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جامعة توبنجن Eberhard Karls Universität Tübingen
عندما ينظر المرء للخلف على تاريخ الفكر ّ
وهتتّ يّ الرر الشرري ،يل
الل
ّ
يمكنه أ يتجنب االنطباع الذي يأتيه أنه يمك ،تسمية ذلك الرر ع ،حق :قر
االسخاتتلتجّ .يفّ دراسات الفكر األخرويّ (االسخاتتلتجّ) يتم اقتباس
إرنست ترولتش  Ernst Troeltschكثيرا وذلك بسبب تشليره (والذي وهت يّ
"الوهتتّ حديث") أنه "يّ وهذه األيام يإ مكتب
حد ذاته اقتباس م،
ّ
1
االسخاتتلتجّ مغلق مشظم التقت ".لك ،بحلتل الشام  1499أمك ،لهانس
أورس يت بلتازار  Hans Urs von Balthasarأ يصرح أنه منذ وقت
ترولتش  Troeltschومكتب االسخاتتلتجّ يشمل وقتا إضاييا .ويستمر يت
بلتازار  Von Balthasarيّ وصفه "للتيارات" المختلفة م ،التفكير

*
1

Translated by permission of Bloomsburry Publishing, this article was
originally published as Christoph Schwöbel, “Last Things First: The
Century of Eschatology in Retrospect,” in The Future as God’s Gift:
Explorations in Christian Eschatology, ed. David Fergusson and
Marcel Sarot, 217–241 (Edinburgh: T&T Clark, 2000), http://www
.bloomsbury.com/uk/future-as-gods-gift-9780567379696/.
ْ
قامت ناردي ،متريس بترجمته وقام رمسيس تتَّاب
تَ َّم كتابة وهذا المرال عام  4111وقد
صليب بمراجشته وتنريحه.
قال الوهتت ّّ حديث" :يّ وهذه األيام؛ يإ مكتب االسخاتتلتجّ مغلق مشظم التقت ".ويردم
ْ
أصبحت يكرة الثتاب والشراب أقل
ترولتش  Troeltschاألسباب التالية لهذه المرتلة" :لرد
ْ
قبتال لتعينا األخلق ّّ  ...ياأليكار التّ أس ْ
يردت جذوروها".
َّست االسخاتتلتجّ قد
Ernst Troeltsch, Glaubenslehre: Nach Heidelberger Vorlesungen aus
den Jahren 1911 und 1912 (München: Duncker & Humblot, 1925),
36.
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االسخاتتلتجّ والتّ َش َّكلَ ْ
ت المناقرة الخاصة بتقته 4.ويّ مراله حتل
"االسخاتتلتجّ" يّ  Theologische Realenzyklopädieيكتب كارل
وهاينز راترت  Carl Heinz Ratschowملحظا أ التعّ بالطبيشة األخرويّة
المسيحّ قد "أغرق" الوهتت الرر الشرري ،ترريبا 3.يالصترة الكلّيّة
لإليما
ّ
لفيضا اسخاتتلتجّ والتّ تجبر "المكتب اإلسخاتتلتجّ" أ يظلّ مفتتحا
ظر كلما تدوهره المشانّ
طتال التقت تبدو واضحة .إال أنه كلما يدقق المرء النّ َ
المختلفة التّ تمتل متضتع االسخاتتلتجّ وكذلك اآلراء المختلفة التّ يتم
تطتيروها لتثبت اال ّدعاءات المشنيّة بأوهمية االسخاتتلتجّ الرصتى للمؤ َّ
سسة
ّ
اللوهتتيّة .ي هل م ،الممك ،أ يكت التنتع المذوهل والغمتض المدوهش لفهم
االسخاتتلتجّ وهت الثم ،الذي يجب أ يتم ديشه م ،أجل الدور المحتريّ الذي
يأخذه يّ ّ
المسيحّ ال يمك ،اإلجابة على وهذا السؤال إال إذا حاولنا ّ
يك
اللوهتت
ّ
ترابك بشض خيتط الفكر األخرويّ ومحاولة تريّيم اإلنجازات والمركلت
الناتجة ع ،التركيز التاضح على االسخاتتلتجّ -ليس أقل م ،األسئلة
األخرويّة نفسها.

ميراث القرن التاسع عشر :المستقبل المفتوح ومنطق التطور
الرخصّ.
إ إحدى نراط "مرروع التنتير" وهّ أ تصبح البرريّة مرروعها
ّ
يالتحرر م ،قيتد التراليد السلطاويّة—المزعتم أنها تنَفر—تحت مسمى الحكم
ّ
اتّ وهت الشكس التام لشلقة البرر بالزم .،حيث ي َشرف البرر أنفسهم يّ
الذ ّ
ثرايات ما قبل الحداثة بأصتلهم وتراليدوهم أما البرر يّ الثرايات الشصريّة يإنهم
يروا تشريفهم ّ
اتّ م ،منطلق التحريق المستربل ّّ إلمكانياتهم 2.وبالنسبة للرر
الذ ّ
الثام ،عرر يإ التشريف ّ
اتّ للبرر وهت متضتع تشليم إلى حد كبير بالنسبة
الذ ّ
للفرد وللجنس البرريّ كما يتثره كتاب Education of the Human Race
لليسينج  .Lessingويصبح المستربل مجال اإلمكانيّات المتاحة للتحريق ّ
اتّ
الذ ّ

2

Hans Urs von Balthasar, “Eschatologie,” in: Fragen der Theologie
heute, ed. Johannes Feiner, Josef Trütsch, and Franz Böckle, 403–421
(Einsiedeln: Benziger, 1957), 403.
Cf. Carl Heinz Ratschow, “Eschatologie VIII: Systematischtheologisch,” in Theologische Realenzyklopädie 10, ed. Gerhard
Krause et al., 334–363 (Berlin: Walter de Gruyter, 1982).
لرد تَ َّم مناقرة "عتدة للمستربل" تفصيليا يّ المرجع السابق .339–332
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للبرر .وتفترض يكرة إمكانيّة تحريق الكمال البرريّ والتّ وهّ حاضرة برتة
بركل مسبق ويردم مدى
يّ يكر التنتير أ المستربل وهت مستربل مفتتح وذلك
ٍ
غير محدود لتطتر الردرات البرريّة التّ كانت محدودة حتّى اليتم .ويمك ،غزو
قارة المستربل الغير مشروية ع ،طريق تتسيع المشرية والتّ تسمح للبرريّة ال
أ تسمتا يرط يتق قيتد التراليد المنَف َرة بل أ تتخطى أيضا الحاجات
الضروريّة للطبيشة ع ،طريق يهمها وإخضاعها لخدمة التحريق البرريّ .
ويصبح الش لم مثال وهذا النتع م ،المشرية التّ تمهد الطريق للمستربل المفتتح.
الرخصّ كلما أصبح
وكلما أمك ،المشرية أ تكت متأكدة م ،تتجيه تتسشها
ّ
المنظتر تجاه المستربل أكثر تفاؤال.
يتم وصف الرر التاسع عرر إلى حد كبير بمحاولة اكتراف وهذه الشمليات
التّ تتجّ ه طريق البرريّة تجاه المستربل .يإعادة تركيل وهيجل  Hegelللتاريخ
المنطرّ يخدم كنمتذج لكثير م،
اتّ
ّ
كحركة الرُّ وح عبر أطتار تحريرها ا ّلذ ّ
مستربل أيضل كمسار منرتش
محاوالت الرر التاسع عرر لرسم الطريق إلى
ٍ
يّ نفس تكتي ،التاقع ذاته .وقد أخذ أتباع وهيجل  Hegelمتضتع التاريخ وهذا
النهائّ منطريّا .ومع إنكار قناعة وهيجل
كشمليّة عالميّة يتم بها تتليد المشنى
ّ
 Hegelبأ وهذه الشمليّة قد ا ْ
نتهت بالفشل تلك الرناعة التّ تصف
االسخاتتلتجّ الم َحرّق يّ أكثر أشكالها تطريا ييمك ،أ تأخذ التأملت دورا
المستربلّ .وتفسير الشالم بهذه
نرطا يّ تسريع الشمليات التّ ترتد إلى التحريق
ّ
الطريرة يشنّ تغيّره -األمر الذي َعل َم به ماركس  Marxجيدا .ويصبح التاقع
النهائّ الكمال األخير .إنه الشمليّة التّ تنتج برك ٍل
عمليّة يتحرق ييه المشنى
ّ
كام ،سمتوها ّ
اتّ .وبالتالّ يإ َعلمنة الصتر اليهتديّة والمسيحيّة الخاصة
الذ ّ
بالنهاية وجشلها مؤقتة يمكنه أ ينرلب ضد المشتردات التّ ترغب يّ تغييروها.
ْ
طبرّ أو
أكانت مجتمع ماركس  Marxالغير
والنبتّ ة ال َشلمانيّة للنهاية ستاء
ّ
ينّ وذلك
الرجل الخارق لنيتريه  Nietzscheترجب االسخاتتلتجّ ال ّد ّ
بسبب كتنها تتتقع م ،يتق ما يكم ،أمامها كهدف عمليّة التاريخ أو وهدف
ْ
حايظت
الحياة نفسها 9.ومع ذلك يإ تيارات االسخاتتلتجّ ال َشلمانيّة وهذه قد
Cf. Richard Bauckham and Trevor Hart, “The Shape of Time,” in The
Future as God’s Gift: Explorations in Christian Eschatology, ed. David Fergusson and Marcel Sarot, 41–72 (Edinburgh: T&T Clark,
2000); Richard Bauckham and Trevor Hart, Hope against Hope:
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نهائّ م ،أجل تتقشاتهم للتحريق الذي سيمتّ ل المستربل
على شغف ما وهت
ّ
المفتتح برضا.
يّ مرابل اآلراء التّ تركز على التاريخ يإ صترة دارو Darwin
متدت وجشل ْ
ْ
ت يكرة التّطتر مرهترة حتّى أنه أمك،
المشنيّة بأصول األجناس ا
6
للوهتتيّي ،أيضا أ يرووها "كفئة لتقتنا الحالّ ".يبالنسبة للشديد م ،المفكري،
التابشي ،لفكر التّطتر يإ الديناميكيّة التّ تحدث التّطتر م ،أشكال الحياة
ْ
كانت
التضيشة إلى أشكال الحياة األسمى تتجد يّ عمليّة الطبيشة نفسها .وإ
لطبيشّ ضامنة البراء
الطبيشة ووهّ تديع نفسها لألمام ع ،طريق االنتراء ا
ّ
الطبيشّ أ منطق
لألصلح تفهم كأساس لكل شكل م ،الثرايات ييبدو أنه م،
ّ
جتماعّ .ويظهر علم األخلق
الطبيشّ يجب أ يمتد ليرمل النطاق اال
التّطتر
ّ
ّ
الرديم المبنّ على التحرر م ،الطبيشة كاستراتيجيّة لكبح التّردم .ويجب أ يح َّل
محلّه علم أخلق جديد يذوهب إلى ما وراء الخير والررّ ويحدد مثله يّ الرتة
والضشف يّ تتايق مع عمليّة الطبيشة .ويتثق تصتر نيتريه Nietzsche
ذاتّ برريّ ييه كلّ ما وهت "ما وراء" متجتد يرط ييما يكم ،يّ
لمتت هللا يَهم
َ
األمام يّ عمليّة التحريق ّ
المستربلّ.
اتّ
ّ
الذ ّ
األخلقّ لملكتت هللا يّ الوهتت ألبريرت ريترل
يجب يَهم التفسير
ّ
 Albrecht Ritschlعلى عكس وهذه الخلفية .إ ريترل  Ritschlبل ّ
شك وهت
المسيحّ
الوهتتّ حديث يشطّ لملكتت هللا مكانة تأسيسيّة يّ التخطيط
أول
ّ
ّ
للتاقع وذلك ع ،طريق تفسيره كأحد قطبّ علمات الحذف التّ تركل ال ّديانة
المسيحيّة .إال أ تحريق الملكتت وهت المنتَج المرتَرك لشمل هللا يّ تحريق وهديه
للبرريّة ولشمل البرر يّ الكنيسة المسيحيّة والذي يتم تضمينه يّ عمليّة
تحريق إرادة هللا م ،خلل اإلعل يّ يستع .يبالنسبة لريترل  Ritschlيإ
وهذا الفهم للتاريخ والمتمحتر حتل المسيح ليس وهت المفتاح لتجهة نظر تحذيريّة
األخلقّ والذي يتم
للتاريخ على أنه عمليّة ميتاييزيريّة بل يفتح مجال النراط
ّ
———
Christian Eschatology in Contemporary Context (London: Darton
Longman and Todd, 1999).
J. R. Illingworth, “The Incarnation and Development,” in: Lux Mundi:
A Series of Studies in the Religion of the Incarnation, ed. Charles
Gore, 10th ed., 181–214 (London: J. Murray, 1890); cf. Christoph
Schwöbel, “Lux Mundi,” in: Theologische Realenzyklopädie 21, ed.
Gerhard Krause et al., 621–626 (Berlin: Walter de Gruyter, 1991).
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ييه تخطّ الشالم باعتباره المجمتع الكلّ ّّ لكل ما يراوم تحريق ملكتت هللا .يإ تَ َّم
تفسير ملكتت هللا بهذه الطريرة يهت لم يشد حدث أخرويّ ال يمك ،للمسيحيّي،
ستى أ يرجته بل وهت الهدف الذي يح َّدده عمل هللا للبرريّة والذي يجب أ
يتم الشمل م ،أجله وتمكنه نشمة هللا يّ المسيح ويرتده تكريس مسيحه
المسيحّ
التأسيسّ الذي يأخذه ملكتت هللا يّ ربط اإليما
للملكتت .يالدور
ّ
ّ
باألعمال والشريدة باألخلق يجشل م ،طابشه األخرويّ أمرا نسبيّا ع ،طريق
ربطه بالدور الحالّ للكنيسة المسيحيّة.
ال يمك ،يَهم تأملت الرر الشرري ،حتل االسخاتتلتجّ بدو خلفية آراء
الرر التاسع عرر حتل تحريق حالة كلّ شّء النهائيّة يّ مستربل مفتتح يمأله
الرضا وذلك عبر طرق تحريق ّ
الذات البرريّة .يالتّحتل نحت المستربل دائما ما
المسيحّ يّ علقته به -يّ
يفترض أنه شّء يجب تشريف االسخاتتلتجّ
ّ
تطتر بنّاء.
حاسم كما يّ
تناقض
ٍ
ٍ
ٍ

"إعادة اكتشاف" الطابع األخروي لرسالة يسوع
إ إعادة اكتراف الطابع األخرويّ لرسالة يستع عادة ما ترتبط بأسماء يتوهانس
يايس  9Johannes Weißوألبرت شفايتسر  8Albert Schweitzerعند
نرطة التّحتل م ،الرر التاسع عرر إلى الرر الشرري .،ومع ذلك ما وهّ
بالضبط صفات "إعادة االكتراف" وهذا إ كا ترولتش  Troeltschووهت
ينّ لذلك التقت يتحدث ع ،أ
عادة ملحظ ثاقب
بركل غير مشتاد للمتقف ال ّد ّ
ٍ
بركل كبير بالنسبة لفايس  Weißوشفايتسر
مكتب االسخاتتلتجّ مغلق
ٍ
تاريخّ.
 Schweitzerيإ الصفات األخروّ ية لتشاليم يستع وهّ إعادة اكتراف
ّ
وبحسب يايس  Weißيهّ تتكت يّ حريرة أ إعل يستع ع ،ملكتت هللا
ركل مطلق ويرف يّ تضا ٍد حصريّ
يردمها على أنها شّء يسمت يتق الشالم ب ٍ
أخلقّ لمتضتع ملكتت هللا كما وضّ حه حمته
مع الشالم .لذا يإ أيّ تطبيق
ّ
ألبريخت ريترل  Albrecht Ritschlغير مبَ َّرر .وأيّ محاولة لصياغة تتجّ ه
التاريخّ وال تشاليمه ع،
أخلقّ حديث ال يمكنه أ يناشد يستع
مسيحّ
ّ
ّ
ّ
;Johannes Weiß, Jesus’ Proclamation of the Kingdom of God (1892
English translation: London: SCM, 1971).
Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus, 3rd ed. (London:
A & C Black, 1954).
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الملكتت م ،أجل تأكيدوهما .وبالنسبة لرفايتسر  Schweitzerيإ
"االسخاتتلتجّ المترابط"  konsequente Eschatologieالذي يجده يّ
رسالة يستع وأعماله يمنع الشمليّة التّ نسرط بها المثل األخلقيّة الحديثة على
رسالة يستع يرط م ،أجل أ نستربلها مرة أخرى مع ختم سلطة اإلعل  .إ
رسالة يستع ع ،الملكتت ترف يّ تضا ٍد قتي مع أيّ وجهات نظر تربطه
بركل مترابط بمشنى أنها تنكر ك َّل
األخلقّ للبرريّة وهّ أخرويّة
بالتّطتر
ّ
ٍ
الريم الملزمة للشالم؛ ألنها تصتر الملكتت على أنه نهاية الشالم .لرد أخذ يستع
على عاتره أ يتألم ضيرة الشصر الميسيانّ يّ شخصه وم ،ثَ َّم حاول احضار
الملكتت إلى التاريخ .ويحفز طريق يستع إلى أورشليم تتقع أ هللا سينَفذ أخيرا
دينتنته األخيرة .إ متت يستع على الصليب وهت ختم عبث إرساليته .لك ،لم
تخيب تتقشات المسيح الرخصية يرط .بل أ اإلحباط ضرب تلميذه أيضا
والذي ،تتقشتا مجّء  parousiaربّهم يّ جيلهم .يبالنسبة لرفايتسر
 Schweitzerيتم إنتاج كلّ الشريدة المسيحيّة يّ محاولة إلدارة األزمات
اللوهتتيّة للتشامل مع حريرة أ الـ parousiaالتشيك للربّ لم يحدث .والتّحتل
البتلسّ (الذي صنشه بتلس) للتشاليم المسيحيّة وهت بالضبط عبارة ع ،استبدال
لغة مجّء المسيح بحديث ع ،التجتد يّ المسيح حتّى تتمك ،عمليّة تركيل
لألزلّ يّ
الشريدة والتّ تركز على الحضتر األونتتلتجّ ontological
ّ
التاريخ م ،أ تبدأ .يبالنسبة لرفايتسر  Schweitzerلم يشد بإمكا المسيحيّة
أ تسترد قتة الديع االسخاتتلتجيّة الخاصة ببداياتها ويجب أ تفسروها كمفهتم
مغلتط إلرادة هللا الذي ال يمك ،اآل ستى طاعته على الطريق إلى الكمال
األخلقّ للشالم.
ّ
بركل حصريّ يّ
م ،المهم أ نلحظ أ "إعادة االكتراف وهذه" نرديَّة
ٍ
طبيشتها :يهّ تنكر أ الفكر ّ
وهتتّ المشاصر يمكنه أ يناشد رسالة يستع
الل
ّ
األصليّة للتأييد ولكنها ال تستنتج أ َّ
ي خلصات بنّاءة م ،وهذا االكتراف .بل
ْ
خدمت يّ تفسير الطبيشة األخرويّة لرسالة يستع كجزء م،
باألحرى يرد
طيف م ،المتضتعات االسخاتتلتجيّة التّ كانت جزء م ،السياق يّ وقته
ولكَ ،ح َّل محلها تفسيرات أخرى يّ تاريخ المسيحيّة .يإعادة االكتراف
التاريخية للسخاتتلتجّ ليس لديها تطبيرات الهوتية بنّاءة .بهذا المفهتم يإ
إعادة اكتراف الطابع األخرويّ لتشاليم يستع وهت أحد مظاوهر المتقف الذي
يسبق الحرب الشالميّة األولى والذي يؤيّد وجهة نظر ترولتش  Troeltschالتّ
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ترى المكتب االسخاتتلتجّ مغلرا .إال أ مصطلح "اسخاتتلتجّ" يّ كتابات
يايس  Weißوشفايتسر  Schweitzerلم يَش ّد يرير إلى االستخدام الترليديّ
للمصطلح كتصف لمرطع  de novissimisيّ نهاية أيّ كتاب ترليديّ للشريدة
المسيحيّة ويتشامل مع متضتعات مثل المتت وال ّدينتنة والسماء والجحيم.
بركل أكثر شمتال لتصف األيق الشام الذي
يمصطلح "اسخاتتلتجّ" يستخدم
ٍ
يجب يَهم تشاليم يستع وممارساته م ،خلله.

االسخاتولوجي والجدال المختص بالزمن واألبدية
بركل كبير عندما لم يَش ّد يفهم على أنه يرير
إ تفسير "االسخاتتلتجّ" تغيَّر
ٍ
بركل
إلى متضتع مرتبط بسياق الماضّ والذي كا ال ب ّد م ،إعادة بنائه
ٍ
نرديّ بل كرّ ٍء يشبر ع ،واقع يختبر يّ الحاضر .يبالنسبة للشديد مّ ،
اللوهتت
المتحدث األلمانيّة يإ اختبار الحرب الشالميّة األولى كا له صفة أخرويّة .ولم
الشالمّ الخاص
يَش ّد يفهم دينتنة هللا واختبار الجحيم كأوجه م ،المنظتر
ّ
بالماضّ والذي أصبح غير ملئم للشصر الحديث بل كأوجه م ،التاقع الذي
يحدد الحاضر.
وما تحرق منه يايس  Weißوشفايتسر  Schweitzerتاريخيًا كأحد ملمح
المسيحيّة يّ الماضّ تَ َّم تفسيره م ،قبَل جيل كارل بارت Karl Barth
ورودولف بتلتما  Rudolf Bultmannوبتل تيليخ  Paul Tillichالهوتيًا
على أنه الصفة المحددة للمسيحيّة يّ الحاضر ويّ الماضّ .وبالتالّ أمك،
ْ
كامل وكلّ ّّ
بركل
ليست أخرويّة
لبارت  Barthأ يكتب" :المسيحيّة التّ وهّ
ٍ
ٍ
كامل وكلّ ّّ 4".لذا يلم يَش ّد م ،الممك ،إقصاء
بركل
 ...ض ّد المسيح
ٍ
ٍ
يصل صغير غير مضر يّ نهاية الشرائد كما وصف بارت
االسخاتتلتجّ إلى
ٍ
 Barthمكا "األشياء األخيرة" يّ مشالجتها الشرائديّة األصليّة بل وجب يَهمه
كمنظتر يحدد المؤ َّسسة ّ
اللوهتتيّة م ،بدايتها .وبالنسبة للوهتتيّي ،المشنيي،
بالجدليّة يشنى االسخاتتلتجّ بتجتد األبديّ يّ متاجهة كلّ لحظة يّ الزم.،
إنها األزمة التّ م ،خللها يهدد ما وهت أبديّ كلّ ثبات يّ التقت .وبالتالّ يإ
الكمّ بل كصفة
ما وهت أبديّ يفهم على أنه حدود التقت ليس بمشنى التريد
ّ
Karl Barth, The Epistle to the Romans (1922; English translation:
Oxford: Oxford University Press, 1933), 314.

99

9

المجلة الالهوتية المصرية

وقتّ م ،ق َبل ما وهت أبديّ  .وبالتالّ يإ حضتر المسيح وهت
نرديّة لكل ما وهت
ّ
الكمّ .ومركلة تأخر المجيء parousia
الكيفّ والريع لكلّ التقت
التريّد
ّ
ّ
الشنصر المحفز لتطتر الشريدة المسيحيّة بحسب شفايتسر Schweitzer
وتلميذه لم تَش ّد متجتدة .يل يمك ،تأخير وهذا الـ  parousiaوالذي يتاجه ك ّل
لحظة م ،الزم ،وال يمك ،أ يحدث يّ الزم.،
سر المفاوهيم األخرويّة ّ
يمك ،أ تف َّ
للوهتتيّي ،الجدليّي ،كاختليات يّ
متضتع الجدل بي ،الزم ،واألبديّة .ييشبر تيليخ  Tillichعنها بلغة يلسفة
الكايروس  kairos-philosophyاألوليّة الخاصة به على أنها "اختراق" الغير
محدود إلى نطاق المحدوديّة التاريخيّة مما يترتب عليه إنتاج التشبير المحايد
11
النهائّ ووهت يخترق التاريخ.
"االسخاتت "  eschatonلتصف دائرة المشنى
ّ
ونفس الجدليّة متجتدة يّ الوهتت بتلتما  Bultmannلكنها تطبق ال على
التاريخّ واألعمال مثلما وهت الحال يّ كتاب تيليخ Tillich
دائرة االختبار
ّ
11
األولّ بل على "التاريخيّة"  Geschichtlichkeitكبشد للتجتد البرريّ .
ّ
يبالنسبة لبتلتما  Bultmannيإ المسيح وهت "نهاية التاريخ" بمشنى أنه
نهاية التحديد البرريّ برتة الماضّ .إ "الماضّ" بحسب وهذا المفهتم وهت
المجمتع الكلّ ّّ لكينتنتنا مح َّددة بالري تد التّ تربطنا بالشالم ع ،طريق تشريف
مشنى وجتدنا بالمرجشيّة إلى الكيانات الشالميّة .لذا يإ وجتد اإليما والذي
تصفَ بأنه تطور
تتحرق ييه التاريخيّة الحريريّة يمك ،أيضا أ ي َ
 Entweltlichungكتحرّ ر م ،الشالم كمجمتعة م ،الشناصر التّ تحدد
وجتدنا .لذا يإ تشاليم  kerygmaالمسيح تتاجهنا بالدعتة لنحدد وهنا واآل أ
تصفَ
نفهم وجتدنا يرط بالمرجشيّة إلى هللا .يم ،مفهتم وجتديّ يإنه يمك ،أ ي َ
على أنه وهذا الذي يأتّ تجاوهنا م ،خارج ذواتنا وم ،خارج ما يربطنا يّ
الشالم الذي وهت دائم الخطيَّة ألنه يسمح بالتأثير المح َّدد لمثل وهذه الشناصر
مح َّددة إ َع َّرينا وجتدنا يّ علقته باهلل .يترترك تشاليم
والتّ ال يمك ،أ تكت
َ
10 Paul Tillich, “Eschatologie und Geschichte,” Die christliche Welt 41
(1927), 1034–1036.
ض َمنَة يّ
 11إ مشظم األيكار التّ ترَكل رأي بتلتما  Bultmannع ،االسخاتتلتجّ متَ َ
مراله "اسخاتتلتجّ إنجيل يتحنا" والذي كتبه عام :1448
Rudolf Bultmann, “Die Eschatologie des Johannes-Evangeliums,” in:
Glauben und Verstehen 1, 134–152 (Tübingen: Mohr [Siebeck],
1972).
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 kerygmaالمسيح مع المستربل يّ طبيشة مجيئها نحتنا لكنه ال يجب يهمها
زمنّ؛ ألنها تحدي األبديّ يّ مرابل الريتد التّ تربطنا بالماضّ.
داخل إطار
ّ
وتمكننا التشاليم  kerygmaم ،اكتراف مشنى التاريخ يّ مسئتلياتنا الحاضرة
ألنه يمكننا أ ندع لحظات التقت تتحتل إلى لحظات األبديّة.
المسيحّ ّ
المسيحّ
واللوهتت
وهت أخرويّ على أنه اإلطار المحدد لإليما
ّ
ّ
ّ
دلّ للتقت
وذلك ع ،طريق تفسير الـ eschatonبطرق مختلفة كالتحدي الج ّ
عبر ما وهت أبديّ  .يبالنسبة لبارت  Barthيجب أ يش َّرفَ ما وهت أبديّ
بمصطلحات خريستتلتجيّة وتصبح الريامة نمتذج متاجهة التقت عبر ما وهت
أبديّ  .وبالنسبة لتيليخ  Tillichيإنها اختراق ما وهت غير مرروط لرروط
النهائّ
نسبّ للمشنى
التاريخ إنها الزم kairos ،الذي يجشل كلّ ا ّدعاء آخر
ّ
ّ
داخل التاريخ .أما التّحدي بالنسبة لبتلتما  Bultmannوالمرَ َّدم يّ تشاليم
األصلّ للتجتد ع ،طريق
 kerygmaالمسيح يكم ،يّ اكتراف المشنى
ّ
التحرر م ،الشالم وماضيه وإليجاد التتجه يّ الحاضر عبر لحظة الررار
االسخاتتلتجيّة .يم ،المنظتر المرترك للجدليّة األبديّة والزم ،يإنهم يركزو
على المجاالت المختلفة للتفسير االسخاتتلتجّ .يبالنسبة لبارت  Barthيإ
الكيفّ غير المحدود بي ،التقت واألبديّة وهت "متضتع الكتاب
االختلف
ّ
المر َّدس ومحصلة الفلسفة مجتمشا مشا" وبالنسبة لتيليخ  Tillichوهت يَهم
التاريخ على كتنه مكرتف يّ الزم kairos ،ووهت لبتلتما Bultmann
تاريخيّة التجتد .إ المتضتعات الرياسيّة للـ eschataالمتت وال ّدينتنة
والسماء والجحيم وهّ—إلى حد كبير—أشكال تشبير للطابع االسخاتتلتجّ
الكلّ ّّ ّ
المسيحّ.
للوهتت
ّ

اسخاتولوجي ال ُمحقق وتاريخ الخالص
ْ
تلرت المناقرة التّ تدور حتل طبيشة ما وهت أخرويّ دايشا جديدا عبر كتابات
عالم الشهد الجديد اإلنجليزي ترارلز وهارولد دود .Charles Harold Dodd
الكلسيكّ  )1439( The Parables of the Kingdomأنكر دود
يفّ كتابه
ّ
بركل قاطع أ رسالة يستع المشنيّة بالملكتت وهّ متأصلة يّ األدب
Dodd
ٍ
الرؤيتيّ اليهتديّ  .بل قال إنه يجب باألحرى البحث ع ،جذوروها يّ الوهتت
ْ
سام م ،مكا مختلف ع،
الرابيّي .،ي
ق ٍ
ليست ملمحها الحاسمة لإلشارة إلى نطا ٍ
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الشالم وال إلى كارثة تاريخيّة وشيكة بل إلى اختبار يّ الحاضر .ييجب أ
يكت قد جاء م لكتت هللا بالفشل إ كا يستع يدعت مستمشيه للتتبة ويحثهم أ
يربلتا الملكتت مثل األطفال (مر )19 :11وبالتالّ إ كا ملكتت هللا قد
تحرك م ،دائرة التتقع لنطاق االختبار يل يمك ،أ يكت له نفس المحتتى
كاتبّ األدب الرؤيتيّ  .وباعتباره واقع يمك ،اختباره يّ الحاضر
الذي يكر ييه
ّ
يإ مؤشراته الحالية وهّ اإلشارة التحيدة التّ عندنا م ،أجل وصفه وليست
تكهنات الخيال الرؤيتيّ .
يبالنسبة لدود  Doddيإ ملكتت هللا ليس واقشا لم يتحرق بشد بل وهت
كامل بشد .ينح ،ال ننتظر المجّء بل
بركل
حاضر بالفشل مع كتنه لم يكرف
ٍ
ٍ
الشالمّ لملكتت هللا .يالحاضر يّ نفس التقت وهت "بالفشل" already
اإلظهار
ّ
الشالمّ.
الخاص بحضتر الملكتت والـ"ليس بشد"  not yetالخاص بإظهاره
ّ
وهنا يأتّ السؤال الذي يطرحه تفسير دود  Doddإلعل يستع للملكتت حتل
الشلقة بي ،االسخاتتلتجّ واالختبار .يبينما َر َّكزَ اللوهتتيّت الجداليّت على أ
الـ eschatonأزمة كلّ اختبار برريّ يتحدى ويركك يّ أنماط االختبار الذي
نشتبره أمر مفروغ منه يإ دود  Doddيصرُّ على أ يستع يربط مجّء
الملكتت باالختبار الحاضر لمستمشيه .وحتّى يأتّ المؤمنت لتبنّّ وجهة النّظر
كامل بشد يإنه يجب أ يكتنتا قد
بركل
بأ التاقع الكامل للملكتت لم يكرف
ٍ
ٍ
تذوقتا بالفشل واقشه يّ االختبار الحالّ .وأ وهذا االختبار وهت الذي يردم المبادئ
التتجيهيّة لتفسير الكرف الكلّ ّّ للملكتت .إال أ وهذا يطرح أيضا سؤال ما إذا
كا ما يأتينا م ،هللا بهذه الطريرة يخضع للطرق التّ نختبره بها .أال يمك ،أ
ختزالّ على يهم الملكتت حتّى أ ما وهت جديد ييه
يكت الختبارنا تأثير ا
ّ
آخريته  othernessالمذوهلة يتم تستيته باألرض بهذه الطريرة
بدأت تأملت أوسكار كلما  14Oscar Cullmannعند وهذه النرطة.
يبحسب وجهة نظره يإ حريرة أ ملكتت هللا متجتد وهنا بالفعل already
بطرير ٍة ما ومع ذلك وهت ليس بعد  not yetبدرج ٍة أخرى تحدد مفهتمه
ّ
وهتتّ .يالشنصر المحدد للـ eschatonليس التقت لذلك يالسؤال ليس وهت ما
الل
ّ
إذا كا ملكتت هللا حدث يّ الحاضر أم يّ المستربل .بل باألحرى تتم إعادة
12 Cf. Oscar Cullmann, Christ and Time: The Primitive Christian Conception of Time and History (London: SCM, 1962).

98

خرستوف شووبل :األمور األخيرة أوالً؟

تشريف التقت أخرويّا م ،ق َبل مجّء المسيح .يإ كا مجّء المسيح يشرف
مجّء الملكتت ييجب أ يفهم المسيح على أنه "مركز الزما " ملء الزما .
يتحتل الزم ،م ،وجهة نظرنا وهت يّ الماضّ وليس بشد يّ المستربل مثلما
وهت الحال يّ األدب الرؤيتيّ اليهتديّ  .وهذه وهّ الصفة الحاسمة للتقت م،
خلل عمل هللا يّ المسيح .منذ ذلك الحدث يرد تَ َّم ْ
التاريخّ
ت إعادة بناء الزم،
ّ
على أنه تاريخ الخلص .أيّ أ  :يكرف عمل هللا يّ تاريخ الخلص ع ،البنية
التاريخّ .ي تقت وعتد الشهد الرديم قد أتى إلى نهايته يّ المسيح
الحريريّة للزم،
ّ
والزم ،الميالدي  post Christum natumوهت وقت الكنيسة حيث اكتمال
كامل لك ،حيث الرُّ وح يشمل على
بركل
الخلص يّ المسيح لم يكرف بشد
ٍ
ٍ
كرف واقع الخلص .والمرحلة المؤقتة بي" ،بالفشل"  alreadyلتاقع الخلص
يّ المسيح والـ"ليس بشد"  not yetالمشنّ بكرفه الكامل وهّ وقت الكنيسة.
ْ
تمت بالفشل واآل ننتظر اإلستشل واالحتفال بالنّصرة
يالمشركة الحاسمة قد
النهائيّة يّ المسيح والتّ ستشلَ ،للكل.
وقد أعاد كلما  Cullmannبهذا المفهتم يتح المناقرة حتل علقة
التاريخّ.
االسخاتتلتجّ بالخطَّية  linearityالمفهتمة والمختصة بالزم،
ّ
وبينما َر َّكزَ ّ
اللوهتتيّت الجداليّت كلّ شّء يّ لحظة المتاجهة الجداليّة للزم،
م ،قبَل األبديّة يإ كلما  Cullmannأص َّر أ لحظة يَهم أ مجّء المسيح
وهت ملء الزما يإ زم ،التاريخ تتم إعادة بنائه عبر تاريخ الخلص .وم،
نرطة األيضليّة الخاصة بمجّء المسيح والتّ ترع يّ الماضّ م ،وجهة
نظرنا يإ ق َّ
ص ة هللا مع إسرائيل تبدو كتعد يرير إلى المسيح ونح ،نرف يّ
والنهائّ م،
عصر يش َرف بتحريق وعتد هللا يّ المسيح وبتتقع كرفها المستمر
ّ
خلل الرُّ وح .يهل يشنّ وهذا أ ما وهت جديد يّ الـ eschatonتتم التضحية به
م ،أجل خَ ّ
طية  linearityالزم ،أم وهل على المرء أ يرتل إنه بحسب وهذا
ت وقد يسَّر الكثير م،
المفهتم يإ االسخاتتلتجّ يتم جشله تاريخيّا
بركل ثاب ٍ
ٍ
مّ لمفهتم
النرد المتجه لكلما  Cullmannوجهة نظره على أنها تطتر منظت ّ
التاريخ الذي تطتر يّ لتقا-أعمال الرسل حيث يتم تفسير المسيح كالحريرة
الفشليّة للخلص على أنه النرطة التسطى لزما الخلص والذي يَردر بهذه
الخطّ للتاريخ .ومع ذلك يجب ملحظة أنه
الطريرة أ يشيد تفسير النمط
ّ
بالنسبة لكلما  Cullmannيإ مجّء المسيح يشرف الزم ،حتّى أ ظهتر
الـ eschatonيركل تاريخ الخلص والذي بدوره يشيد وهيكلة الخَ طّية
94
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 linearityالمفهتمة للشمليّة التاريخيّة .إال أنه يبرى السؤال :أليست كلّ المفاوهيم
التّ ناقرناوها حتّى اآل وهّ تكيفات للـ eschatonلهيكل الوعي البشري
للزمن بالرغم م ،كتنها تركز على أوجه مختلفة الختبارنا للزم ،إ كا
األمر كذلك يسيكت وهناك خطر مستمر يّ خلط وهدف االسخاتتلتجّ مع أحد
أوجه االختبار البرريّ للزم.،

من الـ eschatonإلى الـeschatos
إ الرتة الدايشة للتفكير األخرويّ يّ الرر الشرريَ ،تدي ،بالكثير لحريرة أ
التركيز على االسخاتتلتجّ تحتل م ،مناقرة الـ eschataأيّ األشياء
النهائّ بكل مشنى الكلمة
األخيرة إلى تأملت حتل الـ eschatonكاألمر
ّ
والذي يتاجه واقع التاريخ والزم .،إال أ االستخدام المحايد لمصطلح
 eschatonيحضر مشه أيضا عدم تأكيد والذي وهت ليس بدو مراكل .يما
الذي يجب أ يكت إطار المرجشيّة الذي تفهم النهائيّة يّ داخله وهل وهت نهاية
حتمّ إلى ما وراء التاريخ "المشنى السامّ
بركل
التاريخ والذي يرير
ّ
ٍ
بركل مسا ٍو لكلّ
لألحداث التاريخيّة" كما ظ ،تيليخ  Tillichوالذي وهت قريب
ٍ
النهائّ أم وهت األبديّ الذي يتاجه
لحظة يّ التاريخ ويربط ك َّل حدث إلى وهديه
ّ
زمنّ على أنه األزمة النهائيّة وكمؤشر أنه يداء يجب أ يأتّ م،
كلّ ما وهت
ّ
وقتّ أم وهت نهاية وجتدي ألنه يتاجهنّ يّ
بشد مختلف تماما ع ،كلّ ما وهت
ّ
ّ
الخطية
األصلّ أو ض ّده أم وهت نهاية الشمليّة
الدعتة ألخذ قرار مؤيد للتجتد
ّ
بركل نهائ ّّ
 linearلتاريخ الخلص؛ حيث يشلَ ،أخيرا للكل ما قد حدث بالفشل
ٍ
يّ حدث المسيح أيمك ،أ يكت الـ eschatonيّ مشناه المحايد يرير إلى
الرخصّ
نهائّ أكثر م ،محتتاه
السياق الذي يطرح ييه السؤال حتل ما وهت
ّ
ّ
يّ الشالَم المتحدث باإلنجليزيّة أشار جت أيه تّ روبنست John A.T.
نهائّ يّ حديث الشهد الجديد ليس غير
 Robinsonبتضتح شديد أ ما وهت
ّ
مح َّدد بأيّ حال م ،األحتال—وال وهت محايد يّ مشناه .ويذكرنا روبنست
 Robinsonأ "( to eschatonاسم محايد) ليس يشليّا تشبير م ،الشهد
شخصّ .و"األمانة لطبيشة كلّ الوهتت الشهد الجديد
النهائّ دائما
الجديد ".ي
ّ
ّ
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والتّ محتروها المسيح تتطلب منا أ نتحدث دائما ع—ho eschatos ،ليس
13
الرّء األخير بل الرخص األخير أيّ يستع المسيح".
يّ اللوهتت المتحدث باأللمانيّة كا كتاب Die Zukunft des
 Gekommenenلـتالتر كريك  Walter Kreckوهت الذي أ َّك َد م ،منظتر
الشرائد المسيحيّة النرطة التّ أ َّك َد عليها روبنست  Robinsonم ،منظتر
الكتابّ 12.يبالنسبة لكريك  Kreckيإ الشلقة بي" ،بالفشل" already
التفسير
ّ
المسيحّ ال يمك ،أ تفهم
و"ليس بشد"  not yetوالخاصي ،باالسخاتتلتجّ
ّ
19
بأيّ مفهتم تجريديّ للزم ،بل خريستتلتجيّا يرط .لذا يإ اللغة المستَخ َدمة
ع parousia ،ال ترير إلى نهاية (مطلرة) للزم ،وال إلى نهاية التاريخ
المستربلّ
الزمنّ وال إلى ما وهت "ما وراء" كلّ الزما بل إلى الحدث
الخطّّ
ّ
ّ
الفريد إلعل يستع المسيح والذي يريم جسرا يتق كلّ التاريخ الماضّ
ويجشله حاضرا .يإعل هللا وهت متضتع الحدث االسخاتتلتجّ وتاريخنا وهت
الذي يحمل وهذا المتضتع.
إ الهدف الذي عبَّر عنه روبنست  Robinsonوكريك  Kreckبطرق
مختلفة تماما وهت وهدف وهام لك ،المبالغة يّ مكانة المحتتى الخريستتلتجّ
المسيحّ للسخاتتلتجّ
للسخاتتلتجّ يبدو أنه ينرلب على ذاته .يرتل إ الفَهم
ّ
مح َّدد خريستتلتجيّا وهت تصحيح وهام لمتضتعات رسميّة للـ .eschatonومع
ذلك يما يائدة الخريستتلتجّ للسخاتتلتجّ إ وجب يَهم كلّ نراط
االسخاتتلتجّ خريستتلتجيّا إ يرط التحديد الخريستتلتجّ للسخاتتلتجّ
له نفس تأثير قلَّة تحديده الخريستتلتجّ .وعلوة على ذلك يإنه إ وجب
ت—وجهة النظر
تفسير االسخاتتلتجّ بمصطلحات خريستتلتجيّة
بركل ثاب ٍ
ٍ
التّ يمك ،أ يطلق عليها اسم konsequente Christologie in der
كامل يّ
بركل
—Eschatologieأيليس الـ"ليس بشد"  not yetمتضم،
ٍ
ٍ

13 John A. T. Robinson, In the End God: A Study of the Christian Doctrine of the Last Things (London: Fontana, 1968), 56.
14 Walter Kreck, Die Zukunft des Gekommenen: Grundprobleme der
Eschatologie (München: Chr. Kaiser, 1961).
 19المرجع السابق .188–189
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الـ"بالفشل"  alreadyأال يفرغ وهذا إعل يستع لمجّء ملكتت هللا م ،طابشه
16
كالتعد الذي يرير للمستربل

العودة إلى المستقبل
لرد اختبر الجدال المستمر حتل االسخاتتلتجّ يّ الوهتت الرر الشرري ،أش ّد
مراحله خلل التقت الذي تلى الحرب الشالميّة األولى مباشرة ومرة أخرى يّ
الستينات حيث وجد ثترة جديدة م ،التعّ االسخاتتلتجّ .وهاتا الفترتا ليسا
غير مرتبطا حيث أ عتدة ّ
اللوهتت االسخاتتلتجّ يّ المرحلة الثّانية كا
ْ
ظهرت أوال بشد
بركل كبير على أخذ الرتة الدايشة للمفاوهيم الفلسفيّة والتّ
مبنيا
ٍ
الحرب الشالميّة األولى مباشرة.
ويهيم ،على المناقرة التّ تمت بشد سنة  1461نتعا م ،الوهتت
األخرويّات وهذا الذي لفتلفهارت باننبرج  Wolfhart Pannenbergوذاك
الذي ليترج ،متلتما  .Jürgen Moltmannوقد أثَّر تطتر منهاج كلّ منها
على الجدال حتل االسخاتتلتجّ منذ ذلك الحي .،يرد بدأ كلوهما م ،إعادة
اكتراف أوهمية المستربل على أنه الفئة المشنيّة باالسخاتتلتجّ.
بالنسبة لباننبرج  Pannenbergيإ التركيز على االسخاتتلتجّ ليس إال
محاولة إلعادة مركز إعل يستع للوهتت :أيّ رسالة ملكتت هللا 19.يفّ
كلمات يستع وأعماله ومصيره يإ كلّ شّء يركز على مجّء الملكتت .وال
يمك ،أ يتجد ّ
مستربلّ
شك يّ أ مجّء الملكتت بالنسبة ليستع ليس حدث
ّ
 16كا وهذا نرد يترج ،متلتما  Jürgen Moltmannلنهج كريك " :Kreckإ إعل
المسيح ال يمك ... ،أ يتك َّت يرط مما قد حدث بالفشل يّ طرق خفيَّة تستشل ،لنا لنراوها لكنه
يجب أ يتم تتقشه يّ أحداث تحرق التعد المشطى يّ حدث المسيح .إذا يحدث المسيح وهذا
ال يمك ،أ يفهم كتحريق لكل التعتد حتّى أنه ال يبرى بشد وهذا الحدث إال تكملة كتنها
تكرف ليراوها الك َّل  ...لذا يإ الرجاء المسيح ّّ يتتقع م ،مستربل المسيح ليس يرط الكرف
بل التحريق النهائ ّّ أيضا".
Jürgen Moltmann, Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology (1964; English translation: London: SCM, 1967), 228.
 19إننّ اتّبع جدل الترقة البحثيّة الخاصة بباننبرج  Pannenbergع ،االسخاتتلتجّ "هللا
والخليرة":
Wolfhart Pannenberg, “Eschatology, God, and Creation,” in Theology
and the Kingdom of God, ed. R. J. Neuhaus, 51–71 (Philadelphia
1969).
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يرط بل وهت حاضر أيضا بالفشل .غير أ حضتر الملكتت يجب أ يفهم كنتيجة
لمجيئه يّ المستربل.
ّ
يبالنسبة لباننبرج  Pannenbergيهت أمر حاسم جدا أ اللوهتت يمكنه أ
يتصالح مع وهذا االنرلب لفهمنا لشلقة الماضّ والحاضر والمستربل .يبحسب
يهمنا الشادي يإ المستربل وهت نتيجة الماضّ والحاضر .وبالنسبة لرسالة
المستربلّ .وما يرال ع،
يستع ع ،الملكتت يإ حضتره وهت نتيجة مجيئه
ّ
الملكتت يجب أ يرال ألنه ينطبق على هللا .وال يمك ،التفكير يّ كينتنة هللا
18
بدو التفكير يّ حكمه وحكم هللا يأتّ م ،المستربل إلى حاضرنا وماضينا.
يفّ تاريخ ّ
اليتنانّ هلل على صتر هللا
الفلسفّ
المسيحّ وهيم ،المفهتم
اللوهتت
ّ
ّ
ّ
وحّ األعلى .يإ وجب ممارسة ّ
ت طتيل على أنه الكائ ،الرُّ
اللوهتت
لتق ٍ
ّ
سيحّ يّ تتايق مع رسالة يستع يإ األمر يتطلب إعادة تتجيه جتوهريّة
الم
ّ
لهذه الصترة.
وأساس مثل إعادة التتجيه وهذه وهت يهم هللا كرتة المستربل الذي تتحرق
كامل يّ مجّء ملكه .ويتطلب وهذا يَهم مطابق لشالم التاريخ
بركل
كينتنته
ٍ
ٍ
األساسّ a fundamental contingency
والطبيشة كما يصفها االحتمال
ّ
كمحررّ وحدة شخصيتنا يّ المراوهد المختلفة للحياة يرط
وعدم التحديد وألنفسنا
ّ
يّ علقة برتة شخصيّة والتّ تنظم الظروف الخاصة contingent
 circumstancesبأحداث حياتنا وللتاقع حتلنا .يإننا يّ كلّ لحظة نتاجه
المستربل غير المحدود والذي يشطّ التحدة لتنتع الشالم المختبر .وبدو
مستربل مرترك يإ عالم االختبارات سينرسم إلى تش ّدديّة أوجهه .يإ تَ َّم تفسير
هللا مع باننبرج  Pannenbergعلى أنه الرتى المتحدة للمستربل يإ وحدة
الشالم ال يجب أ تف َّ
سر على أنها نظام أبديّ يسبق االستررار .باألحرى يتم
تحريره عبر عمليّة تصالح االختليات المتنتعة والمتضادة عبر قتتها المتحدة.
يبالنسبة لباننبرج  Pannenbergيجب التفكير يّ قتة المستربل على أنها تنطبق
على كلّ حدث بما ييها كلّ أحداث الماضّ .وبحسب وهذا المفهتم يإ المستربل
 18ييما يخص يكر باننبرج ع ،االسخاتتلتجّ؛ انظر أيضا:
Luco J. van den Brom, “Eschatology and Time: Reversal of the Time
Direction?” in The Future as God’s Gift: Explorations in Christian
Eschatology, ed. David Fergusson and Marcel Sarot, 159–167 (Edinburgh: T&T Clark, 2000).
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الذي أتتقشه اليتم كا وهت أيضا مستربل مجمتعة النجتم الخاصة بالمادة
والطاقة يّ الشالم وللكائنات التاريخيّة يّ الماضّ السحيق .إال أ ماوهيّة
الميتاييزيرّ
الرّء ستتضح يرط عبر ما يصبح عليه .وبطريرة ما يإ وهذا المبدأ
ّ
الشام ينطبق على هللا أيضا يّ أ مستربل حكم هللا وهت وحده الذي سيثبت مرتلة
"هللا متجتد".
الرخصّ ع ،ذاك الذي لـإيه أ
إال أ باننبرج  Pannenbergيميز يهمه
ّ
وايتهيد  A. N. Whiteheadبا ّدعائه أنه ال يتجد تطتر يّ هللا .ووهذا أل هللا
ماض .وليس
ث
وهت مستربل كلّ حدث وبهذا المشنى يرد كا حاضرا كلّ حد ٍ
ٍ
علينا أ نفترض أ هللا يتطتر يّ تتايق مع التطترات يّ الشالم .يإ تتبشنا
الرخصّ .يل
الخطّ الفكريّ وهذا ييجب علينا أ نفترض أ هللا وهت مستربله
ّ
يتجد مستربل إلى ما وراء هللا والذي على هللا -كرتة المستربل -أ يتاجهه .وهذا
وهت تشريف الحرّ يّة الكاملة -أ يكت للمرء مستربل يّ داخله وم ،ذاته-
وتشريف األبديّة .ويصف كلوهما شكل كينتنة هللا يّ مجّء حكمه.
بالنسبة لباننبرج  Pannenbergيإ هللا كرتة المستربل يجب أ يفهم
ّ
الخلقة .ويتضح وهذا يّ رسالة يستع ع ،الملكتت .يش ،طريق إعلنه
كالمحبَّة
للمجّء الحاضر لحكم هللا يإ يستع يمك ،وهؤالء الذي ،يؤمنت برسالته أ
يحيتا اآل بالفشل يّ شركة مع هللا .وأوضح إظهار لهذا األمر يّ غفرا
الخطايا الذي يمنحه يستع :يهت يحرر الناس م ،عبء ماضيهم ويفتح لهم أيق
ّ
الخلقة يرير إلى
المستربل .إ يهم هللا الذي وهت قتة المستربل على أنه المحبَّة
اإللهّ للخليرة وبالتالّ يررح سبب وجتد األشياء على اإلطلق.
الدايع
ّ
باإلضاية إلى أ كلّ حدث والذي أصبح حريرة مرتبط بكلّ األحداث األخرى
وذلك عبر الشلقة بمحبَّة هللا كسبب نرأته وتكميله .ياهلل وهت الخالق بردر ما وهت
أيضا الذي يك ّمل الشالم يّ شركته به.
وبالتالّ يمك ،لباننبرج  Pannenbergأ يدمج التركيز على ما وهت جديد
النسبّ لهذه
يّ كل حدث مع يكرة تتحّ د كلّ شّء يّ مستربل هللا .ويسمح الثبات
ّ
الشمليّة الكتنيّة بصياغة الرتاني ،الكتنيّة مع االحتفاظ -يّ التقت نفسه-
باالحتمال  contingencyالثتري لكل حدث ييما يختص بمصدره يّ محبَّة هللا
ّ
الخلقة .وع ،طريق كتنهم يردروا أ يميزوا بي ،المستربل والحاضر يمك،
للبرر أ يتشاملتا بحرّ يّة مع قتة المستربل والتّ لكتنها المحبّة اإللهيّة يهّ
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النهائّ .يبالنسبة لباننبرج  Pannenbergيإ وهذا وهت الدرس
تشرف مصيروهم
ّ
الذي يمك ،تشلمه م ،عمليّة التاريخ خصتصا م ،تاريخ األديا .
المسيحّ—بالنسبة لباننبرج
وتشبر اللُّغة الثالتثيّة لإليما
ّ
—Pannenbergع ،أ هللا وهت يّ كينتنته ّ
ّ
الخلقة .ياهلل
الذاتيّة حركة محبّته
حاضر للشالم يّ يستع الراوهد على مجّء ملك هللا ووهت حاضر يّ الرُّ وح
مشطّ الحرّ يّة والمحبّة والذي يخلق اإليما الذي أعل ،عنه يستع .ويتأصل
الثالتثّ يّ االختلف بي ،مستربل هللا وحاضره لكنه يفهم يّ حضتر
التمايز
ّ
كامل.
بركل
هللا األبديّ عندما تحرَّق قتته
ٍ
ٍ
قد يكت الوهتت باننبرج  Pannenbergأكثر المحاوالت الراديكاليّة لفهم
المسيحّ كلّه ّ
واللوهتت كاسخاتتلتجّ .والمضاد الحاسم لتجهة النظر
اإليما
ّ
الخاصة بشمليّة الشالم والتّ يميزوها التّر ّدم الخطّ ّّ م ،الماضّ للحاضر
وللمستربل لتجهة نظر يفهم ييها هللا على أنه قتة المستربل والذي -يّ محبته
ّ
الخلقة -يترك الشالم ليكت ويصبح ع ،طريق اجتذابه إلى الرركة مشه مما
يجشل م ،االسخاتتلتجّ المنظتر المتحد للمرروع ّ
وهتتّ ككل .إ ما يميز
الل
ّ
نهج باننبرج  Pannenbergأ وهذا المرروع ال يردم مفتاح لفهم الوهتت اإليما
المسيحّ بكل أوجهه وحسب بل ي ّدعّ أيضا أنه يرَدم طريرة لحل المتضتعات
ّ
المحتريّة للميتاييزيرا الكلسيكيّة مثل الشلقة بي ،التحدة والتّش ّدديّة .يفّ
مّ للوهتته أدخل باننبرج  Pannenbergأبشاد محتريّة لتأملت
التّطتر المنظت ّ
الوهتتيّة ويلسفيّة وخريستتلتجيّة وأنثروبتلتجيّة ومركلة صياغة النّظريّات
ّ
اللوهتتيّة يّ سياق يلسفة الشلتم إلى اإلطار الرامل للوهتت األخرويّات
الخاص به .وقد وصل وهذا إلى ذروته يّ كتابه الرامل Systematic
اإللهّ ككل
 Theologyحيث تصبح عريدة الثالتث اإلطار لررح التدبير
ّ
كاإلظهار للمحبّة اإللهيّة.
المفهتم ّ
وهتتّ الثّانّ والذي َش َّك َل تأملت حتل االسخاتتلتجّ يّ
الل
ّ
الستّينات وهت وهذا الذي ليترج ،متلتما  Jürgen Moltmannوالمر َّدم برك ٍل
نمتذجّ  programmaticallyيّ كتابه .)1462( Theology of Hope
ّ
ييرترك متلتما  Moltmannمع باننبرج  Pannenbergيّ التأكيد على
المسيحّ ككل ّ
واللوهتت كما
األوهمية الراملة للسخاتتلتجّ الخاص باإليما
ّ
يرترك مشه يّ تفسير  eschatonكأمر مشنّ بالمستربل .ويرتل يّ إعادة
لصياغة تصريح كارل بارت  Karl Barthوالذي قاله عام :1444
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م ،األول وإلى اآلخر وليس يرط يّ الخاتمة المسيحيّة وهّ اسخاتتلتجّ
وهّ الرجاء تنظر لألمام وتتحرك لألمام وبالتالّ يهّ أيضا تثتر
 revolutionisingعلى الحاضر وتحتله  ...لذا يإنه تتجد مركلة حريرية
واحدة يرط يّ ّ
اللوهتت المسيح ّّ والتّ يفرضها عليها متضتعها شخصيّا
14
والتّ تفرضها بدوروها على الفكر البرر ّ
ي :مركلة المستربل.

يبالنسبة لمتلتما  Moltmannيإ وهذا يدلُّ على أ ما تَ َّم التشامل مشه يّ
الماضّ يّ الفصل األخير م ،الشرائد المسيحيّة يجب أ يكت نرطة انطلقه
اآل  .األشياء األخيرة أوال! "لذا يجب أ يبنى ّ
اللوهتت الجيد يّ ضتء وهديه
المستربلّ .يل يجب أ يكت االسخاتتلتجّ وهت نهايته بل بدايته 41".وبالرغم
ّ
م ،أنه يّ تبنّ وهذا يإ متلتما  Moltmannيبنّ الكثير م ،إلهامه على
يلسفة أرنست بلتخ  Ernst Blochمع ذلك يهت حريص لتضع أساس
االسخاتتلتجّ المسيحي .يهت ليس—كما وهت الحال يّ يلسفة بلتخ —Bloch
عمليّة المادة يّ ح ّد ذاتها  natura naturansبل قيامة يستع المصلتب.
وهذا يشنّ أيضا أ الرجاء للمستربل كما وهت متأصّ ل يّ قيامة المسيح قد ال
بركل نرديّ ييما
يحلّ محل أوهمية الصليب مثلما يلحظ متلتما Moltmann
ٍ
يختص ببرنامج باننبرج  Pannenbergوالخاص بـ"اإلعل كتاريخ"
 .revelation as historyوت َركل الريامة والصليب يّ وحدتهما التّ ال
المسيحّ" .وبالتالّ يإ ك َّل اسخاتتلتجّ الريامة
تنكسر أساس الرجاء
ّ
41
المسيحّ يحمل سمات  ".eschatologia crucisوألنه متأصل يّ قيامة
ّ
المسيح وصليبه يإنه على االسخاتتلتجّ أ يصيغ تصريحاته الخاصة بالرجاء
يّ مرابل اختبارنا الحالّ لأللم وال ّررّ والمتت 44".وهذا التّحتل م ،الرجاء
األخرويّ إلى الممارسة المغيرة يّ الحاضر أمر مميز للوهتت متلتما
المسيحّ والذي أساسه يّ قيامة المسيح المصلتب
 :Moltmannالرجاء
ّ
يمتلك نتعا م ،المشرية بالتّحتل اآلتّ لكل األشياء والذي يؤ ّدي إلى ممارسة
محررة.
وبحسب وهذا المشنى يإ متلتما  Moltmannينترد أيضا ميتاييزيرا
باننبرج  Pannenbergاالسخاتتلتجيّة على أنها مجرد تفسير آخر للشالم" .ال
19 Moltmann, Theology of Hope, 16.
 41المرجع السابق .16
 41المرجع السابق .83
 44المرجع السابق .14
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يهتم ّ
وهتتّ يرط بتتيير تفسير مختلف للشالم وللتاريخ وللطبيشة البرريّة بل
الل
ّ
43
اإللهّ لهم ".لذا ييمك ،لمتلتما
يهتم بتغييرهم يّ تتقع للتغيير
ّ
 Moltmannأ يدمج الوهتت الرجاء المتأصّ ل يّ قيامة المسيح مع الوهتت
اإلرساليّة المتأصّ ل يّ عمل الرُّ وح الذي يشيد ترديم حدث المسيح كالمستربل
المسيحّ وهت دراسة ميل
اآلتّ للشالم" .ييمك ،للمرء أ يرتل إ االسخاتتلتجّ
ّ
بركل مباشر للمشرية الشمليّة
قيامة المسيح ومستربله ووهت بالتالّ يرتد
ٍ
42
لإلرساليّة".
ْ
رجشت يّ أوجه حاسمة إلى
يبدو أ المناقرة الخاصة باالسخاتتلتجّ قد
ْ
بدأت التّحتل األخلق ّّ للشالم يّ اسم ملكتت هللا .إال أ وهذا االنّطباع
حيثما
األخلقّ لرسالة
مضلل .يالرتة الدايشة لهذه الممارسة المغيرة ليست الطلب
ّ
يستع بل الرتة المغيرة لصليبه وقيامته .ييصر متلتما  Moltmannالمرة تلت
األخرى أ أساسها الخريستتلتجّ وهت بالضبط الذي يمنع االسخاتتلتجّ
المسيحّ م ،االنحصار يّ وجهة نظر للتاريخ والتّ تفترض الثبات المستمر
ّ
يّ مرابل سرعة زوال الشمليّة التاريخيّة" .وبالتالّ يإ عمليّة اإلعل
المسيحّ تتحّ بخريستتلتجّ .وال يمك ،إنراص المركلة الشامة للتاريخ
ّ
واالستمراريّة منها .وقتئذ سيخضع اإلنجيل لخدمة آلهة غريبة وأصنام إ كا
متتقع منه -بمفهتم الرومانسيّة الحديثة -أ يتير استمراريّة غربيّة مضادة
للثتريّة ونجدة للحضارات الزائلة 49".لذا ييمك ،لتجهة النّظر االسخاتتلتجيّة
وهذه أ يتم تتسيشها م ،أساسها الخريستتلتجّ إلى برنامج تغيير للمجتمع يّ
التاريخ والذي يركز على "كنيسة الخروج" ودعتتها إلتباع إرساليّة المسيح
والمشنيّة بخدمة الشالم" .يل يتم تنفيذ وهذه اإلرساليّة داخل أيق التتقشات التّ
تتيروها األدوار داخل المجتمع والتّ يفرضها المجتمع على الكنيسة بل تأخذ
الرخصّ الغريب والخاص بالتتقشات االسخاتتلتجيّة ملكتت
مكانها داخل أيرها
ّ
46
هللا اآلتّ للبر اآلتّ وللسلم اآلتّ ولحرّ يّة اإلنسا وكرامته اآلتيا ".

43
42
49
46

المرجع السابق
المرجع السابق
المرجع السابق
المرجع السابق

.82
.149
.311
.349

69

المجلة الالهوتية المصرية

اسخاتولوجي والهوت التحرير
ليس م ،المفاجئ أ الشلقة التّ يؤسسها متلتما  Moltmannبي ،الرجاء
االسخاتتلتجّ واإلرساليّة المغيرة للكنيسة تجد صداوها يّ الوهتت التحرير بل
اللوهتت الذي تبع ّ
وقد تخدم أيضا كإلهام له .ووهت ّ
اللوهتت األخرويّ يّ األجندة
ّ
اللوهتتيّة .حالما يتم يَهم ملكتت هللا اآلتّ على أنه مجّء البرّ والسلم
ساطع على حالة الحاضر والتّ
والحرّ يّة والكرامة اإلنسانيّة يإنه يلرّ بضت ٍء
ٍ
تبدو وكأنها تتصف بغياب ما يستتبشه ملكتت هللا .يإ كا مجّء ملكتت هللا ال
ث يحتض ،التاريخ يإنه يمك ،أ يفهم
سام بل كحد ٍ
يفهم على أنه حدث ٍ
التاريخّ م ،الظروف التّ تبدو أنها تناقض مجيئه .إال أنه إ كا
كالتحرير
ّ
ملكتت هللا ليس حدثا مستربليّا يرط بل واقشا حاضرا أيضا ييجب إذا أ يفهم
كالدايع واألساس لمثل وهذه الممارسات المحررة والتّ تتخطى الظروف
التاريخيّة التّ تناقض الملكتت.
يفّ كتب جايمز أتش كت  James H. Coneوالذي قد يش ّد أوهم ممثل
للوهتت ذوي البررة السمراء يإ وهذا النرل للرجاء االسخاتتلتجّ إلى حالة
المسيحّ ككلّ ّ :
سسة ّ
المرهتري ،وهت الذي ي َركل مؤ َّ
المسيحّ
"اللوهتت
اللوهتت
ّ
ّ
وهت الوهتت تحرير .وهت دراسة عرلنيّة لكينتنة هللا يّ ضتء الحالة التجتديّة
للمجتمع المرهتر ويربط قتى التحرير بجتوهر اإلنجيل الذي وهت يستع
المسيح 49".ويؤثر ملكتت هللا والذي سيحرره هللا على الحالة الحاضرة
لألشخاص ذوي البررة السمراء حتّى أنه يمكنهم أ "يروا الخلص يّ ضتء
تاريخّ لكنه يّ التقت
الرخصّ 48".الملكتت وهت واقع
األرضّ
تحرروهم
ّ
ّ
ّ
نفسه وهت مستربل هللا الذي يسمت ما يمك ،إدراكه يّ التاريخ .لذا "أ يرجت
المرء مستربل هللا مشناه مشرية أ وهؤالء الذي ،يمتتت م ،أجل الحرّ يّة لم
يمتتتا سدى .يإنهم ستف يرو ملكتت هللا .وهذا وهت بالضبط مشنى قيامة ربّنا
والسبب وراء أنه يمكننا أ نحارب ضد النزاعات الغامرة 44".إ متقف
المجتمع األستد المرهتر وهت متقف يتمكنت ييه م ،إعادة اكتراف البشد

27 James H. Cone, A Black Theology of Liberation (Philadelphia: Lippincott, 1970), 17.
 48المرجع السابق .449
 44المرجع السابق .424
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تماعّ لملكتت هللا ويتم ترتيتهم للسشّ جاوهدي ،م ،أجل تحريروهم ألنهم
االج
ّ
يؤمنت أ الملكتت الذي يحضره هللا يصبح حاضرا بهذه الطريرة.
بالنسبة لجتستايت جتتيريز  Gustavo Gutiérrezوالذي يش ّد كتابه الذي
يحمل اسم  31A Theology of Liberationأحد الكتب الكلسيكيّة للوهتت
التحرير الخاص بأمريكا اللتينيّة يإ "االسخاتتلتجّ وهت  ...ليس مجرد
المسيحّ ذاته ".له يّ جتوهره
عنصر آخر للمسيحيّة بل وهت مفتاح يَهم اإليما
ّ
31
راديكالّ نحت المستربل".
بركل
"الرتى الدايشة لتاريخ الخلص متتجهة
ّ
ٍ
ييحاول جتتيريز  Gutiérrezأ يتيّ المفتاح االسخاتتلتجّ لفهم اإليما
النهائّ
المسيحّ حرَّه ع ،طريق تفسير "خلق إنسا جديد" على أنه الهدف
ّ
ّ
34
ْ
قيلت يّ تاريخ الخلص تحتض ،وترتمل
للتاريخ .وهذا مشناه أ التعتد التّ
يّ وهذا التعد والذي يكرف عنه جزئيّا يّ التعتد السابرة يّ تحريرها .إذا
يالتعد الذي وهت تتاصل هللا ّ
اتّ الف َّشال وهت الشنصر المتحد لتاريخ
الذ ّ
الخلص والذي يدعتنا للشتراك يّ عمليّة ترتد م ،الشزلة إلى التّحرر .ويأخذ
جتتيريز  Gutiérrezالتركيز المتجتد يّ الشديد م ،تراليد الشهد الرديم والرائل
ْ
ليست طريق للكمال الرُّ
وحّ يرط بل تحتض ،أبشاد
إ عمليّة تاريخ الخلص
ّ
الحياة التاريخيّة والماديّة ووهّ بالتالّ تتضم ،عملنا يّ التاريخ .ومع ذلك
بالرغم م ،أ جتتيريز  Gutiérrezيصرُّ على رؤية التعد االسخاتتلتجّ
تام بأنه سيفرد قدرته
التاريخّ إال أنه على
كالرتى الدايشة للتحرير
ّ
وعّ ٍ
ٍ
جتماعّ يّ التاريخ.
المحررة والدايشة إ كا مجرد برنامج آخر للشمل اال
ّ
تاريخّ باإلضاية المتعتدة ووهت بالتالّ يرير إلى
يالتعد يسمت يتق كلّ تحريق
ّ
كامل" :المرابلة
بركل
حريرّ
نهاية التاريخ المطلرة كالنرطة التّ يصبح ييها
ّ
ٍ
ٍ
33
الكاملة مع الرّ بّ ستحدد نهاية التاريخ لكنها ستحدث يّ التاريخ ".يفّ
الوهتت التحرير الخاص بجتتيريز  Gutiérrezيإ االسخاتتلتجّ وهت الذي
يتير الرباط المتحد بي ،التاريخ وال ّسياسة والخلص .إ التتجّ ه نحت وعد
تاريخ الخلص وهت الذي يفتتح وجهة نظر للتاريخ ييها ال يح َّدد التاريخ برتى
30 Gustavo Gutiérrez, Theology of Liberation: History, Politics, and
Salvation (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1973).
 31المرجع السابق .164
 34المرجع السابق .126
 33المرجع السابق .168
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ْ
ليست ح ّ
ق الراوهري ،وحيث ال يتم روحنة الخلص ليتير
الرهر وحيث ال ّسياسة
سياسّ يّ طابشه .ييحدد الجانب المرترك
تاريخّ وغير
سلتا غير
ّ
ّ
للسخاتتلتجّ وجهة النّظر التّ ترى التاريخ كشمليّة اجتماعيّة ويَهم ال ّسياسة
ششبّ وواقع الخلص كتاقع ال ترتوهه المصالح الفرديّة.
كمرروع
ّ

اسخاتولوجي الكوني :تالهارد دو شاردان
إ الراسم المرتَ َرك لتجهات النّظر االسخاتتلتجيّة التّ ناقرناوها يّ الثلثة
مراطع األخيرة وهت تتجهها نحت المستربل .يالمستربل هو الفئة االسخاتتلتجيّة
الفرنسّ
للسمت ومثالها .ويمكننا أ نجد تأكيد مرابه يّ كتابات عالم الحفريات
ّ
اليستعّ بيير تالهارد دو شاردا  Pierre Teilhard de Chardinوالذي
ّ
س تأثير مميَّز على الفكر ّ
بركل عام وليس يّ الدوائر الكاثتليكيّة
وهتتّ
الل
ار َ
َم َ
ّ
ٍ
الرومانيّة وحسب وذلك يّ النصف الثّانّ م ،الرر الشرري ،بالرغم م ،أنهم
تطتروا يّ النصف األول .يمثلما وهت الحال مع باننبرج  Pannenbergيإننا
نجد يّ تالهارد  Teilhardتركيز قتي على المستربل كالمنظتر المتحد لكلّ
أبشاد التاقع .يالتركيز على الرتة المتحدة للمستربل يفترض مسبرا وجهة نظر
للتاقع يّ الحاضر والتّ تصفها تخلل ثنائ ّّ الخصتمة لكل دوائر التاقع مع
كتنها تختَبَر يّ أكثر أشكالها تطريا يّ التضاد بي ،الشمل والمشاناة يّ الحياة
األساسّ بي،
البرريّة .يكلُّ الهياكل المتضادة للتاقع الحاضر متأصّ لة يّ التضاد
ّ
الشالمّ .إ الفكرة الرئيسيّة يّ االسخاتتلتجّ وهّ يّ
اإللهّ والتاقع
التاقع
ّ
ّ
ّ
الكتنّ يّ عمليّة كتنيّة
تخطّ وهذا التضاد يّ واقع المسيح كنهاية التطتر
ّ
واحدة عامة تتحرك م ،األلفا إلى األوميجا (م ،األلف إلى الياء قار رؤ.)8 :1
يالمجاالت المختلفة للتاقع مجال الشالم  cosmosphereلشالم الجماد والمجال
حّ ومجال نت  noosphereالمشنّ بالتعّ
الحيتيّ  biosphereللشالم ال ّ
الديناميكّ
المسيحّ  christosphereوالخاص بالنطاق
البرريّ والمجال
ّ
ّ
لفاعلية المسيح التّطتريّة وهّ األبشاد المرتبطة بشمليّة التّطتر الذي يحدث تجاه
الكتنّ cosmogenesis
واقع المسيح  .christificationيشمليات التكتي،
ّ
المسيحّ .christogenesis
وتكتي ،نت  noogenesisتترارب يّ التكتي،
ّ
وبالتالّ يإ تمييز الكينتنة المتنامّ متشلق بـ milieu divinمرة لكتنه اللُّب
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النهائّ الذي يرتبط ييه كلّ شّء ديناميكيّا ليصبح
الداخلّ للتطتر والهدف
ّ
ّ
واقع المسيح.
المسيحّ
الكتنّ يّ التكتي،
األصلّ الف َّشال لهذا التصالح
والنمتذج
ّ
ّ
ّ
 christogenesisوهت احتفال الرداس مع استحالته  transubstantiationحيث
الكتنّ لها typos
تتحتل الشناصر إلى جسد ودم المسيح .يكل مراحل التّطتر
ّ
(نتع خاص) لبدايتها ونهايتها للـ archéوالـ telosالخاصي ،بها يّ
المسيحّ
اإليخارستيا .يشمليّة أ يصبح المرء إنسانا  hominisationوالتكتي،
ّ
 christogenesisيأتيا مشا يّ وهذا الحدث .إ اإلشارة إلى تطتر المسيح
وهذه—قبل الـ—eschatonوهّ التّ تتحرق مسبرا يّ الرركة المر َّدسة مما يمنع
حلتلّ  .pantheisticويّ النهاية يإ
يكر تالهارد  Teilhardم ،أ يصبح
ّ
اإللهّ يّ كلّ شّء والذي يركز يّ المسيح سيتحرق كلّيّا وسيشل:،
التتسع
ّ
ثم سيشل ،حضتر المسيح والذي كا يزيد يّ صمت يّ األشياء  ...تحت
الفشل المحرر أخيرا لتلّ الكينتنة الحرير ّّ وستح َمل ال ّذرات الرُّ وحيّة للشالم
مشا م ،قبَل قتة أنتجتها قتى االلتحام الخاصة بالكت نفسه وسترغل—
ستاء داخل المسيح أو بدونه (لك ،دائما تحت تأثيره)—مكا الفرح أو األلم
32
المشي ،لهم م ،قبَل الهيكل الح ّّ للـ.pleroma

يبدو للتوهلة األولى أ رؤية تالهارد  Teilhardبشيدة كلّ البشد ع ،اآلراء
التّ تركز على الشلقة بي ،االسخاتتلتجّ والتاريخ .إال أنه حالما نفهم التّطتر
الكتنّ على أنه عمليّة تاريخيّة يإ الترابهات تبدأ يّ الظهتر يّ تركيز كلّ
ّ
المستربلّ للمسيح يّ كلّ األشياء والذي سيأتّ بتحدة
شّء يّ التحريق
ّ
مصالحة تتخطى كلّ االنرسامات والتتترات الخاصة بالتاقع الحاضر .وتصبح
نراط التتاصل أكثر وضتحا عندما نلحظ أ تالهارد  Teilhardرأى رؤى
االشتراكيّة والتّ ي َّ
سروها على أنها ( Weltanschauungمنظتر عالم ّّ)
ّ
إنسانّ كجزء م ،عمليّة التطتر حيث تصبح البرريّة وحدة كليّة مميَّزة قبل أ
ّ
المسيحّ
تكتمل عمليّة التكتي ،البرريّ  hominizationيّ التكتي،
ّ
 .christificationييتك َّت الشامل المرترك ليس يرط يّ حريرة أ ما يتتقشه
الكلسيكّ م ،األعلى يكم ،اآل يّ األمام يّ عمليّة تحريق
االسخاتتلتجّ
ّ
الرجاء األخروي .يتبي ،رؤية تالهارد  Teilhardأيضا كيف أ تطتر المسيح
34 Pierre Teilhard de Chardin, The Divine Milieu: An Essay on the Interior Life (New York: Harper, 1960), 133–134.
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النهائّ
وتطتر الكت يتشامل بشضهما مع بشض على الطريق إلى الهدف
ّ
ليس بطريرة غير مرابهة لطريرة تفاعل الشمل البرريّ للممارسة المحررة مع
اإللهّ لتعد الملكتت يّ االسخاتتلتجّ اآلخر المت َّجه نحت المستربل.
التحريق
ّ

العودة إلى األرض
ّ
مع الربع األخير م ،الرر الشرري ،يإ المنَاخ الفكريّ
وهتتّ قد تغيَّرا
والل
ّ
َّ
وظهرت متضتعات جديدة يّ األجندة ّ
اللوهتتيّة .يرد حط ْ
ْ
مت
مرة أخرى
المستربلّ والتّ كا
األزمة البيئيّة الشالميّة رؤى االسخاتتلتجّ ذات التتجّ ه
ّ
المستربل بالنسبة لها وهت الراشة التّ ينشكس عليها تحريق كلّ رجاء برريّ.
يالتلتث الجتيّ واالستهلك السريع لثروات األرض الطبيشيّة واالحتباس
الحراريّ وأخطار استخدام الطاقة ّ
الذريّة تهدد أجيال المستربل والشديد م،
وعّ جديد للمخاطر التّ
الكلمات المفتاحيّة األخرى والرشارات أشارت إلى
ٍ
تتاجه الحياة البرريّة على األرض .لرد تر َّكل المزاج يّ الغرب م ،قبَل صترة
الكتكب الذي يه َّدد بالضبط بسبب مرروعات سكانه م ،البرر والذي ،يحاولت
أ يضمنتا مستربلهم بطريرة تشرض شروط أ يكت وهناك مستربل على
اإلطلق للخطر .وقد أشار االوهتمام الشام والذي َر َّكزَ على وهذه المتضتعات
إلى يردا األعصاب م ،طرف إنسا التنتير 39.وبدى وكأ االيتراض
ْ
الرخصّ قد
أصبحت مرروعها
األساسّ لـ"مرروع التنتير" أ البرريّة قد
ّ
ّ
الضمنّ لكل أشكال الفكر والذي رأى
راديكالّ .يالتفاؤل
بركل
تَ َّم التركيك ييه
ّ
ّ
ٍ
ْ
بدت محبطة تماما
المستربل كرارة شاسشة م ،التحريق والنشيم تنتظر أ تغزا
الراديكالّ يّ يهم ّ
الذات والذي َو َج َد التشبير عنه يّ أشكال جديدة
بسبب التغيّر
ّ
لألدب الرؤيتيّ  apocalypticismبل وحتّى الشدميّة  nihilismييما يختص
بالمستربل .ي هل كا الرشار الجراييتّ "ال يتجد مستربل" وهت كتابة على الحائط
لثراية تش َرف بتتجهها الذي ال يمك ،التركيك ييه تجاه مستربل مرروعاتها

 39م ،أجل منظتر نستي تشليم ّّ ع ،االسخاتتلتجّ؛ انظر:
Catherine Keller, “Pneumatic Nudges: The Theology of Moltmann,
Feminism and the Future,” in: The Future of Theology: Essays in
Honor of Jürgen Moltmann, ed. Miroslav Volf, Carmen Krieg, and
Thomas Kurcharz, 142–153 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996).
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الرخصيّة لبروه ٍة بدى أ الوهتت الخلق والذي َت َّم إعادة اكترايه بشد يترة
طتيلة م ،اإلوهمال قد أزاح االسخاتتلتجّ م ،مركز االنهماك به.
ْ
ويرت التّحدي للسخاتتلتجّ.
لكنها ليست الكارثة البيئيّة يرط وهّ ما
يالتّغيّرات التاريخيّة الكبيرة بشد عام  1484لم تمثل نهاية يترة ما بشد الحرب
وانرسام الرتى التّ ش َّك ْ
الشالمّ
جتماعّ
السياسّ واال
ت طتيل المتقف
لت لتق ٍ
ّ
ّ
ّ
ْ
لمانّ الخاص بالرر
راديكالّ للوهتت ال َش
أحضرت أيضا مشها تركيك
يرط بل
ّ
ّ
أساسّ النمط
بركل
التاسع عرر .يهل يمك ،أ تكت الثترة التحيدة التّ الئمة
ّ
ٍ
الماركسّ  Marxistالخاص بإلغاء الجمتع المحرومة المتيازات األقليّة
ّ
ْ
المميَّزة سياسيّا واجتماعيّا ع ،طريق الضغط م ،األسفل قد ألغت أيضا الرؤية
المستربلّ الذي بدو طبرات لرد
الماركسيّة للتاريخ على الطريق تجاه المجتمع
ّ
تَ َّم طرح السؤال يّ أكثر أشكاله الدراماتيكيّة م ،قبَل يرانسيس يتكتياما
 Francis Fukuyamaيّ كتابه The End of History and the Last
ْ
كانت ايتراضات وهيجيل  Hegelيّ بداية الرر
 36.Manلرد طرح سؤال ما إذا
ْ
تحررت يّ نهاية الرر الشرري ،وما إذا كا التاريخ كشمليّة
التاسع عرر قد
ّ
تحث تطتر المجتمشات لألمام ع ،طريق ضغتط الصراعات قد انتهى
جدليّة
الشالمّ ترريبا .ويسأل يتكتياما
يّ تطتر الديمتقراطيّة الليبراليّة وتأسيسها
ّ
 Fukuyamaما إذا كانت النّظريّات المجتمشيّة مضللة يّ تتقع خطتة أخرى
يّ تطتر المجتمع وما إذا كنا قد وصلنا بالفشل إلى نهاية التاريخ مبدئيا وعلينا
يرط أ نشترف بهذا األمر يّ الممارسات ال ّسياسيّة .ووهل تَ َّم تحريق
االسخاتتلتجّ وإلغائه م ،قبَل عمليّة التاريخ إال أ عنتا يتكتياما
 Fukuyamaمع اشارته للرجل األخير الخاص بنيتريه  Nietzscheيطرح
سؤاال آخرا أكثر تركيكا أيضا .وهل يمك ،أ نكت قد وصلنا إلى نهاية التاريخ
ولك ،نتائجه بشيدة كلّ البشد ع ،النتائج المرغتبة وأ مرروع الكمال ّ
اتّ
الذ ّ
البرريّ الذي قد نف َذ ثبت أنه كارثة
حتىحتّى وإ لم يرى المرء الـ Zeitgeistالمشبَّر عنه يّ الرشارات الكبيرة
ال تّ تبدو أنها تهيم ،على حتار المجتمع ييبدو أنه يّ نهاية الرر الشرري،
كا االسخاتتلتجّ قد يرد الكثير م ،االوهتمام الذي كا م ،الممك ،أ يحظى به
36 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York:
Free Press, 1992).
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لمدة طتيلة عبر الشرتد السابرة .ويبيّ ،مجّء عصر ما بشد الحداثة إلى مؤيديه
مثلما يبيّ ،إلى ناقديه نهاية اإلطار المح َّدد للتتقع البرريّ  .يإ ير َد ْ
ت "الر َّ
صة
المحتريّة" للسخاتتلتجّ ستبرّ يرط بشض الرصص الرصيرة .والتّش ّدديّة
التّ يراوها أنصار عصر ما بشد الحداثة وناقديه على أنها واحدة م ،الصفات
الم َحددَة للحالة الحاضرة تجشله م ،الصشب الحفاظ على رؤى م َت َحدة
للمستربل يكم بالحري الـ .eschatonيإ كنا واحد يإننا نتّحد يّ األخطار
والتهديدات التّ تتاجهنا وليس يّ رجائنا.
ْ
أضرمت وعيا اسخاتتلتجيّا جديدا
حتىحتّى األلفيّة الجديدة ال يبدو أنها
منتررا .وحيث استخد َم ْ
ت األلفيّة ككلمة مفتاحيّة لحالتنا يهّ لم ترير إلى مجّء
ْ
بركل ما .وم،
تزينّ لمراريشنا المنطريّة
خدمت كتشبير
واقع جديد مفاجئ بل
ّ
ٍ
ْ
يتحت
الناحية األخرى يبدو يّ الكثير م ،ثرايتنا أ التتقشات الشظيمة قد
الحتمّ للتعّ
الطريق لرلق كبير ومتشة صغيرة .وهل وهذا وهت االنكماش
ّ
االسخاتتلتجّ الذي يتبع يترة التضخيم االسخاتتلتجّ الكبير أم أ نهاية قر
االسخاتتلتجّ وهّ أيضا نهاية الخطّ للسخاتتلتجّ
دروس للرجاء
لرد أ َّك ْ
األولّ بأ الرر
دت نظرتنا للخلف إلى الرر الشرري ،على االنطباع
ّ
الشرري ،يمك ،أ يدعى يّ ّ
اللوهتت قر االسخاتتلتجّ ع ،حق .وبينما
وجهات النّظر ّ
اللوهتتيّة التّ عرضناوها (ووهّ تمثل عينة صغيرة يرط م،
مختارات يمك ،أ تتسع بدو مجهتد) ترَدم تنتع مذوهل للقتراحات ع ،كيفية
يَهم االسخاتتلتجّ يكلّها تتفق يّ إعطاء االسخاتتلتجّ مكانة الصدارة يّ
األجندة ّ
اللوهتتيّة .ويّ مشظم األمثلة التّ أشرنا إليها ي ْفهَم االسخاتتلتجّ
سسة ّ
كمنظتر يحدد مؤ َّ
المسيحّ ككل .بحسب وهذا المفهتم ييبدو أنها
اللوهتت
ّ
تتفق أ األشياء األخيرة يجب أ تأتّ أوال .إال أ وهذا األمر ليس بدو مراكل.
يفّ ّ
المسيحّ ال يبدو أ االسخاتتلتجّ له الشديد م ،الشناصر المحددة
اللوهتت
ّ
له شخصيّا (إ كا له أيّا منها على اإلطلق) .إنه –على أقل تردير -يصشب
تشريف ما يمكننا أ نرجته بما يمكننا أ نرجته .ويبدو أ وهذا وهت أحد األسباب
وراء كت االسخاتتلتجّ قد تأثر بردة يّ الرر الشرري ،بالتيارات الفكريّة
والممارسات م ،خارج ّ
المسيحّ م ،التجتديّة إلى الفلسفات التّ
اللوهتت
ّ
تتحّ بها وجهات النّظر الماركسيّة للتاريخ وأشكال أخرى م ،التّتجهات
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الفلسفيّة تجاه المستربل مثل يلسفة الشمليّة .يررح وهذا أيضا السبب يّ كت
النّظريّات األخرويّة يّ ّ
ْ
كانت تشتمد –أكثر م ،المشتاد -على
المسيحّ
اللوهتت
ّ
ينّ للرر الشرري ،ييما يختص
التغيّرات يّ المنَاخ الفكريّ والمزاج ال ّد ّ
باآلمال الشالية والتختيات الراسخة .وقد تؤ ّدي قراءة الكتابات االسخاتتلتجيّة
للرر الشرري ،إلى رؤية غامضة نتعا ما لألشياء األخيرة لك ،يصل المرء
ْ
تطترت ييها وهذه اآلراء أوال.
دائما إلى صترة واضحة جدا للحالة الثراييّة التّ
إذا يما وهّ الدروس التّ يمك ،تشلمها م ،النّظرة إلى الخلف إلى قر
المسيحّ
االسخاتتلتجّ التّ قمنا بها لمهمة بناء االسخاتتلتجّ
ّ
يبدو أ الدرس األول وهت أنه تتجد مخاطر كبيرة يّ إعطاء األولتيّة
االسخاتتلتجيّة للمؤ َّسسة ّ
اللوهتتيّة ككلّ أو يّ عزله على نح ٍت غير ملئم م،
المسيحّ ومتضتعات أخرى للشريدة
علقاته بمتا ٍد أخرى م ،اإليما
ّ
المسيحيّة .ويمك ،للمرء أ يسمّ وهذا األمر مغالطة العزل االسخاتولوجي.
يالمتطلبات التّ تأتّ بها إعطاء األولتيّة للسخاتتلتجّ صحيحة يّ اإلشارة
إلى الميزة األخرويّة إلعل هللا يّ المسيح كما يتثّره الرُّ وح الردس .وتثب ْ
ت
نهائّ
المسيحيّة أو تسرط مع الرناعة بأ كرف هللا ع ،ذاته يّ المسيح وهت
ّ
بمشنى أ أوهميته لخلص الشالم ل ،تتبدل بأيّ حدث آخر .وال يشنّ وهذا أنه ال
يتجد شّء آخر نرجته بشد المسيح بل أ كلّ األشياء التّ نرجتوها ستكت
مؤ َّ
المسيحّ م َح َّدد
سسة يّ المسيح .بحسب وهذا المفهتم يإ االسخاتتلتجّ
ّ
المسيحّ دائما نمطا مبنيا على مصفتية
خريستتلتجيّا .وسيكت نمط الرجاء
ّ
حدث المسيح .ووهذا التحديد الخريستتلتجّ ليس مسترل م ،ياعليته الرُّ وحيّة.
يإ تفرد حدث المسيح وكتنه مطلق وطابشه الستتريتلتجّ soteriological
كحدث يحدث "مرة وإلى األبد" محميي ،بحريرة أ الرُّ وح ال يحضر شكل جديد
للخلص بل يحضر تطبيق الخلص الذي أساسه يّ المسيح .أل حدث المسيح
ال يحتاج التكرار وال يردر أ يرتم به يإ عمل الرُّ وح ملزَ م بمحتتى إنجيل
المسيح .وم ،الناحية األخرى يإ التركيز على التجه الرُّ
وحّ
ّ
 pneumatologicalللسخاتتلتجّ يمنع التحديد الخريستتلتجّ
للسخاتتلتجّ م ،أ يفَ َّ
س َر م ،منظتر أ ك َّل األشياء قد حدثت بالفشل .يإ
النهائّ بحسب وهذا المفهتم يإ
تساءلنا ع ،سبب كت حدث المسيح الحدث
ّ
اإلجابة يجب أ تكت أ المسيح وهت كرف إرادة هللا الخالق م ،البداية ووهت
م َحررها .يليس المسيح بداية جديدة تماما يّ ق َّ
صة هللا مع خليرته بل وهت الخطتة
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ّ
الخلقة األصليّة أل يكت يّ شركة مع خليرته.
الحاسمة تجاه تحريق إرادة هللا
إ حدث المسيح له أوهمية اسخاتتلتجيّة ألنه له أساس بروتتلتجّ
المسيحّ مبنّ على أمانة
( protologicalم ،البداية) يالرجاء االسخاتتلتجّ
ّ
هللا لخليرته .م ،الناحية األولى يإنه ال يتجد جديد يّ االسخاتتلتجّ حيث أنه
المسيحّ يجب أ يفهم كتحريق إلرادة هللا األصليّة والبدائيّة يّ أ
يّ اإليما
ّ
ّ
يكت يّ شركة مع خليرته .وم ،الناحية الثانية يإ كلّ شّء وهت جديد يّ
االسخاتتلتجّ حيث أ تحريق إرادة هللا ال يحدده النظام الرديم للشالم بينما
يرى يّ مشزل ع ،هللا وبالتالّ ال يمك ،التنبؤ به على أساس أيّ حالة مشطاة
للشالم .وبالتالّ ال يجب أ يستمد محتتى االسخاتتلتجّ مما وهت ما زال مشلرا
لك ،يمك ،أ يصاغ يرط على أساس ما قد حدث بالفشل يّ المسيح .يإ ْ تجاوهلنا
وهذه الشلقة يما وهت مشلرا بشد يمك ،يرط أ يرد َم لنا يضاء يارغا تمأله آمالنا
ومخاوينا وأحلمنا وتطلشاتنا -كما يبيّ ،تاريخ االسخاتتلتجّ يّ الرر
المسيحّ االسخاتتلتجّ.
الشرري .،لذا يإ حدث المسيح وهت مرياس الرجاء
ّ
تض َم ،يّ عزل
قد ترير وهذه الملحظات الرصيرة إلى الخطر الم َ
االسخاتتلتجّ ع ،شبكة الشرائد المسيحيّة ع ،طريق إعطائه الصدارة يتق
الشرائد األخرى .ويمك ،تجنب وهذا يرط إ تداخل االسخاتتلتجّ يّ
المسيحّ وهت تكميل خليرة هللا
المتضتعات الشرائديّة للمسيحيّة .يمحتتى الرجاء
ّ
التكاملّ لفَهم عمل
المسيحّ يإ اإلطار
مع خليرته التّ صالحها .يفّ اللوهتت
ّ
ّ
هللا يّ الخليرة والمصالحة والتكميل وهت عريدة الثالتث .يم ،خلل يَهم كلّ
اإللهّ كشمل هللا المثلث األقانيم يإ الخلق والمصالحة
شكل م ،أشكال الشمل
ّ
والتكميل يرتبطا داخليّا ع ،طريق نسبهم جميشا إلى وكالة هللا المثلث األقانيم.
وإ أردنا أ نتجنب أخطار المشالجة المشزولة للسخاتتلتجّ يإ المهمة
ثالتثّ.
مسيحّ عبارة ع ،اسخاتتلتجّ
تتكت يّ تطتير اسخاتتلتجّ
ّ
ّ
الدرس الثانّ الذي نحتاج أ نتشلمه م ،عرضنا للتشاليم االسخاتتلتجيّة يّ
الرر الشرري ،يبدو أنه عبارة ع ،التحذير م ،عزل بشد واحد م ،الكينتنة
كالحرل المرصتر عليه تطبيق الفكر االسخاتتلتجّ .ويمك ،أ يسمّ المرء وهذا
مغالطات اسخاتولوجي البُعد الواحد .حيث تشطّ النّظريّات االسخاتتلتجيّة
المتنتعة للرر مكانة متميزة لألبشاد المتنتعة للحياة البرريّة يّ تطتر الشرائد
التاريخّ أو البشد
االسخاتتلتجيّة ستاء أكا البشد التجتديّ أو البشد
ّ
الكتنّ .يكثيرا ما يتم عرض األوجه الفرديّة واألوجه
ياسّ أو البشد
ّ
ال ّس ّ
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المرتركة م ،االسخاتتلتجّ كمفاوهيم بديلة .يإ يهمنا اإلنسا باستمرار على
بركل مؤلم.
أنه كائ ،علقاتّ يإ تمييز بشد على األبشاد األخرى يبدو خطأ
ٍ
يشلقتنا بأنفسنا وباآلخري ،وبشالم الطبيشة والثراية وباهلل ال يمك ،أ تنشزل
أحدوها ع ،األخرى بدو ترتوهات جادة .يهّ تكت مشا مجمتعة الشلقات التّ
نتر َّكل م ،خللها كأشخاص .ويّ وهذه الشلقات يإ الشلقة باهلل يّ الخليرة
المسيحّ كالشلقة
والمصالحة والتكميل االسخاتتلتجّ لمصيرنا تفهم باإليما
ّ
التّ تركل وتكت كلّ الشلقات األخرى .وتؤكد الصتر المحتريّة للرجاء -
بطرق مختلفة -أ عمل هللا االسخاتتلتجّ يتشلق بكينتنتنا الشلقاتيّة كلّها يّ ك ّل
أبشادوها وليس يّ بش ٍد واح ٍد منها يرط .ياالستشارة االجتماعيّة والخاصة بملكتت
هللا واالستشارة الجسديّة لريامة األمتات تجشل وهذا واضحا جدا .لذا يإ
بركل حصريّ على بش ٍد واح ٍد يرط
وجهات النّظر االسخاتتلتجيّة والتّ تركز
ٍ
أو تشطّ األولتيّة لتج ٍه واح ٍد م ،أوجه كينتنتنا الشلقاتيّة يّ مرابل وج ٍه آخر
ختزالّ للطبيشة الراملة والشلقاتيّة للصتر
ناقصة بطبيشتها .يهّ تردم يَهم ا
ّ
الكتابيّة للرجاء .ويمكننا أ نرى وهنا كيف أ وجهة النّظر المتكاملة
للسخاتتلتجّ والتّ تطتر يهم للـ eschatonيّ اقترانه مع الخليرة
والمصالحة ومبنّ على حدث المسيح كررط له تساعد يّ تجنب وهذا التركيز
المسيحّ عبارة ع ،تطتير
ذا التجه التاحد .ويبدو أ مهمة االسخاتتلتجّ
ّ
بركل مستمر.
اسخاتتلتجّ علقاتّ
ٍ
الدرس الثالث الذي يجب أ نتشلمه م ،النراش االسخاتتلتجّ لهذا الرر
يبدو أنه الرلق المستمر للشلقة بي ،االستمراريّة واالنرطاع الخاصي ،بالرجاء
المسيحّ .يإ كا ما يجب علينا أ نرجته مختلف تماما ع ،اختبارنا الحاضر
ّ
ّ
يل ،نستطيع حتى أ نتحدث عنه .إذا يكيف علينا أ نكت على استشداد أ
ندايع عندما يتحدانا أيّ شخص لتبرير الرجاء الذي يينا (قار 1بط )19 3إال
أنه إ كا ما علينا أ نرجته وهت استمرار تام لتجتدنا وهنا واآل يسيبدو يرط
أنه امتداد الختبارنا الحاضر وتطتّ ر م ،حالتنا الحالية ال يمك ،تمييزه أخيرا
ع ،المرروع البرريّ للكمال .ويمك ،للمرء أ يسمّ وهذا مغالطة االستمرارية
والتقطع في غير محلهما.
مرة أخرى يبدو أ متت يستع وقيامته يرط وهما اللذا يردرا أ يريرا
إلى النمط الملئم للستمراريّة والتّرطع .ييتم تأكيد التّرطع بالتركيز على المتت
الحريرّ ليستع .يهت يشانّ ويختبر المتت كرطع لكلّ الشلقات النرطة التّ
ّ
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تشيش ييها الحياة البرريّة .وتكم ،االستمراريّة يّ أمانة هللا الذي يريم يستع م،
ّ
الخلقة النّرطة مع يستع عبر خلل المتت
األمتات .ياهلل يحايظ على علقته
ويشيد خلق الشلقة التّ ييها يرف يستع يّ مجد الحياة األبديّة .ييركل وهذا النمط
جزءا محتريّا م ،محتتى اإلنجيل ويشاد تمثيله يّ أسرار المشمتديّة والشراء
الربانّ .ويتم الترديد على التّرطع وهنا يّ المتت مع المسيح ويّ غفرا
ّ
ّ
الخطايا وم ،خلل وهذا الترطع يرط تمنح االستمراريّة م ،قبَل عمل هللا المنشم.
ويّ وهذا السياق يأخذ عمل هللا مكا منحة االستمراريّة والتّ مكانها يّ
وجهات نظر أخرى يّ الرُّ وح الخالدة .وت َركل الشلقة بي ،االستمراريّة والتّرطع
وجها محتريّا م ،صترة ال ّدينتنة األخيرة ألنها تتضم ،الكرف ع ،واالنفصال
مما ال يمك ،أ يصبح جزءا م ،شركة هللا المك َملة مع خليرته .إ استمراريّة
اإللهّ وترطع المادة المخلتقة يتيرا مشا أساس الرجاء الذي يثق يّ
الشمل
ّ
حريرّ يّ الـ eschatonألننا نردر بالفشل أ نسمشه وأ نرشر به
تحتل
ّ
ونتذوقه يّ وعد اإلنجيل ويّ االحتفال باألسرار .ييبدو أ مهمة االسخاتتلتجّ
وهّ ربط نمط االستمراريّة والتّرطع المتتقشي ،يّ الـ eschatonوالذي يكرف
يّ صلب المسيح وقيامته بنمط االستمراريّة والتّرطع كما يختبر بالفشل يّ وعد
اإلنجيل ويّ االحتفال باألسرار.
ي ْشنَى الدرس الرابع بالسؤال ع ،علقة االسخاتتلتجّ بالزم .،يتركز
مشظم وجهات النّظر التّ ذكرناوها على وج ٍه واحد م ،التعّ البرريّ بالزم،
لربطه بحريرة الـ .eschatonوبهذه الطريرة يإنه يتم تطتير وجهات النّظر
المتنايسة والخاصة باسخاتتلتجّ الحاضر واسخاتتلتجّ المستربل
باسخاتتلتجّ لحظة المتاجهة مع ما وهت أبديّ وبمجّء المستربل يّ الحاضر.
وقد يكت م ،المفهتم أ البرر لكتنهم كائنات زمنيّة ال يمكنهم يَهم المنتهى
االسخاتتلتجّ إال يّ تحديده يّ نرط ٍة ما يّ إدراكنا للزم .،ومع ذلك يإ وهذا
األمر مركتك ييه جدا الوهتتيّا .ويمك ،للمرء أ يدعته مغالطة جعل
الـ eschatonزمني بشكل غير ناضج .يإ كا أغسطينتس Augustine
ق يّ الزم ،بل بالزم ،إذا يالزم– ،ومشه
على حق وإ لم يك ،الكت قد خل َ
المستربل المفتتح -مركلة يّ التشبير ع ،النهاية االسخاتتلتجيّة مثله مثل أيّ بشد
م ،التجتد المخلتق .يإ كا الـ eschatonوهت تكميل إرادة هللا الخالق ليكت
يّ شركة مع خليرته التّ صالحها يإ نرطة االنطلق إلدراك أوهمية
الـ eschatonال يمك ،أ تكت الزم ،بل يجب أ تكت هللا .بالضبط مثلما أ
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هللا وهت أساس كلّ الكائنات المخلتقة وهكذا يإ هللا وهت أيضا أساس زم ،الشالم
الرخصّ.
وزم ،كلّ مخلتق يتركه يّ وقته ويستربله يّ الرركة يّ وقت هللا
ّ
إ وهذا وهت التقت الذي يترك هللا ييه زم ،الشالم ليكت  .م ،وجهة النّظر وهذه
يإنه ال الحاضر وال المستربل وهّ نماذج مباشرة للـ eschatonبل وهّ الطريرة
يرط التّ يتأ ّسس ييها زم ،الخلق يّ زم ،الخالق .إ ْ يرل اإلدراك البرريّ يّ
البحث ع ،األساس ّ
الرخصّ
وهتتّ لإلمكانيّات الزمنيّة للشالم يّ زم ،هللا
الل
ّ
ّ
الرخصّ للزم ،وبناءه سيردم أساسا وهرا لفهم زم ،الخالق
ييبدو إ يهمه
ّ
والذي يحمل مفتاح يَهم الـ .eschatonيترير كلمات الم َرنم "يّ يدك آجالّ".
39
(مز  )19 :31إلى زمننا وإلى أساسه يّ زم ،هللا مشا.
أخيرا يتجد درس ع ،علقة االسخاتتلتجّ باألخلق والتّ كثيرا ما
كانت محتر الخلف يّ الجدال االسخاتتلتجّ للرر الشرري .،والخطر وهنا وهت
يّ جعل االسخاتولوجي موضوع أخالق ،والذي يخلط بي ،ما يمك ،هلل يرط أ
يرتم به وما يمك ،للبرر أ يرتمتا به بل وعليهم أ يرتمتا به .وهل وهت صحيح
أ الشمل البرريّ ممك ،يرط داخل أيق م ،المشانّ التّ تمنح األوهمية ألعمالنا.
المسيحّ يإ َّ المسيحيّي ،مدعتي ،للشمل يّ أيق
إال أنه بحسب بصيرة اإليما
ّ
النهائّ للشمل
اإلنسانّ -أيّ ملكتت هللا .لذا يإ التتجّ ه
وهدف ل ،يتحرق بالشمل
ّ
ّ
اإلنسانّ أيّ الخير األسمى ليس مرروع برريّ بل وهت—إ كا وهذا تشبير
ّ
النهائّ للشمل البرريّ ولكنه
مسمتح به—مرروع هللا بشالمه .ويتير وهذا األيق
ّ
يحرره أيضا م ،تحريره بطرقه الخاصة .لذا يإ األخلق المسيحيّة متتجّ هة
النهائّ وهت يّ أيدي اإلله مثلث األقانيم .وهذا وهت
نحت التعد بأ تحريق الهدف
ّ
بالضبط ما يميز التتجّ ه االسخاتتلتجّ لإليما ع ،المستربل المفتتح لمرروع
البرر ّ
اتّ ووهذا وهت السبب وراء رجائنا بأنه ل ،يحبط عندما تنهار المراريع
الذ ّ
البرريّة.
ال يمك ،أ تكت الدروس التّ ذكرناوها ستى أمثلة لما يمك ،تشلمه م،
دراسة االسخاتتلتجّ يّ الرر الشرري .،إال أنها تكفّ لتذكيرنا أنها قد تكت
يكرة جيدة أ نسمح ببشض التقت لجرد األمتر االسخاتتلتجيّة قبل أ نناقش
ساعات عمل المكتب االسخاتتلتجّ يّ الرر الحادي والشرري.،
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