
 ٢٨٢الرسـالة 
 

دعا بفيم تُ ال يكونوالمدعا بفيم تُ ال يكونوالم  
 

(Arabic – There will be no more death.) 
 

  الموتُ ال يكون فيما بعدالموتُ ال يكون فيما بعد :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنالِةرسب ولسالر سِنؤِمول األولى إلى مى كوراح نثوسحاِمالخَ األصشَس عأرنَقر ددالع اِمن الخَيشْ والِعسرين 
اِدوالسشْ والِعسوِم. رينِسن فر رؤيوحنّا يوِتا الالهى نقرأ العددالر ِمابع ناألص حشْى والِعاِداح الحرين: 

 

 ١."تُو المو هُلطبو يد عر آِخ.ِهيم قدتَح تَاِءدع األميع جعض حتى ي.كمِل ينأ جب يهنّأل" 
 

 "ِموستُعوتاً صِمظيماً ع نالس الً قاِئاِءم:ه سِكوذا ماِهللان م اس النّعو هوس يسكنم عهم.و هميكونون  
 ."م لهلهاًإ مهع م يكونهفس ن واُهللا.عباً شَهل
 

 الا معلى ب ِةثالث ال اآلالِفخطرالذين د ركَخلوا مالِتز ارِةجالِم العىبني ِف.اورك بأمريكَوي ى اليوى اِدم الح
شَعر الشّهر التاِسع ِمن نِمناأللفي دعل بام األوأنّ. الع نَه حوالس التاِسِةاع ِةعإال ر ع ِمبنص ذِلِةبيح كالي مو. 

 إنّنَا .رىشَس الب الجنْاني كَتْزة ه فاجعتْانَ كَ لقد. أطفاالً أواءس ِن أواالًانوا رج كَاءو س!.مارِهمة أعايه ِنونهسيواج
نحبالح اعتدنَوقد .اةَي نَا أن دعِفو نَالِتى صنَاِئا ألحبا بطول العرم.فلي سى على اإل أقسان ِمنسنأن أنّتخيَل ي هلن  

يرى بعيِهنيبيباً حخَ له رِمج نالب ِتيص حيحالب دن ليعاداِم جثة هةد.أو أِت ليخَ ىبأنّر هم ِمفقود نج ٢.ارثٍة كَاِءر  
 

 إنالم تَوع دولٍك.و الن  بِمد نم ووِم.ِههِتاج نالم حال الفرنْ ِمارهإذا ج تْاءس اعاِت كَ يقوُل.تهفر  ِسب
العبرانيباألين صعاح التاِسح: "وضِِضوعلنّلنّ ِل ِلعاس أناس أني ي مموتوا موتوا مرةةرثم ثم ب ب ععدذِل ذِلد ككالد ةةينونَينونَ الد".إن الم خَتَو يرا نَ لنٍَظاِع وحن 

األحياء.فإن بِهظتِع نَ لم فلن أبلغُفعاًا نَدينَ تج الم ِظاِعو.  ودتَ عوالم إنوسيطُلب. فلقدج تاِب بالِكاءالم آِخآِخ": سقدرر  
ععددو يو يبطُلطُلبه ه ووالم الم وولكنّ. "تُتُوخَه يربٍهنَ مرنِذ وموم ِذحر ليرجعاُل الضع نِهالِل طريق ض.وي عودإلى أح ان ض

اِعالركَ.حاِلى الص ىي ضمنالس المواألم انوالح اِةياألب نَ.ةدي حنَن علمأن آد موح واءبم صيِتعهما ِلا جلبنفسيا هم
الموألننَ.تَو ا كَا ذريتهمانالم تُونْ ِم لنَااثاً ميرهولِك .٣.امننَ هأخْاك اراًبس ة تعِلارا كِلنهنلِخة اِهللام صى ثالثٍةا ِفه: 

 

 أوالًالًأو : :لملمي ي ععددالم الم وتُتُوه ه وِن ِنو ههاياية المألنّ....طافطافة الم هجىِء بم ن اِهللا مسيح ابالم وعسيتجاًدس.ص ارالم ِلتُو ن ؤِملم
نِطمقة عور ِمبنالم األ عاِء والشقاِبتعلوِدالم الخُ إلى عقاء والب.خَ إن طية آدمتْ جلبالم ولِك.تَو نبر الم سيح جلب 
  دِِداِحاِح الو الوةِِةطيطي بخَ بخَانان كَ كَ إن إنههألنّألنّ": هس قولاِماح الخَحصومية األى رِنؤِمإلى مالرسول  برسالِة بولس فلقد جاء .اةيا الحلنَ
قدقدملك ملك الم الم وتُتُوبالو فباألولى كثيراً فباألولى كثيراً..دِِداِحاِح بالو الذين الذين ي نَنَ يالونالونفي في ضالنِّ النِّض ععمةِِةموع وع طيا اةةطي لبرلبرس س ييملكونِف ِفملكون ى الحى الحياِةاِةيبالو دِِداِحاِح بالوي ي سسوعوع  
المكَ كَ فإذاً فإذاً..سيحسيحالم ما بخَا بخَمطيةٍٍةطيو اِحاِح ودةٍٍةدص ص ارارالح الح كمكمإلى ج اس ِلاس ِلميع النّميع النّ إلى جلدينونِةينونِةلد..هكذا ببر هكذا ببر و دٍٍداِحاِح وص ص ارتْتْارالهب الهب ة إلى جميع ميع ة إلى ج
  عُلعُلججيي س سدِِداِحاِح الو الوةِِة بإطاع بإطاعضاًضاً هكذا أي هكذا أي..طاةطاة خُ خُونون الكثير الكثيرلََلعِِع ج جدِِداِحاِحان الوان الو اإلنس اإلنسةِِةصيصيععا بما بممم كَ كَهه ألنّ ألنّ..اةاةييرير الحرير الحاس لتباس لتبالنّالنّ

الكثيرالكثيرونونأب أأوو. . راراًراراً أبمالشّالشّا ا مريعةةريعفد كَكَ ِل ِلتْتْخلخل فدىىتكثر الخَ الخَ تكثر طيولِك ولِك..ةةطي ننح ح يثُثُيكثر الخَ الخَتْتْ كثر طيطية ازدة ازدادالنِّ النِّتْتْاد ععمحتى كَ حتى كَ..ة جداًة جداًم ما ا م
 ٤."اابنَبنَسيح رسيح ر الم الموعوعسس بي بيةِِةديدي األب األباِةاِةييلحلح ِل ِلة بالبرة بالبرممعع النِّ النِّكك هكذا تمِل هكذا تمِلتِِتووى المى المة ِفة ِفطيطي الخَ الخَملكتْملكتْ

 

 إلى  الرسالِةباِتكَ نهعِلا يهذا م.. .. ههونَونَررنتِظنتِظ ي يلذينلذينالص ِلالص ِللخَلخَ ِل ِلةٍٍةطيطية بال خَة بال خَ ثاني ثاني المسيح المسيحرريظهيظهسس: : ثانياًثانياً 
العبرانيباألين صوكَوكَ": ع إذ يقوُلاح التاِسحمما وضِِضا وعلنَلنَ ِل ِلعاس أناس أني ي مموتوا موتوا مررة ثمة ثمب ب ععدذِل ذِلد ككالد ةةينونَينونَ الد..هكذا الم هكذا الم سيحسيحأي ضاًضاً أي  

ببععددمما قدا قدممم م ركَكَة ِلة ِلرىىي ي حخَ خَلََلمِِمح طايا كثيرا كثيرطايينينس س ييظهظهررثاني ة بال خَة بال خَ ثانيطيالص ِلالص ِللخَلخَ ِل ِلةٍٍةطيلذينلذيني نتِظنتِظ يرونَونَرها النَ إنّ."هؤِممنين قدح َلم 
وعسيالم خَسيح حينَا وانَطايمأِتا يى ثانيِلطفُخْنة س القاِةمِفِب الر ى الهاِءووهكذا نكون  هعحين كّلم .ولن ند ان 

                                                
١ الةرسولس بالر سِنؤِمول األولى إلى مِس      ،  ٢٦&٢٥: ١٥ نثوسى كورفر رؤيوحنّا يإلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع    ،  ٤: ٢١ ىوِتا الاله 
٢  attacks2001, 11September ]  للغة العربية بانك قراءتهيمك[،  SEPTEM* VICTIMS2001, 11BER   
   ٢٧: ٩ الرسالة إلى العبرانيين ٣
  ٢١ – ١٧: ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤

http://www.thegrace.com/audio/index.htm
http://www.september11victims.com/september11victims/
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,_2001_attacks
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اح حصومية األى رِنؤِم إلى مِهالِتى رسِف وُلس الرولسب ك ذِلحوض ي.ا على الصليِبنّا عمله حا فقدْانَطايعلى خَ
   بْل بْلدِِدسس الج الجببسس ح حسس لي ليكينكيناِلاِل الس السوعوعسسسيح يسيح يى المى الم ِف ِفمم ه ه على الذين على الذيناآلناآلن  ةِِةينونَينونَ الد الدنن ِم ِمءءىىشَشَ   ال الإذاًإذاً":  قاَلن فقدالثاِم

ححسسببالر نَ."وحوح الر حنوضيقاٍتى آالماًاِن نع شقاٍت ومِط واضاهِف اٍتدالمى الع.فلي لنَس ا وعدبح اٍةيأر خٍَةضي ِمٍةالي ن 
مايقاٍتض.  إنخَإبليس صا يلتِمنَمابس اح الخَاِمس. انَتالعحيقوُل  فباألصبطرسالر وُلسولى األِهالِت برس :"اصاصحوا وا ح

واسواسههروا ألوا ألرنإإ  نبليسخَ خَبليس صصممكمكمكأس دٍٍد كأسز اِئاِئ زر ير يجوُلوُلجم ساًساًلتِملتِم مم م نني بتِلبتِل يععههه ه وو . .فقاومفقاوموهوهر اِساِس رخيناإل اإلىى ِف ِفخين يميمان عاِلاِلان عمينأأ  ميننننفس نفس   
  ١.انَب روعسسيح ي المىي ِف الِت اِهللاِةحب منا علنَفِص ينم سليو ."المالم الع العىى ِف ِفلذينلذين ا اكمكموِتوِتخْخْإإرى على رى على  اآلالم تج اآلالم تجهِِههِذهِذ

 

 تَ كَلقدب بولسالر الِتِه  وُلسِفى رسؤِمِنى راحومية إلى محن الثاِماألص: "ممننس لنَلنَيفِصيفِص سا عا عننم م حبة ة حب
المة  أِش أِش..؟؟سيحسيحالمة دأأدمأأ   ضيقٌ ضيقٌممماض طِِط اضههادأأ  ..ادممج ج وعأأ  وعممع ع ررىأأ  ..ىمخَ خَم طرأأ  طرممس س يكَكَ. . فٌفٌيمما ها هوومكتوب ا ِما ِمنَنَنّنّإإ   مكتوبنجِلجِلأأ  نككنم كّل كّلاتُاتُ نم   
ا نَظر نَذا إابتع األونته س."اانَنَببححأأ  ىىا بالِذا بالِذنَنَارار انتص انتصظمظمععا يا يههميِعميِع ج جهِِه هِذ هِذىىا ِفا ِفنَنَنّنّ ولِك ولِك..ححلذبلذبم ِلم ِلنَنَ غَ غَثَلثَلا ِما ِمنَنَسبسب ح ح قد قد..هارهارالنّالنّ
بعنَيىاإليم ان إلى أماِدجالس تنتِظى الِتاِءم انَر.لقد كتب  بولسالر احبنفس  وُلسحاألصكْ الِذِفاِل سى ى فإنِّفإنِّ" :قوُلر ي
أحسِِسأحب أنب أنآالم آالم الز الز ممان الحر الر الاِضاِضان الح  تقاستقاسبالم بالم جدِِدجالع تيِدتيِد العأن أن ي ستَستَ يعلنوِف." فينا فيناعلن ِهالِتى رسؤِمِنى  إلىِة الثانيمنثوس  كور

 إلى  إلى اظريناظرين نَ نَرريي غَ غَننحح ونَ ونَ..اًاًديدي أب أبدٍٍدجج م مقَلقَل ِث ِث.. فأكثر فأكثرا أكثرا أكثر لنَ لنَئُُئ تنِش تنِش..ةةقتيقتيا الوا الونَنَفة ضيقِتفة ضيقِت ِخ ِخألنألن" :ُلابع يقو الراألصحاح
األشيالِت الِتاِءاِءاألشي ى ترى الى ال إلى الِت إلى الِتى بْلى بْلى تر  ترترى ألنالِت الِتى ألن ى ترى ترى وقتيى وقتية وأمى الى الا الِتا الِتة وأم  ترترى فأبى فأبدي٢."ةةدي 

 

ولس ب الِة برساءا جم كَطُلبي سه إنّ.ِدبقى إلى األبي  الفَو ستَو المنإ ....ددععا با بى مى م ِف ِف ال يكون ال يكونتُتُووالمالم  ::اًاًثثثاِلثاِل 
الرؤِمِنىاألولى إلى  ولسمفر بِس و.نثوس كورراؤيوحنّ ياح ىوِتا الالهحاألصشْى والِعاِد الحل .رين قدِمسعا وحنّ ي
وتاًصيقوُلظيماً ع  :"والموالموال التُتُو   يكونِف ِفيكون ى مى ما با بععدوال والد   يكونيكونح ح ززنوال والن   صصروال والاخٌاخٌر   ووججعِف ِفع ى مااى م  ببععدد..ألن ألن األم األم ورور  

األولى قداألولى قدم م ضتْتْض"..  "إنآِخ آِخإن ررع ع ددووس س ييبطُلطُلب  ههووالم الم وتُتُو".س ى ذِلأِتيكالي ونّتغَ نَى فيِه الِذمى معج ميع القديسينالِد أو 
ا هعورا أ مٍةركَ بشَاءو وحم آدن ِمى كلٌِّظ ح لقد."تُتُووا ما م ي يوكتكوكتك شَ شَننأيأي" ِةود األنشُِه بهِذِةدي األباةَيالوا الح نَ الذيناِهللا

من  اِهللاعدمتاست وِفى جنِّة عاعبم حرِهضالم قدس معهصيِت .امعبم هولكنما حِةة الركَا الشّرمهيجبِك وحمه عليا م
ِمِدبالطر واالنِف.ِة الجنّن صال عنم حِكر مِلضلوِك المور باألر تٌ" .اببوِة ِهى مةَ الخَطيرأج إن" . فعد ولقد
وعسي المسيحالِعقاِب بم على الصليِب وافتدانَا ِمن نِهوِت الثمالني ابىإذ. انّ عر فعخَمَلا ِحنّ ع و .اانَطايبقيظاِفراًِتِهام  

  ٣.السماِء البهيةى  ِفكارب الماءجا الر لنَارصو. ِدى إلى الحياِة األبديةنقلنَا ِمن الهالِك األب اِتومن األي بنِم
 

  تكَلقدب بولسالر الِتِه  وُلسؤِمِنىإلى ِفى رسمأفس اح سحيقوًلى  الثاِناألص: "وأنتموأنتمإذ كنتم إذ كنتم أم أم واتاًاتاًو  
   اآلن اآلنمُلمُلععى يى يوح الِذوح الِذ الر الرواِءواِءلطان الهلطان اله رئيس س رئيس سببسس ح ح..المالمر هذا العر هذا العهه د دببسس ح حا قبالًا قبالً فيه فيهى سلكتمى سلكتم الِت الِت..ااطايطاي والخَ والخَبالذنوِببالذنوِب

  ..ارارفكَفكَألأل وا وادِِدسس الج الجشيئاِتشيئاِت م ملينليناِماِما عا عنَنَدِِدسس ج جاِتاِتووههى شَى شَ ِف ِفممههينَينَال بال بقبقبا ا فنَفنَرر تص تصميعاًميعاً ج جضاًضاً أي أيننحح نَ نَ الذين الذين..ةِِةصيصيعع الم الماِءاِءى أبنَى أبنَفِِف
ا ا ا بها بهنَنَببى أحى أح الِت الِتةِِة الكثير الكثيرهِِهبِتبِتحح أجل م أجل منن ِم ِمةِِةممححى الرى الر ِف ِفىىنِِن غَ غَووى هى ه الِذ الِذ اُهللا اُهللا..ضاًضاً أي أياقيناقين كالب كالببِِبضضالغَالغَ  اءاء أبنَ أبنَةِِةا بالطبيعا بالطبيعوكنّوكنّ
ى ى  ِف ِفاِتاِتاوياويممى السى الس ِف ِفههععا ما منَنَسس وأجل وأجلههععا ما منَنَ وأقام وأقام..ونونخلصخلص م م أنتم أنتمةِِةممعع بالنِّ بالنِّ..سيحسيح الم المععا ما مانَانَييا أحا أحطايطاي بالخَ بالخَاتٌاتٌوو أم أمننححونَونَ
المالمسيح يسيح يسسوعألأل  ....وعنكمبالنِّ بالنِّنكم ععََمةِِةمم م خلّصخلّصونباإل باإلون يمان وذِلان وذِليمككلي لي سِم ِمس نكمنكم . .ههووع ع طية اِهللاة اِهللاطي..لي لي سِم ِمس نأأ  نععمال كَال كَمىىال ي فتِخفتِخ ال يرر  

ى ى  ِف ِفواتُواتُواألمواألم"ة ى ثانيأِتي سسيح المنإ .؟افطة المايه ِنو هدع ي لموتَ المأنة ار ساراًب أخْلك ِتستْليأو ."ددححأأ
المالمسيح سيسيح سيقومقومونونأو الًالً أو..ثم نَ نَ ثم ححنناألح األح يياءاءالب الب اقيناقينس طفُطفُنخْنخْ سج ميعاًميعاً جم م ععههمِف ِفم ى السى السحِل ِلبِِبح مالقاِةالقاِةمالر الر بِف ِفب ى الهى الهواءاءو". 
"والموالموال التُتُو   يكونِف ِفيكون ى مى ما با بععدوال وال..د   يكونيكونح ح ززنوال والن   صصروال والاخٌاخٌر   ووججعِف ِفع ى مااى م  ببععدد..ألن ألن األم األم وراألولى األولى   ورستَتَسم٤."ىىضِِضم   
 

ئ ِطاا الخَى أنَملتِنى شَ الِتكبِتح م أجلن ِمكأشكر ..أبانَا السماوى:  مِعى ِفى ِتلك الصالِةتركشتليتك أِخى  
 جىءم راًنتِظ ومطالباًا يوأح. انباإليم حياة أبدية اَل أنَ بْل.ك ال أهِلىكَ ِل.حيد الون االبذَل بتَي ارتضكألنّ. األثيم

 على ينَاقِد الرِة جهنا ِمنَاءحبأى زع ويازينَعا يفهذا م. بر الع حين م كّل وهكذا نكون.اِءوى الهِف ِهالقاِتمِل انَِصمخِل
راِءجالقي فرأ . ِةامعارالب وعسم يالِتى ِفى اسص . مكاًِستم بوِدعك.نا مخَارجاً:  قلتَ ي هال أخْرج قبْل إلىي نم.  
   

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
١ ينانيرالِة إلى العبس٩ – ٨: ٥ ،  رسالة بطرس الرسول األولى ١: ٨  ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢٨ – ٢٧: ٩ الر        
 ١٨ – ١٧: ٤لرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس    ،   رسالة بولس ا١٨  & ٣٧ – ٣٥: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٥٥: ١٥                                ،   رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٤: ٢١ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٣
  ٩ – ١: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٤
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