
الر٤٠ـالة س    
  

  أنَا سعيد، فما حاجِتى إلى المسيح؟أنَا سعيد، فما حاجِتى إلى المسيح؟
 

(Arabic - I’m happy, why do I need Jesus?) 

 

 .ى أقنعِنوابى وج حيرِنؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  سيح؟سيح؟لملمى إلى اى إلى ااجِتاجِتا حا ح فم فم،،عيدعيدا سا سأنَأنَ    :        وسؤال هذه الحلقة 
                Cliffe Knechtle         :ليجيبنا على هذا السؤا

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

 
 وبناء ..رى ِمن مصاِدر أخنهم يتمتعون بالسعادةالذين يقولون أالثة أسئلة إلى ث أوجه أود أن ..أِحبائى 

م ه بطريقت على سعادتهم يحصلون همطالما ِة الرب يسوع المسيحالقبول رس إلى هميدعو  ماال يجدونعليه 
 نِمإن بعضاً  .؟ى ككائن حهقاِمم وِل كإنسانِهِس اإلنسان لنف عليه تقييمستندالمبدأ الذى ي ما: السؤال األولالسؤال األول ..الخاصة
 .ثرواٍت ِمنون قتنما ي ومال ِمنون كنزمقدار ما يب  هومِههم ووجوِداِن كيقَيحق أن تىير )عداءالس(لقوم  اهؤالء

 .  فى المجتمعةمرموقالصب امنال  وراء فى سعيهمنجاحهمبمقدار   هو كيانهمأن تحقيقَ ى يرآخر بعضاًو
 

 يرى  آخرعضب و. بهيقوم الذى نجاح فى محيط العملال بإحراز سعادته  يرى)السعداء(القوم   مننوآخر 
مابمقدار  يحققون كيانهم  أنّهميعتقدون نوآخرو ..غرائزِهو  شهواتهشباعإل  عليهيحصل بمقدار ما  يتحققكيانه أن 

  توفر رغبات الجسد  أنيعتبرونهؤالء جميعاً  .لخارجية ابالزينِةو مظهرِهن مسبح ذب األنظار إليهمج فىينجحون 
حققُيما ي صإليِهبون و .. قيمةلحياتهم جعل وي أنعادسل إلى تلك األهداف الساوالصو إذا حقق تتمتههاف ذكر.  
 

 أخطرها   ماولكنالتى للحياة فلسفٍةِمن ألنّ!. هؤالء بها يدين ه إذا كانت قيمتعتِمتناتنا وكرام نجاحال على د 
 . يفشُلمن على كارثة سيكون فشلذلك الف !.ها؟فى تحقيق لو فشلنا فما الحال .. ِمن تلك األهدافواحدٍةفى تحقيق 

 نا بالنجاح الذى نحققهتنا ومقامبطنا قيم ألننا ر..فقيمتنا كبشر تهبط  ذلك النجاح يتحققْلموألنه إذا بدأنا نفشل 
 نحو اإلغراءات العالمية مثل السعى وراء المناصب وكنز المال واقتناء انجذابنابهواتنا ووش إشباع غرائزناب

  اإلنسانمقي ي وهو أن!.؟يعمل للهبوط بقدر الكائن البشرى  الذى المبدأذلكى خطورة ِع أخى ترى متَلسو أ..الثروة
ه بمقدار مانفس يحرز أنّه أى!.؟ نجاحِمن ساوى شيئاً يإن ققَ حوال..راً أم  يفشَلساوى إن ِهقيِق فى تح!.  

 

خلوقين  قيمتنا وكرامتنا كبشر مومس هو سيحِه المما يعلم ب إن.. سيح الم الرب يسوعِه بلمعي يس هذا ما ل 
 ه آخذاً نفسعض بل و..انَ نظير يفعْلنا له لمنا ظهوررنا حينما أد لدرجة أنّ أعزاء على قلبِهوأنّنا.. على صورِة اِهللا

نا ِمن العذاب  ليفتدي أجلناِمن على الصليب  ثم ماتَ..ال والكم حياة البرعاشَو الناس ِه فى شب صائراً عبٍدصورةَ
ولي يةاألبدىهبنا الحياة األبد..بهذا المقدار نحن أعز اهللا على قلِباء ..إن  Raquel Welchشهر ملكاِت أاء  اإلغر
ننى الإ:  قالتالجنسى أزيدكونى قطعة لحم عن !.و أ.! الوفير على حسابى آخرون الماَل يكتسبهذه تْليس 
  ١!.لوقُ على صورِة اِهللا؟ وهو المخ.! قطعة لحم؟ِه كوِن علىيزيد ه اله أنّ نفس االنسانرو يتص أن.!مهزلة

 

 يتسع للجميع  إليه يدعو الجميع المسيح يسوعإن ِحباً  يستقبلتيندبذراعين ممدوو ..بقلب مبحركّل ب م
عوتهالذين يقبلون إليه لتلبية د..يدعو الم يدعوو .منكسرى القلبطمين الح المفى المجتمع الذى ال حتقرينذلين والم 

 ٢. والتحرير الكرامة والتقديرجميعال جدي سهفعند.. إليِه ىأتنليتنا . تعالوا إلى وأنا أريحكم: قول يإنّه. .يرحم
 

 تأتى  أينِمن:  هوليسوا فى حاجة إلى المسيح الذين  الذى أطرحه على هؤالء السعداء::السؤال الثانىالسؤال الثانى 
تأتى  ..؟عادةالس أين ِمنعادةو ..ماق النفس لتشبعهاعادة الحقيقية التى تصل إلى أعالستْ السة  الوقتية ليسالسطحي

                                                
   لللى اإلنجيلى اإلنجيإإ  استمعاستمع                       ،                         ١٦: ٣  ،          إنجيل يوحنا    ٢٧: ١ سفر التكوين ١
  ١: ٥ بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية  رسالة  ،    ٢٨: ١١إنجيل متى  ،    ٣٢ : ٨إنجيل يوحنا  ٤

http://www.gmaa.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Raquel_Welch
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 ع بمركز لنكولن بمدينة نيويورك م كانت يوماً.مثلة الشهيرة الجميلة المFaye Dunaway إن !.تدوم؟ التى ال
تجمخم لمشاهير العظماءع ض..سألها أح د الصأجابت. هل أنت سعيدة؟:ينحفي  Faye : فى مدينٍةنشأتُلقد  

 متى تحققَ ف..اتِمن األمريكي  كغيرىفى نجاح أحققه  تنحصركانت أحالمىو غرب الواليات المتحدة صغيرٍة
رك مثالت فى مدينة نيويومثلين والمأنا اآلن بين مشاهير الم  وها.. التى أحلم بها على السعادة حصلتُنجاحى

؟ السعادةولكن أين.! لألسف لمها أجد!.أخرى قالت ناسبٍة وفى م Raquel Welch: ُكنتحظوظةمالنى  أنّ أظن 
 الثروة والشهرة واإلنجاز الكبير فيما  حصلتُ على..غيرة وأنا ص شىء تمنيته على كّل فقد حصلتُ..بين أترابى

به أقوم ِمنع لم..و.. معى أطفال تميزوا بالجمال كما أن  ا عنتمنيتُ  يفوق ما.! خطيرحقاًفمستوى معيشتى أم 
  اإلنسانحصُل ي هو كيفَ ويحيرنىدهشنىي  وما.. غير سعيدة نفسى وأعتبر هذا كله أنا يائسة ورغم..شتهيتُوا

 .!جد إجابة لتساؤلى هذا لستُ أى إنِّ.!؟سعادةبال م شعورد فى بؤس وعويحيا عليه صلتُح  ماعلى كّل
  

 بمزيد الو .صاخبةدنا حفالت ياارتب ليسو .السعادة نجدليس بالحصول على مال أوفر .. ئ القارعزيزى 
كؤوس خمرِمن الخالن واألص عما  .. نجدهاحاب مربيطلبم ها متعة  متعة ونشوة ولكنّيجد فيها  هذه األمورن

نّنا نحصُل على سعادة ِمن  أك شال. .أسى وحسرة ونَدامةها  يعقب بمرارةنتهىت  ونشوة وقتية سرعان ما..إلى زوال
 تناولكن البهجة الكاملة والفرح الحقيقى ال يتحقق إال بعالق..  بهجة معينةعالقة توفر لناالتلك  فأصدقائنا بعالقتنا
 ١. والتعاسة الشقاء ال نجد إال عنهنابعِدوفى . .عادة الحقيقية نحظى بالسمنهنا قربفى ف.. بالسيد المسيحنا وارتباط

 

: ليسوا فى حاجة إلى المسيح فهو الذين )السعداء( على هؤالء ه واألخير الذى أطرح::السؤال الثالثالسؤال الثالثأما  
 فهل يمكن. ؟حقيقةأوليس الموتُ  !. حساباً للموت؟عملتم فهل ةحياتلك ال بونتستمتعو  جداًعداء سمإذا كنت

يسيطر علينا  اً رهيباً حقيقي احساساًإن: ة قال مرTennessee Williams إن المؤلف الروائى العظيم .!؟هارانكا
يويورك  بننى حفالت الكوكتيلمتضعندما  ف.. نعترفْ لمعترفنا بهذا أمسواء اوالتقلقل بعدم االستقرار  وهو الشعور

عندى هذا اإلحساسيشتد .ِم كؤوساًم شديٍد ولهذا السبب احتسى بنه نن ِم نوع معينالكوكتيل م بهولع .الخوفَ إن  
ِموالهروب الواقع الن  موعدم االستقرارخطير أبرز معالمه هما فى عالم ِمنْ فر نِقذالتوتر العصبىم وليس ِمن .. 

   .ةات العالميوة والشهزائفات الغري وهو اختبار كثيرين خدعهم إبليس بالم!.لروائى الشهيرالمؤلف ا هذا هو اختبار
 

 إن ما يصرحبه الرب يسوع ويوض حف .. تماماًيختلفُف اًه جليقلوبكمتضطرب  ال: د المسيحلقد قال السي. 
 .. لكم مكاناً أنا أمضى ألعد. لكم قد قلتُكنتُإنّى  ف وإال. كثيرة أبى منازٌل فى بيِت.. باهللا فآمنوا بى تؤمنونمأنت
وإنآتى أيضاً لكم مكاناً وأعددتُضيتُ م وآخذكم الى وتعلمون حيث أنا .. أنا تكونون أنتم أيضاً حتى حيث أكون 

يا:  توما لهقاللقد  .. وتعلمون الطريقَأذهب سيد لسنا نعلمفكيفَ أين تذهب نقدر فأجابه .؟يقَ الطر نعرفَ أن 
 ٢.إنّه الطريق ومن رفضه ضّل الطريق. ." يأتى إلى اآلب إال بى يأتى إلى اآلب إال بى والحياة ليس أحد والحياة ليس أحد والحقّ والحقّأنا هو الطريقُأنا هو الطريقُ": يسوع

 

اآلب  ولكن ..يوماً من األيام ختلط علينا األمراودنا عن الطريق ح أن حدثليس من شك  ..أخى العزيز 
السماوىالذى يهم ثقتنا فى ناضعو نا إذانّإ .. واضحة أعلنها فى شخص يسوع المسيحالةه أمرنا أرسل إلينا رس 

  األفضلحياةال لنا وفر يالسيد المسيحإن  .. والضيقالخوفو القلق  الغلبة والنصرة علىعشنا حياة شخصه المبارك
ويقدالسعادة الحقيقية وحده قادر أن يهبنافهو.. يستطيع ذلك أو أى شىء إنسان سواه ليسو  لنا احتياجنا الحقيقىم  

  : ليتك أخى تشترك معى فى تلك الصالة.. وحده وليس لسواه لذلك كانت حاجتنا إليه..ويضمن لنا الحياة األبدية
 

 انحرافى إليك فى نى أخطأتُ أنّأعترفُ..  إليك كى آتى أجل أنك تدعونىِمنأشكرك .. أبانا السماوى 
بعيداً عنك .. تكأطم.. صفحاً وغفراناًأسألكفى ِدفْء أحضان أبو ع ..والِشراجياً ِمنْك قوة ألغلب الشر يرر ..أرفع 

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل:  يا من قلتَ.. استجابتكن واثقاً ِم..صالتى فى اسم يسوع المسيح الفادى
 

 :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 Knichtle ن ِمباإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
html.index/home/main/org.givemeananswer.www://http 

                                                
  ٩: ١١سفر الجامعة  ١
 ٦: ١٤يوحنا  إنجيل ٢

http://en.wikipedia.org/wiki/Faye_Dunaway
http://gatewayno.com/culture/TWilliams.html
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html

