
الرةنَاِمالة الثـس 

 

هل صهل صالة قصيرة تخِلة تخِلالة قصيرص؟؟ص  
 

(Arabic - Will saying a little prayer save?) 
 

 ىِنع أقنَباويرنى وج حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟؟صصة تخِلة تخِلالة قصيرالة قصيرهل صهل ص         : وسؤال هذه الحلقة     
  Cliffe Knechtle         يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .ح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصري

 

 .يغتصب أبرياءسرق و يقتل وي، وشرنفرض أن إنساناً يعيش حياة كلها فسادل: سألنى شاب هذا السؤال 
ريد هل ت. ا فعلتُ أنا آسفٌ ونادم على م.ا ربي:  فيها قبل وفاته بلحظات صالة قصيرة يقوُل اإلنسانفإذا قدم هذا

ى أحيا حياة طيبة ِنسيح ولكنّ يسوع الم فأنا لم أقبْل؟وماذا تقول عنّى.  أن مثل هذا يذهب إلى الفردوس؟أن تقنعنى
فِن.  عليهاال غبارتعر أى أنّنى إذا فارقتُ الحياة اآلنهل تريد أن لن إلى الفردوس؟ذهب  

 

 وليست  أن يخلصقادرال  هو اهللا وحده ألن.أى إنسان ص يخِلالة قصيرة الجرد تالوة ص منإ: إنّنا نقوُل 
 إن اإلجابة على . ِمن كل قلبه حقاً أم الاًجعاصاً ورخِل اهللا وحده يعرف إذا كان هذا الشخص م.الصالة القصيرة

نحكم ل م ِمن ذواِتنافال نحاول وضع قوانين ونظ. شديد من الِحرص بل والِحرص الال تحتاج إلى قدر كبير السؤذلك
 . للنفوس المشتاقة للخالصالموجودة بالكتاب المقدس  ما نعرفه ِمن كلمِة اهللاقدم فى بساطةبل ن .بها

 

 الكتاب ةريحذ  المقدسنحن نعلم أنالفهم السطحى لكلمة اهللانا بشد أن نلتزم الدقة فى تفسير  وواجبنا . من
  ىىببأأرادة رادة إإ يفعل  يفعل ىىبل الذبل الذ  .. يدخل ملكوت السموات يدخل ملكوت السموات.. يا رب يا رب.. يا رب يا رب::ىى ِل ِل يقوُل يقوُلنن م مليس كُلليس كُل":  قال يسوع.المكتوب

خرجنا خرجنا أأ وباسمك  وباسمك ..؟؟ أليس باسمك تنبأنا أليس باسمك تنبأنا.. يا رب يا رب.. ذلك اليوم يا رب ذلك اليوم يا ربىى ف فىىكثيرون سيقولون لكثيرون سيقولون ل  .. السموات السمواتىى ف فىىالذالذ
 . ١"ثمثم اإل اإلىى يا فاعل يا فاعلىىاذهبوا عنِّاذهبوا عنِّ  ..عرفكم قطعرفكم قطأأ لم  لم ىىنِّنِّإإ  :: لهم لهمفحينئذ أصرحفحينئذ أصرح  ..؟؟ كثيرة كثيرة وباسمك صنعنا قواٍت وباسمك صنعنا قواٍت..؟؟شياطينشياطين

 

معلمى معلمى ((   الكتبة الكتبةاحذروا مناحذروا من" : أن الرب يسوع قال لتالميذهكتب لوقا البشير بإنجيله األصحاح العشرينو 
 سجل لقد و."أقسىأقسىدينونة دينونة   ستنزل بهمستنزل بهمهؤالء هؤالء . .  الصلوات الصلواتويتذرعون بإطالةويتذرعون بإطالةرامل رامل وت األوت األ بي بييلتهمونيلتهمونا���� ا����  ))الشريعةالشريعة

 بسفره لدانيالصالة  و األول لنحميا بسفره األصحاح صالة وعلى سبيل المثال.ها اهللاستجابكتاب صلوات طويلة ال
يعبيص المذكورة بسفر أخبار األيام األول  صالةمثل  . أيضاًاستجابها اهللاصلوات قصيرة  و.األصحاح التاسع

 فآتاه  فآتاه ..ىىن الشر حتى ال يتعبِنن الشر حتى ال يتعبِنمم  ىى وتحفظِن وتحفظِنىىيدك مِعيدك مِع   وتكون وتكونىى وتوسع تخوِم وتوسع تخوِمىىليتك تباركِنليتك تباركِن": ونصها رابعاألصحاح ال
نا نا أأ  ىى ارحمِن ارحمِناللهماللهم" :نصها ولثامن عشر األصحاح الوقاالمذكورة بإنجيل  وصالة العشّار فى الهيكل. "اهللا بما سألاهللا بما سأل

معترفين   منكسر منسحق وقلٍببروح  إلى اهللاأتينا إذاف ."نزل الى بيته مبررانزل الى بيته مبررا":  أنّه عنهالربقال قد لو. "الخاطئالخاطئ
نبدأ أوال بعالقة صحيحة ل . صادقين إليهأتيناإن صالتنا  يقبل اهللاإن  .رضاهو  عفوه علىبكل يقين سنحصُل بذنوبنا
   ٢.الصالة ال تقاس بطولها أو عرضهاالصالة ال تقاس بطولها أو عرضهاف .رائينمادقين أم  إن كنّا صالحكملى  قادر ع وهو.مع اهللا

 

الزمان واقترب الزمان واقترب قد كَمَل قد كَمَل ": يهيقول ف  لناالرب يسوعتوجيه من بإنجيل مرقس األصحاح األول  لقد جاء 
 بدأ به ولكن هذا ما ال بد أن ي. بعِضهم وكلمة يندم أو يتوب غير مقبولة عند."نجيلنجيلتوبوا وآمنوا باإلتوبوا وآمنوا باإل ف ف..ملكوت اهللاملكوت اهللا

ى ما ى ما نِّنِّقد فعلتُ خطأ فى الماضى وإقد فعلتُ خطأ فى الماضى وإ":  كٌل منّاقولي ال بد أن .حصل على الحياة الجديدةنا أن ن أردذا إكلٌّ منّا أوالً
  ٣." فى أقوالى وأفعالى فى أقوالى وأفعالى الماضى الماضىذلكذلكاغب تماماً أن أحيا اآلن بشكٍل يختلفُ عن اغب تماماً أن أحيا اآلن بشكٍل يختلفُ عن ى رى ر كما أنِّن كما أنِّن..زلتُ متأسفاً على ِفعِلهزلتُ متأسفاً على ِفعِله

                                                
١
  �	
 ��   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                   ،              ٢٣ – ٢١: ٧إ�

         ١٣ :١٨ إنجيل لوقا   ، ١٠: ٤،  سفر أخبار األيام األول    ١١ – ٤: ١  سفر نحميا   ،] اب الحياةكت [٤٧ – ٤٦ :٢٠إنجيل لوقا  ٢
             ١٥: ١ إنجيل مرقس ٣
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تُ ثم عد. " فعلتُ خطأ فاحشاًقدنا اً أحق!. كم أنا آسف": ك على وجهك ثم قلتُ لكلنفرض أنّى صفعت 
 نادماً ومتأسفاً اًفلو كنتُ حق. خادعنّك ستعرف أنّنى إنسان أتراءى وأك أال ش. كلمرٍة ثانية وصفعتك على وجه

ولكن إصرارى على التمسك . لتغيير سلوكىاولٍة جادة  لبذلتُ جهدى فى مح،ك على وجهكى صفعتِنعلى أنّ
   .تجديد القلبى تغيير وبأن قلبى يلزمه قوة اهللا القادرة عل  إلى اقتناع الضروريةبسلوكى القديم يدل على حاجتى

 

 ولكن هذا يعنى .أبداً. بالمبادئ المسيحية سنحيا حياة الكمال المطلق؟عشنا و  آمنّا يعنى أنّنا إذا ذلكهل 
كون فى صورٍة مختلفة راغبين وجادين فى أن نفعل كّل ما بوسعنا لن. أن نكون راغبين بصدق أن نتغيرأنّنا يجب 

 بحسب  بحسب ىى الذ الذ الحزن الحزنننألأل":  كورنثوس يقول مؤمنىإن بولس الرسول يكتب فى رسالته الثانية إلى. عن ماضينا
. والحزن هنا بمعنى األسف والتبكيت. "ما حزن العالم فينشئ موتاًما حزن العالم فينشئ موتاًأأوو  ....مةمةمشيئة اهللا ينشئ توبة لخالص بال ندامشيئة اهللا ينشئ توبة لخالص بال ندا
إن  .ه لما فعلتصادقاًالماضى وإحساساً ه فى قوياً لتصحيح الخطأ الذى ارتكبتوالتبكيت الذى من اهللا يعطينى عزماً 

 ١.غير عما كنتُ عليه فى الماضى على استعداٍد أن أتيجعلنى أن رؤية الشر تزعجنى و:يعنىالتبكيت الذى من اهللا 
 

س أنّه تسليم عقلى  النا وليس اإليمان كما يظن بعض.باإلضافة إلى التوبة كى نؤمنيدعونا  وعس يالربو 
  .. اهللا واحد اهللا واحدننأأنت تؤمن نت تؤمن أأ":  باألصحاح الثانى يقولنجد التوضيح الكافى إذفى رسالة يعقوب  إنّنا .لحقائق معينة

 ٢.األرواح الشريرة إلى أرواح صالحة باهللا لم يغيراإليمان ف " يؤمنون ويقشعرون يؤمنون ويقشعرونلشياطينلشياطينواوا  .. تفعل تفعلحسناًحسناً
 

 اإليمانيت إنّه . هو عمٌل إرادى صى به وبكل ما قاله وأو يضع ثقته الكاملة فى المسيحلخذه الفرد قرار
له هو الوالء اإليمان . ن أحبنا وافتدانا بدمهم اإليمان يعنى وضع الحياة أمانة بين يدى .وتسليم الحياة بالكامل له

 إال أنّنا نعلم جيداً .من شأننا أن نضع قواعد وقوانين لنحصل بها على الخالصليس  .من كل القلب وطاعة وصاياه
 .  قلوبنا داخلهتمتع بسالمون وتحريره ى نحصل على خالصه هما ما ينتظره الرب يسوع حتأن التوبة واإليمان

 

 عاش مجرماً طوال شخص خالصاً لالرب يسوع منح إذ . الكتاب المقدس حادثاً فريداً من نوعهكرذلقد  
كان لصان فقد . علّقاً على الصليب كان يسوع م حينذلكحدث  . وفى اللحظة األخيرة أعلن ندامته وتوبته.حياته

. " كنتَ أنتَ المسيح فخلّص نفسك وإيانا كنتَ أنتَ المسيح فخلّص نفسك وإياناإنإن":  أحدهما نظر إلى يسوع وقال.مصلوبان معه واحد ِمن كّل جانب
 ألنّنا ننال  ألنّنا ننال .. أما نحن فبعدٍل أما نحن فبعدٍل.. إذ أنتَ تحت هذا الحكم بعينه إذ أنتَ تحت هذا الحكم بعينه؟؟ تخاف اهللا تخاف اهللاأوال أنتَأوال أنتَ": قائالً أجاب اآلخر وانتهرهف

 فى  فى  متى جئتَ متى جئتَ..ربرب  اذكرنى يااذكرنى يا":  ليسوعثم قال. "هِِه هذا فلم يفعْل شيئاً ليس فى محِل هذا فلم يفعْل شيئاً ليس فى محِل وأما وأما..استحقاق ما فعلنااستحقاق ما فعلنا
 كان ممكناً أن يعلن يسوع أن توبة ." إنّك اليوم تكون معى فى الفردوس إنّك اليوم تكون معى فى الفردوس..الحقّ أقوُل لكالحقّ أقوُل لك": أجابه يسوع. "ملكوتكملكوتك

 ٣. ولكن هذا شأن يسوع وليس شأننا.هذا اللص كانت صادقة حقاً
 

اً للرب يسوع  ولكن شكر. على كّل واحد منّا حكم الموت األبدىاز لج.إذا تعامل اهللا معنا بما نستحق 
يحمل العقاب عنّا ويأخذ مكانناالذى ارتضى أن .اهللا ال ي إن قصرهحب ور حمتهبين على هؤالء الناس المؤد 

 . إذا رجع بقلب صادق التوبة واإليمان بل جعل باب رحمته مفتوحاً على مصراعيه ألشر الخطاة.المهذبين
 

 أشكرك ألنّك أوسعتَ لى باب ..أبانا السماوى: لصالةأدعوك لتشترك معى فى تلك ا.. عزيزى القارئ 
اهر الذى سال على الصليب من ى آتى إليك فى استحقاق الدم الطولكنِّن. ستحق مغيرى ِنأحببتنى رغم أنّ .رحمتك

 .البار يسوع أرفع صالتى فى اسم.  راجياً أن ترحمنى أنا الخاطئ. معترفاً بخطاياى تائباًآتى إليك نادماً. أجلى
 .ارجاً خَهرجخْ إلى ال أمن يقبْل :يا من قلتَ. صاِدق الكِدعوعلى  أتكُل ألنِّنى ك من استجابِتواثقاً

  

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

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

                                                
 ١٠:  ٧سول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الر١
   ١٩: ٢ رسالة يعقوب٢
  ٤٣ - ٣٩: ٢٣ إنجيل يوحنا ٣
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