
  .ليست هذه الحياة هي آل ما في األمر
.  ليست الحياة على األرض سوى البروفة النهائية لعمل فني قبل العرض الحقيقي

 مما – في األبدّية –خرى بعد الموت فاّنك سوف تقضي وقتًا أطول جدًا في الحياة األ
ك ان األرض هي منطقة التجهيز، ما قبل الدراسة، التجريب قبل حيات.  تقضيه هنا
انها فترة التدريب قبل المباراة الفعلية و مرحلة التسخين قبل أن يبدأ .  في األبدّية

  .ان هذه الحياة هي تأهيل لألخرى.  السباق
سوف تعيش على أآثر تقدير مائة عام على األرض، لكنك سوف تحيا لألبد في 

ملة ان وقتك على األرض ليس سوى ج"وآما قال السيد توماس براون، .  األبدية
  .لقد ًخلقت لتحيا لألبد".  اعتراضّية صغيرة في األبدّية

 ان لديك فطرة غريزية تشتاق ".جعل األبدية في قلبهم"يقول الكتاب المقدس، 
وعلى الرغم من .  الى الخلود، وذلك ألن اهللا قد صّممك على صورته، لتحيا لألبدّية

ت يبدو دائمًا غير طبيعي و غير أننا نعلم أن الجميع في النهاية يموتون، اّال أن المو
ان السبب الذي ألجله نشعر أننا يجب أن نحيا الى األبد هو أن اهللا قد ربط .  عادل

  !تلك الرغبة بأذهاننا
سوف يتوقف قلبك عن النبض في أحد األيام، وتلك سوف تكون نهاية جسدك 

كن  مسوعمرك على األرض، لكّنها لن تكون نهايتك، فجسدك الترابي ليس سوى
، لكنه يشير الى "الخيمة"ان الكتاب المقدس يدعو جسدك الترابي .  مؤقت لروحك

ألننا نعلم أّنه ان "اذ يذآر الكتاب المقدس، ".  المسكن"جسدك المستقبلي باعتباره 
من اهللا بيت غير مصنوع بيد ُنقض بيت خيمتنا األرضي فلنا في السموات بناء 

  ).١: ٥ آورنثوس ٢ ("أبدي
م الحياة على األرض الكثير من االختيارات، فان األبدية تهب شيئين بينما تقد

ان عالقتك مع اهللا على األرض سوف تحّدد عالقتك معه في . السماء أو الجحيم: فقط
األبدية، فان تعلمت أن تحب وتثق فب يسوع، سوف ُتدعى ألن تمضي باقي األبدّية 

 وخالصه، فسوف تقضي من ناحية أخرى، ان رفضت محّبته، وغفرانه،.  معه
 .األبدّية بعيدًا عن اهللا الى األبد

لتكن ’هؤالء الذين يقولون هللا : هناك نوعان من الناس"قال سي أس لويس، 
 ستكون ان مأساة الكثيرين".  ‘حسنًا، افعل ما تشاء‘وآخرون يقول لهم اهللا،  ‘مشيئتك

  .نا على األرضاحتمال األبدية بدون اهللا ألنهم اختاروا أن يعيشوا بدونه ه
عندما تفهم تمامًا أنه يوجد ما هو أآثر من مجّرد الحياة هنا، وتدرك أن الحياة 

سوف تبدأ بالعيش .  ليست سوى اعداد لألبدّية، سوف تبدأ في الحياة بشكل مختلف
على ضوء األبدية، وذلك سوف ينطبع على آيفية التعامل مع آل العالقات، والمهام، 

طة، واألهداف، وحتى المشاآل التي آانت هامة للغاية سوف والظروف، جميع األنش

آلما عشت هللا عن قرب، آلما بدا .  نتباهكتبدو فجأة تافهة، ومبتذلة، وغير جديرة با
  .آل شيء آخر أصغر

عندما تحيا على ضوء األبدية، تتغّير قيمك وتستخدم وقتك ومالك بمزيد من 
 ي منزلة أعلى بالمقارنة مع الشهرةآما انك تضع العالقات واألشخاص ف.  الحكمة

لن تهّمك فيما .  سوف ُيعاد ترتيب أولوياتك.  أو الغنى أو االنجازات أو حتى المتعة
 ،فقد قال بولس.  واألزياء، والقيم المعروفة والتقاليد السائدةبعد مسايرة األعراف، 

  ).٧: ٣فيليبي  ("ذا قد حسبته من أجل المسيح خسارةما آان لي ربحًا فه"
ان آان الوقت الذي تمضيه على األرض هو آل ما في حياتك لكنت قد 

يمكنك أن تتجاهل آل ما يتعّلق .  اقترحت عليك أن تبدأ في أن تحيا على الفور
بل يمكنك .  بالصالح واألخالق، ولن يكون عليك أن تقلق بشأن أية عواقب ألفعالك

ك لن يكون لها أصداء طويلة أن تنغمس بالكامل في التمرآز حول الذات ألن أفعال
لكن الموت ليس هو نهايتك، األمر الذي يقلب الموازين ويغّير جميع .  المدى

ان الموت ليس هو النهاية، لكنه مرحلة انتقالية نحو األبدية، لذلك !  الحسابات
م به في حياتنا آل عمل نقو.  فهناك عواقب أبدية لكل ما تقوم به على األرض

  . يهتّز في األبديةيضرب على وتر سوف
ذي سوف تبدو عليه الحياة في األبدية ممع اهللا؟  بصراحة، ان سعة عقولنا ما ال

سوف يبدو ذلك وآأنك تحاول .  ال يمكنها أن تتعامل مع روعة وعظمة السماء
لم يتم اختراع آلمات يمكنها .  شرح شبكة االنترنت لنملة، وهو أمر عديم الجدوى

ما لم تَر عين ولم تسمع "ب المقّدس، بأية حال أن تنقل اختبار األبدية، اذ يذآر الكتا
  ).٩: ٢ آورنثوس ١(" ان ما أعّده اهللا للذين يحّبونهأذن ولم يخطر على بال انس

ومع ذلك، فقد قّدم اهللا لنا لمحات عن االبدّية في آلمته، فنحن نعلم أن اهللا يعّد لنا 
مؤمنين، سوف نتوّحد مرة أخرى في السماء مع األحّباء ال.  اآلن مسكنًا أبديًا

وسوف نتحّرر من آل ألم ومعاناة، وُنكافأ من أجل أمانتنا على األرض، ونكلف 
طين بالهاالت، لنلعب لن نتمّدد على السحب محا.  بالقيام بعمل نستمتع به

لكننا سوف نتمّتع بشرآة متواصلة مع اهللا، وهو سيتمتع بنا طوال !  بالقيثارات
  .أبدية غير محدودة وبال نهاية

 لديه قصد لحياتك على األرض، لكّنه ال ينتهي هنا، بل ان خطته تتضّمن ان اهللا
اذ يذآر الكتاب .  ؛ ان اهللا يقّدم لك فرصة ما بعد العمر"فرصة العمر"أآثر من 
مزمور  (" أفكار قلبه الى دور فدور.تثبتأما مؤامرة الرب فالى األبد "المقّدس، 

١١: ٣٣.(  
لب الناس بخصوص األبدية هو أثناء ان الوقت الوحيد الذي يفكر فيه أغ

قد تشعر أن .  الجنازات، وعندئذ يكون التفكير ضحًال وعاطفيًا ومبنّيًا على الجهل



 الصحّي في الواقع أن تحيا في حالة من التفكير في الموت أمر سقيم، لكن من غير
ال يسع سوى األحمق أن يستمر .  االنكار للموت وال تضع في اعتبارك ما هو حتمي

في الحياة بدون استعداد لما نعرف جميعًا أنه سوف يحدث في النهاية، لذلك فانك 
  .تحتاج أن تكثر التفكير في األبدّية ال أن تقّلله

وآما أن التسعة أشهر التي قضيتها في بطن أّمك لم تكن هي نهاية في حّد ذاتها 
ان آانت لديك عالقة .  ةبل اعداد للحياة، هكذا أيضًا هذه الحياة اّنها اعداد لتلك اآلتي

مع اهللا من خالل يسوع، فلن يكون عليك ان تخاف من الموت، اذ أّنه هو الباب 
 على األرض، لكّنه لن سوف يكون الموت هو الساعة األخيرة من وقتك.  لألبدّية

وبدًال من أن يكون نهاية حياتك، فسوف يكون عيد ميالدك في الحياة .  يكون آخرتك
" ألن ليس لنا هنا مدينة باقّية لكّننا نطلب العتيدة"ول الكتاب المقّدس، األبدّية، اذ يق

  ).١٤: ١٣عبرانيين (
ان وقتنا على األرض بالمقارنة مع األبدّية ليس سوى طرفة عين، لكن عواقبه 

التي تحّدد مصيرنا في الحياة أعمالنا في هذه الحياة هي .  سوف تستمّر الى األبد
 آل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون فاذ نحن واثقون "علبنا أن نكون. األخرى

  ).٦: ٥ آورنثوس ٢" (في الجسد فنحن متغربون في الرب
  

  التفكير في الهدف من حياتي
  .الحياة هي أآثر من مجّرد هنا واآلن: نقطة للتأمل
" والعالم يمضي وشهواته، وأّما الذي يصنع مشيئة اهللا فيثبت الى األبد" :آية للتذّآر

  )١٧: ٢ يوحنا ١(
 بما أّنني خلقت ألحيا الى األبد، فما هو األمر الذي يجب أن أتوّقف :سؤال للتفكير

  عن عمله، وما األمر الذي يجب أن أبدأ عمله اليوم؟
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 برآات في بيتك
  

  .ًا لتأتي ببرآات اهللا إلى بيوتنا و حياتنادراسة آلمة اهللا سوّي
  

  الترحيب
  :أهدافنا هي
  .أن نحب اهللا من آّل قلوبنا وأن ننمو في نعمته وفي حّبه .١
 .أن نحّب بعضنا، وننمو في عالقتنا مع بعضنا البعض .٢
وأن نوصل .  أن نحّب  الكنيسة، ونراها تنمو في األعداد واألعضاء .٣

  . شخصو وتتضاعف١٥-١٠آل خدمة منزلّية أن تنمو لغاية 
  الترانيم

  حاجات الصالة
  العبادة
  الدرس
  األسئلة

  الصالة الختامّية
  

   موجود هنا على هذه األرض؟لماذا أنا
   لقد ُخلقت لتحيا لألبد– ٤الدرس 

  
  )١١: ٣جامعة " (جعل األبدية في قلبهم"

  
ال، ال، !  حدان اهللا لم يخلق بالتأآيد مثل ذلك الكيان االنساني ليوجد لمّدة يوم وا"

  أبراهام لينكولن". لقد خلق االنسان للخلود
  

   متى آانت المرة األخيرة التي فّكرنا فيها باألبدية؟–سؤال 
 


