
 ٢٧٣سـالة لرا
 

ممننلم لم ي ي وجوجدى ِسى ِس ِف ِف مكتوباً مكتوباًدفر الحفر الحيِة الناراةاةيريحِفى ب ِة النار طرحريحِفى ب طرح !!  
 

(Arabic – If anyone’s name was not found written) 
 

  !!ن لم يوجد مكتوباً ِفى ِسفر الحياة طرح ِفى بحيرِة النارن لم يوجد مكتوباً ِفى ِسفر الحياة طرح ِفى بحيرِة النارمم :موضوعه حديثنَا اليوم.. ىأحباِئ
 

 :  رشَ عساِمالخَالعدد   نَقرأشرينالِعاألصحاح ى وِتا الالهوحنّا يؤيرسفر ن وِم
 

 ١."ار النِّةريحى ب ِف طرحاِةيفر الحى ِس ِف مكتوباًدوج ي لمن موكلُّ"
 

 اعتاد ضعب الوام اِظعاألي ِتلكنُّ تجبديِث الحع نهنّ جموب حلنّ ارِةيتِقار المِةدذاِب والعِد األبذِل .ىوفاًخَ ك 
اِعشَعلى مر باسض النّع.نقِط حتى ال يعوا عنح ِسائِِنَور كَضذِلِل. همك بِتاال لوافضعادع نى ِذى تؤور الِت األم

اسيأحسها  .مأوورأن ديثَالحع ن السماء وأماِدجها والحاألاِةي بِةديور عِتواه جِذبظرِهى نَِف يمعستِم المإ ينهملي 
ليسمعوهكَ .ما أنّمهشَ يجعنؤِم المينِفاِت على الثب انى اإليم.شَ ويجعلى ا طاةَ الخُعلتوِةبوالر ولِك.وع إلى اهللاج ن 
 المأع فر وِساجيَل األنَوا أناستنَ .قِّلح ِلار إنكَو هقِّ الحِفص بِناةَادنَم النأل . ذاكاَلم بهذا وإهامطأ االهتم الخَنِم

الرسل والروِسَلاِئس فر راؤيوحنّ يوِتا الالهالكتاب بْل.ى الم بس قدجِهفارميع أس. التن فُلغال يويه الِع نعِدقاب األبى 
  ٢.ى بحيرِة النّار ِفحجهنّم والطر ن ِمذيروالتح واإلنذار. وىن الطريق السف عر وانحدر تمنمِل
 

 نم ِلىِدصير األب المن عاٍتونب نِم خلو ال تاتهحاحأص  أنجد نَىوِتا الالهوحنّا يؤيرفر ِسوع إلى جبالرو 
إبليس ماهأغْو.و جرفهمتي ارالم العِهلذاِت إلى موأنس اهمم جردِف التفكير صيرِهمى مب عدالم وِتو أهملوا أمأر بِتديهم .

ى ِطعي  والاًد أحستشير ي التَو الم إن.ةسقدة باألسفار المعلنَ مىا ِهنذار كم التحذير واإلالِة إلى رسونحتاجي هؤالء
 ِفحى الصم ِفو ي كّلِتوم الاربأ أخْقر نَانَإنّ .ارغَار وِص كبني ب أواٍءسال وِن رجني بقُفروال ي .ِهوِم قد قبَلإنذاراً
ونَجالِتوالم سمعنْ عاِها ونشَهداِظنَ مرا ِفهوالتِلِةى اإلذاع فزيو.ون األمرها اِل بأشكَاضالمتعددالزُلة والزوالب راكين 
والفيالِتىاتُانَض تح صدح إلى ذِلفْأِض .داًص ك الحثَاِدووة فاجَئ المِتاعداإلاء ان على أخيِهنس٣.ان اإلنس  

 

 العجيبالنّ أن اسي هتمونبتأمين ح اِتيهمولِك.ض على األر قّلن م ني سى ِلعتأمين وضمان حى  الِتِهاِتي
سيواجهها بعدالم تو.الِك إن تابالم قدفُ يكِشسع نم صيرين بعدالم وكلُّ.تو إنس ان سيواجهنْ ِمداًاِح وهام.ا  إم
 اَلج فال م.ىِدصير األبلما ِلنَ هم يِتارختي واال.ح ِفى بحيرِة النّارالطر  أىحيمى الج ِفذاب الع أوعيم النّوسدرِف
 .اهى فعلنَر الِذي بالخَاهفنَى اقتر الِذر الشِّةنَقارم ِلِةرى األِخ ِفبنصي ساناً ميز أنظن ين مُئِطخْي. اكنَار هيتالخِل

حسبا كَ مانِقعت يدقد مالِماء صريِفين ى الزرابن الغَم.وح سبم اِتعتقداس ِفض النّ بعى الزمراِضن الح.لي تْس 
ة الشّكثرى الِتور ِهرى تطرا ِفنَحى بحوال.ار النّرِةي  كثرة األفعال الطيتشفَِةب نَا ِل لنَعَلخُدإلى األم أل ااِدجب٤.ِةدي  

 

 إنم جرت  حتىظارى االنِت التفكير ِفدظهرنتيجة الميز اَل ترونىلك االِباِسان الحملألع. حسبالم اِتعتقد 
شَالبرةي. وهأم رم ِعربي دو إلى القلق ِطعاَلوح نَاِتيإذ كَ.ضا على األر نَفَي حنتِظا نَيرالم ج؟وله. فاجئنَليا يوم 
ِةينونَالدا األصيرنَ بمِدبى.  ِسإنفر رؤيوحنّا يعِل ىوِتا الالهينع ِسن فر يسى ِسمفر الحِم ِموكلُّوكلُّ" .اِةي ننلم لم ي ي وجوجدد  

 اقنَخِل يلم  اَهللاأن .سقد المتاِب بالِكِةعلنَ الم اِهللاِة كلمِمن علوم موها كم و."ارار النّ النّةِِةررحيحيى بى ب ِف ِفححطرطريي س س.. فيه فيهمكتوباًمكتوباً
ليِذعى انِتالقلق ِفا بنَبظار المجف .ولهنفَكي سمنَ ألنفِسحاَهللافَِص نَا أن بالقس ِةوشَ على البر ليكَترهمح يى الار يدرون 
ميفعُلاذا سبهم  انِميزالر ىالِذ .؟ِبع اَليماألع و زنيرصداِتسنَ الحيئاِت والسلي حكم أيهماألخَفوقُا ي رو ٥.؟ناًز  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                                 ٣٠ : ٢٢وتى  سفر رؤيا يوحنا الاله١
  ٤: ١١سفر هوشع   ،         ٥ – ١: ١٣  &  ٢٧: ١٩ إنجيل لوقا  ٢
٣ وِتىوحنّا الالها يؤيين   ،    الرسالة إلى    ٢٠ – ١: ١٦ ِسفر ر٢٧: ٩العبراني  
   ١٠: ٢ سفر يعقوب ٤
   ٣٦ – ٣٥: ٣إنجيل يوحنا       ،                     ٢٥:  ٤٣ياء  سفر إشع٥
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 نجيَل اإلإن منَعاأل اهخبارالس جميعاًفُِقا سنَنَأنّو. اق لنَالحقاِئ  كّلفُويكِش. ةار أم امالع رظيمش الع. 
وسيِسفتح فري سى ِسمفرالح ِة النّار" .اةيريحِفى ب اِة طرحيمكتوباً ِفى ِسفر الح دوجي لم نِة النّاروكلُّ مريحِفى ب اِة طرحيمكتوباً ِفى ِسفر الح دوجي لم نوكلُّ م". عِلنِسوي فر 
الرباألا ؤيصحشْى والِعاِداح الحالكِلِه هِذرين اِتم: "وأماِئاِئا الخَا الخَوأمفونوغَ وغَفون يير المؤِمؤِمر المنيننينوالر والر جسجسونوالقاِت والقاِتون لونلونوالز اةَاةَنَنَ والز  

والسوالسححرةَةَروع وع ببددة األوثان وجة األوثان وجميعالكَ الكَميع ذبفنَ فنَ..ةِِةذب صيبصيبههمِف ِفم ى البى البححييرةِِةرالم تِقتِق المدبنَ بنَةِِةد ار وكبالِذ الِذريٍتريٍتار وكب ى هى هووالم الم و١."ىىاِناِن الث الثتُتُو 
 

 نقد هْل:ُلءاتس ناَ هالص والنّلخَ ِل طريقٌكِماِةج ذِلن كصير ِف المى البحيِةرتِق المبنَِةد الِذريٍتار وكب ى هو 
الم؟ى الثاِنتُو.اإلج نَ: ةابعمي ُذِل.دوج الطريقُك ه يِل اُهللاأه شَلبةريج مو .اءعاختبرهر كٌَلج انم جفاًدوم طهداًض 
فترياًومو هوب ولس.كتب ع ِه نفِسنِفقوُل ي ِهالِتى رساألولى إلى تيم وثاوتُتُى كنْى كنْا الِذا الِذأنَأنَ": سقب الًالً قبم م ججدفاًفاًدوم وم ضطهداًطهداًض  
ومنِِننّنّولِكولِك. . فترياًفترياًومى رحِِحى رمِف ِف بجهٍل بجهٍلى فعلتُى فعلتُ ألنِّ ألنِّتُتُم ى عى عددم إيمِن ِن وتفاضلتْ وتفاضلتْ..انانم إيم ععممة رة ربجداً جداًاانَنَب م م ععاإليم اإليم ان والمان والمححبى ى ى ِفى ِف الِت الِتةِِةب
المالمسيح يسيح يسسوعوع..ص قة ِهقة ِهاِداِد صىالكِل الكِلى ممة ومقة كّلقة كّلستِحستِحة ومقب ولول قب..أن أن الم الم سيحسيحي ي سسوعوعج ج اءاءإلى الع إلى الع الم ليخِلخِلالم ليصطاةَطاةَ الخُ الخُصالذين الذين أو أو لهلهمم  
  ٢."ةِِةديدي األب األباِةاِةييلحلح ِل ِلنوا بِهنوا بِهؤِمؤِم ي ي أن أنتيدينتيدينلعلع ِل ِلثاالًثاالً ِم ِماٍةاٍة أنَ أنَ كّل كّل..الًالًا أوا أو أنَ أنَىى ِف ِفسيحسيح الم الموعوعسس ي يظهرظهر لي لي..تُتُممحِِحهذا رهذا رى ِلى ِلنِِننّنّ لِك لِك..ااأنَأنَ
 

ا ا أنَأنَ" :ِه نفِسن ع قاَلن معيتب ل.ةدي الرقِه طرن عجعر ي أنه نفس تشتاقُن مكلِّة ِلار ساراًب أخْلك ِتتْسليأو 
ههوالطريقُ الطريقُو والح قُّقُّ والحوالح والح ياةاةي. ليليسسأح أح دبى بىإالإال  ى إلى اآلِبى إلى اآلِب يأِت يأِتد ". كلُّتَلي م غَ شَنلهالع المع نأب هِتدي.ىأِت يإلى الر ب 

ال.اآلن ي ال.ىانَتو ي ال .ُلؤجي ِطعى فرة إلصِكبليس ىغْ يريبالخَه ِةطيوالع الشِّاِتاد رو .ةيريحرمِمه ِقِهنى ِف  ح
الحاألاِةي بةدي. اِط خَ كّلتَليئ مِمذٍبع نخَوِد قي طاياه. أِتيىاآلن إلى ي سوعطاةص الخُخِل م. إلى طريق اجعاًر 
قِّالح خَقبُلوي اِهللاالص الم انِّجى بدم المسيح يسالِذ.وع كَ على الصليِباتَى م ة ِمفارأجل خَن انَطايا وتعدانَاِتي. 
ليلنَفتح ا بابالم صِةالحم كِل اِهللاع ىالقد ةاس. ويحُلصعلى الض ل ِلاِمان الكَملحاِةياألب خْى شَ ِفِةدي٣.سيحص الم  
 

 وزج ي فال"هوذا اآلن يوم خَالصهوذا اآلن يوم خَالص. . هوذا اآلن وقتٌ مقبوٌلهوذا اآلن وقتٌ مقبوٌل" .ِهبِتح م صليِبدنْا ِعهيلقا وننَ أثقاِل بكلِّأِتنَِل 
أنوى قل  نقسا وننَبضيعالفر ةص.كّل إن م نىأِت ي على ماًاِد نَِهالي اهخَطايوم ِمفَا اقتر نو.الت ز يبأنّترفُع ى  ِفه
إلى خَاجٍةح الِذالص ذاك ِم على الصليِباتَى م ِه أجِلن. ِفسيقبله ألنّال ى الحهو عِه بقوِلد: "قبْل إلىي نمقبْل إلىي نال  ال م 

 ىِد األبذاِب العن ِمنجووي .اِةيفر الحى ِس ِفِهِم اسِةتابظى بِكحي س قلبِه كلِّن ِمك ذِلفعُل ين م إن."أخْرجه خَارجاًأخْرجه خَارجاً
ويضمنالس عاألةَاد بِة النّاوو ". ِةديريحِفى ب اِة طرحيمكتوباً ِفى ِسفر الح دوجي لم نِة النّاكلُّ مريحِفى ب اِة طرحيمكتوباً ِفى ِسفر الح دوجي لم نهذا. "رركلُّ م  نع المكتوب وه
ينونَِةم ويالدص قنَدا أون لم صولِك.قْد نم ني جؤركِذ ليِف اَهللاب َألننَا .؟ِهاِلى اقوإن نُ لم صقْداِهللاَل أقو فم نن ص؟قُد 

وإنلم كِل تكن الكتاِباتُم الم اِهللاس أقواَلقد فأي ناِهللاُل أقو فَ وكينص غَقُد ي٤.؟ الكتِبتاِب بِك المكتوِبر 
 

 ليِمس نر اٍءجبو ٍدعق ِفاِد صى الحاِةياألب تاِب إال بالِكِةديالم نَ فِل.سقدختبراآلن اإلةَياَ ح ان الحقيِقيمىَل قب 
يِةضصاع الفر.لقد ج فر  بِساءأعالم الرقوُللس ب طرسالر لشَول ِلسِبعالي وِدهوشُى إوخ يسائيَلرع ن الرب 

يسوع: "وليوليسسبأح غَ غَدٍٍد بأح يالخَ الخَرِهرِهي الصالص . .ألنألنلي لي سساس اس مآخَآخَ  مررتح تَتَ تحالس الس مماء قداء قدأع طِِط أعىىب ب ييناس بِهاس بِهالنّالنّوو   اِهللا اِهللاني ي نبغِِغنبى أنى أن  
   ولم ولم بِه بِهالمالم الع العننالم وكوالم وكوى العى الع ِف ِفانانكك": وعس يب الرن علاح األوحص األِهنجيِلإى  ِفشيرا البوحنّ ي وقاَل."خلصخلصنَنَ
ييععرفهرفهالع الع المهِِهاصِتاصِت إلى خَ إلى خَ..المج ج اءوخَ وخَاء اصتهاصتهلم لم تقبله تقبله ..وأم ا كلُّا كلُّ وأمالذين الذين قبلوه قبلوه فأع فأع طاهطاهممس لطاناًلطاناً سأن أن ي ي صيرصيروا أوالالوا أوداهللا اهللاد ..أى أى   

المننؤِمؤِمالمونونباس هِِهمِِم باس".ضاً  وكتبأيوحنّ يا البباألشير صألنّألنّ":  يقوُلِثاح الثاِلحههلم لم ي ي راُهللا اُهللالْْلسِِسر اب نَنَ ابههإلى الع إلى الع الم ليالم ليديندين  
العالعالمل ل بْل بْل..الم يخِلخِليصبِه بِهص الع الع المالِذ الِذ..الم ى يؤِمؤِمى ينال ال بِه بِهن   ييددانى الى ال والِذ والِذان  يؤِمؤِمينبِه بِهن قد قد   دينألنّ ألنّ..دين ههلم لم ي ؤِمؤِم يننباس باس م ابحيدن اِهللان اِهللام ابحيد الو٥." الو 

 

ى ته ِل ِمن أجل خَالِصك الِذى أعددشكركأ ..أبانَا السماوى:  مِعى ِفى ِتلك الصالِةركتشتِلأدعوك أِخى  
 اًماسى ِل أن كِدعلو مكوأمجد اس شكركأ .ىاى وآثاِمطاي من خَررتُ تحِهليِتبفاِع باإليمان ىنِّن أل. المسيحم دِفى

 .  ال أخْرجه خَارجاًمن يقبْل إلى:  يا من قلتَكِدعوسوع واِثقاً ِمن  أرفع صالِتى ِفى اسم ي.اِةيفر الحى ِس ِفاًمكتوب
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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١وِتىوحنّا الالها يؤي٨: ٢١    &  ١٥ – ١١: ٢٠  ِسفر ر        
  ١٦ – ١٣: ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٢
   ٢٠ – ١٩: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى                                   ،          ٦: ١٤ إنجيل يوحنا ٣
   ٢١: ٢   ،    سفر أعمال الرسل ٢: ٦رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورونثوس   ٤
  ١٧  -١٦: ٣  &   ١٣ – ١٠: ١                    ،    إنجيل يوحنا                ١٢: ٤ سفر أعمال الرسل ٥
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