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 كيفية استخدام هذا الدرس ودليل الدراسة
هذا مصمم لُيستخدم جنًبا إلى جنب مع فيديو الدرس المرتبط به. وإن لم تستطع الوصول إلى الفيديو،  دليل الدراسة

لدليل يصلح أيًضا مع النسخة المسموعة أو المقروءة من الدرس. باإلضافة إلى ذلك، فإن الغرض من فإن هذا ا
 الدرس ودليل الدراسة هو استخدامهم داخل إطار تعليمّي، ولكن يمكن استخدامها أيًضا للدراسة الفردّية إن لزم األمر.

 

 الدرسمشاهدتك قبل  

o استكمل كل القراءات الموصى بها  —استعد. 

o في جزء المالحظات الموجود في دليل الدراسة، تم تقسيم الدرس إلى   —حدد جدوًلا للمشاهدة
مقاطع تتناسب مع الفيديو. وألن دروس خدمة األلفّية الثالثة مكتظة بالمعلومات، ربما ترغب أيًضا 

 في وضع جدول لفترات االستراحة. وهذه االستراحة ينبغي أن تكون عند األقسام الرئيسية.

 للدرسثناء مشاهدتك أ 

o  في دليل الدراسة على الخطوط العريضة الجزء الخاص بالمالحظات يحتوي  —دّون مالحظاتك
إيجاز الكثير من عبر المعلومات. وقد تم بالفعل لتوجيهك األساسية للدرس، ومالحظات مفتاحية 

ضيف أيًضا ، لكن تأكد من أن تضيف عليها مالحظاتك الخاصة. ينبغي أن تاألفكار الرئيسية
 تساعدك على تذّكر األفكار الرئيسية، ووصفها، والدفاع عنها. إضافية داعمةتفاصيل 

o يمكن أن تظهر لديك تعليقات و/أو أسئلة ، أثناء مشاهدتك للفيديو  —سّجل التعليقات واألسئلة
حتى يمكنك أن تشارك بها . استخدم الهوامش لتسجل تعليقاتك وأسئلتك بخصوص ما تتعلمه

 وعة بعد وقت المشاهدة.المجم

o تشغيل قد تجد من المفيد أن توقف أو تعيد  — أوقف فيديو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منه
، أو مراجعة مفاهيم صعبة، أو كي تتمكن من تدوين مالحظات إضافية أجزاء معينةالفيديو عند 

 .مناقشة نقاط مثيرة لالهتمام

 بعد مشاهدتك الدرس 

o البد أن للدرس. الرئيسي على المحتوى مؤسسة أسئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. يجب اإلجابة على هذه األسئلة بصورة تجيب على هذه األسئلة في الموضع المتاح لهذا األمر

 فردّية وليس في مجموعة.

o أسئلة التطبيق هي أسئلة تربط محتوى الدرس بالحياة   —أجب على أسئلة التطبيق وناقشها
والالهوت، والخدمة. أسئلة التطبيق مناسبة لتكون تكليفات مكتوبة أو كموضوعات  المسيحية،

 بالنسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفضل أال تتخطى اإلجابات صفحة واحدة. .للمناقشة الجماعّية
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 المالحظات
 
I. المقدمة 

 

 .دراسة أو عقيدة األمور األخيرة  - اإلسخاتولوجي
 

 .األخيرة ُر البشُر أفراًدا أحداَث األيامكيف يختب دراسة - اإلسخاتولوجي الشخصي
 
 

II. حالة الحاضرةال 
 

 :خالل األيام األخيرة، أو اإلسخاتون 
 

 ،الخطية)مثل:  "هذا الدهر" يختبرون مشقات - "(المولودون من جديد  )" المؤمنون  
 .(الخالص ،الغفرانمثل: ) "اآلتي الدهر" ، و بركات(الموت

 
هذا " مشقاتفي األغلب يختبرون  - ("المولودين من جديد   غير")غير المؤمنين  

 ."الدهرِ 
 

 .روحًيا أحياء ؛خلوقين ثانية أو مولودين ثانيةم – المولودين من جديد  
 

 .روحًيا أموات   ؛غير المولودين ثانيةغير المخلوقين ثانيًة أو  – غير المولودين من جديد
 

 

 المولودين من جديد غير .أ
 

 ما لم يتم تجديدهم أون ُيوَلدون أمواًتا روحيًّا ويظُلوا في هذه الحالِة الساقطي البشرإن 
" بواسطِة الروِح القدسِ  والدتهم"  .من جديد 
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 الموت الروحي .1
 

 ونحُن أموات  روحًيا، تظُل أرواُحنا نشطًة داخَل أجساِدنا. حتى
 
 

 ريَة بموت  روحيّ لعَن هللُا البشحين تمرََّد آدُم وحواُء على هللِا في جنِة عدن، 
 (.3-2تكوين )

 
 

 )الخطيَة تسكُن داخَل أجساِدنا هو جوهُر الموِت الروحيّ  الفساد الروحي إن
 وتسيطُر على أذهاِننا(.

 
 

رومية  ؛7-5: 3على كلِّ نسِل آدَم وحواَء بالجسِد )يوحنا  الموت الروحييؤثُِّر 
 (.13: 2كولوسي  ؛10: 8

 
 

 . العجز األدبي2
 
 على إرضاِء هللِا أو استحقاِق بركاِته. درةالق عدم - ياألدب العجز

 
 :سغسطينو حاالت العجز األدبي أل

 

على عدِم  ةالقدر  - (posse non peccare) بوسيه نون بيكاريه 
 .)حالة آدم وحواء األدبية قبل السقوط( ارتكاِب الخطية
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 - (non posse non peccare) نون بوسيه نون بيكاريه 
 بعدحالة آدم وحواء األدبية ) ارتكاِب الخطيةِ عن عدِم  زالعج

 .(السقوط
 

 بالجسِد القدرَة األدبيَة على تجنُِّب الخطية. آدم وحواء كلِّ نسلِ بعد السقوط فقد 

 
 

ى تلك الحالِة يبقون علو  جديد  يعيشون تحَت سطوِة الخطيةِ المولودين من  غير
 .إلى أن يخلَِّصهم هللاُ  من الموِت الروحيّ 

 
 ِل أعمال  يعتبُرها هللُا صالحةً عاجزون أدبيًّا عن عم لمولودين من جديد  ا غير

 (.8-6: 8رومية  ؛45-43: 6)لوقا 
 
 
 العداوة مع هللا. 3

 

يحبون هم  ؛ضمَن صفوِف إبليسِ ويحاربون  المولودين من جديد  هم أعداء  للِ  غير
 (.3-1: 2)أفسس  خطيَتهم ويبغضون هللاَ 

 
 
 

)رومية  أن يقاُسوا الغضَب األبديَّ للِ الدينونِة، ومحكوم  عليهم ب هم تحتَ  ،أعداء للك
 .(4: 4، يعقوب 44-42: 8يوحنا  ؛21: 1؛ كولوسي 10: 5
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 مولودين من جديدال .ب
 

بواسطِة عمِل الروِح  (مولودين ثانيةً )ال مخلوقين ثانيًة أوال هم مولودين من جديدإن ال
 القدِس.

 
 حياة الروحيةال. 1

 

أرواُحنا من  ال بدَّ أن تنتقلَ ، كي نوَلَد من جديد  ه الكتاُب المقدُس بأن يعلِّمُ 
 :الموِت إلى الحياةِ 

 

: 2كولوسي  ؛5-4: 2أفسس  ؛24: 5يوحنا  - "القيامة الروحية" 
13. 

 
 

 .5: 3تيطس  ؛6-3: 3يوحنا  - "الوالدة الثانية" 
 

، تنتقُل   ن الموِت إلى الحياةِ أرواُحنا محيَن يِلُدنا الروُح القدُس من جديد 
 األبدية.

 
 

يد  بالفعِل في الحالِة بركًة يتمتُع بها المولودون من جد هيالحياِة األبديِة 
 .(13-11: 5يوحنا  1 ؛12: 6تيموثاوس  1؛ 28: 10)يوحنا  الحاضرةِ 

 
 القدرة األدبية .2
 

 .إرضاِء هللِا واستحقاِق بركاِته على القدرة - درة األدبيةالق
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ُننا، ولكنها خالِصنا ربح  تمكُِّننا من  ًل تنا األدبيةقدر إن  من طاعِة  ُتمكّ 
 مشيئِة هللِا، والسعِي لنواِل بركاِت ملكوِته.

 
 ألغسطينوس: ةاألدبي لقدرةحاالت ا

 

على عدِم  القدرة - (posse non peccare) بوسيه نون بيكاريه 
 .ط(األدبية آلدم وحواء قبل السقو  )الحالة ارتكاِب الخطيةِ 

 

 العجز - (non posse non peccare) نون بوسيه نون بيكاريه 
 .(السقوط بعدالحالة األدبية آلدم وحواء ) عن عدِم ارتكاِب الخطيةِ 

 

على عدِم  القدرة -( posse non peccare) بوسيه نون بيكاريه 
 بعد التجديد بواسطةالتي تعود لنا  ارتكاِب الخطيِة )الحالة األدبية

 .(الروح القدس
 

: 7)رومية  فساَد الخطيِة وتأثيَرها تماًما من حياِتناالروح القدس ال يزيُل 
 (.11: 2طرس ب 1 ؛17: 5؛ غالطية 14-25

 
لحًة مع أننا نظلُّ نعُثُر بسبِب تأثيِر الخطيِة، لكنَّنا أيًضا نعمُل أعمااًل صا

 (.13: 2)فيلبي  بسبِب تأثيِر الروِح القدسِ 
 

الهوِت اإلنجيليين على أنَّ هللَا له الحُق في أن يأخَذ يتفُق جميُع علماِء ال
إن  بعضاللكن يقوُل  ،األعماِل الصالحِة التي نعَمُلهاالفضَل ألجِل 

 من االستحقاِق أيًضا. قدر  المولودين من جديد  يمكُن أن يطالبوا بحِقهم في 
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لنا مسؤوليَة ال هللاقد أعاَد  قياِم بأعمال  لنا قدرتنا األدبيِة، وصاَر ُيَحمِّ
 صالحة .

 
 

 
 مصالحة مع هللاال .3

 

: 5)رومية  هعهدِ  لوعودِ  ه، وورثةً بيتِ  نا أهلَ ر  ، ِص المسيحِ  موتِ  من خاللِ 
 (.22-21: 1كولوسي  ؛10
 
 

 

 المسيح:بألننا نتحد 
 

 .صفِته االبَن المحبوَب لدى هللاِ ب ة يسوعفي مكاننشترُك  
 
 

 .ه لناكماالِت المسيِح وبرَّ  هللا َيحتِسبُ  
 
 
 .بل فقط بركاتِ  - لم تبَق علينا أيُة عقوبة   

 
 

: 5كورنثوس  2) ميم  لوعوِد هللِا اإلسخاتولوجيةهو تت بالمسيحِ  االتحاد
17.) 

 
 



 مالحظاتال                  

 ليأِت ملكوتك: عقيدة اإلسخاتولوجي
 األحياء واألموات: لثانيالدرس ا

 http://arabic.thirdmill.org ةخدمات األلفّية الثالث 2018 ©

 

9 

III. حالة الوسطيةال 

 

حالِتنا الحاضرِة من حياة  بالجسِد على األرِض الحاليِة،  بينالفترة  - الحالُة الوسطيةُ 
 .اواِت الجديدِة واألرِض الجديدةِ حياة  بالجسِد في السموحالِتنا األخيرِة من 

 
 
 لموت الجسديا .أ

 

 خطيةِ  بسببِ  على البشريةِ  التي صبَّها هللاُ  من اللعنةِ  جزء  هو  الموت الجسديّ إن 
 (.17: 2 )التكوين آدمَ 

 
 

َت خطيُة آدَم الموَت  َت إليه أيًض  الروحي  كما مدَّ ا إلى الجنِس البشريِّ بأكمِله، مدَّ
 (.17-12: 5)رومية  الجسدي  الموَت 

 
 
 

: 11يوحنا  ؛22-20: 17 ملوك 1) لُّ جزًءا منا حتى بعَد أن نموتَ أجساَدنا تظ
43-44). 

 
 

نرجَو  مازلنا. لكن المولودين من جديد السماُء موضًعا رائًعا ألرواحِ  ستكونُ 
 استرداًدا في المستقبِل.
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 أرواح غير المولودين من جديد .ب

 

 أرواُحنا موجودًة، تفكُر، وتشعُر حتى بعَد أن تموَت أجساُدنا. تظلُّ 
 

 
ِتها العادلِة المولودين من جديد  إلى هللِا ستبدُأ في مقاساِة عقوب غير حيَن ترجُع أرواحُ 

 (.5-4: 12)لوقا  في الجحيمِ 
 

 الكلمات المستخدمة "للجحيم" في الكتاب المقدس:
 

אֹול] شيؤول  : 9مزمور ال) ِر المولودين من جديد  أرواِح غي موطن - [שְׁ
17). 
 
 .(11: 15، أمثال 6: 26" )أيوب هالك" - [ֲאַבּדֹון] دون ڤأ 

 .(19-15: 14)إشعياء  موضع العقوبة "؛الجب " -[ בֹור] بور 

 .(15: 10)لوقا  موضع العقوبة -[ ᾅδης] أدس 

 :الهاوية –[ ἄβυσσος] أبوسوس 

o (11-1: 9رؤيا لا، 31: 8)لوقا  لألرواِح النجسةِ  سجن. 
 

o  ُبما في ذلك أيًضا روح يسوع البارةالبشرِ  كنى أرواحِ موضع س ، 
 .(7: 10)رومية 

 
: 5)متى  قوبة، وعذاب، وهالك شديدع موضع - أو جهنم[ γέεννα] جيّنا 

 .(3:3يعقوب  ؛43: 9؛ مرقس 22
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 ليتعذَب في الفور  تحدَث يسوُع عن غنيّ  ماَت، فذهَب على  ،31-19: 16قا في لو 
 الجحيِم.

 
 

 ج. أرواح المولودين من جديد
 

 .تتمتُع أرواُح المولودين من جديد  بعربوِن بركاِتهم األخيرةِ بعد الموت، 
 
 محضر الرب .1

 

، تؤَخُذ نفوُسهم على الفورِ  إلى محضِر هللِا  حين يموُت المولودون من جديد 
: 1ي فيلب ؛8: 5ورنثوس ك 2 ؛9: 6رؤيا ال ؛43: 23)لوقا  في السماءِ 

23.) 
 

 

 ترقد سواء   في السماءِ  الربِ  إلى محضرِ  من جديدن يالمولود أرواحُ  ؤَخذُ تُ 
 ال. مأ فعلية   هم في قبور  أجسادُ 

 
 

وكأنها بعد الموت،  تظُل أرواُحنا مع أجساِدنا - "رقاد الروحالرأي البديل: "
 (.51: 15كورنثوس  1 ؛2: 12)دانيال  إلى أن يأتَي يسوُع ثانيةً  نائمة،

 
 

 وجهة نظر "رقاد الروح" مع الكتاِب المقدِس:ال تتفق 
 

آمن يسوُع، وبولُس، وآخرون بأنهم سينعمون بالوجوِد بعُضهم مع  
 بعض  في السماِء بعَد موِتهم مباشرًة.

 

 الشهداَء موجودون هناك بالفعِل، وفي كامِل وعِيهم. 
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)يوحنا  الموتِ  لوصفِ  كمجاز "رقاد"أو  "نوم" تعبيرالكتاُب المقدُس  يستخدم
11 :11-14). 

 
 

 شركةال. 2
 

مع بالشركِة  أرواح المولودين من جديد تمتعخالل الحالة الوسطية، ت
 :في السماء ِمن  َجِديد ينَ لمولودِ لى األخرَ  رواحِ األ

 

متعون بالشركِة في السماِء يعرفون بعُضهم البعَض، ويت الشهداء 
ل بالدينونِة األخيرةِ أن مًعا  هللاَ مناشدين  ،أحُدهم مع اآلخرِ   يعجِّ

 (.10-9: 6 )الرؤيا

 
 

في التجلي  ومَع بعِضِهم الَبعضتحدث موسى وإيليا مع يسوع  
 (.31، 30: 9لوقا  ؛4: 9؛ مرقس 3: 17)متى 

 
 

( 26: 16)لوقا  التي رواها يسوُع عن إبراهيَم والغنيّ  القصة تشير 
رواِح األخَرى كانا في شركة  مع جميِع األ إبراهيَم ولعازرَ إلى أن 

 للمولوِديَن ِمن  َجِديد.
 
 

ن يشمُل كلَّ من ُولَد م عن محفل  سماويّ   العبرانيين تتحدُث رسالةُ  
، 22: 12 ؛40: 11عبرانيين ال) جديد  واجتاَز الموَت الجسديَّ 

23). 
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 قداسة الكاملةال .3
  

 .الكاملةَ  اسةَ يبلغون القد الوسطيةِ  الحالةِ  في أثناءِ  من جديد  المولودين  أرواحُ 
 

 .في محضِر هللاِ  ية، والقبولاألدب الطهارة - قداسة اإلنسان
 

 األدبية ألغسطينوس: حاالت القدرة
 

على عدِم  القدرة - (posse non peccare) بوسيه نون بيكاريه 
 .)حالة آدم وحواء األدبية قبل السقوط( ارتكاِب الخطيةِ 

 

 العجز - (non posse non peccare) نون بوسيه نون بيكاريه 
 .)حالة آدم وحواء األدبية بعد السقوط( عن عدِم ارتكاِب الخطيةِ 

 

على عدِم  القدرة -( posse non peccare) بوسيه نون بيكاريه 
حين ُيحِيي الروُح )الحالة األدبية التي نستعيدها  ارتكاِب الخطيةِ 

 .(القدُس أرواَحنا من جديد  
 

عن ارتكاِب  العجز -( non posse peccare) نون بوسيه بيكاريه 
 .)الحالة األدبية عندما ندخل الحالة النهائية للفداء( الخطيةِ 

 
 

يشيُر الكتاُب المقدُس إلى أننا نفقَد بالفعِل القدرَة على ارتكاِب الخطيِة حين 
 (.23: 12عبرانيين ال) الحالَة الوسطيةَ  ندخلُ 

 

، وعلى الفوِر تنتقُل إلى قداسةِ تصيُر أرواُح المؤمنين عند موِتهم كاملًة في ال"
 .(37، السؤال وستمنستر الموجز دليل أسئلة وأجوبةالمجِد" )

 

بينما تسكُن الخطيُة قلوَبنا، فهي تستغُل أجساَدنا لتحارَب أنه  جون أوين قال
-22: 7 ؛12: 6؛ رومية 1: 4؛ يعقوب 11: 2بطرس  1) ا أرواَحنابه

23.) 
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" )جون أوين، نتحرُر منه إال بموِت أجساِدنا وال ... 'جسَد موت  'فإن لدينا "
 (.2، الفصل في المؤمنين تة الخطيةإما

 
 

IV .حالة األخيرةال 

 

 لأليام األخيرة: ثالث مراحل
 

به  ه على األرِض، وشمَل العمَل التأسيسيَّ الذي قامَ حياة يسوع وخدمتب - التأسيس 
 .رسُل وأنبياُء القرِن األولِ 

 
التي تغطي الحالَة الحاضرَة والحالَة الوسطيَة من اإلسخاتولوجي  الفترة - االستمرارية 

 .الشخصي
 
التي عندها يصُل جميُع  المرحلةهو اإلسخاتولوجي الشخصي،  في - االكتمال 

 .الحالِة األخيرةِ  البشِر في آن واحد  إلى
 
 
 

 قيامة الجسديةال أ.
 

 .األخيرة هللا دينونةواجهوا لي تقوُم أجساُد جميِع األمواتِ عندما  – القيامة العامة
 

ستقوُم ثانيًة من في العهِد القديِم، علََّم األنبياُء بأن األجساَد الماديَة التي ماتت 
 (.21-19: 26إشعياء  ؛2: 12)دانيال  التراِب كي تواِجَه الدينونَة اإللهيةَ 
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 ا دينونَة هللاِ عامِة كي يواجَهو قاَل يسوُع إنَّ جميَع األمواِت سيقومون في القيامِة ال
 (.29-28: 5)يوحنا 

 
 

: 20رؤيا ال) يعلُِّم العهُد الجديُد بأن القيامَة العامَة ستحدُث عنَد عرِش دينونِة هللاِ 
11-13.) 

 
 

كورنثوس  1) سُيدانون أيًضا لحياِة حين يأتي يوُم الدينونةِ من يظلون على قيِد ا
 (.10-9: 5كورنثوس  2 ؛51-52: 15

 

 
 ين من جديدغير المولود ب.

 

 .يستحُق جميُع البشِر الساقطين الدينونَة بسبِب خطيِة آدمَ 
 
 

 (.27: 16غير المولودين من جديد سيقاسون العقاب المالئم لخطاياهم )متى 
 
 

 :وِضَع ظلمة ، أو موِضَع نار  إلى الجحيِم باعتباِره م العهد الجديديشيُر 
 

 ظلمة 
o  َتعِلُن : 1 تسالونيكي 2) رؤوَف في الجحيمِ َره المجيَد والحضو  هللاال َيس 

9.) 
 

o  ان  ومنفِّذ  للعقوبةِ فقط في الجحيِم يوجُد هللُا  .كسجَّ
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 النار 
 

o (7 يهوذا) َنار َأَبِديَّة 
 

o  ِ(15-14: 20 رؤياال) ُبَحي َرَة النَّار 
 

o  (50: 13)متى  النَّارِ  َأُتون 
 

o "جيّنا" [γέεννα ]"وهالك  موِض  – أو "جهنم ،  شديد   ُع عقوبة ، وعذاب 
 .)يشير إلى وادي ابن هنوم(

 
 

: 25؛ متى 9: 1الونيكي تس 2الجحيم وعقابه أبًدا بالنسبة لألشرار )لن ينتهي 
 .(2: 6عبرانيين ال ؛46، 41

 
 
 

 ج. المولودين من جديد
 

 .سوى البركاتِ  أحكام هللالن تجلَب  بالنسبِة للمولودين من جديد  
 

 أجساد كاملة .1
 

 (.23: 8عندما ُتفدى أجسادنا )رومية  حالِة األخيرةِ في ال خالصنا يكتملُ 
 

 1أجسادنا ) تتجدَد وتتكملَ الحالة األخيرة من الخالص عندما  - التمجيد
 (.21: 3فيلبي  ؛54 -52: 15 كورنثوس
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 :المقاَم من الموِت كان ماديًّا وحقيقيًّا جسد يسوع
 

 (.43-30: 24لقد أكل )لوقا  
 

: 20)يوحنا  يسوَع حيث ُطعَن بالحربةِ تمكَن توما من لمِس جنِب  
27.) 
 

 :مختلًفا عن جسِده الذي ماَت بهأيًضا كان جسُد يسوَع المقاُم 
 

)لوقا  ظهَر يسوُع داخَل مواضَع مغلقة  دوَن أن يضطَر لدخوِلها 
 (.26، 19: 20يوحنا  ؛36: 24

 

 .(31: 24)لوقا  يختفَي فجأًة من أماِمهمكان يقدر أن  
 

 الروحانيَّ  الجسمَ  لكنَّ  ،نا الروحانيّ وجسمِ  الماديِّ نا بين جسمِ  ة  استمراريتوجد 
 األبديةِ  للحياةِ  مجيدةً  جديدةً  ت  صفا بُ ، ويكتسِ ماديّ ال الجسمِ  فسادَ  يفِقدُ 

 .(44-42: 15كورنثوس 1)
 
 

 سماوات الجديدة واألرض الجديدةال .2
 

لسماواِت الجديدِة في ا بالجسد  سنناُل البركاِت الكاملَة والتامَة حين نحيا 
 واألرِض الجديدِة.

 
 

التي وقعت على  الفادي، سُيبِطل نتائَج اللعنةِ  أشاَر هللُا إلى أنه حين يأتي
 (.15: 3تكوين ) آدم وحواء
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 في السماواِت الجديدِة واألرِض الجديدِة، ستزوُل لعنُة هللِا تماًما عن األرِض.
 
 
 
 

 مكافآت .3
 

د  ألجِل ما عِمَله المسيُح نيابًة عنهم، وألجِل سيكاَفُأ المولودون من جدي
 :يِر الذي عِملوه في طاعِتهم للِ أمانِتهم، والخ

 

ِليلَ "   8: 4تيموثاوس  2 - "ِ ال ِبرِّ  ِإك 
 

ِليلِ "  دِ  ِإك   4: 5بطرس  1 - "ال َمج 
 

 12: 2تيموثاوس  2 - نملُك مع المسيحِ  
 

 11-1: 4عبرانيين ال - التي استراَحها هللاُ  األخيرةَ  "السبتِ  راحةَ " 
 

لوقا  ؛21: 10؛ مرقس 20: 6متى  - في السماءِ  محفوظة كنوز 
12 :33 

 
 
V. الخاتمة 
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 أسئلة المراجعة
 
من  غير المولودجديد" و" من المولود" المصطلحاتهو "اإلسخاتولوجي الشخصي"؟ عّرف ما  .1

 .جديد" في سياق هذا الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حاالت لغير المولودين من جديد، بما في ذلك وصف الموت الروحي و  ةالحاضر  الحالة اشرح .2

 وبعده.القدرة األدبية ألغسطينوس قبل السقوط 
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من جديد الحياة الروحية في الحالة الحاضرة؟ كيف يؤثر هذا على قدرتهم  ون يختبر المولود فكي .3
 ؟األدبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟استثنائيةيجعلها  هي الحالة الوسطية؟ ما الذي ما .4
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 يختبر كل من المولودين من جديد وغير المولودين من جديد الموت الجسدي؟ لماذا .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عن طبيعة حالتهمالحالة الوسطية؟ ما الذي نتعلمه  غير المولودين من جديدتختبر أرواح  كيف .6

 ؟ب المقدس"الجحيم" في الكتا عادة عنالتي ُتستخدم  األسماءمن 
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خالل المرحلة الوسطية.  المولودين من جديدكيف يقدم الكتاب المقدس حالة أرواح  صف. 7
 جابتك.شواهد كتابية محددة لدعم إستخدم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شواهد كتابية على األقل لدعم إجابتك. ثالثةهي القيامة العامة، وأين ستحدث؟ اقتبس . ما 8
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 األخيرة لغير المولودين من جديد. إلى متى ستستمر هذه الحالة؟ الةالح صف. 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تالسماوااألخيرة للمولودين من جديد. بحسب الكتاب المقدس، كيف ستكون  الحالة صف. 10
 واألرض الجديدة؟ الجديدة
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 أسئلة التطبيق

داث التي أدت إلى حياتك روحًيا؟ ما الظروف أو األح "ولدت من جديد"فيه تتذكر الوقت الذي  هل .1
 الروحية؟

 أن يعاقب هللا البشرية كلها بسبب خطية آدم؟ الظلم إنه منتتجاوب مع شخص يقول كيف   .2

رضى هللا.  مالصالحة ال تكسبه ملل، فحتى أعماله تدفعهم المحبة تجاهمن جديد ال  ينغير المولود ألن .3
عمال الصالحة األأن  تعتقد الدور الذيألعمال الصالحة؟ ما ا وجهة نظرك حولعلى  هذا يؤثركيف 
 ؟في الحياة المسيحيةتلعبه 

 لمحاولة الوصول المختلفة التي استخدمتها األساليبولد من جديد متمرد على هللا. ما لم يُ  الذي القلب .4
 إلى من هم في عداوة مع هللا؟

 أن نختبر الحياة األبدية في الوقت الحاضر؟ كمؤمنين يمكننا كيف .5

لخطية بالكامل طالما نعيش في أجسادنا المائتة. كيف تجعلك هذه الحقيقة تعتمد على ا من نتحرر لن .6
 قوة هللا في صراعك ضد الخطية؟

كنا نعلم أن أرواحنا تذهب لتكون مع هللا بعد موتنا، فلماذا مازال الموت الجسدي للمؤمن أمر  إن .7
 على فقدان حبيب مؤمن؟قبوله؟ كيف يمكننا أن نعزي اآلخرين الذين يحزنون  علينا يصعب

يمكن أن يكون لنا رجاء أننا سنتمتع ببركات الحالة الوسطية بعدما نموت. كيف يمكن لهذا الرجاء في  .8
 اليوم؟ أن يشجعك المستقبلية البركاتتلك 

أن تبين عدالة الجحيم لمن  الجحيم والعذاب األبدي. كيف يمكنكثير من الناس ال تعجبهم عقيدة  .9
؟ ةالكرازي المحادثاتلتعليم الكتابي؟ هل تعتقد أنه يجب أن تتحدث عن الجحيم في يعترضون على هذا ا

 لماذا أو لما ال؟

المقدس أننا سُنقام بأجساد مادية أبدية ممجدة. ما الذي تعلمه لنا هذه العقيدة عن قيمة  الكتابيعلمنا  .10
 أجسادنا المادية؟

 هذا الدرس؟تعّلمته في  أهم شيءما   .11
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العسرة قائمة المصطلحات

)مكتوب بحروف مصطلح عبري  -[ ֲאַבּדֹון] أڤدون 
 .، ُيستخدم أحياًنا كمرادف للجحيم"هالك" يعنيعربية( 

)مكتوب  مصطلح يوناني - [ἄβυσσος] أبوسوس
يشير بشكل عام إلى مكان  ؛"الهاويةُ " يعني بحروف عربية(

سجن األرواح النجسة، ولكنه يمكن أن يشير أيًضا إلى 
 .البشر مكان ألرواح

)مكتوب مصطلح يوناني  - [ἀποδίδωμι] أبوديدومي
 ."بحروف عربية( يعني "يجازي" أو "يكافئ

أسقف هيبو الذي  - ق.م.( 430-354) أغسطينوس
آمن أن الكتاب المقدس هو سلطتنا النهائية في العقيدة 

ملخصات مفيدة للتعاليم واعتبر قوانين اإليمان للكنيسة 
 .مدينة هللاوعترافات اًلكتب كتاب  الكتابية؛

 )مكتوب بحروف عربية( مصطلح عبري  -[ בֹור] بور
 الجب"."يعني 

المرحلة الثالثة واألخيرة من اإلسخاتولوجي  - اًلكتمال
بتدأ عندما يعود المسيح ويحقق أهداف هللا المطلقة لكل المُ 

 .التاريخ

المرحلة الثانية أو الوسطى من  - اًلستمرارية
بتدأ، الفترة الزمنية لملكوت هللا بعد اإلسخاتولوجي المُ 

 .لمسيح ولكن قبل انتصاره األخيرلاألول مجيء ال
أو  اتفاق قانوني ُملزم تم قطعه بين شخصين -العهد 

مجموعتين من البشر أو بين هللا وشخص أو مجموعة من 
 .البشر

 .دراسة أو عقيدة األمور األخيرة - اإلسخاتولوجي

رة من تاريخ العالم، آخر المرحلة األخي - اإلسخاتون 
 .األيام

)مكتوب بحروف تعبير يوناني  - (ἔσχατος) إسخاتوس
 "."َأِخير"، َأو  "ِنَهاِئيّ يعني عربية( 

معرفة هللا والحياة لألبد في ملء بركة  -الحياة األبدية 
 .هللا

موضع عقوبة، وعذاب،  - جهنم وأ[ γέεννα]جيّنا 
 .يدشد وهالك

ليواجهوا الدينونَة  جميع البشر قيامة – القيامة العامة
 في المجد. لل عند عودة المسيح األخيرةَ 

ننال جسًدا الحالة األخيرة من الخالص عندما  - التمجيد
لنا و ، تماًما ونصبح كما قصد هللا أن نكون  كاماًل أبدًيا

 .نصرة كاملة على الخطية والموت
 )مكتوب بحروف عربية( تعبير يوناني -[ ᾅδης] أدس

 موضُع العقوبةِ خدم في العهد الجديد، يعني في الغالب ُيست
لألرواح الشريرة، ولكنه في بعض األحيان يشير لمكان 

 .لكال من األرواح الشريرة والبارة
بتدأ، المرحلة األولى من اإلسخاتولوجي المُ  - التأسيس

لمسيح وإلى خدمات رسله لاألول مجيء اليشير إلى 
 .وأنبيائه

دراسُة كيف يختبُر البشُر  - صياإلسخاتولوجي الشخ
 .أفراًدا أحداَث األياِم األخيرةِ 

بالجسِد على األرِض تنا بين حيا الحالة - الحالة الوسطية
 .والحياة التي ستكون لنا في القيامةالحاليِة، 

 .على إرضاِء هللِا واستحقاِق بركاِته القدرة - القدرة األدبية
ِء هللِا أو استحقاِق على إرضا القدرة عدم - األدبي العجز
 .بركاِته
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( non posse non peccare) نون بوسيه نون بيكاريه
" العجِز عن عدِم ارتكاِب الخطيةِ جملة التينية تعني " -

 .بعد السقوط استخدمها أغسطينوس ليصف حالة البشرية

جملة  -( non posse peccare) نون بوسيه بيكاريه
استخدمها " لخطيةِ العجَز عن ارتكاِب ا"التينية تعني 

المفدية في حالتنا  أغسطينوس ليصف حالة البشرية
 األخيرة.

( الهوتي إنجليزي، قس 1683-1616) -أوين، جون 
 .وكاتب لعدد من األعمال الالهوتية المهمة

جملة  -( posse non peccare) وسيه نون بيكاريهب
استخدمها  "القدرَة على عدِم ارتكاِب الخطية"التينية تعني 

وبعد أن  السقوطقبل غسطينوس ليصف حالة البشرية أ 
 .يجدد الروح القدس أرواحنا

بمعنى ستخدم في الالهوت تعبير يُ  - من جديد المولودون 
 .روحًيا األحياءِ  ،ثانيةً  مولودينثانيًة، ال المخلوقين

אֹול] شيؤول  )مكتوب بحروف عربية( تعبير عبري  - [שְׁ
التي  رواحِ األموطِن ى ُيستخدم في العهد القديم ليشير إل

   رحلت، سواء أكانت بارة أم شريرة.
الجزء الخالد الغير مادي من اإلنسان، الجانب  -الروح 

 .الداخلي الغير مادي من كينونتنا كلها

تعبير ُيستخدم في الالهوت  - غير المولودين من جديد
 ،ثانيةً  مولودينالغير ثانيًة،  المخلوقينغير بمعنى 
 .اروحيً  األموات

ملخص  -دليل أسئلة وأجوبة وستمنستر الُموجز 
م نشره عام ت للتعليم المسيحي،كالسيكي  بروتستانتي

1647. 

 


