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 ما الذي يمكنُه أن يتَوقَّعه يعرِفُ التلميذُ

 في حياته الجديدة مع المسيحِ
____________________________________________________________ 

ة أسـئلة للرد " تلمذة " جِ عليمية من برنام ة دروس تَ خَمس نُذَكِّرك أنَّنا خَصصنا سـلى خَمع 
يهأال و ها الكَثيرونحطْر؟ أوالً : يجودواَهللا م رِفُ أنفَ نَعمِ ، مـا ثانياً ، كَي ي أسـباب األـل هـ 

 ذي يريده ، ما هو التَجاوب ال رابعاً المعاناة؟ األلَمِ و ، ما هو الحلُّ لمشكلة ثالثاً ؟ عالَمنا في معاناة وال
 ، ما الذي يمكن ألي مؤمنٍ مسيحي أن يتوقَّعه مـن حياتـه الجديـدة مـع خامساً اُهللا من الناسِ؟

 المسيحِ؟

 كيـفَ : " ي أال وهـ األولـى األربعة التعليمية السابقة عنِ األسئلة الدروس قد أجبنا في ل
وجوداَهللا م رِفُ أناأللمِ وال ما " و " ؟ نَع أسباب هي عاناةنا؟ ماأللمِ " و " في عالَم شكلةلُّ لمالح وما ه 

عاناةنَّا؟ " و " ؟ والماُهللا م هريدالذي ي بالتجاو وا . " ما هنِ السؤاِل ف هذا الدرس في أمع سوفَ نُجيب 
 " أن يتوقَّعه في حياته الجديدة مع المسيحِ؟ الذي يمكن ألي مؤمنٍ مسيحي ما " : أال وهو الخامسِ

ب قَ ع َأن لْ بِ د في قَ تَ ي بِ لْ سوع وح ك يات ه ،ُأ ك ناك مور م ع ةٌ نَ ي غي عليكنْبتَ ي تَ أن منها فيمـا قَّ ي ن 
قُ بِ تعلَّ ي م في المسيحِ، و قام ك هعم كووبِ ، بِنُم م قْ تَ س ب ل م ك ع لَّ سوفَ نتناوُل كُـ . ه هـذه ـنجانـبٍ م 

 ك د سـاع تُ هذه الجوانب الثالثةُ للخالصِ بيسوع المسـيحِ س ف . التفصيل من يء شَ بِ ة الجوانبِ الثالثَ
اِهللا لحياتك على فهمِ خطة . 

الجان األوُل لخالص ب نا ي نا في المسيحِ يسوع تعلقُ بمقام . م ن فِإن العملية الناحية قامنـا م 
في المسيحِ يعني ثالثةَ أشياء : 

 : ٥ وميـة ر رسالة قْرُأ في نَ . اِهللا ع ريرٍ م ب ع بعالقة تَ تَّ م تَ عني أننا نَ ي نا في المسيحِ قام م ، أوالً
ه َأيضا قَد صار لَنَا الَّذي بِ فَِإذْ قَد تَبررنَا بِاِإليمانِ لَنَا سالَم مع اِهللا بِربنَا يسوع الْمسيحِ، " : ٢ - ١



 فيسوع . " الدخُوُل بِاِإليمانِ، ِإلَى هذه النِّعمة الَّتي نَحن فيها مقيمون، ونَفْتَخر علَى رجاء مجد اِهللا
بِ لَ هو الذي أع ن ر خالِل موت ناِهللا م نا الكامَل أمام على الصليبِ ه . ي تألم بلوص ـ سوعوماتَ ب الً د 

 ه لَ م ؤمن بيسوع وبما ع ي من لَّ َأن كُ فقد أعلَن اُهللا ، وهكذا . ر لنا خطايانا ف غْ واحد فينا لكي ي لِّ عن كُ
على الصليبِ ه خْ شَ و ب ص ار أخرى . في عينيه ف ، بعبارة ظُ نْ اَهللا ال ي نَّـا – إلينا رآم الـذين ـننَح 

لَهوبما فَع ليبِ بيسوعنا على الصلألج - خ ن؛ طايانا الَل خَ م إلينا ْل ب نْظُري خـالِل د نمِ م سـوعي 
سفوك ألجلنا الم . 

 فَبِاَألولَى كَثيرا ونَحن متَبررون اآلن بِدمـه " : ١٠ - ٩ : ٥ رومية قْرُأ في رسالة كما أننا نَ
 ن كُنَّا ونَحن َأعداء قَد صوِلحنَا مع اِهللا بِموت ابنه، فَبِاَألولَى كَثيرا َألنَّه ِإ ! نَخْلُص بِه من الْغَضبِ

هاتيبِح نَخْلُص ونالَحصم ننَحو ! " هذا عني ي ص المسيح الَ َأن ح نا م نَّ فقد كُ . اِهللا ع ا أعداء ِهللا فجـاء 
اِهللا المسيح عنا موصالَح وج نا لَ ع قْ م نا بولينلألج هتوالِل مخ نم هيكَ ِل ، بالطبع . لَد تَ نَ ي الَ ص م ح اِهللا ع 

نَ جِ ي علينا َأن قْ ب ب َل ي وَأن سوع هبموت ننؤم وقيام ت قَ . ه وقَ لْ بِ فِإن ـ لْ بِ ناها نا م لَـهفَع ى َألجل  نـا عـل
 . ه بِ ض صنا من غَ لعادلة َألننا قد خَلَ ينونة اِهللا ا تَ د ح ع تَ قَ ن نَ لَ الصليبِ، فَ

 . اِهللا ع ريرٍ م ب ع بعالقة تَ تَّ م تَ أننا نَ – أوالً – عني ي نا في المسيحِ قام م إذاً،

 : ٥ قْرُأ في إنجيِل يوحنَّـا نَ . اِهللا ع ة م كَ رِ القة شَ ع ع بِ تَّ م تَ عني َأننا نَ نا في المسيحِ ي قام م ، ثانياً
 ِإن مـن : اَلْحقَّ الْحقَّ َأقُوُل لَكُم " : قوُل ثُ ي ي ه ح س فْ نَ سوع ي التاليةَ التي قَطَعها لنا عود لو ا عن : ٢٤

 تَقَـَل مـن يسمع كَالَمي ويْؤمن بِالَّذي َأرسلَني فَلَه حياةٌ َأبديةٌ، والَ يْأتي ِإلَى دينُونَة، بْل قَـد انْ
والْم اةيِإلَى الْح ت " . 

 . خرافي تَسمع صوتي، وَأنَا َأعرِفُها فَتَتْبعنـي " : ٢٨ - ٢٧ : ١٠ قْرُأ في إنجيِل يوحنَّا كما نَ
 ر بـ الخَ نا ع م ندما س ع فَ . " وَأنَا ُأعطيها حياةً َأبديةً، ولَن تَهلك ِإلَى اَألبد، والَ يخْطَفُها َأحد من يدي

الس و ار ا بِ نَّ آم ن ،ةَ حياةَ ال نا لْ هو . األبدي نَ عني َأننا لَ هذا ي تَ قَ ن ع ح تَ د اِهللا في يومِ الدينونة كمـا . ينونة 
َأن هذا ي نعني َأننا انتقلنا م الَ ح الم ة و واالنفصاِل ع نِ ت الذي اِهللا إلى م نا الجديدنا الحيـاةَ قامبهو 
. يسوع المسيحِ في



 ب ه ذْ ن نَـ فَ، وَأننا لَ قَّ و تَ ن تَ لَ نا الجديدةَ ه يعدنَا بَأن حياتَ فِإنَّ ، ه نْ م م سوع ونتعلَّ ع ي ب تْ وعندما نَ
 الحيـاة يقـين عطينا وهكذا فِإن يسوع ي . ه د نا من ي فَ ط خْ ستطيع أن ي ا من أحد ي وَأنه م , إلى الجحيمِ

 يقين النُّصرة األبديـة في يومِ الدينونة، و األبدي ر البِ يقين كَما أنه يعطينا . رِ اِهللا ض ح في م بدية األ
 . ِئنا الروحيين ميعِ أعدا ج على

 قْـرُأ فـي رسـالة فنحن نَ . ع بعالقة عائلية مع اٍهللا تَّ م تَ عني َأننا نَ قامنا في المسيحِ ي م ، ثالثاً
 قْرُأ كما نَ . " سبقَ فَعينَنَا ِللتَّبنِّي بِيسوع الْمسيحِ ِلنَفْسه، حسب مسرة مشيَئته " : أن اَهللا ٥ : ١ س س أفَ

أفَ في رسالة اِهللا " : ١٩ : ٢ س س تيِل بَأهو ينيسدالْق عةٌ ميعْل رالً، بنُزو اءبغُر دعِإذًا ب تُمفَلَس " . 

عندما س م نا الخَ ع ب الس ر ار ا بِ نَّ وآم قَ فَ ، ه تَ د نَّ ب في عائلته انا اُهللا كأفراد ، وج ـ لَ عنا أه َل ب ـ يت ه ، 
َأ وصار ب اً س وا . اً لنا ماوي آلب ماوِ الس ي تَ خْ ي فُ تَ ل ع االختالف مام ِئ آبا ن نا اَألرضي فَ . ين ه كَ و ٌل في ام 

م ح ب ت وفي قَ ، ه د اس ت ،في بِ و ه و ر ،قُ في ه د ر ت ه . كما أن ه ذ الع العائليةَ ةَ القَ ه التي أص ب تَ نا نَ ح بهـا تَّـ م ع 
آم المسيحِ نَّ حين ا بيسوع ر ب لِّ خَ اً وم التي اً ص ينا هلحيات ج فـي تْ لَ ع ينسـيحيالم المـؤمنين ميعج 

 . سيح وات في الم وأخَ ة و خْ إ جميعِ إنحاء العالَمِ

وهكذا، فإن األوَل الجان ل ب بِ يتعلَّقُ نا خالص م نا في المسيحِ قام . 

 الناحية العملية فـِإن ن م و . حِ يسوع نا في المسي و م نُ فيتعلَّقُ بِ نا الص خَ ِل الثاني ب الجان أما
 : عني ثالثةَ أشياء في المسيحِ ي نُمونا

 قْرُأ فنحن نَ . نا ساد ةً في أج س د قَ ياةً م حيا ح نبغي علينا َأن نَ عني َأنه ي نا في المسيحِ ي و م نُ ، أوالً
في رسالة ِهللا " : ١٩ و ١٣ : ٦ ة ومي ر ِ كُماتوا ذَومْل قَدب ،ةيِإثْمٍ ِللْخَط آالَت كُماءضوا َأعمالَ تُقَدو 

اتواَألم نم اءيِهللا كََأح ِبِر آالَت كُماءضَأعو ... كُمدسج فعِل ضَأج نا ميانِإنْس ـا . َأتَكَلَّمكَم َألنَّه 
ا ِللْبِربِيدع كُماءضوا َأعمقَد اِإلثْمِ ِلِإلثْمِ، هكَذَا اآلنو ةاسا ِللنَّجبِيدع كُماءضَأع تُممقَد ةاسِللْقَد " . 

 ة جاسـ نا للنَّ م أجسـاد د ا نُقَـ نَّـ وهذا يعني َأننـا كُ . ا عبيداً للخطية نَّ إيماننا بيسوع كُ قَبلََ فَ
 . ة داس وللقَ ر نا ِهللا وللبِ م أجساد د ب علينا َأن نُقَ جِ ، ي بيسوع المسيحِ إيماننا ا بعد َأم . ر ات والشَّ و ه والشَّ

فَ رِ ع نا، وَأن نَ جديد أذهان تَ ر بِ ي غَ تَ َأن نَ ْل ب ؛ في العالمِ ن ر المؤمني ي ك غَ لُ س ما ي ك كَ لُ س نَ أالَّ فيجب علينا



نُ شيئةَ م اِهللا، وَأن م شيَئ طيع تَه تَ فيما ي لَّ ع نا قُ بأجساد . نا فأجساد – كما ي الم قَ قوُل الكتاب د هـي – س 
ه اِهللا لروحِ ٌل كَ ي . لذلك ، جِ ي ب اَهللا في لين ع دجنُم ا َأن تَ طَريقَة عام ل نا م ع نا أجساد . 

 كُلُّ الْكتَابِ هو موحى بِه من اِهللا، ونَـافع " : ١٦ : ٣ الثانية قرُأ في رسالة تيموثاوس نَ كَما
ي الْبِري فيبِ الَّذالتَّْأدبِيخِ، ِللتَّقْوِيمِ والتَّويمِ ولاِهللا كلمةُ ف . " ِللتَّع لِّ تُع ـ مـ قَّ نـا الحـ ، اِهللا نِ عنِ وع 

ي و . ه لَـ ع فْ نا ما ينبغي علينا َأن نَ م لِّ ةٌ للتعليمِ َألنها تُع ع فكلمةُ اِهللا ناف . ط حياتنا م نَ ن وع ، اإلنسانِ هـ 
ناف للتوبيخِ ألنها تُ ةٌ ع و خُ ب خْ نُ نا حين وتُ ُئ ط رينا كيفَ نُص ح م ح س حيات نا ار . و ه ـ أيضـاً ياِل ص ةٌ ح 

ى ب علينا َأن  نُ جِ ي ، لهذا . بِر وقَداسة حياةَ على أن نَحيا نا ب ر د للتقويمِ والتأديبِ َألنها تُ  واظـب عـل
ق راء الكتابِ الم قَ ة سِ د ، ودراس ت ه ، والتأم ِل في آيات وح فْ ه وتَ ها ظ طبيق هذا نا ها في حيات نا س ألندساعي 
 . ثيراً في النُمو في حياتنا وشخصيتنا كمؤمنين ك

وح س فيلبي ما نَ ب ٦ : ٤ قْرُأ في رسالة : " الَة بِالصـ ءي كُلِّ شَـيْل فب ،ءوا بِشَيتَمالَ تَه 
 ن عـ ر اَهللا بِـ ة َأن نُخْ مكننا من خالِل الصـال ي ، ِإذاً . " والدعاء مع الشُّكْرِ، ِلتُعلَم طلْباتُكُم لَدى اِهللا

م شاك ل نا وحاجات غَ نا ور نا بات اَهللا س أن عاِلمين ي تَ س لصلوات جيب نا ح س م شيَئ ب ت ـ في هتوقيت وحيـاةُ . ه 
 نـا فـي المسـيحِ و م نُ وهكذا، فَ . الصالة هي إحدى وساِئط النِّعمة المهِمة لنُمونا وثَباتنا في اإليمانِ

عني ي – الً أو – أنه نَ ي نبغي علينا َأن قداسة ياةً حيا ح نا في أجساد . 

 نَّـا وح قْرُأ في إنجيِل ي نَ . ة م د اةَ خ ي حيا ح نا في المسيحِ يعني َأنه ينبغي علينا َأن نَ و م نُ ، ثانياً
 لَيس َأنْتُم اخْتَرتُموني بْل َأنَا اخْتَـرتُكُم، وَأقَمـتُكُم ِلتَـذْهبوا " : المسيحِ انِ السيد س على ِل ١٦ : ١٥

 ا نَّـ ن بيسوع كُ ؤم َل َأن نُ ب قَ فَ . " وتَْأتُوا بِثَمرٍ، ويدوم ثَمركُم، ِلكَي يعطيكُم اآلب كُلَّ ما طَلَبتُم بِاسمي
 ا َأن نَّـ ريـد م نا، فإن اَهللا ي نا وحيات بِ و ل سوع في قُ َل ي خَ د َأن د ع وب ، ه نا ب يمان د إ ع ا ب َأم . نا س عيشُ ألنفُ نَ
 صاً لِّ خَ م رباً و قبلوه وَأن ي ، سوع فوا ي رِ ع اآلخرين على َأن ي د ساع م اَهللا حين نُ د خْ نَ فَنَحن . راً م َل ثَ م ح نَ

 . وا فيه م نْ وَأن ي ، لحياتهم

و ح س كولوسي ما نَ ب بِكُلِّ " : ١٦ : ٣ قْرُأ في رسالة َأنْتُمو ،نىيحِ بِغسةُ الْممكَل يكُمف كُنِلتَس 
تَرم ،ةمعبِن ،ةيوحر يَأغَانو ابِيحتَسو يرامزا، بِمضعب كُمضعب ونرنْذمو ونلِّمعم ةكْمي حف يننِّم 

نَخْـدم أن هـا الِل مـن خ يمكنُنـا التي الطُّرق ى إحد نرى من خالِل هذه اآلية أن . " م ِللرب قُلُوبِكُ



لِّ اآلخَريننُع هي َأن مهم كْ ح نُ ، ةَ اِهللا م شَ وَأن ج ع ه الخَ على اتِّ م والقَ خاذ التي تَ يارات وافَ تَ رارات قُ م ع 
شيَئ م هم ل اِهللا ةحيات . 

 َأن ذَاك وضع : بِهذَا قَد عرفْنَا الْمحبةَ " : ١٨ - ١٦ : ٣ نَّا األولى وح في رسالة ي أيضاً قْرُأ نَ
ةِل اِإلخْونَا َألجنُفُوس عنَض ي لَنَا َأنغنْبي ننَا، فَنَحلَألج هـالَمِ، . نَفْسيشَـةُ الْععم لَه كَان نا مَأمو 

 يا َأوالَدي، الَ نُحب بِالْكَالَمِ خَاه محتَاجا، وَأغْلَقَ َأحشَاءه عنْه، فَكَيفَ تَثْبتُ محبةُ اِهللا فيه؟ ونَظَر َأ
 َأن ي يـاة اآلخـرين هـ في ح طُرق الخدمة فَإن إحدى ، وهكذا " ! والَ بِاللِّسانِ، بْل بِالْعمِل والْحقِّ

 ماليـة أوَِ الذين يمرون فـي ظُـروف حتاجين المؤمنين الم ع نا م متلكات نا وم ض أمواِل ع ب ك شارِ نُ
ةبعص . فالم ح ب ةُ الم ظْ ةُ الحقيقيةُ تَ سيحي ه خ نم الِل أفعاِل ر نا وم ن الِل تَ خ سديد نا لح اآلخـرين اجات 
وعناي نُ . م هِ نا بِ ت لهذا فإن م ا نَ و في المسيحِ ي ع ني َأن ةمدياةَ خيا حنَح . 

 نا ة على أعـداِئ ر ياةَ نُص حيا ح نبغي علينا َأن نَ عني َأنه ي نا في المسيحِ ي و م نُ ل المعنى الثالث
الر وح ي ين . فنح كورنثوس األولى نَ ن شَرِ " : ١٣ : ١٠ قْرُأ في رسالةةٌ ِإالَّ برِبتَج كُمبتُص ةٌ لَمي . نلكو 

ـا الْمضَأي ةرِبالتَّج عُل معجيْل سب ،ونيعتَطا تَسقَ مفَو ونبرتُج كُمعدي الَ يالَّذ ،يننْفَـذَ، اَهللا َأم 
 ، عِ مـ طَّ وال ، د سـ وات الج ه لشَـ اً بيد ا ع نَّ ، كُ ح ن بيسوع المسي ؤم َل َأن نُ ب قَ فَ . " ِلتَستَطيعوا َأن تَحتَملُوا

اِل والم ،ةروما شَ ، والشُّه اب ِل ذَ ه ك . َأم ا ب ع َأن آ د المسيحِ و نَّ م ا بيسوع كَنلوبِ في قُ ) هو ( س نا، نا وحيات 
الر القُ فإن وح د عينُنا سالذي ي وعلى ه ةهواجم وإبليس وقد . التجارب و ع لَـ د نا اُهللا َأنه ن ـ يس م ح 

تَ بأي رِ ج ب في ح ة وقُ قُ فُ نا تَ يات د تَ ر نا على الم قاو م التَّ وِ أ ة ح ِل م . و كما َأنه ع د طينا نا بأنهعيس م لِّ كُـ ع 
 . ر عليها ص تَ نْ ب وَأن نَ جارِ م التَّ قاوِ ب علينا َأن نُ جِ لهذا ي . بِ ر لله المنْفَذَ ة ب رِ ج تَ

 والباطِل وبـين قِّ التمييزِ بين الح نِ ا عاجزين ع نَّ ؤمن بيسوع كُ نُ َأن َل ب قَ ، ة ُأخرى ه من جِ
 ن س السـاك د وح القُـ ا بيسوع المسيحِ، فإن الر نَّ م آ د َأن ع ا ب أم . والتعاليمِ الخاطئة ة ليم الصحيح ا التع

فينا ي لِّ نا إلى كُ قود كَ . قِّ الح لهذا فإن ل ةَ اِهللا تُ م ذِّ ح ر ننا م الم لِّ ع ـ ذَ الكَ مينب هِم ةتعـاليمكَمـا أنهـا . و 
 . نا نا وبيوت س ناِئ في كَ م هِ بوِل قُ مِ د وع ة ب الكَذَ مين لِّ ع وبيخِ هؤالء الم عونا إلى تَ د تَ

 مـن نا ذَ أنقَـ ن اَهللا ك لَ ؛ ة م لْ ة الظُّ كَ لَ م بيداً لم َل إيماننا بيسوعِ ع ب ا قَ نَّ فقد كُ كُلِّه، إلى جانبِ هذا
م إبليس نَقَلَنا ملكةإلى و لَكوتجيد مالم وأعوانَ . ه إبليس لهذا فِإن ي حارِ ه الم المؤمنين بِ بون ال سيحيين 
ه واد ة . ه َأن ورغُم ذ ه الشريرةَ ال ي تَ األرواح مكنها َأن وِذَ أو تُ تَ سح ه ي م ،المسيحيين على المؤمنين ن



 الَ تُعطُـوا " : ٢٧ : ٤ قرُأ في رسالة أفسس نَ . م ه المتاعبِ واأللمِ لَ ب الكثير من ب تُس تْ أنها ما زالَ إالَّ
 ، رِ ح والسـ ، بـادة األوثـانِ َل ع ثْـ مارسات م م في أي ك شارِ فيجب علينا َأن ال نُ . " ِإبليس مكَانًـا

رافَ والع والشَّ ، ة ع ذَ و ة ، وق راء أوِ الكَفِّ ة جانِ نْ الف طـي إبلـيستُع التي قَد ساتمارالم نرِها موغَي ، 
 . مكاناً في حياتنا

 الْبسوا سالَح اِهللا الْكَامَل ِلكَي تَقْدروا َأن تَثْبتُـوا " : ١١ : ٦ س قرُأ في رسالة أفس كما أننا نَ
يسلِإب دكَايم دشَ لهذا فإننا نُ . " ض كُ ج لَّ ع ْؤ م نٍ م م ـ سيحيعلـى الص على المواظبة ،ـ الةوق راء ة 

 . د إبليس كاي م د بوت ض الثُّ ن من كَّ م تَ المؤمنين اآلخرين لكي ي ع ة م كَ رِ والشَّ ، المقدس الكتابِ

 حيـا وأن نَ ، ة م د خ ياةَ حيا ح وأن نَ ، نا ة في أجساد داس ياة قَ ح يعني أن نَحيا سيحِ نا في الم و م نُ
ح ياةَ نُص ر ة . 

َل ل قُلنا قبَل قليٍل إناألو بالجان سيحِ نا خَالصنا في المقامتعلَّقُ بمي . ـبالجان و أيضـاً إن 
 . الثاني من خَالصنا يتعلَّقُ بِنُمونا في المسيحِ

با الجانل الثالثُ أم فيتعلَّقُ ب نا خالص قْ ستَ م ب نا ل عالمسيحِ م . و م ن فـِإن العمليـة الناحيـة 
علَنا متَقْبسم المسيحِ ي عني ثالثةَ أشياء : 

 فنحن نقرُأ فـي . ه فات بص ة بيهٍ ُل على صفات شَ ص ح نَ عني أننا س المسيحِ ي مع نا ستقبلُ م ، أوالً
ي ٢ : ٣ ا األولى وحنَّ رسالة : " اآلن ،اءبا اَألحهَأي ـنَكُونـاذَا سم دعب رظْهي لَماِهللا، و الَدَأو ننَح . 

وا هكَم اهنَرَألنَّنَا س ،ثْلَهم نَكُون ِإذَا ُأظْهِر َأنَّه لَمنَع نلكما كَ لَّ فكُ . " و ـ رـ نا أنفُ سالبِـ س نا لحيـاة ر 
 ح بِ فإننا نُصـ ين سيحي نا كمؤمنينِ م و م ما نَ لَّ وكُ . بالمسيحِ هاً ب ر شَ ثَ ح أكْ بِ ص نُ س إننا ف ة ب ح م ة وال داس والقَ
شَ أكثر أيضاً هاً بِ ب نَّنا . هلك نُ لَن بِ ص ح ق كما هو قُ د يسين و د أبراراً و ، س كما هو ب ار ، وم ـ حكمـا ب ين 
هو م ح نَ إالَّ ب حين رى ي و سوع هاً ِل ج و ج في الم ستقبِل ه . 

 سـالة قرُأ في رِ نَ . ه د س ج بِ ة شَبيه أجساد ُل على ص ح نَ عني أننا س المسيحِ ي مع نا لُ ستقب م ، ثانياً
٢١ - ٢٠ : ٣ ي فيلب : " ـوـا هخَلِّصم را نَنْتَظضا َأينْهي مالَّت ،اتاومي السف يه نتَنَا نَحيرس فَِإن 

ي سالَّذ ،يحسالْم وعسي بالر هـدجم دسج ةورلَى صع كُوننَا ِليعاضتَو دسشَكَْل ج رغَيفطالما . " ي



 ن كـ لَ . وت والمـ والشيخوخَة ف ع للض ةً ض ر ع نا م بقى أجساد وفَ تَ األرضِ، س عيشُ على هذه أننا نَ
 ةً د جـ م اً م عطينا أجسـاد وي بورِ القُ نا من قيم أجساد فسوفَ ي ، المسيح ثانيةً إلى األرضِ يأتي عندما

 نا كون أجساد ، سوفَ تَ ٥٤ - ٤٢ : ١٥ قرُأ في رسالة كورنثوس األولى نَ وحسب ما . ه د س ج ةً بِ بيه شَ
التي سي عطينا إياها ي أجساد اً سوع ةنا الحاليأجساد ناً عختلفةً تَمامقابِ م للفَ لَ وغير ة ناء . كمـا أنـه 

 لطانٍ سـ أي للمـوت عود ي فال قضي على الموت المسيح ثانيةً إلى األرضِ، سوفَ ي عندما يأتي
 . علينا

 . لمسـيحِ ا َل مـا كَ يشْـبِه ٍل امـ نٍ كَ و ُل على كَ ص ح نَ عني أننا س المسيحِ ي مع نا لُ ب قْ ستَ م ، ثالثاً
 سماء جديدةً وَأرضـا جديـدةً، َألن ثُم رَأيتُ " : ٥ - ١ : ٢١ الرؤيا رِ فْ في س فالرسوُل يوحنَّا يقوُل

دعا بي مف دوجالَ ي رحالْبتَا، وضاُألولَى م ضاَألراُألولَى و اءمالس ... ـةعماُهللا كُلَّ د حسميسو 
 صراخٌ والَ وجع في ما بعد، َألن من عيونهِم، والْموتُ الَ يكُون في ما بعد، والَ يكُون حزن والَ

 " ! ها َأنَا َأصنَع كُلَّ شَيء جديدا : وقَاَل الْجاِلس علَى الْعرشِ ... اُألمور اُألولَى قَد مضتْ

 رض، اإلنسـان أتْلَـفَ األ ن أ كما . كاً س اً وح كَ و ج شَ ت األرض تُنْ ت ح ب أص ، ة الخطي بِ ب س بِ ف
هعوطَم هشَعبِ جبها بِساستخدام ثَها، وأساءلَ . ولَو ك ن عندما ي ر إلى األرضِ فسوفَ ي يسوع جِع قيم 

عاشُ ج الذين األموات وسوفَ على األرضِ في يومٍ ما وا ميع ، ي جميع وسوفَ دين ،الخُطاة ي تَ س ب ُل د 
 وال ، م وال ألَـ ، تٌ و نـاك مـ كون ه ي ن وفي األرضِ الجديدة لَ . ر ها البِ سود ديدة ي ضٍ ج بأر أرضنا

اض ط هاد ، وال م ر ض ، اةٌ عانَ وال م . فاُهللا س ي ج ديداً شَ لَّ ُل كُ عج يء . 

 لون صـ ح ي س م هـ نَّ أل اً رائع مستَقبالً ن بيسوع المسيحِ ي المؤمن يكون مستقبُل فَ و س ، وهكذا
شَ على ص بِ بي فات هة المسيحِ ص فات ، وس ي ح ص على أجساد لون ةدجمبِ شَ م بيهة دسج ه ، وس ي ـ حص لون 
 . ه ماِل كَ شَبيهٍ بِ ٍل نٍ كام و على كَ

ـكياتفـي ح ـهقَّعرِفُ ما الذي تَتَوتَع فإنَّك ،كخلِّصاً لحياتاً ومبر إذا كُنْتَ مؤمناً بيسوع 
 . ديدة مع المسيحِ فيما يتعلَّقُ بمقامك فيه، ونُموك فيه، ومستَقْبلك معه الج

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . كُم في المسيحِ يسوع ر وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا




