
الر٢٨ـالة س 
 

  أما يكفى السلوك الحسن ِلنَدخَُل السماء؟أما يكفى السلوك الحسن ِلنَدخَُل السماء؟
 

(Arabic - Isn't it enough to live a good life?) 

 

 .سؤال حيرنى وجواب أقنعنى         : حلقة جديدة من سلسلة 
 أما يكفى السلوك الحسن لندخل السماء؟          : وسؤال هذه الحلقة     

      1Cliffe Knechtle         :السؤاليجيبنا على هذا 
      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه

 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية
 

لقد عاش : غ مختلفة وفى الغالب يأتينى بصيغٍة كهذهذا السؤال فى ِصيلقد وجه إلى كثيرون ه 
MAHATMA GANDHI  رعاش غاندى.. بأخالق حميدة حياة عظيمة تتحلىووأنتَ  حياة فاضلة جداً تفوق التص 

 .س الطيبون ذاهبين إلى السماء؟أوليس النا .!تبع يسوع المسيح؟نّه لم يتريد أن تقنعنى أنّه اآلن فى الجحيم لمجرد أ
ليس ف..  لستُ أدرى إذا كان غاندى سيكون فى السماِء أو فى الجحيم:وإجابتى عليهم دائما بسيطة وبنفس الطريقة

ولكن ..  اغتيالهالسبب هو أننى لستُ أعلم مدى استجابة غاندى ليسوع المسيح قبلو ..لدى إجابة على هذا السؤال
يجب أن : وهو أنه قبل خمس عشرة سنة ِمن موته الفجائى كتب غاندى هذه الكلمات.. هناك بعض األمور أعلمها

  . تماماً وغمرتْ كيانى بالكاملأخبركم وبكّل تواضع أن الهندوسية على قدر علمى بها قد أشبعتْ احتياج نفسى
 

وهى مناظراتٌ فى الديانِة ( .Bhagavad-Gita and Upanishadsلقد وجدتُ تعزية فى  غاندىكما قال  
 إن غاندى قبَل وفاِته بقليٍل كتب شيئاً آخر يختلفُ .وِعظة على الجبللميماثلها وال حتى فى ا  لم أجد ما)الهندوسية
ها كتبهذه الكلمات..  سابقاًعم لقد كتب :امى مأعيشَ طويالًإن أي بقليٍل.. عدودة وأظنّنى لن أكثر نٍة أوما لسرب. 

 .الم وأصلى عسى أن يدركنى النور فكّل ما حولى ظنة أجد نفِسى فى بالوعِة اليأسوألول مرة منذ خمسين س
 

 الظلمة  الظلمة ىى ف فىى فال يمش فال يمشىى يتبعن يتبعنننمم  ..نا هو نور العالمنا هو نور العالمأأ": البشير فى إنجيله قول الرب يسوع لقد ذكر يوحنا 
 إنّى أجيب دائما على األسئلة . وجد نور العالم يسوع المسيحوصالتى أن يكون غاندى قد. "بل يكون له نور الحياةبل يكون له نور الحياة

.. أخى إنك لستَ بحاجٍة إلى أن تقبَل المسيح: حياة الطيبة التى ال نرى غباراً عليها بالقول لصاحبهاالمختصة بال
فبناء عليه أنتَ لستَ .. تحيد عنها طالما أنت تعيش بكمالك ال ترتكب إثما أو معصية وتسير وفقَ وصايا اهللا وال

 أكون مترفقاً ا أجيب بهذا األسلوب ولكنّى أحاوُل أن لستُ أمزح أو أتفكه عندم.أهنئك. حتاجاً إلى غفران خطايام
 ٢.ى واحد فينا أنّه يعيش حياة الكمال المطلق وِمن المحال أن يدِع..يس باستطاعة أحد أن يخدع اهللا فلبقدر األمكان

 

   الرب الربتحبتحب" :وبإنجيل مرقس االصحاح الثانى عشر يشرح السيد المسيح كيف نحيا الحياةَ الكاملة بقوله 
   تحب تحبىىوثانية مثلها هوثانية مثلها ه. . ة االولىة االولى الوصي الوصيىىهذه ههذه ه  ..تكتك قدر قدر كّل كّلِمنِمن فكرك و فكرك و كّل كّلِمنِمنك وك و نفِس نفِس كّل كّلِمنِمن قلبك و قلبك و كّل كّلِمنِمنالهك الهك 

فإذا كان فى .. هذا ما يجب أن نعمله كى ندخَل السماء. " هاتين هاتينِمنِمن  ظمظمععأأخرى خرى أأة ة ليس وصيليس وصي  ..قريبك كنفسكقريبك كنفسك
  خالصنا بأنفسناا أن نحققَتين تماماً دون أى خطأ أو عجز أو تقصير حينئذ يمكننَاستطاعتنا أن نتمم هاتين الوصي

وفقَ لندخَل السماء أكثر ِمن سلوٍك حسن  لهؤالء الذين يصرون على القول بأنه ليس مطلوباً منّاو!. ولكن هيهات
 ٣. األصحاح التاسع عشريل متى المقدس جاءت بإنج أحكى لهم قصة شهيرة فى الكتابقواعد اخالقية نتفقُ عليها

  
 فسه ويتمنّاه أى شاب ويحلم به وهو المال الوفير هذه القصة عن شاب غنى أحرز كّل شىء تمنّاه لن 

 وربما وصَل ه وتقدير المجتمع الذى يعيش فيهالمكانة االجتماعية المرموقة واحترام الناس لو والممتلكات الواسعة
أيها المعلم ": جاء هذا الشاب يوماً إلى يسوع يسأله.. مانة كاملة ال يشوبها غشّ أو خداعإلى كّل ما وصل اليه بأ

                                                
١
      لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                               
 ١٢: ٨ إنجيل يوحنا ٢
  ٣٠ – ١٦: ١٩              ،             إنجيل متى ٣١ – ٣٠: ١٢ إنجيل مرقس ٣

http://www.gmaa.org/
http://www.mkgandhi.org/
http://www.engagedpage.com/gandhi.html
http://www.bhagavad-gita.org/
http://www.hindunet.org/upanishads/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

:  له إذ قال الربسوع ال بد أنّها أدهشَتْ الشابولكن إجابة ي.. "الصالح أى صالح أعمُل لتكون لى الحياة األبدية؟
 إن اهللا وحده ..ما هو الصالح إن يسوع بهذا حدد .."ليس أحد صالحاً إال واحد وهو اهللاليس أحد صالحاً إال واحد وهو اهللا. . لماذا تدعونى صالحاً؟لماذا تدعونى صالحاً؟"

ستحقٌ لهذا اللقب وم؟ميعترض منّا باستطاعته أن وهو اهللا فليس .ن صالحاً إال واحد ١. أوليس هذا حقاً؟..أحد  
 

 يأتى  فِمن أين.. االنسان إال أن يكون صالحاً يجاهرون بأنه للحصول على الخالص فذلك لن يكلفهمنّإ 
. . احفظ الوصايا ال تقتْلاحفظ الوصايا ال تقتْل": لذلك الشاب قالثم  ..ال صالح وال كمال إال هللا وحده؟الصالح وقد قال الرب يسوع أنه 

 بال شك فرح الشاب للحظة وهو يفكر ." كنفِسك كنفِسكب قريبكب قريبك وأِح وأِحأكرم أباك وأمكأكرم أباك وأمك. . ال تشهد بالزورال تشهد بالزور. . ال تسرقْال تسرقْ. . ال تزنال تزن
  ."هذِه كلها حفظتها منذُ حداثتىهذِه كلها حفظتها منذُ حداثتى":  على التو الشاب وأجاب!. إنّنى أتممتُ كّل هذا.. رجلما أسعدنى ِمن: فى نفِسه

 

 يسوع للقد قال الرب ذلك الشاب الغنى :" وأعِط الفقراء أمالكَك وبع كامال فأذهب تكون أردتَ أن إن وأعِط الفقراء أمالكَك وبع كامال فأذهب تكون أردتَ أن إن
لقد .. طأ رأسه ومضى فى طريقه والحزن يمأل قلبهإذ أنّه طأ. !وفى الحال تغير سلوك الشاب.. "ىىوتعاَل اتبعِنوتعاَل اتبعِن
الرب ساسة ِميسوع لمنقطة حس الحياة الشخصية لهذا الشاب هذا  كان..  وعلى الخصوص دائرة نشاطه المالىن

 مذكورة بإنجيل متى إن الرب يسوع قال فى موعظته على الجبل ال..الشاب مشغوال بخدمة إلٍه آخر وهو المال
ال يقدر ال يقدر ":  هدفا يسعى إليه ويعيش من أجلهالمال اإلنسان إذا اتخذ  عنحاح السادس العدد الرابع والعشرينباألص

  ننأأ  ونونررال تقِدال تقِد  ....رر اآلخَ اآلخَررحتِقحتِق وي ويدداِحاِح الو الوالزمالزم ي يووأأ  رر اآلخَ اآلخَببحِِح وي ويدداِحاِح الو الوضضغِِغبب ي يننأأا ا ممإإ  ههنّنّن ألن ألديدي سي سيممخدخد ي يننأأ  ددححأأ
ان نس اإل بالموقف الذى يختارهإنه يتحدد..  بحقيقِة الصالح فى نظر اهللالقد فوجىء الشاب .."اَلاَل والم والموا اَهللاوا اَهللاممدِِدتخْتخْ

   ٢.اته تأديا ويكفيِهرفته معس مجرد أعمال يلزمه ولي..ِهعيشَ ِمن أجِل ليتخذه الذى ياهواالتج.. لنفِسِه
 

 وأن ذلك بمجرِد أعماٍل صالحة ..بذواتنا تحقيق خالص نفوِسناإذا كان حقاً ما يعتقدونه أنه فى إمكاننا  
لماذا لم يكتف بوضع وصايا . !مَل العذاب األليم على الصليب؟فلماذا قبَل يسوع المسيح أن يتح.. يؤديها اإلنسان

 يسوع يعرفُ أن الرب ألن:  اإلجابة.لماذا؟. ! وبعدها نَصعد إلى السماء؟ نقوم بعملها حسب استطاعتناوإرشادات
خالِصأم نَرد وصجرم ِمن أكثر خطايانا يتطلب ا ِمناايوتعاليم شَ وإراٍتاد ..يعرفُ الربمأنّه ليس م كناً أن 
 .   ٣ول إلى اهللاصهُل طريقَ الو ألننا نج..اِتنَا من خطايانا وتعديا لنفوِسنَنا على خالصحصَل بذواِتنَ
 

 ة  اهللاإنبرسالة بكل وضوح لقد جاءو .. إلينا فى المسيح يسوعوصَل بتدبيره الصالح وبطريقِته الخاص 
تلك  فى  لخالصنا منذ األزلوتدبيره الصالح  عن خطة اهللابولس الرسول إلى مؤمنى أفسس األصحاح األول

ا ا نَنَا اختارا اختارممكَكَ.. .. سيحسيح الم المىى ِف ِفاِتاِتاوياويمم الس السىى ِف ِفةٍٍةوحيوحي ر رةٍٍةركَركَبب  ا بكلِّا بكلِّاركنَاركنَ ب بىىسيح الِذسيح الِذ الم الموعوعسسا يا ينَنَببو رو رببأأ   اُهللا اُهللاباركباركمم": اآليات
  ببسس ح حهِِهنفِسنفِسسيح ِلسيح ِل الم الموعوعسس بي بيىىلتبنِّلتبنِّا ِلا ِل فعيننَ فعيننَقَقَببذ سذ سإإ.. .. ةِِةببحح الم المىى ِف ِفههامامم قدم قد وبال لو وبال لويسينيسين قد قدالم لنكونالم لنكونل تأسيس العل تأسيس الع قب قبفيِهفيِه
ممسسرةِِةرم لِِل.. .. هِِهشيئِتشيئِت مممددح مح مجِن ِندِِدج عأأ  ىى الِت الِتهِِهمِتمِتعنعنعممبه به ا عليىىا ِفا ِفنَنَا عليالم الم ححبا الِفا الِف لنَ لنَ فيِه فيِهىىالِذالِذ.. .. وِبوِببدداءاءبد غُ غُهِِهمِِم بد فرفرانالخَ الخَان طايطايا حا حسسبب  
 نحى نَقاب الِذ الِعمَلتح.. اانَطاياص خَ قصسيح الموعس يَلمتح .."ةٍٍةطنَطنَ وِف وِفةٍٍةكمكم ِح ِحا بكلِّا بكلِّا لنَا لنَلهلهجزجزأأ  ىىالِتالِت.. .. هِِهمِتمِتععى ِنى ِننَنَغِِغ
إن ..  برهاركه نشَكبذِلا ونَ ليفتديَل من تنازالص خَقبَل نَاراً إال أنرا أب ِمن طريقٍة تجعلنَسليو. .دل بعقهستِحنَ
يسوع نفس سيحالمهنَريدنَ ي ا أنحِهالِصَل على خَصأجلنَاِه وبر ِمن ملها عان بمباإليم .ذِل أولي سككافياً لي نَما أل قلوب
المساً وبعزيزى القارئ.ة؟هج .. األخبار ال إنةَسِه ارىالم بر لنَ أن بحساسيح يا خَ قبلنَ إنه٤.؟ نقبُلفهْل.. الص   
 

أشكرك ِمن أجل تدبيرك العجيب لخالصى .. أبانا السماوى :فى تلك الصالةليتك أخى تشترك معى  
ما أعظم .. ى بدمه الطاهرِنكى يتحمَل العذاب على الصليب ليفتديإذ أرسلتَ االبن الوحيد يسوع البار .. وتبريرى

أرفع .. ولكن فى استحقاق الدم الطاهر آتى إليك ربى فاقبلنى سيدى.. حبك إلهى الذى أظهرته لى أنا غير المستحق
 .ارجاً خَهرجلى ال أخْ إمن يقبْل :من قلتَ يا.. واثقاً فى وعِدك الصادق.. صالتى فى اسم يسوع المسيح مخلصى

 

 :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 باإلنجليزيةع تلك الرسالة وإن أردتَ سما
http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ١٧  – ١٦: ١٩ إنجيل متى ١
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 ٦ - ٥: ١٤ إنجيل يوحنا ٣
  ٢٦ – ٢٠: ٣بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  رسالة     ،     ٨ – ٣: ١لة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس رسا ٤
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