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 تدر�ب أسايس 
 الغفران والقيامة واحلياة األبدية:  ٦املحارضة 

 أر. يس. سربول 

اليت تتضمن  ،  األخ�ة يف قانون اإليمان  تناول اتلأ�يدات اثلالث نس ،  انحول قانون اإليم  يف هذه املحارضة األخ�ة 
من ب� اتلأ�يدات   اتلأ�يد األول لق نظرة ىلعفلن. واحلياة األبدية، وقيامة اجلسد، وغفران اخلطايا ، عقيدة اإليمان

يف    أحيانًا   الهوت يتذمر من ضياع ال   الهو�استمعت إىل  منذ فرتة ليست بطو�لة.  أال وهو غفران اخلطايا ،  األخ�ة
أين  "وقال    ، وعقيدة ذلاك،  ودلينا عقيدة هلذا األمر   ،العمل الكفاري �و  �شأن ما صنعه اهللا �سيادته   نظر�ات �ّردة

ومع .   مسألة شخصية جًداو�  ؟"قال "أين رسالة غفران اخلطايا   شخصيًا تلك العقائد؟"   يف لك ما تعنيه نلا   التشديد
ح�  ،  شخيص وجتر�يب قليًال   إن استطعت الالكم من منطلق،  �دًدا،  ا أعرفنأ.  قلب املسيحية  هنا ي�من  ،ذلك

اختباري  بُ ،  من وجهة نظر جتر�بية،  اخلالص باملسيح  أرجع إىل  باملشاعرمن  بُعد اعطيف،  عد متعلق  إذا جاز   من 
يف ما يتعلق    رخ وأ�رث من أي يشء آ،  وأعتقد أن هذا.  ىلع غفران خطاياي  كب�  ويعبمثابة  اختباري  اكن  ،  اتلعب�

�شلك    و�مكننا اتللكم عنه  ،"اختبار انلعمة"  �ن �س� ذلك.  رأًسا ىلع عقب  هو ما قلب حيايت ،  و�مشاعري   بنفسييت
اخلطية .  فعلهإىل    ابتعاده عما داعه اهللا   أن يواجه واقع  إ�سانىلع لك    ألن،  يف األمر  عد حقييق جًدا ل�ن ثمة بُ .  نظري 

 .الاكمن يف طبيعتنا البرش�ة يواًع األ�رث ش  � القاسم املشرتك 

األحيان من  كث�  يف  فكر�ة  وأذكر  مناقشات  يف  مؤمن�  دخو�  غ�  ادلفاع،  مع  مسائل  العقائد    ومناقشة  عن 
  من حجج كونية   و�ن �ادل انطالقًا   ،أو إنهم ال يؤمنون باملسيح  إنهم ال يؤمنون باهللا  فيقول يل انلاس،  سيحيةامل

تليولوجية ش  وحجج  دلي  .ابهوما  املفضلة  األسئلة  أحد  أحدهم  ل�ن  ىلع  املسائل   ألطرحها  مجيع  مناقشة    بعد 
أنا متأ�د من أن    –   ولم أسمع يوًما شخًصا   "ل�ن ماذا تفعل بذنبك؟"   وأسأهل   يهأنا أنظر مبارشة يف عين،  الفكر�ة

"ليس دلي أي   ًال قائ لم �سبق أن نظر أحدهم يف عي�، رص�ح  ل�ن خالل حديث شخيص، يفعل ذلك كتابة اللك
  وحالة   يمكننا اتلمي� ب� مشاعر اذلنب.  واذلنب أمر حقييق وموضويع،  واللك �ترب اذلنب،  ألن اللك مذنب،  ذنب"

لكننا  .  و�اتلايل أنا لست مذنبًا"،  "أنا ال أشعر باذلنب  أحيانًا يقول انلاس،  أحيانًا �لط ب� األمر�ن.  اذلنب املوضوعية
ال يم�ن  "  ترص ىلع قوهليق  إن اكن دفاعه الوحيد  لن يؤول إىل أي نتيجة  ن املجرمع عفا دلا ،  يف املحكمة  نعلم أنه
ح�  .  وانلاموس باملعاي�    اذلنب مسألة عالقة موضوعية.  "أل� ال أشعر باذلنب  قد ارت�بت ذلك اجلرم   أن أ�ون

 . حياتنا  ةوعيونل ما �سبب مشلكة حلياتنا ، فإننا �لب ذنبًا ىلع أنفسنا   نتعدى ىلع ناموس اهللا
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واحلياة   غفران اخلطايا، وقيامة اجلسد   –  قانون اإليمانيف  اثلالثة    ب� هذه العنارص  منطيق   رابطأعتقد أنه يوجد  
تعلق فحسب  ال ي  لغفران اخلطايا   هم ابلعد األو�تابيًا،  .  يف منظور مستقب�  يوضع دائًما ألن غفران اخلطايا    –   األبدية 

دليهم عقدة    ت�لمنا كما ينبيغ عن أناس.  اتنا يف هذا العالمىلع شخصي  نبر اذلاذلي تضعه مشاع  تهدئة الشللب
ما يعيق نوعية   ،العاطيف وانلفيس  أن تتسبب �شىت أنواع الشلل  اذلنب  و�ن نعلم أنه يم�ن ملشالك،  شعور باذلنب

سعادة أفضل    و�نالوا حرروا  ليك يت،  ا اآلن وهنمن الشعور باذلنب    إًذا، �سىع انلاس إىل االرتياح.  يف هذا العالم  حياتنا 
ل�ن  .  عديمة األهمية أو إن الكتاب املقدس يعتربها ، إن املسألة عديمة األهمية  أنا ال أقصد القول. يف هذا العالم

�شلك ال لبس  واملسيح علّم  ،  ألن الكتاب املقدس يعلّم،  تتعلق بمستقبلنا   ملشلكة اذلنب كتابيًا  األهمية الرئيسية
 .  عن حياتهحسابًا   هللام دّ سيُق  نا أن لك إ�س فيه

.  وغ� ذلكعن ادلينونة األخ�ة    حدثال �ب انلاس اتل.  �تمعنا يف    إىل اتلعتيم ىلع األمر  أنا أعلم أنه يوجد ميل
يف  .  ادلينونة الرئييس هذا  وع إن عتّمت ىلع موض  وعظ �سوع وتعليمهل  فهم واضحاتلوصل إىل    ل�ن ال يمكنك

تع�    "كر�سيس" لكمة يونانية.  "دينونة"  و� لكمة يونانية تع�،  تؤدي إىل "كرا�سيس"  ا هأن  ىلع   الواقع، هو رأى مهمته
"كرا�سيس".  "دينونة" �سوع  األرض   أحدث  وت�راًرا ،  بظهوره ىلع هذه  مراًرا  يتلكم  نظام    وهو  ن  ع و،  تقديرعن 

نَُّه َماَذا يَنْ يقول ".  تللك ادلينونة األخ�ة   احلرص ىلع االستعداد
َ
َعالََم لُكَُّه    �َْسانُ  اإلِ تَِفعُ أل

ْ
  وََخرِسَ َ�ْفَسُه؟"   هنا لَْو َر�َِح ال

وأن ،  سيظهراء  نفعله يف اخلف  لك أمرأن  نلا  حيث يؤ�د  ،  �شأن تلك ادلينونة األخ�ة  و�ستعمل تعاب� مرعبة أحيانًا 
الٍَة ستُدان" فماذا عن  ،  دانستُ   لك لكمة بطالةنت  اك  نإ.  لة لك لكمة بطا ؟  يف الكم �سوع   هل فّكرت يوًما ".  لُكَّ لَكَِمٍة َ�طَّ

، ديها اليت نب  تلك املالحظات العرضية،  اليت نقوهلا   العديمة األهمية ظاهر�ًا   و�قول إن تلك األمور  لك عمل بطال؟
اخل  األ�شطة غ�  فيها   ط�ةتلك  �شارك  الصغ�ة،  اليت  اتلفاصيل  ادلينونة  تلك  اهللا   ستشملها  أمام  نواجهها  اليت 

خالصة    نقوم به؟ خط�ماذا عن لك عمل   ؟خط�فماذا عن لك عمل  ،  سيُدان إن اكن لك عمل بطال ا،ضمنً . ديرالق
ل�ن ال  ،  و�مكننا إن�اره   يمكننا تأجيل األمر.  سنقّدم حسابًا عنه،  ونفكر فيه ونفعله  � أن لك ما نقوهل  األمر

أسلوب    �شأن  وسيقّدم حسابًا خلالقه  سؤولسان م إ� أن لكب،  العهد اجلديد  هذا أسايس تلعليم.  يمكننا اهلروب منه
 .  عيشه 

   يَا رَبُّ َ�َمْن يَِقُف؟"  ثَامَ "إِْن ُكنَْت تَُراقُِب اآل  ماذا قال داود؟
ً

إىل اإلجابة   ال حاجة فعلية،  ا بالغيً   هذا ما �سميه سؤاال
ما    يَا رَبُّ َ�َمْن يَِقُف؟" مَ ثَا آلتَُراقُِب ا"إِْن ُكنَْت   ح� قال داود   أليس كذلك؟،  ألن اجلواب واضح جًدا،  عليه رصاحة

ووفق معيار  ،  ووفق معيار قداسته،  ه ووفق معيار برّ ،  وفق معيار ناموسه  اكن اهللا سيدين�  إن.  "ال أحد"  هو اجلواب؟
هناك وصف موّحد لرّد  ،  العهد اجلديد عن ادلينونة األخ�ة  هل الحظت أنه ح� يتلكم. فإ� أهلك،  العدل ابلحت

عن مثول    لكما حتدث �سوع أو الرسل  ي نصادفهاذل  دأتعلم ما هو املوضوع املوحّ ؟  سيُدانون  نص اذلي األشخا   علف
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، حىت إن كنت مذنبًا فعًال ،  عليكأحدهم  ح� �شتيك  .  الصمت  ما هو رد الفعل البرشي؟  أمام �كمة اهللا؟  اإل�سان
و�سرتسل لساننا ،  قّدم أعذارنا ون ،  ي�دفاع  بحنص.  بالغه يأو القول إن،  االحتجاج  الطبييع؟  فما هو رد الفعل البرشي 

بتعب�  .  أي أمر فعلناه  حتاول اتلقليل من فظاعة".  ل�ن...،  نعم أنا فعلت ذلك. "تلفس� سبب قيامنا باألمر  بالالكم
 .  الوضع  أو بادلفاع بهدف حتس�، باألعذار آخر، أفواهنا مليئة

.  من سفر أيوب   أعتقد أن التشابه مستوىح  ملاذا؟  ،ملك فسّد  ي س  دلينا  ومإنه يف ي  و�قول نلا الرسل  يقول نلا �سوع 
  و�عد أن استجوب اهللا أيوب ،  طوال أصحاحات عدة  وجاء اهللا و�دأ �ستجو�ه،  مع اهللا  حاجج يتبعد أن اكن أيوب  

َاِب وَ "  وملا تاب قال.  يف انلهاية، تاب أيوب ،  بأسئلة بالغية الواحد تلو اآلخر نَْدُم يِف الرتُّ
َ
َما أ ،  سأضع يدي ىلع ف�،  "دِ الرَّ

بعد  أت�لم  اهللا.  ولن  أمام  نمثل  تقييًما اكمًال وصحيًحا   للمرة األو� يف حياتنا ف،  ح�  اخلطأ    سنلىق  وخايلًا من 
و�ن  ،  فهو سيكون اكمًال ،  وغ� اعدل  ،وظالم  ،�حف  قائل� إن تقييم اهللا حلياتنا ،  ال يمكننا أبًدا أن �تج.  ألعمانلا 

ذلك ناحية  . ذلك سنعرف  ،  سنعرف  من  االحتجاج،  إًذا،  من  جدوى  أخرى ،  ال  ناحية  اتلامة  ،  من  احلماقة  من 
ستسّد  ، مالئمة إطالقًا ل�فاع دلرجة أن اللكمات لن ت�ون، وواضًحا جليًا  سيكون ادليلل قاطًعا جًدا. االحتجاج

 . هنا أفوا 

، والصلب  ،والوالدة من عذراء،  سدجاتل   من  فما الفائدة.  حاجة ماسة هو الغفران  األمر اذلي �تاج إيله اإل�سان
� أن ما   ل�ن خالصة األمر بالنسبة إيل؟  إن لم ي�ن يوجد غفران  والعودة باملجد،  والصعود   ،والقيامة  ،وادلفن

وهذا  .  واتلربر،  وللتصالح معه  ،الستعادة عالقة بر باهللا   اهللا  خرق معاي� برّ   خص هو أتاحه يل وللك ش،  صنعه املسيح
 .  وهو أمر حقييق ،اخلطايا  انرفيتم من خالل غ 

وليس دلي   وأنا معذب بالشعور باذلنب، "لقد ارت�بت هذه اخلطية أناس قائل� جاء إيلَّ  ال أعلم �م مرة كراٍع 
ْ�نَا خِبََطايَانَا " حيث جاء يف الكتاب املقدس، الكتاب املقدسيف  ما جاءهلم فقرأت . سالم" ِمٌ� واََعِدٌل  إِِن اْعرَتَ

َ
  َ�ُهَو أ

 إِثٍْم"  َ�ْغِفَر نَلَا َخَطايَانَا   ىتَّ حَ 
َرنَا ِمْن لُكِّ واعرتفت باخلطية  ،  وتبت عن خطاياي،  فيقولون "أنا أعرف ذلك لكه  .َو�َُطهِّ

هو   فأقول "ما عليك فعله"  ماذا يمكن� أن أفعل؟.  وليس دلي أي سالم،  ما زلت أشعر باذلنبلك�  ،  هللا  مرة  ١٧
هذه    عن  "لم أطلب منك اتلو�ةأقول هل  ف".  عن هذا األمر  مرة  ١٧أنا تبت    و�ة؟تلبا د  ص ق"ماذا ت   فيغضب قائًال .  اتلو�ة"
قلت "هل تدرك    فقال "ماذا تقصد؟".  "أن يغفر لك اخلطية نفسها   من اهللا مرت�عن طلبك    أر�د أن تتوب ،  اخلطية
قلت "إن .  "ال"  ؟"اهللاي�ذب  هل  . ""أجل"  خبطيتك فهو يغفر لك؟"   هل قال اهللا إنك إن اعرتفت ؟  أهنت اهللاكيف  

و�قيت �شعر   ثم نهضت عن ر�بتيك، ذلك مرة واحدة  وفعلت،  إن تبت واعرتفت خبطاياك  قال اهللا إنه سيغفر لك
ىلع ما    بأن ي�ون هلا السلطة انلهائية  هل �سمح ملشاعرك ،  فأنا ما زلت مذنبًا"  وقلت "بما أ� أشعر باذلنب  ،باذلنب
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أجُث �دًدا ىلع  . ة الغرورخطي، أن تعرتف بها  هذه � اخلطية اليت أر�د ، رذا غروإن ه"قلت " وأعلنه؟ وعد به اهللا 
وقلة    انلوع نفسه من اتلناقض   وىلع �سبك إىل اهللا ،  ىلع غرورك اذلي ال يوصف  واطلب من اهللا أن �سا�ك  ر�بتيك

 ".  مّ� حياتنا ي ي اذل   املصداقية

ل�ن يف  .  تللفت انتباهه  ىلع رأسه بلوح خشيب   رضب أحدهملو أنك تكما  ،  بالصدمة  بالطبع، هذا نوع من العالج
ل�ن ليس  ،  بالنسبة إيل�م  ال بأس يف األمر،  بانلعمة  نيل الغفران "قال  ،  الشخص ترب�ر نفسه  �اول هذا   ،الواقع

 يس سربول   رأ  ،ال يقدر أن ي�ّفر عنها   دلرجة أن املسيح بنفسه جًدافظيعة  فخطاياي  ،  ر يس سربولأ  بالنسبة إىل
ليس مرة  ،  وأن أندم يف الرتاب والرماد،  طيلة أيام حيايت   من واجيب أن أشعر بابلؤس .  يقدر أن يعّوض عنها   هحدو

�ب أن تعرتف    مرة ىلع اتلوايل  ١٧  بالطبع، إن ارت�بت اخلطية نفسها .  "ىلع العمل نفسه  مرة  ١٧بل  ،  واحدة فقط
هذا يعكس  ،  الفردية نفسها   تو�ة عن اخلطية الفعلية  وعن  فات متكررة�لم عن اعرتا أنا أت   .مرة ىلع اتلوايل  ١٧  بها 

 . من قانون اإليمان عدم ثقة بهذا ابلند

 ،  "أنا أؤمن بغفران اخلطايا   لكننا نقول كمؤمن� 
ُ
نا ه ".فهو يغفر يل وأعرتف خبطاياي  إىل اهللا   جلأ أنا أؤمن بأ� ح� أ

 والقذر والرهيب  اذلي يز�ل ذلك احلمل املزعج،  "مس�ة احلج"  املؤمن يف�شبه ذلك  .  املسيحية  ياةفرح احل ي�من  
فهو ال يعود �مل  ،  "أنا أغفر لك"  مع� ذلك هو أنه ح� يقول اهللا.  رفعه عنك واطرحه. ا يليق بثقله ىلع الظهراذلي  

ْ�نُونَِة اآلَن ىلَعَ "  فيقول الرسول،  هم يف املسيحأما ل�ين  .  األمر ضدك َء ِمَن ادلَّ يَن ُهْم    َال يَشْ ِ
َّ

هذا  .  يِف الَْمِسيِح �َُسوَع"اذل
.  بغضب اهللا  لن يُدانوا أبًدا،  الشعب املغفور هل، ل�ن اذلين هم يف املسيح، أن �ضع تلقييم ال يع� أنه ليس علينا 
 .  لمرء أن �تربها يم�ن ل هذه أعظم فائدة و�ر�ة

أتم� ذلك ،  صول ىلع مليون دوالرأود احل .  ملكها وأنا ال أ  أود احلصول عليها   يف هذا العالم  ذلا توجد أمور كث�ة
أنا مرسور أل�  ...  وال أحب أن أ�ون،  أود أن أتمتع بصحة جيدة،  �شأن تعليم أوالدي  أضطر إىل القلق  أوّد أال،  فعًال 

أن نرى    ل�ن كبرش، يمكننا أيًضا .  يعانون أ�رث م� ب�ث�   وأنا أرى أناًسا يف هذا العالم،  من مرض موهن  �ال أاع
، بدون اتلأثر بعوامل خارجية  أليس كذلك؟،  ومن السهل اشتهاء يشء ما ،  حبال أفضل من حانلا   ظاهر�ًا ن  يبدو  أناًسا 

لؤلؤة كث�ة    ؟ل�ن ماذا نملك.  و�عمل جيد وجبميع تلك األمور  د أن أنعم بصحة جيدةأو،  أود أن أنعم بضمانة مادية
   .لوثركما قال ، قد يقتلون اجلسد ،اجلسد يتألم نعم، .إىل األبد تدوم إىل مىت؟، خبالقنا   عالقة مشفية ومرمة، اثلمن

�ىل  و ،  أصدقائهإىل    اكن ي�تب رسائل شخصية  من حياته   األخ�ت�يف السنت�،  يف أيامه األخ�ة  اكرل بارت أذكر  
  ها مناليت اع�    ةعن األمراض املختلف  و�نوا ي�تبون مجيًعا لالستفسار.  هوتي�ال لوا لراعة  �ىل او،  طالبه السابق�

ل�ن  .  كسابق عهدها"  عد أجسادنا "لم ت  قال.  "جسدي صدييق"،  "جسدي صدييق"وت�لم عن  .  قبيل نهاية حياته
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ليس من املمتع  ".  فيوًما   ل�ن ادلاخل يتجدد يوًما ،  اإل�سان اخلاريج يف�، "نعم جسدي يف�  :اكن دليه وجهة نظر
  حتصيًال   و� أمور كنت تعتربها ،  يف اجلسد  ظيفيةلوفقد القدرة اون   يف السن  وليس من املمتع أن نتقدم،  أن نمرض 

وال ت�ون متأ�ًدا من   ح� �شعر بألم يف ابلطن، ح� تتخطى سنًا معينة تعلم كيف ي�ون األمر. سابًقا حاصًال 
 .  من العمر كما ح� كنت يف اثلامنة ،مصاب باألنفلونزا  أنك

  ل�ن بفضل .  �ن نعرف ذلك   –  ءاجتاه واحد �و الفنا ب  رتذكرة سف  طعإًذا، وهو ق،  من حياتنا   اجلسد جزء مهم جًدا
طمأنينة  بأو    اهللا ال يعد� بنفس مشفية.  أؤمن بقيامة اجلسد،  يونوس اكرنيس""ر�زور�ش  يمكننا القول  الغفران
 "هذا ما  وأحيانًا كث�ة أقول نلفيس. لكنه يعدنا جبسد جديد ، لؤلؤة كث�ة اثلمن و� حبد ذاتها عبارة عن، فحسب

إيلهتا أح يتالىش  ،جسًدا جديًدا،  ج  العتيق  يف�،  ألن  إننا سننال  ".والعتيق  يقول  أجساًدا جديدة يف    ل�ن اهللا 
،  و�دون ا�الل،  بدون مرض ،  أجساًدا تعمل بدون ألم،  أجساًدا ال تتلف ،  أجساًدا ال تف�،  دةأجساًدا مجَّ ،  القيامة

أن ما يقصدونه بقوهلم    الحظت أن ابلعض يظن،  سد"اجل قيامة  "أنا أؤمن ب  قولح� يقف املؤمن و�.  و�دون موت 
عن جسدنا   فعن أي جسد نتلكم؟،  ة اجلسدمبقيا   ال، ح� نقول إننا نؤمن.  ىلع قيامة املسيح  هو أنهم يؤ�دون  ذلك
هودي  هذا ما يم� ايل.  إىل قيامة أجسادنا   نتوق  �نذلا    ،و� قيامة للمسيح باجلسد،  نتيجة قيامة املسيح   هذه.  �ن

حيث اكن  ،  القديمة  وفق املعتقدات ابللوتونية  ،ىلع أنه فداء من اجلسد  فايلونا� رأى الفداء،  عن ايلونا�  سييحاملو
ل�ن    ؛ذلك السجن أو روحه من    واملوت �رر نفس اإل�سان،  اجلسد هو سجن انلفس،  هو مشلكة اإل�سان  اجلسد

 .  سد اجلفداء  ب ؟فداءأي بل ب، بالفداء من اجلسد املسييح ال يؤمن 

و�ن  .  "اتلناقض املطلق"   اإل�سانسّ�   باساكل،  والالهو� العظيم  الر�ايض والفيلسوف،  باساكل.  إيل�م فكرة أخ�ة
،  فائق العظمة  قال "اإل�سان �لوق:  قضي� جًدا هو اآليت تنا   يرى البرش   باساكلجعل    كنتم تذكرون السبب اذلي

.  ب� العظمة واتلعاسة  هلذه املشادة  كنه تابع وفرّس سبب رؤ�تهل.  هو اتلناقض   هذاو،  "األ�رث تعاسة  و� الوقت نفسه
اليت تفتقر إىل    األخرى   انيةاحليو  الاكئنات  ليس مثل،  ىلع اتلأمل واتلبرّص واتلفك�  عظمة اإل�سان ت�من يف قدرته

لك ما نراه   �جاوز إىل حد كبتت  واتلأمل  البرش�ة ىلع اتلفك� ل�ن من الواضح أن القدرة.  وغ�ها   قدرات فكر�ة
اليت  وأن يفعل األمور  ،  العالم اذلي أ�شأه  ذلا يقدر اإل�سان أن ينشئ ،  وهذه � عظمة اإل�سان  .ىلع هذه األرض 

  � أيًضا سبب تعاستنا   قدرتنا ىلع اتلأمل.  أساس تعاسته  إن هذا يف الوقت نفسه  باساكلومع ذلك يقول  .  يفعلها 
من تلك اليت    حبياة أفضل  يملك دائًما القدرة ىلع اتلأمل  فك� واتلأملاتل ىلع    إل�سان بقدرتهوهو أن ا،  سبب اآليت لل

  يمكن� أن أختيل حياة .  مع آمال خائبة  إًذا، �ن نعيش دائًما .  أو اليت يقدر أن ينشئها ،  الوقت احلايليف    �ظى بها 
 .  م يف السناتلقدّ  ةيال يمكن� إيقاف عمل،  أن أعيشها ل�ن ال يمكن�، و�دون موت ، بدون ألم، و�دون معاناة
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ونصبح أذكياء بعد فوات  ،  "رساعن ما نتقدم يف السن،  من "بنسلفانيان دا�ش"  اجريف املت  أنا أقرأ اللوحات الصغ�ة 
   ؟ملاذا  صحيح؟.  األوان"

ً
د أن أتم�ن من  ما أو  فعلال �سمح يل جسدي ب ،  ح� أبدأ بفهم احلياة.  ال يبدو األمر اعدال

.  تعانون من هذه املشلكة.  ون عقونلا غ� متطورةت�،  بأفضل حال  وح� ت�ون أجسادنا   .نأل� أتقدم يف الس  ،فعله
و�قول ابلعض إن هذا  .  ل�ن ال يمكننا حتقيق ذلك،  احلايل  بوضع أفضل من وضعنا   ل�ن يمكننا اتلفك� دائًما 

  املقدس   علنه الكتابي  ل�ن ما .  اعلم مستقب�يف    ومثلهم  حالمهموهو أن انلاس �ُسقطون أ ،  إ�شاء ادليانات  أساس
و�فضل  ،  وهو يقول نلا إنه سيأيت وقت،  انترص ىلع املوت   ل�ن �سوع املسيح،  أو إسقاط أمنية  ليس حتقيق أمنية

اليت نتمتع بها  ةلنستمر يف احليا  �ن نبذل لك ما يف وسعنا   .وسننال حياة أبدية ح� ستُقام أجسادنا ،  غفران اخلطايا 
،  ال أر�د أن أموت   :ىلع االنطالق �و املجهول  كما قال "شاي�سب�"  ،اليت دليه  للمنا حتّمل العيفضل معظ.  اآلن

ل�ن احلياة اليت    .ما زلت أر�د أن أعيش  ،واملوت   ،واملرض   ،واأللم  ،والفشل  ،�شو�ها ادلموع   أر�د أن أتمسك حبياة
.  لك دمعة من دموعنا   شخصيًا ح  حيث سيمس  إنها يف حالة  حيث يقول ر�نا ،  � حياة أبدية  يف قيامة اجلسد  وُعدنا بها 

 .  هذا هو اإل�يل  –  ال موت وال خطيةووال حزن  ألمبعد لن ي�ون هناك 

هو ملا    وال أر�د أن أفقد شهييت،  اخليايلإىل ذلك املاكن    للوصول لك� ال أر�د بطاقة  ،  اعتبار األمر خيايلًا و�مكنك  
  . يف قانون اإليمان  املتعلق ب�ل أمر آخر ،  اخلطايا ان  غفرل�ن األمر يبدأ ب.  لك إ�سان  ألن هذا ما ير�ده  ،حقييق

ليك حتمل وتنجب  ،  يلحي عذراء  إنه هو من أرسل روحه القدوس   ،وات واألرض ا صانع السم،  اتلابع هللا اآلب القدير
  ب ومات وقرُب فصل.  يف عهد بيالطس ابلنطي  بن يُدان هو من جعل اال ،  واألرض   ماءواإلهل السيد خالق الس .  طفًال 

  وهو يقول إنه يوًما ما سيأيت ،  وهو جالس عن يم� اهللا اآلن،  وصعد إىل السماء  ثم قام من املوت ،  جلحيمىل اونزل إ
  اذلي �لق مجاعة   إنه هو من يرسل الروح القدس،  راننا إنه هو أساس غف.  األحياء واألموات،  من هناك يلدين اجلميع

الكنيسةتُ  بقيامة  ،  دىع  األبد  اجلسدوهو يعدنا  العهد اجلديد.  يةو�احلياة  و� تلخص  ،  باختصار  هذه � رسالة 
  متأ�د من أنه سيستمر   وأنا .  وسبب مثابرته لفرتة طو�لة،  غ� قانون اإليمان  أظن أن هذا يصّور.  جوهر املسيحية
 . يف األيام املقبلة
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