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 سيقضي أبديتَه أين يعرِفُ التلميذُ
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 كيـف : عن ستَّة أسئلة جوهرية في الحيـاة أال وهـي لإلجابة ة دروس ستَّ لقد خَصصنا
 ؟ قضي أبديتي أين سأ لماذا أعيش في هذا العالم؟ من أنا؟ ؟ جِْئتُ أنا من أين كلمة اهللا؟ أتجاوب مع

 مثْمراً؟ مؤمناً صبِح كيف ُأ

 كيفَ أتجـاوب مـع : ي أال وه األولى األربعة األسئلة عنِ ة السابق الدروس وقَد أجبنا في
 درس أمـا فـي " ؟ لماذا أنا موجود في هذا العالَمِ " و من أنا؟ و من أين جِْئتُ أنا؟ و كلمة اِهللا؟

وهأال و الخامس في الحياة نِ السؤاِل الجوهريع سأ " : اليوم، فسوفَ نُجيب نتي قضي أي؟ أبدي " 

 طريقة الخطوات الخمس لدراسـة " باستخدامِ إلجابة عن هذا السؤاِل تَعاَل بِنا نَبحثُ عنِ ا
 : السابقة الدروس التي تَعلَّمناها في " ب المقدس الكتا

 التي سنقرأها معاً اليوم هـي اآليات و . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
 وهذه اآليات هي جزء من تلك الرؤيا العظيمة التي رآها الرسوُل . ٦ : ٢٢ – ١ : ٢١ سفْر الرؤيا

نُف أن دعزيرة يوحنَّا بج يهة أال ور اليونانيزإلى إحدى الج س " يطْمعاً ". بنَقرُأ م : 

 ثُم رَأيتُ سماء جديدةً وَأرضا جديدةً، َألن السماء اُألولَى واَألرض اُألولَى مضـتَا، والْبحـر الَ
دعا بي مف دوجتُ الْ . يَأينَّا روحَأنَا يو نْدع نم اءمالس نةَ نَازِلَةً ميددالْج يمشَلةَ ُأورسقَدينَةَ الْمدم 

 هوذَا مسـكَن اِهللا « : وسمعتُ صوتًا عظيما من السماء قَاِئالً . اِهللا مهيَأةً كَعروسٍ مزينَة ِلرجلها
عم كُنسيس وهالنَّاسِ، و عم ـمـا لَهِإله ـمهعم كُـوني هاُهللا نَفْسا، وبشَع لَه كُونُوني مهو ،مه . 

 وسيمسح اُهللا كُلَّ دمعة من عيونهِم، والْموتُ الَ يكُون في ما بعد، والَ يكُون حزن والَ صـراخٌ
اُألم َألن ،دعا بي مف عجالَ وتْ وضم اُألولَى قَد شِ . » وررلَى الْعع اِلسقَاَل الْجو : » نَعا َأنَا َأصه 

َأنَا ! قَد تَم « : ثُم قَاَل ِلي . » فَِإن هذه اَألقْواَل صادقَةٌ وَأمينَةٌ : اكْتُب « : وقَاَل ِلي . » ! كُلَّ شَيء جديدا



 من يغْلـب . َأنَا ُأعطي الْعطْشَان من ينْبوعِ ماء الْحياة مجانًا . والنِّهايةُ هو اَألِلفُ والْياء، الْبِدايةُ
 وَأما الْخَاِئفُون وغَير الْمْؤمنين والرجِسون . يرِثْ كُلَّ شَيء، وَأكُون لَه ِإلها وهو يكُون ِلي ابنًا

الزو لُونالْقَاتبِنَـارٍ و ةدتَّقالْم ةريحي الْبف مهيبفَنَص ،ةالْكَذَب يعمجثَانِ وةُ اَألودبعةُ ورحالسنَاةُ و 
 عةُ ثُم جاء ِإلَي واحد من السبعة الْمالَِئكَة الَّذين معهم السـب . » وكبرِيت، الَّذي هو الْموتُ الثَّاني

 هلُم فَُأرِيك الْعـروس امـرَأةَ « : الْجامات الْمملُوة من السبعِ الضربات اَألخيرة، وتَكَلَّم معي قَاِئالً
وفالْخَر « . يمشَلةَ ُأوريمظينَةَ الْعدي الْمانَأرال، ويمٍ عظل عبوحِ ِإلَى جبِي بِالر بذَهـةَ وسقَدالْم 

 . رِي نَازِلَةً من السماء من عنْد اِهللا، لَها مجد اِهللا، ولَمعانُها شبه َأكْرمِ حجرٍ كَحجرِ يشْـبٍ بلُّـو
 كًا، وَأسماء وكَان لَها سور عظيم وعال، وكَان لَها اثْنَا عشَر بابا، وعلَى اَألبوابِ اثْنَا عشَر مالَ

شَرع اِئيَل االثْنَيري ِإسنب اطبَأس اءمَأس يةٌ هكْتُوباِل . مالشِّـم ـنمابٍ، ووثَالَثَةُ َأب قالشَّر نم 
 مدينَة كَان لَه اثْنَـا وسور الْ . ثَالَثَةُ َأبوابٍ، ومن الْجنُوبِ ثَالَثَةُ َأبوابٍ، ومن الْغَربِ ثَالَثَةُ َأبوابٍ

شَرع االثْنَي وفِل الْخَرسر اءما َأسهلَيعا، واسَأس شَرةٌ . عبقَص هعم ي كَانعم تَكَلَّمي ي كَانالَّذو 
 عةً مربعةً، طُولُها بِقَـدرِ والْمدينَةُ كَانَتْ موضو . من ذَهبٍ ِلكَي يقيس الْمدينَةَ وَأبوابها وسورها

رض واالرتفَـاع . فَقَاس الْمدينَةَ بِالْقَصبة مسافَةَ اثْنَي عشَر َألْفَ غَلْوة . الْعرضِ الْعـوُل و  الطـُّ
 وكَـان بِنَـاء . يِ الْمـالَك مَئةً وَأربعا وَأربعين ذراعا، ذراع ِإنْسانٍ َأ : وقَاس سورها . متَساوِيةٌ

ياجٍ نَقجز هبش ينَق بينَةُ ذَهدالْمشْبٍ، وي نا مورِهرٍ . سجنَةٌ بِكُلِّ حيزم ينَةدورِ الْماتُ ساسَأسو 
 الرابِـع زمـرد ذُبـابِي . ض الثَّاِلثُ عقيقٌ َأبي . الثَّاني ياقُوتٌ َأزرقُ . اَألساس اَألوُل يشْب . كَرِيمٍ

ييققع عزج سالْخَام . رميقٌ َأحقع سادالس . دجربز ابِعالس . يلْقس درمز ناقُوتٌ . الثَّامي عالتَّاس 
فَرَأص . ريقٌ َأخْضقع راشالْع . يونانْجمَأس شَري عادي . الْحشْتٌ الثَّانمج شَرا . عابب شَراالثْنَا عو 

ةداحو لُْؤلَُؤة نم ابِ كَانواَألب نم داحةَ لُْؤلَُؤةً، كُلُّ وشَراثْنَتَا ع . ـينَق ـبذَه ينَـةدوقُ الْمسو 
اجٍ شَفَّافجكَز . ع راَهللا الْقَاد بالر كَالً، َألنيا هيهف َأر لَما وكَلُهيوفُ هالْخَرو وه ،ءلَى كُلِّ شَي . 

ا، وهَأنَار اِهللا قَد دجم ا، َألنيهيَئا فضرِ ِليالَ ِإلَى الْقَمسِ وِإلَى الشَّم تَاجينَةُ الَ تَحدالْموفُ والْخَـر 
 . رضِ يجِيُئون بِمجدهم وكَرامتهِم ِإلَيها وتَمشي شُعوب الْمخَلَّصين بِنُورِها، وملُوك اَأل . سراجها

نَاكه كُونالً الَ يلَي ا، َألنارتُغْلَقَ نَه ا لَنهابوَأبـا . وهِإلَي هِمتامكَرمِ واُألم دجبِم جِيُئونيو . لَـنو 
كَذا وجِسر نَعصا يالَ مو سند ءا شَيخُلَهدي وفالْخَر اةيفْرِ حي سف كْتُوبِينا، إِّالَّ الْمـي . بانَأرو 

وفالْخَرشِ اِهللا ورع نا ملُّورٍ، خَارِجا كَبعالَم اةيح اءم نا ميافا صرلَى . نَهعا وهوقس طسي وف 
تَص اةيةُ حرشَج ،نَاكه نمنَا وه نرِ مـا، النَّههررٍ ثَمي كُـلَّ شَـهطتُعةً، ورةَ ثَمشْرع اثْنَتَي نَع 

 وعرشُ اِهللا والْخَروف يكُون فيهـا، . والَ تَكُون لَعنَةٌ ما في ما بعد . وورقُ الشَّجرة ِلشفَاء اُألممِ
ونَهمخْدي هبِيدعو . و ،ههجو وننْظُريس مهو هِماهلَى جِبع همالَ . اسو ،نَـاكـٌل هلَي كُـونالَ يو



 . آلبِدين يحتَاجون ِإلَى سراجٍ َأو نُورِ شَمسٍ، َألن الرب اِإلله ينير علَيهِم، وهم سيملكُون ِإلَى َأبد ا
 والرب ِإله اَألنْبِياء الْقديسين َأرسَل مالَكَه ِليرِي عبِيده . هذه اَألقْواُل َأمينَةٌ وصادقَةٌ « : ثُم قَاَل ِلي

 . » ما ينْبغي َأن يكُون سرِيعا

 فْ ش تَ اكْ : أال وهي الخُطوة الثانية بعد أن قرأنا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى
 على اكتشاف الحقِّ الذي تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها ولمساعدتك . قْطَع الكتابي الذي يعلِّمه الم الحقَّ

 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م الذي تَ قُّ ما هو الح : السؤال التالي أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ
 طع الكتابي؟ عقلك أو قلبك في هذا المق الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ

 من ٤ و ٣ اآليتين في معلَن الذي لَمس عقلي وقلبي قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 في السماء، اِهللا ن كَ س السماء الجديدة واألرض الجديدة، كان م َل ب قَ فَ . األصحاح الحادي والعشرين

 يسوع خالل إيماننا بالرب ن اهللا م ن نقترب م ورغم أننا نستطيع أن . ا نحن على األرض نَ نُ كَ س م و
 مسكن اهللا يصبِح بعد المجيء الثاني للمسيح، سوف ن ك لَ ! لنا منْظورٍ المسيح، إالَّ أنه ما زال غير

 وعلى . نقترب منه نرى اهللا وأن أن - كمؤمنين - وهكذا، سوف يكون بإمكاننا ! بين شعبه
 شخصية جداً دث ألنها ستكون ح م ه مع اهللا هي َأ نين المؤم األرض الجديدة، سوف تكون عالقة

 كما أنه . األرض الجديدة على للخطية والمعاناة رٍ كل أثَ اُهللا ح س م سوف ي عندها، و . وحميمة للغاية
س ي م س ح كل د م ع ة م ن نا، و ن و ي ع حياتنا، و شفي آثار ي نة مختبر نَ ا يجعلن الخطي ْلءنَ و الحياة م لُ س ك 

 . " في نور المعرفة والفرح والقداسة

 من األصحاح ٥ - ٣ اآليات في معلَن بالنسبة لي م هِ الحقّ الم " : وقَد يقوُل شَخْص آخَر
 . فعلى األرض الجديدة، سوف يكون شعب اهللا منهمكاً في أمورٍ مهمة جداً . الثاني والعشرين

 في حقيقة بل . نفعل شيئاً في الجلوس دون أن ه الوقت كل فالحياة األبدية ال تعني أننا سنقضي
 ". شَيء أال وهو عبادة اهللا وتسبيحه أننا سنقضي األبدية في القيام بأهم األمر

 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الخُطوة الثالثة واآلن، نَنْتَقُل إلى
 لهـذه ) أو سـماعهم ( األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـراءتهم وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

: اآليات



 على م المؤمنون في السماء َأ حيا ، هل سي ثانيةً لمسيح ا بعد مجيء : األول السؤال
 وتكون هناك سماء تان زول السماء واألرض الحالي ، سوف تَ ثانيةً لمسيح ا بعد مجيء األرض؟

 في محضر اهللا حيون كاملة مع اهللا، وي رائعة و ة تَّع المؤمنون بعالق وسوف يتم . تان وأرض جديد
 . البِر ن كَ س م تان لسماء واألرض الجديد ذلك، سوف تكون ا ك . المنظور على األرض الجديدة

وسوف ي وسوف يفعل شعب اهللا ال ! بعض ب عالقاتهم بعضهم ستعيد الناس ا الذين . فقط بِرأم 
 يكون نَصيبهم في البحيرة المتَّقدة بنارٍ وف فس الحالية نا سة على أرض يفعلون الخطية والنجا

 . وكبريت

 كلمة لماذا لن يكون هناك بحر؟ ، ١ : ٢١ بحسب ما ورد في سفْر الرؤيا : الثاني السؤال
" ب ر ح " زمس تَروإلى ا ، ألمم الشريرة ، وإلى ا إلى االضطراب والصراع في الكتاب المقد وى لق 

 . المسيح د عبد ض رمز إلى األمم التي تَ كما أنها تَ . ريرة التي تُسبب التشويش وتُهدد الحياة الش
نا هو أ لذلك، فإننه لَ المقصود ه عود هناك ُأ تَ ن م ة، وال ُأ موثني م عادية للمسيح، وال قوى شَ مم ر 

 . على األرض الجديدة ساد فَ و أ

 نَرى ؟ ٢ : ٢١ في رؤيا الذي ترمز إليه المدينة المقدسة ما هو الشيء : الثالث السؤال
 ليست مدينةً بالمعنى الحرفي المدينة المقدسة أن ١٠ و ٩ و ٢ : ٢١ رؤيا سفْر ال من خالل

 ن ي ن الحقيقي ي المؤمن كان يرمز إلى في العهد القديم، ف ". عروس المسيح " إلى رمز إنها تَ بل ؛ للكلمة
 لذلك ". روس المسيح ع " مزياً ون ر وفي العهد الجديد، يدعى المؤمنون الحقيقي ". هللا روس ا ع " بأنهم

 شليم أور " العهد القديم والعهد الجديد يشكِّلون رمزياً الذين عاشوا في أزمنة فإن كل المؤمنين
 . ثانيةً لمسيح ا بعد مجيء " شليم الجديدة أور " كما أنهم يشكِّلون . قبل المجيء الثاني " السماوية

وهكذا، فإن " ما " المسيح عروس " و " شليم الجديدة أوره ر م جميع زان لشعب اهللا؛ أي 
 نزل سوف تَ ثانيةً، لمسيح ا وعند مجيء . األشخاص الذين آمنوا بالمسيح على مر العصور

" و ". أورشليم الجديدة " إلى األرض الجديدة باعتبارها " شليم السماوية أور نخالل قراءتنا نرى م 
 شيء في الكون ن شليم الجديدة بألفاظ مجيدة ألنه ما م أور فُ ص يوحنَّا ي أن الرسول رؤيا لسفْر ال

 لشعوب إلى ا مز ر تَ مدينة بابل إن كانت و . ي الح اِهللا تمتَّع بالشركة مع الشعب الذي ي ن أعظم م كُلِّه
 شليم فإن مدينة أور ؛ لنظام القديم على األرض إلى ا و غير المقدسة، إلى الشعوب و ، غير المؤمنة

. لنظام الجديد إلى ا عب اهللا المؤمن والمقدس، و شَ إلى رمز تَ



 إلى ور الس غالباً ما يرمز المدينة؟ ن م المختلفة ما هي معاني األجزاء : الرابع السؤال
 تمتَّع باألمان مع رمز إلى أن شعب اهللا سي ي في هذه اآليات ور وبالتالي فإن الس . واألمان لحماية ا

 خرافي تَسمع صوتي، وَأنَا َأعرِفُها : " ٢٨ و ٢٧ : ١٠ في إنجيل يوحنَّا يسوع لهذا، فقد قال . اهللا
 . " من يدي وَأنَا ُأعطيها حياةً َأبديةً، ولَن تَهلك ِإلَى اَألبد، والَ يخْطَفُها َأحد . فَتَتْبعني

 والتمتُّع لدخول مفتوحة لكي يتمكَّن كل من يؤمن بيسوع المسيح من ا هي ف األبواب أما
 وسوف تبقى هذه األبواب مفتوحة إلى أن يأتي المسيح . بالشركة مع اهللا مع جماعة المؤمنين

 مما يعني أن باب ت األبواب موجودة في جميع الجوانب واالتجاها نُالحظ هنا أن و . ثانيةً
 ر شَّ لمنع دخول ال مالئكة تحرس األبواب هناك و . الخالص مفتوح لجميع اُألمم والشعوب

 أسماء أسباط بني إسرائيل االثني عشر المكتوبة وفيما يتعلَّق ب . إلى المدينة المقدسة شرار األ و
 سكنون المدينة هم أولئك الذين ي شير إلى أن األشخاص الوحيدين الذين س تُ إنها على البوابات ف

 . ينتمون لشعب اهللا

 ل س ر إلى رمز هذه األساسات تَ و . ر المدينة و هي لتعزيز س االثنا عشَر ف األساسات أما
 شُهود عيانٍ على المؤسس ل هم س الر وهؤالء . األولى االثني عشر الذي أسسوا الكنيسة المسيح

 شهادتهم من خالل – عمَل هؤالء الرسل قد و . يسوع المسيح أي الرب – الحقيقي للكنيسة
 شليم يسوع وإلى أور بوا الناس إلى الرب ذَ ج كما أنهم . وضع األساس للكنيسة على – وكتاباتهم
 العديدة وال اهللا صفات أما األحجار الكريمة التي تُزين تلك األساسات فإنها تَرمز إلى . السماوية

. حكمته سيما

 قبل المجيء األول للسيد لماذا ال يوجد هيكل في المدينة الجديدة؟ : الخامس السؤال
المسيح، كان م د اهللا الظاهر في ج ةممود نهاراً وفي الغَيع النار ليالً ي كُ س ن اللَّ فوق الكَ نين ا ذَ روب 

علوان تابوت العهد في قُدالهيكل جتماع أو س األقداس في خيمة اال ي . 

نلَك دعبعد مجيء المسيح، لم ي كنى اهللا ) المصنوع بأيدي بشر ( بنى الهيكل مهو مكان س . 
تلك ن داللةً على أنه م ) أعلى إلى أسفل ن م ( شليم إلى نصفين الهيكل في أور جاب ح قَّ شَ فقد انْ



 ن اهللا مباشرةً م إلى يقترب خص يؤمن بيسوع المسيح أن كل شَ أصبح بإمكان اللحظة فصاعداً،
 . خالل الروح القُدس

 وسوف . نظورة هللا غير المنظور صورة الم هو ال ، سوف يكون ثانيةً لمسيح ا أن يأتي وبعد
ي تمكن المؤمنون م رؤية وجه اهللا كل حين ن . فسوف ي تمتعون بالشركة مع اهللا مباشرةً م خالل ن 

يسوع المسيح الرب . 

 ألن أنوار في المدينة الجديدة؟ و أ قمر، أو شمس، لن يكون هناك ا ذ ما ل : دس السؤال السا
ها " هو فالمسيح . ما نورها اهللا والمسيح هراجه اهللا وصفاته، ألن " سجخالله و نألنه هو و نا نرى م

 قيقية الذي جعلُنا نَعرِفُ اهللا كما ينبغي عند مجيئه األول، وألنه هو الذي سيجعلنا نَتمتَّع بشركة ح
 . ودائمةً مع اهللا بعد مجيئه ثانيةً

 تبقى عني أن ي االنتصار ؟ ٧ : ٢١ في اآلية ) النُّصرة و أ ( الغَلَبة ما معنى : سابع ال السؤال
ثابتاً في الرب يسوع المسيح مهما كانت الظروف، وأن تمنع إبليس والعالم الخاطئ م إبعادك ن 

كما . الشركة مع اهللا والخدمة نِ ع تُ أنه يعني أن حارب الفتور الروحي قاوم تُ حتى النهاية، وأن 
 . ر الشَّ

 كمؤمنٍ ي ر الرؤيا لحيات فْ س ن م ٢٢ و ٢١ ما هي أهمية األصحاحين : ثامن ال السؤال
سيحيجيبان من سفر الرؤيا ٢٢ و ٢١ األصحاحان ؟ مي بعد إلى أين أنا ذاهب " السؤال نِ ع 
 ! ه إلى أبد اآلبدين أتمتع بالشركة مع و القُدوس اِهللا رِ ض ح ى األبد في م أسكن إل فسوف " ؟ موتي

 ! ني ر ظ تَ نْ ستقبالً رائعاً ومشرقاً ي أن م فأنا على يقينٍ وبالتالي،

 من استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : الخُطوة الرابعة واآلن، نَنتقُل إلى
 التي يمكننا أن نَستَخْرِجها من هذه اآليات العامة التطبيقات وفيما يلي بعض . ا اآليات التي درستَه
 : التي درسناها معاً

. سوع المسيح ثانيةً ي الرب ء بشوق مجي وا نتظر ، يجب على المؤمنين أن ي أوالً



 ستكون خالية من األلَمِ الحياة األبدية مع اهللا أن وا تذكر ، يجب على المؤمنين أن ي ثانياً
 . والحزن

 . ، يجب على المؤمنين أن يعيشوا حياةً منْتَصرةً في المسيح يسوع ثالثاً

 فتوحةً، وأن الوقت م ت اآلخرين أن األبواب ما زال وا خبر ، يجب على المؤمنين أن ي رابعاً
تاحاً لقبول نتمثِّلة ما زال مفي الخالص عمة اهللا المجانية الم . 

 على هذه وا عيش ي أن في خُطى السيد المسيح وا تبع يجب على المؤمنين أن ي ، خامساً
 . اآلخرين وليس لكي يخْدموا يخْدموا األرض لكي

جتَخْراس أن دعتَ ب ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تطبيقاً تَختار 
اً واحداً شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اللحظة تُريد نقد يقول أحد المؤمنين ، مثالً ف . بدءاً م : 

 . " ء ما على هذه األرض، وأن مواطنتي الحقيقية هي في الس زيٌل ونَ ريب أتذكَّر أنني غَ أن ريد ُأ "

 فأنا أريد أن . ية الحياة األبد أفعل اآلن ما سأفعله في أريد أن " : آخَر مؤمن قوُل ي قَد أو
أعبده أتمتَّع بالشركة مع اهللا، وأن ، وأن مد اهللا أفعل كل ما يج " . 

 . صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
 أعددتَها لي رك على الحياة األبدية التي أشكُ أبي السماوي، : " يصلِّي أحد األشخاصِ قائالً د قَ فمثالً،

 أرجوك يا رب أن تُساعدني على أالَّ أنشغل بهذه الحياة، بل أن أجعلك أنت األول . وعدتني بها و
". آمين . باسمِ يسوع . في حياتي دائماً

ي، أرجوك أن تُساعدني على أن ُأكَر ! يا رب : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً  س لك قلـب
 ". آمين . اسمِ يسوع ب . وحياتي، ووقتي، وخدمتي

 وهـل ؟ هل تَعرف أين ستقضـي أبـديتك : المصيري مع هذا السؤال نَتْركُك في الختام،
البحيرة المتَّقدة بنارٍ وكبريت؟ في السماء َأم في ؟ تَعرفين أين ستَقضين أبديتك



 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " جديد من برنامج وإلى أن نَلقاكُم في درسٍ
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


