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أوليأوليستْتْسالم الم ة للضسيحية للضعفَعفَسيحياء عكازاً؟كازاً؟اء ع  
 

(Arabic - Isn't Christianity a crutch for weak people?) 

 

 .ى أقنعِنوابى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 كازا؟كازا؟اء عاء ععفَعفَسيحية للضسيحية للض الم المتْتْسسأوليأولي         : وسؤال هذه الحلقة     
                Cliffe Knechtle :       ذا السؤاليجيبنا على ه

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .رجمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالت

 
 دات بجامعة كاليفورينا فىبادرتنى إحدى السيNorthridge   بهذا السؤال :أولية ست المسيحيمجرعكاز د 

 ألنكم ضعفاء وتعيشون ليس أو. منه؟بعضهم ِمن تأثير الخوف والجهل الذى يعانى ونسيحيالمسيكولوجى يلجأ إليه 
 عن ا أم.؟األمان و األمنن ِمما تحتاجون إليه لكم  لتصور وجود آب فى السماء يوفرميالكخكم د لذلك قافى رعب

  .!تخذتموه عكازاً عليه تتعكزون وا.م الذى تعيشون فيهه هذا الون عنى ِغ فىأناف نفسى
 

 من تلك السيدة هذا الموقف الغريب إناصخة بنوع  تجاه الدين بوجٍه عام والمسيحيعادى اِلمنا ع فى  أمر
كثيرينالحديث نواجهه ِمن  ..ِم ولدينا العديدناألجوب اة على م يدعونقصدي من ادعاءات ونوب من  منها الهر
بعد تسليم حياته للسيد   التى يتمتع بهالحريةا و فى حياتِه الحقيقىات العملية التى يختبرها المؤمنمواجهة االختبار

ع إبليس ومن خدا والشهوات الجنسية والمخدرات ردمان الخموإو الذى يحرر من مغريات العالم الشرير المسيح
 .غير اإلساءة بتلك االدعاءات الباطلة فى المسيحية  الحقيقيةللحرية تعليال  وال يجد غير المؤمن.وأكاذيبه

 

 التى كانوا مرتبكين بها فى سابق ....يمةيمةهم القدهم القدثَ تابعيه على لزوم ترِك أساليبثَ تابعيه على لزوم ترِك أساليبن يسوع المسيح يِحن يسوع المسيح يِحإإ: : أوالًأوالً 
طهارِة إلى جانِب الكرامة وصامدين  ويقفوا ..ق والعدلة ويتمسكوا بالح ويدعوهم إلى أن يرتبطوا بالمحبعهدهم
 .. اإلنسانألخيه االنسان يدور حولَهم ِمن إذالل  ويستنكروا ما..قالحقائ ويقاوموا األكاذيب وأنصافَ ..السلوك

 . ة بالكرامة اإلنسانيواالستغالل الذى يحط
 

 الءفهؤ .. ال ننكرهاحقيقة انتسابهم إليها أمام اآلخرينب يتراءواة عكازاً ل كثيرين اتخذوا المسيحيإن وجود 
األقراص الناس إذا واجهتهم مشكلة المسكيستخدمونها كما يستخدم هؤالء الناس ..نة لتهدئة اضطرابهم النفسى 
ق أو خوف من  يلوذون بها إذا انتابهم قل..يدة دون اختبار لقوتها المغيرةينسبون أنفسهم للمسيحية ويتخذونها كعق

 . ة فهماً خاطئاًسيحيهموا الملقد ف ..ارتياحاً نفسياً مؤقتاًيعطيهم  ةالمسيحي إلى وانتماؤهم ..الموت وما بعد الموت
 

 ونيتخذ هم فبعض. عليهاونستندي عكاكيز مختلفة وندمستخي بشرال ننكر أن ال  الجانِب اآلخرنولكن ِم 
 اًعكَاز الشهواِت العالميِة ونيتخذ  وبعض.أغنياء وا من المال ليكون العمر فى جمع أكبر قدرونينفقو  عكازاًةاديمال
 مذاِته ل لتحقيقونيعيشُو  النرجسيةعلى عكاز ون يستندآخروبعض ..  ومتعةةى أقصى لذل الحصول عهو مهدفهو
  ١.م وكَل حياِتهمووقته م لها ِفكرهونسكري الشاغل مله فهى شُغةنَهِمال مكازه عالناس  وبعض. الخاصةممآربهو
 

د  السي إذا قبلنااأم ..وجود فراغ فى القلبل ة الحقيقة للهروب ِمن مواجهلناس اهاتخذيهذه العكاكيز  
 بدَل هنا لنعيشَ لهدٍف أعظم ويوج..كاكيزنَا بعيداًفُ بعيقِذ هسنجد ينا بإرادتنا ملكاً علاهليمتلك حياتنا وتوجنَالمسيح 
 ويشجعنا لنمد يد العون إلخوٍة لنا فى ..لقنانا كى نعيشَ لخدِمة اإلله الذى خيحثو ..بأمور العالم الشرير االنشغال

واحدٍة ِمن ا على ولكن إذا رفضنا شخصه وارتكزن .. لحل مشاكلهمال يجدون يداً تعينهم بينعيشون معذ يةنسانياإل
 إن ..جلهأل شَِمن األصوب أن نعي  كان الذى الغَرض األساسىعن ابتعدنا  السالف  ذكرهاز العكاكيتلك أنواع
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أن يتوارى خلَفَ عكاكيز  تجيزة الالمسيحي د .. للمسيحىالسي الإن نواجالمسيح ه الحياةَ على  يقبُل ِمنَا إال أن
 .ما أنه يهب القوة لنتغلب على ما يواجهنا من مشاكل ك..هاحقيقِت

 

 المسيحإن  ....ةةه الصورةَ الحقيقية للمسيحيه الصورةَ الحقيقية للمسيحي يشو يشو خلفَه خلفَهتوارىتوارىه عكازاً نه عكازاً نرر باعتبا باعتباد المسيحد المسيح للسي للسي تبعيتنا تبعيتناإنإن: : ثانياثانيا 
ليس وهر فى الجسد..رونماً أو خياالً كما يتصواهللا الذى ظَه وجال يصنع خيرا  على األرض عاشَ.. إنه ابن.. 

يروا على آلخرين كى يسقدم تعاليمه ل و حياة الكمالعاشَ ..مات وقام من األمواتثم  .شفى مرضى وأقام موتى
 ه الحقّهل قَبلنا شخصه المبارك على أنّ:  علينا إجابته هو والسؤال الرئيسى الذى يتحتم..ِلهواِله ويعيشون كَِمثامن

 .نا كذلك وبغير ذلك لسينين حقيقيي مسيح نكونه الحقّراِفنا أنّتعا فب.ه؟ عن نفِسكما قاَل
 

 لقد .... فينا فيناى بعضهم تصوراً قادنا اليه خيالنا ليسد احتياجاً سيكولوجياًى بعضهم تصوراً قادنا اليه خيالنا ليسد احتياجاً سيكولوجياًععاآلب السماوى كما يداآلب السماوى كما يدليس ليس : : ثالثاًثالثاً 
ولوجية ألسباٍب سيكالرافضون  أما .. بأعواِزنا الحقيقيةِة اآلب السماوى لنا وأنه متكفل المسيح عن محب السيدأعلن

يس هذا سبباً مقبوالً أن نرفض اهللا ل :فننصحهم بالقول .. احتياج أوالدهاهللا كأِب يشبعتمنعهم من وضع ثقتهم فى 
ن  م نهرباألهم أالو .. سيكون أمراً غريباً إن لم يمْأل اهللا هذا االحتياج.. والعكس صحيحأوالدهشبع احتياج نه يأل

قٌ وجدير د فهل هو صا..زلَى األبدىوأعلَن عن ذاِتِه أنه اإلله األ الفى عام ة يسوع المسيح الذى جاءنا منذمواجه
 ونكون مخلصين لنفوِسنا ليتنا نجيب بأمانٍة.. أم كاذب ويتخذونه بجهل عكازاً.. يتخذه المحتاج سنداًلبالثقة فيه 

 ١.نندم حيث ال ينفع الندم  صادقين حتى النكونليتنا  .. الذى أحبنا وافتدانا قلب الربىالثمينة والعزيزة عل
 

 فى ئى فى الفريق يحدثُ لهم إصابات زمالعض كان ب..ة السلة فى الكلي كرِة فى فريق حين كنتُ::رابعاًرابعاً 
 ن أحد أنه كان لزاماً أنون عكاكيز يستندون عليها فهل يظ وكانوا يستخدملذا كانوا يضعونها فى جبائر. الركبة

برنا الضغوط النفسية كم هى ننا كبشر اختبكل تأكيٍد ال وبالتالى أقول إ.. ؟يَل هذه العكاكيز من تحت أذرعهمزن
ر مستحيل إلنه تضليُل  الهروب منها أمومحاولة.. واألحزان والتجارب المضنيةقاسية وعرفنا الوحدةَ والفراغَ 

 .اً؟عالج يبدو لنا سخيفأنه   هل نرفضه بحجِةم أحد فينا عالجاً بعد اختبارد فاذا ق..وتجاهل للواقعومغالطة 
 

إنّه .  يعوزنا القادر أن يمأل كَل احتياج حقيقى مع االِله الحىعونا لنبدأ عالقة صحيحةدإن يسوع المسيح ي 
 البديهى ن ِم..والفرح الدائم  أن يمأل قلوبنَا المضطربة بالسالم الحقيقى يقدم لنا محبة بال شروط وقادراإلله الذى

عالجاً زائفاً يأتى بنا إلى حاٍل أردأ نرفأن المسيح ه ولكن ..ض و المعالج الحقيقى للداء الذى ال نجد له يسوع
ليتنا .. هاساسية ونلوذ بالفرار من مواجهت ليس حسناً أن نَسِدل ستاراً على حاجاِتنا األ..؟ عالجهفهل نختبر.. دواء

لقد ..  السعيدةبديةألفهو مريح التعابى والضامن الوحيد للحياة ا.. نتَخذُ الرب يسوع رفيقاً لحياتنا فى أرض الغربة
 ٢ . فهل نأتى إليه؟..ريحكمأنا أحمال و األىا الي يا جميع المتعبين والثقيلتعالو :قال
 

 .كن على عكاكيز العالم الضعيفة؟ فلماذا نرت.ينا سيقولإلله القديرإن اعترفنا بضعفاتنا ..  عزيزى القارئ 
ا ويجعلن. ويؤِهلنا لخدمٍة ناجحة الحياِة األفضل إلى  سيرشدنا.ا ليسكن فيه اهللا ونفتح قلوبناَ لروحليتنا نلقيها جانبا
 . بعيٍد ضال لكّل األخبار السارةقادرين على تقديم

  
 فأنتَ صخرة  ِمن أعماق قلبى أشكرك.. أبانا السماوى:لتشترك معى فى تلك الصالةأدعوك أخى  
  شيئاً ال استطيع أن أفعَل فبدونك..أستند عليك و العالمكيز عكاطرح بعيداً أل هبنى نعمة.٣ىتى ومالذ وقوخالصى

 شىء فى المسيح الذى  كّلأستطيع:  فيلبىىؤمِنإلى م ِه فى رسالِتا قالهول مس الرولس بع م أقوُلكى بعوِنولكنِّ
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من وعدتُ بقوِلك يا  من استجابتكواثقاًأرفع صالتى فى اسم يسوع  ..٤يقوينى

 

 :ذِلك ِفىإن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد .. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

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

                                                
 ٣٣ :١٦إنجيل يوحنا  ١
  ٢٨  :١١ إنجيل متى ٢
 ٣ :٧١سفر المزامير  ٣
 ١٣: ٤رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  فيلبى  ٤
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