
 ١٨٠الرسـالة 
 

  ؟ ؟ ِتى للمسيحِتى للمسيحماذا يمنَع أن أؤجَل تبعيـماذا يمنَع أن أؤجَل تبعيـ
 

(Arabic - Can't I wait and accept Jesus later?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  ؟؟ أن أؤجَل تبعيـِتى للمسيح أن أؤجَل تبعيـِتى للمسيحماذا يمنَعماذا يمنَع         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle          :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
ةوقد حصلنا على تصريح كتابىمن الناشر بالترجمة إلى اللغة العربي . 

 
 ان سؤاالن توأميوجههامب عاس النّض أحاناًي: هْل:  األوُلؤاُلالسيلز ِنمتغَأ ى أنينْ ِعردما أصبحم ؟اًسيحي .

يليِهثم آخَؤاٌل س ر :ممنَاذا يعجَل أؤ أنتب ى ِلِتعيلسِدين ال هذا.سيح؟ الماذل الؤاالنسخّن تتمضأذه انهمبهم ا عساهم 
يجدطريقاًون له ِلم لهِموِبر نم واجِةهقِّ الحب عدأن قتِن يوِف.ِهحِتوا بِصع ع الاِقى الو أحد يغَرى تغْ ِفبيير ما اعتاد 

ِهعلي.  إنبعا النّضس يحجمونع نتب ِةعيالس ِديسيح ألنّ المهمي دركونا م ينْه ِمتطلبهم.و ما يتبذِلع ن ا ِمكاملتز 
 ويل جذرى وتح.ةيمِد القهماِتادعرِك والتزام بت ن طويٍلمز ِل واعتادوا عليِهوهسارى م الِذهملوِك سِطميير نَتغْب

التجبشَى تعلقَ الِذ القلِباِتاه واٍتهع كَ.ٍةالمي محِةبالم ال وتكريس الحِهاِئالقتنَ اِةيارِهخَ واد.واله ِموِبر نل اِكشَ الم
الخَاِءباحتس ماِطر وتعخَى المدواالنِح.اِتر نَاِفر حس غَ الجنْويشْر المِفذوِذوع والشّر ى ممارِهِتس. ال قُّهذا ح 
أ  فيِهاَلجدسيح  نالم ديالسينَطالبنكفّا بأن ع ن السنَى طرِقر ِفيِةا القديموأن نب دالم بنَأ بالتطلع إلى العٍةظرج ١.ٍةديد  
 

 إن وعسيَسيح  المانَعلمقّ الحاشَ وعقِّ بالح.تْ كانَ وقدتع اليمهه على تقاليٍدوماًج و ضعهشَا البروا  وارتاح
إليا ألنّههِضا ترى أمزجتهم.فالع فُرداِئ السعلى ي كعاالفِتخَار شَجِت بقوكتَ وأن حرصنفِسِل عيشَ تَ على أنك  وند

 ا أننّ ِمطلب يبالر نكما أ ..ماًماًاِداِد خَ خَ لكم لكم فليكن فليكنظيماًظيماً ع ع فيكم فيكم يكون يكون أن أناداد أر أرننمم:  فيقوُلوعس يبا الر أم.ركغيب اهتمام
   ملكوتَ ملكوتَمم له له ألن ألن..وحوح بالر بالراكيِناكيِنسسلملمى ِلى ِلطوبطوب :وقاَل .اع االتضِةوعي نَن عوحض بوثَدتح وقد اع باتضِهليإى أِتنَ

السالسممواِتاِتو..طوب ى ِلى ِل طوبلولوددعألنّ ألنّ..اءاءع ههممي ي رثونرثوناألر األر ضض.و وضعِهيِذتالِمِل ثالً ملي حتذوا حذوى فِف .هأمِةسياء األخيشَ العر قام 
عاء وخَشَن العلعثي ابذ ِم وأخَهنشفة واتزرا به.ثم ص بم سٍلغْى ِم ِفاءوابتد ُلِسغْأ يالتالميِذجَل أر وي مسحا ه

 ٍةاني أنَنا ِمفينَا  م بأنانَرذِك يِه تالميِذع ملهِما عوم .ضاًعا بنَضع بب نِحفَ كياانَ أر لقد.ا به متزراًى كان الِتنشفِةبالِم
يجب القضاءعلي اهاماً تم ا نَ كنّإنرجماًو تقدِفواً ونم ى حاِةيو ِة النقاوالقدأسلوباً وِةاس ِل َلأفضلتعلامم اآلخَع ٢.رين  
 

 ولكننَ أى ع ِمونالح اِةيي علينَجب عيشَ نَا أنهحتى نَ اآلن حيا الح؟ اآلفضَلاةَي.لقد أج اب  وعسي بالر
  كمكمضضعع ب بضاًضاً أي أي أنتم أنتمونونا تحبا تحب أنَ أنَبتكمبتكمببححأأا ا  كم كم..ضاًضاًعع ب بكمكمضضععوا بوا ب تحب تحب أن أن..طيكمطيكما أعا أعة أنَة أنَديدديدة جة جصيصيوو:  قاَلوح حينض وبكلِّ
ببعضاًضاًع  هذا حقُّقُّهذا حال جد إنّ. فيِه فيِهاَلاَل ال جد ها وة صيعىظم ويا حبذا لوملنَ عاا به. قدي بِم ودنالص عِةوبا تطبيقه.ِم  ألنن 

السهل علىأِح أن بهؤالء الذين ي ِنلونَاِمعى حناًس.ِل والذين ى معهمم اِلصحةشتركَ م.والذين على الد ام أونْ ِمجدهم 
عداً وتأييناًو.لي ِمس نِدنْ ِعلٍةشِك مأِحى أن هؤالءب .ىيكِف  هذا ال ولكن.إن الس يدالم نّإ: ى ِل يقوُلسيحِنى هميلزأن  
 ضاً أيمُلة تشْبح م.مه أحب أنسير على العن ِمهى أنّ أر الذيناس النّمُلة تشْبح م.وى هِنبا أحم كَرين اآلخَبأِح

اِملونَنَا  الالذينعيمُلوتشْ. يرام وتقِد باهتمالنّ هؤالءضاً أي اسنَ الذين عتبرهم ويعتبرهمالم جتمأنّع ه٣.أناً شَ أقّلم  
 

 َل التمثإنبالم سيح يِنعِح نى أناس النّ كّلبم نَع الكَِذب رقِد والِحِةاهيوالح ر والتفاخُِدس .كتَفلقد بب ولس 
الرِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم األولى إلى منثوس ى كوراألصاح الثاِلحإإ:  يقوُلرشَث عنأأ  نطعطعمأأ   كّل كّلتُتُممموإإ و وىىاِلاِلوننسلم تُتُ سلم  
ججسأأ حتى  حتى ىىدِِدسحولِك ولِكرقَرقَتَتَح ننلي لي سىى ِل ِلسم م ححبنتِفنتِفأأة فال ة فال بعشَ شَع يئاًئاًي..  المالمححبرفقُرفقُى وتَى وتَة تتأنّة تتأنّب..  المالمححببة ال تحسِِسة ال تحدد..  المالمححبة ال تتفاخَة ال تتفاخَبرر  

 ري نتغَا أننَم يلزإذن هْل. داًداًببأأة ال تسقط ة ال تسقط ببححالمالم  ..وءوء الس الس وال تظن وال تظن تحتد تحتدا والا والههنفِسنفِسا ِلا ِل م م وال تطلب وال تطلبححوال تقبوال تقب  خُخُوال تنتِفوال تنتِف
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع             ،      ١١ – ٩: ٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
       ١٧ – ١: ١٣   ،    إنجيل يوحنا  ٥ & ٣: ٥   & ٢٦: ٢٠ إنجيل متى ٢
      ٤٣: ٥   إنجيل متى       ،      ٣٥ – ٣٤: ١٣ إنجيل يوحنا  ٣
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 عنَماذا ي موهو :ىِنؤال الثاالسن ا ع أم.ينِعنْدما نَصبح مسيحي ري نتغَا أننَم يلز تأكيٍد بكلِّ.؟سيحيين مصبحا نَمدنِْع
يِتى ِللسعيأؤجَل تب سيح؟أنأقوُل. ِد الم :تأجيَلإن سيح انَعيِت تبِد الميآخَوقٍت ِلِللس ِفر ستقبلى الم.ي تأجيَل التسليم  ىِنع

 :ةامور ه أمِةبعى أر ِف النظرنِع نما أننَميلز ِةابولإلج ١.ِلمملكِة الظلمِة ِةعيالتبواستمرار  الكاِمل ِلجالِلِه
 

ر ى قص ِف....ةِِةاساسررحِِحالال  تَتَححا تَا تَوعوعوضوض م م كان كانوقدوقد  وَلوَلسس الر الرولسولس ب بررضضتحتح اس اسالِذىالِذىى ى اِلاِل الو الوة فيلكسة فيلكسصصقِِق  ::أوالًأوالً 
هيرودس وهوم قيى ِفد و .َلالِسسيجُلسِس كاتب فر أعمال الرسل باألصاح الحشْابع والِعررين  أنّهنَبيما كانيتكلم  
بولسم فيِلع كسىاِل الوع نعفِف والتَ البرِةينونَ والدالع أ ِةتيدنتكون .ارتع فيِلب أ وكسجأأ :ابمما اآلنأأ ف فا اآلنذهذهبمتى متى وو  ب
ححصأأ   على وقٍت على وقٍتلتُلتُصستدستدعيكعيك!!. ضاًوكانأي ي رأو جني طيِهعب ولسد اِهرليطِلم ذِل وِل.قهككان ي ِضستحرِمه أ اراًركثر 
يتكلومم عه. لقدفيِل َل أجكساِل الوعيتَى تبهوعسلي سيح الم.حتى ي حَلصقٍت على و وحتى يرشْ علىصَلح ِمٍةو ن 
بولسطِل ليقه!. إنكثيرين ي ؤجلونألن لد يهمم غَوماًفه يرص حيح وهأنّو هموِل بقبهمالس الِمِدي سيح سفَويكون  
اًالنإعمعلقاًاًريح ص على ص ورِهديقوُلم  :فضلتُلتُفضأن أن أكون أكون م م سيحياًاًسيحيعلى أن على أن أكون أكون س وذِل .!!عيداًعيداً سك مهٌئاِط خَو. 

ذِلوالحقيقة عكس ك  سيحَالم وعسفيؤِكيدأن الفر الحقيِقح ىأِت يعاًى تبلب دالقٍةء عص ٍةحيحم اِهللاع القٍة وعص ٍةحيح 
منّاسال ع.إن   سيحالم وعسيستِعمداآلن أن ي هبأع قَمفر ح وتمتع بالسعِةادالح كلِّ ِلِةقيقيم إ يقبُلن ِهلي٢. اآلن 
 

 ى الليلِةِع مثَدح ي أنٍدعستب بمس لي....دِِد إلى الغَ إلى الغَعيشُعيشُيي س سههان أنّان أنّ إنس إنس ألى ألىننممضض ي يتاِبتاِب بالِك بالِكدٍٍدعع و ونن ِم ِمسسليلي: : ثانياًثانياً 
أنِمداًاِح و ناألو ِةعيالد مِةوينتِش المِفِةر خِّى المي نفجرأة فج.س فَوأع بِفر ال ِمى الحنالح اِةيالد نيا إلى األبِةدي. 
 بكاِت  إن.ان إنس أىاِت إمكاني يفوقُك ذِل إن.رآخَ امع ِلاًيى حى تحفظِنة الِت الكافيةَ القوى لدى بأنِع أداقة أنما حهإنّ
الرسالة إلى العبينراني يجُلسباألص ع ذِلاح التاِسحص النّك :"وضِِضوعلنّلنّ ِل ِلعاس أناس أني ي مموتوا موتوا مرةةر  ثمثمب ب ععدذِل ذِلد ككالد ةةينونَينونَ الد"                        
إنح ااتنَيِه اآلن ىالفتر ة الزة الِتمنيى وهبا اُهللاها ِلانَ إينقررفيه ا ما األبِدنَصيرى. ثمب عدالم ِتو٣.ةينونَ الد 
 

 ....يهيه إل إلممههجذبجذب ي يسس القد القدوحوح الر الر أن أنووسيح هسيح ه الم الميسوعيسوع إلى  إلى ةٍٍةديدي بج بجاساس النّ النّنظرنظر ي يهِِه أجِل أجِلننى ِمى ِمالِذالِذ  بببب الس السإنإن: : ثاًثاًثاِلثاِل 
افُلتغَا ن كنّفإن اليومع ذِلن كوِت الصئاِد الهانَِلاِخ بدوه ويد ا ِلونَعان إلى التيالسِديفنَ.سيح الم حنَن حرما ِمنَ أنفسن 
الص األى الخَا ِفنَِقحِدبىالم اِنجالِذى نَى صعهالر بي سوعر الثمين ِم الطاِهِهِم بدأجل كلِّن ا فينٍَداِح و .م اإنِم عله 

 سيحالم وعسيلميكن راً أمسيراً ي.لقد تَ ثبي ماًووج هنَه حوأور شليمى ِفانَ وعى بسى أشَاِنتان جثسيماآلالمد .و واجه 
محاكمة موسومزِءة بالهخْ والسِةري.بسفِك  على الصليِباتَ ومد ليفتِدِهم ا ِمنَينالم ِتوِد األبو .ىليا غُنَهباناًفر 
ا ننَمِكي  ال.االٍةبم مد وعخفاٍفتا باسنَالِصخَ ِل اِهللابيرتد ع مَلام نتع أنشٌ فاِحطأ خَه إنّ.ديةاة أبي وحريراًا وتحانَطايخَِل

التالعأ بو المساوة بالتأجيلمحين ي دا ونَعوعسي بالر ِلِهإلي نتبعه٤. اآلن 
 

 رابعاًابعاًر : :لقدأشَ أشَلقد ارار   وعسي بالر وعسي بالرإلى نفسأنَ أنَالًالً قاِئ قاِئهِِهإلى نفس ا ها هووالح قّقّ الح....فم ناشَ عالًِصنفَ منْ عهأسيراًاشَ ع ألو م اه
طان طان ييلطان الشّلطان الشّ س سننلى نور وِملى نور وِمإإ  تٍٍتاا ظلم ظلمننوا ِموا ِمجعجعرر ي يىى ك كممههونَونَيي ع عححتفتَتفتَلِِل  همهمليليإإ  لكلكسِِسررأأ  ا اآلنا اآلننَنَأأ": ولسلب قاَللقد  .ٍةاذبكَ
اة اة يي ح حمم له لهتكونتكون ِل ِلتُتُ أتي أتيا فقدا فقدا أنَا أنَوأموأم": وقاَل. "سينسينقدقد الم المعع م مصيباًصيباًا ونَا ونَطايطاي الخَ الخَانانفرفر غُ غُىىان ِبان ِبيميمنالوا باإلنالوا باإل حتى ي حتى ي..لى اِهللالى اِهللاإإ
 ٥.؟ اآلنِهليإ ىأِت نَ فهْل.كارب المِهِصخْشَِلل اِما الكَنَليِم بتس األفضَلاةَي الحجد نَ أنا نستطيعنَ إنّ." أفضُل أفضُلمم له لهيكونيكونوِلوِل
 

 نا م ي.ىِنتريحاى ِلطايمل خَ بِح اآلنليكإى آِت ..أبانَا السماوى:  الصالِةتشترك مِعى ِفى ِتلكِلأدعوك أِخى  
وعبالغُتَد ِل انفرمنأِت يى إليليى إ آِت.ائباً تَماًاِد نَككبض ِفعى وعجزى كىنَ تمِنحاإلتَة فأنْى قو لهالع ظيمالقدير . 

 مؤِمناً .صالِتى فى اسم يسوع البارأرفع .. ةحاِل الصئتكشي مماًتِم ما لكي أحالِتى بهاة ى القوِنهبت ِلربىأسألك 
ِدكعتكالً على ِصدق وا .ومقلتَ ي نم :يقبْل إلى نخَارجاًم هال أخْرج . 

 

 : إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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 : ستجد ذِلك ِفىCliffe Knechtle ِمن باإلنجليزيةإن أردتَ سماع ِتلك الرسالة و
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ٨ – ٤: ١٣ولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول األ١
  ٢٧ – ٢٤: ٢٤ سفر أعمال الرسل ٢
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