
الر٣٦ـالة س    
 

لملماذا ياذا يكثير رفضكثير رفضونونالم الم سيحسيحإذا كان إذا كان   ههووالح قّ؟قّ؟ الح  
 

(Arabic -   If Jesus is the truth, why do so many people reject Him?) 
 

 . أقنعنى حيرنى وجوابسؤاٌل         : حلقة جديدة من سلسلة 

  قّ؟قّ؟ الح الحوو ه هسيح إذا كانسيح إذا كان الم المونونرفض كثيررفض كثيراذا ياذا يلملم         : وسؤال هذه الحلقة     
   ١ Cliffe Knechtle        :يجيبنا على هذا السؤال
      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind:       فى كتابه              

 .ة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجم
 

 كممكننا الحأنّه ي ِهبديهىة عليوافقة الغاِلبية بعض األمور بدليل مم  أنّهو..  على ِصحدكم على عمكننا الحي
 ألن.. ةسيحيالم ذلك قانوناً يطبق فى جميع الحاالت وعلى الخصوص ولكن ليس.. له الغاِلبية رفضبدليل  ِصحِتِه
فال  ..ة بقاء أو فناء الذرة مثال كنظريِصحتها  عدمِصحتها أو نثبتُ نثبتُة التى  العلمي كالنظرياِتليستْية المسيح
ها  فى النهاية أير فى استرخاء لتقييم هذه وتلك ثم نقرختلفة ثم نجلسة الم أمامنا النظريات الالهوتي أن نضعيصح
  رأساً سينقلبِه فالعالم بأكمِلها الحقّ وباعتبار أنّ..ة تحٍدسيحي الم إن.. فنرفضهيتفقُ ها النا فنقبله وأيفهوِم م معيتفقُ

    . بالخير ويرفض الشر يتمسكِه بأكمِل إذا تصورنا العالم أيضاًبديهى وهذا أمر.. بقبول المسيح على عقب
 

 السالسبببو  األول األولبجعُل الرئيسىالذى ييرفض الناس ون المسيح هو أنه تهديدخطير يكشفُ ألنّهعتقداتهم لم  
ة  البشري طبيعِتنانِمحن نَ و..وسوس قد قد اَهللا اَهللا أن أن هو هو اهللا اهللانن المسيح ع المسيح عيكشفُيكشفُ  ل مال ماأوأوإن إن  .بشرى الكيانال هزاهللا ت ن عأموراً

هذب فى  المنا الناس وأسلوبام األنيق أمرنا فبمظه..نا عليغبار  الاصشخأ .. عليهنحن على ما أنفسنا رؤية حبن
 ا جدنالذلك يلزم.. مهم وتقديره أعجابحوز نَنستطيع أن ب المقبول على السلوك الطيرتنا ومقِد اآلخرينع مالحديث

ى بدو ف نة إذ داخلي نَفسيةراحةالذات ويكِْسبنا  بالعتداد ا غريزةفينا شْبع ي ألنّهشديدةيِه  إل وحاجتناهذا المظهر
ورٍةصح مكننا مقارنةف .. تروقنانٍةسعاشَحياٍة األسلوب ببهذا  حياتناهل ي األرض؟ المسيح على ها يسوع..!أين  

ِمنحن ليس ..؟ِه تعاليِمن  سبيٍلِمنبوضِعنا هذاواجه السيد المسيح ن على اإلطالق أن ونحن ..فهو ي علناَهللا أن  
فإذا كنّا .. القداسةكلىنس ِهمقاييس صالِحب أنفسنا  نقيسجد ناأنفسدرنا وقد تج بِهناهرتديللصالح ا  ثوٍبِمن ٢. لنخدع  

 

 إنإذ يسوع ي نَ الِقرفععنَا الِغفُويكِش اع طاء الذى نستتر ورنسه اءنا نَعلى حقيقِت ظهرا وهى أنّنا لس
نا لسنا بعد  أنّكتشفُنس .وضاحنوره القوة بافعنا الملتوية شفُ أنانيتنا ودوتنكس .هاصتقمالشخصيات الممتازة التى ن

بإنكارنا له  .!سيح؟ جانب المِمنب هذا التهديد الخطير تجنّفكيف ن.. ىِمعلى أن نتراءى بذلك الصالح الوه قادرين
وتجلنااهذلك و!.ة اهللا قداسأمر عليه هي ن ن مقدور ونحنجيدنا له نستطفبنكراِن. !هنا المحبوبة بتيع االستمرار فى لع

نّنا نتحلى أل . على الفوز بهاون قادرنحن ف.ة هناك إله وراحة أبدي وإذا كان!.بة طيوهى التظاهر بشخصيات
ق بها على باقى الناس ونحنبأخالق سامية نتفومقتنع  ون أنحتفوقُناتناس المسيح  يسوعبقبوِلناولكننا  ..يئاتنا س 

  اهللا ولسناون ضدد متمرصاشخأ ون إلى مواجهة حقيقتنا بأنّنا مضطر فإنّنا.. القداسة كلى اَهللا أنكشفُالذى ي
ينمأ..بل نحن نحب ذواتنا وإن ظهرنا بغير ذلك لآلخرين حب وليهذا تهديداًس ؟لنا المسيح إذا قب يواجهناباًرِع م!. 
 

 السالسبببالذى :  الثانى الثانىبِه أجِلِمنيرفض الناس ة المسيحي.. أنالمسيح يكشفُ المسيح يكشفُأن بوضوح أن بوضوح أن اهللا كلى ٣.. المعرفة المعرفة اهللا كلى 
  ..ينين الد الد يوم يوم عنها حساباً عنها حساباًعطونعطون ي ي سوفَ سوفَ بها الناس بها الناس يتكلم يتكلم بطالٍة بطالٍةةٍٍة كلم كلم كّل كّل لكم إن لكم إن أقوُل أقوُلولكنولكن":  يسوع الرب قاَلفلقد
ء ء ىى شَ شَ بل كّل بل كّلههامام قد قداهرٍةاهرٍة ظ ظرر خليقة غي خليقة غيتْتْسسييولول"" :وكاتب سفر العبرانيين يقول ٤."" تدان تدانككر وبكالِمر وبكالِم تتبر تتبرككك بكالِمك بكالِمألنّألنّ

                                                
١  Cliffe Knechtle                                    ، إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع  
 ٢٦: ٢٠ سفر الويين ٢
   ١٦ – ١: ١٣٩ سفر المزامير ٣
  ٣٧ – ٣٦: ١٢ إنجيل متى ٤

http://www.gmaa.org/
http://davenevins.com/loveofgod/topics/more/suffering.htm
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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ععريانِل ِل ومكشوفٌ ومكشوفٌريان عينىعينىذلك الِذ الِذ ذلك ى مى مععههأم أم ر١..""اانَنَرهذا ي حياِتنا للغاية فهناك جوانب معينة ا منزعجينعلنج ِمننا  لس
 اهللا يرى الحقيقة أنيعلن سيح  الم ولكن.!د إليها أح ينظرأن ِمن العارات ويوِص عنها فهى خص شيئاًعلم يريد أحداًن

 كما يرى فعله الذى ن يرى الخير..نا على السواءلنا وخارِجبداِخ  ماِه بل يحيط بعلِمِمن جوانب حياِتنا  جانٍبكّل
 كما .. فنحاول الهروبعب هذه الحقيقة يصيبنا الر لحظة عندناتوقفوإذا .. ىء رِدلوٍك ساء والنفاق وكّلي الرأعماَل

 الجوانب  يرى أقذر أنيستطيع من ال يوجد بأنه صرح قد ن!. الباب ثقِبِمنلينا  إ الذى نراه يتطلعذاكنكار حاول إن
ة الخفينا  حياِتِمنونقِنعنا بأنّ أنفسنا أصحابلطة و سنستطيعأن ة و.. فى أمور حياِتنا نتحكمالتى الاألخبار السار  

يعلمها معظماهللا الذى يرى كّل الناس أن ء هو أيضاً شىنا يريد أنستريغطيناو  ي..  المسيحيسوعإن  قد سفكد ه م
 لنا  سيغفر.. معترفين بخطايانالنا إليه رجوعاً فإذا تحو..خطايا ِمنارتكبنا   قصاص ماومات على الصليب دافعاً

ويسترع يري  الألنّه .يناردأن يد شينةنا اِلرنا ألفعم٢."" يخلصون وإلى معرفة الحقّ يقبلون يخلصون وإلى معرفة الحقّ يقبلون الناس الناسجميعجميعيريد يريد "" بل الم 
 

له له  وحده  وحده أن اهللاأن اهللا و و اهللا عادٌل اهللا عادٌل أن أنعِلنعِلن ي يههأنّأنّ المسيح وهو  الناسه يرفض أجِلِمن الذى :ثالثٌال ببسالو 
 ..طيب لناي فعل ماراً لنحراأد ع بننح  فلسناى اهللا ح أن حقاًفاذا كان. هو شرهو شر   وما وماهو خيرهو خير  د ماد ماحدحد ي ي أن أنالسلطانالسلطان

 أحيا  فكيفَاًا إذا كان اهللا حي أم.. حاللفعلها  األشياء فكّل اهللا موجوداً يكن إذا لمDostoyevsky3وكما يقول 
ستقالًمع نا  و!. الموجود؟ن اهللا الحىإذا أردن اهللا  نبقى مستقلينأنا فواحدة ع ينتثنِمن:نتجاهل اهللا أو ننكر إما أن  

 .نانا ألنفِس بأنفِسهو طالح  وماهو صالح  مادنحدو بدور اهللا  نحن اهللا نقوم وجودنانكرفإذا أ.. وجوده
 

 الطلبة فى جامعة نيويوركقال أحد  :إنالكتاب هل قرأته؟ :  فسألته..نطورة عفا عليها الزم المقدس أس
ا:  له فقلتُ..فىن بالأجابالقديم وا إشعياء فى العهِدقرأ سفر قرأ إنجيل متى فى العهد الجديد ثم بعدها خبرنى إن 
 قترب إلىه فى اليوم التالى اراه ثانية ولكنّ أ أننى لنتُظنن ..ة أسطورة قديمرأيك فى يزاُل  السقد المالكتابكان 
 : فأجبته.. الحقّ الصادق عنه التعبيرعتقادى أنّ وفى ا رفيعه أدب إنّ حقاً.. إشعياء وإنجيل متى سفر قرأتُ:وقال

أنتَ فهْل..تقوله رائع  ماإن م ستعدفى شخص المسيح  تثقَ أن إلى سبيَل ال:  فأجاب. أجل حياتك األبدية؟ِمن 
 ولست أريد تغييراً  أسلوب حياتى تغيير المسيح يريدأعلم أننسية و جعالقاٍت فى  أصارحك بأننى منغمس..ذلك

 . عن اِهللاعيدينيبقى هؤالء ب لذلك سهم حياِت عنون اَهللادِعب الناس ي جهنم ولكنفىيلقى بأحد   إن اهللا ال..لما أنا عليه
 

ه غير قادر على الحياة مع  أنّظنهم ي بعض المسيح وهو أن الناس أجله يرفضِمنالذى : رابعال ببسالو 
 هذا .... مرائياً مرائياً أصبح أصبحأخشى أنأخشى أنووسيح فى األخالق سيح فى األخالق ثالى للمثالى للمستوى الِمستوى الِم الم الم إلى إلىلََلصِِص أ أ أن أن أستطيع أستطيعلستُلستُ:  ويقول..المسيح

  األخبار ولكن.. عليه المسيح على األرض المستوى الذى كان أو لى كى ندرك سبيل لكِمن  فيه فليسريب  الحقٌ
ة أالسارمكتوبة قواعد وأحكام مجموعة ة ليستْن المسيحيتنفيذهاا نّ ِم على الفتة مثبتة على حائط والمطلوب..إن  

المسيحية فى حقيقتها هى عالقة محبة شخصية تربطنا معالرب المسيح  .. يسوع الحى يدعو الناس إلى تنفيذ  الإن
ع  إلى اإلتيان إليه فى تواض المسيححرى يدعونا بل باأل..ناى أنفِس علعتماداًنا تنفيذه ا ويلزمهع وضبرنامج سبقَ

إن :  وبإيجاز أقول..وسه القد فينا بروِح اُهللا وليحّل.. وتبريراً غفراناًه لنناَل فى شخِص كاملٍةبثقٍةووانكسار 
نسان واهللاقة بين اإلة هى عالالمسيحي..هذه العالقة ي على الباِب على الباِبهأنذا واقفٌهأنذا واقفٌ"": دها يسوع بقولهحد وأقرع وأقرع إن إن س مِِم سعع  

أحدأحدصوتى وفتح صوتى وفتح الباب الباب أد إليِه إليِهخُلخُل أد وأتعشى م وأتعشى م ععه وهو مىىعِِعه وهو م""..المسيح يسوع إن ي الدخوَلريد فى عالقة م انَع.. 
نّ ِموينتظرا أن٤.!!؟؟"" والحياة والحياة والحقّ والحقّالطريقُالطريقُ""هل نرفض المسيح وهو  . نقبل دعوته ونفتح الباب؟ له فهْل نستجيب  

 

 أنا الخاطئ  نفسى لخالص العجيبتدبيركأشكرك ِمن أجل .. أبانا السماوى: تصلى معى أن  أخىوكأدع 
 فى استحقاق  ولكن..ستحقاً م بأننى لستُ أعترفُ..من الهالك األبدى وتهبنى أن أحيا الحياة األبدية معك فى سماك

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: من قلتَ اي.. كحبِت م فى واثقاً آتى إليك ربنا يسوع المسيح االبن الوحيددم 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 Knechtle ِمن باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
   ١٣: ٤لة إلى العبرانيين رسا ال١
 ٤: ٢سول األولى إلى تيموثاوس رسالة بولس الر ٢
٣
 Fyodor Dostoevsky Biography 
  ٢٠: ٣ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤

http://mythosandlogos.com/Dostoyevsky.html
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html
http://people.brandeis.edu/~teuber/dostoevskybio.html

