
  ١٦الرسـالة 
 

  لماذا يهتم المسيحيون بالنّاس كى يخلصوا؟لماذا يهتم المسيحيون بالنّاس كى يخلصوا؟
 

(Arabic - Why do Christians want people to be saved?) 

 

 .ىعِن أقنَابوى وج حيرِنؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ى يخلصوا؟ى يخلصوا؟لماذا يهتم المسيحيون بالنّاس كلماذا يهتم المسيحيون بالنّاس ك         وسؤال هذه الحلقة     
                            Cliffe Knechtle 1  :       يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .ترجمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بال

 

وهو أن تكون لنا عالقة صحيحة سليمة مع .. كمسيحى ويهمِنى للغاية بكل تأكيد هناك ما أحرص عليه 
وبال شك هو موضوع مشغوليتى على .. وفى الحقيقة هذا األمر يهمِنى ويهم غيرى أيضاً من المسيحيين.. اهللا

: دعونى أكون صريحاً وواضحاً..  بالناس كى يخلصوا؟ونالمسيحي لماذا يهتم :قد يتساءُل بعضهم قائال.. الدوام
وال يوافقنى أن تسمعِنى أِعظ .. ال يهمنى كثيراً أن يومئ الناس برؤوسهم استحساناً ِلما أقوُل حين أقدم عظة لهم

 .  ى سلوككبال أدنى تغيير ف.. ثم تعيش حياتك كما أنت.. وأراك بعد العظة تصلى صالة قصيرة
 

.. لستُ أعظ بما يناسب ويوافقُ أمزجة هؤالء الذين ذكرهم يوحنا البشير فى إنجيله األصحاح السادس 
ال يهمنى أن أحظى برضا المرتابين . فلقد قبل هؤالء المسيح يوماّ بعدها رجعوا إلى الوراء ألنهم استصعبوا كالمه

 ذلك  ذلك  فال يظن فال يظن.... من البحر تخبطه الريح وتدفعه من البحر تخبطه الريح وتدفعهيشبه موجاًيشبه موجاًرتاب رتاب ألن المألن الم": الذين وصفهم يعقوب فى رسالِته بقوله
إذا كان هؤالء الذين أتحدث . ." جميع طرقه جميع طرقهىى ف فيين هو متقلقٌليين هو متقلقٌلأأ ذو ر ذو ر رجٌل رجٌل.... عند الرب عند الربنن ِم ِمنه ينال شيئاًنه ينال شيئاًأأنسان نسان اإلاإل

ليها وهى معهم عن الخالص ال ينتقلون من خطوتهم األولى وهى قبول السيد المسيح كمخلص إلى الخطوة التى ت
 ٢.فاألولى بى أن أتنحى وأغير اتجاهى إلى آخر غيره.. الخطوة العملية الالزمة وهى أن نحيا حياة مسيحية حقيقية

 

إن كّل من آمن بالمسيح واختبر الحياة الجديدة ال يتوانى عن عمل كّل ما بوسِعه من أجل مساعدِة  
ليم السيد المسيح وفى نفس الوقت نحن ال نكترث باحتياجات الناس اتبعوا تعا: فإذا كنّا ننادى قائلين.. اآلخرين

وإن سلكنا هذا السلوك فلن نختلف كثيراً عن هؤالء الفريسيين الذين عاشوا أيام تجسد السيد .. نرتكب خطية
.. نهم ال يعملون بهاوكانوا يجولون مرتدين ثياب العقيدة متظاهرين ببرِهم يعِلمون الناس شريعة اهللا ولك.. المسيح

 ..ال يتحركون وال يحركون إصبعاً لمساعدِة المحتاج.. كالدمى التى تظهر فى واجهات المحالت لعرض األزياء
 

: فى رسالِته األصحاح الثانى يقول لقد كتب يعقوب!.. بماذا يوصفُ اإلهماُل إن لم يوصفْ بأنّه خطية؟ 
  خٌخٌأأ كان  كان ننإإ. . !!؟؟هه يخلّص يخلّصننأأ  يمانيمان اإل اإلهل يقدرهل يقدر  ....عمالعمالأأ ليس له  ليس له  ولكن ولكنيماناًيماناًإإ له  له ننأأ  حدحدأأ   قاَل قاَلننإإ  ىىخوتخوتإإما المنفعة يا ما المنفعة يا "
   تعطوهما حاجاِت تعطوهما حاجاِت لم لما واشبعا ولكنا واشبعا ولكنئئ امضيا بسالم استدف امضيا بسالم استدف::حدكمحدكمأأفقال لهما فقال لهما ى ى عتازين للقوت اليومعتازين للقوت اليومريانين ومريانين وم ع عختٌختٌأأوو

 لقد هاجم الرب يسوع البالدة والجمود ٣." ذاته ذاتهىى ف فتٌتٌعمال ميعمال ميأأ له  له  يكن يكن لم لمننإإ  يضاًيضاًأأ  يمانيمانهكذا اإلهكذا اإل. . !!الجسد فما المنفعةالجسد فما المنفعة
وعرفَ يسوع المحبة بوضوح .. وأعلن أن اهللا خلقنا لنحبه وكذلك ليحب بعضنا بعضاً.. كخطية نحو اهللا والناس

 .٤رينكما أوضح أيضاً أن المحبة هى أن يضع الواحد حياته ِمن أجل اآلخ. أنّها عطاء للغير وخدمة لآلخرين
 

وخير قدوة .. والبذل  ِمن أعظم األمثلة للتضحية والعطاء٥الراهبة الكاثوليكية Mother Teresaكانت  
حياتها لمساعدة الفقراء  Mother Teresaلقد كرست .. لنتعلم منها كيف يضع اإلنسان حياته من أجل اآلخرين

                                                
١
  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                                        
  ٨ -٦: ١رسالة يعقوب            ،            ٦٩ – ٦٠: ٦إنجيل يوحنا  ٢
 ١٧ -١٤: ٢ رسالة يعقوب ٣
  ١٣: ١٥ إنجيل يوحنا ٤
٥   Mother Teresa  ْتلدلتْ على جائزة نوبل للسالم    ١٩١٠ أغسطس ٢٧وص١٩٩٧ سبتمبر ٥وانتقلتْ إلى األمجاد     ١٩٧٩ وح. 

http://www.gmaa.org/
http://www.ewtn.com/motherteresa/
http://www.motherteresacause.info/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
http://www.ewtn.com/motherteresa/
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إن أشد األمراض فتكاً بالبشرية إن أشد األمراض فتكاً بالبشرية ":  مرةMother Teresaقالت .. والمحتاجين فى كلكتا بالهند باذلة نفسها من أجلهم
 ذلك من علل وأمراض ولكن ما هو أشد فتكاً وأعظم خطراً هو نقص  ذلك من علل وأمراض ولكن ما هو أشد فتكاً وأعظم خطراً هو نقص ليس السّل الدرنى أو الجذام أو ما شابهليس السّل الدرنى أو الجذام أو ما شابه

المحبة فليس من يرحم ضعيفا وليس من يبالى بجار يعانى العوز ليس من يكترثُ بأناس مطروحين على قارعِة المحبة فليس من يرحم ضعيفا وليس من يبالى بجار يعانى العوز ليس من يكترثُ بأناس مطروحين على قارعِة 
لفساد واالنحالل لفساد واالنحالل الطريق نحن نراهم فى معاناتهم وكأننا ال نراهم يعيشون فريسة لالستغالل الدنىء معرضين لالطريق نحن نراهم فى معاناتهم وكأننا ال نراهم يعيشون فريسة لالستغالل الدنىء معرضين ل

إن . "الخُلقى أضفْ إلى ذلك الفقر المدقع والحاجة الماسة إلى القوِت الضرورى والكساِء ثم األمراض بأنواعهاالخُلقى أضفْ إلى ذلك الفقر المدقع والحاجة الماسة إلى القوِت الضرورى والكساِء ثم األمراض بأنواعها
  .هو عدم توفر المحبة فى قلِب اإلنسان نحو أخيه اإلنسان.. أفدح الشرور وأشد األمراض فتكاً بالبشرية

 

 مجده وجميع  مجده وجميع ىىنسان فنسان فإلإل ا اننومتى جاء ابومتى جاء اب": األصحاح الخامس والعشرين قول يسوعبإنجيل متى   جاءلقد 
ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما . .  مجده مجدهىىالمالئكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسالمالئكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرس

عن يمينه تعالوا يا عن يمينه تعالوا يا ثم يقول للذين ثم يقول للذين . . فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسارفيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. .  الخراف من الجداء الخراف من الجداءىىيميز الراعيميز الراع
 كنت غريبا  كنت غريبا ىى عطشت فسقيتمون عطشت فسقيتمونىى جعت فاطعمتمون جعت فاطعمتمونىىنِّنِّألأل. . عد لكم منذ تأسيس العالمعد لكم منذ تأسيس العالم رثوا الملكوت الم رثوا الملكوت المىىببأأ  ىىمباركمبارك

 متى رأيناك  متى رأيناك  يا رب يا رب:: قائلين قائلينبراربرارفيجيبه األفيجيبه األ. . ىى محبوسا فأتيتم ال محبوسا فأتيتم الىى مريضا فزرتمون مريضا فزرتمونىىعريانا فكسيتمونعريانا فكسيتمون. . ىىفآويتمونفآويتمون
و و أأومتى رأيناك مريضا ومتى رأيناك مريضا . . و عريانا فكسوناكو عريانا فكسوناكأأومتى رأيناك غريبا فآويناك ومتى رأيناك غريبا فآويناك . . ككو عطشانا فسقيناو عطشانا فسقيناأأطعمناك طعمناك أأجائعا فجائعا ف

  ." فعلتم فعلتمىىصاغر فبصاغر فب هؤالء األ هؤالء األتىتىخوخوإإحد حد أأنكم فعلتموه بنكم فعلتموه بأأقول لكم بما قول لكم بما أأ الحق  الحق ::فيقول لهمفيقول لهم  ليكليكإإمحبوسا فأتينا محبوسا فأتينا 
 

 لى النار األلى النار األإإ يا مالعين  يا مالعين ىىاذهبوا عنِّاذهبوا عنِّ" :يضا للذين عن اليسارأ يقول ثمبدية المىىالنِّالنِّ.. .. س ومالئكتهس ومالئكتهبليبليعدة إلعدة إلبدية الم  
 مريضا ومحبوسا فلم  مريضا ومحبوسا فلم ....ىى عريانا فلم تكسوِن عريانا فلم تكسوِن....ىىكنت غريبا فلم تأووِنكنت غريبا فلم تأووِن.. .. ىى عطشت فلم تسقوِن عطشت فلم تسقوِن....ىىجعت فلم تطعموِنجعت فلم تطعموِن

و و أأ  ....و عرياناو عرياناأأو غريبا و غريبا أأ  ....و عطشاناو عطشاناأأ متى رأيناك جائعا  متى رأيناك جائعا  يا رب يا رب::يضا قائلينيضا قائلينأأحينئذ يجيبونه هم حينئذ يجيبونه هم .. .. ىىتزوروِنتزوروِن
 لم  لم ىى فب فب....صاغرصاغرحد هؤالء األحد هؤالء األأأنكم لم تفعلوه بنكم لم تفعلوه بأأ بما  بما .... الحق اقول لكم الحق اقول لكم::هم قائالهم قائالفيجيبفيجيب.. .. و محبوسا ولم نخدمكو محبوسا ولم نخدمكأأمريضا مريضا 
     ."ةٍٍةديديببأأ  اٍةاٍةييلى حلى حإإ  اراررربب واأل واألىىبِدبِدأأ  ذاٍبذاٍبلى على عإإ هؤالء  هؤالء ىىضِِضفيمفيم.. .. تفعلواتفعلوا

 

  ولكنّه بعيد بطي ة بأنها شىءبعض الناس وهم يصفون المسيحي ا سمعتُ ِمنلقد أصابنى الملُل مم
الحقيقة التى يجهلونها أن يسوع المسيح .. ويمثلونه وكأنّه طعام شهى على بعٍد شاهق هيهات من يدركه.. المنال

الملح إذا وضع فى الطعام يتغلغُل .. الذين يحيا فيهم ليكونوا ِملحاً ونوراً للناس إن الملح صيانة للحياة يأمر أتباعه
إن يسوع المسيح يأمر أتباعه .. ظالم ويضىء للناس ويمكنهم ِمن الرؤيِةوالنور يطرد ال.. فيه ويؤثر فى مذاقه

 ١.بمواجهة الواقع ال الهروب منه ومحاولة تفهم ما يعانيه البشر وأن يجاهدوا بصبر ومحبة لتخفيف آالم الناس
 

إن .. ج الماديةإن يسوع المسيح يعالج هؤالء الذين فقدوا الرؤية الصحيحة لهدِف الحياة وغرقوا فى لج 
إن يسوع .. يسوع المسيح يرد الذين ضلوا فى تيه العالم ساعين وراء لذاتهم وشهواتهم التى جعلوها هدفاً لحياتهم

إن يسوع المسيح قد أتى لتكون لنا .. المسيح ينهض العاثر ويقيم المتبلد الخامل الذى استمرأ حياة البالدة والخمول
 .الحياة تحلو وتطيب بنعمته يسوع المسيح الحى يجعل المسيحية شىء طيب ألن. حياة وليكون لنا أفضل

 

.. يريد أن يمأل قلبك بمشاعر العطف والرحمة نحو إخوتك فى اإلنسانية إن يسوع.. عزيزى القارئ 
د من إخوة له إن من اختبر الحياة الجديدة لن يقفَ موقفَ الجمو.. ويكون لك الضمير اليقظ للوقوف بجانب الحق

لن يهمل إخوة .. وحرمهم مصادر العيش الكريم.. وأظلم حياتهم بمعتقدات مضللة ..قيدهم إبليس بسالسل الخطية
 .ونجاتهم من الهالك األبدى.. الذى أحبهم ودبر أمر خالصهم وتحريرهم.. له يتطلعون إلى نور معرفة اهللا

 

.. أنحنى أمام جالِلك معترفاً بذنبى وتقصيرى.. السماوىأبانا : أدعوك أخى لتشترك معى فى تلك الصالة 
عدم المباالة.. معترفاً بضعفى وحاجتى لقوِة روِحك القدوس لتعمَل فى قلبى روح وتمألنى بروح .. وتنزع ِمن

أرفع .. والتضحية بجهدى ومالى ووقتى من أجل تلك النفوس المحتاجة لخالصك.. صاغراأل المحبة إلخوتى
 . ارجاًمن يقبل إلى ال أخْرجه خَ: من قلتَ ياواثقاً فى وعِدك ..  اسم يسوع الذى أحبنى وافتدانىصالتى فى

 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 :  ستجد ذلك فىCliffe Knechtle ن ِمإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة با
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
   ١٦ - ١٣: ٥   ،    إنجيل متى ٥: ١٥ إنجيل يوحنا ١

http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html

