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ْنَيُْذنُِبَإِل ْين ااوَ  َم  ط اي ان اَأل نَّن اَن ْحُنَأ ْيضاًَن ْغفُِرَلُِكلِّ ْغفِْرَل ن اَخ   

تِِهْمََّل َي ْغفِْرَل ُكمَْإِْنَل َوَ  َّلَّ ََْمَت ْغفُِرواَلِلنَّاِسَز  َّلَّ أنناََالنصَنحنَنعلمَمنَهذاَ(15:6متتُِكْمَ أ بُوُكْمَأ ْيضاًَز 

َرَفًَلنَيغَ  دونَمسامحةَاآلخرين،َولكنَالسؤالَالذيَأطرحهَعليكمَاليومَهو:َ"كيفَيمكننيَمسامحةَلنا

 " بدونَشروط؟َمآلخرينَبشروطَألغفرَأاآلخرين؟َهلَ

يةَالكلمةَالمفتاحَتكمنَالمسيح"َلناَنغفرَلآلخرينَكماَغفرعليناَأنََ:"عليَهذاَالسؤالَالجوابالردَو

"كما"َمماَيعنيَبنفسَالطريقةَوالروحَكماَغفرَالمسيحَلنا.ََالتعبيرآلخرينَفيَلَالغفرانَفيَوالرئيسيةَ

َيشملَالتوبة.َهذاَهوَالسببنافرَلغًَي َليسوعَمناََهَالربيجبَأنَنطلبَمنَاآلخرينَماَطلب الذيََ،َوهذا

َف اْغفِْرَل هَُ:َاِْحت ِرُزواَأل ْنفُِسكَُيعلنَيسوعَجعلَالرب إِْنَت اب  بِّْخهَُو  َف و  َأ ُخوك  إِل ْيك  إِْنَأ ْخط أَ  (.17َ:3َ لوقاََْم.َو 

َيعني َوتشملَشروطَأنَالربَوهذا َأخيكَبشروطه. َخطية َتتعاملَمع َمنكَأن ةَتوبَالربَيسوعَيريد

 .حدَإَّلَبشرطَأنَيتوبواألغفرَنلذلكَليسَلديناَالسلطةَل.َئالمخطي

َ َعندليسَكتابياً َألما ََبسرعةَحدتغفر َبال َمباَّلة َوبال َشرطوبتفكير َأو َقيد َوَدون َتشجعه عليَقد

هللاََعنَهفصلتنَالخطيةَأأمرَبالعدلَوتالخاطئََأنَيدركَأنَقداسةَهللاَيجبَعليَ.َستمرارَفيَالخطيةاإل

َكان َخطيَتسواء َهللاَأو َضد َباَّلنسانة َنميل َالمس. َمن َأنفسنا َئشكلَطبيعيَلتبرير َمع َللتعامل َأخولية

َلروحَالقدسلنهجَهللاَاألولَم.َالنادرَمعه"َوهذاَطريقَهللاَيتعاملَ:َ"دعَالروحَالقدسنا،َقائالًَعليمنشقَ

شرحَلهَتأنََولكَنتيجةَالخطأماَوقعَمنَضررََلروحَالقدسالمسألة،َتشرحَلَهذهفيََأوَّلًََكفيعملَأنَي

كنَت.ََّلَللربطالق.َأنتَرسولَاإلعليََمَوسلمستسلإذاَإروحهَالذيَسيمألَرائعَوالسالمَالفرحَالَديم

َ.أنَتذهبَإلىَنينوىدعوكَبهربَإلىَترشيشَعندماَيتوَننايومثلَ

َبالمسأحةوعأدَالأخيأك.َلأكََتأردَنفأستأوب َوَوسلطانَبأأنَتذكرَأنكَقدَتلقيتَسلطةتصديقيَيجبَأنَ

فأأيَقولأأهََيسأأوعَدقيأأقَجأأداًَالأأربَحأأأَأنَ.ََّلفأأيَهأأذاَالصأأددالحأألََلأأربوَولاإللهأأيَانَولأأديكَالسأألطَلأأذلك

َل هُُم:َ ق ال  َو  اَن ف    َه ذ  اَق ال  ل مَّ ط اي أاهَُٱ»لتالميذه:َو  ْكتُْمَخ  ْنَأ ْمس  م  ط اي اهَُتُْغف ُرَل هَُو  ف ْرتُْمَخ  ْنَغ  .َم  َاْلقُُدس  وح  ْقب لُواَالرُّ

لأكَأنََعينأههللاَبأهَوَكمنعكَمنَفعألَمأاَأمأريَنساناإل(.ََّلَتدعَالخوفَمن23َ-20َ:22 يوحناََ«أُْمِسك تَْ

 .قومَبهت

لك.َفيََالخطاياَليستَانوغفرَحلالسلطةَلربوَوفَولكنَإذاَلمَيكنَلديكَالروحَالقدسَالساكنَفيك

فيَعينَأخيكََالقذيَالذيإزالةَالخشبةَالتيَفيَعينكَقبلَأنَتتمكنَمنَإزالةََهذهَالحالةَيجبَعليكَأوَّلًَ

َ(5َ–3:7َ متَ

َعام.َولكنََّلَتستخدمَالفهمَالأيضاًََنتأبلََمعَالخطيةَعامليتَمنَعتبارَأنهَليسَفقوََهللااإلضعَفيَ

َل َالمقدسَ"توبي "كلمة َالكتاب َال".في َيعني ََّل َخزيَدانةاإلتوبي " َأو َالشأن َمن َأوتقليل َوسيلةَإ. نها

ةُ،َإِِنَاكماَقالَبولس:َأ يََُّمذنبَأمامَهللاَكمنَهوَضعيفَأيضاًَالناعَبمحبةَتقإلل َْنسَ ه اَاإِلْخو  ان  َإِْنس  َب ق  ف أُِخذ 

َا َبُِروِح ا َه ذ  َِمْثل  انِيِّين  وح  َالرُّ َأ ْنتُُم َف أ ْصلُِحوا ا، َم  لٍَّة َز  َأ ْيضاًَوَ لَْفِي َأ ْنت  ب  رَّ َتُج  َلِئ الَّ َإِل ىَن ْفِسك  َن اِظراً ِة، اع  د 

 (6َ:1 غالطيةَ

َبأنَالصفحلإلَقناعكمذنبَإلبالََّلَتسمحَأبداًَ َبدونَتوَوالغفرانَعتقاد َيمكنَالحصولَعليها منَبة

َعلىَالربَكلماتَخالل ََالصليب:َيسوع َأبتاه َيا َلهمإ... َ لوقاََغفر ...َ َيفعلون َماذا َيعلمون ََّل ألنهم

وعدمَيَبعترافَمنَعدمَاإلَاكميسوعَعلىَالصليبَهوَهذا:َ"أناَأغفرَلكمَلعمَهَالرب(َماَيعني23:34

َ.َممنَأيَوقتَمضىَفيَحياتكَهامورتكبتإكلَالخطاياَالتيَ،َولكنهََّلَيعنيَأناَأغفرَلكمَكونمعرفةًَمنَأ



َ

َالربَوضعَهوَمنَنسانلمَيكنَاإلَفيَالواقع،َوتكراراًََكمَمراراًَتاَبشركمعترافَوتوبةََإَونتحتاج

َصرختَالجموع(َعندما32:8َبنهَذبيحةَعنَخطاياناَ روميةإنَهللاَنفسهَالذيَقدمَكليسوعَعلىَالصليبَ

 .عمياءَدونَتفكيرقادتهمَفيَطاعةََونيتبعكانواَبساطةََمَبكلليصلبوه،َفإنه

َأ يُّه اَ:َ»بالقولليهودَاَخمسينَمخاطباًَلهَفيَيومَالَعظهفيَأولََهذاَمعاًََالرسولَبطرسَكلَوضع اآلن  و 

اُؤُكْمَأ ْيضاً.َ أعمال س  اَُرؤ  م  ِمْلتُْمَك  ه ال ٍةَع  ةَُأ ن اَأ ْعل ُمَأ نَُّكْمَبِج  َضوعَالرسولَبولسَالموَلتقويَثم (17:3اإِلْخو 

هللا،َولكنَاآلنَيأمرَجميعَالناسَفيَكلَمكانَأنََهاتغاضيَعنيفيَوقتََّلحقَقائال:َإنَأوقاتَالجهلَ

معَهذهَاآليةَمبدأَالصفحَغيرَالمشروطَللراحةَمرةَواحدةَيضعَبولسَالرسولَ(30:17َيتوبواَ أعمالَ

 .وإلىَاألبد

سفرَالالويينَفيَبَاَوردبساطةَمَفهوَيستخلصَبكلَوب َأخيناَالذيَأخطأأنَن َيسوعََالربَعندماَقالَلنا

َت َالعهدَالقديم َّل  ِطيَّةً.ََّل َت ْنت قِْمَو  َّل َت ْحِمْلَأل ْجلِِهَخ  َو  اِحب ك  اراًَتُْنِذُرَص  .َإِْنذ  َفِيَق ْلبِك  اك  ل ىَ:ََّل َتُْبِغْضَأ خ  ْحقِْدَع 

.َأ ن ا ن ْفِسك  َك  َق ِريب ك  َب ْلَتُِحبُّ ْعبِك  .َ َّلَأ ْبن اِءَش  بُّ جميلَجميلَجميل!َهذهَهيَصورةََ(18-19َ:17َويينالرَّ

لديهََليسستياءَتجاهَأخيهَالذيَأخطأَبحقهَلكنَالحبَاإللهيَفقو.َإلديهَضغينةَوَّلَليسَمثاليةَللقديس:َ

َ.هللاَفيَخالصَروحهَمعَمسئوليتهَتجاههَبوصفهَالعاملَالمشتركَفيحققَعداوةَتجاهَعدوه.َومعَذلك

ََيمارس َيسالرب َما َيعلمهوع َب. َوب  َكيف ََطرستذكر َاللكلماته َبخاطئة َ مرقسَولقبه الشيطان

َوب َكل33:8 َإيمانهمَ مرقسََ(. َلعدم 14:16َتالميذه .)َ  وب يَبأنَسطتيلَهالرسولَبولسَتعليماتقدم

َوَتوبي َالناسَحسبَالحاجةعليَالخدامََ(13:1سَطيمانَ تيأصحاءَفيَاإلَليكونوابشكلَحاد،َ...َممَاأل

بِِّ ،َاْنت ِهْر،َعََِازةكرال ْيِرَُمن اِسٍب.َو  غ  ْقٍتَُمن اِسٍبَو  َفِيَو  لِك  ل ىَذ  ِة.َاْعُكْفَع  لِم  َبالكلمة....َاْكِرْزَبِاْلك  ْأَبُِكلِّ

ت ْعلِيمٍَ  )4َ:2َوتيم2َ َأ ن اٍةَو 

،َلهَاًَمبشريجبَأنَتصبحَ،َضدكيأتيَأخيكَويطلبَمنكَالصفحَعنَالخطأَالذيَقامَبهََالتيَلحظةفيَال

َكماَيقولَالكتابَالمقدس:ََحياتهَسورعلىََاًَحارس لَّْمت  َّل َت ك  َو  ْرت هَُأ ْنت  اَأ ْنذ  م  ْوتاًَت ُموُتَو  يِر:َم  رِّ اَقُْلُتَلِلشِّ إِذ 

ُمهَُف َ اَد  يُرَي ُموُتَبِإِْثِمِه،َأ مَّ رِّ َالشِّ لِك  ِديئ ِةَإِلْحي ائِِه،َف ذ  يِرَِمْنَط ِريقِِهَالرَّ رِّ اراًَلِلشِّ َإِْنذ  ْرت  إِْنَأ ْنذ  َأ ْطلُبُهُ.َو  ِمْنَي ِدك 

َأ ْنتَ  ا َأ مَّ َبِإِْثِمِه. َي ُموُت َف إِنَّهُ ِديئ ِة، َالرَّ َط ِريقِِه ْن َع  َّل  َو  ِه رِّ َش  ْن َع  َي ْرِجْع ل ْم َو  ير  رِّ َالشِّ َأ ْنت  ك  َن ْفس  ْيت  َن جَّ َف ق ْد

ََ:يضاًَ(َأ18:3 حزقيالَ د  َأ ح  لَّ ةُ،َإِْنَض  ْنَأ يُّه اَاإِلْخو  اِطئاًَع  َخ  دَّ ْنَر  َم  د ،َف ْلي ْعل ْمَأ نَّ هَُأ ح  دَّ َف ر  قِّ ِنَاْلح  ب ْين ُكْمَع 

ط اي ا....َ يعقوبَ َاْلخ  ةًَِمن  ْثر  ي ْستُُرَك  ْوِت،َو  َاْلم  لُِّصَن ْفساًَِمن  ال ِلَط ِريقِِهَيُخ   )20-5َ:19ض 

نسحبَمنَاإلساءةَينَويخراآلخطاياَبَبماَيتعلقَوالتطفلَنَالتدخلعَويتراجعاإلنسانَالطبيعيَينفرَ

َهالكةجرأةَمنَالروحَالقدسَوالحبَللنفوسَالبالروحيَموهوبََنساناألعداء.َلكنَاإلَخلقإلىَالناسَو

منَالظالمَاألبدي.َواألبديةََلهيبنعمَحتىَحياتهَلسحبَشخصَمنََ...ستعدادَأنَيخسرَسمعتهاإلَولديه

َبينمانَمخلصهَعَنفصالواإلَاألبديَالموتهَلمواجهةَإذاَماَتركتَأخاكَيغرقَفيَخطاياَحبالَليسَمن

لتقتَإكلماََةالشديدَاتضطراباإلتحدثَ.َعثرةَالناسَنتيجةلقيَلهَسترةَنجاة.َتوقفَعنَالقلقَتأنََكيمكن

َالعمليةنَالكثيروَسيتعثرَويتضررالجحيم.َوالسماءَ اَسمهتباركَإَيسوعالربَقالَ.َفيَهذه َإِذ  َل ُكْم ْيل  َو  :

ب ِة.َ لوقاَ ذ  َبِاأل ْنبِي اِءَاْلك  لُون  َآب اُؤهُْمَي ْفع  ان  اَك  ذ  ناً.َأل نَّهَُه ك  س  ِميُعَالنَّاِسَح  َفِيُكْمَج  َت ظَُ:ََايضاًََ(6َ:26ق ال  نُّواََّل 

ل ىَا َس ال ماًَع  َس ال ماًَب لََْامَ .َْرضَِأل َأ نِّيَِجْئُتَأِلُْلقِي  ْيفاًََِجْئُتَأِلُْلقِي  َ(34:10َ متََس 

عتقدتَإثيرين.َالكَالربَغضبأألرض.َلَاًَكونَملحيلَالقديسين،َلكنهَجاءَأيضاًََنحونعمَيسوعَحلوَ

توسلَ(29َ-4َ:17خارجَالمدينةَليقتلوهَ لوقاََوسحبوهَجروهَبلدهَ(َشعب21:3 مرقسََاًَجنونمَنهأعائلتهَ

أنََنوالفريسيَرادأَ(37:8الخنازيرَ لوقاَتجارةَفيَبالدهمَألنهَدمرَأعمالهمَالجدريونَبأنَيغادرَترجاهو

َاآلخرين.َقالَديتريشَخالصقتلوه.َقدمَحياتهَلَ(.َوأخيرا59:8ًَبهَخارجَالهيكلَ يوحناََوايرجموهَويلق

َالمسيح"بونهياوفر َيدعو ََنسانإَعندما َومت" َتعالي َتسيءيدعوه َسوف َأنك َمن َالرغم َوتعثرَعلى

اتَِ»َ:َ...ينَستجدَالبعضَيقولَفيكالكثير ْير  َبِاْلخ  ِرين  َبِالسَّال ِمَاْلُمب شِّ ِرين  َاْلُمب شِّ ام  َأ ْقد  ل  اَأ ْجم  ََ«م 



َ

َل هَُوالرجاءَعلنَرسالةَاألملت(َيجبَأن15:10َ رومية الَِّذيَل ْيس  واَإِل ىَاْلِمي اِهَو  ِميعاًَه لُمُّ :َأ يُّه اَاْلِعط اُشَج 

َه لُمَُّ ُكلُوا. َو  َاْشت ُروا الُوا َت ع  ة  ل ب ناً فِضَّ َو  ْمراً َخ  ٍن َث م  باِل  َو  ٍة َفِضَّ َباِل  َاْشت ُروا فيَأيََكنَمجتهداًََ(55َ:1اشوا

 .رادةَالمرضيةاإلإعلنَهذهَالرسالةَمنَووقتَ

َأعلىَمحملَالجدَألنََمراألَأخذَذلكَاءرج َنسانَعليَاَّلرضَكانتإاألولىَمنَأولََالخطاياحد

قلَانَتلهذاَالنوعَمنَالخطية.ََّلََألخيكَأنَيكونَمذنباًََ(ََّلَتسمح4َ:9 تكَخيهَألَاًَأنَيكونَحارسَهرفض

حارسََأنتَنهاَمنَصميمَعملك.ليستَمنَإختصاصيَأوَعملي...َكالَإوََتهمنيخطيةَشخصَآخرََّل

 .خيكأل

َ ََدتردالَّلحأ َالتي َتابوا.َهامارستَلكَوالتيوالحفاوة َالذين ََنحو َتأمل َأخيكَبالنصَالمتعلق حاجة

َقالل َل هُ.َالربَلتوبةَفيَمجمله. َف اْغفِْر َت اب  إِْن َو  بِّْخهُ َف و  َأ ُخوك  َإِل ْيك  َأ ْخط أ  إِْن َو  َأل ْنفُِسُكْم. َاِْحت ِرُزوا َيسوع:

َأ ن اَت ائِبَ  اٍتَفِيَاْلي ْوِمَق ائِالً: رَّ َم  ْبع  َس  َإِل ْيك  ع  ج  ر  اٍتَفِيَاْلي ْوِمَو  رَّ َم  ْبع  َس  إِْنَأ ْخط أ َإِل ْيك  :17َ لوقاَََف اْغفِْرَل هَُو 

3-4)َ

َ..رحمةَهللاَلرب..رحمةَالَآهَياعقلكَحولَذلك؟َتدويرسبعَمراتَفيَنفسَاليوم؟َهذاَمذهل!َيمكنكَ

بعدَأنَفقوَإَّلَأنَتتمَََّلَيمكنَوالغفرانَرحمةَوطولَأناةَهللا!َولكنَمرةَأخرى،َكلَكلمةَمنَالصفح

 .ةنَالتوبةَواضحوكت

مرةَأخرىَوهكذاَدواليك.َبعضَمنهمََواباوتَأخطأواَوا...طاعأ:َتابواَوالناموسَتجاهبعضَضعفاءَال

َالربَقيامةبَيمانفيَاإلَوتأخرَتخلفَ.التلميذَالشكاكَفيَحياةَاإليمان.َتذكرَتوماَمتلكواَالصالبةإَأخيراًَ

َ َأن َبمجرد َولكن َبعيدإوَأمنيسوع. َالهند َفي َالمسيح َأجل َمن َقاسياًَستشهد َتكن ََّل َالذينََاًَ. َهؤَّلء مع

َتذك َأنَيتأخرون. َوكاالربَر َ يريدَنيسوعَأرادهم َمنالجميع( َواحد َالسببهكل َهو َهذا الذيَجعلََم.

َأ ْسنُِدواَيقولَبولسالرسولَ َالنُّفُوِس، ار  َِصغ  ُعوا َت ْرتِيٍب.َش جِّ َباِل  َالَِّذين  َأ ْنِذُروا ةُ: َاإِلْخو  َأ يُّه ا َإِل ْيُكْم ن ْطلُُب َو  :

ِميعَِ ل ىَاْلج  .َت أ نَّْواَع  ف اء  ع  َ(14:5َتس1َ َالضُّ

كَوَوستياءَفيَداخلكَتجاهَأولئكَالذينَظلماإلكونَعلىَبينةَمنَروحَتمرةَأخرى،َتحتاجَإلىَأنَ

َفيفشل َيجبَأنَمنكَوالغفرانَطلبَالصفحَوا يستخفونَبكَ حتىَنحوَأعدائكَالذينَللكلَالحبَنمكًَت َ.

َبَناألنَالربَيأمرَويستغلونك َ لوقا َإِل ىَُمْبِغِضيُكْم َأ ْحِسنُوا ُكْم اء  َأ ْعد  َأ ِحبُّوا أنََهلَعليكَ(27:6أن:َ...َ:

َ...توبة؟َنعماللطريقَصولَلولغفرَلهمَبدونَتوبة؟ََّلَولكنَيجبَعليكَأنَتساعدهمَت
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