
 

 ١٥٦سـالة لرا
 

  ]]٢٢[[طية؟ طية؟ ماذا تعِنى كِلمة خَماذا تعِنى كِلمة خَ
 

(Arabic – What is sin? [2]) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ة؟طية خَمى كِلاذا تعِنم         :  الحلقة     ِه هِذوسؤاُل
جيبنا على هذا السؤالي:          Cliffe Knechtle                

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

 

  ددرر التم التم))٢٢((  ىىهِِه و و..ا اِهللاا اِهللاايايصص و ونن ِم ِمةٍٍةصيصي و وررى كسى كس ِه ِه))١١((  ةةطيطي الخَ الخَا أنا أنابق قلنَابق قلنَ س سديٍثديٍثى حى حفِِف"" 
  ""..ةةة خطية خطيمم كِل كِلنيِهنيِها تعا تعممن ِمن ِمييررن آخَن آخَانبيانبي ج جمم نقد نقدممووا اليا الينَنَديِثديِثى حى ح وِف وِف.. وإنكار إلحسانَاِتِه وإنكار إلحسانَاِتِهعلى اِهللاعلى اِهللا

 

 لذِلك س المقدى الكتاِبوير ِف تص أفضَل ولعّل....ليمليمن الطريق السن الطريق الس ع عافُافُرر واالنِح واالنِحاعاعيي الض الضىىهِِهة ة طيطيالخَالخَ: : اًاًثالثثالث 
ى و ِفهثل الِذالمى سردهالر بي سوعع الِذن األب ى كانان ابنَ له. وجاءذاتَ هي وم االبنل رغَ األصيعبرع ِة ضيِقن 

بالعش ِفيى بأبيِهِتي .و عرأنّ على أبيِهض هُلفِض يأن عيشَ يح اًر.د ونوٍد قيتلزم باألِط باالرتباَه سِةروم ا يستلزمه 
 دهجى مِن إنّ.بتاهأ: اِتم الكلِِلكام بِت األيِد أحاحب صها أباجهو ي وأتخيله.اٍتجيه لتوٍة وطاعوع لقوانينضالخُ ن ِمكذِل
 بال باِدرِة تغْيير ل الكثيرم العن ِمقٌهرى مِن إلنّ بملل شديٍدرع وأشْ.اى تحيط بى هنَالِت ِة الكثيراِتوليغُشْ الماِءر جنِم
 ا وم.امم إلى األم التقدنى ِمِنعى وتمنَِند تقيفهى .اه عليسيرلنَ يا أبى اتهعضى ول الِتم للعِةمنِظانين المالقوِمن  و.فيِه
أريدهاآلن ه أظنّى الِذاَلو الم هخُ ينْى ِعِنصدفاِت وأخَ.ك األذ االبن غَصراَل المو ذهٍةب إلى بلدب ٍةعيد.ارتحَل لقد  
تغَمباًرع ن المن ِفِمى اآلأوى بأبيِهِتي .حثاً بع نذاق أشْ منْ ِماً ظنّ.ىهأنّه هس يجدهعيداً بع نب ١. أبيِهِتي  
 

 .الديهم ون ععيداً بشَيوا الع اختار.اب الشّك ذِلونابهشَ ياببى شَفِناِدص يِةريكي األمى بالبالِدِلاوى تجِف 
مصدرس عِتادهم يتِمععلى الجنْد س والمِةادو حبهذ لمِتاوهمان الخَ وإدماِترمرخَدوالم والص اقِةدفِةاِئ الز. يونجلب 
اَلالمد ونا سيلِة نظر إلى ولحوِلصِه علي. ي نم هناك سوليضعله ماِع قودوتو ِلاٍتجيه لوِكسهم. ى الوقِت ِفولكن 
ى  الِت البيئِةنِمو مهاِن أقرنِم وها تلقن فيمح الخطأ الفاِدركوندأوا يد باِببشّ ال هؤالِءنا ِم بهأسب ة البس ِند توجِهنفِس
 نوا بِهحا شَمو وِء السفقاء ر بِهمهعا أقنَم  أنم لهتُحض وأو.اِةي الحق بحقاِئمهتهاجو وهمى بأسئلِتوِنهاج و.اأوا فيهشَنَ

عقولهمع نالح رواالستقالِلِةي ةيو عشُيهمعيداً بع نب وِتيو الديهم.ه وز بْلفٌي ه ُل الفشَوو الضي٢.اع  
 

 يكون س الفشُل يقعحين و.الةحم  الا ستفشُله ولكنّ إلى حين وتبقى سريعاًسعادِتهم راِدصم تفشُل قد ال 
 وع جثَدح و.ِهدي ين بياُل المح شّى فيِه الِذمو الي حّلهى أنّرال نَن الض االبِةصى ِق فِف.هد أمطوُل ويهيباً رقاسياً
 ِةدينَ الملك ِتى ِفجد ي لمه ولكنّ.نو العاًب طاِلخَر صوع الجاب الشّك ذِلاب أصحين و.ا فيهبرى تغَ الِتِةدينَ بالمديدشَ
مني غيثه.ى النِّف وهِةايأب دى أحدهماستع دادِله مدِد يالم ِةونَعقاَلو .ِه إليله  :ينَا بى.لي سم منَا يعتأِت أن ىلتر ى ع
 . لههيناً م كاناب الشّ إلىُلج الرك ذِلهما قد م إن. لك بِهحمسأ مهنْتبقى ِما يم ومهم أطِعاَل تع.ىظيرِت بحازيرنَالخَ
 الشّألنابي وِدهى!و أنيقوم ي وِدهىام الخَ بإطعى نَ ِفنازير كانظر المع الجتموِدىهيع الًمنْ ملغَ ِلطاًح٣.ِةاي  

 

ا نَ وأنّاللاع والضي الضا طريقَا سلكنَنَ أنّرك ند أن قبَل.ٍةط مكانَع وأحضى ونَ إلى أدقُا ننزِل مكثيراً 
نَنفِسا ألنَاخترا حة كاِذريةب. االشّ كاناِنى بعى ِفي حنازير الخَِةظيرِف  أنّهى وِطسالو لح.و  ِمنوال اتُجبى الِتام طع

                                                
– ١١: ١٥إنجيل لوقا  ١

．
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ،                        ٣١ 

  ٣٣: ١٥ كورنثوس  رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى٢
  ٢٤: ١٨ سفر األمثال٣
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 ِةظيرى حِف ىاِل الحِهِعض وبين و أبيِهِتيى ب ِفركزِه مني بقارني ابالشّ أخَذ .نتعِف المرنوِب الخُن ِمِه إليم تقدتْكانَ
: جاء ذِلك النّص عنْه ٍة قويٍةاربى ِعِفو.  أبيِهِتي إلى بودع يأن ى قلبِه ِفعَلوج .هارس مييرتغْ ر فقر.!ازيرنَخَ
"ووررججعالشّ الشّع ابهِِه إلى نفِس إلى نفِساب".تذكّ لقد رم حو ة أبيِهبأنالخد مالمأج ِفورين ى بأبيِهِتي ي عاملونم ةاملة عكريم. وأى ر

  ببأذهأذه و وأقومأقوم": الًقاِئ ِةدو على العمم فص.وعاًدخْ م كانه أنّفَواكتشَ وعاً جكِله يازيرنَخَ ةَظير حَلاِخد ِهحقيقة نفِس
  ١."اكاكرر أج أجدِِدى كأحى كأحعلِنعلِن اج اجناًناً اب ابى لكى لكعع أن أد أن أد بعد بعدقاًقاًستِحستِحمم ولستُ  ولستُ ككامام وقد وقداِءاِءمم إلى الس إلى السطأتُطأتُأبى أخْأبى أخْ  اايي: :  له لهبى وأقوُلبى وأقوُلأأإلى إلى 

 

 ة تلور مِةافي االعترِهاِتم كِلِهتلو على نفِس ي. أبيِهِتي ببو صتجهاً مِهى طريِق ِفوه ون االبك ذِلخَيُلى أتِنإنّ 
المِةر.ي جهزنفس هليتلوه ا بعذِلد على أبيِهك ع ساهأن يقبله .الِذى  ولكنح ثَدغَ كان يرم ا كانيتوقع ه. لم يكن  
االبِفن ى حٍةاجا إلى م أعدهلي حا أبيِهظى برضِه علي.ألن أب اهحين لم حِمه نعيٍد بقبالً مركض نح ابِنو ه.و وقع 

  ولكن.ِهقوِقع وِهِدر تم علىا بهفُ يتأس اعترافيٍةاٍت كلمن ِمهدا أع مبيِهأ يتلو على نأ االبدا بمب ر. وقبلهِهعلى عنِق
اتوا اتوا  ه ه..واوارعرعسساا": م له وقاَلِهبيِد إلى عاألب  نظر لقد.ا وقتهان حا وقد لهرب د قد كانٍة بوليموالًغُشْ م كانباأل
  ٢ ."جدجد فو فواالًاالً ض ض وكان وكان..اشَاشَ فع فعيتاًيتاً م مى هذا كانى هذا كانبِنبِن ا ا ألن ألن..دديينعنع و ولُُلحتِفحتِفنَنَا ا ا بنَا بنَ هي هي..رر ونس ونسحح لنفر لنفروهوهحح واذب واذبننممسس الم المجَلجَلالِعالِع
 

 إناالب ى ِت ِفنالِقلك ِةصي رمزألى ٍد فرتم رعلى اِهللاد .ى كّلعِن وهذا يو .انّ ِمٍداِح وى ِت ِفاألبالِقلك ِةص 
يرماآلِب إلى زالس ماوى.اَهللا إن  قلبهتِس مل وهو . للكّلع لِّكغَاِفري نم رجعِه إلي.كم ا رجذِلع كاالب نال إلى  الض

: سوعيلقد جاء بإنجيل يوحنّا قوُل الرب ف .باِقعيو  يدين أنُلاِغ الشّغله شُ قاسياًداًي ساُهللا س لي. بذنوبِهعترفاً مِهنفِس
"الع آِت ألِدين ألنّى لمالع آِت ألِدين ألنّى لمالمألخِل ألخِل بْل بْلالم صصالع الع المالم".ِذ إن راعِة اآلىبحِب مالس ماوىم فتوحة مرحكلِّ بةباِئٍدال  ضعِمن  

الل طريق الضطانالى الخَ ِفاغباّرقيوِد الشّي ص ِمن.لي سسيراً عنخْ أن البر الينضع نم حاِهللاِةب ولكن الع سير 
عليهميقبلو  أناه. ا طالملمأنّدركوا  يهملم وٍبرنخلقوا ليقتاتوا بخُ ي. ولمي أنّ ركوادهح انلترِكقتُ الو ح ِةظير 
 ٣.ةيرر ِشاماأليو رقص مالوقتُف .ذاب العطوُلي وواُل األحوءس تَ أنقبَل . اآلِبِتي إلى بِةدو والعراِبخَال
 

 رالخَالخَ  ::اًاًابعابعرطية تعِنة تعِنطيى تجاهلاهلى تجو ا نَا نَاجبنَاجبنَ وححوِة  واجِةذوى الحاجاغوواإلخاإلخ ( (ذوى الحاغة األصالصلِب قبيَل....))ررة األص تح ثَدالر بي سوع 
مِه تالميِذعم حاًوضله ما م يِتسمح دوثهيأِت حين ى ثانيٍةة بقوو ف .لطانسسفَوأِت يى بجميع األمم أمامه.ثم ي ضع 

ارراألبو ِهميِن على ياراألشْرعلى يِل يقوُلٍذ وحينِئ.ارِهس مميِنِه نعلى ي :تعالواا ي مارِكبى أبى رثوا الملكالم عدلكم  
الم نذ تأسيسموِنى. العتممتُ فأطععوِنى. ألنّى جتمِطشْتُ فسقيوِنى. عوِنى . كنْتُ غَريباً فآويتموتماناً فكسيرع

  أوريضاً مهورأ ا وموه يكس ولموهمطِع ي لممه أنّ قائلينميعالج شُِهدنْيس .لى إ فأتيتموساًبح م.ىوِنتمر فزمريضاً
محوساًبأا  فأتوِهليفيجيب هالًِئقا مله م: "الحأقوُل أقوُلقّقّالح لكم لكم بم بم ا أنكما أنكمفعلتم فعلتم وهوهبأح دِِد بأحإخو ى هؤالِءى هؤالِءتِِت إخواألص فبفب  رراِغاِغ األصى فعلتم٤."ى فعلتم  
 

 ا أمالذينعلى الي ألنّهم ار سلميقد حتاجلموا لمع نْ ِعناًواجِه دفلذا . احتيو يكلننله نَم ى ملكوِت ِفصيب 
 أو اناًطشَ ع أوعاًاِئ جهأور ا ممهنّ إ: لهقائلين ضاً أي هؤالِءسينْدِهشُ .ِهالئكِتم و إلبليسٍةدع مٍةديار أب إلى نَ بْل.اِهللا
هؤالِء هؤالِء   دِِد بأح بأح تفعلوه تفعلوهلملمالحقّ أقوُل لكم بما أنكم الحقّ أقوُل لكم بما أنكم ": فيجيبهم .وهمِدخْ ي ولموساًبح م أوريضاً م أواناًير ع أوريباًغَ

 ون دجينتفر المفَِقوذوا م يأخُ أنِهاِعتب ألحمسي  اله إنّ.ةاالبمال مد عهكر يب الرإن. " تفعلوا تفعلوافبى لمفبى لماألصاِغر األصاِغر 
مساهِفٍةم ى العل والِخمدِةملخَالِة الفع ِهوِتإخْر ي راِغاألص.لقد أو انَصا الرب بةالمحب.والم حبِنة تعى عالًمإيج اًابي. 
إنأتب اعسيح  المطالبون مكىيقد وا دليالًمعلى أنّاً قوي همو كالءالم سيح على األرالار ض بإظهمحِل ِةبميعلج. 
 

 ى  أِخليتكتشتركى ِت ِفىِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..ارحا اهللاىِنمي  حسبر مِتحك.ح سبِة كثر 
 دد جستقيماً موحاً ور.ُهللا اا ي فى اخلقْاً نقي قلباً.ىرِنى طهِتطي خَنِم و.ى إثِمن ِمى كثيراًلِنِس اغْ.ىاِصع مح امكرأفِت
 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي: من قلتَ يا. ِدكوعالً على  متِك.. البارأرفع صالِتى فى اسم يسوع ..ىِلاِخى دِف
  

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

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

                                                
 ٢٦: ٦ سفر األمثال١
         ٧: ١٥ إنجيل لوقا ٢
  ٤٧: ١٢       ،       إنجيل يوحنا ١٨: ١سفر إشعياء  ٣
   ٤٦ – ٣١: ٢٥إنجيل متى  ٤
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