
 

 ٢٦٠الرسـالة 
 

   سيقفُ المسيحيون أيضاً للدينُونَة؟ سيقفُ المسيحيون أيضاً للدينُونَة؟هْلهْل
 

(Arabic - Will Christians stand before Judgment?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  سيقفُ المسيحيون أيضاً للدينُونَة؟ سيقفُ المسيحيون أيضاً للدينُونَة؟هْلهْل         : وسؤال هذه الحلقة     
  Dr. Ron Rhodes           :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 

 فُيِقسؤِم المنونميعاً جأم امِس كرولِكسيحى الم نلي ِلس ةينونَلد.فلقد ج اءالِة برسب ولس الراألولىولس  
ار ار  بنَ بنَههنّنّألأل. . ههنَنَبيبييي س سمموو الي الينن أل ألراًراً ظاِه ظاِهصيرصيريي س سدٍٍداِحاِح و و كلُّ كلُّلُُلممفعفع" :ص النّا هذثالثاِلاح حص األنثوسكورى ِنؤِممإلى 

ييستعلنوستمتِح وستمتِحستعلن نالنّ النّن ارارع ع مكّل كّللََلم و دٍٍداِحاِح وم م ا ها هوإإ. . ونبِق بِقن ىىع ع مأأ  لُُلمحدٍٍدحقد بنَ بنَ قد اهاهعلي هِِه عليفس فس يأأذ ذ أخُأخُيججرإإ. . ةةرنناحتر قَقَ احترع أأ  مُلمُل عححدد  
فسفسييخسخسرأأ و ورمما ها هووفس فس ييخلصولِك ولِكخلص نكَ كَن مارارا بنَا بنَم". كّلإن سيح ن ؤِم مِسى المكر امستمتَأمحنح ياتهح سبم ِما عله 
 اؤهر إجم يِتانا كَ بمهبشَ يسيحى المِس كرام أمنينؤِمالم قوِفو مو وي. القلباتُ ونيِةصيخْ الشّافعو حتى الدِدسجبال
مالالعبيع نالر يياضيالفاِئن زينأي امولس ب الرولس.كَ فقد اناالم اطوربرالر اِنومى عتِليى عشاًرى ِن ِفعاًرتِف مهِةاي 

اِباأللعوالم والفاِئ.ابقاتس زِمون نالر ياضييني أتوناِح الودب عاآلخَد اِعر صدينأم امرش الع .كلُّليتسلم ٍداِح و 
زاِئجِه وهِذ..تهص ورِضة توحا م سيجرى معؤِم المنين أمامِس كرى المذ كلُّأخُسيح لين إكليالًؤِم مأو ١. أكثر  
 

  اِهللااِتهبِل ِهاِمد استخْ حسننظير قُِّحستَا يم اُلينَوكلُّ واِحٍد ِمنّا س سيح المىِس كرامأمِقفُ نَحن المؤِمنين سن 
ِخالى حقل  ِفلهدم ِةمِد اسجِلم بالر.م لم بأنّ الِععه ليسنَ هاكم ا يهددؤِم المِمن نِهالِص خَِة جه.ألن ؤِم المنين 
  والوال":  إذ يقوُلابعاح الرح األصس أفسىِنؤِم م إلىولسالر ولسب الِةرس باءا جم كَ.ِد إلى األبونمض ممهالصخَ
تحتحزنوا رزنوا روحاِهللا اِهللاوح القد خُ خُى بِهى بِهوس الِذوس الِذ القد تمتمتمتمَلي َلي وم الِفم الِفودإ."اءاءد ن مَلعمتَن ؤِم المسينم إذا كَلحك ِلحِل أهالًان وإال افأِةكَلم 
حِمرم انه .وقدُلاء نتس :عالم نمتحي مُلعن؟ؤِم الم.الغَ  إنرِمض ذِلن كه و محاسبوكيل كَنؤٍمة المكان م اًنؤتم 

على ماِهووإمكَب اٍتاني وماٍتسئوليي سرا اُهللاهِف له ى حِهاِتي.ِخ  إندؤِمن  ةمالمسفَوتظه رع ارية أمامع نَيالعليم ى 
   ٢.ىوِتا الالهنّوحا يؤيفر رِس نل ِماح األوحص باألاءا جمار كَ نَهيِب كلاهنَيى ع الِذوعس يبص الرخْ شَ.ءى شَبكلِّ

 

 متى شير البب وكتَ.."لِهلِهمِِمعع كَ كَاناننسنسازى اإلازى اإل تج تجتَتَنْنْأأ  ككألنّألنّ": تينى والِسور الثاِنمز بالمينغنِّ الماممإ يقوُل 
ازى ازى جج ي يذٍٍذ حينِئ حينِئ..هِِهتِِتكَكَالِئالِئ م معع م مبيِهبيِهأأ  دِِدججى مى مى ِفى ِفأِتأِت ي يوفَوفَان سان سنسنس اإل اإلنن اب ابفإنفإن":  يقوُلِه إنجيلن ِمرشَس عاِداح السحصباأل
  ةٍٍة بني بنيمينميناِداِدخَخَ" :س يقوُلاِداح السحصاأل سى أفسِن إلى مؤِمِهالِترس ى ِفوُلسالر ولسب ب وكتَ."هِِهمِلمِل ع عببسس ح حدٍٍداِحاِح و وكّلكّل
صاِلاِلصحكَ كَةٍٍةح ما ِلا ِلملرلرببلي لي ساساسلنّلنّ ِل ِلسع اِلاِل عمينمينأن أن م م ههمما عكلُّ كلُّلََلمِِما ع و ِم ِمدٍٍداِحاِح و نالخَ الخَن ير فذِلر فذِليكينَ ينَك الهِم ِماله ننالر الر ببع ع بكَ كَداًداًب انانأو أو ح ح راًاًر". 

   القلِب القلِبصص فاِح فاِحببا الرا الرأنَأنَ":  اِهللا قوُلرشَابع عاح السحص األبىا النّميفر إر بِساء ج فقد.صح تفْفَوا س قلوبنَاروأفكَ
ممختبرالكُ الكُختبر لى ألعطِِطلى ألعىكّل كّلى و دٍٍداِحاِح وح ح سسببطر هِِهقِِق طرح ح سسببثم ثم ررأع أع موكتَ."هِِهاِلاِلم بالر وُلسب ِفولس األولى إلى ِهالِتى رس 
ى ِنؤِممكورنثوساالص حال الإذاًإذاً": ابع يقوُلاح الر   تحكمى شَى شَوا ِفوا ِفتحكمىءٍٍءىقبل الو قِتقِت قبل الوحتى ي أِتأِت حتى يى الرى الربالِذ الِذب ى سى سينيرينيرخفاي ا ا  خفاي

الظالم والظالم وييظهرآ آظهر رراءالقلوِب القلوِباء وح ذٍٍذينِئينِئ وحيكون يكون الم الم ددحكلِّكلِّ ِل ِلحو ِم ِمدٍٍداِحاِح و ن٣." اهللا اهللان  
 

 قاَللقد الر فر بِس براؤيوحنّ ياأل ىوِتا الالهصفستَفستَ": ىاح الثاِنحعرفُرفُعج ج ميعى أنَى أنَس أنِّس أنِّاِئاِئنَنَ الكَ الكَميعا ها هوفاِح فاِحو صص  
اح حصاألبإنجيل متى  ف.ا بهطقَى نَ الِتاِتم الكِلمُل يشْفَو سعليِه  ِللحكم له أونؤِممال ن فحصإ ."لى والقلوبلى والقلوبالكُالكُ

                                                
               لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ،          ١٥ – ١٣ :٣ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
 ١٠: ١٧    ، سفر إرميا              ١٤: ١   ، سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٣٠: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٢
  ٥: ٤ ، األولى إلى كورنثوس ٨-٧ :٦ أفسس رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى   ، ٢٧: ١٦ ،  إنجيل متى ١٢: ٦٢سفر المزامير  ٣

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

نز نز  الكَ الكَنن ِم ِميريررر الِش الِشاإلنساناإلنسان و واِتاِتححاِلاِل الص الصرجرجخْخْ ي يح فى القلِبح فى القلِباِلاِلز الصز الص الكنْ الكنْننمِِم  ححاِلاِل الص الصاناننسنساإلاإل": بالر َلقا رشَى عالثاِن
  ..ينينم الدم الدوو ي ياباًاباًسسا ِحا ِحههنْنْ ع عطونطونعع ي يفَفَوو س ساساسا النّا النّ به بهتكلمتكلم ي يطالٍةطالٍة ب بةٍٍةمم كِل كِل كلَّ كلَّإنإن: :  لكم لكم أقوُل أقوُلنن ولِك ولِك..وروررر الشُّ الشُّرجرجخْخْ ي يالِشريرالِشرير

 انَعلياجيله تسمِت يافاًزا جى نلقيها الِتاتنَم فكِل.؟ذرتح ن أننينؤِمما كَنَ بردج أال ي."انان تد تدككالِمالِم وبكَ وبكَرررر تتب تتبككالِمالِم بكَ بكَككألنّألنّ
 ِةريخْ والسِكِح والضوِدد الحن عِةارج الخَاِتكَ والِنرين لآلخَِةارح الج النقِداِتمكِل نِما نَاه أفوقهطِلا ت مأيضاً و.قٍةبِد

  ١.اة لنَدع مافآٍتكَ منا ِمنَرمتح وسِحساِب المو يساباًا ِحهنْى عِطنع سهاجميع ِه هِذ.ة القاسينيفِةا العنَعليقاِتر وتَيبالغَ
 

  ولقد.انَؤوس رج تتواليٍل أكَِةى صيغَ ِفافآٍتكَن على مؤِم مكلُّ ُلصحيسسيح ى المِس كرام أمفُِقا نَمدنِْع 
 ب الرجيِدملتَ ِةفِدااله اِتزاج واإلنِْةصخِلل المامألعا ِلهنْ ِم كلٌّزمر ي.اليل األكَنة ِمددتع ماعاً أنوسقد المتاب الِكرذكَ
  أحبوا الربنمطى ِلعوي ....اِةاِةيي الح الحإكليُلإكليُل  ))١١((: ثالبيل الِمعلى سا هنْ ِمذكرنَ و.انَاِتيى ح ِفظيم العِهِم اسالِءا وإعإلهنَ
ى ى ل الِذل الِذججلرلرى ِلى ِلطوبطوب": ل يقوُلاح األوحصاأل عقوِب يالِةفبرس.  حتى الموتِمن أجِلِه ذبواعو .اربى التجوا ِفبرصو
يلُُلحتِمحتِميالتج التج ربألنّ ألنّةِِةرب هإذا تَ إذا تَه زكى يإكليَل إكليَلاُلاُلنَنَزكى ي الح الح يالِذ الِذاِةاِةي ى وى وععدبِه بِهد الر الر بال الب ذينذيني ي حبونَونَحبهبِسو ."هفر رؤيوحنّا يوِتا الالهى 

 ."اِةاِةيي الح الح إكليَل إكليَلطيكطيكأعأع فس فستِِتوو إلى الم إلى الم أميناً أميناًكنكن" :اميرنَ سِةنيس كَالِكم ِلب الرى قوَلاِئا الروحنّ يرى ذكَاح الثاِنحصاأل
 وُلس الرس فبطر.ةقاماسِت وٍةانَ بأمِهبيِد لعلحقِّ اِة كلملونفص ي الذيناِةعلر ِلإنّه ....دِِدججمم ال الإكليُلإكليُل  ))٢٢(( :طىعي اِةعلرِلو
  ٢."بلىبلىيي  ى الى ال الِذ الِذدِِدجج الم الم إكليَل إكليَلالونالون تنَ تنَاِةاِةعع الر الر رئيس رئيسررومتى ظهومتى ظه": س يقوُلاِماح الخَحص األولى األِهالِتى رسِف
 

 إن يِسى العِلىقدالذين تم يوازبالو دِةاعوض ِطبغْ النفس رمالتَنِف ع والضيقاِتارِبج . وفَسنَ يالون:  
  نن م موكلُّوكلُّ": ع يقوُلاح التاِسحص األنثوسولى إلى كور األِهالِتى رس ِفوُلس الرولس فب....ىىيفنَيفنَ  ى الى ال الِذ الِذاإلكليَلاإلكليَل  ))٣٣((
ييجاِهاِهجددي ي ضضبط نفسبط نفسهشَ شَى كلِّى كلِّ ِف ِفه ىءٍٍءىأم ا أولِئا أولِئ أمكك   ] ]وِنىييوِنىعطاَل   عطاَل األباألبالرالريياضياضيينرِهى ى  ِف ِفينصرِهعصكَكَ فِل فِل]]عىىي ذوا إكليالًذوا إكليالًأخُأخُ يي ىىفنَفنَ ي..وأم ا ا  وأم
ن س الحادهالج ديناِهج مماتهي حونعيشُ يالذين  وهم.... البر البرلََلإكليإكلي  ))٤٤((: الونينَس ونروآخَ ."ىىيفنَيفنَ   ال ال فإكليالً فإكليالًننححنَنَ
وِفيتفانون ى سعالص النفوس ِمخَ ِليهمنالِك الهِد األبى .نتِظمل وطاريناق بينباشتيس رةعجىِء مالر ى الثاِنب. 
  بب أسكَ أسكَا اآلنا اآلنى أنَى أنَفإنِّفإنِّ": ابع يقوُلاح الرحص األوثاوس تيمِه تلميِذ إلىِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلس الرولسب بكتَ لقدف

  ى إكليُلى إكليُل ِل ِلععضِِض و و وأخيراً وأخيراً..انان اإليم اإليمظتُظتُفِِف ح حىىعع الس الس وأكملتُ وأكملتُننسس الح الحاداد الجه الجهتُتُدداهاه ج ج قد قد..ررضض ح حى قدى قدالِلالِلحِِح انْ انْقتُقتُوو و وسكيباًسكيباً
البرالِذ الِذ..البر ى يى يههبى ذِلى ذِلى ِفى ِف ِل ِلبككالي الي وم ام اولرلرببالد الد ييانانالع لُُلاِداِد الع..ولي ولي سِل ِلى فقط بْلى فقط بْل ِل ِلس ججميع الذينميع الذيني ي حبحبونونظه ظه ورورههأي ٣."ضاًضاً أي  

 

 ونحطر يمه ونينؤِملم ِلعاًاِئ رداًهشْمابع اح الرحصباألى اِئا الروحنّ يَلج سىوِتا الالهوحنّا يؤيفر ربِسو 
 كذِل ِل.قاِقِهم استحمد عندركو مهم وهم لحنَ تمافآتٌكَ ماليَلكَ األ إن.ِهالِلجوع ِلشُ وخٍُدبى تع ِف. اهللاشَر عام أممهلاليأكَ
سيونَطرحها أمامع ش اِهللار ووه قُِّحستَمو حدة هاموالكَر دجيقوُل.الم ب ولس الرالِتِه األولى وُلسِفى رس ى ِنؤِمإلى م

كوراحنثوسحاألص  ساِدالس :"ألنكمألنكمقد اا   قدشتريتمشتريتمبثم وا   ..نن بثمجدوا فمجدى أى أ ِف ِفاَهللاَهللافمججساِداِدسكموِف وِفكم ى أرى أرواِحاِحوكمى ِهى ِه الِت الِتكمى٤" ِهللا ِهللاى.إن  
طراألكَح اليل أمامالع رجيِدش المه وتع بيرالم فديينع نإح سم االسِتحقاقاس قلوبهمدميق بعالع . وال يسعهإال م 
السجاِش الخَودعنباً جنٍب إلى جم عِهِتكَالِئ م.طاء الكَ وإعرامة والمجِذ ِهللاد ى العِةظمالل  والجوفهو حدهقٌِحستَ م.  
إنأع ظمننَافأٍةكَ م ا هناكالهه وبخُشُوعثوُل الم أم امع ِلش اِهللار فكلُّ .ِهجيِدتم نؤِمم سفَو ل راقاِد يكونيِطعى المجد 
 ٥.جيب الع إلى نورِهِة الظلمن ِماانَعى د الِذ ذاكلاِئالن فضعإ على رينقاِد كون نفَوس .ِةر اآلِخاِةيى الح ِف ِهللاالًاِمكَ
 

   الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السقبْلت.. أبس نْ ِعىوِدجدقد ميك يا منأح تَأنْف .ىِنبتَب 
قٌِحستَم تأخُأن ذ المجوالكَد رامة والقدأ .ةَرِظعماس مأ وكمجأ .دهمأجل ِنع ِمن كتفاِضلةشكرالم الِتى .ِتك سمى  ِلتْح
أتَأن راءى قدامك. وأتمتعبم حضركالب األثيم غَئاِطا الخَ أنَ.هى يالِتى شَملتِن .قِحستَر الم حبِتكك ِلمأ .ىأشكر رفع

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. على ِصدق وعِدكالً متِك.ى اسم يسوع الحبيب ِفىصالِت
 

 :ا ستجد ذِلك ِفىإن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيره.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٣٧ – ٣٥: ١٢ إنجيل متى            ،            ٢٣: ٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١
 ٩: ٥رسالة بطرس الرسول األولى   ،   ١٠ :٢سفر رؤيا يوحنا الالهوتى                        ،             ١٢: ١ رسالة يعقوب ٢
    ٨ – ٦ :٤ تيموثاوس إلى ثانيةرسالة بولس الرسول ال     ،     ٢٥ :٩سول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الر٣
           ٢٠ :٦رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس                        ،     ١١ – ١٠: ٤ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
  ٩: ٢ رسالة بطرس الرسول األولى ٥
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