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 المجيء الثاني ن خالِل م عمَل اِهللا يعرِفُ التلميذُ
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____________________________________________________________ 

 لثـاني ليسـوع عمل اهللا من خالل المجـيء ا ن ع الدرس التعليمي السابق لقد تحدثنا في
 وسوف نُتابع في حلقتنا هذه الجزء الثاني مـن . ورأينا العالمات التي تَسبق مجيئه الثاني المسيح

 الموضوع نفسه حيث سنتطرق إلى قيامته األمـوات، والدينونـة األخيـرة، والسـماء واألرض
 . الجديدتين

 ندما يظهر يسوع فجأةً األرض ع هذه وربما تتساءل عن ما سيراه كل إنسان يعيش على
 وحينَِئذ تَظْهـر عالَمـةُ " ٣٠ : ٢٤ لقد قال يسوع لتالميذه في إنجيل متَّى ! وعلى نحوٍ غير متوقَّع

اءمي السانِ فنِ اِإلنْسفي السـماء . " اب حوباً بعالمةصالمجيء األول للمسيح كان م لَم أننحن نَع 
 ويقول آخرون إن . لمفَسرين ِإن نجماً آخر سيعلن عن مجيئه الثاني ويقول بعض ا . أال وهي النجم

 فسوف يأتي يسوع بمجد عظيم على السـحاب . سيكون هو نفسه العالمة ) أي يسوع ( ابن اإلنسان
 وسوف يكون ظُهوره المجيد وبرفقته مالئكـة ال تُعـد وال تُحصـى . لمالقاة المؤمنين في الهواء

 قال النبي دانيـال فـي سـفْر . اً على أن يسوع هو المسيح الذي تكلَّمت عنه النبوءات دليالً قاطع
 كُنْتُ َأرى في رَؤى اللَّيِل وِإذَا مع سحبِ السماء مثُْل ابنِ ِإنْسانٍ َأتَى وجاء " ١٤ - ١٣ : ٧ دانيال

هامقُد وهبامِ، فَقَريمِ اَأليـمِ فَ . ِإلَى الْقَداُألموبِ وكُلُّ الشُّع لَه دبلَكُوتًا ِلتَتَعما ودجملْطَانًا وس يطُأع 
نَةاَأللْسو . نْقَرِضا الَ يم لَكُوتُهموَل، وزي ا لَنم يدَأب لْطَانس لْطَانُهيسوع نفسه قـال . " س كما أن 

 رون ابن اِإلنْسانِ جاِلسا عن يمينِ الْقُوة، وآتيـا علَـى من اآلن تُبص " ٦٤ : ٢٦ في إنجيل متَّى
اءماب السحس " . ى األرض أن  وهكذا، حين يأتي يسوع ثانيةً، سوف يعرِفُ كُلُّ إنسانٍ يعيشُ عـل

 . هذا هو يسوع المسيح الذي هو محور الكتاب المقدس كله

 وحينَِئذ . وحينَِئذ تَظْهر عالَمةُ ابنِ اِإلنْسانِ في السماء " ٣٠ : ٢٤ كما نقرأ في إنجيل متَّى
فعندما يرى غير المؤمنين أن يسوع قد جاء بالفعل كما قال الكتـاب . " تَنُوح جميع قَباِئِل اَألرضِ



ى وعندها، سوف يقرعـ . المقدس، فسوف يدركون حالتهم الخاطئة ومصيرهم المشؤوم  ون عـل
 هوذَا يْأتي مع السـحابِ، " ٧ : ١ لهذا يقول الرسول يوحنَّا في سفْر الرؤيا . صدورهم وينوحون

 وليس هذا فحسب، بل إن . " وستَنْظُره كُلُّ عينٍ، والَّذين طَعنُوه، وينُوح علَيه جميع قَباِئِل اَألرضِ
 - ١٢ : ٦ ختباء من الغضب اآلتي حيث نقرأ في سفْر الرؤيـا سيحاولون اال الذين رفضوا يسوع

 : لترجمة التفسيرية وفقاً ل ١٧

 ثُم نَظَرتُ، فَرَأيتُ الْحمَل يفُك الْخَتْم السادس، وِإذَا اَألرض قَد زلْزِلَتْ زِلْزاالً "
شَع نم قَةرتْ كَخارتْ فَصدواس سالشَّميماً، وظع ـرمَأح ـرالْقَم ـارصرٍ، و 

 كَالدمِ، وسقَطَتْ نُجوم السماء علَى اَألرضِ كَما تَطْرح شَجرةُ التِّينِ ثمارهـا
 وطُوِيت السماء كَما تُطْوى ِلفَافَةٌ من ورق، . الْفَجةَ، ِإذَا هزتْها رِيح عاصفَةٌ

 وملُـوك اَألرضِ والْعظَمـاء . باُل والْجزر كُلُّها من مواضعها فَتَزحزحت الْجِ
 والْقُواد واَألغْنياء واَألقْوِياء والْعبِيد واَألحرار كُلُّهم اخْتَبُأوا فـي الْمغَـاوِرِ

 اُسقُطي علَينَا، وَأخْفينَا من : وصخُورِ الْجِباِل، وهم يقُولُون ِللْجِباِل والصخُورِ
 فَِإن يوم الْغَضبِ الْعظيم قَـد ! وجه الْجاِلسِ علَى الْعرشِ ومن غَضبِ الْحمِل

 " جاءهم، ومن يقْوى علَى الْوقُوف َأمامه؟

ليسوع سيكون المجيء الثاني وكما أن ي وف فس ، رئياً للناس م فـنحن . سموعاً أيضاً كون م 
 فَيرسُل مالَِئكَتَه بِبوق عظيمِ الصوت، فَيجمعـون مخْتَارِيـه مـن " ٣١ : ٢٤ نقرأ في إنجيل متَّى

 . " اَألربعِ الرياحِ، من َأقْصاء السماوات ِإلَى َأقْصاِئها

 أن اهللا خلق آدم مـن ٧ : ٢ سفْر التكوين واآلن، ماذا عن قيامة األموات؟ فنحن نقرأ في
 كما أننا نقرأ في سفْر الجامعـة . تراب األرض وأنه نَفَخَ في أنفه نَسمةَ حياة فصار آدم نَفْساً حية

٧ : ١٢ ج دفَن فإنأنه عندما يموت اإلنسان وي س د ه قَ منه؛ يـا عود إلى التراب الذي خُلروحـه أم 
 . ترجع إلى اهللا ف

ي الموتَ إنمسس يقدالكتاب الم يدسقاداً " الجأرواح الموتى ال تَعي . " ر وهذا ال يعني أن 
 عـي مـا فرغم أن أرواح األمـوات ال تَ . أي شيء إلى أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه من الموت

لهذا يقول كاتـب سـفْر . إليه عي ما يحدث في العالم الذي تذهب أنها تَ يحدث في عالمنا هذا، إالَّ



 َألن اَألحياء يعلَمون َأنَّهم سيموتُون، َأما الْموتَى فَالَ يعلَمون شَـيًئا، " ١٠ و ٦ و ٥ : ٩ الجامعة
ينُس مهكْرذ َألن دعب رَأج ملَه سلَيلَكَ . وه مهدسحو متُهغْضبو متُهبحمو يبالَ نَصانٍ، ومنْذُ زتْ م 

 كُلُّ ما تَجِده يدك ِلتَفْعلَه فَافْعلْه بِقُوتك، َألنَّه ... لَهم بعد ِإلَى اَألبد، في كُلِّ ما عمَل تَحتَ الشَّمسِ
 . " ية الَّتي َأنْتَ ذَاهب ِإلَيها لَيس من عمل والَ اخْتراعٍ والَ معرِفَة والَ حكْمة في الْهاوِ

 سـمعونا أو أن رونـا أو أن ي ، ال يمكن لألموات أن ي ذكرنا في درس سابق وهكذا، وكما
موا أيقَدة ي م شورة أو نَ ساعدة أو م لكننا نقرأ في . شخص على قيد الحياة على األرض صيحة ألي 

 رفَع عينَيه في الجحيمِ وهـو فـي الْعـذَابِ، ورَأى " شرير أن الغني ال ٢٤ - ٢٣ : ١٦ إنجيل لوقا
 يا َأبِي ِإبراهيم، ارحمني، وَأرسْل ِلعازر ِليبلَّ : ِإبراهيم من بعيد وِلعازر في حضنه، فَنَادى وقَاَل

 التائـب كما أن يسوع قال للِّص . " نِّي معذَّب في هذَا اللَّهِيبِ طَرفَ ِإصبِعه بِماء ويبرد ِلساني، َأل
 ِإنَّك الْيوم تَكُون معي في : الْحقَّ َأقُوُل لَك " : ٤٣ : ٢٣ على الصليب حسب ما ورد في إنجيل لوقا

 . " الْفردوسِ

 لهـذا . كون مع اهللا وقد كان الرسول بولس يعرف أنه حين يموت فسوف تذهب روحه لت
 . " ِلي اشْتهاء َأن َأنْطَلقَ وَأكُون مع الْمسيحِ، ذَاك َأفْضُل جِـدا " ٢٣ : ١ فهو يقول في رسالة فيلبي

 فَنَثـقُ ونُسـر بِـاَألولَى َأن " ٥:٨ كما أنَّه يشَجع المؤمنين قائالً لهم في رسالة كورنثوس الثانية
 ويقول الرسول يوحنَّا في سفْر الرؤيا أن أرواح الذين . " الْجسد ونَستَوطن عنْد الرب نَتَغَرب عنِ

 وهكـذا، رغـم أن . ماتوا وهم يؤمنون بيسوع المسيح تقف أمام عرش اهللا وتعبد اهللا ليل نهـار
 ه، فـإن أرواحهـم إلى التراب الذي خُلقَت من ع جِ ر تَ – مؤمنين وغير مؤمنين – أجساد األموات

 . تُدرِك ما يجري في السماء أو في الجحيم

 ويخبرنا الكتاب المقدس أن قيامة األموات ستحدث عند مجيء المسيح ثانية حيـث نقـرأ
 في الَ تَتَعجبوا من هذَا، فَِإنَّه تَْأتي ساعةٌ فيها يسمع جميع الَّذين " ٢٩ - ٢٨ : ٥ في إنجيل يوحنَّا

 ت ِإلَـى الْقُبورِ صوتَه، فَيخْرج الَّذين فَعلُوا الصاِلحات ِإلَى قيامة الْحياة، والَّذين عملُوا السـيَئا
نُونَةيالد ةاميومؤمنـون ثانيـةً لمسيح ا وبالطبع هناك مؤمنون ماتوا وسيموتون قبل مجيء . " ق ، 

 أما المؤمنون الذين ماتوا قبل مجيء المسيح ثانيةً فسـوف . مجيئه ند سيكونون على قيد الحياة ع
 َألنَّـه ِإن كُنَّـا " ١٤ : ٤ نقرأ في رسالة تسالونيكي األولى . تأتي أرواحهم مع المسيح عند عودته

اُهللا َأي مهرضحيس ،وعسبِي ونداقالر فَكَذِلك ،قَاماتَ وم وعسي َأن ننُْؤم هعا مكما أننا نقـرأ . " ض



 متَى ُأظْهِر الْمسيح حياتُنَا، فَحينَِئذ تُظْهرون َأنْـتُم َأيضـا معـه فـي " ٤ : ٣ في رسالة كولوسي
دجا المؤمنون الذين سيكونون على قيد الحياة عند مجيء المسيح ثانيةً فسوف . " الْمـ ي وأمون ر تغي 

 الَ نَرقُد كُلُّنَـا، : هوذَا سر َأقُولُه لَكُم " ٥٣ - ٥١ : ١٥ ة كورنثوس األولى فوراً حيث نقرأ في رسال
 فَِإنَّه سيبوقُ، فَيقَـام اَألمـواتُ . ولكنَّنَا كُلَّنَا نَتَغَير، في لَحظَة في طَرفَة عينٍ، عنْد الْبوق اَألخيرِ

 َألن هذَا الْفَاسد الَبد َأن يلْبس عدم فَساد، وهذَا الْماِئتَ يلْبس عـدم . ير عديمي فَساد، ونَحن نَتَغَ
توم " . 

 كذلك فإن الكتاب المقدس يعلَّمنا أن جميع المؤمنين سيالقون الرب يسوع في الهواء حيث
 اَألحياء الْباقين سنُخْطَفُ جميعا معهـم فـي ثُم نَحن " ١٧ : ٤ نقرأ في رسالة تسالونيكي األولى

بالر عينٍ مكُلَّ ح هكَذَا نَكُونو ،اءوي الْهف بالر الَقَاةبِ ِلمحالس " . 

ى وماذا عنِ  الدينونة األخيرة؟ لقد تحدث يسوع عنِ الدينونة األخيرة فقال في إنجيل متـَّ
 ٤٦ - ٤١ و ٣٤ - ٣١ : ٢٥

" ينَِئـذفَح ،هعم ينيسدالْق الَِئكَةالْم يعمجو هدجي مانِ فاِإلنْس ناب اءتَى جمو 
هدجم يسلَى كُرع سلجي . نم مهضعب زيموبِ، فَيالشُّع يعمج هامَأم عتَمجيو 

 راعي الْخرافَ من الْجِداء، فَيقـيم الْخـرافَ عـن يمينـه بعضٍ كَما يميز ال
 تَعالَوا يا مباركي َأبِي، : ثُم يقُوُل الْملك ِللَّذين عن يمينه . والْجِداء عنِ الْيسارِ

 ثُم يقُوُل َأيضا ِللَّـذين عـنِ . . . رِثُوا الْملَكُوتَ الْمعد لَكُم منْذُ تَْأسيسِ الْعالَمِ
 اذْهبوا عنِّي يا مالَعين ِإلَى النَّارِ اَألبدية الْمعدة ِإلبلـيس ومالَِئكَتـه : الْيسارِ

... " . 

نِ الدينونة األخيرة، يس عقدلِّمه الكتاب المعجِ وفي ضوء ما ي نَ ب علينا أن بعـض فَ رِ ع 
 : ط المهمة النقا

 جميع الناس أمـام عـرش اهللا حيـث بِ لْ ج قوم المالئكة بِ ي أوالً، في يوم الدينونة، سوف
 أما غير المؤمنين فسيدانون على . ن حساباً عن حياتهم التي عاشوها على األرض و المؤمن سيقدم

ي اقترفوها أثنـاء حيـاتهم رورهم الت عدم إيمانهم، وعلى عصيانهم هللا ولكلمته المقدسة، وعلى شُ



 ويرسُل مالَِئكَتَه بِصـوت " بحسب الترجمة التفسيرية ٣١ : ٢٤ نقرأ في إنجيل متَّى . على األرض
 نقـرأ و . " بوق عظيمٍ ِليجمعوا مخْتَارِيه من الْجِهات اَألربعِ، من َأقَاصي السماوات ِإلَى َأقَاصيها

 يْأتي الْمالَِئكَـةُ فَيخْرِجـون : هكَذَا يحدثُ في نهاية الزمانِ " ٥٠ - ٤٩ : ١٣ ل متَّى في إنجي أيضاً
 . " ويطْرحونَهم في َأتُونِ النَّارِ، هنَاك يكُون الْبكَاء وصرِير اَألسنَانِ اَألشْرار من بينِ اَألبرارِ،

 شاملة لجميع الناس الذين عاشوا على هذه األرض منذ نشأتها ثانياً، سوف تكون الدينونة
 كما نقرأ فـي . " ويجتَمع َأمامه جميع الشُّعوب " ٣٢ : ٢٥ نقرأ في إنجيل متَّى . وحتى يوم الدينونة

 مـن وجهِـه ثُم رَأيتُ عرشًا عظيما َأبيض، والْجاِلس علَيه، الَّـذي " ١٥ - ١١ : ٢٠ سفْر الرؤيا
عضوا مملَه دوجي لَمو ،اءمالسو ضاَألر تبره ! ـامَأم ـينفاقا واربكا وغَاراتَ صوتُ اَألمَأيرو 

م وا هماتُ مواَألم يندو ،اةيالْح فْرس وه آخَر فْرس انْفَتَحو ،فَارتْ َأسانْفَتَحـي اِهللا، وف وب  كْتـُ
اِلهِممبِ َأعسفَارِ بِحاَألس . يناتَ الَّذوةُ اَألماوِيالْهتُ ووالْم لَّمسو ،يهف يناتَ الَّذواَألم رحالْب لَّمسو 

 هذَا هو الْموتُ . ة النَّارِ وطُرِح الْموتُ والْهاوِيةُ في بحير . ودينُوا كُلُّ واحد بِحسبِ َأعماِله . فيهِما
 هـذا أن جميـع يرينا . " وكُلُّ من لَم يوجد مكْتُوبا في سفْرِ الْحياة طُرِح في بحيرة النَّارِ . الثَّاني

 وأن غير المؤمنين سيطْرحون فـي ، البشر دون استثناء سيقفون أمام عرش اهللا في يوم الدينونة
 . ر بحيرة النا

هِ ثالثاً، الدينونة األخيرة م الناس الذين سيكونون على قَ م ـ ة والزمة ألند الحيـاة عنـد ي 
 يحدد فـي يـوم كما أن اهللا س . يجب أن يذهبوا إما إلى السماء أو إلى الجحيم مجيء المسيح ثانيةً

لَ عطيها للمؤمنين ودرجة العقاب التي يستحقه الدينونة المكافآت التي سي نا كل م ـ مْؤ ي ن بيسـوع م 
قبله رولم ي ب لِّ خَ اً وم أمـام جميـع وعندها، . حياته ل اً ص ه بوضوحٍ تـامر قَداسة اهللا وبِرسوف تَظْه 

 راءة جميع األشـخاص ب ن علَ تُ عالوة على ذلك، سوف . جد أمام الجميع أيضاً م تَ ي كما أنه س . البشر
بخَلِّصاً لحياتهم الذين آمنوا بيسوع وقبلوه راً وم . وسوف ي ح ث هذا أمام جميع البشر والمالئكة د . 

 على إيمانه أو عدم إيمانـه إنسانٍ لَّ كُ اُهللا سوف يحاسب ، رابعاً، في يوم الدينونة األخير
 ء أثنـا ه لَـ م ر الـذي ح م وعلى قبوله أو عدم قبوله ليسوع رباً ومخَلِّصاً لحياته، وعلى الثَّ بيسوع،

ى ص ليوم، سوف يتم فَ ذلك ا ففي . أثناء حياته قام بها رور التي الشُّ أوِ ، حياته كمؤمن  ل النـاس إـل
انِ فـي " : ٣٣ - ٣١ : ٢٥ فكما نقرأ في إنجيل متَّى . داء خراف وجِ : ئتين ف اِإلنْسـ ناب اءتَى جمو 

ينَِئذفَح ،هعم ينيسدالْق الَِئكَةالْم يعمجو هدجم هدجم يسلَى كُرع سلجي . يـعمج هامَأم عتَمجيو



،اءالْجِد نافَ مري الْخاعالر زيما يضٍ كَمعب نم مهضعب زيموبِ، فَيالشُّع ـنافَ عـرالْخ يمقفَي 
 أمـا . ى المؤمنين الذين سيدخلون ملكوت اهللا والخراف هنا تُشير إل . " يمينه والْجِداء عنِ الْيسارِ

 . الجداء فتُشير إلى غير المؤمنين الذين سيطرحون في النار األبدية المعدة إلبليس وأعوانه

 ِإن مـن يسـمع كَالَمـي : اَلْحقَّ الْحقَّ َأقُوُل لَكُم " ٢٤ : ٥ خامساً، نقرأ في إنجيل يوحنَّا
 . " َأرسلَني فَلَه حياةٌ َأبديةٌ، والَ يْأتي ِإلَى دينُونَة، بْل قَد انْتَقََل من الْموت ِإلَى الْحياة ويْؤمن بِالَّذي

 أمام – كمؤمنين – قف ن فرغم أننا س . هذا يعني أنه لن تكون هناك دينونة للمؤمنين بيسوع المسيح
ى ع فَ فقد د . نونة بل للمجازاة المسيح، إالَّ أننا لن نقف للدي ي س ر كُ  يسوع ُأجرة خطايانا بالكامل عـل

 ن مـن ي نرى في األصحاح الخامس والعشر . لهذا فإن خطايانا قد طُرِحت عنَّا إلى األبد . الصليب
ذْكُرالرب لن ي تَّى أنإنجيل م كُ ذْ خطايانا، بل سي ى قُمنا بها أعمالنا الحسنة التي ر  أثناء حياتنا عـل

 كن مكافآتنا السماوية ستعتمد على الثمر لَ . وبالطبع فإننا لن نَخْلُص بأعمالنا، بل بإيماننا . ألرض ا
 . الذي حملناه وأظهرناه أثناء حياتنا كمؤمنين

نْظُر الرب كما أنلهـذا . إلى كل شيء فعلناه بالمؤمنين المسيحيين وكأننا فعلناه به هو سي 
 تَعالَوا يا مباركي َأبِي، : ثُم يقُوُل الْملك ِللَّذين عن يمينه " ٤٠ - ٣٤ : ٢٥ فهو يقول في إنجيل متَّى

 كُنْتُ . عطشْتُ فَسقَيتُموني . َألنِّي جعتُ فََأطْعمتُموني . رِثُوا الْملَكُوتَ الْمعد لَكُم منْذُ تَْأسيسِ الْعالَمِ
 فَيجِيبه اَألبرار . محبوسا فََأتَيتُم ِإلَي . مرِيضا فَزرتُموني . عريانًا فَكَسوتُموني . غَرِيبا فَآويتُموني

ينقَاِئل ينَِئذا : حـا يغَرِيب نَاكَأيتَى رم؟ ونَاكقَيطْشَانًا فَسع َأو ،نَاكما فََأطْعاِئعج نَاكَأيتَى رم ،بر 
ي؟ فَآونَاكوانًا فَكَسيرع َأو ،نَاك ـكلالْم جِيـب؟ فَيـكنَا ِإلَيا فََأتَيوسبحم ا َأورِيضم نَاكَأيتَى رمو 

مل لَهقويو : قَّ َأقُوُل لَكُمالْح : لْتُمرِ، فَبِي فَعاغاَألص ي هُؤالَءتِإخْو دبَِأح وهلْتُمفَع ا َأنَّكُمبِم " . 

ِل قابِ سادساً، بالم هيبةً ألنهم اسـتهانوا بلُطـف اهللا ، سوف تكون دينونة غير المؤمنين ر ، 
 فَكَيفَ نَنْجو نَحن ِإن َأهملْنَا " ٣ : ٢ لهذا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين . وطول أناته ، ومحبته

 ه هؤالء بالمؤمنين على أنه تقصير فـي الرب سينْظُر إلى ما لم يفعل كما أن " خَالَصا هذَا مقْداره؟
 اذْهبوا عنِّي : ثُم يقُوُل َأيضا ِللَّذين عنِ الْيسارِ " ٤٥ - ٤١ : ٢٥ حقِّه هو حيث يقول في إنجيل متَّى

 عطشْـتُ فَلَـم . طْعموني يا مالَعين ِإلَى النَّارِ اَألبدية الْمعدة ِإلبليس ومالَِئكَته، َألنِّي جعتُ فَلَم تُ
 حينَِئذ . مرِيضا ومحبوسا فَلَم تَزوروني . عريانًا فَلَم تَكْسوني . كُنْتُ غَرِيبا فَلَم تَْأووني . تَسقُوني

ينا قَاِئلضَأي مه ونَهجِيبغَ : ي طْشَانًا َأوع ا َأواِئعج نَاكَأيتَى رم ،بارـا يرِيضم انًا َأويرع ا َأورِيب



د هـُؤالَء : الْحقَّ َأقُوُل لَكُم : َأو محبوسا ولَم نَخْدمك؟ فَيجِيبهم قاِئالً بَِأحـ لُـوهتَفْع لَـم ا َأنَّكُمبِم 
 . وعندها سوف يذهب هؤالء إلى العذاب األبدي . " اَألصاغرِ، فَبِي لَم تَفْعلُوا

 فحياتك األبديـة تتوقـف . األبدية ك الحاضرة وحيات ك في حيات أرجو أن تُفَكِّر ملياً ، لهذا
 فهل تؤمن أن يسوع جاء ألجلك؟ وهل تؤمن أنه مات على الصـليب . على حياتك على األرض

 خـالل ن مـ اهللا ُل م ع اً لحياتك؟ هل عرفت كيف ي ص لِّ اً ومخَ ب ر ه تَ لْ بِ لكي يدفَع ُأجرة خطاياك؟ هل قَ
 حيا معه إلى أبد اهللا ستتحقَّق في حياتك وألنك ستَ عود هنيئاً لك ألن و ، المجيء الثاني للمسيح؟ إذاً

 . اآلبدين

 فَقَـاَل لَهـم " من إنجيل يوحنَّا ١٢ من األصحاح ٣٦ و ٣٥ تين وفي الختام أتركك مع اآلي
وعسي : ،دعيالً بانًا قَلمز كُمعم النُّور الظَّالَم رِكَكُمدِلَئالَّ ي النُّور لَكُم اما دوا ميرفَس . ـيرسي يالَّذو 

بذْهي نِإلَى َأي لَمعي الظَّالَمِ الَ يالنُّورِ . ف نَاءوا َأبيرنُوا بِالنُّورِ ِلتَصآم النُّور لَكُم اما دم " . 

م في درسٍ جديد نَلقاكُم وإلى أن جبرنام ـات ، " تلمذة " نوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


