
 ١٦٤سـالة لرا
 

  ظيرى؟ظيرى؟ نَ نَخَاِطئاخَاِطئا  ببحِِح ي ي اَهللا اَهللا أن أنكيفَكيفَ
 

(Arabic – Why would God love someone like me?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ظيرى؟ظيرى؟ نَ نَخَاِطئاخَاِطئا  ببحِِح ي ي اَهللا اَهللا أن أنكيفَكيفَ       : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

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

 
 يوجهأح اناًيب عخَ األشْضحقاًهْل:  هذاثَلِم اؤالًاص تس  اَهللاأن ِح يمكان ى اإل ِف حقاًهْل. ظيرى؟ نَخَاِطئاً ب

أنأجد نْ ِعوالً قباِهللاد  ألحيا معهْل .؟هي وجد ِلقُسيلة تحِقو ى تحالًوع عيشَى أل طريِقنى بالكاِمياِت حل ليسوع 
كيفَ.سيح؟الم أص قُداَهللا أن ي ذاى إى ويقبلِنِنحبتُ أتي؟ِه إلي.ِه على هِذابِة ولإلجأقوُلاؤالِت التس :  
 

 دع أبْلي وتخَ.ض على األرِدسبالج وعس يب الروِدج ونم زتَشِْع واِءر إلى الوتَجع ر أنكظٍةلح ِل تخيْل 
  كان.راًنتِش م كان وقتذاكام ولكن األيلك ِتهودج وراِد نَضر موه و.صر بالباباًصا م وقتهتَ كنْ أنكك ذِلنِم
مخبيثاًضاًر و مأبتِلن بِهى كان ي موت متاًوطيئاً ب .إذ أنافَ أطرالج سدتص ابطِب بالعاِد والفسثم اقط  تتس
أجزإلى ذِلفْ أِض.ااؤه كالر عى يتملك الِذبكبإح اِسسكأنك م وذ ِمنبنالم ى كلِّ وِف.عجتمم ٍةرِف تسير قاِتى الطر 
عليكأن نَ: تصيح نَ!.جس جس.!حتى يتمكن الم ة ِمارناِد االبتعع طريِقن فال يتنَك جسونرِض بم١.ك  

 

 .لج الرك ذِلنص عص الِقن ِمديد العتَعِمس وقَب س فقد.ال الحِه على هِذتَ وأنْليكإى أِت يوعس ي أنْليتخَ 
ألنس عتمتْ كانَهتتقد مهنَ أيما ذهب .ِمستَعع ْنال.فاء على الشِّهرِت قد  بدأنك ترقُتخ سى اس الِت النّفوفَ ص
اذدحتْمو حله.ارخاً صبأع وِتلى صنَ :كنَ!. جسجس .!عساكإ َل تِص أنِهلي.تَأنْ وتلهفٌ مللتقاب ل معتَ أن.ه 
كأبرصلي سلد يكة الكافية القو.قاِد ولكنك رتفِس على األقل أن لنفِسح قاِد. مكاناًك على ا راخترفوِفق الصأس ع ر
ة ص فر.وعس يع متَ أنْ واآلن.اءج ر أوٍل بال أمتَشْى ِع الِذطمح المتَ أنْ.ِهليإ صلتَ و أنك تخيْل.اسعظم النّ منِم
نَستْحشَ وتخْ لكى أنتضيع .لو ح أنّثَد هلم  يلتفتْ إليكو س٢. بعيداًار  
 

 ٍذ حينِئ.ىِن تطهر أنر تقِدتَد أر إن!.وعس يا ي: تصيحٍةنَخيوع سم وبد.كوِت بأعلى صخُر ستص أنكدب ال 
يحشَثُد ىءتَا كنْ متتوقع ح دإطالقاًوثه .  إنّكترداًى يتمتد إليك ِس وتمِف بكِتكك!ستتر اجتَ أنْعإلى الو الاِءر  

إراًادي.تشَ  ال ألنكاء أنذِل تصيب كالر جل بعدولِك.ىو ِتن لكالي ِسد تمكبك على أى ال ح.وتبقى م ِسمكة بك 
  ٣.!ر فاطهأريد:  لك يقوُلوتاً صعم تس وإذا بك.ِدال إلى األب الحلكاقية على ِتا بهكأنّ

 

 بن الر عس المقد بالكتاِبتْاء ج.فاء والتطهير على الِشِةر القاِدِة القوعنِهى  سردنَاها الِتى ةص الِقِههِذ 
يسالِذوع ى مدي دهولم ساألب رصفطه ِفر ال ِمى الحنِهرِص ب.ولم ي عيقوُلد : نَجس .!ا  ..!نَجسِقإنّهصة الحب 

الِذجيِبالع ى بال حِم.وٍدد اراًرى ِتة أحِك كثيرالِقلك ة صاللهؤالء الذين  مِكينهمديق أنّ تصهمستِح مقونام اِهللا الهتم 
بهموم ِهبِتحله و.م أن متَوي سوعسيح على الصليِب المِم كان إنّ.ن أجلهم همؤِم ينونقاِد اَهللا أن رأن بِد يى محبته 

ولكنلي سله إذ أنّ.!م هيشْم عرونأن ا م فعلوها وم همِه علياآلن ي جعلهغَم يرم حبوبينغَ ويرم وٍبغُرفيهم . 
كاألبى لفظص الِذرهالم جتمع.نَ هاكو عدبالكتابِِ أكيد  المسقدة   أنبحاَهللام ِمن ظمأعنرتكطأ  خَ أىبه.اَهللا إن  
 انا اإلنسهتكبر يِةطي خَن ِمس لي.اا فيهسقطنَا ودينَا بأياهى حفرنَ الِتِةفر الحاِقمى أع ِفنحا ونَلينَإ صُل ينأ رقاِد

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،                                   ٤٥: ١٣ سفر الالويين ١
            ٥: ١١  إنجيل متى٢
  ١٢: ٥       ،      إنجيل لوقا ٤٠: ١    ،      إنجيل مرقس   ٢: ٨  إنجيل متى٣
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يعنْ القوُلمكن ا أنّههلي ى إمكان اِهللا ِفسأن غِف ياره.لقد ج ر إشَف بِساءعياءاألص اح األول قوُلح الرب. "هلم 
نتحاجيقوُلج الر إ :بخَتْ كانَن طايكالِقاكم ِمرز تبيإ . كالثلجضتْ كانَنح مراءوِد كالدِص تىير١."وِف كالص  

 

 كانب طرسوي هوذا تلميذين للسِديسيح الم.و ها خَميرن نَ مثليضربهما لبيان إلى أىم دمِكى ينَل تِص أن 
 اهيرم الجتْه إذا اتج.نىع منة ِمم الكِللكى ِتوتا تح مة بكلِّ استقالليسطرة بصيخْ شَتْ كانَ.ِهمِتح ورة اِهللابح مإليِه
ا االًشمتججنوباًه .فحين  حِم تلميٍذ كّلأفص تالميِذن  المسيح عِه مفهوِمنفيم ا يختصِهالِئ بوللر بي سوع.س ارع 
بطربالقولس  :"ليليسأنَ أنَس ا يااا ي  رربب.!.!س س أمِم ِموتُوتُأم نأجِل أجِلن كك..إن إن تركك ا ا تركك لجلجميعميعفلن فلن أتر أتر كككك".ولكن ض لمتم طويلة اتٌظ لح 
 حيثُ أدخلوا ِة رئيس الكهنَِتي بن ِمعيداً بفُ يِقسطرى با نرذا بنَإ ف.ىاِنستان جثسيمى ب ِفوعس على يِض القبنِم

وعسكان  و.يبطربعيٍد وإذا بِهس ِمن بتابعاً الر نِك يرثالثَه م اٍتر!.أنّداًؤِك م هلم ي رفْعالم بينَف .! قطسيحما كان 
ى ِفبطرسسفَلأار  الدج إ تْاءحو . رئيس الكهنِةىواردى جأتْرب طرسف ستدفُئ يإ تْنظرتَتَ كن كنتَتَننأأوو" : وقالتِْهلي  

ممععي ي سسوعرراِصاِص النّ النّوعىأف "ىالً قاِئنكر: "لسأأ  تُتُلسدأأ وال  وال ىىرردفهفهممم م ا تقولينو "!!ا تقولينرأتهالج يضاًأة اريتقوُلأتْ وابتد  
اِضللحإإ :رينننْنْ هذا ِم هذا ِمنههمأأفف  ..منكرأأ  نكريضاًضاًي.وب عقاَل قليل داِض الحرونلب طرنْنْ ِم ِمنتَنتَأأ  حقاًحقاً" :سههمأل ألم نكنكج ليِلليِل جىى  ولغتكولغتك  
  ٢.تقلباّ موائياً هسطرب كان ."ههنْنْ ع ع تقولون تقولونىى الِذ الِذلََلجج هذا الر هذا الررفُرفُععأأ ال  ال ىىنِّنِّإإ" .فُحِل وينأ يلعفابتد ."مم لغته لغتهبهبهتشْتشْ
 

 أظهرب طرسح بهوو الءهللر بوعسي حين كان  سطربوس التالميِذائر ي والن ِفجى أمان مع وعسي. 
ولكنلم ا جالوقتُاء لي وِه المشكلة بنفِساجهظه ِفر آخٍَبى ثو ر.كان  سطربع يِملم قدنَ شَارتْ كانَ.ِهلِتة فعاعر وحه 
قة ِمِحمنسنه ل الذنِبو.و بينما كانالر ب وعسي مسوقا للمِتو.كان اراً مثُ حيكان  سطرقابلتْتو .فاً واِقب 
اتُنظرالر ب وعسيِح المباِت بنظر سطرب. "فخرفخرجج  سطربسطروبكى وبكىارجاًارجاً خَ خَب بكاء بكاء م م رم."اّاّر إلى اِهللارعاًتض ِغ ليفرله . 

وبعدالقي تالقىِةام ي سبوع سطربفرفع وشَه جعهوأكد له د ورِفه ِةى الكنيساع لشَ كر٣.بِهع   
 

 لميذ اآلخَا الِتأمرفه وي سخَوذا اإلهوِطرياِئ الخَىالِذ.سيحن للم ى قامعاً متطوبد ور الصاِديوب اعالم سيح 
ِهداِئألعِم بثالثين الِفن وذا قبَلأ .ِةضهيو معهج معكثير بس وٍفيِصِع وِمى ِدنْ ِعنر ِةاء الكهنَؤسوالشِّة والكتب وخي. 

وكانأ  قدعطاهمع أأ  ىىالِذالِذ" :الًة قاِئالمقبلهقبلهه ه ووه ه ووام سِِس امكوهكوهوام وام ضرصرص بِح بِحوا بِهوا بِهض". فجوت للوقِتاء قدإ مالً قاِئِهلي: "يا ا ي
سسيىىدِِديي ا ا  يسسيىىدِِديوقبله أأفألقوا فألقوا    وقبلهيديهميديهمعلي أأ و وهِِه عليمسكوهمسكوه".وذا  كانهبإثِمِه  شَاِعراً نَاِدماً يحينتبي ة ذنبِه نولكنّشَنَاع هاتج ه 

آخَاهاًاتج ر.لم  طلبيبْلاًان غفر و ضعة وِع إدانَِهاتِق على عِه بنفِسِه نفِسقابا فعَل على م.وأقد على االنِتم ٤.ارح  
 

 لقداتَ مالم ِمسيح أجل ن سطروِم.!ب وذا أجل نهي!.كان م تُوعلى الصليِبسيح الم اإل بِهوداً مقص ان تي
ى سيم الِذ الجِب بالذنْونرع يشْون كثير. وليس إلى الفشل والضياع والهالِك األبِدىاِةي وإلى الحِةبإلى التويهوذا ب

ارتكبوه.ال و يدرإلىون أي نيذهب ونلي الوا جدرِةاح.م ثلهوذا  مثُلمهط ويسبر.استحقّ لقد كاله ا الِعمقابِد األبى. 
ِمداً واِحإن نهامِه إبليسينيى عموا  أعختارأن ي نَقيم فسقاضياًه ِلذاًنِف وم ِهكم على نفِسلح.ا اآلخَ أمفار ختارأن  
يخَواجه بكلِّطيئته م ا ِما فيهقن ِوحب جاءي طلباناً غفر.اَهللا إن ي نَحبر الِذا بنفس القدى أحبِهب  سطرب.فلي هنَس اك 
 ٥.ا لنَرغِف ي أندستِعم و.النَ رغِف ي أنر قاِدوه و.ا لنَرغِف ي أنريد ي اَهللا إن.اانه غفر على اِهللاعظمطيئة يخَ
 

 زيزى القارئع ..ليتكتشترك ِتى ى ِفِع ملكالِة الص: انَأبا السما.. اوىرإى مِنحلهى حسبر حمتك. 
حسكثرِةب أفِت ركام حم اِصعِمى كثيراًلِنغسا .ى إثِمن ِمى وِتطي خَنى طهألنِّ.ىِنر ارفٌى عبم اِصعى طيِت وخَى
إ .ماًى داِئاِمأمليكو حدوالشّطأتُ أخْك رقد امع ينيكص لقْخْ ا نقياً قلباً.تُنعِفى ُهللا اا ي.و وحاًرستقيماً مج دى  ِفد
لىاِخد .. وعسم يالِتى فى اسص الفادى أرفععستِنداً على وم اِدكقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
  

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

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

                                                
  ١٨: ١ سفر إشعياء ١
        ٣٥ – ٣١: ٢٦        ،       إنجيل متى ٧٢ – ٦٦: ١٤جيل مرقس  إن٢
   ٢٠ – ١٥: ١سفر أعمال الرسل  ٣
          ٤٦ – ٤٣: ١٤ إنجيل مرقس ٤
    ٦٢ – ٦١: ٢٢ إنجيل لوقا ٥
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