
  ٢٠الرسـالة 
 

  هل يهم نَوع العقيدة طالما كنّا مخِلصين؟ هل يهم نَوع العقيدة طالما كنّا مخِلصين؟ 
 

(Arabic - Isn't being sincere enough?) 
 

 .ى أقنعِنوابى وج حيرِنؤالُّس         : حلقة جديدة من سلسلة 

    هل يهم نَوع العقيدة طالما كنّا مخِلصين؟هل يهم نَوع العقيدة طالما كنّا مخِلصين؟         وسؤال هذه الحلقة     
                      Cliffe Knechtle 1        :ا السؤاليجيبنا على هذ

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 

 وشاع..  بها طالما يبدى إخالصاً فيهاليس من المهم نوع العقيدة التى يؤمن اإلنسان:  قالوا لىكثيرون 
 عنها أنّها الحقّ  أن يقاَلمكن عقيدة ي كما ال توجد.. فضيلة نسبية فكّلأنّه ليس هناك فضيلة مطلقة: يبقوٌل عج

طلقالموِم..  لالختبار والتجربة فالكّل يخضعة للعالم الشهير  المنة النسبينظري عروف أنAlbert Einstein 
: ولكن مع األسف الشديد طبق كثيرون هذه النظرية على شتى نواحى الحياة وقالوا.. تنطبق على الظواهر الطبيعية

 . "!لقضايا الفكرية هو تاج الفضائللقضايا الفكرية هو تاج الفضائلإن التساهل والمرونة فى الحكم على اإن التساهل والمرونة فى الحكم على ا"
 

          ::للاِطاِط الب الباءاءعع االدِّ االدِّ بذلك بذلكمم أنفسه أنفسهواواععنَنَ أجلها اق أجلها اقِمنِمنوهذه هى األسباب التى وهذه هى األسباب التى 
 

 عتنقهاالتساهل فى المبادئ التى ي  وفضلوا....تمسك بالحق المطلقتمسك بالحق المطلقفتح ذهنى عدم الفتح ذهنى عدم الوها استنارة عقلية وتوها استنارة عقلية وتاعتبراعتبر: : أوالأوال
 على أنّه عين فال داعى لإلصرار على طريٍق م..مة الجبل الطرق تؤدى إلى قوجميع .. للنسبية يخضع فالكّلالمرء

 .سك به طالما كان اإلنسان مخلصاً للمبدأ الذى يعتنقه والرأى الذى اقتنع به والتمهو الحقُّ
 

ألن كشفَ ..  بهااقتنعوا و لذلك قبلوها.... تمدهم بغطاء مريح ألفعالهم تمدهم بغطاء مريح ألفعالهماسة التساهل والتسامح فى المبادئاسة التساهل والتسامح فى المبادئإن سيإن سي: : ثانياًثانياً
فليس من ..  وكل الطرق تؤدى إلى روما فإذا كانت كّل العقائد متماثلة..يظهر حقيقة الحياة التى يحيونها القناع

 ستمر وي الشخصيةالمظلم ِمن حياته الجانب  اإلنسانتجاهَلوهذا يعنى أن ي.. مسيحيتى جدياًالضرورى أن أتمسك ب
 بعيدين عن هم كم يكتشفون  بما أعلنه الرب يسوعون حياتهمارنق وحين ي الحق الخطاة يرعبهمإن.. فى تجاهله

هذا بدافع الشر الذى يسكن .. م األمانة والتركيز على الذاتية منها عددياٍت مختلفة أمام تحالبشرو.. الصالح الحقيقى
تعمد الهروب بعيداً اطئ يكشفُ كّل شىء فيه فلذلك ي فحين يشع نوره على الخاهللا هو النوراهللا هو النورولكون .. فى اإلنسان

 وال  وال ورور النُّ النُّضضبِغبِغ ي ي السيآِت السيآِتمُلمُلعع ي ينن م م كّل كّلننألأل": وعس يب الرلقد جاء بإنجيل يوحنا األصحاح الثالث قوُل!. ورعن النُّ
يلى النُّلى النُّإإ  ىىأِتأِتيور لئال توور لئال توبأأ  خَخَبععممالهأأوو.. .. الهمما ما منيفعُل يفعُلن الح قّقّ الحفي ىىككور ِلور ِللنُّلنُّلى الى اإإ  قبُلقبُل فيتظه تظه رأأ  رععمالهنّنّأأ  مالهها باِهللاا باِهللاهم م ععم٢  "ولةولةم 
 

 وكرد فعل مئزون من النفاق والرياء يشالناس ف.... الناس الناسنن ِم ِمالتساهل والتسامح فى المبادئ أمراً مقبوالًالتساهل والتسامح فى المبادئ أمراً مقبوالً  أصبحأصبح: : ثالثاثالثا
أمينا ومخلصا فيما تعتقد  إن المهم أن تكون : وقالوا..لهذه األفعال السيئة بالغوا فى االهتمام باألمانة واإلخالص

 . وهذا أدى إلى ترك الحقّ ووضعه جانبا..وال يضير إطالقا نوع العقيدة
 

فالحقّ أمر هام وال بد أن يكون .. لقد هاجم السيد المسيح الرياء والنفاق وبكل وضوح كان يعلم الحقّ 
 .أى طريق إليه أتقدم؟: وك يسألكاتجه نحلنفترض أن رجال أعمى يقف على حافة تل و.. موقفنا حاسماً بال تساهل

  !.عليك إال أن تسير فيه بإخالص؟ ما ك اختر أى طريقال يهم: أوليس من الخطورة وعدم األمانة إذا أجبناه قائلين
 

 ألنّه .احدة إلى األمام سوف يالقى حتفه إذا تقدم الرجُل األعمى خطوة والحقيقة أنّه حسب تلك النصيحة 
 إن التساهَل . له عمر جديد فسوف يكتبذا استدار وسار بعيدا عن الحافةإأما . ه واقفٌ على حافِة التلال يدرى أنّ

                                                
١
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                                                        
                      ٢١ – ٢٠ :٣إنجيل يوحنا  ٢

http://www.gmaa.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 فأنت !.احذر:  وتقول للرجلأن تخبر األعمى بالحقّ واضحاً إن الفضيلة هى.. فى الحكم على األمور ليس فضيلة
 وأنتّ تكون الجانى  بإخالصِتو إلى المنفسه  الرجُلم حتى ال يسِل للحقيقة دون تجاهلن تقف على حافة التلاآل

  . للحياةرمد لن تقبل نصيحة من إنسان يؤمن بمبدأ من هذا النوع الموإذا وضعتَ نفسك مكانه. !عليه
 

 :ِهِص فحدع بريض وقال له الم الطبيب إلى وجِه فإذا نظرطير وفى الطب على الخصوص جد خَإن الحقّ 
 :مك أمران أيهما تفضل ال بأس بهفأما.. يهم إطالقاً  ولكن هذا الِدكسنتشر فى جماً خبيثاً ير تعانى وأنتَ

االختياراألول األولاالختيار ::أن تذهب ع الوإلى بيتك وتد ري مسرى فى باقى جِدسك ..االختيارىى الثاِن الثاِناالختيار::هو إجر ة اءعملي 
ة الستئصال الوجراحيمر ..همفأيعلي ِها تختارال غبار ..ي األمر توقفُ كإنة على إخالِصكليِس فيما تستحنه ..هم الم

  !.ام على ما ير يصبحٍءى وكّل شَفيما تستحِسنه  تكون إنساناً طيباً مخلصاًنأ
 

 الو إنالخَر بيثَمدْل سيستأصي لم إن مرالح هذا هو.. ويقضى عليهااةَي تماماً الحقّ ويعرفه الطبيب  .
وإن .. كِدس يأكُل خاليا جمر ودوجي.. عزيزى: وبدافع من التمسك بالحقّ ال بد للطبيب أن يواجه مريضه قائال

انتظرنا طويال سيقضى هذا الورمياِت على حِن والحقّ أنّ..كبع ى أستطيعٍة جرمليٍة استئصاحيال الوروهذا ..اًامم تم 
ضرورىياِت لإلبقاء على حوأشَ.. كجعبكلِّك تس إخالص أن ِلم حى بإجِهاء هِذرة لكالعملي  ..ِهِه هِذستْأولي ى 

 .؟قِّ بالحسك أن نتمعالً ِف اإلخالصن ِمسليوأ.. الفضيلة؟
 

 الم دلقد قال السيسيح : "ال يال يحتاجصِِص األ األحتاجححاءبْل بْللى طبيٍبلى طبيٍبإإ  اء الم الم رضىضىر....  لمأل أل آِت آِتلم ددععوأأ  وببرلى لى إإطاة طاة  خُ خُ بْل بْلاراًاراًر
التوبةِِةالتوب".. يسوع إن الربعي أنّنا نع داٍء خطير وهو الِعاِنلم ى ِمند على اهللاصيوعاقان والتمر ما المبتهتُووالج حيم 
ِداألبة.. ىمن داء الخطي قبوهو يقدِّم غفراناً حقيقياً وشفاءي نلكّل م الِفمِلِهل إليه بتوبٍة صادقة وبثقٍة فى ع اِئدعلى ى 

 ١.االةبالمريِة واالستهزاء والخْ أجِله بالسن ِمبراً كّل من يقابُل ما عمله الرمِّدحاً مويرتكب خطًأ فاِد.. الصليب
 

 وعوضا عن ..فى لالمتحان لم تذاكر جيداً ولم تستعد االستعداد الكالنفترض أن طالبة بإحدى الجامعات 
  ما عندها ومألت به ورقة اإلجابة وقدمت كّل.. ذهبت إلى االمتحان غير مكترثةالجتهاد وا على الدراسةالمثابرة

:  ذهبت إلى أستاذها تقولوعندما عرفتْ نتيجة االمتحان.. وأجابت عن األسئلة بنيٍة حسنٍة وإخالٍص كامل
 عما تختزنه تُ بقدر ما أستطيع وعبرلقد قدمتُ كّل ما عندى!. فى هذا االمتحان؟وبى تَ برسحم سكيفَ.. أستاذى
لقد : نظر إليها أستاذها ويقوُل لها يفَوس!..  لقد أجبتُ عن أسئلة االمتحان بكّل إخالص.. وبكّل أمانةذاكرتى

عديدةجلِت يا ابنِتس ذلك أخفقِت فى االمتحانل.. بكلِّ أمانٍة وإخالص فى ورقِة اإلجابة ى أخطاء. 
 

 ..كانت كلُّ دوافعى نقيةو  شككتُ أطالقاً ما.. بالكاملصاًخِلكنتُ م: ى قائالًِع يد أن يستطيعمنليس فينا  
 ولكن هناك حقيقة ال يجوز أن ..ا بطريقة أو بأخرى انحرف يوماً فكّل واحد ِمنّفينا من بمقدوره أن يؤكد ذلكليس 
  ٢."ةة بعد ذلك الدينون بعد ذلك الدينونة ثمة ثم يموتوا مر يموتوا مرننأأ للناس  للناس ععضِِضوو":  مكتوب.وبعد ذلك  تأتى الدينونة نموتُ أننا س وهىلهانتجاه

 

 ِةنونَا ِمن الديا وِمن ثم ينِقذنَنَسيح قادر أن يخلص السيد المعلنها الكتاب المقدس وهى أني أخباراً سارة ن إ 
نا هو نا هو أأ": فقد قال..  يسوع وحده هو الطريق..ىِدعيم األبى إلى النّق تؤد الطر كلُّتْس فليىِدعيم األبويضمن لنا النّ

 جهنتوليتنا .. اةي إليه فهو الطريقُ والحقُ والحلنأِت .."ىىال بال بإإ  اآلِباآلِب  لىلىإإ  ىىأِتأِت ي يددححأأ  سس لي لي....اةاةيي والح والحقّقّ والح والحالطريقُالطريقُ
 ٣.ِها إلينَبكّل تأكيٍد سوف يفعُل هذا وأكثر إذا أتي.. ساًقد مراً طاِهنقياً صبحفي هددج يفَو س..ملكاً على عرش القلب

 

  أدعوك أخى أنتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمكى تشرق بنورك على قلبىأسألك .. اوى.. 
ى ِنهدييلحاجتى إلى روِحك القدوس .. ناَل تطهيراًألحاجتى إلى الدم المسفوك من أجلى .. ألعرفَ الحقّ وأتمسك به

رِشويىِند.. صالتى فى اس أرفعم ربى يسوع ..مستنداً على وعي قلتَ اِدك نقبْل: مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه . 
 

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

 :ستجد ذلك فى Cliffe Knechtle ن ِمباإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
  http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
 ١٧: ٢  مرقسإنجيل ١
 ٢٧: ٩ الرسالة إلى العبرانيين ٢
 ٦ :١٤إنجيل يوحنا  ٣
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