
 ٢٤٢سـالة لرا
 

  ؟؟ممههصيرصيرا ما ممم.. ..  وغَير المؤِمنين وغَير المؤِمنينائفونائفونالخَالخَ
 

(Arabic – The cowardly and the unbelieving, what is their destination?) 
 

 ما مصيرهم؟ما مصيرهم؟.. .. الخَائفون وغَير المؤِمنينالخَائفون وغَير المؤِمنين :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 فر ِسوِمنراؤيوحنّ يىوِتا الالهاألص حشْ والِعىاِداح الحنَرين والثاِمن أقر ابعن السيددالع  : 
 

" ن يمن يرثْغِلغِلمي رثْبي شَ شَ كّل كّلب ىءٍٍءى..له وأكون له وأكون إلهاً و إلهاً و ههوِلو ِل يكون ىى يكوناب ناًناً ابو و أموغَاِئاِئا الخَا الخَأم وغَفون فونييالم رالم نينيؤِمؤِمرنن....جسوالر جسوالقاِت والر والقاِتون ونلونلون  
والزاةاةنَنَوالزحوالس حوالس ررة وعة وعببدة األة األدووثان وجثان وجالكذب ميعالكذب فنَ فنَةِِةميع هصيبهصيبمىى ِف ِفمالب الب ححيرِةرِةي  المتِقتِقالمدبنَ بنَةِِةد ار وكبىى الِذ الِذ..ريٍتريٍتار وكبه ه ووالم الم و١."ىىاِناِنتُ الثتُ الثو 

 

 لقد جاءبإنجيل متى األص حقوُلابع اح الس الر ي بسوع: "كثيركثيرونونس س يقولونذِل ذِلىى ِف ِفىى ِل ِليقولون ككالي الي وممو::ي ي ا را ربب..ي ا ا  ي
رربب..ألي ألي باس سباس أنَمِِمستنب أنَكتنب كا وباسا وباسِمكأخْ أخِْمك ررجا شَا شَنَنَجياايطينطينوباس وباس ِمكِمكص عنَعنَنَنَ صاٍت كثيرا قواٍت كثيرئِِئفحينَفحينَ. !!؟؟ةٍٍةا قوٍذ أصٍذ أصررله حله حمال  ال ىى إنِّ إنِّ::م 

أعأعرفكمقط قطرفكم !!..اذه اذه ببوا عىىنِّنِّوا عي اإلثم اإلثمىىللا فاِعا فاِع ي ".ي حب ارالنّاس ع كَضفَيإنس اناً تنَ أنأ باسبم الروأخْب رشَج ياطين 
ِهِمباس نَوصعم عاٍتجز مى ملكوِت ِفرفوضالس م؟اِتو .حقيقة األم إنر هوبالر أن ي تخْسم ِدمنتخْس يِلِدم مِدج 
هِماس. استخْلقد مِحد ماراً أعجمِطنْ ليقَ بصوانِت إنس.لي لعخَ بوبالنّبام ىاألح ى الِذقَمأح أج باإلثم ةَر " ليكون ليكون

اذا ولكن لم. اح الرابعح األصنثوس كورىِنؤِمم إلى ِةانيالثول  الرسولسب الِةبرس اءا جمكَ ." ال ِمنّا ال ِمنّافضُل القوِة ِهللافضُل القوِة ِهللا
رفيضهموقد تم جداس هماِسطِت بو؟هم.اإلج اباِضة وىة ِفحوِهرةالمذكو ِة اآلي ىأنّه ف ." اإلثم اإلثمىىللفاِعفاِع" مبالروع إلى ج

ى الِتِةاآليأنَ قرفرا بِساهالر نَ. اؤيقاِئجد ةمم اِئاِئوالخَوالخَ" . اإلثمىلة بفاِعذكورفونفون"ج ىوا ِفاءم مِتقد٢.اه  
 

 قَال فرب يئ وآخَاِط خَنر.إذ ي تساوى جهميعنَى ِفم أن هصيبمه ى ِفوالب حيِةرتِق المار بنَِةدريت وكب. إن 
ِة على رم القددوع نبجلوا بامس ات فقد.م الرباٍت باسجزعوا مر أج أواطينيوا شَجروا وأخْئ تنب وإن حتىفيناِئالخَ

مجابِةهالع دو .ولملاِم الكَ اِهللاالحوا بِس يتسلح.فم ا استطاعقاوا مة إبومنْ ِعِه وإيقاِفليسهدنْ وولوا ِم. حدهه اربين 
مهزومين.لم توا ألنّ يثبهكَم قاَل امنْ عهمب الولس سوُلررس التهأى ِنؤِم إلى مفساألس صابعحاح الر: "ممضضطربينطربين  

ومومححممولينإإ  اس بمكراس بمكر النّ النّ ريح تعليم بحيلِة ريح تعليم بحيلِة بكلِّ بكلِّولينلى مكيدةٍٍةلى مكيدالض و ."اللالل الضب جاء لقداستهلِّ مؤيا بِسفر الرأنَاهِة الِتى قراآلي 
 ا له وي."ناًناًى ابى اب يكون ِل يكون ِلووهه إلهاً و إلهاً و وأكون له وأكون له..ءٍٍءىى كّل شَ كّل شَب يرثْب يرثْغِلغِلمن يمن ي": فيناِئ الخَري غَمه ولبينا يشير إلى الغَقوٌل

 على  قاِدراًحب أصك بذِللاِم الكَالح اِهللا بِسحتسل وِةاعلى بالشّجتح ن موَ هاماً أن من يغِلبح تماِضوو .ازن امتيِم
  ٣.ارباً هىوِل فيبيالً سِه إليود العجدال يف. ِه حدِّدنْ ِع وإيقاِفِهِتِهماوق قاِدراً على م. إبليسايِدام مكَ أماِتبالث

 

 الغَإن البينه مم ننطقوا ب تمالحوا ِدقِّ ولبسرالبر و .عيسلكون بتوالمإنجيل اِتجيهالس .فال ي متقدون 
ِمةخُطو نوِنِه د.  ماميهحاإليم سان ِمترِسن هام الشّرير المِغ.ةلتهب ر ؤوِسطاءكِل.الصوذة الخَ خَهم اِهللاةم بقلوبهم  

القٍة ون ع دونسيحيم م أنّهونيدع ونكثيرغَيرهم . ظينتيق مريناِه سنوصل ي.مهالح ِس الروحفُيس .همألِسنِتوعلى 
ٍةأكيدطب ترهِمم ببالر نقريٍب أو عيد ب.ي رتاداِئنَ الكَونكَس ا ِلممقوع يقوُل  .ةاد بألالرمثال هؤالء ما كتبإشَه عياء 
تُ أطيقُ تُ أطيقُ لسلس. . ؟؟ىىوروروا دوا دوسوس تد تدننأأ  ديكمديكمييأأ  نن هذا ِم هذا ِم طلب طلبنن م م..ىىاِماِمممأأوا وا ررتظهتظه ِل ِلأتونأتونا تَا تَممحينَحينَ": فرِه ِسستهلِّ مى ِفىالنّب

  ررزلوا شَزلوا شَ اع اع..قواقوا تنَ تنَ..لوالوااغتِساغتِس  ..ععممسسأأ ال  ال الةَالةَ الص الص كثرتم كثرتمننإإ و و..نكمنكم ع عىىينين ع ع استر استرديكمديكمييأأ  طونطونسِِس تب تبفحينفحين. . اِفاِفعتكَعتكَاإلثم واالاإلثم واال
ء  هؤال ألمثال والرب يقوُل.ولةقب مرياتٌ غَا صلوهنّ ولِكون يصلمه إنّ."ررعل الشّعل الشّ ِف ِفنن كفوا ع كفوا ع..ىىينينام عام عممأأ  نن ِم ِمكمكماِلاِلفعفعأأ

ما جبإنجيل متاء ى األصابعحاح الس :"ليليس كلُّ مس كلُّ منىى ِل ِل يقوُل يقوُلن : :با ريبا ري..با ري با ري ..  ييدخُخُدموُل ملكوتَ السمووقاَل ."اِتاِتُل ملكوتَ الس 
   له له تكن تكن لم لمثُثُيي ح ح..جرِةجرِةححن المن الماِكاِكممعلى األعلى األ  ضضععبب   سقطَ سقطَععررزز ي يووا ها هوفيموفيم  ..ععررزز لي ليججرر خَ خَ قد قدارعارعذا الزذا الزووهه: : المثل بأيضاً

تربتربة كثيرفنَفنَ  ةةة كثيربتَتَبح إإ  االًاالً حذ لمذ لميكن يكن له له ع ع مأأ  قُقُمرولِك ولِك..ضضر ننلم شْشْأأا ا  لمرالشّ الشّقتْقتْر ممسساحتر إإوو  ..قَقَ احترذ لمذ لميكن يكن له صٌلصٌلأأ   لهج ٤.فّفّ ج  
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع        ،     ٨ – ٧: ٢١ سفر رؤيا يوحنّا الالّهوتى ١
      ١٦ – ١٥: ٢ لة بطرس الرسول الثانية ،  رسا٧: ٤ل الثانيِة إلى مؤِمِنى كورنثوس   ،  رسالة بولس الرسو٢٣ – ٢٢: ٧ إنجيل متى ٢
٣ ولس الرالة بس رسؤِمِنى أفسول إلى م١٩ – ١١: ٦  &٤:١٤س   
    ٦ – ٣: ١٣ & ٢١: ٧إنجيل متى   ، ١٦ – ١٢: ١سفر إشعياء  ٤
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 لقدأو ضالر حبإنجيل م رقس األبصابع ذِلحاح الرالمثل إذ قاَلك : "وهؤالء هوهؤالء هممالذين الذين ز ز رعوا على وا على رع
 إلى  إلى  هم هم بْل بْل..همهماِتاِت ذو ذوىى أصٌل ِف أصٌل ِفمم له لهسسن لين لي ولِك ولِك..حح بفر بفرلوقِتلوقِتا ِلا ِلههة يقبلونَة يقبلونَمم الكِل الكِلونونععممسسيي  اا حينم حينمالذينالذين  ..ةةجرجرححن المن الماِكاِكمماألاأل

 دعين المينسيحي هؤالء الم إن."ونونثرثرعع ي يلوقِتلوقِتفِلفِل. . ةةمم الكِل الكِللل أج أجنن ِم ِمادادطهطه اض اضووضيقٌ أضيقٌ أ  ثَثَدد إذا ح إذا حكك ذِل ذِلددعع فب فب..حينحين
خَيافونم واجِةهالم جتماِنع بإيمهم.ال ي جرؤونِلىقِّ اإلله على تقديم الح منختِلطو ينبهم  .إنّهاِئ خَمخشْفون أنّ ةيمه 

يتعضرِلون خرييق والسِةلضهادِط واالض.إذا أعلنوا م رعفتَهبم بالر.نِك لذا يونَرهالنّاس خَ أم وفاً ِمامالنّاسن . 
ولكنّهمنونَعِل ياِئ الكنَى ِفهسوأم امالم جتمسيِحع المكَ.ى باً ِلسثقِتهمىعاً ِف وطمم ديح منخْ يدعبم رِهظه١.م  

 

 إنهؤالء الم سيحيينالم عيند.اشُ يتحونأهَل الع لونَشاِكالم ويه.ححتى ال ي موارة امتيازاٍت أيعطيها  ي
العِلالم لذيني سونَايرلذِل. هاكتفوا بالتك مِكسبتقاليٍد وع ادقاِئاٍت وعٍةددو ديني نٍة عالقٍة حقيقيم ط. اِهللاع ا كَالمان 
  الصليِبمل حن ِمكع ذِلا يتبموفاً ِم بالرب خَ الحقيقيِةالقِة العنوباً ِمر وه.ضيرين ال ي الدراِهظك بمسمالت

والتضى الِتاِتحيهتتطلب ا تبة الرعيب. فَشَ كَلقدسوُل الرب ى ِفولسِهالِت رسالغَى كولوسىِنؤِم إلى م طاءع هؤالء ن 
 اليمعالفوا تَ خَلو م لهماِدِههِط اضنفاً ِمو وخَاهم ورضِحهمداء مغَ ابِت. النّاساِءض إراءر وونعس ي الذينفيناِئالخَ
ووصا النّاساي.وقاَل له مع ِتن لكالىض الِتاِئ الفر تزمبه شَا البأنّر اهعب لةاِف نَةاد.له ظاِها مالِحر ة ِلكمما ِما فيهن 

 ٢.ريِةشَول البيلم ِلاءضإر  إالىا ِه وم.ا لهةور ال قيمأم. ِدسر الج وقه الذاِت وإذاللِةعطنَصِة الماد العبى ِفاطفرإ
 

 لقد جبإنجاء يل متى األصحاِشاح العافوا ِمافوا ِمخَخَوال توال ت" :ِبر قوُل الرننالذين يقِت يقِت الذين لونلونالج الج سولِك ولِك..ددس نال  النَ النَن ال فس فس
يقِدريقِدرونونأن يقِت يقِت أن لوهخَ خَ بْل بْل..االوه افوا بالحررافوا بالحىِم ِمى نىى الِذ الِذني قِدقِد يررأن النّلِِل يِه يِه أن النّك كوالج فسوالج فسسسكلي دكلي دهمىىا ِفا ِفهمج ج ههنّمنّم".اِئ الخَ إنى ِففين 

هو  ن رجاء لكلِّ مدوج يه ألنّكراً ِهللا شُن ولِك.هوِد بقيوند وهم مقي داِخل مملكِتِهِة إبليسطري ستَ تحونعاِق ولحقيقِةا
دقيموفخَ الوح بر.ي وجدم كلِّ ن رحرسيرأ ي.لقد قاَل الر بي وسعبإنجيل ي وحنّا األصثاِمناح الح :"وتعوتعرفونرفون  
الحالحقّ والحقّ والحقُّ يقُّ يححكمرركمروقاَل..ر  :"إنإن  ححرررركمكماالب االب نفبال فبالن ححقيقِة تكونونقيقِة تكونونأح أح راراًاراًر".ي بالر إن كّلنَم حم ى يأِتنِه إليةَ  القو

 ٣.نطالق وااليِةر والح النّورِةملكَ إلى ماوِفخَِة الم ظلملطان سن ِمَلنق يستطيع أن يهإنّ. لةاِم الكَةَربة والنّصوالغَل
 

 يِسجُلس فرأع مال الرسل أن اليهودوسكوا التالميذ  أمدهدوهموأو صوهمنِط بأال يعِلقوا البتة وال يمم وا باس
يسوع. فأجوااب: "إنكَ كَإن انانحقا أم اِهللا حقا أم اِهللاام امأن نَ نَ أن سسمملكم علكم ِمع ِم أكثر أكثر ناِهللا اِهللان فاح فاح كما نَا نَنَنَ ألنّ ألنّ..واواكمححننال ي ننَننَمِكمِك ال يا أنال نَ ال نَا أن تكلمتكلمبم بم ا را رأيا ا نَنَأي

وسمِِموسعاانَنَع".و جبشِّالوا مرينحتى قب ضوا عليهم. فسألهمالًقاِئ ِةهنَ الكَ رئيس: أمأأا ا أمووصصينَنَياكماكمو و صيأأة ة صينال تعِل ال تعِلن موا بهذا وا بهذا م
االس؟؟مماالس..وه أأا ا  وهنتمنتمقد قد م م ألتمأأ  ألتمورورشليمبتعليِم بتعليِمشليم كمأأفف. . ؟؟كمججابابب ب طرطرسسوالر والر سلُُلس::ي ي نبأأ  ىىغِِغنبنني ي طاعأأ   اُهللا اُهللاطاعكثرِم ِمكثر ن٤.اساس النّ النّن  

 

 مني قُصدب أن طرسو هوأح بْل تالميِذد بالر وِم ه قدهامخَ. مفاً ِمونج أنكَ. ٍةاريم رعرفتَهببالر  وعسي 
. اركب المِصِهخْ بشَ الصريحنَها سبقَ وأعلن إيمنار م إلى إنكَفُو الخَهدفعيكَان  .راٍت م ثالثَنب ولع وس.المسيح

  قبل صلبِهِهمِتاكَح ماء أثنَوعس يبلر ِلهرفتَع مرى أنكَ الِذسطر ب إن."ىى الح الحسيح ابن اِهللاسيح ابن اِهللا الم المووأنتَ هأنتَ ه": الً للربقاِئ
جاًاء إلى الرمر ناِدماً باكياً بكاء الخَ.ب وإذا به يوم بالر عالجه ة من األعالى مسين تحل عليه قواَلوجب طرس 

 ا توقفَ م.ن السجى ِفهعض ويسطر على بقبضي كس المِلود هيرما أدى إلى أن ِم.ِة بالكلمبشِّرين مسلى الروباِق
عن الشّهِلِةاد حتى ص بلرلبوهأسكّنَ مالر س..قاَل د اوالنّبد ى ِفىم زشْ والِعِث الثاِلورِهمافُ شَافُ شَال أخَال أخَ" :رينراارألنّك ألنّك   
 ٥."؟؟افُافُ أخَ أخَمنمن ِم ِمىىالِصالِص وخَ وخَىىب نورب نورالرالر":  قاَلرينشْ السابع والِعِهورمز مى وِف."ىىعِِعتَ متَ مأنْأنْ
 

 أدعى أِخوك الِة كَىالص ِعى ِفى ِتلكم تشترك :اوىمانَا السأب.. ا آٍت أنَإليك يِةاِنا مالقو ِةحاعوالشّج  .ا ي
اِهوب زالنّو الفوصِةر .يا مٍةدصكلِّ عطي راِل صٍةحوكلِّ م وٍةٍةهبأسأل. تام كةانَ أبشَألت ا قوجشْأل. عهالس دِمك 

ظيمالع.وع الع النفوسالص لخَجيِبمِلك .د خَون وٍف أوكلل أو ِل.ان تو تتحرر النفوس المقيالل الشِّة بأغْديرر. 
وعسم يالِتى ِفى اسص ِمِه الطاِهرأرفعانَا بدافتد نقلتَ م نا مي عِدكتِكالً على وخَارجاً:  م هال أخْرج قبْل إلىي نم . 

   

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٧ – ١٦: ٤ إنجيل مرقس ١
    ٢٢: ٢  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى               ،   ٩: ١٥ متى  إنجيل٢
               ٣٦ & ٣٢: ٨  إنجيل يوحنا             ،   ٢٨: ١٠ إنجيل متى ٣
  ٢٩ – ٢٨: ٥  &  ٢٠ – ١٧: ٤سفر أعمال الرسل  ٤
  ١: ٢٧ & ٤: ٢٣ سفر المزامير   ، ٥ – ١: ١٢ الرسل   ،   سفر أعمال٦٩: ٦إنجيل يوحنا   ،     ٧٢ – ٦٦: ١٤ إنجيل مرقس ٥


