
 ١٧٦الرسـالة 
 

  ))٢٢((من هـو يسـوع ؟ من هـو يسـوع ؟ 
 

(Arabic - Who is the real Jesus? [2]) 
 

 ىعِن أقنَوابى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟؟من هـو يسـوع من هـو يسـوع          : وسؤال هذه الحلقة     
                Cliffe Knechtle        :يجيبنا على هذا السؤال

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

 

 ئِةاِط الخَأِةرة المصا ِقرنَ وذكَ.اطاي الخَرِفغْ ي أنلطان س لهن مو هسيح الموعس يا أنرفنَق عاب سديٍثى حِف 
 ة لِكغفور موعس يبا الر له وقاَل.ِةبم والتودوع النَم بدِهي رجلسلتْ وغَىان الفريِسعم ِسِتيى ب ِفاءتهى جالِت
 ى ِفكتِْس أمعلى أنّها نوة والفريسيالكتب ِهليإ هامقدى الِت أِةرمال نوع .المبى بس اذه.ِكلص خَ قدانِكإيم .اِكطايخَ
 ِةشَريع الىى ِفوسمو .لع الِف ذاِتى ِفى تزِنى وِهكتِْسأة أمر المِه هِذ.معلا م ي:قالوا له ِطس الوى ِفاوهقاماا  ولم.ازنَ
ا ولم .رض على األِهبِعصإ ب يكتب وكانسفَلألى إى  فانحنَوعسا يمأو .؟تَنْأ اذا تقوُل فم.مج ترِه هِذثَل ِمنأا انَصوأ

استمرسألونَوا يهانتص وقاَلب له م:م نِم كان بال خَنكم ٍةطيفلي ِمرأا هالًوبح أو .رجما همفلم ِما ستْ وكانَواع 
ضاِئمرهمتبكّته خَم رجداًاِحوا وداًاِح فوبتِد مِمئين الشّن لى اآلخَإوخ يرين. بِقوىي سوعو حدهوالم رىفة ِفاِقأة و 
الوِطس. فلما انتصبي سوعولم ي أ نظرِسداًح وى المأة قاَلرا له:ي ا امأأة رينه وِلأ مئكالم ؟ عليِكشتكون. أمانِكا د 

   ١.ضاًيأ ىِئِط وال تخْىب اذه.ِكدينُأا نَأ وال :وعسا ي لهفقاَل .ديا س يدحأ ال :فقالتْ .؟دحأ
 

 همليإ ثُدتحأاس الذين  النّن ِمون كثير.وعس يو هن مرفَعنَى ِلر أخْباِنو جع نستطِلموا الينَديِثى حوِف 
يظنونأن الر بي سوعه وحظ إلهالم إ وظينلهالو جهاء والرياضيينشْ المهورين.والذين تم يزلوِكوا بالسالح نس. 

الحقيقة أنالر بي سالوع  ا ذِل فينَيفترضولِك.ايقبلنَ ِلك نم ا يطلبنّ ِمها هونقبَل أن م ِما فعله أجلن  ريرنَا ِمنتح 
 ِهِتاما وقينّ عابى النيِهوِت ومِهِت بطاعى اآلبض أر لقد.و هكملهأ ِهاِل إكمون داجزينا عوقفنَ الذى  ألن.خَطايانَا

راًنتِصمِهلوِس وجمين اآلِب على يِف ليشفع ؤِمى المنينِهِم باس.كّل إن ا م يتطلبه نقبَل ِمنّا ه أن ِنوعموغُته فرى ِهو انه
اتٌهبم جأِتنَإذ  ةانيإ ىِهليا نَ كمحند ونز ٍفيِخ أو اَهللا ال .اعد ألني نظرإلى الو وِهج.فلي ِمس نتديِه نرٍب ثو 
   ٢. مظهرىنيس تح أوٍةطيتغْ ِلاولٍةح مون دنحا نَه كمليإى أِت نَ أنن ِم أكثرِه لديولينا مقبعلنَج يهام أم بِهرظهونَ
 

 إنر حمتهم يسا ِفلنَة وروقٍتى أى وعلى أى خَارجاً" :وعد بقولهه  إنّ.ال ح هال أخْرج يقبْل إلى نخَارجاًم هال أخْرج يقبْل إلى نإنّ."م ه 
طان ي الشِّةربتج ِل استسلملو ِهروقدبم  كان لقد.هملطاِن سِة قو أومِه نفوِذِةراِئاع د اتس أومزِهاِكر بمرشَ البمقيي ال

 ى يكتِس أنورِهقدى م ِف كان. يفعْل لمهض ولكنّ األرِكاِلمل على ملطان كاِم س عليِه ِمنهضرا عبقبول مه وإغرائ
ِببثوالفريسي ويقِضين ىأي امِفه ى محفلس ثاٍتادٍةفيِفٍة تافه يكلى اله.كان ناًمِك مله نْ ِم يقبَل أنهمم ا أرادوهوهو أن  

ينصبوهكاًِل معلي هم ليعومقاماً تكريماًطوه أ بامياً سعظم قدر يريدهمولكنّ  ِمنْههيفعْل لم .والكتاب سجُل يِمديداً ع ن 
  ٣.مهنْ عيداًع بختفياً مهمِط وسن ِملُّس ينْ كانٍةر م كّل ولكن.صيبِهتنْ ِلسينمتح متفوا لها هى فيه الِتاِتباسالمنَ

 

 إنثر اِتوورِهالم  العقص وأفخَمكان ناًمِك مأن تكون  نهإشَارِتِه ر.ت الِك ولكنابي سُلجلِِل":  قولهلثعبِِباِلاِللثع  
أوأوجروِل وِلةةجر طيطيور السور السموواء أوكار اء أوكار مأمأما ابناإل اإلا ابن نسنسان فليان فليس لهس لهأي أي نني سِنسِن يددر ر أسأسهه".لقد اختار أن ي ضاإل قلبِهعلى ع الرسة ي
المطاةَعِم له ليشِف اآلِبن ىالم ىرضو خِليصاِل الهكين. لمي اوْلحأن الِئ يمنفس هولم ي عْلجالتَ رسهتتالء مأو  
افقُتتوم عالع الم كىي رحالنّب بِهاس ويقبلون الت رسه. لمأى النّا راسىة الِت اآلينَ صعا هِهوىم عة إشْجزخَاع بمة س

 مهنّأ مِلذ عإ فوها مأو .الملى العإ ى اآلِتىب النَ بالحقيقِةو هذا هنإ :قالوا .نيمكتعير وس شَفِةِغرأ ِةسمخَ بآالٍف
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مِمزعأ ونني أتوا وختِطيِلفوه يجعلوه كاًِلمانص أ فَرإ ضاًيلى الجبل وحده .ولما وجدى ِفوهع بر البحر قالوا له:ا  ي
عِلممتى ِصم تَرأ .؟انَ هَجابهوقاَلم :قَّ الحقوُلأ قَّ الحأ  لكمنتمىِنونَ تطلبلي نّ ألسكمر أيتمأل بْل.اٍت آي أ نكمِمكلتم ن 

  قد اآلب هذا اُهللانان ألنس اإلن ابعطيكم يى الِذِةبدي األاِةيلح ِلىاِقام البلطع ِل بْلِداِئام البلطعملوا ال ِلاع .بعتمز فشَبالخُ
 فال  فال ىىللإإ  قبْلقبْل ي ينن م م..اِةاِةيي الح الحززبب خُ خُووا ها هنَنَأأ" :وعس يم لهفقاَل .زب حين هذا الخُ كلِّىا ِفنَِطعأ .ديا س ي:فقالوا له .هتمخَ
ييججوعوعو و ممنني ؤِمؤِم ينىى ب بنفال ي فال ي عأأ  طشُطشُعبنَنَأأ  ..دادابا ها هوالخُ الخُو ببززالح الح ىنَ نَىى الِذ الِذى زِم ِملََلز ننالس الس مإإ  ..اِءاِءمنأأ  كَلكَلأأ  نححدِم ِمد نالخُالخُ هذا  هذا نبززبي ي ححيا ا ي
 فال  فال ددسسا الجا الجممأأ  ..ىىييحح ي يىى الِذ الِذوو ه هوحوحالرالر  ..المالم الع العاِةاِةييجل حجل حأأ  نن ِم ِمذلهذلهببأأ  ىى الِذ الِذىىدِِدسس ج جوو ه هىىطِِطععأأا ا نَنَأأ  ىى الِذ الِذززبب والخُ والخُ..دِِدببلى األلى األإإ
ييفيديئاًيئاً شَ شَفيد..الكالم كِلكِلأأ  ىى الِذ الِذ الكالمممكمبِه بِهكم ه ه وور ر وحوحو و ححيِم ."اةاةينقِت هذا الور جعكثير ِمون إ ِه تالميِذنلى الوراء ولمي عوا ود
يشُمونم عفقاَل .هي سالثنَ ِلوعىشَ عر:أ  ألعلكمأ نتمضاًيتريد أ وننتم أف !.؟واضجابِسه معانب طرس: "ييا را ربلى لى إإ  ب
ممننَ نَن ذهذهب؟؟ب..كالم كالم الح الح ياأل األاِةاِةي بدينْنْ ِع ِعةِِةبديددكونَونَ  كححننقد قد آم آم نّا وعنّا وعرنّنّأأا ا فنَفنَركتَتَنْنْأأ  كالم الم سيحسيحاب اب ناِهللا اِهللان الح الح ى١."ى 
 

 ِموفاِت ِصنالر بي أِحى الِتوع سبأن إ أشير ليا ِههى :احترامو هتقديرِل هِةقيمِد الفركّلو. ِد كفر ٍدفر ليس 
ل اًقستِحمير وفقَام والتقِدالحترأا  محرزِمه نق ِف تفوى عٍلما م .ولكنألم رأأ  ) ) ١١((  :نيناَهللا اَهللان   خلقهخلقه  على صعلى صورهِِهتِِتور....  

فقدا جءالكتاِبستهلِّ بم الم قدس باألصحل ِماح األوهذا النَفر التكوين  ِسناإل اإل اُهللا اُهللافخلقَفخلقَ": ص نسنسانِتِه على  على انورِتِهصورص..  
 األولى ِهالِترس بوَلس الرسطر بإن ....اا ليفتدينَ ليفتدينَالياًالياً غَ غَناًناً ثم ثمفعفع د د اَهللا اَهللاألنألن  ))٢٢(( ."ممنثى خلقهنثى خلقهأأ و و ذكراً ذكراً.. خلقه خلقه اِهللا اِهللاةِِةصورصورعلى على 
األصحل يقوُلاح األو :"ععالميننّنّأأ  المينكمكمافتديتم شْشْأأ ال ب ال ب افتديتميى بِفى بِف تفنَ تفنَاٍءاٍءيضأأ  ةٍٍةضووذه بْلبْل  بٍٍب ذهبد بد م كريم كما ِما ِمم كريم كمننح ح ملٍٍلمبال ع بال ع يوال  وال بٍٍبي 

دنَنَدس دس دم المسيحسيحم الم  ممععروفاًوفاًرس قبَل قبَلابقاًابقاً س تأسيس الع نَ إنّ."المالم تأسيس العِطا نحمالقيم ة ِلة الحقيقيكراإلِةام نسر على ان بالتركيز األكب
المر الخَظهارجىوالثر وفخَِةو ِةامالم والتركيز األقّل.سلب على ج ور اإلهى ِمان الِذنسأجِلن ا بنَط اُهللاه ارتب. 
  هِِه وهِذ وهِذهه وبر وبر اِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَالًالًوا أووا أواطلباطلب": يقوُل وعس يبالر إن. ِةادي المانَاجاِت احتيىر ِفِصا ينحنَاماهتم حبأص ِفلألسو

كلهكلها تزا تزادادلكم كلِههِذ. " لكم ا تشْهُلمالطع اموالم أووهذا.اسى واللب الو عداِح وِمد نى الِتِة الثمينَواعيِد المذخَ يرا  به
  ٢.انَاِتاج احتي بكلِّ يتكفُله أنّ اِهللاِدع وىِف ان وإيمبثقٍة المكتوِب  وفقَ نسلكافليتنَ .تابالِك
  

  خْشَإننَاِتصيا انطبعلى النَتْع زِةعوشَِة الذاتي هِةوالتفو ق والسيلذِل.ِةاد كانَ طالب الربي سوعِت نميتَ أن لك 
 ِةزيم المالقِة العِهبهِذ م يتِس أنهم يلزئدالقِا  إن."ماًماًاِداِد خَ خَ لكم لكم يكون يكون عظيماً عظيماً فيكم فيكمصيرصيريي   أن أناداد أر أرننمم": الًة قاِئعزالنّ

ليكونه واألع ظم .إنالع المعِل ينَمذِلا عكس كاماً تم.إن الع نَا  المعِلمينَأن رفعنَ أنفسا وندعما ِلهنكوناِل صحين 
  هؤالء الذينِةد بِشوانتقد .يِهحتِذ نَمثالً ه نفسوعسي  الرباطانَ أعلقد .وعس يب الرهرفضا ي وهذا مِةاعم الجِةادقيِل
. رين اآلخَدعس يى نفس الوقِت وِفاءدعا سينحْ  أنستطيعنَ انَنّإ: انَعلم َلِما عالل م ِخن فِم.هملطِت سامدوا استخْاءسأ

 س لملقد. ِةمى الِقستو مى القاع أوستوى ما ِف كنّاءو س. فيِها اُهللانَدجأوى ع الِذوِقى المِف رين اآلخَمِدخْ نَا كنّ إنكذِل
الربي سوعاألب رصوص قَادوذ المنب .وهو ينّ ِمتوقعنفعَلا أن ا فعَل كم .نلِقأن كّلباًاِنى ج م ا يميا ِفنَزى أعن ي
 .وعسي مُلع يا كان ممُلع ونَ.وعس يبذه يث كاني إلى حبذه ونَ.ىاِعركز اجتمن ومس ح وصيٍتٍةعم سناس ٍمالنّ

  بكلِّ ولكن.ا بنَبحر ين مِةورر بالضجد ال نَفَوسو. اصِة الِتى نوليها اهتمامنَادون أن نتوقع تأييداً التجاهاِتنَا الخَ
 و هَلمتِث يال أن. و هِهطِتخُِلثال كلفون باالمِتا منَ أنّنتذكر ِل.جيٍبالم ع بستع نتمفَو سونفعُل مشيئته هإذ نطيع تأكيٍد

  ٣.وعس يوهذا ه. كى وألجِلجِل أله نفس أسلم ِلذاكبى وأحِنب أحوعسي أن:  بِها اختم مري وخَ.ما ندبرلِِِ
 

ى  ِفكصخْى شَفتِنر عك ألنّكأشكر ..اوىما السانَأب: الِة الص ِتلكىى ِفِع م تشترك كىى أِخوكعأدآلن وا 
االبحيِدن الوي سوعأى  الِذسيح المسلتَرهاك فيِه ألر.فه ُل القاِئوم نآِن رى فقدر أِن.أى اآلب رى وقلبى ِلقِل عمرفٍةع 

 .صالِتى فى اسم يسوع البار أرفع ..ىنتهى إلى المِنب أحنذو مى حوأحتِذ. اكايوص ِلمَل أكٍْة وطاع.كِصخْشَ ِلقَمعأ
ِدكعتكالً على ِصدق وؤِمناً وما مقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج يقبْل إلى نم. 

 

 :  ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفىإن أردتَ سماع.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 : ستجد ذِلك ِفىCliffe Knechtle ِمن باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع ِتلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 
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