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بَإِل ْينا
وَا ْغفِ ْرَلناَخطاياناَألنَّناَن ْح ُنَأ ْيضاًَن ْغفِ ُرَلِ ُك ِّلَمنْ َيُ ْذنِ ُ
َّلتِ ُك ْمَ متَ)15:6نحنَنعلمَمنَهذاَالنصَأنناَ
اسَز ََّّلتِ ِه ْمََّلَي ْغفِرْ َل ُك َْمَأبُو ُك ْمَأيْضاًَز َّ َ
وَإِ ْنَلَ ْمَت ْغفِرُواَلِلنَّ ِ
لنَيغََفًرَلناَ دونَمسامحةَاآلخرينَ،ولكنَالسؤالَالذيَأطرحهَعليكمَاليومَهو"َ:كيفَيمكننيَمسامحةَ
اآلخرين؟َهلَأغفرَلآلخرينَبشروطَأمَبدونَشروط؟"
الردَوالجوابَعليَهذاَالسؤالَ":عليناَأنَنغفرَلآلخرينَكماَغفرَلناَالمسيح"َتكمنَالكلمةَالمفتاحيةَ
والرئيسيةَ َفي َالغفران َلآلخرينَفيَالتعبير َ"كما"َمماَيعنيَبنفسَالطريقةَوالروحَكماَغفرَالمسيحَلناَ.
يجبَأنَنطلبَمنَاآلخرينَماَطلبهَالرب َيسوعَمناَلَي ًَغفرَلناَ،وهذاَيشملَالتوبةَ.هذاَهوَالسبب َالذيَ
جعلَالربَيسوعَيعلنَ:اِحْ ت ِر ُزواَأل ْنفُ ِس َُك ْمَ.وإِ ْنَأ ْخطأَإِليْكَأ ُخوكَفوب ِّْخهَُوإِ ْنَتابَفا ْغفِرْ َل َهَُ لوقاََ.)3َ:17
وهذا َيعني َأن َالرب َيسوع َيريد َمنك َأن َتتعامل َمع َخطية َأخيك َبشروطهَ .وتشمل َشروط َالرب َتوبةَ
المخطيئَ.لذلكَليسَلديناَالسلطةَلنغفرَألحدَإَّلَبشرطَأنَيتوبوا.
ليس َكتابيا ً َعندما َتغفر َألحد َبسرعة َبال َتفكير َوبال َمباَّلة َوبدون َقيد َأو َشرط َوقد َتشجعه َعليَ
اإلستمرارَفيَالخطيةَ.يجبَعليَالخاطئََأنَيدركَأنَقداسةَهللاَتأمرَبالعدلَوأنَالخطيةَتفصلهَعنَهللاَ
سواء َكانت َخطية َضد َهللا َأو َاَّلنسانَ .نميل َبشكل َطبيعي َلتبرير َأنفسنا َمن َالمسئولية َللتعامل َمع َأخَ
الً"َ:دعَالروحَالقدس َيتعامل َمعه"َوهذاَطريقَهللا َالنادرَ.منهجَهللاَاألولَللروحَالقدسَ
منشقَعليناَ،قائ َ
َّلًَفيَهذه َالمسألةَ،تشرحَللروحَالقدس َماَوقعَمنَضررَنتيجةَالخطأ َولك َأنَتشرحَلهَ
أنَيعملَفيك َأو َ
مدي َالفرحَالرائعَوالسالمَالذيَسيمألَروحهَإذاَإستسلمَوسلم َعليَاإلطالقَ.أنتَرسولَللربََّ.لَتكنَ
مثلَيونانَوتهربَإلىَترشيشَعندماَيدعوكَبأنَتذهبَإلىَنينوىَ .
صديقيَيجبَأنَتتذكرَأنكَقدَتلقيتَسلطةَوسلطانَبأأنَتأوب َوتأردَنفأسَأخيأكَ.لأكَالوعأدَبالمسأحةَ
لأأذلكَولأأديكَالسأألطانَاإللهأأيَللأأربوَوَالحأألَفأأيَهأأذاَالصأأددََّ.لحأأأَأنَالأأربَيسأأوعَدقيأأقَجأأدَاًَفأأيَقولأأهَ
لتالميذهَ:ول َّماَقالَهذاَنف َوقالَلهُ ُم«َ:ﭐ ْقبلُواَالرُّ وح ْ
َالقُ ُدسَ.م ْنَغفرْ تُ ْمَخطاياهَُتُ ْغفرَُلهَُوم ْنَأ ْمس ْكتُ ْمَخطايأاهَُ
ت»َ يوحناَََّ.)23-22َ:20لَتدعَالخوفَمنَاإلنسانَيمنعكَمنَفعألَمأاَأمأركَهللاَبأهَوعينأهَلأكَأنَ
أ ُ ْم ِسك َْ
تقومَبه.
ولكنَإذاَلمَيكنَلديكَالروحَالقدسَالساكنَفيك َفالسلطةَلربوَوحل َوغفران َالخطاياَليست َلكَ.فيَ
َّلًَ إزالةَالخشبةَالتيَفيَعينكَقبلَأنَتتمكنَمنَإزالةَالقذيَالذيَفيَعينَأخيكَ
هذهَالحالةَيجبَعليكَأو َ
متََ )5َ–َ3:7
ضعَفيَاإلعتبارَأنهَليسَفقوََهللا َمن َيتعامل َمعَالخطية َبلَأنت َأيضَا ًَ.ولكنََّلَتستخدمَالفهمَالعامَ
لكلمة َ"توبي " َفي َالكتاب َالمقدس".التوبي " ََّل َيعني َاإلدانة َأوتقليل َمن َالشأن َأو َخزيَ .إنها َوسيلةَ
لإلقتناعَبمحبةَالمذنبَأمامَهللاَكمنَهوَضعيفَأيضَا ًَكماَقالَبولسَ:أَُّيهاَا ِإل ْخوةَُ،إِ ِن َا ْنسَبق َإِ ْنسان َفأ ُ ِخذَ
اظراً َإِلى َن ْف ِسك َلِئالَّ َتُجرَّب َأ ْنت َأيْضاًَ
ُوح َاَْلوَداع ِةَ ،ن ِ
فِي َزلَّ ٍة َماَ ،فأصْ لِحُوا َأ ْنتُ ُم َالرُّ وحانِيِّين َ ِم ْثل َهذا َبِر ِ
غالطيةَ)1َ:6

َّل َتسمحَأبدًَا َبالمذنبَإلقناعك َلإلعتقاد َبأنَالصفح َوالغفران َيمكنَالحصولَعليهاَبدون َتوبة َمنَ
خالل َكلمات َالرب َيسوع َعلى َالصليبَ ...َ :يا َأبتاه َإغفر َلهم َألنهم ََّل َيعلمون َماذا َيفعلون َ َ ...لوقاَ
َ)23:34ماَيعنيهَالرب َيسوعَعلىَالصليبَهوَهذا"َ:أناَأغفرَلكمَلعماكم َمنَعدمَاإلعترافَبيَوعدمَ
معرفةَ ًمنَأكونَ،ولكنهََّلَيعنيَأناَأغفرَلكمَكلَالخطاياَالتيَإرتكبتموهاَمنَأيَوقتَمضىَفيَحياتكمَ َ.

َ
تحتاجونَإعترافَوتوبةََكماَبشرتكمَمرارَاًَوتكرارَاًَ،فيَالواقعَلمَيكنَاإلنسانَهوَمنَوضعَالربَ
يسوعَعلىَالصليبَلكنَهللاَنفسهَالذيَقدمَإبنهَذبيحةَعنَخطاياناَ روميةَ)32:8عندماَصرختَالجموعَ
ليصلبوهَ،فإنهمَبكلَبساطةَكانواَيتبعونَقادتهمَفيَطاعةَعمياءَدونَتفكير.
وضع َالرسولَبطرسَكل َهذاَمعَا ًَفيَأولَعظه َلهَفيَيومَالخمسينَمخاطبَا ًَاليهودَبالقول«َ:واآلن َأيُّهاَ
ا ِإل ْخوةَُأناَأ ْعل ُم َأنَّ ُك ْم َبِجهال ٍة َع ِم ْلتُ ْم َكماَرُؤسا ُؤ ُك ْم َأيْضاً َ.أعمال )17:3ثم َيلتقو َالرسولَبولسَالموضوعََ
فيَوقتََّلحقَقائالَ:إنَأوقاتَالجهلَيتغاضيَعنها َهللاَ،ولكنَاآلنَيأمرَجميعَالناسَفيَكلَمكانَأنَ
يتوبواَ أعمالََ)30:17يضعَبولسَالرسولَمعَهذهَاآليةَمبدأَالصفحَغيرَالمشروطَللراحةَمرةَواحدةَ
وإلىَاألبد.
عندماَقالَلنا َالرب َيسوعَأنَنَوب َأخيناَالذيَأخطأ َفهوَيستخلصَبكل َبساطةَماَورد َبسفرَالالويينَفيَ
العهدَالقديمََّ:ل َتُ ْب ِغضْ َأخاك َفِيَق ْلبِكَ.إِ ْنذاراًَتُ ْن ِذ ُر َصا ِحبك َوَّل َتحْ ِملْ َألجْ لِ ِه َخ ِطيَّةًََّ.ل َت ْنتقِ ْم َوَّل َتَحْ قِ ْد َعلىَ
أبْنا ِءَش ْعبِكَبلْ َتُ ِحبُّ َق ِريبكَكن ْف ِسكَ.أناَالرَّبُّ َّ َ.لويينََ)18-17َ:19جميلَجميلَجميل!َهذهَهيَصورةَ
مثاليةَللقديسَ:ليسَلديهَضغينةَوَّلَإستياءَتجاهَأخيهَالذيَأخطأَبحقهَلكنَالحبَاإللهيَفقوَ.ليس َلديهَ
عداوةَتجاهَعدوهَ.ومعَذلكَفيحققَمسئوليتهَتجاههَبوصفهَالعاملَالمشتركَمعَهللاَفيَخالصَروحهَ .
يمارس َالرب َيسوع َما َيعلمهَ .تذكر َكيف َوب َبطرس َلكلماته َالخاطئة َولقبه َبالشيطان َ مرقسَ
َ.)33:8وب َكل َتالميذهَلعدمَإيمانهمَ مرقس ََ.)14:16قدمَالرسولَبولس َتعليماته َلتيطس َبأن َيوب
األممَبشكلَحادَ...َ،ليكونواَأصحاءَفيَاإليمانَ تيطسََ)13:1عليَالخدامَتوبي َالناسَحسبَالحاجةَوَ
ع ْ
الكرازة َبالكلمةَ....ا ْك ِر ْز َبِ ْالكلِم ِةَ.ا ْع ُك ْ
أ َبِ ُك ِّلَ
بَ.وبِّ َِ،ا ْنت ِهرْ َِ َ،
ب َوغي ِْر َ ُمنا ِس ٍ
ت َ ُمنا ِس ٍ
ف َعلىَذلِك َفِيَو ْق ٍ
أنا ٍةَوت ْعلِ ٍَ
يمَ َ2تيموَ(2َ:4
فيَاللحظة َالتي َيأتيَأخيكَويطلبَمنكَالصفحَعنَالخطأَالذيَقامَبهَضدكَ،يجبَأنَتصبحَمبشرَاًَلهَ،
ِّيرَ:موْ تاًَت ُم ُ
حارسَا ًَعلىَسورَحياتهَكماَيقولَالكتابَالمقدسَ:إِذاَق ُ ْل ُ
وتَوماَأ ْنذرْ تهَُأ ْنتَوَّلَتكلَّ ْمتَ
تَلِل ِّشر ِ
وتَبِإِ ْث ِم ِهَ،أ َّماَد ُمهَُفَ ِم ْن َي ِدكَأ ْ
َإلحْ يائِ ِهَ،فذلِكَال ِّشرِّي ُر َي ُم ُ
طلُبُهَُ.وإِ ْن َأ ْنذرْ تَ
ِّيرَ ِم ْن َط ِريقِ ِهَال َّر ِديئ ِة ِ
إِ ْنذاراًَلِل ِّشر ِ
أ ْنت َال ِّشرِّير َول ْم َيرْ ِج ْع َع ْن َش ِّر ِه َوَّل َع ْن َط ِريقِ ِه َال َّر ِديئ ِةَ ،فإِنَّهُ َي ُم ُ
وت َ ِبإ ِ ْث ِم ِهَ .أ َّما َأ ْنتَ َفق ْد َن َّجيْت َن ْفسكَ
حزقيالََ)18:3أيضَا ًَ :أيُّهاَا ِإل ْخوةَُ،إِ ْن َض َّل َأحد َبيْن ُك ْم َع ِن ْ
َالح ِّ
ق َفر َّدهَُأحدَ،ف ْليعْل ْم َأ َّن َم ْن َر َّد َخا ِطئا ًَع ْنَ
تَ،وي ْستُرَُك ْثرةًَ ِمن ْ
ضال ِلَط ِريقِ ِهَيُخلِّصُ َن ْفساًَ ِمن ْ
َالخطايا َ....يعقوبَ(20-19َ:5
َالموْ ِ
ينفرَاإلنسانَالطبيعيَويتراجع َعنَالتدخل َوالتطفل َبماَيتعلق َبخطاياَاآلخرينَوينسحبَمنَاإلساءةَ
إلىَالناسَوخلق َاألعداءَ.لكنَاإلنسان َالروحيَموهوبَبجرأةَمنَالروحَالقدسَوالحبَللنفوسَالهالكةَ
ولديه َاإلستعدادَأنَيخسرَسمعتهَ ...نعمَحتىَحياتهَلسحبَشخصَمنَلهيب َاألبديةَومنَالظالمَاألبديَ.
ليسَمن َالحب َإذاَماَتركتَأخاكَيغرقَفيَخطاياهَلمواجهةَالموت َاألبدي َواإلنفصال َعنَمخلصهَبينماَ
يمكنكَأنَتلقيَلهَسترةَنجاةَ.توقفَعنَالقلقَنتيجةَعثرةَالناسَ.تحدثَاإلضطراباتَالشديدةَكلماَإلتقتَ
السماءَوالجحيمَ.سيتعثرَويتضرر َالكثيرونَفيَهذهَالعمليةَ.قالَالربَيسوع َتباركَإسمهَ:ويْل َل ُك ْم َإِذاَ
اس َحسناًَ.ألنَّهَُهكذاَكان َآبا ُؤهُ ْم َي ْفعلُون َبِاأل ْن ِبيا ِء ْ
ظُنُّواَ
َالكذب ِة َ.لوقاََ )26َ:6ايضَا ًَََّ:ل َت َ
قال َفِي ُك ْم َج ِميعَُالنَّ ِ
ضَ.مَاَ ِج ْئ ُ
أنِّيَ ِج ْئ ُ
ت َِألُ ْل ِقيَسالماًَبلََْسيْفَا ًَ متََ َ)34:10
ت َِألُ ْلقِيَسالماًَعلىَاألَرْ َِ
نعمَيسوعَحلوَنحو َالقديسينَ،لكنهَجاءَأيضَا ًَليكونَملحَا ًَلألرضَ.أغضب َالرب َالكثيرينَ.إعتقدتَ
عائلتهَأنهَمجنونَا ًَ مرقسََ)21:3شعبَبلدهَجروهَوسحبوهَخارجَالمدينةَليقتلوهَ لوقاََ)29-17َ:4توسلَ
وترجاهَالجدريونَبأنَيغادرَبالدهمَألنهَدمرَأعمالهمَفيَتجارةَالخنازيرَ لوقاَ)37:8أرادَالفريسيونَأنَ
يرجموهَويلقوا َبهَخارجَالهيكلَ يوحناََ.)59:8وأخيرَاً َقتلوهَ.قدمَحياتهَلخالص َاآلخرينَ.قالَديتريشَ
بونهياوفر"عندما َيدعو َالمسيح َإنسان َيدعوه َتعالي َومت" َعلى َالرغم َمن َأنك َسوف َتسيء َوتعثرَ
َال ُمب ِّش ِرينَبِالسَّال ِم ْ
الكثيرينَستجدَالبعضَيقولَفيك«َ...َ:ماَأجْ ملَأ ْقدام ْ
ت»َ َ
َال ُمب ِّش ِرينَبِ ْالخيْرا َِ

َ
اَال ِعطاشُ َج ِميعاًَهلُ ُّمواَإِل ْ
روميةَ)15:10يجبَأنَتعلنَرسالةَاألملَوالرجاءَ:أيُّه ْ
ىَال ِميا ِه َوالَّ ِذيَليْسَلهَُ
فِضَّة َتعالُواَا ْشترُواَو ُكلُواَ.هلُ َُّمواَا ْشترُواَبِال َفِ َّ
ض ٍة َوبِال َثم ٍن َخ ْمراً َولبنا ً اشَ )1َ:55كنَمجتهدَاً َفيَأيَ
وقتَوإعلنَهذهَالرسالةَمنَاإلرادةَالمرضية.
رجاء َأخذَذلك َاألمر َعلىَمحملَالجدَألنَأحدَالخطايا َاألولىَمنَأولَإنسانَعليَاَّلرضَكانتَ
رفضهَأنَيكونَحارسَا ًَألخيهَ تكَََّ)9َ:4لَتسمحَألخيكَأنَيكونَمذنبَا ًَلهذاَالنوعَمنَالخطيةََّ.لَتقلَانَ
خطيةَشخصَآخرََّل َتهمني َوليستَمنَإختصاصيَأوَعمليَ...كالَإنهاَمنَصميمَعملكَ .أنت َحارسَ
ألخيك.
َّلحأ َالتردد َوالحفاوة َالتي َلك َوالتي َتمارسها َنحو َالذين َتابواَ .تأمل َالنص َالمتعلق َبحاجة َأخيكَ
للتوبةَفيَمجملهَ.قال َالرب َيسوعَ:اِحْ ت ِر ُزواَأل ْنفُ ِس ُك ْمَ.وإِ ْن َأ ْخطأ َإِليْك َأ ُخوك َفوب ِّْخهَُوإِ ْن َتاب َفا ْغفِرْ َلهَُ.
ت َف ِ ْ
ت َف ِ ْ
يَاليوْ ِم َقائِالًَ:أناَتائِبَ َفا ْغفِرْ َل َهَُ لوقاََ:17
يَاليوْ ِم َورجع َإِليْك َسبْع َمرَّا ٍ
وإِ ْن َأ ْخطأ َإِليْك َسبْع َمرَّا ٍ
َ )4-3
سبعَمراتَفيَنفسَاليوم؟َهذاَمذهل!َيمكنكَتدويرعقلكَحولَذلك؟َآهَياَلرحمةَالربَ..رحمةَهللاَ..
رحمةَوطولَأناةَهللا!َولكنَمرةَأخرىَ،كلَكلمةَمنَالصفح َوالغفران ََّلَيمكن َأنَتتمَإَّلَفقوَبعدَأنَ
تكونَالتوبةَواضحة.
البعضَضعفاءَتجاهَالناموسَ:تابواَوأطاعواَ...أخطأواَوتابواَمرةَأخرىَوهكذاَدواليكَ.بعضَمنهمَ
أخيرَاًَإمتلكواَالصالبة َفيَحياةَاإليمانَ.تذكرَتوما َالتلميذَالشكاكَ .تخلف َوتأخر َفيَاإليمان َبقيامة َالربَ
يسوعَ .ولكن َبمجرد َأن َأمن َوإستشهد َمن َأجل َالمسيح َفي َالهند َبعيدَاًََّ .ل َتكن َقاسيَا ً َمع َهؤَّلء َالذينَ
يتأخرونَ .تذكر َأن َالرب َيسوع َأرادهم َوكان َيريد الجميع) َكل َواحد َمنهمَ .هذا َهو َالسبب َالذي َجعلَ
الرسولَبولس َيقولَ:ون ْ
وسَ،أ ْسنِ ُدواَ
اَاإل ْخوةَُ:أ ْن ِذرُواَالَّ ِذين َبِال َترْ ِتي ٍ
بَ.ش ِّجعُواَ ِ
طلُبُ َإِل ْي ُك ْم َأيُّه ِ
صغار َالنُّفُ ِ
الضُّ عفاءَ.تأنَّوْ اَعل ْ
يعَ َ1تسََ )14:5
ىَالج ِم َِ
مرةَأخرىَ،تحتاجَإلىَأنَتكونَعلىَبينةَمنَروحَاإلستياءَفيَداخلكَتجاهَأولئكَالذينَظلموكَوَ
فشلواَفي َطلبَالصفح َوالغفران َمنكَ.يجبَأنَتَم ًَكن َالحب َللكل َحتىَنحوَأعدائكَالذين يستخفونَبكَ
ضي ُك ْم َ لوقاََ )27:6هلَعليك َأنَ
ويستغلونك َألنَالربَيأمرنا َبأنَ:َ...َ:أ ِحبُّواَأ ْعداء ُك ْم َأحْ ِسنُواَإِلىَ ُمب ِْغ ِ
تغفرَلهمَبدونَتوبة؟ََّلَولكنَيجبَعليكَأنَتساعدهمَللوصولَلطريقَالتوبة؟َنعمَ ...
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