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 يحمُل ثَمراً عن طريق مشاركَة التلميذُ
 رِسالَة اإلنجيِل مع اآلخَرين

____________________________________________________________ 

 ذه الرسالَة مع نتحدثُ عن رِسالَة اإلنجيِل وبعضِ طُرق مشاركَة ه ، سوفَ في هذا الدرس
 لهذا، سوفَ نَكْتَشفُ معاً الحقَّ المتعلِّـقَ . فرسالةُ اإلنجيِل هي أهم رِسالة في العالمِ كُلِّه . اآلخَرين

نم سالةالر وايا بهذهسِ زخَم يهة أال وتعلِّقُ باِهللا : رئيسيقُّ المتعلِّـقُ باإلنْسـانِ ، الحقُّ الموالح ، 
 . والحقُّ المتعلِّقُ بالحياة الجديدة للمؤمنِ ، والحقُّ المتعلِّقُ بالخَالصِ ، لحقُّ المتعلِّقُ بالمسيحِ وا

يهاألولى أال و تعلِّقُ باِهللا " إذاً، لنبدأ بالزاويةقُّ المالح " . 

 . ع أن نَعرِفَه معرِفَةً شخصيةً وحميمةً الحقُّ المتعلِّقُ باِهللا هو أن اَهللا موجود وأنَّنا نَستَطي

 لَكن كيفَ يمكنُنا أن نَعرِفَ أن اَهللا موجود؟ يمكنُنا أن نَعرِفَ أن اَهللا موجود ألنَّه أعلَن لنا
ةديدع قبِطُر هنَفْس نثاِل، : عبيِل الماُهللا فعلى س نلعنَفْ ي نلَنا ع خالِل الخَليقَة نم هُل . سفعندما نتأم 

 ، وفي جمـاِل ) البرق مثل الشَّمسِ و ( ، وفي قوى الطبيعة ) مثَْل الكواكبِ والنُّجومِ ( في عظَمة الكَونِ
ثَْل ( الخَليقَةاألزهارِ األنهارِ و م ( ع عٍ وخاِلقدبمٍ ممصم جودرورةَ وض رِكظيمٍ وراء هذا ، فإنَّنا نُد 

كُلِّه . 

كما أن ةاإللهي هتنايالِل عخ نم هنَفْس نلنا ع نلعاَهللا ي . نعٍ مِلكُلِّ نَو رِفُ أنعي زارِعفالم 
مسوم روعاتزالم ددحتَنْمو وتُعطي م عالنِ النباتاتجما اللَّذان يه سوالشَّم طَرالم ـراً ، وأنثَم . 

 وربما تعرضـتَ . وبالطبع فإن اَهللا هو الذي يعطي المطَر، وينَظِّم الفُصوَل، ويشْرِقُ بِشَمسه علينا
 ! فَيد اِهللا هي التـي أنْقَـذَتْ حياتَـك . لحادث في يومٍ ما وأدركْتَ أن نَجاتَك كانَتْ معجِزة من اِهللا

. عنايةَ اإللهيةَ تُخْبِرنا أن اَهللا موجود وأنَّه يعتَني بنا وهكذا فإن ال



 في القَديمِ، كان اُهللا يتحدثُ إلى النَّاسِ عـن . واُهللا يعلن لنا عن نَفْسه من خالِل حديثه معنا
األنبياء س . طريقخالِل ي نم ةاألخير هنَطَقَ بكلمات سيح لكنَّهالم التي . وع األشياء ميعج حيثُ أنو 

 كَشَفَها يسوع لَنا عنِ اِهللا مدونَةٌ في الكتابِ المقدسِ، فينبغي علينا أن نَقْرَأ الكتاب المقدس إن أردنا
 . وصحيحةً أن نَعرِفَ اَهللا معرِفَةً حقيقيةً

 ؟ صفات اِهللا يمكنُنا أن نَعرِفَ كَيفَ : ولعلَّك تتساءُل هنا

 فمثالً، . صفاتَه عن اُهللا لَم يعلن لنا عن قُدرته وعنايته ومشيئته فحسب، بل أعلن لنا أيضاً
 لَنَـا ِإن : ِإن قُلْنَـا . ولَيس فيه ظُلْمةٌ الْبتَّـةَ اَهللا نُور ِإن " : ٦ - ٥ : ١ نقرأ في رسالة يوحنَّا األولى

 فـالنور . إذاً، اُهللا نُور وليس فيه ظُلْمةٌ . " شَرِكَةً معه وسلَكْنَا في الظُّلْمة، نَكْذب ولَسنَا نَعمُل الْحقَّ
ى . والظُّلْمةُ ال يتوافقانِ معاً  وهكذا، إذا أردتَ أن تَعرِفَ اَهللا فينبغي عليك أن تَخْرج من الظُّلْمة إـل

 . " اَهللا محبـةٌ ومن الَ يحب لَم يعـرِف اَهللا، َألن " : ٨ : ٤ كما نقرُأ في رسالة يوحنَّا األولى . النُّورِ
لَك هتبحستعداً لقَبوِل مم تكون أن عليك جِبرِفَ اَهللا فيتَع تَ أندوهكذا، إذا أر . 

 لَقَك اُهللا عليها؟ واآلن، هْل تَعرِفُ الصورةَ التي خَ

 وهذا يعني أنَّه أعطانا الكَثيـر . أن اَهللا خَلَقَنا على صورته ٢٧ : ١ نَقْرُأ في سفْرِ التكوين
هفوعواط هفاتص نم . ى أن  فكما أن اَهللا يفَكِّر ويتكلَّم ويرى ويسمع، فقد أعطانا القُدرةَ أيضـاً عـل

 وكمـا أن اَهللا . حب، فقد أعطانا القُدرةَ على أن نُحـب وكما أن اَهللا م . كلَّم ونَرى ونَسمع نُفَكِّر ونت
وبِر ةياةَ قَداسيا حنَح ةَ على أنرفقد أعطانا القُد ،وبار وسقُد . ننا هذا إلى التساُؤِل عما يقودبور 

 وهذا يعني أنَّه خَلَقَنـا لكـي . أن اَهللا خَلَقنا ِلمجده ٧ : ٤٣ في سفْرِ إشَعياء نَقْرُأ . سببِ خَلْق اِهللا لَنا
 لهذا فهو يريدنا أن نكون في شَرِكَة معه وأن تَربطَنا بِـه عالقَـةٌ . نَحيا ألجله هو ال ألجِل أنْفُسنا

 . نُمجده ولكي نَخْدمه بعبارة أخرى، لقد خَلَقَنا اُهللا لكي . حميمةٌ

يهأال و الثانية إلى الزاوية تعلِّقُ باإلنْسانِ " نأتي اآلنقُّ المالح " .



الكاله هصيرماِهللا و نونَةيتَ دتَح واقع أنه وتعلِّقُ باإلنسانِ هقُّ المالح . ببالس وما ه نلَك 
 َألن غَضب اِهللا معلَـن " : ٣٢ - ٢٨ و ١٨ : ١ وهالكه؟ نَقْرُأ في رسالة رومية وراء دينونَة اإلنْسانِ

 مملُوِئين من كُـلِّ ... من السماء علَى جميعِ فُجورِ النَّاسِ وِإثْمهِمِ، الَّذين يحجِزون الْحقَّ بِاِإلثْمِ
 حونين حسدا وقَتْالً وخصاما ومكْرا وسوءا، نَمامين مفْتَرِين، ِإثْمٍ وزِنًا وشَر وطَمعٍ وخُبث، مشْ

 مٍ والَ مبغضينِ ِهللا، ثَاِلبِين متَعظِّمين مدعين، مبتَدعين شُرورا، غَير طَاِئعين ِللْواِلدينِ، بِـالَ فَهـ
ون مثْـَل هـذه . رحمة عهد والَ حنُو والَ رِضى والَ  الَّذين ِإذْ عرفُوا حكْم اِهللا َأن الَّـذين يعملـُ

لُونمعي ينبِالَّذ ونرسا يضْل َأيا فَقَطْ، بلُونَهفْعتَ، الَ يوالْم ونجِبتَوسي " . 

اآليات في هذه ة نَجِدفاً للخطيصُل فالخطَّيةُ . وعهي ف جـاهتجاه اِهللا، وت بكُلِّ أشكاِله الشَر 
 فقـد . لكن الخطية تَعني أيضاً عدم معرِفَة اِهللا، والحياةَ البعيـدةَ عـنِ اِهللا . الذات، وتجاه اآلخرين

 ذا لَم تَكُن تَحيا ألجله ووفقاً ، وإ الحقيقي الحي اَهللا تَعيشُ حياةً مرفَّهةً وجيدةً؛ لَكن إذا لَم تَكُن تَعرِفُ
 بعبارة أخرى، فإن كُلَّ شَخْصٍ يعيشُ باسـتقالٍل عـنِ اِهللا . لمشيَئته، فهذا يعني أنَّك إنْسان خاطٌئ

يالح قيقيخاطٌئ الح إنسان وفي نظَرِ اِهللا ه . 

وهاً أال وجِد نا إلى سؤاٍل هامقودما الذ : وهذا ي ـعم ـكةُ فيما يتعلَّقُ بعالقَتالخطي لُهي تَفْع 
 اِهللا؟

 ها ِإن يد الرب " : ٢ - ١ : ٥٩ وهذا هو ما نَقْرأه في إشَعياء . الخطيةُ تَفْصلُك عنِ اِهللا ، أوالً
عمتَس َأن نع تَثْقَْل ُأذُنُه لَمو ،تُخَلِّص َأن نع رتَقْص ْل . لَمب نـيبو نَكُم يـلَةً بتْ فَاصارص كُمآثَام 

عمستَّى الَ يح نْكُمع ههجتْ وتَرس اكُمخَطَايو ،ِإلهِكُم " . اَهللا ذا وه عني أنغي ال يصإلى ي ـلَواتص 
خطاياه ِئ ألننَتْ اإلنسانِ الخاطب اِهللا س وبين الً بينَها . وراً فاص ٍئ ال َهللا كما أنخـاط بأي بحري 

 إذاً، ما الذي تَفْعلُه الخطيةُ فيما يتعلَّقُ بعالقَتك مـع . في محضرِه ألن اَهللا قُدوس ويبغض الخطية
 . اِهللا؟ قُلنا إن أوَل شَيء تَفْعلُه الخطيةُ هو أنها تَفْصلُنا عنِ اِهللا

 أن ُأجـرةَ ٢٣ : ٦ فنحن نقرُأ في رسالة روميـة . جلب الموتَ إلى حياتك الخطيةُ تَ ، ثانياً
 الخطيةَ هي عالوةٌ على ذِلك، فإن . والمقْصود بالموت هنا هو الموت الروحي . الخطية هي موتٌ

. التي أدخَلَتْ الموتَ الجسدي إلى حياتنا في األصِل



 فنقرُأ في الرسالة إلى العبـرانيين أنـه بعـد . ةُ تَجلب دينونَةَ اِهللا إلى حياتك الخطي ، ثالثاً
 فبعد الموت، سوفَ يقـفُ جميـع . وهذا يعني أن الموتَ ليس نهايةَ المطاف . الموت هناك دينونةٌ

بوا على كُلِّ ما فَعحاسسيحِ ليالم كُرسي ضِ الناسِ أمامعلى األر هِمطَواَل حيات لوه . كونوسوفَ ي 
 وكما نَعرِفُ جميعنا فإن الجحيم هو مكان العـذابِ األبـدي . الجحيم هو مصير الخُطاة واألشرارِ

 ِللَّـذين في نَارِ لَهِيبٍ، معطيا نَقْمةً " : ٩ و ٨ : ١ فنقرُأ في رسالة تسالونيكي الثانية . لغيرِ المؤمنين
 بدي من الَ يعرِفُون اَهللا، والَّذين الَ يطيعون ِإنْجِيَل ربنَا يسوع الْمسيحِ، الَّذين سيعاقَبون بِهالَك َأ

هتقُو دجم نمو بالر هجو " . 

أال وهي الثالثة إلى الزاوية تعلِّ " نَنتقُل اآلنقُّ المسيح الحالم قُ بيسوع " . 

 المسيحِ هو أنَّه اُهللا المتَجسد الذي جاء إلى هذه األرضِ لكي يفْـدي يسوع الحقُّ المتعلِّقُ ب
هخلِّصاً لحياتاً ومبر لُهقْبوي به نرومية . كُلَّ إنْسانٍ يؤم ٨ : ٥ فنقرُأ في رسالة : " نـياَهللا ب ـنلكو 

 وهذا يرينا أن اَهللا أظْهر محبتَه لنا بطريقة . " ه لَنَا، َألنَّه ونَحن بعد خُطَاةٌ ماتَ الْمسيح َألجلنَا محبتَ
 أخَذَ حيثُ فاُهللا أعلَن عن نَفْسه لنا في شَخْصِ السيد المسيح . عملية من خالِل موت المسيحِ ألجلنا

اُهللا طَبيع تَهحبلنا م نلعسيح لكي يالم نا في شَخْصِ يسوعضإلى أر ةً وجاءشَرِيفْـدينا .. ةً بولكي ي 
ةالخطي نَةلَع نلكي و .. م هعنا مصاِلحي . 

ى " أو " وهْل كان موتُ يسوع ضرورياً؟ : " وربما تتساءُل قائالً  ألَم يكُـنِ اُهللا قـادراً عـل
أخرى؟ تخليص بطريقة ةقابِ الخطيع ننا م " 

 وقد اختـار اُهللا . كان موتُ يسوع ضرورياً والزِماً لتخليصِ البشَرِ من دينونَة الخطية لقد
– طْلَقالم هلطانبس – تَكون لى الخَالصِ أنصوِل عةُ للحالطريقَةُ الوحيد هي هبانِ . هذـبس ناكوه 

نْهم دراً ال بسوع أمتَ يوال معاثنانِ ج : 

 كان ال بد ليسوع أن يموتَ لكي يزيَل غَضب اِهللا المقـدسِ علينـا بسـببِ ، السبب األول
 لَكن بسببِ سقوط اإلنْسانِ في . يريدنا أن نَحيا حياةً مقدسةً وبارةً فاُهللا قُدوس وبار، وهو . خطايانا

لَةاِهللا العاد تَ دينونَةميعاً تَحج النَّاس حبأص ،لَةكام ةشِ بقداسيعلى الع هترمِ قُددوع ةفـال . الخطي 
ةَ في حَل الخطيتجاهي وسِ أنِهللا القُد نكمنْها يى عتَغاضي نا وال أنماتَ . ياتو سوعي لهذا، فقد جاء



استثناء شَرِ دونميعِ البج نع . شَـخْصٍ، يجـب أي ياةالً في حسوع فاعتُ يوم بِحصي ِلكَي نلك 
 بعبارة ُأخـرى . لحياته على هذا الشخصِ أن يؤمن أن يسوع ماتَ ألجله وأن يقْبلَه رباً ومخلِّصاً

 . ما فَعلَه ألجلك ِل فإن خَالصك مرتَبِطٌ ارتباطاً وثيقاً بقبوِلك ليسوع و

 فحيـثُ . مع اِهللا هم كان ال بد ليسوع أن يموتَ لكي يبرر المؤمنين ويصاِلح ، السبب الثاني
 ذا سيحدثُ للمؤمنِ الذي يقْتَرِفُ خَطيةً ما؟ نَقْرُأ في رسالة بطْـرس أن الخطيةَ تَفْصلُنا عنِ اِهللا، فَما

 الَّذي حمَل هو نَفْسه خَطَايانَا في جسده علَى الْخَشَبة، ِلكَي نَموتَ عنِ الْخَطَايـا " : ٢٤ : ٢ األولى
ا ِللْبِريفَنَح . يتُمشُف هتلْدي بِجنَرى . " الَّذ ـةقابِ الخطيع ننا منَجي لَم سوعي أن ةاآلي خالِل هذه نم 

 فحيثُ أنَّه ماتَ عنَّا ودفَع ُأجرةَ خطايانا بِدمه الكَريمِ، فقد أعلَن . فحسب، بل إنَّه أعطانا بِره أيضاً
هأمام رينربنا محباُهللا أنَّنا أص . دعي فاُهللا لَم ـنإلينا م نْظُري حبْل أصب ،ابِقإلينا كما في الس نْظُري 

 لكن يسـوع . وهكذا، فقد كانَتْ هناك هوةٌ هائلةٌ تَفْصلُنا عنِ اِهللا . خالِل دمِ يسوع الذي سفك ألجلنا
 . ي الذي سفك ألجلنا من خالِل دمه الزك اآلبِ المسيح بنى جِسراً بينَنا وبين اِهللا

ى  لكنَّنا نؤمن ونَعرِفُ يقيناً أن يسوع لَم يبقَ ميتاً، بل إنَّه قام في اليومِ الثاِلثُ منْتَصراً عـل
ه ال تَقـلُّ . الموت وعلى إبليس  وكما أن موتَ المسيحِ مهِم جِداً لنا كمؤمنين مسيحيين، فإن قيامتـَ

هتوم نةً ع٥ - ٤ : ٦ فنقرُأ في رسالة رومية . أهمي : " هعنَّا مففَد ] سـوع : أيي ـعم [ ـةيودمعبِالْم 
الْح ةي جِدا فضَأي ننَح لُكاآلبِ، هكَذَا نَس دجبِم ،اتواَألم نم يحسالْم يما ُأقتَّى كَمح ،تو؟ ِللْماةي 

َألنَّه هتاميا بِقضَأي يرنَص ،هتوم هببِش هعم يندتَّحنَا مرص كُنَّا قَد هـذَا . ِإن يناِلمـانَنَا : عِإنْس َأن 
ةيا ِللْخَطضَأي دبتَعنُس ودالَ نَع كَي ،ةيالْخَط دسطََل جبِلي هعم بلص يقَ قَدتةَ وهكذا، فإ . " الْعقيام ن 

 : نِ رئيسيينِ ي ب ب س المسيحِ مهِمةٌ لنا ِل

 فكما قرأنا قبَل قليٍل، فقد اتَّحدنا مـع . لقد قام يسوع المسيح من الموت لكي يغَيرنا ، أوالً
لَه شابِهينم بحونُص سوحِ القُدالر ةبقو رلكي نَتغي هتفك . المسيحِ في قيام هي انتصار تَهقيام ما أن 

 على الموت والشر، فإن اتحادنا معه في قيامته يعطينا غَلَبةً على الموت الروحي والخطيـة فـي
. حياتنا



 فمنْذُ قيامته، دفع إليـه كُـلُّ . لقد قام يسوع من الموت لكي يصير رأساً لكُلِّ الكونِ ، ثانياً
 كما أنَّه رأس الكنيسـة التـي هـي . السماء وعلى األرضِ فأصبح رأساً لكُلِّ الخليقة سلطانٍ في

 . جسده

 ولألسف الشديد أن البعض ما زالوا يعتَقدون أنهم ليسوا بحاجة ليسوع المسيحِ كمخلِّـصٍ
 يمكن ألي شَخْصٍ أن يخْلُص بأعماِله؟ لَكن هْل . وذلك ألنهم يظُنُّون أن أعمالَهم الصاِلحةَ كافية

 . َألنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، وذِلك لَيس مـنْكُم " : ٩ - ٨ : ٢ نقرُأ في رسالة أفَسس
 ه اُهللا لإلنسـانِ هـو إذاً، الخالص الذي أعـد . " لَيس من َأعمال كَيالَ يفْتَخر َأحد . هو عطيةُ اِهللا

 مهما كانت صاِلحةً في أعيننـا – فأعمالُنا كَبشَرٍ . خالص قاِئم على نعمة اِهللا وليس على األعماِل
– في ع هي ليست كذلك اِهللا نَ ي شَـرِ؛ وهـذا . يأساساً واحـداً لخـالصِ الب عضاَهللا و لماذا؟ ألن 

سوعي وه حيدالو سيح األساسِل . المسفْرِ أعماِل الر١٢ : ٤ فنقرُأ في س : " ـرِهغَي ـدبَِأح سلَـيو 
الْخَالَص . نَخْلُص ي َأنغنْبي النَّاسِ، بِه نيب يطُأع قَد ،اءمتَ الستَح آخَر ماس سلَي َألن " . 

أال وهي الرابعة إلى الزاوية تع " نأتي اآلنقُّ الملِّقُ بالخَالصِ الح " . 

لَـهوبِمـا فَع بِه نكُلَّ شَخْصٍ يؤم خَلِّصي سيحالم يسوع أن وتعلِّقُ بالخالصِ هقُّ المالح 
 ِإن من يسمع كَالَمي : اَلْحقَّ الْحقَّ َأقُوُل لَكُم " : ٢٤ : ٥ فنقرُأ في إنجيِل يوحنَّا . ألجله على الصليبِ

نْؤميِإلَى ا و توالْم نانْتَقََل م ْل قَدب ،نُونَةيي ِإلَى دْأتالَ يةٌ، ويداةٌ َأبيح ي فَلَهلَنسي َأربِالَّذ اةيلْح " . 
يسوع الرب خالِل كلمات نينبغي على اإلنسانِ نرى م أنَّه بِـه نيؤم وأن هكالم عمسي أن . فـإن 

ل اإلنسانُل على فَعصحفَ يوفَس ذَِلك أشياء ثالثة ةاآلي الً : وفقاً لهذهى : أو  سـوفَ يحصـُل عـل
 . ينتقُل من الموت إلى الحياة : ثالثاً ال يأتي إلى دينونة؛ : ثانياً الحياة األبدية؛

 لَكن كيفَ يمكن لإلنسانِ أن يؤمن بيسوع المسيح؟

 وَأما كُلُّ الَّذين . ِإلَى خَاصته جاء، وخَاصتُه لَم تَقْبلْه " : ١٢ - ١١ : ١ جيِل يوحنَّا نقرُأ في إن
هـمبِاس نُـونْؤماِهللا، َأيِ الْم الَدوا َأويرصي لْطَانًا َأنس مطَاهفََأع قَبِلُوه " . د أحـ مٍ، أرادـوذاتَ ي 

: وقاَل لتالميذه بعض الماِل لذلك فقد أخْرج من جيبِه . ميذَه الصغار هذا الحقَّ المعلِّمين أن يعلِّم تال



" أراد نصوَل على هذا الماِل ف مإلـى األمـامِ و الح ميتقـد أن نُهكمي ذَ أن  راح األطفـاُل ". ه يأخـُ
مهمازِحي مهعلِّمم أن تَقدينعم كونحضإلى األمام وأخَذَ لك . ي مطفالً واحداً تقد مِ الماَل ن  مـن المعلـِّ

 أما بقيـةُ . وهكذا، ألنَّه آمن بوعد المعلِّمٍ فقد حصَل على الماِل . ألنَّه آمن في قَلْبِه أنه يقوُل الحقيقة
قوا ما قالَهدصلم ي مٍل ألنَّهأم فُأصيبوا بخيبة التالميذ ملَه علِّمالم . 

 فقد وعدنا اُهللا في كلمتـه المقدسـة أنَّـه . إن إيمانَنا بالرب وبكالمه يعمُل بالطريقة نَفْسها
هخلِّصاً لحياتم لُهقْبوي بيسوع نلكُلِّ شَخْصٍ يؤم عطي الخالصشَـخْصٍ . سي ألي ـنكملهذا، ال ي 

 أما إذا آمنْتَ بوعد اِهللا وقَبِلْتَ بما عملَه . اِهللا هذا أن يناَل الخَالص الذي أعده اُهللا لَه يشُك في كالمِ
هعودفي و اَهللا أمين ألن بِكُلِّ تأكيد ليبِ، فسوفَ تَناُل الخَالصالص ودعلى ع كلألج سوعي . 

 الحقُّ المتعلِّقُ بالحياة الجديـدة التـي " األخيرة أال وهي ثُم نأتي إلى الزاوية الخامسة و
 . " يعطيها اُهللا ألوالده المؤمنين

 الحقُّ المتعلِّقُ بالحياة الجديدة التي يعطيها اُهللا لكُلِّ من يؤمن بيسوع ويقْبله رباً ومخلِّصـاً
 اَلسارِقُ الَ " : ٢٨ - ٢٧ و ١٠ : ١٠ فنحن نقرُأ في إنجيِل يوحنَّا . دةٌ لحياته هو أنَّها حياةٌ فَياضةٌ وأكي

 خرافي ... ِلتَكُون لَهم حياةٌ وِليكُون لَهم َأفْضُل يْأتي ِإالَّ ِليسرِقَ ويذْبح ويهلك، وَأما َأنَا فَقَد َأتَيتُ
 ، والَ يخْطَفُها ولَن تَهلك ِإلَى اَألبد وَأنَا ُأعطيها حياةً َأبديةً، . تْبعني تَسمع صوتي، وَأنَا َأعرِفُها فَتَ

 . " َأحد من يدي

إذاً، كُلُّ من يؤمن بيسوع يناُل حياةً من نَوعٍ جديد ألنَّها حيـاةٌ مشْـبِعةٌ وحيـاةٌ أفْضـل
 ؛ أي أنَّه سيكون مـع يناُل الحياةَ األبديةَ كُلَّ من يؤمن بيسوع ن ذَِلك هو أن واألهم م . بمقاييسِ اِهللا

هتوم دعب اآلبِدين داِهللا إلى أب . 

ارالس رالخَب تُشارِك أن ليسوع، فينبغي عليك كتلميذ كتَنْمو في حيات تَ أندوهكذا، إذا أر 
بأن اآلخَرين عم هِملألج لَهوما فَع يسوع نع مههذا الدرس . تُخْبِر ةنا في بدايوكما ذَكَر نُـككمي ، 

هِمكَتشارخالِل م نم َل ذَِلكتَفْع قِّ ب أنالح تعلِّققِّ ، باِهللا الموالح تعلِّققِّ ، باإلنْسانِ الموالح تعلِّـقالم 
اشْرح لَهم كيـفَ أن يسـوع . بالحياة الجديدة المتعلِّق والحقِّ ، بالخَالصِ ق المتعلِّ والحقِّ ، بالمسيحِ



عطـيهموي ،أوالداً لَـه ملُهعجوي هعم مهصاِلحاِهللا لكي ي م وبينبينَه لَةالفاص ةوراً فوقَ الهنى جِسب 
 . حياةً أبديةً

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


