
ـالة الر١٨٨س 
 

  ؟؟ أخبر اآلخَرين عن يسوع أخبر اآلخَرين عن يسوعكَيفَكَيفَ
 

(Arabic - How can I tell others about Jesus?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟؟ أخبر اآلخَرين عن يسوع أخبر اآلخَرين عن يسوعكَيفَكَيفَ         : 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

 

 يجيب Cliffe Knechtle ِهؤال بقوِلعلى هذا الس :حين على الرفتُتع ربي سِف طالباً كنتُوع ى المدرِةس. 
صير المى ى ِفد الترنى ِماِتي أنقذ حفَ كيم لهحاًضو م.ةى الطلبالِئمز ِلوعس يبص الرخْ شَ تقديماوُل أحكنتُو
 م وهِةوديبى العم إله أنفسونمسِل يم وهِةري بالحنوعستمِت يمهن أنّظنو ي كانوالذين ا.اببى الشّالِئم زهنْى ِماِنعى يالِذ
ال يدرون. كانديِث حى معاِن أقرى هوأنس بفر ٍةصتُ تعلمِما فيه ىطاِئ أخْن.تُ كنْ فقدديثَ حاإليم ان وكان 
ِنينقصى الكثيرألتعلم هحتى أكون أكثر ٍة فاعليالنفوس اذِب لج ى تيِه ِفالِةلضالشِّالم  العرير المؤدالِكى إلى اله 
ِداألبى.ى تعلِن إلى أنّافِة باإلضِم كثيراًتُم ناالختب اِتارالم ِلِةشَِهد ؤِملمنينالقد امى ذوى الخبِةروالد رفِم.ِةاي ن 

االختبالِتاِتار ِمى سا ِمعتهنهوالِتم ى قرأتها لهفتان مأى  ِلتْحبوابج ة ِلديدمرفٍةعأع قَم .تُتعلمب عضاليِب األس 
ِلالِةالفع ح النفوس ِلربوِم .سيحلمنا أفضل م تُتعلمه و إظهِةاربحالم اِل الخَِةقاِد الصِةص لهل .مافقد تداهم وعسي 
وِهِمبد ليِمس وسيلٍةن ى ِم أقوالن مِلِةحب النفوس ِلذِبج ى  وإنِّ..سيحلمأوجزا م اِدئ أ ِفتعلمتهبى مرب١.ةع 
 

اء  اإلصغَنس حنإ ....همهمليلي إ إثُثُددتحتح ي يننمم ِل ِلاعاعمم واالسِت واالسِتاءاءغَغَصص اإل اإلجيدجيدى يى ي الِذ الِذوو ه هاجحاجحنجيل النّنجيل النّ اإل اإلمماِداِد خَ خَإنإن  ::أوالًأوالً 
ال قو ويستِمع إلى أىِغصيى  الِذماِدالخَو. الص الخَالِةا برسهرشِّى نبلنفوس الِت ِلالحقيقيِةِتنَا بحم تأكيِد ِل وسيلٍةريخَ

  ال الذاِتِةى دائر ِفورصح م فيِهٍد فرع كّلجتمى م ِفعيشُ نَنحنَ. وحض و بكلِّةَرثِمالة الم الفعجى النتاِئري ريناألخَ
 نِمبعضاً   أنفُؤِسا يم وِم.اص بالنفع الخِّه عليودعا ير م إال بقدرِهيغَِلاالسِتماع  بغَري وال اإلصغَاء نيحِس
المسيحيِعين الذين ينجيل باإلظون.ي ون إلى ِتنتسبلكِمينِة الع ر البشَن .فاتَلقد هأنم   اعواالسِتم غَاءاإلصهأو وسع 
األباِبووأر حبِل.اه لوول إلى قلوِبصالنفوس الظم أى والجوِلىع مرفِةعةى بِهاِدنَى ت الِذقِّ الحسيحي٢. الم 
 

 ا أن لنَوزج فال ي.اناًي أحمؤِل ي قدقّ الحم أنفهنَ  أنجبي ....ةةصصاِلاِل خَ خَةٍٍةببحح وم وم برقٍة برقٍةاساس النّ النّلََلاِماِم نع نعا أنا أنعلينَعلينَ: : ياًياًثانثان 
نتحركفإذا .انَِفواِط بعتأثر أح دهونَانّ ِمبضيق  وانفعَلم حننقد مله قّ الحالم بكِلعلن امفعل.  اِهللاِةمة طنَلِف اينَا استخْد
والتمألنّ ييزهامان ِل الزملمِةنَوازب يالِنن عِةمذِل وتحقيقُ.قِّ والح التك وازن ليسراً أمس إ .الًهنب عضاِم السعين ربام 
  ببوأحوأح" :ص النّكاء ذِلج ثاح الثاِلحنا األصوحبإنجيل يف .سقد المعلن بالكتاِب المقِّوا بالحهواج يأن مهجبعي ال
ى  الِتالِةس تأثير الرن ِممن ضيقه يكوايقونتض ي حيناس النّ أند نتأكّ أنجبي ." النور النورنن ِم ِمة أكثرة أكثر الظلم الظلماساسالنّالنّ
قدنَماها لهم.ولي سس ببه األسى الِذلوب قدا بِهنَمالر الةس لهإ .منر بط المحِةب قِّبالح بحن اإلساِءغَصاع  واالستم
مزيجإ  نحتاجألنّ.ِهلي همكَإا عطينَ يِلة انينداوممَل العد ونم ى الِخ ِفاٍةانَعد٣.ِةم 
 

 ِباِنو ج كّل يلمسسيح الميسوع ن إ....ععستِمستِململماسب ِلاسب ِلنَنَ الم الموىوىيي الح الحوعوعوضوض الم الم نختار نختارفَفَكيكي   نتعلم نتعلمأنأن: : اًاًثثثاِلثاِل 
الحادِتى  و.اِةيِفِمن عى تجىاِلوأن اتكلم ع نم وضوع العأل.  من وجهة نظر اإلنجيلالِةدالنَن اسيهم همثل ِتم لك 
واضيع كالتفرقِةالموالتم نْييز العصوالفقررى .وحين ِت ألمس لكالم واضيع يدركوناإل أن نجياِلل يعِتج لكل شاِك الم
 .ك ذِلن ِمدعا أبهى تأثيرد م بْلله اراًم ود الفرِداِةحي ِلاًابرخَ فقط تْسة ليطي الخَ أندركون وي.عجتما المعانيهى يالِت

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ١ ٨  – ٤: ١٣رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس 

   ٣٠: ١١ سفر األمثال ٢
  ١٩: ٣نجيل يوحنا     ،     إ٥ – ٢: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٣
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 ونيتبع الذين  إن.الًه س يكونا لننَديِثى حِفل اِئس المِه هِذنن بي وحفظ التواز.رِهع بأسجتمة على المطيرفهى آفة خَ
الربي سوع هدفهمأن تحققَ يدُل العوالبر  الملفرِدِل والسوالج مِةاععلى الس ١.اءو 
 

 راًاًابعابعر : :ممححاولة تحاولة تحطيم الحطيم الحوى الى الاجز الِتاجز الِتو  تستسممحِل ِلح لساِئاِئلسل أنيفتَ يفتَل أن ححقلب قلب هِل ِله لمل ....ممتكِلتكِللمقدنّأ ظتُ الحهتنتهى  حين 
إجسئلِةى على األاِتابالم لِتا ِةعتادى يوجهها الطالب.تبد أ بعدهِماؤالتٌا تس نع آخَ نور .سألونبيل الِمثاِل يوعلى س 
عاِهللا طبيعِةن . نوعِفق اِهللا طر ى التعامل معأشٍَذ حينِئ.رشَ الب جعهكراً شُ: بالقولمؤاٌل هذا سو. !ميٌل جقدي بو د
ا م ِم أثراًدعبأ ليناِئ السعل مامى التع ِف األسلوِبك ذِل تأثيرى الحقيقِة ِفن ولِك.ااهنَدوة تعاد عدرجل ماِئلسكرى ِلشُ
 ر آخَعو نَك ذِلِباِن إلى جدوج وي.ِةمي األهِةايى غَ ِف اِهللاِة طبيعرفِةع بمختص يؤاالّ سنأ نظرى ِةه وجنِمو .ظننَ
 ك ذِلثَد ح حتى لون ولِك.ا اتفقَيثم حتْا ألقيه وأنّقٌبس وبال تفكير مةيوِمجا هها أنّهوِنمضى مو ِفد تبلِةسِئ األنِم
يجبنَ أن علمصاًخْ شَ أنسأُل يو اجبنَونا أن جيبوبالتأكيِد.ه نَ سشَجد ِمئاًي الِمن حينَِةتع ا نمجيب.هؤالء  فلو كان 

اِئالسلوندتبِل ماِم خَينلينم ا قدمؤاالًوا سه جِن إنّ.اًوميعلى ِتى أجيب لِة األسِئلكبج ٍةدي٢.لام كاِم واهتم  
 

 ثُدتح ين مطينع مفتوح من وقلٍبه بِذهمليإ هوجؤال ي سكلِّوا إلى عستِم ي أنو هينسيحي الم بِهحصا أنْمو 
  وأخيراً.سيماًل جاِئلس ِل يلوح قدهاً تاِف أوسيطاً بو لكدبا ي فم.اًديهي بائياً بدؤاُل السا بد حتى لو.قديراً وتاماًرا احِتنَليإ

ى ِن أنّع فم.انَِصخِلا وم فادينَنة عاده شَمتقدفتوح ِلى مكان م ِفظاًاِع و تكون أنوض عليكفر المن ِمه أنّتظن  الأقوُل
اِحوِمد نالذي ن يقفونأم امالج اهير ولِكمنم ى حينَ تأِتلِة األسِئعظمينتِش امالخُر دامالم شتركونِع مى بينالج اهير م
 مقدأى  إنِّ.ىِدلفرمل اى الع ِفٍةانَ بأمةَاده الشّونم يقداداًى أفر أر حينِةجهح والب بالفررعشْأ  وكم.ىِد فرمٍلى عِف
حِم ِهللاراً وشكْداًم ناِهللاالِد أجل أو ؤِم المنينالذين ي ِمحاأللون خبارالس توصيِل ِلةَََارهِةانَا بأمإلى الع الم الم٣.اجتَح  
 

 تُ كنْحينأتلقى د ِفوساًر ى قسم الدراِتاسالاله ظ ِف أِعتُ كنِْةوتيب ِتاانَى الحاألحالشّاِءي فى  ِةعبيةدينَم 
Austin وِف ى أحىداِل الليى اصبِنطحى مٌلاِسرحِف صى.وب عقليل ِمد نالم ى الشّ ِفادثاِتحواِكارع وأمام ن الطع

ودور اللهو بتِلتْد كالم ادثات حوكأنّله ا غَهيرثِم مى ِل فقاَل.ٍةر :Cliffeِلعاً تب ما أردمِتى ِخ ِفاهأح كباإل كمجال م
تَشل فأنك.فم النّعظم اس لموا يتجغَو .وابيرينهتم ما تقوُل بمفم وِقا مِمفك ن؟ِههِذ كٍَة نتيج.اج الً قاِئبته :حينسِل يم 
ص خْ الشّار وقر.ةطة وحلقة أخيرتوسى مروأخْ حلقة أولى .ةددتع م ذات حلقاٍتٍةللِس بِسرم يوعسلي اتهي حاننساإل
 اناًيحأ .سوح القدمل الر بعهروذ دأخُر يؤِث م كلُّ.ِهِلاِخ بدمُل تعاٍترؤِث مناك ه بْل.ى عفواًأِتي  البلر ِلِهاِتيتسليم حِل

يكوند و. أولىحلقٍةرى كَو بعضاألح يان يكوند قٍةحلكَرى و مطةتوس.وأح اناًييكون د و٤.ةَرى الحلقة األخير  
 

 إند عِل اِهللاةَو ى ليسفقط ألكون ةَ الحلقة األخير.لم ي أ دثْحنبتغْتُ قم انيير إنسمُل فهذا عالر س وح القد
وحدنّ إ.ههامتي ِلاز أ ى أنكونلح ظة استجص ِلخْة شَابعمل الرفهى .ى قلبِهس ِفوح القدِمِهظة انتقاِل لح نالم إلى ِتو 
الحى الصحِف قاَل.اِةي :ى بِهجبتِنأا م قِنعم.اِد الخَ إنمِل األمين لربيقوم بالد ر الِذوى يبِهشير الر وحالقد حلقٍة كَ.س 

أولى أوم طٍةتوسأو ٍة أخير.لقد كتب ب ولس الرب وُلساألولى إلى ِهالِترس ىِنؤِممإذاًإذاً" :نثوس كوري وِتوِتخْخْ إ إاا يى األحبى األحباءاء  
كونوا راِساِسكونوا رخينخينغي غي ررمتز متز ععزعينزعينم كِثكِث مرينِف ِفرين ى عى عمل الرمل الربحين حين كّل كّلب ..ع اِلاِل عمينمينأن أن تع تع بكمبكملي لي سِف ِفالًالً باِط باِطس ى الرى الرب٥."ب 

 

 كالِل جِةمدِخ ِلىِنوتع د أشكرك ألنك..انَا السماوىأب: واآلن أدعوك أِخى ِلتشترك مِعى ِفى ِتلك الصالِة 
ى كَمل ِفوالعِمركبشََلِم ألح بشَ.الص الخَةَار الفَةَار ربشَ.المح والس ةَارالر اِءجوالح األاِةي بأمألِن.ِةدي وِحى برك. 
عدِنضميِنى بيك.ز وِتكمى بِحِندك.ِل. أميناًداًاِه شَ ألكون عِةظمحبِت مك.مل نعِْ وعاِتىمِتكيجيِب ِفى حالع  ..أرفع 

فاِدى وعسم يالِتى فى اسص . ِدكعق وؤِمناً بِصدامقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج يقبْل إلى نم. 
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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 

                                                
  ٣٤: ١٤ سفر األمثال ١
  ١٠: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٢
   ١٥: ١٠ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
  ٨: ١      ،       سفر أعمال الرسل   ٦: ٤سفر زكريا  ٤
   ٥٧: ١٥  رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس٥
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