
مبادئ العالقة مع هللا

اإلميان..  احملبة..  الرجاء

 د.ق.د/سامح موريس

 



الكتاب: مبادئ العالقة مع اهلل

تأليف: الدكتور القس / سامح موريس

الناشر: الكنيسة االجنيلية بقصر الدوبارة

          7 شارع الشيخ ريحان - بجاردن سيتي

التصميمات واجلمع التصويري: الكنيسة االجنيلية بقصر الدوبارة

رقم اإليداع بدار الكتب: 



الفهرس

املقدمة ------------------------------------------------------------------5

اوالً - اإلميان --------------------------------------------------------------7

ثانياً - احملبة --------------------------------------------------------------١7

ثالثاً- الرجاء -------------------------------------------------------------٣١





5

مالحظات  املقدمة

اإلميان..  احملبة..  الرجاء

ــنَّ  ــُة، وََلِك ــِذِه الثَّالَثَ ــُة. َه ــاُء وَاحمْلََبَّ ََّج ــاُن وَالر َ ــُت اإلمِي ــا اآلَن َفَيثُْب ــو ١٣: ١٣( »أَمَّ )١ك

ــُة«. ــنَّ احمْلََبَّ أَْعَظَمُه

)كــو ١: 4، 5( »ِإذْ َســِمْعَنا إميَانَكـُـْم بِامْلَِســيِح يَُســوَع، وََمَحبََّتكُْم جِلَِميِع الِْقدِّيِســنَ، 

ــَماوَاِت..« ََّجــاِء امْلَوُْضــوِع َلكُْم فـِـي السَّ ِمــنْ أْجــِل الر

ــرَ  ــْم، وََصبْ ــَب َمَحبَّتِكُ ــْم، وَتََع ــَل ِإميَانِكُ ــاٍع َعَم ــالَ انِْقَط ــَن بِ ــس ١: ٣( »ُمَتذَكِِّري )١ت

ــا«. ــاَم اهلِل وَأَبِيَن ــيَح، أََم ــوَع امْلَِس ــا يَُس ََّن ــْم، رَب رََجائِكُ

)١تس 5: 8( »َفلَْنْصُح الَبِِسنَ دِرَْع اإلمِيَاِن وَاحمْلََبَِّة، وَُخوذَةً ِهَي رََجاُء اْلاَلَِص«. 

يؤكــد بولــس الرســول فــي مواضــع عديــدة علــى أهميــة هــذه الثالثيــة كركائــز 

ــد  ــن بُع ــر ع ــا تعّب ــدة منه ــن. وكل واح ــاهلل واآلخري ــا ب ــي عالقتن ــية ف أساس

ــر عنهــا. ــة والتعبي جوهــري فــي ممارســة العالق

)أ ( فاإلميان هو مطلق الشرط في العالقة مع اهلل:

ــوال النعمــة  ــدة لن ــان هــو الوســيلة الوحي ــا نعيــش معــه بالنعمــة، فاإلمي ألنن

ــة. ــي هــذه النعمــة الغني ــة املباركــة وجــواز اإلقامــة ف والعطي

َّــُه يَِجــُب أَنَّ الَّــِذي يَأْتـِـي ِإَلــى  )عــب ١١: 6( »وََلِكــنْ بـِـُدوِن ِإميـَـاٍن الَ مُيِْكــُن ِإرَْضــاُؤُه، ألَن

َّــُه يَُجــازِي الَِّذيــَن يَْطُلُبونـَـه« َّــُه َموُْجــودٌ، وَأَن اهلِل يُؤِْمــُن بِأَن

 

)ب( واحملبة هي مطلق الوصية والقانون اإللهي في العالقات: 

فالوصية هي أن حتب ألن العالقة هي شركة احملبة.

واحملبة هي تكميل الناموس، واحملبة ال تصنع شراً للقريب أو البعيد.

َّــُة وَِصيَّــٍة ِهــَي الُْعْظَمــى فِــي النَّاُمــوِس؟«. َفَقــاَل  )مــت 22: ٣6-40( »يـَـا ُمَعلِّــُم، أَي

ــنْ كُلِّ  ــَك، وَِم ــنْ كُلِّ نَْفِس ــَك، وَِم ــنْ كُلِّ قَلِْب ــَك ِم َّبَّ ِإَلَه ــر ــبُّ ال ــوُع: »حُتِ ــُه يَُس َل

ــَك  ــبُّ قَِريَب ــا: حُتِ ــُة ِمثُْلَه ــى. وَالثَّانَِي ــى وَالُْعْظَم ــُة األُوَل ــَي الَْوِصيَّ ــِذِه ِه ــِرَك. َه فِكْ

ــاُء«.  ــُه وَاألَنِْبَي ــوُس كُلُّ ــقُ النَّاُم ــْنِ يََتَعلَّ ــْنِ الَْوِصيََّت ــَك. بَِهاتَ كََنْفِس
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)رو ١٣: 8-١0( »احمَْلََبَُّة الَ تَْصَنُع َشرّاً لِلَْقِريبِ، َفاحمْلََبَُّة ِهَي تَكِْميُل النَّاُموِس«. 

ــا غَايـَـُة الَْوِصيَّــِة َفِهــَي احمْلََبَّــُة ِمــنْ قَلْــٍب َطاِهــٍر، وََضِميــٍر َصالـِـٍح،  )١تــي ١: 5( »وَأَمَّ

وَِإميـَـاٍن بـِـالَ رِيـَـاٍء«.

)ج( والرجاء هو مطلق األمل الذي نعيش فيه:

رجــاء ظهــور مخلصنــا.. رجــاء فــداء أجســادنا.. رجــاء الســماوات اجلديــدة واألرض 

ــض  ــر ونرك ــل بصب ــا نحتم ــا يجعلن ــو م ــر.. ه ــا الب ــكن فيه ــي يس ــدة الت اجلدي

ــا  ــة تنشــئ لن ــا الوقتي ــة عاملــن أن خفــة ضيقتن ــكل قــوة نحــو خــط النهاي ب

أكثــر فأكثــر ثقــل مجــد أبــدي.

ََّمــاِن اْلَاِضــِر الَ تَُقــاُس بِاْلَْــِد الَْعتِيــِد أَْن  ـي أَْحِســُب أَنَّ آالََم الز ِـّ )رو 8: ١8( »َفإِن

ــا«  ــَتْعَلَن فِيَن يُْس

)رو 8: 2٣( »وََلْيــَس َهكـَـذَا َفَقــْط، بـَـْل نَْحــُن الَِّذيــَن َلَنــا بَاكـُـورَةُ الــرُّوِح، نَْحُن أَنُْفُســَنا 

أَيْضــاً نَِئــنُّ فـِـي أَنُْفِســَنا، ُمَتَوقِِّعــنَ التََّبنِّــَي فَِداَء أَْجَســادِنَا«.

بِْر«. َُّعُه بِالصَّ ََّنا نََتَوق )رو 8: 25( »وََلِكنْ ِإْن كُنَّا نَرُْجو َما َلْسَنا نَنُْظرُُه َفإِن

)فــي ٣: ١0، ١١( »ألَْعِرَفــُه، وَقـُـوَّةَ ِقَياَمتِــهِ، وََشــِركََة آالَِمــهِ، ُمَتَشــبِّهاً ِبَوْتـِـهِ، َلَعلِّــي 

أَبُْلــُغ ِإَلــى ِقَياَمــِة األَْمــَواِت«.
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مالحظات -  اإليمان
ً
اوال

عب 11 كل األصحاح

ََّنا بِاإلمِيَاِن نَْسُلُك الَ بِالَْعَياِن«. »ألَن )2كو 5: 7( 

)رو ١0: ١7( »ِإذاً اإلمِيَاُن بِاْلََبِر، وَاْلََبرُ بِكَِلَمِة اهلِل«.

)غل 5: 6( »اإلمِيَاُن الَْعاِمُل بِاحمْلََبَِّة«. 

)2كــو 4: ١8( »وَنَْحــُن غَْيــرُ نَاِظِريــَن ِإَلــى األَْشــَياِء الَّتـِـي تـُـرَى، بـَـْل ِإَلــى الَّتـِـي الَ تـُـرَى. 

َّــٌة«. ــا الَّتـِـي الَ تـُـرَى َفأَبَِدي ألَنَّ الَّتـِـي تـُـرَى وَقْتِيَّــٌة، وَأَمَّ

َّــُه قـَـادِرٌ أَْن يَْحَفــَظ وَدِيَعتـِـي ِإَلــى  َِّنــي َعالـِـٌم ِبـَـنْ آَمنـْـُت، وَُموِقــنٌ أَن )2تــي ١: ١2( »ألَن

ذَلـِـَك الَْيــوِْم«. 

 

)1( تعريف اإليمان:

ــة التــي بهــا نفهــم  ــة الكامل ــل هــو املعادل 1- اإلميــان ليــس ضــداً للعقــل، ب

احلق ونستقبله

2- بل هو ضدٌّ للعيان..

ََّنا بِاإلمِيَاِن نَْسُلُك الَ بِالَْعَياِن«. )2كو 5: 7( »ألَن

ِ؟«  ــَد اهللَّ ــَن َمْج ْ ــِت تَرَي ــِك ِإْن آَمنْ ــْل َل ــْم أَقُ ــوُع: أََل ــا يَُس ــاَل َلَه ــو ١١: 40( »قَ )ي

ــس. ــس العك ولي

- فهــو ليــس قفــزة عمياء فــي الظالم، ولكنــه منطقــي ومتوقع، فقــط ال أرى ما 

أؤمن به. ألنه ال يُرى. 

)2كــو 4: ١8( »وَنَْحــُن غَْيــرُ نَاِظِريــَن ِإَلــى األَْشــَياِء الَّتِــي تـُـرَى، بـَـْل ِإَلــى الَّتِــي الَ 

َّــٌة«  ــا الَّتِــي الَ تـُـرَى َفأَبَِدي تـُـرَى. ألَنَّ الَّتِــي تـُـرَى وَقْتِيَّــٌة، وَأَمَّ

3- ليس مجرد التصديق بل حياة وسلوك.

- ليــس هــو عــدم الشــعور بالــوف أو االضطــراب، لكنه ثقــة النفس التــي تدفع 

اإلنسان للتحرك والياة بناًء على ما يثق به.

ُّ َفِباإلمِيَاِن يَْحَيا«.  ا الَْبار )رو ١: ١7( »أَمَّ
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َّــا دُِعــَي أََطــاَع أَْن يَْخــرَُج ِإَلــى امْلـَـكَاِن الَّــِذي كَاَن  )عــب ١١: 8( »بِاإلمِيـَـاِن ِإبْرَاِهيــُم مَل

َعتِيــداً أَْن يَأُْخــذَُه ِميرَاثــاً، َفَخــرََج وَُهــَو الَ يَْعَلــُم ِإَلــى أَيـْـَن يَأْتـِـي«.

4- إمياننا ليس بأشياء أو أحداث، 

لكــن بشــخص حــي، وثقتنــا بــكل مــا يقولــه لنــا أو يفعلــه ألجلنــا وليــس بــا 

نقوله نحن أو نفعله. 

َّــُه يَِجــُب أَنَّ الَّــِذي يَأْتـِـي ِإَلــى اهلِل يُؤِْمــُن  »وََلِكــنْ بـِـُدوِن ِإميـَـاٍن الَ مُيِْكــُن ِإرَْضــاُؤُه، ألَن

َّــُه يَُجــازِي الَِّذيــَن يَْطُلُبونـَـُه« )عــب ١١: 6( َّــُه َموُْجــودٌ، وَأَن بِأَن

)2( بعض عالمات اإليمان من خالل عبرانيين 11

1- به نفهم: 

)عــب ١١: ٣( »بِاإلمِيـَـاِن نَْفَهــُم أَنَّ الَْعامَلـِـنَ أُتِْقَنــْت بِكَِلَمــِة اهلِل، َحتَّــى َلــْم يََتكـَـوَّْن 

َّــا ُهــَو َظاِهــرٌ«.  َمــا يـُـرَى مِم

- معامــالت اهلل معنــا: فنحــن نفهــم األحــداث مــن خــالل إمياننــا باهلل وشــخصه 

وطرقه. 

ََّنــا نَْحُن َعَمُلــُه، َمْخُلوِقنَ فِي امْلَِســيِح يَُســوَع ألَْعَماٍل  - قصــد اهلل مــن حياتنــا: »ألَن

َصاِلٍَة، قَدْ َسَبقَ اهلُل َفأََعدََّها لِكَيْ نَْسُلَك فِيَها« )أف 2: ١0(. 

2- به نخاف اهلل وليس العالم

)رو ٣: ١8( »َلْيَس َخوُْف اهلِل قُدَّاَم ُعُيونِِهْم« 

 » َّبِّ )2كو 5: ١١( »َفإِذْ نَْحُن َعامِلُوَن َمَخاَفَة الر

3- به نطيع

َّــا دُِعــَي أََطــاَع أَْن يَْخــرَُج ِإَلــى امْلـَـكَاِن الَّــِذي كَاَن  )عــب ١١: 8( »بِاإلمِيـَـاِن ِإبْرَاِهيــُم مَل

َعتِيــداً أَْن يَأُْخــذَُه ِميرَاثــاً، َفَخــرََج وَُهــَو الَ يَْعَلــُم ِإَلــى أَيـْـَن يَأْتـِـي«.

- وصايا الرب: مثل دفع العشور، وتقدمي الغفران، والتنازل عن القوق

-  صوت الرب لنا ودعوته لياتنا
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4- به نقدم الغالي قبل الرخيص 

 مثاالن:

ٌَّب - قَدََّم الَِّذي قَِبــَل امْلََواِعيَد،  - إبراهيــم: »بِاإلمِيـَـاِن قـَـدََّم ِإبْرَاِهيُم ِإْســَحاَق وَُهَو ُمَجــر

وَِحيَدُه« )عب ١١: ١7(

َّــُه كَاَن يَنُْظرُ  - موســى: »َحاِســباً َعــارَ امْلَِســيِح ِغنًى أَْعَظــَم ِمــنْ َخزَائِِن ِمْصــرَ، ألَن

ِإَلى اْلَُازَاِة« )عب ١١: 26(

َّبُوا فِي ُهــزٍُء وََجلٍْد، ثُمَّ فِي قُُيــودٍ أَيْضاً وََحبٍْس«  -  احتمــال االضطهــاد: »وَآَخــرُوَن َتَر

)عب ١١: ٣6(.

5- به ننال املواعيد

- نالــوا املواعيــد: »الَِّذيــَن بِاإلمِيـَـاِن قََهــرُوا مَمَالَِك، َصَنُعــوا بِرّاً، نَاُلــوا َمَواِعيَد، َســدُّوا

أَْفَواَه أُُسودٍ« )عب ١١: ٣٣(

- صنعوا قوات: )عب ١١: ٣٣(

ــْيِف، تََقوَّوا ِمــنْ ُضْعٍف،  - جنــوا مــن الطــر: »أَْطَفــأُوا قُوَّةَ النَّــارِ، جَنـَـوْا ِمنْ َحــدِّ السَّ

َصارُوا أَِشدَّاَء فِي اْلَرِْب، َهزَُموا ُجُيوَش غُرَبَاَء« )عب ١١: ٣4(

- تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الصراع الروحي

 

)3( كيفية ذلك ومعطالته:

1- اجتاه النظر والرؤية

َُّه َعنْ مَيِيِني َفالَ أَتَزَْعزَُع«. َّبَّ أََماِمي فِي كُلِّ ِحٍن. ألَن )مز ١6: 8( » َجَعلُْت الر

ِلهِ يَُسوَع«  )عب ١2: 2( »نَاِظِريَن ِإَلى رَئِيِس اإلمِيَاِن وَُمكَمِّ

األشياء – الظروف – أنفسنا أم النظر إلى شخصه هو 

مثال: قصة بطرس والسير على املاء  )مت ١4: 22-٣٣(



١0

مالحظات
2- معرفتنا به

 احملب – القادر – الكيم – األمن 

)في ٣: ١0( »ألَْعِرَفُه، وَقُوَّةَ ِقَياَمتِهِ، وََشِركََة آالَِمهِ، ُمَتَشبِّهاً ِبَوْتِهِ«

َِّنــا وَُمَخلِِّصَنــا يَُســوَع  )2بــط ٣: ١8( »وََلِكــِن اْنـُـوا فِــي النِّْعَمــِة وَفِــي َمْعِرَفــِة رَب

امْلَِســيِح«

ــَببِ أَْحَتِمــُل َهــِذِه األُُمــورَ أَيْضــاً. َلِكنَِّنــي َلْســُت أَْخَجــُل،  )١تــي ١: ١2( »لَِهــذَا السَّ

َّــُه قـَـادِرٌ أَْن يَْحَفــَظ وَدِيَعتِي ِإَلــى ذَلَِك الَْيــوِْم« .  َِّنــي َعالـِـٌم ِبـَـنْ آَمنـْـُت، وَُموِقــنٌ أَن ألَن

3- اإلرادة

أن أختار طريق اإلميان وليس العيان

»َلــوْ كَاَن َلكـُـْم ِإميـَـاٌن ِمثـْـُل َحبَّــِة َخــرْدٍَل َلكُنُْتــْم تَُقوُلــوَن لَِهــذَا اجْلََبــِل: انَْتِقــْل ِمنْ 

ُهَنــا ِإَلــى ُهَنــاَك َفَينَْتِقــُل، واَلَ يَكُــوُن َشــيٌْء غَْيــرَ مُمِْكــٍن َلَديْكُــْم« )مــت ١7: 20(.

 

)4( خطورة عدم اإليمان:

1- ال ينال شيئاً من عند الرب.

ــِبُه  ــاَب يُْش ــَة، ألَنَّ امْلُرْتَ ــاٍب الَْبتَّ ــرَ ُمرْتَ ــاٍن غَْي َ ــْب بِإمِي ــنْ لَِيْطُل ــع ١: 6، 7( »وََلِك )ي

َّــُه يََنــاُل  َموْجــاً ِمــَن الَْبْحــِر تَْخِبُطــُه الرِّيــُح وَتَدَْفُعُه.َفــالَ يَُظــنَّ ذَلـِـَك اإلِنَْســاُن أَن

.» َّبِّ َشــْيئاً ِمــنْ ِعنْــِد الــر

ــَع  َّــُه وََض ــرَ أَن ــَدةً، غَْي ــوَّةً وَاِح ــاَك واَلَ قُ ــَع ُهَن ــِدرْ أَْن يَْصَن ــْم يَْق ــر 6: 5، 6( »وََل )م

ــارَ  ــْم. وََص ــَدِم ِإميَانِِه ــنْ َع ــَب ِم ــنَ َفَشــَفاُهْم. وَتََعجَّ ــى َمرَْضــى قَِليِل ْــهِ َعَل يََدي

ــُم«. ــَة يَُعلِّ ــرَى احمْلُِيَط ــوُف الُْق يَُط

2- إهانة للرب وجتعله كاذباً. 

ــْعُب، وََحتَّى  َّبُّ مِلُوَســى: َحتَّــى َمَتــى يُِهيُنِنــي َهــذَا الشَّ )عــدد ١4: ١١( »وَقـَـال الــر

َمَتــى ال يَُصدِّقُونَِنــي بَِجِميــِع اآليـَـاِت التـِـي َعِملــُت فِي وََســطِِهْم؟«

َّــُه ِإْن َطَلبَْنــا َشــْيئاً َحَســَب  )١يــو 5: ١4( »وََهــِذِه ِهــَي الثَِّقــُة الَّتـِـي َلَنــا ِعنـْـَدُه: أَن

ــَمُع َلَنا«. َمِشــيَئتِهِ يَْس
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)5( قوة اإليمان

- استقبال العطية والوعد:  تقدس اهلل وتكرمه في أعن الشعب.

- إثبــات صــدق النعمة اإللهية تطلــق يد اهلل القوية لصنــع العجائب واملعجزات. 

1- باإلميان نقبل املسيح رباً ومخلصاً 

منه ننال التبرير والياة اجلديدة

َّكُــْم بِالنِّْعَمــِة ُمَخلَُّصــوَن، بِاإلمِيـَـاِن، وَذَلِــَك َلْيــَس ِمنْكُــْم. ُهــَو َعطِيَّــُة اهلِل.«  »ألَن

)أف 2: 8(

2- باإلميان نقبل موعد الروح القدس.

»َمــنْ آَمــَن بـِـي كََما قـَـاَل الِْكَتــاُب َتِْري ِمــنْ بَْطِنهِ أَنَْهــارُ َماٍء َحــيٍّ« )يوحنا 7: ٣8(

3- باإلميان نسلك مع اهلل يوماً بعد يوم.

ََّنا بِاإلمِيَاِن نَْسُلُك الَ بِالَْعَياِن« )2كو 5: 7(. »ألَن

4- باإلميــان ننــال اســتجابة الصلــوات: ألجلنا – ألجــل اآلخرين – ألجــل امللكوت.

ــِبُه  ــاَب يُْش ــَة، ألَنَّ امْلُرْتَ ــاٍب الَْبتَّ ــرَ ُمرْتَ ــاٍن غَْي َ ــْب بِإمِي ــنْ لَِيْطُل ــع ١: 6، 7( »وََلِك )ي

َّــُه  ــاُن أَن ــَك اإلِنَْس ــنَّ ذَلِ ــالَ يَُظ ــُه. َف ــُح وَتَدَْفُع ــُه الرِّي ــِر تَْخِبُط ــَن الَْبْح ــاً ِم َموْج

.» َّبِّ ــر ــِد ال ــنْ ِعنْ ــْيئاً ِم ــاُل َش يََن
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شواهد كتابية عن اإليمان

)يــع ١: 6، 7 ( »وََلِكــنْ لَِيْطُلــْب بِإمِيـَـاٍن غَْيــرَ ُمرْتـَـاٍب الَْبتَّــَة، ألَنَّ امْلُرْتـَـاَب يُْشــِبُه َموْجــاً 

َّــُه يََنــاُل َشــْيئاً  ِمــَن الَْبْحــِر تَْخِبُطــُه الرِّيــُح وَتَدَْفُعــُه. َفــالَ يَُظــنَّ ذَلِــَك اإلِنَْســاُن أَن

.» َّبِّ ِمــنْ ِعنـْـِد الــر

ــَل  ــدْ َفَع ــُه، وَِإْن كَاَن قَ َّبُّ يُِقيُم ــر ــَض وَال ــِفي امْلَِري ــاِن تَْش َ ــالَةُ اإلمِي ــع 5: ١5( »وََص )ي

ــهْ«. ــرُ َل ــًة تُْغَف َخطِيَّ

ــا َشــْيئاً َحَســَب  َّــُه ِإْن َطَلبَْن ــَدُه: أَن ــا ِعنْ ــي َلَن ــُة الَّتِ ــَي الثَِّق ــِذِه ِه )١يــو 5: ١4( »وََه

ــا«. ــَمُع َلَن َمِشــيَئتِهِ يَْس

ــْعُب، وََحتَّــى  َّبُّ مِلُوَســى: َحتَّــى َمَتــى يُِهيُنِنــي َهــذَا الشَّ )عــدد ١4: ١١( »وَقَــال الــر

ــي وََســطِِهْم؟« ــي َعِملــُت فِ ــاِت التِ ــي بَِجِميــِع اآليَ َمَتــى ال يَُصدِّقُونَِن

ــي  ــا بِ ــْم تُؤِْمَن ــا ل َّكَُم ــِل أَن ــنْ أَْج ــارُوَن: ِم ــى وََه َّبُّ مِلُوَس ــر ــال ال ــدد 20: ١2( »َفَق )ع

َحتَّــى تَُقدَِّســانِي أََمــاَم أَْعــُنِ بَِنــي ِإْســرَائِيَل، لِذَلـِـَك ال تُدِْخــالِن َهــِذِه اجلََماَعــَة ِإلــى 

َّاَهــا«. ــي أَْعَطْيُتُهــْم ِإي األَرِْض التِ

)متــى ١5: 28( »ِحيَنِئــٍذ قَــاَل يَُســوُع َلَهــا: يَــا اْمــرَأَةُ، َعِظيــٌم ِإميَانُــِك! لَِيكُــنْ َلــِك 

ــاَعِة«.  ــَك السَّ كََمــا تُِريِديــَن. َفُشــِفَيِت ابَْنُتَهــا ِمــنْ تِلْ

)متــى 2١: 2١( »َفأََجــاَب يَُســوُع: اَْلـَـقَّ أَقـُـوُل َلكـُـْم ِإْن كَاَن َلكـُـْم ِإميـَـاٌن واَلَ تَُشــكُّوَن 

َفــالَ تَْفَعُلــوَن أَْمــرَ التِّيَنــِة َفَقــْط، بـَـْل ِإْن قُلُْتــْم أَيْضــاً لَِهــذَا اجْلََبــِل: انَْتِقــْل وَانَْطــِرْح 

ــالَِة ُمؤِْمِنــنَ تََناُلونـَـُه«.  فـِـي الَْبْحــِر َفَيكـُـوُن. وَكُلُّ َمــا تَْطُلُبونـَـُه فـِـي الصَّ

ــي  ــالٍَم، وَكُونِ ــي بَِس ــَفاِك. اذَْهِب ــدْ َش ــِك قَ ــُة ِإميَانُ ــا ابَْن ــا: يَ ــاَل َلَه ــر 5: ٣4( »َقَ )م

ــِك«. ــنْ  دَائِ ــًة ِم َصِحيَح

َّــُه وََضــَع يََديـْـهِ  )مــر 6: 5، 6( »وََلــْم يَْقــِدرْ أَْن يَْصَنــَع ُهَنــاَك واَلَ قـُـوَّةً وَاِحــَدةً، غَْيــرَ أَن

ــَب ِمــنْ َعــَدِم ِإميَانِِهــْم«. َعَلــى َمرَْضــى قَِليِلــنَ َفَشــَفاُهْم. وَتََعجَّ

»َفَقــاَل َلــُه يَُســوُع: ِإْن كُنْــَت تَْســَتطِيُع أَْن تُؤِْمــَن َفــكُلُّ َشــيٍْء  )مر 9: 2٣( 

لِلُْمؤِْمــِن«. ُمْســَتَطاٌع 
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أسئلة تطبيقية 

عن اإليمان

من عبرانيني 11

اعمــل جــدول تكتــب فيــه اســم بطــل مــن أبطــال اإلميــان املذكوريــن فــي هــذا 

ــة  ــه نتيج ــي حيات ــدث ف ــذي ح ــر ال ــب التغيي ــم اكت ــام كل اس ــاح وأم اإلصح

ــي  ــة ف ــان )اإلجاب ــذا اإلمي ــة ه ــم نتيج ــا كل منه ــي ناله ــة الت ــم البرك ــه ث إميان

ــة(. ــة خارجي ورق

أي اجلمل االتيه صحيح و أيهما خطأ وملاذا؟

اإلميان هو:

خطوه في الظالم

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ضد العقل 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ضدٌّ للعيان

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

بشخص 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

)يــع ١: 6، 7( »وََلِكــنْ لَِيْطُلــْب بِإمِيـَـاٍن غَْيــرَ ُمرْتـَـاٍب الَْبتَّــَة، ألَنَّ امْلُرْتـَـاَب يُْشــِبُه َموْجــاً 

ــْيئاً  ــاُل َش َّــُه يََن ــاُن أَن ــَك اإلِنَْس ــنَّ ذَلِ ــالَ يَُظ ــُح وَتَدَْفُعُه.َف ــُه الرِّي ــِر تَْخِبُط ــَن الَْبْح ِم

.» َّبِّ ِمــنْ ِعنْــِد الــر
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أعد كتابه هذه اآليه بطريقتك؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

 ماذا تفهم من هذه اآليه ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

اكتــب بكلماتــك أنــت تعريفــات اإلميــان اخملتلفــة التــي أوضحهــا هــذا اإلصحــاح 

فــي األعــداد ١و١١و١9و27

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ما هو دور اإلميان في بداية عالقتك الشخصية باهلل؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

 وما هو دور اإلميان في تطوير هذه العالقة أيضاً؟.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ــي  ــة الت ــة١7:١0 الكيفي ــا فــي عبرانيــن2:١2 ورومي ــاب املقــدس لن يشــرح الكت

ــى  ــات عل ــاهدين تطبيق ــن الش ــي هذي ــرى ف ــل ت ــان. ه ــا اإلمي ــا اهلل به يعطين

ــك. ــرح ذل ــخصية؟ اش ــك الش حيات

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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مالحظات
»اإلميان هو الشرط  األساسي في العالقة مع اهلل«

 مــا معنــى هــذه العبــارة مــع توضيــح كيفيــة تطبيقهــا علــى حياتــك 

؟ الشــخصية 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

كيف تعرف إن كان اإلميان موجوداً في حياتك الشخصية؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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مالحظات ثانياً- احملبة

1- محبة اهلل لنا 

ــيْ الَ  ــَد، لِكَ ــُه الَْوِحي ــذََل ابَْن ــى بَ ــَم َحتَّ ُ الَْعاَل ــبَّ اهللَّ ــذَا أََح ــُه َهكَ َّ ــو ٣: ١6( »ألَن )ي

َّــُة« ــاةُ األَبَِدي ــُه اْلََي ــوُن َل ــْل تَكُ ــهِ، بَ ــُن بِ ــنْ يُؤِْم ــَك كُلُّ َم يَْهِل

ــا  ــا، لكنن ــة اهلل لن ــص محب ــة وخصائ ــف طبيع ــن وص ــر ع ــب التعبي ــا أصع م

ــة.  ــة الهائل ــذه احملب ــاد ه ــب وأبع ــتعراض جوان ــنحاول اس س

إنهـا: 

- محبة نابعة منه.. متدفقة نحونا. 

)١يو 4: 7( »ألَنَّ احمْلََبََّة ِهَي ِمَن اهلِل«. 

َّــُه وَنَْحُن بَْعُد ُخَطاةٌ َماَت امْلَِســيُح ألَْجِلَنا«  َ َمَحبََّتــُه َلَنا ألَن )رو 5: 8( »وََلِكــنَّ اهلَل بـَـنَّ

• إن اهلل ال يحبنا لصالحنا أو بسبب صفات طيبة فينا، بل ألنه هو محبة. 

• محبته لنا ال تعتمد على من نحن، فهو يحبنا كما نحن. 

• نعم ونحن بعد خطاة متمردين أعلن اهلل محبته لنا. 
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مالحظات
- محبة تريد، وليست مجرد شعور. 

)يو ١0: ١0( »أَتَْيُت لَِتكُوَن َلُهْم َحَياةٌ، وَلَِيكُوَن َلُهْم أَْفَضُل« 

• إنها تريد لنا أفضل شيء. ترجو وتشتاق أن متنحنا أعظم حياة. 

- محبة تصنع من أجلنا، وتعطينا. 

• إنها ال تريد فقط، لكنها متد يدها، لتعطي ما عندها لتصنع وتخلق الير لنا. 

• فمــا أكثــر مــا حتــدث الكتاب املقدس عــن جود الــرب وعطائه. وإن احملبة تســتخدم 

كل إمكانياتها إلسعادنا. 

- محبة إيجابية تبحث عنا: 

الِّ َحتَّى يَِجَدُه«.  )لو ١5: 4، 5( »وَيَذَْهَب ألَْجِل الضَّ

• إنهــا ال تقــف لتنتظرنــا لنأتــي ونأخــذ البركــة، لكنها تخــرج لتبحث عنــا إلى أن 

تدنــا. إنهــا تتحــرك نحونــا فــي إيجابيــة كاملــة، وهــي علــى اســتعداد دائــم 

ألن تأخــذ الطــوة األولــى. 

- محبة تبذل وتضحي من أجلك، ليرك. 

• هكذا أحب حتى بذل

• ليس مجرد سخاء العطاء، لكن أيضاً البذل 

• يس فقط أن يعطي ما عنده، بل أن يعطي ذاته 

• إنها تفقد وتخسر وتتألم وتئن من أجلنا وليرنا 

- محبة لم تُِرد شيئاً منا، بل أرادت أن تعطينا. 

حتى وهو ينتظر منا الب، كان بالقيقة يريده لنا. 

إنه ينتظر أن نحبه، لنتمتع بحبته الغامرة لنا )تث ١0: ١2-١٣ و٣0: 20(

وهذا هو املعنى القيقي للشركة والعالقة التي تصنع الوحدة 

)يو ١7: 2١، 2٣، 26(.
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لهذا نستطيع أن نقول: 

إن محبــة اهلل قادتــه ألن يعطــي نفســه لنــا بــكل مــا حتــوي مــن صفــات، وبكل 

مــا متلــك مــن إمكانيــات، وبــكل مــا لهــا مــن مجــد وبهاء. 

• يوم فكر في خلقنا أراد لنا. 

• يوم خلق الوجود صنعه من أجلنا. 

• َعبْر حياتنا معه أعطانا. 

• يوم مات من أجلنا بذل نفسه عنا. 

• يــوم دعانــا ألن نحيــا فيــه، ونوجد فــي ثالوثه، في وحــدة واحتاد شــاركنا كل مجده 

وبهائه. 

»َلْيَس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمنْ َهذَا أَْن يََضَع أََحدٌ نَْفَسُه ألَْجِل أَِحبَّائِهِ« 

)يو ١5: ١٣(. 

2-حتب الرب إلهك 

َّبَّ ِإَلَهــَك ِمــنْ كُلِّ قَلِْبــَك وَِمــنْ كُلِّ نَْفِســَك وَِمــنْ كُلِّ فِكـْـِرَك وَِمــنْ كُلِّ  »حُتـِـبُّ الــر

قُدْرَتـِـَك« )مــت 22: 27 ، مــر ١2: ٣0 ولــو ١0: 27(

 ال ميكننا أن نبدأ إال بهذه القيقة الهامة

إنه مستحق كل الب: لشخصه الكامل الرائع

                                    ملا أعطى وصنع لنا

                                    ملا ضحى وبذل من أجلنا 

                                    حملبته لنا بال حدود 

وهــذا ال يجعــل محبتــي هلل شــيئاً غريبــاً أو صعبــاً أو نابعــاً مــن أي قــوة فــيَّ أو 

كمــال عنــدي. وبذلــك يبقــى اهلل نبــع الــب الوحيــد القــادر وحــده أن يفيــض وال 

ينضــب أبــداً. 

نعم.. نحن نحبه.. نحبه ونعبده في مجده )١يو4: ١0، ١9( 
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مالحظات
وكما ذكرت الوصية 

• حتب الرب إلهك.. حتبه لشخصه لذاته 

ــه أو  ــب يدي ــخصه. ال أن حت ــل ش ــن ألج ــه.. لك ــاه أو هبات ــبب عطاي ــس بس لي

ــم.  ــخصه العظي ــل ش ــده، ب مواعي

• من كل قلبك.. بكل إرادتك 

- فهو االختيار األول، تعطيه املكانة األولى في الياة )مت ١0: ٣7(

- إن رغبة وشهوة القلب أن تكون مشيئته هو )مت 6: 9، ١0(. 

- أن تقدم له.. أن حتيا له )يو 2١: ١5(. 

- بــل أيضــاً أن تتخلــى وتبــذل مــن أجلــه هــو، وأن تدفــع الرخيــص من أجــل الغالي 

الثمن )أع 20: 24(. 

• من كل فكرك.. بكل اقتناعك 

َِّة ِعنَْدَك« )يو 6: 68(.  »ِإَلى َمنْ نَذَْهُب؟ كالَُم اْلََياِة األَبَِدي

ــون  ــتحق أن يك ــده يس ــه وح ــم وإدراك. إن ــكل فه ــه ب ــر ب ــق الفك ــذا يتعل هك

الســيد والقائــد الــذي نتبعــه كل األيــام، بــل نســير ونشــهد عنــه بــكل فخــر 

وافتخــار )١كــو ١: ٣١(. 

• من كل نفسك.. بكل وجدانك وعواطفك 

َّــُل ِإَلــى َجــَداِوِل امْلَِيــاِه، َهكـَـذَا تَْشــَتاُق نَْفِســي ِإَلْيــَك يـَـا اهلُل«  »كََمــا يَْشــَتاُق اإلِي

)مــز 42: ١(. 

»حَتَْت ِظلِّهِ اْشَتَهْيُت أَْن أَْجِلَس، وَثََمرَتُُه ُحلَْوةٌ ِلَلِْقي« )نش 2: ٣(. 

كــم مــرة حتركــت مشــاعرنا نحــوه، فــي تفاعــل حقيقــي، مــع شــخصه البديع 

وجــوده الوفيــر. هكــذا عرفــت تلــك املــرأة الزانيــة أن تعّبــر عنــد قدمــي املســيح 

عــن مشــاعر محبتهــا لــه )لوقــا 7(. 
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• من كل قدرتك.. بكل استطاعتك  

أن نعطي نفوسنا له كما أعطى هو من قبل نفسه وحياته لنا. 

أن نقــدم ذواتنــا ذبيحــة حيــة مقدســة لــه بــكل مــا عندهــا مــن قــدرات ومالها 

مــن إمكانيات )روميــة ١2: ١( 

ــاةَ وَاملـَـوَْت.  ــَك الََي ــُت قُدَّاَم ــدْ َجَعل ــَماَء وَاألَرَْض. قَ ــوَْم السَّ ــُم الَي ــِهُد َعلْيكُ »أُْش

ــَك،  َّبَّ ِإلَه ــر ــبُّ ال ــُلَك، ِإذْ حُتِ ــَت وَنَْس ْ ــا أَن ــاةَ لَِتْحَي ــِر الََي ــَة. َفاْخَت ــَة وَاللْعَن الَبرَكَ

ــث ٣0: ١9، 20(.  ــَك« )ت ــَو َحَياتُ َّــُه ُه ــهِ، ألَن ــقُ بِ ــهِ، وَتَلَتِص ِ ــَمُع لَِصوْت وَتَْس

ــَك.  ــنْ كُلِّ قُوَّتِ ــَك وَِم ــنْ كُلِّ نَْفِس ــَك وَِم ــنْ كُلِّ قَلِب ــَك ِم َّبَّ ِإلَه ــر ــبُّ ال »َفُتِح

ــا  َه ــَك، وَقُصَّ ــى قَلِب ــوَْم َعل ــا الَي ــَك بَِه ــا أُوِصي َ ــي أَن ــاُت التِ ــِذِه الكَِلَم ــنْ َه وَلَتكُ

ِريــِق،  َعلــى أَواْلدَِك، وَتَكَلَّــْم بَِهــا ِحــنَ َتِْلــُس فِــي بَْيتِــَك، وَِحــنَ مَتِْشــي فِــي الطَّ

ــْنَ  ــَب بَ ــنْ َعَصائِ ــِدَك، وَلَتكُ ــًة َعلــى يَ ــوُم، وَارْبُْطَهــا َعالَم ــاُم وَِحــنَ تَُق وَِحــنَ تََن

ــث 6: 9-5(.  ــَك« )ت ــى أَبَْوابِ ــَك وََعل ــَواِب بَْيتِ ْ ــِم أَب ــى قََوائِ ــا َعل ــَك، وَاكُْتبَْه َعْيَنْي

3- حتب قريبك 

• »وَِصيَّــًة َجِديــَدةً أَنـَـا أُْعطِيكـُـْم: أَْن حُتِبُّوا بَْعُضكُْم بَْعضــاً. كََما أَْحَببُْتكـُـْم أَنَا حُتِبُّوَن

ــِذي: ِإْن كَاَن  ــْم تالَِمي َّكُ ــُع أَن ــِرُف اجْلَِمي ــذَا يَْع ــاً. بَِه ــْم بَْعض ــاً بَْعُضكُ ــْم أَيْض  أَنُْت

ــو ١٣: ٣4، ٣5(.  ــٍض« )ي ــاً لَِبْع ــبٌّ بَْعض ــْم ُح َلكُ

• »أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، لُِنِحــبَّ بَْعُضَنا بَْعضــاً، ألَنَّ احمْلََبََّة ِهــَي ِمَن اهلِل، وَكُلُّ َمــنْ يُِحبُّ َفَقدْ 

وُلـِـَد ِمَن اهلِل وَيَْعــِرُف اهلَل. وََمنْ الَ يُِحبُّ َلْم يَْعِرِف اهلَل، ألَنَّ اهلَل َمَحبٌَّة« )١يو4: 7، 8(. 

ََّك أَنَْت أَيَُّهــا اآلُب فِيَّ وَأَنَا فِيَك، لَِيكُونـُـوا ُهْم أَيْضاً و • »لَِيكـُـوَن اجْلَِميــُع وَاِحداً كََمــا أَن

ََّك أَرَْسلَْتِني« )يو ١7: 2١(.  َاِحداً فِيَنا، لُِيؤِْمَن الَْعاَلُم أَن

ــى  ــُنوا ِإَل ــْم. أَْحِس ــوا الَِعِنيكُ ــْم. بَارِكُ ــوا أَْعَداَءكُ ــْم: أَِحبُّ ــوُل َلكُ ــا َفأَقُ َ ــا أَن • »وَأَمَّ

ُمبِْغِضيكـُـْم، وََصلُّــوا ألَْجــِل الَِّذيــَن يُِســيُئوَن ِإَلْيكـُـْم وَيَْطرُدُونَكـُـْم، لِكـَـيْ تَكُونـُـوا 

ــرَارِ  ــى األَْش ــُه َعَل ــِرُق َشْمَس ــُه يُْش َّ ــَماوَاِت، َفإِن ــي السَّ ــِذي فِ ــُم الَّ ــاَء أَبِيكُ أَبَْن

َّــُه ِإْن أَْحَببُْتــُم الَِّذيــَن يُِحبُّونَكُــْم،  امِلـِـنَ. ألَن ــرُ َعَلــى األَبـْـرَارِ وَالظَّ ــنَ، ومَُيْطِ اِلِ وَالصَّ

ــْم؟« )مــت5: 44، 45(.  ــٍر َلكُ ــأَيُّ أَْج َف
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أهمية ذلك: 

• هكــذا عاش اإلنســان يســوع املســيح الســيد واملعلم. فــإن كنا تالميــذه فهو قد 

أحب، وهكذا أيضاً يجب أن نحب. 

لقد دعا سمعان: »اتبعني«. ترى إلى أين؟.. إلى حيث الب والعطاء 

بهذا فقط يعرف اجلميع أنكم تالميذي إن كان لكم حب كهذا. 

• إن الب هو الثمرة القيقة، األولى لعالقتنا باهلل احملبة 

• »أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، لُِنِحــبَّ بَْعُضَنا بَْعضــاً، ألَنَّ احمْلََبََّة ِهــَي ِمَن اهلِل، وَكُلُّ َمــنْ يُِحبُّ َفَقدْ 

ــٌة«  ــِرِف اهلَل، ألَنَّ اهلَل َمَحبَّ ــْم يَْع ــبُّ َل ــنْ الَ يُِح ــِرُف اهلَل. وََم ــَن اهلِل وَيَْع ــَد ِم وُلِ

)١يــو4: 7، 8(. 

ــِة.  لَْم ــي الظُّ ــى اآلَن فِ ــَو ِإَل ــاُه، َفُه ــُض أََخ ــَو يُبِْغ ــورِ وَُه ــي النُّ َّــُه فِ ــاَل ِإن ــنْ قَ »َم

ــا َمــنْ يُبِْغــُض أََخــاُه  ــورِ وََلْيــَس فِيــهِ َعثـْـرَةٌ. وَأَمَّ َمــنْ يُِحــبُّ أََخــاُه يَثُْبــُت فِــي النُّ

لَْمــَة  لَْمــِة يَْســُلُك، واَلَ يَْعَلــُم أَيـْـَن مَيِْضــي، ألَنَّ الظُّ لَْمــِة، وَفـِـي الظُّ َفُهــَو فـِـي الظُّ

ــو 2: 9-١١(.  ــهِ« )١ي ــْت َعْيَنْي أَْعَم

ََّنــا نُِحــبُّ اإلِْخــَوةَ. َمــنْ  ََّنــا قـَـِد انَْتَقلَْنــا ِمــَن امْلـَـوِْت ِإَلــى اْلََيــاِة ألَن »ْحــُن نَْعَلــُم أَن

الَ يُِحــبَّ أََخــاُه يَبـْـقَ فـِـي امْلـَـوِْت. كُلُّ َمــنْ يُبِْغــُض أََخــاُه َفُهــَو قَاتـِـُل نَْفــٍس، وَأَنُْتــْم 

َّــٌة ثَابَِتــٌة فِيــهِ. بَِهــذَا قـَـدْ َعرَْفَنا  تَْعَلُمــوَن أَنَّ كُلَّ قَاتـِـِل نَْفــٍس َلْيــَس َلــُه َحَيــاةٌ أَبَِدي

احمْلََبَّــَة: أَنَّ ذَاَك وََضــَع نَْفَســُه ألَْجِلَنــا، َفَنْحــُن يَنَْبِغــي َلَنــا أَْن نََضــَع نُُفوَســَنا ألَْجــِل 

ــقَ  ــاً، وَأَغَْل ــاُه ُمْحَتاج ــرَ أََخ ــِم، وَنََظ ــُة الَْعاَل ــُه َمِعيَش ــنْ كَاَن َل ــا َم ــَوِة. وَأَمَّ اإلِْخ

أَْحَشــاءُه َعنـْـُه، َفكَْيــَف تَثُْبــُت َمَحبَّــُة اهلِل فِيــهِ؟ يـَـا أَواْلَدِي، الَ نُِحــبَّ بِالـْـكاَلَِم واَلَ 

بِاللَِّســاِن، بـَـْل بِالَْعَمــِل وَاْلـَـقِّ!« )١يــو٣: ١4-١8(. 

فهل ميكن أن نحب اهلل وال نحب اإلخوة، كل اإلخوة!!؟ 

• بل أن الوصية التي كانت وال تزال على قلبه

أن نحب كما أحب )يو ١5: ١2، يو ١٣: ٣4-٣5، ١تس 5: 2( 

أن نحب من أحبهم هو )مت 5: 44، 45( 

أن نعيش الب، ألن الب هو الياة.. 

فماذا تكون الياة بدون الب؟ وأي معنى وأي طعم للحياة بدونه؟ 

»ِإْن أَْعَطى اإلِنَْساُن كُلَّ ثَرْوَِة بَْيتِهِ بََدَل احمْلََبَِّة حُتَْتَقرُ اْحتَِقاراً« )نش 8: 7(. 
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• ويبقى الب القيقي الذي يصنع الوحدة الكاملة في جسد املسيح. 

ــا  ــى عاملن ــيح إل ــيء املس ــى مج ــد عل ــل األكي ــاهدة، والدلي ــزة الش ــو املعج ه

َّــَك أَرَْســلَْتِني، وَأَْحَببَْتُهــْم كََمــا  هــذا، ومحبتــه، وموتــه عنــا »لَِيْعَلــَم الَْعاَلــُم أَن

ــو ١7: 2٣(. ــي« )ي أَْحَببَْتِن

نوعية احلب

أ . وليــس فقــط املضمــون احلقيقــي للوصيــة هــو أن نحــب، بــل أن نحــب بعضنا

بعضاً )اإلخوة( كما أحبنا هو  

- بنفس هذه النوعية، وعلى نفس هذا املستوى، واملقياس 

ــا أَْن  ــا، َفَنْحــُن يَنَْبِغــي َلَن ــَع نَْفَســُه ألَْجِلَن ــَة: أَنَّ ذَاَك وََض ــا احمْلََبَّ ــذَا قَــدْ َعرَْفَن »بَِه

ــو ٣: ١6(.  ــَوِة« )١ي ــِل اإلِْخ ــَع نُُفوَســَنا ألَْج نََض

ــة  ــا العملي ــكل صوره ــيح ب ــة املس ــاب محب ــر الكت ــرى عب ــتطيع أن ن ونس

لتالميــذه )يــو ١٣: ١(. 

َتُه الَِّذيَن فِي الَْعاَلِم، أََحبَُّهْم ِإَلى امْلُنَْتَهى«  »ِإذْ كَاَن قَدْ أََحبَّ َخاصَّ

- ويقول يوحنا عن احملبة العملية القيقة: 

»يَا أَواْلَدِي، الَ نُِحبَّ بِالْكاَلَِم واَلَ بِاللَِّساِن، بَْل بِالَْعَمِل وَاْلَقِّ« )١يو ٣: ١8(. 

فليست احملبة مشاعر وكلمات فحسب، بل هي إرادة، تعمل وتصنع. 

- ويصوِّر بولس الرسول أبعاداً للمحبة في أنشودة احملبة فيقول:

َّى وَتَرُْفقُ«        ...         رقيقة، حنونة، رحيمة.  »احمْلََبَُّة تََتأَن

»ال حَتِْسُد واَل تََتَفاَخرُ واَل تَنَْتِفُخ« ...       وديعة متواضعة. 

»ال تَُقبُِّح«           ...         ال ترح وال تسيء. 

»ال تَْطُلُب َما لَِنْفِسَها«       ...         بل ما هو لآلخرين أوالً. 

»ال حَتَْتدُّ«          ...         بل تسالم لتربح. 

وَء«         ...          ال تدين أو حتكم.  »ال تَُظنُّ السُّ

»ال تَْفرَُح بِاإلِثِْم، بَْل تَْفرَُح بِاْلَقِّ« ...       ال تفرح ألخطاء اآلخرين، بل لفرح السماء. 

» َحَتَْتِمُل كُلَّ َشيٍْء، 

تَُصدُِّق كُلَّ َشيٍْء، 

تَرُْجو كُلَّ َشيٍْء، 

تَْصِبرُ َعَلى كُلِّ َشيٍْء«.

»احمَْلََبَُّة الَ تَْسُقُط أَبَداً« )١كو١٣: 8-4(
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إن احملبة 

• تريد.. تهتم.. تبحث عن االحتياج لتسده. 

• تشارك ما عندها مع اآلخرين )روحياً – نفسياً – مادياً(. 

• إنها باب مفتوح للعطاء واألخذ.. ليس العطاء فحسب. 

• هي أن يذوب الواحد في اآلخر. 

• أن نبني ونكمل بعضنا بعضاً )أفسس 4: ١١-١٣، ١5-١6(. 

• لذلك فهي رباط الكمال )كو٣: ١4(. 

وهي ما يصنع الوحدة القيقية في جسد الرب يسوع. 

َّــَك أَنـْـَت أَيَُّهــا اآلُب فـِـيَّ وَأَنـَـا فِيــَك، لَِيكُونـُـوا ُهــْم  »لَِيكـُـوَن اجْلَِميــُع وَاِحــداً كََمــا أَن

َّــَك أَرَْســلَْتِني« )يــو١7: 2١(. أَيْضــاً وَاِحــداً فِيَنــا، لُِيؤِْمــَن الَْعاَلــُم أَن

ب . ال أن نحب اإلخوة فقط.. أي الذين يحبوننا، بل أن نحب أعداءنا. 

ــارُوَن أَيْضــاً  َّــُه ِإْن أَْحَببُْتــُم الَِّذيــَن يُِحبُّونَكُــْم، َفــأَيُّ أَْجــٍر َلكُــْم؟ أََلْيــَس الَْعشَّ »ألَن

يَْفَعُلــوَن ذَلِــَك« )مــت 5: 46(. 

ــن  ــم الاطــئ.. كمــا وضــع هــو نفســه مــن أجــل الذي كمــا أحــب هــو العال

ــوا:  صرخ

اصلبه اصلبه. دمه علينا وعلى أوالدنا. 

- هكذا علمنا أن نحب أعداءنا 

• إذ نبارك العنينا وجناوبهم بالكلمات اململحة بلح. 

ََّك  • نحســن إلــى مبغضينــا »َفإِْن َجــاَع َعــُدوَُّك َفأَْطِعْمــُه، وَِإْن َعطَِش َفاْســِقهِ. ألَن

ــرُّ، بَــِل اغِْلــبِ  ــْع َجْمــرَ نَــارٍ َعَلــى رَأِْســهِ«. الَ يَْغِلَبنَّــَك الشَّ ــَت َهــذَا َتَْم ِإْن َفَعلْ

ــِر« )رو١2: 20، 2١(.  َّ بِاْلَْي ــر الشَّ

• نصلي ألجل الذين يسيئون إلينا ونتضرع إلى الرب من أجلهم. 

• نصلي أن يرحمهم ويشرق في قلوبهم بعرفة ربنا يسوع املسيح. 
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- إن القيقــة التــي علينــا أن نعلمهــا جيــداً هــي أن عدونــا القيقي هو عــدو الير 

)إبليــس( وليــس البشــر الذيــن نعيــش بينهــم. قــد يعادوننــا لكننا ال نحســبهم 

أعداءنــا. هــم الــراف الضالــة التــي يجــب أن تخــرج الكنيســة لتبحــث عنهــم 

ــم. إنهــم مــن نحــارب مــن أجلهــم لنربحهــم للمســيح  فــي كل بقــاع العال

الــذي مــات املســيح مــن أجلهــم. 

يجــب أن نفــرِّق بــن أننــا نحــارب الــروح الــذي فيهــم، روح التمــرد والطيــة، وبن 

أننــا نحاربهــم هــم. لقــد علَّمنــا الــرب أن نكــره الطيــة، لكــن أن نحــب الطاة. 

كيفية ذلك:   

١. علينا أوالً- أن نريد ونختار الب طريقاً لياتنا. 

ــه  ــاة، في ــل للحي ــاهٌ كام ــو ات ــل ه ــيس، ب ــاعر وأحاس ــس مش ــب لي ــإن ال ف

ــن.  ــنا لآلخري ــي أنفس نعط

إنه طريق للحياة ال ميكن أن نسيره، دون أن نختاره أوالً. 

لهذا نستطيع أن نقبل الوصية أو نرفضها.. نريدها أو ال نريدها. 

2. إن ما يجعلنا نختار الب بكل قلوبنا، هو حب اهلل لنا ولآلخرين. 

ــة، إذ  ــا األناني ــر دوافعن ــو، فتتغي ــه ه ــا حملبت ــه، ورؤيتن ــا ل ــي بعرفتن ــك يأت وذل

ــة. ــا املظلم ــي قلوبن ــه ف ــور محبت ــرق ن يش

يقــول الكتــاب: »وَتَْعِرُفــوا َمَحبَّــَة امْلَِســيِح الَْفائَِقــَة امْلَْعِرَفــِة، لِكـَـيْ مَتَْتِلُئــوا ِإَلــى 

كُلِّ ِمــْلِء اهللِ )أي أن معرفتنــا ورؤيتنــا حملبتــه متألنــا بــه وبحبــه(« )أفســس ٣: ١9( 

ــُم الَّــِذي  ــاَء أَبِيكُ ــيْ تَكُونُــوا أَبَْن ــْم.. لِكَ ــوا أَْعَداَءكُ ــْم: أَِحبُّ ــا َفأَقُــوُل َلكُ َ ــا أَن »وَأَمَّ

اِلِــنَ، ومَُيْطِــرُ َعَلــى  َّــُه يُْشــِرُق َشْمَســُه َعَلــى األَْشــرَارِ وَالصَّ ــَماوَاِت، َفإِن فِــي السَّ

امِلـِـنَ« )مــت 5: 45(.  ْــرَارِ وَالظَّ األَب

ــه  ــرى محبت ــا.. ون ــم أخطائن ــتحقاقنا ورغ ــا دون اس ــه لن ــرى محبت ــا ن فعندم

ــم،  ــتطيع إال أن نحبه ــه.. ال نس ــى قلب ــزاء عل ــم أع ــم ه ــا، وك ــن حولن للذي

ــماوات.  ــي الس ــذي ف ــا ال ــاء أبين ــون أبن فنك

الــذي يشــرق شمســه علــى األشــرار والصالــن، علــى الذيــن يحبونــه والذيــن 

يكرهونــه )إننــا بحبــه ليــس فقــط نحبــه، بــل نحــب اآلخريــن أيضــاً(. 

َّْفُتُهــُم اْســَمَك، وََســأَُعرُِّفُهْم، لَِيكـُـوَن فِيِهــُم اْلـُـبُّ  هكــذا صلــى املســيح: »وََعر

الَّــِذي أَْحَببَْتِنــي بـِـهِ، وَأَكـُـوَن أَنـَـا فِيِهــْم« )يــو ١7: 26(
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٣. إن القــوة التــي تعــل محبة اهلل تفيض فينــا بغنى نحو اآلخرين، هــي قوة روحه. 

»ألَنَّ َمَحبَّــَة اهلِل قـَـِد انَْســكََبْت فـِـي قُُلوبَِنا بِالرُّوِح الُْقــُدِس امْلُْعَطى َلَنــا« )رو 5: 5(. 

»ألَنَّ اهلَل َلْم يُْعطَِنا رُوَح الَْفَشِل، بَْل رُوَح الُْقوَِّة وَاحمْلََبَِّة وَالنُّْصِح« )2تي ١: 7(. 

ــا فيــض محبتــه فينــا ملــن  ــا فيــض روحــه فينــا، وكلمــا اختبرن كلمــا اختبرن

حولنــا بالــروح القــدس، نســتطيع أن يكــون لنــا قلــب املســيح: نحــو إخوتنــا، 

ونحــو أعدائنــا، ونحــو عاملنــا الــذي نعيــش فيــه. 

4- كنفسك 

ِّيهِ« )أف 5: 29(.  َُّه َلْم يُبِْغْض أََحدٌ َجَسَدُه قَطُّ بَْل يَُقوتُُه وَيُرَب »َفإِن

محبتنا ألنفسنا تعني: 

أ. أن نختار ألنفسنا أفضل شيء 

ملء السعادة.. الياة الفياضة 

الَِح الَِّذي َلنْ يُنْزََع ِمنَْها« )لو ١0: 42(.  »َفاْخَتارَْت َمرمَْيُ النَِّصيَب الصَّ

يقــول الــرب يســوع: »َمــنْ أَرَادَ أَْن يَُخلِّــَص نَْفَســُه يُْهِلكَُهــا، وََمــنْ يُْهِلــُك نَْفَســُه 

ِمــنْ أَْجِلــي يَِجُدَهــا« )مــت ١6: 25( 

كم من مرات أحببنا أنفسنا، فاخترنا لها ما يسيئها ويدمرها. 

أحببنــا أنفســنا فلــم نختــر لهــا النصيــب الصالــح الــذي لــن ينــزع منــا، املكان 

القيقــي الــذي عنــده تــد النفــس شــبعها عنــد أقــدام ذاك الــذي أحبها. 

ــة  ــوا الظلم ــاس أحب ــن الن ــدم، لك ــي وال ته ــة.. تبن ــت ظلم ــور وليس ــة ن احملب

ــور.  ــر مــن الن أكث

إنه لم يُِرد لنا أن نبغض أنفسنا

بل أن نبغض الظلمة التي فينا. 

أهذه محبة؟

أهذه محبة؟

أهذه محبة؟
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أن نبغض أن تصير أنفسنا محوراً لياتنا وإلهاً نعبده وندور من حوله.

أن نبغض األنانية والكبرياء فينا.  

أن نحب النور والق.

إنه هو إلهنا حياتنا

نحيا ونتحرك ونوجد

منه وبه وله  

نعم: أنا هو  الطريق

          والق

    والياة 

هكذا اختارت مرمي أن يصير الرب نصيبها في الياة. 

قبولنا ألنفسنا   

الذي ُخلقنا عليه • الشكل واإلناء   

التي وهبنا إياها • اإلمكانيات والقدرات   

الذي وُجدنا فيه  • املكان واملوقع    

فكثيراً ما عشنا رافضن أنفسنا 

متمردين على إمكانياتنا، متذمرين على أوضاعنا

كيف ميكن لهذا اإلناء أن يُستخدم وميتلئ ويفيض بينما نحن نرفضه؟ 

ــأله  ــتخدمه إذ مي ــا فيس ــه إللهن ــا أن نقدم ــى ميكنن ــه حت ــاج أن نقبل ــا نحت إنن

ــه.  ــض من ــبعه( ويفي )يش

انظر موضوع شفاء النفس 
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أسئلة تطبيقة

عن املحبة

تخيل أن شخص يحبك بدرجه كبيره جداً ماذا سيفعل من أجلك ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

»إن محبــة اهلل قــادت يســوع ألن يعطــي نفســه لنــا بــكل مــا حتــوي مــن صفــات، 

وبــكل مــا متلــك مــن إمكانيــات، وبــكل مــا لهــا مــن مجــد وبهــاء«.

ما هي مظاهر محبة اهلل لنا ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

هل اهلل أحبنا فخلقنا أم أنة خلقنا فأحبنا.  وضح وملاذا ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

أقرأ مت 22- ٣6 : 40

»احملبة هي مطلق الوصية وهي القانون اإللهى في العالقات«

ملاذا؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

وكيف تطبقها على حياتك الشخصية  ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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مت ٣7:22  ؟

ِمنْ كُلِّ قَلِْبَك وَِمنْ كُلِّ نَْفِسَك وَِمنْ كُلِّ فِكِْرَك

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ما هو أغلى ما تقدمة هلل مقابل محبته لك ؟

١- العشور

2- اللوة الشخصية

٣- الدمة

------------------------------------------------------------------------------ -4

أقرأ   يو ١:١٣     &١ يو ١6:٣    &١ يو ٣:١8

ــاه  ــون ت ــب أن تك ــي يج ــا الت ــاس حملبتن ــة و املقي ــي النوعي ــيح ه ــة املس محب

اآلخريــن, كيــف ميكــن أن تقــارن محبتــك لآلخريــن بحبــة املســيح لــك فــي اجلوانب 

اآلتيــة ؟

استمرارية الب

اإلخالص

الغفران

تقدمي املساعدة

ــك  ــر عالقت ــى تتغي ــا حت ــب أن تتبناه ــي يج ــة الت ــوات العملي ــي الط ــا ه م

ــك ؟ ــيح ب ــة املس ــبه عالق ــن لتش باآلخري

------------------------------------------------------------------------------- - ١

------------------------------------------------------------------------------- - 2

------------------------------------------------------------------------------- - ٣
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مالحظات ثالثاً- الرجاء

مقدمة:

هناك ثالثة مبادئ أساسية للحياة املسيحية:

احملبة - اإلميان – الرجاء 

ال ميكننا أن نعيش بدون واحدة منها.

هذا هو الرجاء املبارك )مجيء املسيح ثانية( ليأخذنا معه إلى بيت اآلب. 

ــا  ــورَ َمْجــِد اهلِل الَْعِظيــِم وَُمَخلِِّصَن ــارََك وَُظُه ــاَء امْلَُب ََّج ــَن الر )تــي 2: ١٣( »ُمنَْتِظِري

يَُســوَع امْلَِســيِح«.

)يــو ١4: ٣( »..آتـِـي أَيْضــاً وَآُخذُكـُـْم ِإَلــيَّ، َحتَّــى َحْيُث أَكـُـوُن أَنَا تَكُونـُـوَن أَنُْتــْم أَيْضاً«.  

)1( حقيقة مجيء الرب ثانية

أ- هو حتدث عن هذا األمر 

ِ َفآِمُنــوا بـِـي. فـِـي بَْيــِت  )يــو ١4: ١-٣( »الَ تَْضَطــِرْب قُُلوبُكـُـْم. أَنُْتــْم تُؤِْمُنــوَن بـِـاهللَّ

ــْم  َــا أَْمِضــي ألُِعــدَّ َلكُ ــْم. أَن ــُت َلكُ ِّــي كُنْــُت قَــدْ قُلْ َّ َفإِن ــرَةٌ، وَِإال ِــي َمَنــازُِل كَثِي أَب

ــى  ــيَّ، َحتَّ ــْم ِإَل ــاً وَآُخذُكُ ــي أَيْض ــاً آتِ ــْم َمكَان ــَددُْت َلكُ ــُت وَأَْع ــاً، وَِإْن َمَضْي َمكَان

َــا تَكُونُــوَن أَنُْتــْم أَيْضــاً«. ــوُن أَن َحْيــُث أَكُ

ــٍذ  ــَماِء. وَِحيَنِئ ــي السَّ ــاِن فِ ــِن اإلِنَْس ْ ــُة اب ــرُ َعالََم ــٍذ تَْظَه ــت 24: ٣0( »وَِحيَنِئ )م

ــَماِء  تَُنــوُح َجِميــُع قََبائـِـِل األَرِْض، وَيُبِْصــرُوَن ابـْـَن اإلِنَْســاِن آتِيــاً َعَلــى َســَحاِب السَّ

بُِقــوٍَّة وََمْجــٍد كَثِيــٍر«.

َِّة َساَعٍة يَأْتِي رَبُّكُْم«. َّكُْم الَ تَْعَلُموَن فِي أَي )مت 24: 42( »اِْسَهرُوا ِإذاً ألَن

ــاَعٍة الَ  ــي َس ــُه فِ َّ ــَتِعدِّيَن، ألَن ــاً ُمْس ــْم أَيْض ــوا أَنُْت ــَك كُونُ ــت 24: 44( »لِذَلِ )م

ــاِن«. ــُن اإلِنَْس ْ ــي اب ِ ــوَن يَأْت تَُظنُّ

ــي  ِ ــي يَأْت ــاَعَة الَّتِ ــوَْم واَلَ السَّ ــوَن الَْي ــْم الَ تَْعِرُف َّكُ )مــت 25: ١٣( »َفاْســَهرُوا ِإذاً ألَن

ْــُن  اإلِنَْســاِن«.  فِيَهــا اب

)مــت 25: ٣١( »وََمَتــى َجــاَء ابُْن اإلِنَْســاِن فـِـي َمْجــِدِه وََجِميــُع امْلاَلَئِكَِة الِْقدِّيِســنَ 

َمَعــُه، َفِحيَنِئــٍذ يَْجِلــُس َعَلــى كُرِْســيِّ َمْجِدِه«.
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مالحظات
ب - بشارة املالك 

َّــا قـَـاَل َهــذَا ارْتََفــَع وَُهــْم يَنُْظــرُوَن وَأََخذَتُْه َســَحابٌَة َعــنْ أَْعُيِنِهْم.  )أع ١: 9-١١( »ومََل

ــَماِء وَُهــَو ُمنَْطِلــقٌ ِإذَا رَُجــالَِن قـَـدْ وَقََفــا بِِهــْم  وَفِيَمــا كَانـُـوا يَْشــَخُصوَن ِإَلــى السَّ

ــرُوَن  ــنَ تَنُْظ ــْم وَاِقِف ــا بَاُلكُ ــوَن، َم ــاُل اجْلَِليِليُّ ــا الرَِّج ــاالَ: »أَيَُّه ــَض، وَقَ ــاٍس أَبَْي بِِلَب

ــَماِء َســَيأْتِي َهكـَـذَا  ــَماِء؟ ِإنَّ يَُســوَع َهــذَا الَّــِذي ارْتََفــَع َعنْكـُـْم ِإَلــى السَّ ِإَلــى السَّ

َماِء«    كََما رَأَيُْتُموُه ُمنَْطِلقاً ِإَلى السَّ

ج- كلمات الرسل

ََّنا أَْشــَقى  )١كو ١5: ١9، 20( »ِإْن كَاَن َلَنا فِي َهِذِه اْلََياِة َفَقْط رََجاٌء فِي امْلَِســيِح َفإِن

َّاِقِديَن«. َجِميــِع النَّــاِس. وََلِكــِن اآلَن قـَـدْ قَاَم امْلَِســيُح ِمَن األَْمــَواِت وََصــارَ بَاكـُـورَةَ الر

َماِويِّ« )١كو ١5: 49( »وَكََما َلِبْسَنا ُصورَةَ التُّرَابِيِّ َسَنلَْبُس أَيْضاً ُصورَةَ السَّ

)١كــو ١5: 5١-55( »ُهــَوذَا ِســرٌّ أَقُوُلــُه َلكـُـْم: الَ نَرْقـُـُد كُلَُّنــا وََلِكنََّنــا كُلََّنــا نََتَغيَّــرُ، 

َّــُه َســُيَبوَُّق َفُيَقــاُم األَْمــَواُت  ، ِعنـْـَد الُْبــوِق األَِخيــِر. َفإِن فـِـي َلَْظــٍة فـِـي َطرَْفــِة َعــْنٍ

ــادٍ،  ــَدَم َفَس ــَس َع ــدَّ أَْن يَلَْب ــَد الَ بُ ــذَا الَْفاِس ــرُ. ألَنَّ َه ــُن نََتَغيَّ ــادٍ وَنَْح َعِدميـِـي َفَس

وََهــذَا امْلَائـِـَت يَلَْبــُس َعــَدَم َمــوٍْت. وََمَتــى َلِبــَس َهــذَا الَْفاِســُد َعــَدَم َفَســادٍ، وََلِبَس 

َهــذَا امْلَائـِـُت َعــَدَم َمــوٍْت، َفِحيَنِئــٍذ تَِصيــرُ الْكَِلَمــُة امْلَكُْتوبـَـُة: »ابُْتِلــَع امْلـَـوُْت ِإَلــى 

غََلَبــٍة«. أَيـْـَن َشــوْكَُتَك يـَـا َمــوُْت؟ أَيـْـَن غََلَبُتــِك يـَـا َهاِويـَـُة؟«.

، الَّــِذي فِيــهِ تَزُوُل  َّبِّ )2بــط ٣: ١0-١٣( »وََلِكــنْ َســَيأْتِي كَِلــصٍّ فـِـي اللَّْيــِل، يـَـوُْم الــر

ــاُت  ــِرُق األَرُْض وَامْلَْصُنوَع ــًة، وحََتَْت ــلُّ الَْعَناِصــرُ ُمْحَتِرقَ ــَماوَاُت بَِضِجيــٍج، وَتَنَْح السَّ

، أَيَّ أُنـَـاٍس يَِجــُب أَْن تَكُونـُـوا أَنُْتــْم فِــي  الَّتِــي فِيَهــا. َفِبَمــا أَنَّ َهــِذِه كُلََّهــا تَنَْحــلُّ

، الَّــِذي  َّبِّ ِســيرٍَة ُمَقدََّســٍة وَتَْقــَوى؟ ُمنَْتِظِريــَن وََطالِِبــنَ ُســرَْعَة َمِجــيِء يـَـوِْم الــر

ــا بَِحَســبِ  ــًة تَــذُوُب. وََلِكنََّن ــًة، وَالَْعَناِصــرُ ُمْحَتِرقَ ــَماوَاُت ُملَْتِهَب بِــهِ تَنَْحــلُّ السَّ

وَْعــِدِه نَنَْتِظــرُ َســَماوَاٍت َجِديــَدةً وَأَرْضــاً َجِديــَدةً، يَْســكُُن فِيَهــا الِْبــرُّ«. 

)١يــو ٣: 2، ٣( »أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، اآلَن نَْحــُن أَواْلَدُ اهلِل، وََلــْم يُْظَهــرْ بَْعــُد َماذَا َســَنكُوُن. 

ــنْ  ــَو. وَكُلُّ َم ــا ُه ــَنرَاُه كََم ــا َس ََّن ــُه، ألَن ــوُن ِمثَْل ــرَ نَكُ ــُه ِإذَا أُْظِه َّ ــُم أَن ــنْ نَْعَل وََلِك

ــرُ نَْفَســُه كََمــا ُهــَو َطاِهــرٌ«. ََّجــاُء بـِـهِ، يَُطهِّ ِعنـْـَدُه َهــذَا الر

ــَن،  َّاِقِدي ــِة الر ــنْ ِجَه ــَوةُ ِم ــا اإلِْخ ــوا أَيَُّه ــُد أَْن َتَْهُل ــمَّ الَ أُرِي ــس 4: ١٣-١8( »ثُ )١ت

ــوَع  ــُن أَنَّ يَُس ــا نُؤِْم َّ َّــُه ِإْن كُن ــْم. ألَن ــاَء َلُه ــَن الَ رََج ــنَ الَِّذي ــوا كَالَْباِق ُ ــيْ الَ حَتْزَن لِكَ

ــا  ََّن ــُه. َفإِن ــُدوَن بَِيُســوَع َســُيْحِضرُُهُم اهلُل أَيْضــاً َمَع َّاِق ــَك الر ــاَم، َفكَذَلِ ــاَت وَقَ َم

َّبِّ  ََّنــا نَْحــُن األَْحَيــاَء الَْباِقــنَ ِإَلــى َمِجــيِء الــر : ِإن َّبِّ نَُقــوُل َلكـُـْم َهــذَا بِكَِلَمــِة الــر

ــَن.  َّاِقِدي ــِبقُ الر الَ نَْس
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مالحظات
ــٍة  ــِس َمالَئِكَ ــوِْت رَئِي ــاٍف، بَِص ــَماِء بُِهَت ــَن السَّ ــِزُل ِم ــوَْف يَنْ َّبَّ نَْفَســُه َس ــر ألَنَّ ال

ــاَء الَْباِقــنَ  ــُن األَْحَي ــمَّ نَْح َّالً. ثُ ــي امْلَِســيِح َســَيُقوُموَن أَو ــَواُت فِ ــوِق اهلِل، وَاألَْم وَبُ

ــذَا  ــَواِء، وََهكَ ــي الَْه َّبِّ فِ ــاِة الــر ــُحبِ مِلاُلَقَ ــي السُّ َســُنْخَطُف َجِميعــاً َمَعُهــْم فِ

ــكاَلَِم«. ــذَا الْ ــْم بَْعضــاً بَِه ــزُّوا بَْعُضكُ ــَك َع . لِذَلِ َّبِّ ــر ــَع ال ــوُن كُلَّ ِحــٍن َم نَكُ

)رؤ ٣: 2١( » َمــنْ يَْغِلــُب َفَســأُْعطِيهِ أَْن يَْجِلــَس َمِعــي فـِـي َعرِْشــي، كََمــا غََلبـْـُت 

أَنـَـا أَيْضــاً وََجَلْســُت َمــَع أَبـِـي فـِـي َعرِْشــهِ«.

د - مجيئه األول دليل مجيئه الثاني

ــات  ــل امليــالد بئ ــوداً مــن عــذراء قب ــاب بجــيء املســيح مول ــأ الكت فكمــا تنب

ــكل تأكيــد ســتتحقق النبــوات عــن  ــه، هكــذا ب الســنن، وقــد حتققــت نبوات

ــًة. ــه ثاني مجيئ

هـ- الطوفان - سدوم وعمورة

تعبير في العهد القدمي يصور إمكانية انقضاء العالم 

ــاُء  َّــُه ِمــنْ ِحــنَ رَقَــَد اآلبَ ــهِ؟ ألَن ــُد َمِجيِئ ــَو َموِْع ْــَن ُه ــنَ: أَي )2بــط ٣: 4-6( »وَقَائِِل

ــْم:  ــْم بِإِرَادَتِِه ــِة. ألَنَّ َهــذَا يَْخَفــى َعَلْيِه ــدِْء اْلَِليَق ــنْ بَ ــذَا ِم ــاٍق َهكَ كُلُّ َشــيٍْء بَ

ِ قَائَِمــًة ِمــَن امْلـَـاِء وَبِامْلـَـاِء،  ــَماوَاِت كَانـَـْت ُمنـْـذُ الَْقــِدمِي وَاألَرَْض بِكَِلَمــِة اهللَّ أَنَّ السَّ

ــُن ِحيَنِئــٍذ َفــاَض َعَلْيــهِ امْلـَـاُء َفَهَلــَك«. اللََّواتِــي بِِهــنَّ الَْعاَلــُم الْكَائِ

و - النظرة العلمية املعاصرة

تخبرنا بإمكانية حدوث نهاية للكرة األرضية بصور متعددة مثل:

- الطاقة النووية املتاحة اليوم التي ميكن أن تفني عاملنا كله.

- تصــادم األجــرام الســماوية الــذي ميكــن أن يفجــر الكــرة األرضية فال يبقــى كائن 

واحد حي.

ز- من مالمح مجيء املسيح:

• إنه قريب

َلَواِت«. ُلوا وَاْصُحــوا لِلصَّ ـَـا نَِهايـَـُة كُلِّ َشــيٍْء قَِد اقَْترَبـَـْت، َفَتَعقَّ )١بــط 4: 7( » وَِإنَّ

• يأتي في ساعة ال نظنها
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ــاَعٍة الَ  ــي َس ــُه فِ َّ ــَتِعدِّيَن، ألَن ــاً ُمْس ــْم أَيْض ــوا أَنُْت ــَك كُونُ ــت 24: 44( »لِذَلِ )م

ــاِن«. ــُن اإلِنَْس ْ ــي اب ِ ــوَن يَأْت تَُظنُّ

ِــي  ــي يَأْت ــاَعَة الَّتِ ــوَْم واَلَ السَّ ــْم الَ تَْعِرُفــوَن الَْي َّكُ )مــت 25: ١٣( » َفاْســَهرُوا ِإذاً ألَن

فِيَهــا ابـْـُن اإلِنَْســاِن«

ــاً  ــَدةً وَأَرْض ــَماوَاٍت َجِدي ــرُ َس ــِدِه نَنَْتِظ ــبِ وَْع ــا بَِحَس ــط ٣: ١٣، ١4( »وََلِكنََّن )2ب

ــِذِه،  ــرُوَن َه ــْم ُمنَْتِظ ــاُء، ِإذْ أَنُْت ــا األَِحبَّ ــَك أَيَُّه ــرُّ. لِذَلِ ــا الِْب ــكُُن فِيَه ــَدةً، يَْس َجِدي

ــالٍَم«. ــي َس ــٍب، فِ ــٍس واَلَ َعْي َ ــالَ دَن ــَدُه بِ ــُدوا ِعنْ ــُدوا لُِتوَج اْجَتِه

 

ح- عالمات مجيئه:

1- اجملاعات واألوبئة 

حروب – مجاعات – أوبئة – زالزل – اضطهاد للمؤمنن – ظهور أنبياء كذبة

ــيُح  ــَو امْلَِس ــا ُه َ ــنَ: أَن ــِمي قَائِِل ــَيأْتُوَن بِاْس ــَن َس ــإِنَّ كَثِيِري ــت 24: 5-١٣( »َف )م

وَيُِضلُّــوَن كَثِيِريــَن. وََســوَْف تَْســَمُعوَن بُِحــرُوٍب وَأَْخَبــارِ ُحــرُوٍب. اُنُْظــرُوا الَ تَرْتَاُعــوا. 

ــٌة  َّــُه تَُقــوُم أُمَّ َّــُه الَ بـُـدَّ أَْن تَكُــوَن َهــِذِه كُلَُّهــا، وََلِكــنْ َلْيــَس امْلُنَْتَهــى بَْعــُد. ألَن ألَن

ــي أََماِكــَن.  ــٌة وَزاَلَزُِل فِ ــوُن َمَجاَعــاٌت وَأَوْبَِئ ــٍة، وَتَكُ ــى مَمَْلكَ ــٌة َعَل ــٍة ومََمَْلكَ ــى أُمَّ َعَل

وََلِكــنَّ َهــِذِه كُلََّهــا ُمبَْتَدأُ األَوَْجــاِع. ِحيَنِئــٍذ يَُســلُِّمونَكُْم ِإَلــى ِضيــٍق وَيَْقُتُلونَكُْم، 

ــرُوَن  ــرُ كَثِي ــٍذ يَْعثُ ــِمي. وَِحيَنِئ ــِل اْس ــِع األَُمِ ألَْج ــنْ َجِمي ــنَ ِم ــوَن ُمبَْغِض وَتَكُونُ

وَيَُســلُِّموَن بَْعُضُهــْم بَْعضــاً، وَيُبِْغُضــوَن بَْعُضُهــْم بَْعضــاً، وَيَُقــوُم أَنِْبَيــاُء كَذَبـَـٌة 

كَثِيــرُوَن وَيُِضلُّــوَن كَثِيِريــَن. وَلِكَثـْـرَِة اإلِثـْـِم تَبْــرُدُ َمَحبَّــُة الْكَثِيِريــَن. وََلِكــِن الَّــِذي 

يَْصِبــرُ ِإَلــى امْلُنَْتَهــى َفَهــذَا يَْخُلــُص«. 

ب- الكرازة باإلجنيل

ــَهادَةً  ــكُونَِة َش ــي كُلِّ امْلَْس ــِذِه فِ ــوِت َه ــارَِة امْلََلكُ ــرَزُ بِِبَش ــت 24: ١4( »وَيُكْ )م

ــى«.  ــي امْلُنَْتَه ِ ــمَّ  يَأْت . ثُ ــِع األَُمِ جِلَِمي
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)2( روعة هذا الوعد املبارك:

أ - سنراه كما هو. سننظر مجده وجهاً لوجه

)١يــو ٣: 2( »أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، اآلَن نَْحــُن أَواْلَدُ اهلِل، وََلــْم يُْظَهــرْ بَْعــُد َماذَا َســَنكُوُن. 

ََّنــا َســَنرَاُه كََمــا ُهــَو«. َّــُه ِإذَا أُْظِهــرَ نَكـُـوُن ِمثَْلــُه، ألَن وََلِكــنْ نَْعَلــُم أَن

ب - سنكون مثله

)١يــو ٣: 2( »أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، اآلَن نَْحــُن أَواْلَدُ اهلِل، وََلــْم يُْظَهــرْ بَْعــُد َماذَا َســَنكُوُن. 

ََّنــا َســَنرَاُه كََمــا ُهــَو«. َّــُه ِإذَا أُْظِهــرَ نَكـُـوُن ِمثَْلــُه، ألَن وََلِكــنْ نَْعَلــُم أَن

ج- سنكون معه كل حني 

ــى  ــَماَء األُوَل ــَدةً، ألَنَّ السَّ ــاً َجِدي ــَدةً وَأَرْض ــَماًء َجِدي ــُت َس ْ ــمَّ رَأَي )رؤ 2١: ١-8( »ثُ

ــُت  ْ ــا رَأَي ــا يُوَحنَّ َ ــُد. وَأَن ــا بَْع ــي َم ــُد فِ ــرُ الَ يُوَج ــا، وَالَْبْح ــى َمَضَت وَاألَرَْض األُوَل

ــَماِء ِمــنْ ِعنـْـِد اهلِل ُمَهيَّأَةً  امْلَِديَنــَة امْلَُقدََّســَة أُورَُشــِليَم اجْلَِديــَدةَ نَازَِلــًة ِمــَن السَّ

ــَماِء قَائـِـالً: ُهــَوذَا  ََّنــٍة لِرَُجِلَهــا. وََســِمْعُت َصوْتــاً َعِظيمــاً ِمــَن السَّ كََعــرُوٍس ُمزَي

َمْســكَُن اهلِل َمــَع النَّــاِس، وَُهــَو َسَيْســكُُن َمَعُهــْم، وَُهــْم يَكُونـُـوَن َلــُه َشــْعباً. 

ــنْ  ــٍة ِم ــُح اهلُل كُلَّ دَْمَع ــْم. وََسَيْمَس ــاً َلُه ــْم ِإَله ــوُن َمَعُه ــُه يَكُ وَاهلُل نَْفُس

ــوُن ُحــزٌْن واَلَ ُصــرَاٌخ واَلَ وََجــٌع  ــُد، واَلَ يَكُ ــي َمــا بَْع ــوُن فِ ُعُيونِِهــْم، وَامْلـَـوُْت الَ يَكُ

فـِـي َمــا بَْعــُد، ألَنَّ األُُمــورَ األُوَلــى قـَـدْ َمَضــْت. وَقـَـاَل اجْلَالـِـُس َعَلــى الَْعــرِْش: َهــا 

ـْـَواَل َصادِقَــٌة  ــإِنَّ َهــِذِه األَق ــْب، َف ــَي: اكُْت ــُع كُلَّ َشــيٍْء َجِديــداً. وَقَــاَل لِ َــا أَْصَن أَن

َــا  ــُة. أَن ــُة وَالنَِّهايَ ــاُء، الِْبَدايَ َــا ُهــَو األَلِــُف وَالَْي َّ! أَن ــٌة. ثُــمَّ قَــاَل لِــي: قَــدْ َت وَأَِميَن

ــِرْث كُلَّ  ــْب يَ ــنْ يَْغِل ــاً. َم ان ــاِة َمجَّ ــاِء اْلََي ــوِع َم ــنْ يَنُْب ــاَن ِم ــي الَْعْطَش أُْعطِ

ــا اْلَائُِفــوَن وَغَْيــرُ امْلُؤِْمِنــنَ  َشــيٍْء، وَأَكُــوُن َلــُه ِإَلهــاً وَُهــَو يَكُــوُن لـِـَي ابْنــاً. وَأَمَّ

ــِة  ــُع الْكَذَبَ ــاِن وََجِمي ــَدةُ األَوْثَ ــَحرَةُ وََعَب ــاةُ وَالسَّ ــوَن وَالزُّنَ ــوَن وَالَْقاتُِل َِّجُس وَالر

ـَـوُْت الثَّانِــي«.  ــَو امْل ــِذي ُه ــٍت، الَّ ــارٍ وَِكبِْري ــَدِة بَِن ــرَِة امْلُتَِّق ــي الُْبَحْي َفَنِصيُبُهــْم فِ

ــنْ ِإْن  ــٌح. وََلِك ْ ــَو رِب ـَـوُْت ُه ــيُح، وَامْل ــَي امْلَِس ــاةَ ِه ــَي اْلََي ــي ١: 2١-2٣( »ألَنَّ لِ )ف

ــاةُ فِــي اجْلََســِد ِهــَي لِــي ثََمــرُ َعَمِلــي، َفَمــاذَا أَْخَتــارُ؟ َلْســُت أَدْرِي!  كَانَــِت اْلََي

: لـِـَي اْشــتَِهاٌء أَْن أَنَْطِلــقَ وَأَكـُـوَن َمــَع امْلَِســيِح. ذَاَك  ِّــي َمْحُصــورٌ ِمــنْ االِثَْنــْنِ َفإِن

أَْفَضــُل ِجــّداً«



٣6

مالحظات
د- يوم املكافأة:

َّــَم بـِـهِ. ُهــَوذَا ِإبِْليــُس ُمزِْمــٌع أَْن  َّــا أَنـْـَت َعتِيــدٌ أَْن تََتأَل )رؤ 2: ١0( »الَ تََخــِف الَْبتَّــَة مِم

َّبـُـوا، وَيَكـُـوَن َلكـُـْم ِضيــقٌ َعَشــرَةَ  ــْجِن لِكـَـيْ ُتَر يُلِْقــَي بَْعضــاً ِمنْكـُـْم فـِـي السِّ

َّــاٍم. كـُـنْ أَِمينــاً ِإَلــى امْلـَـوِْت َفَســأُْعطِيَك ِإكِْليــَل اْلََيــاِة«. أَي

)رؤ ٣: 2١( »َمــنْ يَْغِلــُب َفَســأُْعطِيهِ أَْن يَْجِلــَس َمِعــي فـِـي َعرِْشــي، كََمــا غََلبـْـُت 

أَنـَـا أَيْضــاً وََجَلْســُت َمــَع أَبـِـي فـِـي َعرِْشــهِ«.

الـِـُح وَاألَِمــنُ. كُنـْـَت  ــا أَيَُّهــا الَْعبـْـُد الصَّ )مــت 25: 2١( »َفَقــاَل َلــُه َســيُِّدُه: نِِعمَّ

أَِمينــاً فـِـي الَْقِليــِل َفأُِقيُمــَك َعَلــى الْكَثِيــِر. ادُْخــْل ِإَلــى َفــرَِح َســيِِّدَك«.

)3( متطلبات هذا الرجاء:

1- التوبة والرجوع للرب:

 مثل العذارى والكيمات

ِّــي َمــا أَْعِرُفكُــنَّ. َفاْســَهرُوا ِإذاً  )متــى 25: ١2، ١٣( »َفأََجــاَب: اْلـَـقَّ أَقُــوُل َلكُــنَّ: ِإن

ِــي فِيَهــا ابـْـُن اإلِنَْســاِن«.  ــاَعَة الَّتِــي يَأْت َّكُــْم الَ تَْعِرُفــوَن الَْيــوَْم واَلَ السَّ ألَن

2- القداسة والسهر والصالة.

رُ نَْفَسُه كََما ُهَو َطاِهرٌ«. ََّجاُء بِهِ، يَُطهِّ )١يو ٣: ٣( »وَكُلُّ َمنْ ِعنَْدُه َهذَا الر

َلَواِت«. ُلوا وَاْصُحوا لِلصَّ )١بط 4: 7( »نَِهايَُة كُلِّ َشيٍْء قَِد اقَْترَبَْت، َفَتَعقَّ

، أَيَّ أُنـَـاٍس يَِجــُب أَْن تَكُونـُـوا أَنُْتــْم فـِـي  )2بــط ٣: ١١( »َفِبَمــا أَنَّ َهــِذِه كُلََّهــا تَنَْحــلُّ

ــٍة وَتَْقَوى؟« ــيرٍَة ُمَقدََّس ِس

3- الصبر وحتمل املشقات. 

ــرَ  )١تــس ١: ٣( »ُمَتذَكِِّريــَن بـِـالَ انِْقَطــاٍع َعَمــَل ِإميَانِكُــْم، وَتََعــَب َمَحبَّتِكُــْم، وََصبْ

رََجائِكُــْم«  

4- الشهادة )منتظرين وطالبني سرعة مجيء يوم الرب(

)مــت 24: ١4( »وَيُكـْـرَزُ بِِبَشــارَِة امْلََلكـُـوِت َهــِذِه فـِـي كُلِّ امْلَْســكُونَِة َشــَهادَةً جِلَِميِع 

ِــي امْلُنَْتَهى«.  . ثُــمَّ يَأْت األَُمِ
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مالحظات
َّبَّ اإلَِلــَه فـِـي قُُلوبِكـُـْم، ُمْســَتِعدِّيَن دَائِمــاً ِلَُاوَبـَـِة  )١بــط ٣: ١5( »بـَـْل قَدُِّســوا الــر

ََّجــاِء الَّــِذي فِيكـُـْم بَِودَاَعــٍة وََخــوٍْف« كُلِّ َمــنْ يَْســأَُلكُْم َعــنْ َســَببِ الر

، الَّــِذي بـِـهِ تَنَْحــلُّ  َّبِّ )2بــط ٣: ١2( »ُمنَْتِظِريــَن وََطالِِبــنَ ُســرَْعَة َمِجــيِء يـَـوِْم الــر

ــَماوَاُت ُملَْتِهَبــًة، وَالَْعَناِصــرُ ُمْحَتِرقـَـًة تـَـذُوُب«. السَّ

شواهد كتابية عن الرجاء

ِ َفآِمُنــوا بـِـي. فـِـي بَْيــِت  )يــو ١4: ١-٣( »الَ تَْضَطــِرْب قُُلوبُكـُـْم. أَنُْتــْم تُؤِْمُنــوَن بـِـاهللَّ

ــْم  َــا أَْمِضــي ألُِعــدَّ َلكُ ــْم. أَن ــُت َلكُ ِّــي كُنْــُت قَــدْ قُلْ َّ َفإِن ــرَةٌ، وَِإال ِــي َمَنــازُِل كَثِي أَب

ــى  ــيَّ، َحتَّ ــْم ِإَل ــاً وَآُخذُكُ ــي أَيْض ــاً آتِ ــْم َمكَان ــَددُْت َلكُ ــُت وَأَْع ــاً، وَِإْن َمَضْي َمكَان

َــا تَكُونُــوَن أَنُْتــْم أَيْضــاً«. ــوُن أَن َحْيــُث أَكُ

َّــا قـَـاَل َهــذَا ارْتََفــَع وَُهــْم يَنُْظــرُوَن وَأََخذَتُْه َســَحابٌَة َعــنْ أَْعُيِنِهْم.  )أع ١: 9-١١( »ومََل

ــَماِء وَُهــَو ُمنَْطِلــقٌ ِإذَا رَُجــالَِن قـَـدْ وَقََفــا بِِهــْم  وَفِيَمــا كَانـُـوا يَْشــَخُصوَن ِإَلــى السَّ

ــرُوَن  ــنَ تَنُْظ ــْم وَاِقِف ــا بَاُلكُ ــوَن، َم ــاُل اجْلَِليِليُّ ــا الرَِّج ــاالَ: »أَيَُّه ــَض، وَقَ ــاٍس أَبَْي بِِلَب

ــَماِء َســَيأْتِي َهكـَـذَا  ــَماِء؟ ِإنَّ يَُســوَع َهــذَا الَّــِذي ارْتََفــَع َعنْكـُـْم ِإَلــى السَّ ِإَلــى السَّ

ــَماِء«. كََمــا رَأَيُْتُمــوُه ُمنَْطِلقــاً ِإَلــى السَّ

ََّجــاَء امْلَُبــارََك وَُظُهــورَ َمْجــِد اهلِل الَْعِظيــِم وَُمَخلِِّصَنــا  )تــي 2: ١٣( »ُمنَْتِظِريــَن الر

يَُســوَع امْلَِســيِح«

)١يــو ٣: 2، ٣( »أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، اآلَن نَْحــُن أَواْلَدُ اهلِل، وََلــْم يُْظَهــرْ بَْعــُد َماذَا َســَنكُوُن. 

ــنْ  ــَو. وَكُلُّ َم ــا ُه ــَنرَاُه كََم ــا َس ََّن ــُه، ألَن ــوُن ِمثَْل ــرَ نَكُ ــُه ِإذَا أُْظِه َّ ــُم أَن ــنْ نَْعَل وََلِك

ــرُ نَْفَســُه كََمــا ُهــَو َطاِهــرٌ« ََّجــاُء بـِـهِ، يَُطهِّ ِعنـْـَدُه َهــذَا الر

َّبَّ اإلَِلــَه فـِـي قُُلوبِكـُـْم، ُمْســَتِعدِّيَن دَائِمــاً ِلَُاوَبـَـِة  )١بــط ٣: ١5( »بـَـْل قَدُِّســوا الــر

ََّجــاِء الَّــِذي فِيكـُـْم بَِودَاَعــٍة وََخــوٍْف« كُلِّ َمــنْ يَْســأَُلكُْم َعــنْ َســَببِ الر

ــي  ِ ــي يَأْت ــاَعَة الَّتِ ــوَْم واَلَ السَّ ــوَن الَْي ــْم الَ تَْعِرُف َّكُ )مــت 25: ١٣( »َفاْســَهرُوا ِإذاً ألَن

ْــُن اإلِنَْســاِن«.  فِيَهــا اب

ــاَعٍة الَ  ــي َس ــُه فِ َّ ــَتِعدِّيَن، ألَن ــاً ُمْس ــْم أَيْض ــوا أَنُْت ــَك كُونُ ــت 24: 44( »لِذَلِ )م

ــاِن«. ــُن اإلِنَْس ْ ــي اب ِ ــوَن يَأْت تَُظنُّ

)مــت 24: ١4( »وَيُكـْـرَزُ بِِبَشــارَِة امْلََلكـُـوِت َهــِذِه فـِـي كُلِّ امْلَْســكُونَِة َشــَهادَةً جِلَِميِع 

ِــي امْلُنَْتَهى«.  . ثُــمَّ يَأْت األَُمِ



٣8

مالحظات
َّــَك الَْيــوَْم تَكـُـوُن َمِعــي فِــي  )لــو 2٣: 4٣( »َفَقــاَل َلــُه يَُســوُع: اْلـَـقَّ أَقـُـوُل َلــَك: ِإن

الِْفــرْدَوِْس«.

)في ١: 2١-2٣( »لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع املسيح ذاك أفضل جداً«

)١كو ١5: ١9-58( :

ََّنا أَْشــَقى َجِميِع النَّاِس«. »ِإْن كَاَن َلَنــا فـِـي َهــِذِه اْلََياِة َفَقــْط رََجاٌء فِي امْلَِســيِح َفإِن

َّاِقِديَن«. » وََلِكِن اآلَن قَدْ قَاَم امْلَِسيُح ِمَن األَْمَواِت وََصارَ بَاكُورَةَ الر

َماِويِّ. »وَكََما َلِبْسَنا ُصورَةَ التُّرَابِيِّ َسَنلَْبُس أَيْضاً ُصورَةَ السَّ

ــي َعَمــِل  ــرَ ُمَتزَْعِزِعــنَ، ُمكْثِِريــَن فِ »ِإذاً يَــا ِإْخَوتِــي األَِحبَّــاَء كُونُــوا رَاِســِخنَ، غَْي

.» َّبِّ ــالً فِــي الــر ــْم َلْيــَس بَاطِ َّبِّ كُلَّ ِحــٍن، َعامِلـِـنَ أَنَّ تََعَبكُ الــر

، الَّــِذي فِيــهِ تَزُوُل  َّبِّ )2بــط ٣: ١0-١4( »وََلِكــنْ َســَيأْتِي كَِلــصٍّ فـِـي اللَّْيــِل، يـَـوُْم الــر

ــاُت  ــِرُق األَرُْض وَامْلَْصُنوَع ــًة، وحََتَْت ــلُّ الَْعَناِصــرُ ُمْحَتِرقَ ــَماوَاُت بَِضِجيــٍج، وَتَنَْح السَّ

، أَيَّ أُنـَـاٍس يَِجــُب أَْن تَكُونـُـوا أَنُْتــْم فِــي  الَّتِــي فِيَهــا. َفِبَمــا أَنَّ َهــِذِه كُلََّهــا تَنَْحــلُّ

، الَّــِذي  َّبِّ ِســيرٍَة ُمَقدََّســٍة وَتَْقــَوى؟ ُمنَْتِظِريــَن وََطالِِبــنَ ُســرَْعَة َمِجــيِء يـَـوِْم الــر

ــا بَِحَســبِ  ــًة تَــذُوُب. وََلِكنََّن ــًة، وَالَْعَناِصــرُ ُمْحَتِرقَ ــَماوَاُت ُملَْتِهَب بِــهِ تَنَْحــلُّ السَّ

وَْعــِدِه نَنَْتِظــرُ َســَماوَاٍت َجِديــَدةً وَأَرْضــاً َجِديــَدةً، يَْســكُُن فِيَهــا الِْبــرُّ«. 

َلَواِت«. ُلوا وَاْصُحوا لِلصَّ َا نَِهايَُة كُلِّ َشيٍْء قَِد اقَْترَبَْت، َفَتَعقَّ )١بط 4: 7( »وَِإنَّ
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مالحظات
أسئلة تطبيقية

الرجاء

) تي 2:١٣(

ما هو تعريف الرجاء ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

من حياتك الشخصية ماهو الرجاء الذي تعيش له ؟

١- مكانة مرموقة في العمل

2- مستوى مادي أفضل

٣- مستوى روحي أعمق

------------------------------------------ -4

ما الذي يجعل مجيء املسيح ثانية حقيقة بالنسبة لك ؟ 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ما هي النتائج اإليجابية لئ املسيح ثانية بالنسبة لك شخصياً ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

كيف يكون الرجاء مؤثر في ترتيب أولوياتك و اختياراتك  اليومية  ؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------


