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ييسسوعوعالم الم سيحسيحي ي قيمقيمالم ؤِمؤِم المنينم  نينومِفى اليواألخير األخيرِفى الي   
 

(Arabic – Jesus Christ will raise up the believers the last day) 
 

  يسوع المسيح يقيم المؤِمنين ِفى اليوم األخيريسوع المسيح يقيم المؤِمنين ِفى اليوم األخير :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 : عينب األرقرأ العددنَ ساِدسألصحاح ال ااوحنّيوِمن إنجيل 
  

" منَعمنَع!!إن إن م ة أبى ِهة أبى ِهشيَئشيَئ مىىأن كّل كّل أن م م نني ي ررى االبى االبننوي ؤِمؤِم وينبِه بِهن تكون تكون له الال   لهححياألاألاة اة يببديةةدي..  وسوسأقيمأقيمهِف ِفااأنَأنَ  ه ى اليى اليو١."م األخيرم األخيرو 
 

 مالنَتُلِفا ي أنّظر ِمه نالي اِدوم الحشَى عِمر ع ِم التاِسهر الشّننالع ام األول بعدن األلفي.دأتْ ب معظم 
مطاتُحالتليفزي ون األمريكية تذيعم أخْع بارها ماِئ الكنَ بِها تقومِمس نقر ِماٍتمقتطفَِل اٍتاء تاِب الِكنالم س قد

ِل اًاسالتمعن اِهللاووتع و.ِهاِتزي ِماِترفع الصلو أجل األن ر الِتسبالفَتْى تأثر ةاجع.تْانَ كَ لقدم فاجأة مروعة هتْز 
اِتالواليتِح المِةداألم بْلِةريكي ه تْزالع المأج مإذ استخْ.ع دمإر هابيطاِئون اٍترأم ٍةريكياستقلوه ا مع اِفرينسم 

أمريكيينم دنيِمين نم دينَطار بمريكان بأِموستة ب.وبع اٍتمليانتح ٍةاريا ِتو قادالطاِئلك اِترب عدغَ أن يروا مسارا ه
واتجهووا إلى نيكروي.ختَ ليرقوا أعلى برجن ِفيِلالم ى العز الِتركَمارِةجالِم العى ودمروهواام تجهمهضعب ى بنَ إلى م

القيِةادسكر العِةياألم ِةريكيوبع ٍةمليانتح ارية دمروه .فقضوا على حآالِف ثالثِة )٣٠٦٢( اِةير واٍلج م٢.فل وِطأٍةر  
 

 لقدح اصتْرالض حايا النيرِمان نل فأفنَاِخ الدتهمالتْ وأحأج سادهمإلى ر اختلط بالِحاٍدم ل اِئطام اله
المكَ.ماِكتر انو قعما ح كَثَد ِمٍفآال على ِةاِعقالص ناألس ر األمو .ةريكيهمم ا بينأم اٍتهاٍء ثكلى وآبم فجوعين 

وأيتََلاِموأر ام حيِفالكلُّ  .ىاروٍلى ذهور ٍبعِط واضوخَاٍبر ِمٍفو نم ٍلستقبم جالوٍله  يدركَون فَيي وونَاجهه. 
 حطات الملك ِتذتْ أخَكذِل ِل.ارثة الكَلك ِتدعا بايح ضمه تركوا خلفَارثِةى الكَ ِفمهاتَيوا ح فقدا الذينايح الضنإ

التليفزةونياللج إلى منَوء ةابع التعزي.اِئ الكنَخلتْ فدت واسستْانَعؤِم بالماهللااِت وبنَأوالِد نين .لي وقدوام رسالة التعِةزي 
 .ةعور المهماِتأسى م ِففعلوناذا ي مونردي  الى الذيناري الحمينتأِل المهؤالِء ِل. واإليمان ِفى اإللِه المِحبوالِثقِة
  ٣.؟ريسطم الكَح الم والقلِبةوعفجفس الملنَ ِلةزية وتعاح وراناًئنَطِم واالماً سىِطع ليالم اِهللا كَثَل ِموهْل

 

 إنا م كتبهب ولس الرِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم األولى إلى مى كوراأل نثوسصاِماح الخَحشَس عكَ.ر ى ا ِفم
ِهالِترسَإ ِة الثانيلياأل همصو.ساِماح الخَح ها كتبِفم ِهالِتى رسِنؤِم األولى إلى مألاى الونيِكى تسصحابعاح الر.ه و 

البلسطم لقلِبى ِلاِف الشَمحِةلنفس وِلالمريحِم  الجأثر فقِدن ِف ِهوقد استهّل كلماِت .الزيز غَ عى إحدى رالقولب لِهاِئس: 
 نا ِمله ايو ."المالم بهذا الكَ بهذا الكَضاًضاًعع ب بكمكمضضععوا بوا بزز ع عككذِلذِللِِل" : بالقولاهتمخَ و."مم له لهاءاءججرر   ال الاقين الذيناقين الذيننوا كالبنوا كالبتحزتحز  الال"
ا ا ههننى مى م الِت الِت..اتاتموموى السى الس ِف ِف، فإن وطننَا، فإن وطننَاننحح نَ نَأماأما": ى إذ قاَلى فيلبِنؤِما إلى مههجى و الِتِتلك. ةيزعة منَطمِئ ماٍتمكِل
  وفقاًوفقاً  ،،دِِدييججممالال   مطابقٍة لجسِدِه مطابقٍة لجسِدِهةٍٍةورورصص  إلىإلى  ععييضضووالال  نَانَاددسسجج  حوُلحوُلييى سى س الِذ الِذ..سيحسيح الم الموعوعسس ي يببالرالر  اًاًنَنَصِِصخِلخِل م م عودةَ عودةَررنتِظنتِظنَنَ
 ب قول الر.اوحنّنجيل يإ نس ِماِداح السحباألص أناا قرل فيم وبالتأم.."هِِهنفِسنفِسلِِل  ءٍٍءىى شَ شَكلُّكلُّ  ععااضضخْخْإإ  علىعلى  قدرِتِهقدرِتِهمل مل ععلِِل
يسوع: "منَعمنَع ! !شيَئة أبى ِهىم إنشيَئة أبى ِهىم إنأن كّل كّل أن م م نني ي ررى االبى االبننوي ؤِمؤِم وينبِه بِهن تكون تكون له الال   لهححياألاألاة اة يببديةةدي..  وسوسأقيمأقيمها ِفا ِفأنَأنَ  هى اليى اليوم م و

 ٤.ى الحن اِهللاسيح اب المِدي السِةالي إرسروح ِمى ِه.ةام هقاٍط ِن ثالثَصستخِل نَ أنستطيعنَ. "األخيراألخير
 

 أوالًالًأو : :مشيئة اآلِبشيئة اآلِبمالس الس مماوىِم ِماوى ننإرس إرس اليةِِةالياالب االب ن الوحيِدحيِدن الو.... لقدتنب نْأ عا إشَهعاء النّيفرِهى ِس ِفبىباألص اح  ح
ا ا نَنَالِمالِم س سا تأديبا تأديبنَنَ ألجل آثاِم ألجل آثاِموقٌوقٌححسسا ما ماصينَاصينَعع ألجل م ألجل موحوحررجج م مووههوو" :إذ قاَل  إلى آالم الصليِبشيراً مسينم والخَِثالثاِل
عليهِِهعليوبح وبح با كلُّا كلُّلنَلنَا ِما ِمم ضللنَم ضللنَغنَغنَا كَا كَكلنَكلنَا ا فينَفينَ شُ شُرِهرِهبو إلى طريقِه إلى طريقِهدٍٍداِحاِح و والر والر ببو و ضضعععلي هِِه عليإثم إثم ج ظِل ظِل..اانَنَميِعميِع ج ممأم أم ا ها هوفتذلَل فتذلَلو ولم ولم  

ييفتحفتحفاه اٍةاٍةشَشَ كَ كَ.. فاهتس اقُاقُ تسإلى الذب ح وكنَح وكنَ إلى الذبععجةٍٍةجص تٍةتٍةاِماِم صأم أم امامج ج ازازيهيها فلما فلمي ي فتحفتحفاه فاه "..إن ِمشيئة اآلِب م نإرس ال االبحيِدن الو 
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ليأخذ صةَورع ِدبوي ِف صيرتتلخَ.اس النِّهى شب صا  فيمسجله اوحنّي األب البشيرصِمِثاح الثاِلح إذِه إنجيِلن كتب  
ا وفيم. "ةةاة األبدياة األبدييي الح الح له له تكون تكون بْل بْل بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كلُّ كلُّككهِلهِليي   ال الىىكَكَ ِل ِلحيدحيد الو الوههنَنَ اب ابذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببهكذا أحهكذا أح": ُليقو
كتبهب طرالس رِفوُلس ِهالِتى رساألولى األص الّقاِئى اح الثاِنحع ن الربي سىىالِذالِذ" :وعح ح ملََلمه ه وونفس نفس هخَ خَه طايىىا ِفا ِفانَانَطاي  
ججسكَكَ ِل ِلبِةبِةشَشَ على الخَ على الخَهِِهدِِدسىنَ نَى موتَوتَمع ن الخَن الخَ عطايا فنَا فنَطايححيا ِلا ِليلبرأو."لبر لينَتْس ة اإلظريمصلوِبان إلى المبِةشَ على الخَعلقاً م 
 ١.؟اٍءج على رِةرِخ اآلاِةي إلى الحوا انتقلأحباٍء اقفر ِلمتأِلم  قلٍبكلِّة ِلزي وتع،اءي األحنحا نَ لنَاءج الرىِا ِهنَ أجِلنِم
 

 .ىِد األبقاِب الِعن ِم بِهلصخنَو ....ةةاة األبدياة األبديييا الحا الح لنَ لنَ تكون تكونككن وبذِلن وبذِلبب باال باالنن نؤِم نؤِم أن أنىى ِه ِهة اآلِبة اآلِبيئيئششمم: : ثانياًثانياً 
 س لينأ بناًؤِم م قلبِه بكلِِّهى إليأِت ينموعد ِل .."م األخيرم األخيرووى اليى الي ِف ِفههأقيمأقيم  ااأنَأنَو": الًقاِئ سيح الموعس يب الردع ولقدف
ت رثا أخْم ِل قاَلعوس يب الر أنرشَى عاِداح الححص األنجيلِهإى  ِفا البشيروحنّ ير ذكَلقد .الص الخَرِهي غٍَدحبأ
  اتَاتَ م م بى ولو بى ولونن آم آمنن م م..اةاةة والحية والحيامام القي القيووا ها هأنَأنَ": ِه دفِننام ِم أيِةبع أردع برِه قبن ِمب الره وأقاماتَى م الِذرازعِل

فسفسييححيو .."اايكتبوحنّ يباألا البشير صِمِثاح الثاِلح ِهارِت بشَن :"اآلباآلبي حِِح يباال االب ببنن  "وقدوقددفع شَ شَ كّل كّل دفع ىِف ِفءٍٍءى ى يى ى  الِذ الِذ..هِِهدِِدى ي
يؤِمؤِميننباالب باالب ن لهن لهح ح يياة أبديى الى ال والذِِ والذِِ..ةةاة أبدي  يؤِمؤِميننباالب باالب ن لنن لني ي ررى حى حياة بْلاة بْليي مكثُمكثُ يعلي غَ غَهِِه علي ضضبوباأل.." اهللا اهللاب صس اِماح الخَح
يذكرا قوَلوحنّ يالر ألنّألنّ": بههكم كم ا أنا أناآلب اآلب يقيم األ األ يقيم مواتَواتَموي وي حيى كذِليى كذِلحككاالب االب ننأي ضاًضاً أيي ي حيى محيى منني شَشَ ياءاء"..كّل إن ن ؤِم م

لهأن   كستمبذِليكالو األكيِدِدع بأن  ال لهحاأل اةَيسيح  ةبديالفاِدىِفى شَخْص الم.وس يقيمهالر ِفب ى الي٢.م األخيرو 
 

 وعسية اليس إرا أنرفنَع ....م األخيرم األخيرووى اليى الي ِف ِفنيننينؤِمؤِم الم الميميميقيق هو الِذى س هو الِذى سننبباالاال   أن أنىى ِه ِهشئية اآلِبشئية اآلِبمم: : ثاًثاًثاِلثاِل 
سيحالمن اِهللا اباقة شَتْ كانَحيِد الو.بذَل كلفته ر على الصليب الطاِهِهِم د.رفنَ وعِلا أن لسيا لآلِب سيحد المكَملطاناً س 
أني يىحشَاءي نوبِق. م نتَى أن حثَدع ان لقيى ِفة اماليم األخيرو.سترِش مدينبم ا ذكره الروالنسب طرو سبولس 

ى ى  الِذ الِذ..سيحسيح الم الموعوعسسا يا يبنَبنَو رو ر أب أب اُهللا اُهللااركاركببمم" :اح األول يقوُلحص األولى األِهالِتى رس ِفوُلس الرسطر فب.اهمِلاِئسى رِف
ححسسببر ر حهِِهمِتمِتحالكثير ةِِة الكثير  ولدنَنَولدا ثانيِل ِل..ةةا ثاني ررجاٍءاٍءجح ح ىىبقي بقي امةِِةامي ي سسوعوعالم سيح ِمسيح ِم المنناألم ِل ِل..واتوات األم ميرى والى واليفنَيفنَ   ال الاٍثاٍثمير  يتدنّتدنّيسوال والس   
ييضضملُّلُّحِِحمم حفوظ ِفحفوظ ِف مى السى السموألجِل ألجِلاِتاِتمو كمأأ  ..كمنتمنتمالذين الذين بقو اِهللا اِهللاةِِة بقو م م ححرروسوسونون..بإيم خَخَان ِلان ِل بإيمالص مستَستَالص معدٍٍدعأن أن ي ي علنِف ِفعلن ى الزى الزمان ان م

  كمكماِناِنيميمإإة ة  تزكي تزكي تكون تكونىىكَكَلِِل  ..ةةععتنوتنو م ماربارب بتج بتجسيراًسيراً ي ينوننونزز تح تحجبجب ي يانان كَ كَننإإ   اآلن اآلنكمكمنّنّأأ  عع م م..ونونهجهج تبتَ تبتَ بِه بِهىىالِذالِذ  ..األخيراألخير
 .."سيحسيح الم الموعوعسسالن يالن يعع اسِت اسِتددنْنْ ِع ِعدِِدجج والم والمةِِةامامررح والكَح والكَددلملم ِل ِلدد توج توج..ارار بالنّ بالنّننححمتَمتَ ي يههنّنّأأ  عع م م..ىى الفاِن الفاِنبِِب الذه الذهنن ِم ِمننثمثمأأ  ىىوِهوِه

ِهالِتوبرسِة الثانياألص يقوُلِثاح الثاِلح  :"منتِظنتِظمرينرينوطالبين وطالبين س س ررععة مءِِءىىججة مي ي ووم الرم الرب٣."ب  
 

 قاَل ولقدب ولس الروُلسؤِمِنى  األولى إلىِهالِت برسمى األالونيِك تسصحابعاح الر: "ثمال الثم   أريدأريدأن أن تج هلوا هلوا  تج
أيأيها اإلخْا اإلخْهوة ِمة ِموننجه ةِِة جهالر اِقاِق الردينكَكَ ِل ِل..دينىال الى   تحتحزنوا كَنوا كَزالبالباقيناقينالذين ال ال الذين   ررججاءاءله له منّنّألأل  ..مهإإ  هنا نؤِما نؤِم كنّ كنّننأأ  ننني ي سسوعوعم اتَاتَ موقام وقام   

لى لى إإ  اقيناقين الب الباءاءييحح األ األننححا نَا نَنَنَنّنّإإ  ..بب الر الرةِِةمم هذا بكِل هذا بكِل لكم لكما نقوُلا نقوُلنّنّنّنّإإفف. . ههعع م مضاًضاًييأأ   اُهللا اُهللاممههررضِِضححيي س سوعوعسس بي بيونوندداِقاِق الر الرككفكذِلفكذِل
مءِِءىىججمالر الر بسبقُسبقُ ال نَ ال نَبالر اِقاِق الرديندين..ألن ألن الر الر ببنفس نفس ههبه تاٍفتاٍف بهبص بص وتِِتور ر ئيس مةٍٍةكَكَالِئالِئئيس موب وق اهللاوق اهللا وب..س س وفَفَوي مِِم  نزُلنزُل يننالس الس ماِءاِءم  

واألمواألموِف ِفاتُاتُو ى المى المسيح سييسيح سقومقومونونأو الًالً أو..ثم نَ نَ ثم ححنناألح األح يياءاءالب الب اقيناقين..س طفُطفُنخْنخْ سج ِف ِفميعاًميعاً ج ى السى السحِل ِلبِِبح مالقاِةالقاِةمالر الر بِف ِفب ى الهى الهواِءاِءو..  
 ِة الثانيِهالِتى رسنثوس ِفى كورِنمؤِم ِل وقاَل.." بهذا الكالم بهذا الكالمضاًضاًعع ب بكمكمضضععوا بوا بزز ع عككذِلذِل ِل ِل..بب الر الرعع حين م حين م كّل كّلكونكونوهكذا نوهكذا ن

  رريي غَ غَتٌتٌيي ب ب.. اِهللا اِهللانن ِم ِماءاءبنَبنَ  اِتاِتموموى السى السا ِفا ِف فلنَ فلنَ..ىىضِِضا األرا األرنَنَمِتمِتيي خَ خَتُتُيي ب بضض نِق نِق إن إنهه أنّ أنّعلمعلما نَا نَنَنَألنّألنّ": ساِماح الخَحصاأل
ممصصنوع بيدٍٍدنوع بيأب دِِد أبىهِِهى هِذى هِذا ِفا ِفنَنَ فإنّ فإنّ..ىأي نِئ نِئضاًضاً أي ننم م شتاقينشتاقينإلى أن إلى أن نلب نلب سسفوقه اا فوقه..م ى ِمى ِما الِذا الِذننَننَسِكسِك مِِننالس الس م٤."اِءاِءم 
 

 ى ال الِتكبِتح أجل من ِمكالِلج ِلكراًشْ ..أبانَا السماوى: ليتك أِخى ترفع قلبك مشْتركاً مِعى ِفى ِتلك الصالِة 
يعبرع وِل.انه اِئفدكالِذجيِب الع ى وبِنهى حياة أبم الكَ ةديت وِل.ريمِفى اسِتحقاق الدعاِتزيوِح ركِفوس القد ض ى أر

ى  ِفىِنقيميى سالِذ. سيح الموعسا ينَِصخِلوما بنَرى ِل الثاِنجىِءالمب ىاِم أمهعتَضى و الِذِكارب الماِءجلرِل و.ِةبرالغُ
اليم األخير كَوما وعأ.د سألكبنَ را أننَ تؤيدِمٍةا بقو نِن لدنعِل ِل.كناس مكونم خْد شَجصم  .كالِتى ِفى اسص أرفع

ارالب وعسالِذ يَىاِنى افتدِماًواثِق .ِهِم بد ابِتن استجتَ .كدعو نا مبقوِل يخَارجاً: ك هال أخْرج قبْل إلىي نم.  
   

 :ها ستجد ذِلك ِفىماع ِتلك الرسالِة أو غَيرإن أردتَ س.. أِخى القارئ العزيز
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  ٢٤: ٢سالة بطرس الرسول األولى               ،     ر١٦: ٣    ،     إنجيل يوحنّا ٧ – ٥: ٥٣ سفر إشَعياء ١
   ٢١: ٥  &  ٣٥: ٣  &  ٢٥: ١١ إنجيل يوحنّا ٢
  ١٢: ٣                           ،     رسالته الثانية ٥ – ٣: ١ رسالة بطرس الرسول األولى ٣
  ٢ -١: ٥ مؤِمِنى كورنثوس انية إلى   ،     رسالة بولس الرسول الث١٨ – ١٣: ٤تسالونيكى   رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤِمِنى٤
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