمة القٌامة التً وهبها لنا هللا فً الحٌاة األخرى .ونصلً جمٌ ًعا من
أجل سالم العالم كله الذي أنتشرت فٌه الحروب والنزاعات ،مع صالة خاصة ألجل بالدنا مصر
أٌضا ألجل فلسطٌن
وألجل الرئٌس مبارك وكل العاملٌن ألجل هذا الوطن العزٌز ،كما نصلً ً
ولبنان والعراق ،وكل البالد العربٌة .ومن أجل كل اخوتنا فً أفرٌقٌا  ...وكل عام وجمٌعكم
بخٌر.

