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 يسوع معطي احلياة

30-16:5يوحنا     

؟لمشاركة: ما هي العادات أو اخلصال اليت اكتسبتها من والدك أو والدتكلؤال س  

َأِيب «فََأَجاهَبُْم َيُسوُع: .َوِهلَذا َكاَن اْليَـُهوُد َيْطُرُدوَن َيُسوَع، َوَيْطُلُبوَن َأْن يـَْقتـُُلوُه، ألَنَُّه َعِمَل هَذا ِيف َسْبتٍ 
ُقِض السَّْبَت ."َحىتَّ اآلَن َوَأَ� َأْعَملُ يـَْعَمُل  َفِمْن َأْجِل هَذا َكاَن اْليَـُهوُد َيْطلُُبوَن َأْكثـََر َأْن يـَْقتُـُلوُه، ألَنَُّه َملْ يـَنـْ

قَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: َال احلَْ «فََأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َهلُُم: . فـََقْط، َبْل قَاَل َأْيًضا ِإنَّ َهللا َأبُوُه، ُمَعاِدالً نـَْفَسُه اِبهللِ 
ًئا ِإالَّ َما يـَْنُظُر اآلَب يـَْعَمُل. َألْن َمْهَما َعِمَل َذاَك َفهَذا يَـ  ْعَمُلُه االْبُن يـَْقِدُر االْبُن َأْن يـَْعَمَل ِمْن نـَْفِسِه َشيـْ

يَع َما ُهَو يـَْعَمُلُه، َوسَ . َكذِلكَ  ُريِيِه َأْعَماالً َأْعَظَم ِمْن هِذِه لِتَـتَـَعجَُّبوا َألنَّ اآلَب حيُِبُّ االْبَن َويُرِيِه مجَِ
َألنَّ اآلَب َال َيِديُن . ألَنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب يُِقيُم اَألْمَواَت َوُحيِْيي، َكذِلَك االْبُن َأْيًضا ُحيِْيي َمْن َيَشاءُ . َأنـُْتمْ 

يـُْنونَِة ِلالْبِن، ْي يُْكرَِم اْجلَِميُع االْبَن َكَما يُْكرُِموَن اآلَب. َمْن َال يُْكرُِم االْبَن ِلكَ  َأَحًدا، َبْل َقْد َأْعَطى ُكلَّ الدَّ
َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُع َكَالِمي َويـُْؤِمُن اِبلَِّذي َأْرَسَلِين فـََلُه . »الَ يُْكرُِم اآلَب الَِّذي َأْرَسَلهُ 

َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه أتَِْيت . ِيت ِإَىل َديـُْنونٍَة، َبْل َقِد انـْتَـَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَىل اْحلََياةِ َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوالَ �َْ 
َحَياٌة ِيف  ألَنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب َلهُ . َساَعٌة َوِهَي اآلَن، ِحَني َيْسَمُع اَألْمَواُت َصْوَت اْبِن ِهللا، َوالسَّاِمُعوَن َحيْيَـْونَ 

َوَأْعطَاُه ُسْلطَاً� َأْن َيِديَن َأْيًضا، ألَنَُّه اْبُن  َذاتِِه، َكذِلَك َأْعَطى االْبَن َأْيًضا َأْن َتُكوَن َلُه َحَياٌة ِيف َذاتِِه،
يُع الَِّذيَن ِيف . اِإلْنَسانِ   اْلُقُبوِر َصْوتَُه،فـََيْخُرُج الَِّذيَن الَ تـَتَـَعجَُّبوا ِمْن هَذا، فَِإنَُّه أتَِْيت َساَعٌة ِفيَها َيْسَمُع مجَِ

يـُْنونَةِ  َأَ� الَ َأْقِدُر َأْن َأفْـَعَل ِمْن . فـََعُلوا الصَّاِحلَاِت ِإَىل ِقَياَمِة اْحلََياِة، َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ِإَىل ِقَياَمِة الدَّ
ًئا. َكَما َأْمسَُع َأِديُن، " .َعاِدَلٌة، َألّينِ َال َأْطُلُب َمِشيَئِيت َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِين َوَديـُْنوَنِيت  نـَْفِسي َشيـْ

 )30-16:5(يوحنا
 

 األتقياء ُيضطهدون
واجهت مشاكل يف احلصول على أوراق من زوجيت ساندي األمريكية األصل. و  تزوجت 1980يف العام 

، 1976و  1971ني يل بتعاطي املاريوا� يف العامني هتإقاميت هناك بسبب اعرتايف الصريح ابلتهمتني املوجَّ 
 لذلك غادر� الوال�ت املتحدة إىل إنكلرتا آملني أن يستخدمنا هللا هناك. مل نستعن مبحام ملساعدتنا يف
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اختذ� األمر على أنَّه إشارة لنا أن نذهب إىل إنكلرتا. وقد كنَّا مستعدين أوراق إقاميت بل  احلصول على
يش" يف "أسكس"، إنكلرتا، وبدأ� يف خالل سنة زرع  يف أيِّ مكان. رجعنا إىل بلديت "هاروِ خلدمة الرب 

كيف نشارك إمياننا من خالل صداقاتنا، وكيف نبدأ   حينها تعلَّمناكنيسة هناك مع زوجني صديقني لنا. 
من أكثر  مرفأ لديتمكان آخر. وحيدُّ ب ابحلديث مع اآلخرين عن إمياننا يف الشارع أو املقاهي أو يف أيِّ 

 يضاهي جمموع السفن اليت تؤمُّ  من السفن  كبري  ه عدداملراىفء ازدحاًما على الساحل الشرقي إلنكلرتا إذ يؤمُّ 
بوَّاابت من على جانيب النهر. فكان مئات مراىفء إنكلرتا األخرى جمتمعة. وكان ذلك املرفأ حيتوي على مخسة 

قلَّة قليلة كانت ندن بواسطة القطارات. أحناء أورواب لكي ينطلقوا إىل لا من خمتلف الناس ينزلون هناك يوميًّ 
وكانت إحدى السفن تنطلق من  يش" فهي بلدة صغرية تسكنها ألف وستمائة نسمة فقط.توّد ز�رة "هاروِ 

كان   يقّل الناس قطارلهولندا عند الساعة السادسة والنصف صباًحا فتصل إىل املرفأ عند الساعة السابعة 
قلُّ ذلك القطار فنوزِّع النبذ اخلالصية للركَّاب وخنربهم عن ستنطلق يف متام الثامنة. فكنَّا ساندي وأ� ني

عة، إالَّ أ م تلقَّينا اتصاًال من  عدوانية.نَّ البعض واجهنا باملسيح. كثريًا ما كانت األحاديث مشجِّ ويف أحد األ�َّ
اتفقنا أن بشأن النبذة اليت حصل عليه ابنها يف ذلك الصباح.  أرادت أن تكلِّمنا "يشهاروِ "سيَّدة تسكن يف 

دخلنا إىل بيتها بل استقبلتنا يف احلديقة اخلارجية ما عندما مل تُ  خطًباشعرت أن هناك نتقابل يف بيتها إالَّ أنين 
نا مل يرق هلا األمر أبنَّ وأنَّبتنا بشدَّة ألنَّنا بشَّر� ابنها الذي كانت أتمل أن يقتفي أثرها يف اتباع شهود يهوه. 

بشَّر�ه عن حقائق اإلجنيل وعن كون يسوع ابن هللا املسيَّا املنتظر، وأنَّه هو وحده يستطيع أن يهبه احلياة 
ا   احلقيقية. اشتعلتْ  ابلغضب بينما كانت تتكلَّم معنا، وحاولنا أن نشارك معها ما تقوله كلمة هللا. إالَّ أ�َّ

ومل تكن منفتحة لقراءة سوى كتاهبا املقدَّس نسخة شهود  ،نيبب تعليم قادهتا الدينيِّ لبصرية بسكانت معميَّة ا
 يهوه وبعض التفاسري اخلاطئة املوجودة هناك. 

 
ملشلول شفى ا يسوع مستائني ألنَّ ة" اليهود الدينيَّ  ة"شرطجند يف النص الذي حنن بصدد دراسته  

خاصة وأنَّ يسوع كان قد طلب من الرجل  ،الشفاء عمالً  عند بركة بيت حسدا يف يوم السبت. فقد اعتربوا
خموَّالً أن يعمل يف  مل يكن أحد).10:5اعُتِرب عمل أيًضا (يوحنا ) وهذا8:5أن حيمل سريره وميشي (يوحنا

بل واجههم  بيسوع توبيخهم ألنَّ الكون حتت سيطرته. مل يؤثِّر السبت سوى هللا إذ ال ميكنه أخذ إجازة
 :لسببني أكثر فأغضبتهم تلك الكلمات). 17" (ع ِيب يـَْعَمُل َحىتَّ اآلَن َوَأَ� َأْعَملُ أ: "بشجاعة قائالً 

 ألنَّه أشار إىل هللا على كونه أبيه وليس "أبينا" ابملطلق. .1
 قائالً إنَّه هو هللا. ه يعمل مع هللا ساوى نفسه بهإنَّ  ويف قوله .2
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نَّ تلك الكلمات ستشعل غضبهم واضطهادهم، لكنَّه شجاع للغاية. وعلم أ بيسوع احلقيقة أبسلو  أخربهم
 مشيئة هللا.  إبمتاممن إظهار دعوته . ومل يكن لينسحب أصرَّ على قول احلقِّ 

"اُذُْكُروا اْلَكَالَم الَِّذي قـُْلُتُه َلُكْم: لَْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن  قال يسوع إنَّ املؤمنني سوف ُيضطهدون: 
يعمل هللا، غالًبا ما حيدث عندما ف )20:15َفَسَيْضَطِهُدوَنُكْم" (يوحنا اْضَطَهُدوِين َقِد َسيِِّدِه. ِإْن َكانُوا 

 يقابلواتصادم بني اململكتني. ال تتفاجأ، فإبليس لن جيلس ساكًنا عندما هتتز مملكته ويفقد أشخاًصا بعد أن 
فعل رئيس هذا العامل أبن يستخدم أشخاًصا  وغالًبا ما تكون ردَّة. أنَّه يستطيع أن خيلِّص وُحيّرِر وايسوع ويعرف

دون أن يدري حني حاول أن  كأدوات له. حىت إنَّه نطق من خالل بطرس تلميذ املسيح  أبمرهم ال نشكَّ 
). لكن خذ بعني اإلعتبار أنَّ الناس ليسوا أعدائك 23-22:16مينع يسوع من الذهاب إىل الصلب (مىت

 ). 2:2مهم إليقاف عمل هللا (أفسسهو الذي يستخد )، بل العدوّ 12:6(أفسس
ن أن يقنعوك ابلتخلِّي عن إميانك؟ هل ك أو أعضاء عائلتك أو آخرو هل حاول بعض أصدقائ

 واجهت مقاومة وكان عليك أن تدافع عن إميانك؟ شارك مع اآلخرين ماذا حصل معك. 

 

 سرُّ قوَّته
، استشهد� بتعليم بولس لكنيسة دايف الدرس السابق الذي دار حول حادثة الشفاء عند بركة بيت حس 

عندما جتسَّد. بكالٍم آخر، مل يقم ابلشفاء   "ال أحد") عن أنَّ يسوع أخلى نفسه فأصبح 7:2فيليب (فيليب

اْحلَقَّ كونه هللا، بل كان معتدًما ابلكامل على عمل الروح من خالله. ونقرأ يف هذا النص عن سرِّ قوَّته: "

ًئا ِإالَّ َما يـَْنظُُر اآلَب يـَْعَمُل.اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: الَ  كمؤمنني ). 19" (ع  يـَْقِدُر االْبُن َأْن يـَْعَمَل ِمْن نـَْفِسِه َشيـْ

ن ، ماذا تريد أن تعمل من خاليل؟ ماذا تريدين أ: "� ربّ علينا أن نطرح السؤال التايل يف كلِّ حالة نواجهها
. كل ما علينا ني أنَّ هللا قاهلا لنا فتكون النتيجة سلبيةظانِّ فنقول أمورًا  أقول هلذا الشخص؟" أحياً� خنطىء

منا أن نكون حسَّاسني لصوته أن نسلِّم النتائج هلل ونطيع إرشاد الروح القدس. وكلَّما تعلَّ  هو فعله عندئذٍ 
بح ) اليت تص12:19ملوك1الروح الناعمة (وقيادته، كلَّما ازداد عمله من خاللنا. علينا أن نستمع هلمسة 

هي تتناسب مع ما ة الروح ال تناقض كلمة هللا بل سأوضح كلَّما مشينا معه وأطعنا صوته. وتذكَّر أنَّ مه

َألنَّ اآلَب "لبعضهما البعض: احمبتهم حولميكن أن يقوله يسوع. قال يسوع إنَّ عالقة اآلب واإلبن تتمحور 
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يَع َما ُهَو يـَْعَمُلهُ  فيه ومنه عطا� الروح تتدّفق  أحدهم هللا ا حيبّ فعندم). 20 " (عحيُِبُّ االْبَن َويُرِيِه مجَِ

 القدس لتلمس حياة اآلخرين.
 

 ملاذا واجه يسوع متهميه ووجَّه هلم تلك الكلمات القاسية اليت تثري غضبهم؟
نَّ ه كان هللا أو أنَّه هللا. ال أعلم من أين أتوا هبذه الفكرة إذ أالبعض إنَّ يسوع مل يقل مطلًقا إنَّ  يقول

يسوع يشري بكل وضوح يف هذا النص ملن يكون هو. وقد فهم رجال الدين قوله أبنَّه مساٍو هلل، لذلك 
 ). وقد ذكر يسوع بكل وضوح مخسة أمور تدّل على كونه مساوً� هلل:18أخذوا ابحملاولة جدِّ�ًّ لقتله (ع 

 ).18-17إنَّه مساٍو هلل كشخص (ع  )1
 ).20-19إنَّه مساٍو هلل يف أعماله (ع  )2
 ).21إنَّه مساٍو هلل يف كونه معطي احلياة (ع  )3
 ).22إنَّه مساٍو هلل يف الدينونة (ع  )4
 ). 23إنَّه مساٍو هلل يف اإلكرام (ع  )5

 نلقي نظرة عن إعالنه بكونه معطي احلياة. تفاصيل كل اإلعال�ت، لكن دعو� يف لن نلج
 

 االبن مساٍو هلل بكونه معطي احلياة
ربعمائة أو سنوات) كنت أمشي مسافة أ 11-7عمر ت يف املرحلة اإلبتدائية (أذكر أنَّه عندما كن

حيث كانت الفتة معلقة  ا للوصول إىل املدرسة. وكنت أمرُّ ابلقرب من كنيسة جيش اخلالصمخسمائة ذراعً 
ال مل يكن هناك تفسري لوجود هذا السؤ ابلنسبة يل، ؟" على إحدى اجلدرن ُكِتب عليها: "هل أنت حقًّا حيٌّ 

ىن هذا السؤال؟ لقد دلَّ برأيي حّي؟ ما مع وكولٍد اعتربته اتفًها. فإن كنت أستطيع قراءة السؤال فبالطبع أ�
سذاجة املؤمنني. لكن عندما آمنت ابملسيح الحًقا وبدأت بقراءة اإلجنيل، أدركت أخريًا أنَّنا أموات  على

 كنت ويف رسالته إىل أهل أفسس كتب بولس أّينِ . خبطا�� ومن دون حياة إن كنَّا ال �خذ احلياة من هللا
 مائًتا حني كنت أتبع طرق هذا العامل وأعيش لنفسي:
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ُتْم   نُوِب َواْخلَطَا�َ "َوَأنـُْتْم ِإْذ ُكنـْ ، َحَسَب َحَسَب َدْهِر هَذا اْلَعاملَِ ، الَِّيت َسَلْكُتْم ِفيَها قـَْبالً َأْمَوااًت اِبلذُّ
 ) 2-2:1اِء، الرُّوِح الَِّذي يـَْعَمُل اآلَن ِيف َأبـَْناِء اْلَمْعِصَيِة" (أفسسرَئِيِس ُسْلطَاِن اْهلَوَ 

 . نقرأ يف األعداد التالية أنَّ هللا أحيا�ً عندها فهمت ما عىن السؤال عند ابب كنيسة جيش اخلالص
سيح إىل حياتنا. بينما كانت أرواحنا (ذلك اجلزء الداخلي فينا الذي يتواصل مع هللا) ميتة إىل أن دخل امل

 يقول بولس: 
  الَِّذي ُهَو َغِينٌّ ِيف الرَّْمحَِة، ِمْن َأْجِل َحمَبَِّتِه اْلَكِثريَِة الَِّيت َأَحبـََّنا هِبَا، "هللاُ    
ُتْم ُخمَلَُّصوَن... ألَنَُّكْم ابِ  َمَع اْلَمِسيِح  َأْحَيا�َ اِبْخلَطَاَ�  َوَحنُْن َأْمَواتٌ   لنِّْعَمِة ُخمَلَُّصوَن، اِبلنِّْعَمِة َأنـْ

-4:2" (أفسسَكْيَال يـَْفَتِخَر َأَحٌد.  َعِطيَُّة ِهللا. لَْيَس ِمْن َأْعَمالاِبِإلميَاِن، َوذِلَك لَْيَس ِمْنُكْم. ُهَو 
 ). 9-8و5

ة من دون استحقاق؛ أي جمَّاً� ابلنعمة. ماذا تعين كلمة "النعمة"؟ تعين عطيَّ  احلياةالحظ أنَّ هللا يهبنا 
ا هبة احلياة اليت يعطيك هللا عندما تؤمن وتثق بعمل املسيحنَّه ليس هناك من أمٍر تفعله لتستحقَّها. أ على  إ�َّ

اَلسَّاِرُق َال �َِْيت ِإالَّ لَِيْسِرَق َوَيْذَبَح َويـُْهِلَك ، "الصليب من أجلك ومن أجلي. قال يسوع يف مكان آخر: 
يسوع ليعطي احلياة.  أتى). 10:10" (يوحنا َولَِيُكوَن َهلُْم َأْفَضُل. َوَأمَّا َأَ� فـََقْد َأتـَْيُت لَِتُكوَن َهلُْم َحَياةٌ 

ولد ي )أي روحك(لكن ذلك اجلزء الداخلي الذي يصلك ابهلل  انبثقت احلياة من والدتك إليك عندما ُولدتَ 
 أن يولد من جديد لكي ينال احلياة اجلديدة:عليه  . قال يسوع لنيقودميوس إنَّ يًتام
اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد الَ يُوَلُد ِمْن فـَْوُق الَ يـَْقِدُر َأْن يـََرى «َجاَب َيُسوُع َوقَاَل َلُه:"أَ  

َوُهَو َشْيٌخ؟ َأَلَعلَُّه يـَْقِدُر َأْن  َكْيَف ُميِْكُن اِإلْنَساَن َأْن يُوَلدَ «قَاَل َلُه نِيُقوِدميُوُس:». َمَلُكوَت هللاِ 
ِه اَثنَِيًة َويُوَلَد؟ اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد َال يُوَلُد ِمَن اْلَماِء «َأَجاَب َيُسوُع:» َيْدُخَل َبْطَن أُمِّ

جلََْسِد َجَسٌد ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّوِح ُهَو َوالرُّوِح الَ يـَْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت ِهللا. اَْلَمْوُلوُد ِمَن ا
  )6-3:3" (يوحنا ُروٌح.
حياة أبدية فعليه أن �يت  عطي احلياة للجسد فقط، لكن إن أراد اإلنسانأنَّ اجلسد ييسوع  يقصد

و أبن يكون ملؤه روح هللا. ال حيصل ذلك مبجرَّد الذهاب إىل الكنيسة، أفي ليولد اثنية ابلروح إىل املسيح
 فقط ابجمليء إىل يسوع معطي احلياة: ن لطيًفا وتقوم ابألعمال الصاحلة، بلأهلك تقيَّني، أو أبن تكو 
هِ فََأْعطَاُهْم ُسْلطَاً� َأْن َيِصريُوا َأْوَالَد ِهللا، َأِي قَِبُلوُه "َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن  ) 12:1." (يوحنااْلُمْؤِمُنوَن اِبمسِْ

. 
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ياة اجلديدة يف املسيح؟ إن كان جوابك نعم، شارك مع اآلخرين األمور اليت تقوم هل اختربت احل
     هبا اآلن كونك مؤمًنا ابملسيح. 

  
 كيف أتيت هذه احلياة من هللا إىل اإلنسان؟

ر يسوع بكل وضوح يف النص الذي حنن بصدد دراسته املؤهِّالت إلستقبال احلياة من هللا:     يفسِّ
فـََلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوالَ �َِْيت ِإَىل  َويـُْؤِمُن اِبلَِّذي َأْرَسَلِين  َيْسَمُع َكَالِميقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َاْحلَقَّ احلَْ "

 ).24:5"(يوحنا.انـْتَـَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَىل اْحلََياةِ َديـُْنونٍَة، َبْل َقِد 
 

عرب  هومجتْ  غالًبا ما نقلِّل من أمهيتها. لقداليت  ةالقوِّي كلمة هللا  نسمععندما  حنصل على احلياة
. ويصيغها  اإلنسان داخل عن عامة الشعب، لكن عندما تُقرأ أو ُحتكى حيصل أمر معنيَّ  وُحِجبتْ العصور 

َسْيٍف ِذي َوَأْمَضى ِمْن ُكلِّ  َحيٌَّة َوفـَعَّاَلةٌ نَّ َكِلَمَة ِهللا "ألَ كاتب الرسالة إىل العربانيني على الشكل التايل: 
ْيِن، َوَخارَِقٌة ِإَىل َمْفَرِق النـَّْفِس َوالرُّوِح َواْلَمَفاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوُممَيَِّزٌة َأْفَكاَر اْلَقْلِب َونِ  " يَّاتِِه.َحدَّ

 ).12:4(عربانيني
ا وتثق خاصة عندما ُتستخدم إبرشاد الروح القدس. فعندما تؤمن هب يف حياة الناس حيَّة وفعَّالةكلمة هللا 

بفداء املسيح حيدث أمر عجيب إذ جيدِّد روح هللا روحك ويولدك من جديد متاًما كما قال يسوع لنيقودميوس 
فبحسب كلمة هللا ال ميكنك أن تؤمن من دون أن تكون لديك  ؛إلميان هو التوبةوأساس ا. 3:3يف يوحنا 

تكون دما تتمِّم شروط اإلميان. فداخلك عنالرغبة لتغيري مسار حياتك ابجتاه إرضاء هللا. وحيدث أمر ما يف 
حظ أنَّه مل يتكلَّم ال ".له حياة أبدية"). قال يسوع أبن 13:1قد اجتزت من املوت إىل احلياة (كولوسي

بصيغة املستقبل بل بصيغة احلاضر. فاألمر حيدث داخلك حاملا تسمع وتؤمن. رمبا لن تفهم األمر برمَّته إالَّ 
يقول هللا حلصول على احلياة األبدية سهًال لدرجة أنَّه ُميكن لولٍد صغري احلصول عليها. أنَّ هللا جعل موضوع ا

ًدا تكلَّم يسوع بصيغة احلاضر حني قال:  ِد "قإنَّه إن كنت تفي شروط اإلميان لن تُدان يف يوم الدينونة. وجمدَّ
. لن تستلم )لغة األصلية بصيغة املاضي املستمرّ (أتت اجلملة يف الُّ ) 24" (ع انـْتَـَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَىل اْحلََياةِ 

! احلياة األبدية احلياة األبدية كقطعة حلوى عند موتك، بل هي قالب حلوى كامل تستمتع به بينما تنتظر
 أميكنك تصديق ذلك؟ إن كنت تضع ثقتك ابملسيح وتسلِّمه حياتك برضاك حتصل على احلياة األبدية. 

ة يف أفكارهم عندما يقرتبون من نقطة اإلختيار. فيهمس عدّو النفوس يف معرك خيوض الكثري من الناس
 مها لك عدوّ اليت يقدِّ  نفسك أن ال تسلِّم حياتك للمسيح. وفجأة ختطر يف ابلك كل األفكار واألعذار



 7 

ر ما ! هل من سبب منطقي مينعك من وضع ثقتك ابملسيح؟ تذكَّ اومنفسك واليت متنعك من فعل ذلك. ق
من ِقبل العدّو. انتبه  بشراسة هللا ليلمس حياة أحدهم تُقاومحركة لروح  بداية هذا الدرس فكلّ  ذكر�ه يف

 للمعارك اليت جتري يف فكرك لتمنعك من تسليم نفسك ابلكامل خلدمة هللا.
ليم سابلتفكري بت تإن كنت مؤمًنا ابملسيح، ما هي الصراعات اليت دارت يف فكرك عندما بدأ

ن كنت مل تتخذ خطوة اإلميان بعد، ما هي األفكار اليت جتول يف فكرك واليت متنعك حياتك للمسيح؟ وإ
  من اختاذ خطوة اإلميان؟ 

  
 يسمع األموات صوته فيحيون

عون حييون سمع األموات صوت ابن هللا، والسامفيتحدَّث عن الوقت الذي سي يتابع الرب
سيأيت اثنية ومن   ن يتوبون ويلتجئون إليه، لكنذييقول إنَّه لن يعطي فقط حياة جديدة للَّ  ).28و25(ع

 كان مائًتا سيحيا:
َواَألْمَواُت ِيف ، ِبَصْوِت رَئِيِس َمالَِئَكٍة َوبُوِق ِهللا، َسْوَف يـَْنِزُل ِمَن السََّماِء هِبَُتافٍ نَّ الرَّّب نـَْفَسُه "ألَ  

يًعا َمَعُهْم ِيف السُُّحِب ِلُمَالقَاِة الرَّبِّ  اِقَني َسُنْخَطفُ اَألْحَياَء اْلبَ . مثَُّ َحنُْن اْلَمِسيِح َسيَـُقوُموَن َأوَّالً  مجَِ
.  ). 17-16:4تسالونيكي1" (ِيف اْهلََواِء، َوهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحٍني َمَع الرَّبِّ

غري املرئيني، إىل عند الربِّ ويُدفن جسده. يقول  ؤمن تذهب روحه ونفسه، أي اجلزءانعندما ميوت امل
). 8-6:5كورنثوس2ه عندما منوت نغيب يف اجلسد، لكن نكون حاضرين أمام الرب حىتَّ جميئه (بولس إنَّ 

 ذكر واين غرودمي يف كتابه "الالهوت النظامي" أمرًا ملفًتا يف نطاق هذا املوضوع:
"يشرح بولس يف رسالة تسالونيكي األوىل أنَّ الذين ماتوا وأصبحوا مع املسيح سيعودون معه يف ذلك 

"ألَنَُّه ِإْن ُكنَّا نـُْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع َماَت َوقَاَم، َفَكذِلَك الرَّاِقُدوَن بَِيُسوَع، ليلبسوا أجسادهم اجلديدة:  ومالي
اَألْمَواُت ِيف اْلَمِسيِح "و على هذا األمر بقوله:  ويؤكِّد. )14:4تسالونيكي1َسُيْحِضُرُهُم هللاُ َأْيًضا َمَعُه." (

، املؤمنون الذين ماتوا مع املسيح سيقومون ملالقاته. يقول بولس إًذا). 16:4تسالونيكي1" (.َسيَـُقوُموَن َأوَّالً 
يًعا َمَعُهْم ِيف السُُّحِب ِلُمَالقَاِة الرَّبِّ ِيف اْهلََواِء." 17يف العدد  إن كانت  ويبدو األمر منطقًيا "َسُنْخَطُف مجَِ

د معه، وسُتقام أجسادهم لتتالقى مع أرواحهم وترتفع مع ستعو  أرواح املؤمنني اليت ذهبت إىل حمضر املسيح
  1املسيح."

 

                                                 
1 Systematic Theology, Wayne Grudem, Zondervan Publishers, Page 829. 
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للحياة األبدية مع عن الوقت الذي سيقوم به األموات حيث يذهب بعضهم  وكتب النيب دانيال أيًضا
حد أرواحهم مع أجسادهم. لكن الفرق هو أن أجسادهم ستكون خمتلفة إذ ستلمع بنور املسيح بعد أن تتَّ 

 جمده: املسيح عاكسة
ْن َوِيف ذِلَك اْلَوْقِت يـَُقوُم ِميَخائِيُل الرَّئِيُس اْلَعِظيُم اْلَقائُِم لَِبِين َشْعِبَك، َوَيُكوُن َزَماُن ِضيق َملْ َيكُ «       

اًب ِيف ُكلُّ َمْن يُوَجُد َمْكُتو ُمْنُذ َكاَنْت ُأمٌَّة ِإَىل ذِلَك اْلَوْقِت. َوِيف ذِلَك اْلَوْقِت يـَُنجَّى َشْعُبَك،  
ْفِر.  وََكِثريُوَن ِمَن الرَّاِقِديَن ِيف تـَُراِب اَألْرِض َيْستَـْيِقظُوَن، هُؤَالِء ِإَىل اْحلََياِة األََبِديَِّة، َوهُؤَالِء ِإَىل  السِّ

 . َكاْلَكَواِكِب يَن ِإَىل اْلِربِّ  ، َوالَِّذيَن َردُّوا َكِثريِ َواْلَفاِمهُوَن َيِضيُئوَن َكِضَياِء اْجلََلدِ اْلَعاِر ِلالْزِدرَاِء األََبِديِّ
ْفَر ِإَىل َوْقِت النَِّهايَِة. َكِثريُوَن « . ِإَىل َأَبِد الدُُّهورِ  َأمَّا َأْنَت َ� َدانِيآُل فََأْخِف اْلَكَالَم َواْخِتِم السِّ

  )4-1:12(دانيال ».يـََتَصفَُّحونَُه َواْلَمْعرَِفُة تـَْزَدادُ 
  

ع هذا اجلسد اجلديد  الذي سنحصل عليه حبياة هللا اليت أُعطينا عندما قبلنا املسيح. حنن حالًيا ال سيشِّ
نا نعلم أنَّه عندما يعود املسيح ستكون نستطيع أن نرى ما حيصل يف داخلنا بينما يشكِّلنا الروح. لكنَّ 

. َولِكْن نـَْعَلُم َأنَُّه ِإَذا ْعُد َماَذا َسَنُكونُ َوَملْ يُْظَهْر بَـ َأيـَُّها اَألِحبَّاُء، اآلَن َحنُْن َأْوَالُد ِهللا، : أجساد� كجسده
َلهُ ُأْظِهَر  عن هذه احلياة اليت  يف احلديث ويستفيض بولس). 2:3يوحنا1. (، ألَنـََّنا َسنَـَراُه َكَما ُهوَ َنُكوُن ِمثـْ

 :أي احلياة اليت أعطا� هللا تعمل فينا
ِيف َفَساٍد َويـَُقاُم ِيف َعَدِم َفَساٍد. يـُْزرَُع ِيف َهَواٍن َويـَُقاُم ِيف َجمٍْد. َكَذا َأْيًضا ِقَياَمُة اَألْمَواِت: يـُْزرَُع "ه 

ٍة. يـُْزرَُع ِجْسًما َحيَـَوانِيًّا َويـَُقاُم ِجْسًما ُروَحانِيًّا. يُوَجُد ِجْسٌم َحيَـ  َواِينٌّ يـُْزرَُع ِيف َضْعٍف َويـَُقاُم ِيف قـُوَّ
َصاَر آَدُم، اِإلْنَساُن اَألوَُّل، نـَْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم اَألِخُري «َمْكُتوٌب َأْيًضا:هَكَذا  َويُوَجُد ِجْسٌم ُروَحاِينٌّ.

لِكْن لَْيَس الرُّوَحاِينُّ َأوَّالً َبِل اْحلَيَـَواِينُّ، َوبـَْعَد ذِلَك الرُّوَحاِينُّ. اِإلْنَساُن اَألوَُّل ِمَن ». ُروًحا ُحمِْيًيا
َابِيُّوَن َأْيًضا، اَألْرِض تـَُراِيبٌّ. اِإلْنَسا َاِيبُّ هَكَذا الرتُّ وََكَما ُهَو ُن الثَّاِين الرَّبُّ ِمَن السََّماِء. َكَما ُهَو الرتُّ

. السََّماِويُّ هَكَذا السََّماِويُّوَن َأْيًضا ، َسنَـْلَبُس َأْيًضا ُصورََة السََّماِويِّ َاِيبِّ . وََكَما لَِبْسَنا ُصورََة الرتُّ
يـَُّها اِإلْخَوُة: ِإنَّ حلًَْما َوَدًما َال يـَْقِدرَاِن َأْن يَراَِث َمَلُكوَت ِهللا، َوَال يَِرُث اْلَفَساُد َعَدَم فََأُقوُل هَذا أَ 

ْنَد ِيف حلََْظٍة ِيف َطْرَفِة َعْنيٍ، عِ  ،َولِكنـََّنا ُكلََّنا نـَتَـَغريَُّ اْلَفَساِد. ُهَوَذا ِسرٌّ َأُقولُُه َلُكْم: الَ نـَْرُقُد ُكلَُّنا، 
 الَبُدَّ َأْن اْلُبوِق اَألِخِري. فَِإنَُّه َسيـُبَـوَُّق، فـَيـَُقاُم اَألْمَواُت َعِدِميي َفَساٍد، َوَحنُْن نـَتَـَغريَُّ.َألنَّ هَذا اْلَفاِسدَ 

ٍد، َولَِبَس يـَْلَبَس َعَدَم َفَساٍد، َوهَذا اْلَماِئَت يـَْلَبُس َعَدَم َمْوٍت. َوَمَىت لَِبَس هَذا اْلَفاِسُد َعَدَم َفَسا



 9 

كورنثوس 1" (».ابـُْتِلَع اْلَمْوُت ِإَىل َغَلَبةٍ «هَذا اْلَماِئُت َعَدَم َمْوٍت، َفِحيَنِئٍذ َتِصُري اْلَكِلَمُة اْلَمْكُتوبَُة:
42:15-54 .(   

   
ما هي بعض الكلمات اليت تلفت انتباهك يف النص من رسالة كورنثوس؟ إن كان ابستطاعتك   

 ا من يسوع ، ماذا تطلب استناًدا لدراستنا؟أن تطلب أمًرا واحدً 
 

 صالة ختامية:
م نفسي لك ابلكامل. أريد أن أغريِّ اجتاهي اليوم  ين من الداخل. أقدِّ أيُّها الرب، ليتك تغريِّ

   ألصبح ما تريدين أن أكون. تعال إىل حيايت واغفر خطا�ي. أريد أن أولد من جديد من روحك. آمني!
 

 

Keith Thomas 

Website for more free bible studies: www.groupbiblestudy.com 

Email Address: keiththomas7@gmail.com  
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