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الحييالحـاة األفضـُلـُلـاة األفض  
 

(Arabic - The Better Life) 
 

 ..ـُلـُليـاة األفضيـاة األفضالحالح :هوعضوم موا اليديثنَ ح..أحباِئى
                                                   

وحنّومن إنجيل يا األصحاِشاح العأ ذِلر نقرالِك النّك صتابىدالع اِشر ِمنِد الع: 
 

 ١." فضُلفضُلأأ  مم له لهاة وليكوناة وليكونيي ح حمم له لهتكونتكون ِل ِلتُتُ أتي أتيا فقدا فقدنَنَأأا ا ممأأوو: : وعوعسس ي يبب الر الرقاَلقاَل" 
 

 باإلضافة إلى وازع .. كى نسعى جاهدين لنحيا الحياة األفضلاهللا وفى أعماق كل منا دافع قوىلقد خلقنا  
 بأن  اعترفنا بوجوده أم لم نعترف على إيمان عميق هذا مبنى.. أفضلمن ضمائرنا يدفعنا كى نتطلع إلى آخرة

بعض الناس يفكّرون باهتمام ف ..وتتفاوت االستجابة لهذا الدافع وذلك الطموح من إنسان آلخر..  آخرةهناك حياة
 .. مع أنّهم يؤمنون بأن هناك حياة آخرة.. يشغلهم تماماً عن حياتهم اآلخرة إلى واقعهم الدنيوى لدرجة أنّهشديد

وليست األهرام .. متدة الى ما وراء الحياة الدنياوالناس من بدء التاريخ نظروا بعيون إيمانهم الفطرى إلى الحياة الم
.. زمانوهى إحدى عجائب الدنيا السبع إال دليالً على قوة ذلك الطموح الذى فى أعماق النفس البشرية من قديم ال

 .  الحياة األفضلد بها اإلنسان تجعله يتطلع إلى هو غريزة يولوالرجاء فى الحياة اآلخرة
 

 لذلك كانوا يقومون بتحنيطه ..روح إلى الجسدكان المصريون القدماء يؤمنون بعودة ال.. وكما نعلم 
 لذا . وراحتنا فى آخرتناعز وجّل يريد سعادتنا فى دنيانا وبكل يقين نستطيع أن نقول إن اهللا ..وحفظه لهذا الغرض

يشرق شمسه على األشرار والصالحين ويمطر على األبرار يشرق شمسه على األشرار والصالحين ويمطر على األبرار " ..نا وال يبخل علينا بل بفيض نعمته يغمرناهو يهتم ب
"والظالمينوالظالمين

 حسب ما جاء بالكتاب ا سبيل الحياة األبدية السعيدةن وال يجوز لنا أن نتجاهل أن اهللا قد هيأ ل..٢
كما أنّنا نستطيع أن نضمن تمتعاً بالحياة األفضل  هنا على األرض نتمتع بحياة أفضل  فنحن نستطيع أن..٣المقدس

  .  أعدها اهللا لكل من ارتضى أن يحيا له الحياة التى يرضاها عز وجّلوقد . .وبما ال يقاس هناك فى السماء
 

. وأنا كذلك.. ورة لحياة أفضل اشتقتَ أن تحياهاربما تكون قد رسمتَ لنفسك يوماً ص.. أخى العزيز 
أ ربما تخيلتَ أخى تلك الحياة وهى تبد..  معبراً عنها بكلمات من تصورىك الصورة عليكودعنى أعرض تل

ة فاضلة  وبزوج..قدر من المال يغطى تكاليف الحياة ثم بعمل يدر عليك ب..بحصولك على قدر مناسب من العلم
ذلك ما يرجوه المرء عادة أوليس ..  نجباء ونجيباتإنجاب بنين وبنات ثم ب.. وبزوج فاضل لِك أختىلك أخى

   . دون نظر إلى ما هو أبعد من ذلكأخى أن يقف تصورنا إلى ذلك الحدلكن ال يجوز .. ويتمنّاه فى حياته الدنيا؟
 

ال خالف وب.. ر حياة بال إخفاق فى تعليم مثالً إذ كيف نتصومرء من السلبياتفى الواقع ال تخلو حياة ال 
 وبال وبال مضايقات ممن يحيطون بنا.. !مع األوالد من تمرٍد أو عصيان مشاكل  وبالمع قرين أو قرينة الحياة

 أو دخرناه وبال خسارة مادية تفقدنا ما اوبال ارتباكات فى دائرة العمل.. ات تعطل خطة الحياة التى رسمناهامفاجئ
 هل ..أو إثر حادث مفاجئ على األطباءفقد قريب أو صديق أصابته علة استعصت  أو.. فشل فى مشروع بدأناه

 ولمصادر . وللشباب فال يولى؟.وللصحة فال تعتل؟. وللجمال حتى ال يذوى؟. هناك ضمانات للمال أن يبقى؟
   ؟ لنا وألوالدنا ِمن بعدناومالرزق حتى تد

 

منا أو ى خيالهم ما رسفن رسموا إن كثيري .أنّه يوماً يصبح حقيقة؟  ما يؤكد لديناهل ما نرسمه فى خيالنا 
يحققون الصورة س ويجنون ثمار كفاحهمس  ما يوماًأنّهمل يراودهم األم ..ما لديهم من طاقةّل  كذلونبي وشبيهاً به

 إن األكثر احتماال أن .لديكم ما يؤكد أن أحالمكم ستصبح حقيقة؟هل : لو سألناهم ولكن ..لتى رسموها فى خيالهما
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                     ،             ١٠: ١٠ إنجيل يوحنا ١
      ٤٥: ٥ إنجيل متى ٢
  ١١: ٥ رسالة يوحنا الرسول األولى ٣
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 غير متفائل  سنجده اآلخربعضهمو .. وليس على إدراك النجاحسعىعلى أن أ:  ويقول متفائال سيكونبعضهم
 والغدر عيش فى عالم مملوء بالشر والطمع وأنا أ كيف أحصل على حياٍة أفضل!.هيهات: يقول فى يأسو

 .!ليس كل ما يتمناه المرء يدركهف.. لدى ما يؤكد أن أحالمى ستصبح حقيقة  ليس لألسف.!والخيانة؟
 

من الخطأ أن نفصل بين :  اسمح لى أن أجيبك مصارحاً. وماذا عن نفسك؟.. قد تسألنى..أخى العزيز 
حياتنا ولكن إن ربطنا حياتنا الدنيا ب.. فذلك الفصل هو سر الفشل.. آلخرة حياتنا فى الدنيا وحياتنا فى ا..الحياتين

بمعرفة الحقّ المعلن ف ..نجاح الحياة وبالتالى ا الربط سر نجاح النفس البشريةوهذ ..اآلخرة استقامت األمور
 صورة نارسمإذا  و..اآلخرة  فى ألنها مرتبطة بحياتنابمعرفة الحقّ  فالحياة األفضل تبدأ.. تتحقق أمانيناباإلنجيل

 وهذا ..حياة األفضل بأى حال من األحواللحقق لنا انرجوه هناك فى الحياة اآلخرة ال تتلحياتنا هنا بدون هدف 
 ١.يعنى أنّه إذا وضعنا هدفاً لحياتنا هنا فال يجوز أن يكون منفصالً عن الهدف األسمى الذى من أجله خلقنا اهللا

 

أن أستدّل على قولى هذا بما كتبه الرسول بولس الى مؤمنى أفسس األصحاح  عزيزى القارئاسمح لى  
 قد سبق اهللا فأعدها  قد سبق اهللا فأعدها ....فى المسيح يسوع ألعمال صالحةفى المسيح يسوع ألعمال صالحة مخلوقين  مخلوقين ....ألننا نحن عملهألننا نحن عمله": الثانى العدد العاشر إذ يقول

  ::أوالأوال.  الحياة األفضل بهاوبالتأمل فى هذا النص الكتابى نستخلص خمس حقائق هامة تحقق لنا .."لكى نسلك فيهالكى نسلك فيها
  ::ثانياثانيا .. أن يحقق الهدف الذى من أجله خلقه اهللا اهللا اهللالذى خلقهالذى خلقهوهو وهو وبالتالى كان ال بد على اإلنسان  ....نحن عملهنحن عمله

 .. فهو فى دائرة أخرىعن التواجد فى المسيح يسوعومن كان خارجاً  .... مخلوقين فى المسيح يسوع مخلوقين فى المسيح يسوع))نحننحن((
 ولكن كيف ....ألعمال صالحةألعمال صالحة: : ثالثاثالثا ..ويخضع لمملكة أخرى أى أنّه تابع لمملكة إبليس وتحت سلطانه وسيادته

  فمن الكتاب المقدس..ليست بعيداً عن الكتاب المقدس :اإلجابة.. يز بين ما هو صالح وما هو طالح؟يتسنّى لنا التمي
 .. الخطأ أن نعد ونرتب وِمن.... قد سبق اهللا فأعدها قد سبق اهللا فأعدها))هذه األعمالهذه األعمال((: : رابعارابعا ..فة وصاياهنحصل على معرفة اهللا ومعر

نسلك نسلك  لكى  لكى ))هذه األعمالهذه األعمال((: : خامساخامسا. .نختار ونخطط قبل معرفة خطة اهللا التى سبق اهللا فأعدها لكل واحد منّا أنو
  .هو الضمان الوحيد للحياة األفضلف ..تبعية يسوع وترسم خطاه والسلوك فى طريقهب  يتحققذلكو ....فيهافيها

 

 وأنا أعرفها فتتبعنى  وأنا أعرفها فتتبعنى .... صوتى صوتىخرافى تسمعخرافى تسمع": لقد جاء بإنجيل يوحنا األصحاح العاشر قول الرب يسوع 
 هو أعظم من الكل  هو أعظم من الكل .... أبى الذى أعطانى إياها أبى الذى أعطانى إياها....دىدىوأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى األبد وال يخطفها أحد من يوأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى األبد وال يخطفها أحد من ي

هو .. ى جاء لتكون لنا حياة وحياة أفضلإن المسيح الذ .." أنا واآلب واحد أنا واآلب واحد....وال يقدر أحد أن يخطف من يد أبىوال يقدر أحد أن يخطف من يد أبى
 وال بد لكل خاطئ من ..والحقيقة التى ال يمكن انكارها أننا جميعاً خطاة. .نفسه الطريق والحق والحياة األفضل

ن  وليس ِمن وسيلة للهروب ِم.. والعقاب هو الموت األبدى..حتى لو خالفنا وصية واحدة من وصايا اهللاعقاب 
اً لذى ارتضى أن يموت موتاً نيابي وهو اإليمان بابن اهللا ا..ن نقبل تدبير اهللا لخالص نفوسناعدل اهللا وقصاصه إال أ

فلقد جاء بإنجيل  .. ولعدد من البشر غير محدودطايا كل العالمرة لخ كان كفا ولكونه ابن اهللا غير المحدود..عنّا
 حتى بذل ابنه الوحيد لكى ال  حتى بذل ابنه الوحيد لكى ال ....ألنّه هكذا أحب اهللا العالمألنّه هكذا أحب اهللا العالم": يوحنا األصحاح الثالث العدد السادس عشر هذا النص

إلى إلى ": النص وباألصحاح األول من إنجيل يوحنا جاء هذا ...." بل تكون له الحياة األبدية بل تكون له الحياة األبدية....يهلك كل من يؤمن بهيهلك كل من يؤمن به
خاصته جاء وخاصته لميصيروا أوالد أهللا أى المؤمنون باسمه  .... تقبله تقبلهخاصته جاء وخاصته لم ا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أنيصيروا أوالد أهللا أى المؤمنون باسمهأم ا كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن٢.."أم 

 

لك الحياة األبدية تكون ل لكى ال تهلك بل ك تقبل الرب يسوع مخلصاً لحياتكليت.. أخى القارئ العزيز 
لحياة أن نأكل ونشرب وغداً  فليس هدف ا.. إن كنتَ تؤمنها اآلنمنع أن تحصل عليوليس ما ي.. حسب وعِده

 قد  قد .... مخلوقين فى المسيح يسوع ألعمال صالحة مخلوقين فى المسيح يسوع ألعمال صالحة....ألننا نحن عملهألننا نحن عمله" ..بل الهدف الحقيقى أن نحيا له ونتبعه.. نموت
."فضلفضلأأ لهم  لهم  لتكون لهم حياة وليكون لتكون لهم حياة وليكوننا فقد أتيتُنا فقد أتيتُأأ  ماماأأوو": : قال الرب يسوعقال الرب يسوع  ...."سبق اهللا فأعدها لكى نسلك فيهاسبق اهللا فأعدها لكى نسلك فيها

٣
  

 

أرسلتَ االبن الوحيد إذ .. أشكرك ِمن أجل محبتك لى.. أبانا السماوى: قلبك مصلياً معىليتك أخى ترفع  
اغسلنى بالدم المسفوك ..اقبلنى إلهى راجعاً إليك.. يسوع المسيح ليموتَ على الصليب حامالً عنّى قصاص خطاياى

 .ارجاً خَرجهأخْ ال  إلىمن يقبْل: يا من قلت..  حسب وعِدك الصادقألنّك قبلتنىأشكرك وإنِّى .. عنّى فأطهر
 

 : فىك ذِلا ستجدهر غيالة أوس الرلكاع ِتمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٤ -٢ األعداد : الثالثة الرسولرسالة يوحنا ١
  ١١: ١إنجيل يوحنا                        ،                 ٦: ١٤&   ٣٠ -٢٧ :١٠إنجيل يوحنا  ٢
  ٣٧: ٦إنجيل يوحنا   ،                              ١٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
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