
ـالة الر١٨٤س 
 

  ؟؟ديِثديِثا الحا الحرنَرنَصصعع ِل ِلبباِساِسنَنَ م موعوعسس ي يهْلهْل
 

(Arabic - How is Jesus relevant to me?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ؟؟ديِثديِثا الحا الحرنَرنَصصعع ِل ِلبباِساِسنَنَ م موعوعسس ي يهْلهْل         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle          :ليجيبنا على هذا السؤا

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

 

 يوجهب إلى عطالِبض اِم الجذِلاِتع كهْل: ؤاَل السمِك يلن وعسيسيح الِذ الماشَى علفَذ أنْ مىام تقريباً ع 
أنصنَ يعالي ونَا تغييراً فينَم حأبنَن اءوِل .ر؟اِض الجيل الحإلجعلى ذِلِةاب كأؤال الس ودشَاِق أنَ أنالً أوم عى اِئ أحب

لٍةسِئأ ثالثة اءالقرأس اسية توِفاجه ن اِئ كَ كلِّكربشرى. السمِِم: :  األوُل األوُلؤاُلؤاُلالسننأي أي ننأتي وو  تُتُ أتيممننأوج أوج دىىنِِند  هاانَنَه  ومااومعالقته عالقته   
 جيب يسيح الميسوع  إن..؟؟اضاضا ما م أنَ أنَننإلى أيإلى أي: : ثُثُ الثاِل الثاِلؤاُلؤاُل والس والس..؟؟فضَلفضَلاألاأل  اةَاةَحيحيالال   أعيشُ أعيشُفَفَكيكي: : ىى الثاِن الثاِنؤاُلؤاُلالسالسوو ..بى؟بى؟

 ١.وعس ي الربما قدثلما ِمة لهابا إج لنَمقدي  أنهري غَا استطاع م.ةعة مقِنافية واب إجِةاسي األسلِة األسِئلكعلى ِت
 

ا ى خلقنَ الِذ هو اَهللاإن. دفة صضحم انَودج وس لي....؟؟ىىبب   عالقته عالقتهااوموم  اانَنَهه  ىىنِِندد أوج أوجننمموو  أتيتُأتيتُِمن أين ِمن أين : : أوالًأوالً 
  ككررا ونتحا ونتححيحي نَ نَبِهبِه  ننححنَنَ"  بْل.راِئ الدى الفلِكا ِفنَ أنفِسوَل حورا ندا وشأننَركنَتَ ثما قنَخِل يلم .اخلقنَ ِهورِتعلى صو

ونوجونوجدد". وقد جاِهللا اء نِم الينَإ ابنالس اِءم ألنّتنازالًم هأح ذاًذاًآِخآِخ" .انَبص ص ورةَةَورع ع بدٍٍدبص ِف ِفراًراًاِئاِئ ص ى شباساس النّ النّهِِهى شب". وجلََلااوج  
ييصنَنَصععخي فِِف ويشْ ويشْراًراً خيى جى جميعميعالم طِِطتسِلتسِل المعلي علي همهمإبليس إبليس .ود فعالياً غَناً ثموه ود مهال الثمين طاِهرخِل ليا ِمنَصخَن اانَطاي. 
  قّقّ والح والح الطريقُ الطريقُووهه" ه أنِّهِسنف ن عناًعِلم انَع مرستِمهو م و.ةدي األباةَيا الح لنَنمضوي .ىِد األبالِك الهنا ِمينَليفتِدو

والحوالحيِم على الرغمو ."اةاةين تمانَرفِضوا نَِدرالس يِهطريِقى  ِفر. مدا نَنَ أنّعينستطيععيشَ نَ أنح ياة طينّ ولِك.ِهوِنبة بده 
   ٢.تخلى ي ولنانّ عتخّلي لموا نَتركَ ي ولنانَكتري  لم.توب ينم ِلِهاِنفر غُانض أححاًفاِت احبنَ ياُلزي ال
 

 إنالس يةَد Ethel Watersع فتْرم ىنَعورب  الشّعِةالوحدوقس فا اوتها ولدتلقدهأم اتا هم تْثم .تْا بلغَولم 
الرابعشَة عةَراغتص بها أحدار األشر.فُ تِصتْ كتبلةا قاِئ طفولته :ِف الطفَلإن ى حٍةاجإلى م نِضحتَ ينه ويضمه 

إلى صرِهد اِنقاً لهعو مذِلكلم ي حثْدبْل .!طالقاًإى ِع م شُ ى ينتابِنكانعورؤِل مموه شُو عورِة الحاجإلى م نيض ى ِنم
ِعشْوينّأى ِنرهم إحتاج لىاِغ رِفب ةنَاِئ ككَى ةحي!.  لقدتعفتْر Ethel Watersعلى  وعسيالم تْسيح وسلمح يا اته

ر تقديم تسبيح ر تقديم تسبيح ييى غَى غَررة أخْة أخْايايووى ِهى ِه ِل ِلتْتْسسليليفف  على الدوامعلى الدوام  ببلرلر ِل ِل كثيراً كثيراًداًداًمم وح وح شكراً شكراًمم أقد أقدإنِّنىإنِّنى":  تقوُلتْكتبو ل لهاِمبالكَ
وحوحمبب إنِّنى  إنِّنى ..هِِهصِِصخْخْشَشَ ِل ِلدٍٍدمممعرفِةرفِةعالر الر ببي ي سسوعامتألتُ امتألتُوع بإح بإح سساس عاس عميق بحلذلك يفيلذلك يفي  ..لبهيجلبهيجاا  هِِهضورضورميق بحضووى ى ببلل ق قضحياِتياِتحى بفرح ح ى بفر
 ٍةحد بوسحأ لقدف .رِهم عن ِمِةعى التاِس ِفغيراً صانكَا مدنِْع هاراختبCliffe Knechtle حكى  وي."ههنْنْ ع عررعبعبيي   ال الداِئمداِئم

إذ .ةشَوِحم حثَدفصَلان  أنع واِلن دِلِهي طارئٍفظر .اشَ وععيداً بنْ عه٣.ام  
 

  أنك حقاً كان إن!.وعسي ا ي:ِهاِقم أعن ِماًرخاى صبِكأ يدبو .رِه على أمغلوب مه بأنّماًو يCliffe رعشَ 
موجِشد فوديلِنى إارى أشِْننّ إ.كعر ٍةبوحدٍة قاسيٍة بغيض. إناِل ودىبذلوا ج داًهو همي حصيَلاولون تو انَدية ة تقليدي

 قِّ بالحربى تَ كنْ فإن.اهى إيوِنا علم م كلِّنى عنَى ِغ ِفاآلن  وأنَااهى بقبوِلوِنم ألزاٍتعتقد بموِهشْى بحإلى عقِل
مووداًجخْى شَرفِن فعصكوِف. اآلن ال غَى الحمى شَُِنرعورميقٌ عبح ضور السِديسيح الم ىِعم!." إن إنييسسوعوعالم الم سيحسيح  
ههووه ه وأأ  ومساًساًموالي والي ووملى األلى األإإ و ومبدِِدب". وِعى لقدماناًقة واطمئنَ وامتأل قلبى ِثجفتْ دو .جيباً عتُاختبرس الكَ اِهللاالم اامل وم 
عأشْتُد عكَ ربىى التاِس ِفصِن بأنِّةعى أحيِمو .حيداًا وِذن لكقِت الوتأس توو تْسباِهللاوثيقِةال ىلِت ِصتْطد الح ى .لقد 

                                                
١لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع               ،                  ٣ – ١: ١ين  الرسالة إلى العبراني   
  ١٠ – ٥: ٢منى فيلبى  ،   رسالة بولس الرسول إلى مؤ     ٣٨: ١٠  &٢٨: ١٧  سفر أعمال الرسل       ،٢٧: ١  سفر التكوين ٢
  ١٠: ٣منى فيلبى      ،    رسالة بولس الرسول إلى مؤ  ٩: ١ سفر يشوع ٣

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://www.mhmin.org/FC/fc-1193EthelW.htm
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 رفتَ ع هْل.؟تَ أتين أينِم رفتَ عهْل: أخى ."ررهه الد الداِءاِءإلى انقضإلى انقضام ام يي األ األ كّل كّلعكمعكما ما مأنَأنَ  ااههوو :وعس يب الرَلاق
جهْل.؟ذورك الِذقَاِل الخَرفتَ ع ى خلقك وأحوبك اشتراكلي تَ عرف هْل.؟ليِهإ عيدكالر بي سوع١.سيح؟ الم 
 

  كمكمضضععوا بوا ب تحب تحب أن أنطيكمطيكمديدة أعديدة أعة جة جصيصيوو" :وعس يب الر قاَللقد ....؟؟فضَلفضَلاألاأل  اةَاةَييححالال  ف أعيشُف أعيشُكيكي: : ياًياًثانثان 
بعضاعضاب..كم ا أا أ كمححبببتكمأنَ أنَبتكم ا تحبا تحبونونب ب ععضكمضكمب ب عضاًضاًع".وقد ح ددب ولس الروُلس المحبة المة ِفسيحيإلى األولىِهالِتى رس  

   وال وال..ررتتفاخَتتفاخَ   ال الالمحبةالمحبة  ..ددسِِستحتح   ال الالمحبةالمحبة  ..رفقُرفقُى وتَى وتَة تتأنّة تتأنّببححالمالم":  إذ قاَلرشَث عاح الثاِلحصنثوس األ كورمؤِمِنى
  ءٍٍءىى شَ شَ كّل كّللُُلحتِمحتِم وتَ وتَ..قِّقِّ بالح بالححح تفر تفرلْْل باإلثم ب باإلثم بححتفرتفر   وال وال..وءوء الس الستظنتظن   وال والتحتدتحتد   وال وال..ااههنفِسنفِسلِِل  اا م متطلبتطلب   وال والححتقبتقب   وال والخُخُتنتِفتنتِف

وتصوتصدٍء   كّل كّلقُقُدٍءشَىوتَ وتَ..شَى ررجٍء  و كّلو كّلجٍءشَىوتَ وتَشَى صصبرٍء   على كلِّ على كلِّبرٍءشَىة  ..شَىبحةالمبحال الالم   تستسقط أبب ."داًداًقط أبالمنَ ِةحبحا يالح٢. األفضَلاةَي  
 

 ة إنبحالم يجبأن تظه رع ِفاًملي ى حنَاِتيا اليقاَل.ِةومي  مةرBertrand Russell  إن وةصي يسوع 
أأ" :سيحالمحبحبوا أعوا أعددائكمائكم".نصيح ة حة ولِكنَسِمن نالص جداًِبع نَ عليا اتباعنْال نَ .اهسى أنالر بي سقاَلوع  :"إنإن  
 فَوس ف.كاِتيى ح ِفوعس يب الرأِخى إذا قبلتَ ."زالًزالًنْنْ م مععنَنَصص نَ نَههددنْنْى وِعى وِع نأِت نأِتهِِه أبى وإلي أبى وإليههحبحبى ويى ويالِمالِمحفظ كَحفظ كَ ي يددى أحى أحنِِنحبحبأأ
اُهللا لُِّحيِهوِح براِخ دلك.ثم أ ف يبديعطيكة قوتنفيِذة ِلعينَ مِهشيئِت م.س فَوِم تهينم حبة الملاِخسيح دو كيتولدفيك  

اهتمشَام ديد بالبروالرفق دل والعالح والص.  إنمني تبعي سوعتتملكه غْ الربة أن يرفَعقّ الحوي ح٣.ا بِهي 
 

 و هتَو الم أن أو.؟ِتو المدعاة بي حدوج ي هْل....؟؟ستقبُلستقبُلى المى الم ِل ِلههبئبئخَخَاذا ياذا يمم  ..اض؟اض؟ا ما م أنَ أنَننإلى أيإلى أي: : اًاًثثثاِلثاِل 
 ؟ِتو المدعاة بي حدوجي  هْلن ولِك.ميعاً جرشَ البا فيهشتركيى ل الِتواِم العظم أعو هتَو المن أعلم نَنحنَ .ة؟ايهالنِّ
ة ة اصاص الخَ الخَوايتهوايته ِه ِه له لهدٍٍد فر فر كّل كّلىىررأأ  اانَنَاِتاِتييع حع ح واِق واِقننمِِم" : Woody Allenقاَل TIME ِةريد جع مٍةحفي صقابلٍةى مِف

يتسلى بهيتسلى بها كمشَشَا كماهاهدةِِةدب ب راِماِمرج التلفزيأ أونونج التلفزي ووم م ممارارسةِِةسلع لع بةٍٍةبم م ححبببوبذِل وبذِل..ةةب ككي ي حاوُلاوُلحاله اله رروبِم ِموب ننفكر ةِِة فكردعا بم دعا بم الم الم وتِِتو  
 اًرعِش  George Bernard كتبو .اهونَر ينِكم ه بْلِتوة المة حقيقهواج مونريدي  المه إنّ."رىرى بأخْ بأخْ أو أوةٍٍةققييبطربطر
ى اِئو الركتبو ."وٍدوٍدوجوجر مر ميي غَ غَوو فه فهدد الفر الفروتُوتُمما يا يى فيهى فيه الِت الِتظِةظِةى اللحى اللح فِف فِف..ىىاِئاِئهه الِن الِن السكون السكونوو ه هتَتَوو الم المإنإن":  فيِهيقوُل
 تَ كنْ إنداً أبهمي  الِتوقاد الم رداِق رتَنْوأ:  فيِه قاَلرب األكْقاد الر:اهع دكتاباً  Raymond Chandlerبيرالكَ
ِفستلقياًم ى مر قِذابٍطستنقع ه.ِف أو ى بج ِمرنام على تلِّخَ رنتَفأ .عرتِف مقد  تَنْ أ.تّمقد ر تَقدالر قاداألكب ر .

لقد جب اءالرالِةسإلى العب ينرانيهذا النص : "وضِِضوعأأاس اس لنّلنّ ِل ِلعْْننيم يم وتوا موتوا مررة ثمة ثمب ب ععدذِل ذِلد ككالد ٤."ةةينونَينونَ الد  
 

هذا إن  .هنْ ِموبر الهاٌلحمو نَار قدإنّه .وتُتى أمى مِنريض وال ي.تَوى المخشَ أتُلس: ِة الطلبدى أح ِلقاَل 
األمر ليسذا أه فأنَىِدنْة ِعمي طمِئا موِف.ن األِدى أح ابيع سأثنَاءى ِلارِت زيلحرِعاِمم الجِل قاَل.ى ى بعضِهقاِئِد أص: 
كمكان ر جيباًه عِل ِفدعحين و جدنفس ِله ِفظرا أنّ ماله  بِمد نم واجِةهاألم حتومر الم.اإل إن يمانسيِح المى  ِفى
ا ي نح أن اِهللا تدبير يكن لم.اتون األمي بنسيح ِم الميسوع ِلِة التاريخيِةامالقي  على حقيقِةسؤس مِتو المدع باِةيحال
سبعينأو ثم انينس نة ثمَب عدنَاه النّ إلى تيِهحُلر يانس.لي سقص دهنَ أن حَلرإلى ع ارٍدالم بمظِل م.نبقى ا ِللقنَ خَ لقد
أحيخَاء الدين.أ وقد طانَعنخْا أن تاريتع تبهآخَا طريقاًنَنفِس ألشقّ نَ أو ر.إن ي سوعاِسنَ مكلِِّل بنّ ِمٍداِح وا فلقدأج اب 

على أهمالِتلِةظم األسِئ وأع مِكى ينأن ي واجها اإلهنسان.اج ابل وبطريقٍةاِما بالكَها وأفكَ قلوبنَ تريح٥.انَار 
 

  واآلنأدعِل ى أِخوكتشتركىى ِفِع مِتلك الِة الص :انَأبا السماوى.. أشكركع فتِنى  ألنّكِمرنأي نتُ أتي. 
 .كورِتى على ص خلقتِننا مى يِنت قبل ألنككشكرأ .أنَا الخَاِطئ َل األفضاةَي الح أعيشُفَوكي. وإلى أين أنَا ماض

حم انضفاِتحاً ِلى أحو .بِتكسخَ ى ِلراًاِف غَِنىحتاماىطاي .هبتِنووى الحاةَيى ألنِِّع أ.ة األبديِلاًدِهاشَ كون مِلعمِت نعك 
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من قلتَ يا ق وعِدكِصدبمؤِمناً . فاِدىصالِتى فى اسم يسوع أرفع  ..ىِف
 

 :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 

                                                
١ ٢٠: ٦  ،     رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ٢٠: ٢٨إنجيل متى   ،    ٨: ١٣ين الرسالة إلى العبراني 
   ٨ – ٤: ١٣       ،     رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣٤: ١٣ إنجيل يوحنا ٢
       ٣٢: ٨     ،     ٥: ١٥      ،   ٢٣: ١٤  إنجيل يوحنا            ،   ٤٤: ٥ إنجيل متى ٣
    ٢٧: ٩ الرسالة إلى العبرانيين ٤
  ١٢: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٥
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