
Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box ٤٨٦, Dracut MA ٠١٨٢٦ USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright ٢٠٠٥−١٩٩٨, All rights reserved. 

 ١

  
  

  غفران الخطايا
  
  

  من ثالثة أوجه
  

  جورج آتنج 
  
  

  طبعة ثانية
  

          ١٩٩٢أآتوبر  

  
  غفران الخطايا
 المحتويات

    مقدمة
     الغفران األبدي أو الفدائي-١
     عند رد النفس– غفران متجدد -٢
    )أو التدبيري( الغفران السياسي -٣

    مقارنة بين أوجه الغفران الثالثة
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  امنشورات بيت عني

ت اهللا     فحة بي ن ص مي م إذن رس ذت ب ع .  com.baytallah.www://http أخ جمي
االت             اإلخوةالحقوق محفوظة لمكتبة      وال يجوز إعادة نشر أو طباعة إي من الكتب أو المق

إذن خاص وم        وب من   بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال ب كت
ط           .  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  غفران أبدي 
   عند رد النفس-غفران متجدد

  .غفران سياسي أو تدبريي عندما يرفع اآلب حكمه عن أوالده
  -: كان للخطية ثالث نتائج رهيبةنعلم أنه

   نتائجها األبدية-١
  .تتعلق بتمتعنا العملي يف شركتنا مع اهللا نتائج -٢
  .  نتائج ترتبط حبكم اهللا وإجراء تأديباته علينا هنا يف األرض-٣

ثالثـة أوجـه    وباالرتباط ذه النتائج الثالث للخطية يرينا الكتاب املقدس           
  .للغفران

  دي أو فدائي غفران أب-األول  
   غفران متجدد-الثاين  
   غفران سياسي أو تدبريي-الثالث  
  .حنصل عليه يف بداية احلياة مع املسيح:  األول  
وذلـك إذا مسـح     , حيتاجه املؤمن بعد ذلك عندما حيزن الروح القدس       : الثاين  

ولكنـه بـسبب    , إنه غفران يعطى البن يدرك عالقته مع اآلب       . للشر أن يدخل حياته   
  .ة فقد متتعه بالغفران إىل حنياخلطي

  .يرتبط أساساً بطرق اهللا مع شعبه هنا على األرض: الثالث  

  الغفران األبدي أو الفدائي -١
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 ذا الوجه من الغفران وجند يف كلمة اهللا إجابة           أسئلة هامة ترتبط   ةهناك أربع   
  : واضحة عليها
  كيف دبره اهللا لنا؟ -١
 كيف حنصل عليه؟ -٢
 كيف نتيقن منه؟ -٣
 هي نتائجه اليت نتمتع ا؟وما  -٤
  : تجهيز الغفران-١

   كيف دبر اهللا لنا الغفران؟-١  
وال ميكن أن جيهـز اهللا غفرانـاً        , وبدمه فقط ننال العفو   , وذلك بدم املسيح    

  .خلطايانا على أساس عادل بغري تتميم الكفارة لنا
, ٢٨: ٢٦مـىت , ٢٢: ٩عربانيني ,١١: ١٧الويني" (الدم يكفّر عن النفس   "  
فما الذي دعا   , فإذا كانت هناك طريقة أخرى لتدبري الغفران خبالف ذلك        ) ٧: ١أفسس

واملذلة ودينونـة الـصليب؟ وإذا كـان        , اهللا أن يبذل ابنه املبارك حمتمالً العار واآلالم       
الغفران حنصل عليه بالصلوات والصراخ والدموع أفلم تكن صلوات املـسيح كافيـة             

فهـل طلبـك    , ام وقد صدر عليك حكم باملوت     إذا كنت تقف يف قفص اال     . لذلك؟
 توقيع العقوبة أو تسديد الدين يف       للعفو جيعلك تناله؟ وإذا كان مطلب العدالة يف إجراء        

احملاكم البشرية ال تصلح معه كلمات التوسل أو حسن النوايا أو الوعود اجلميلـة أو                
 أمام القانون البـشري     إذ ال تقدر هذه مجيعها أن تربئين      , حىت الشعور باألسف العميق   

  فكيف أتوقع أنين أنال العفو ذه الطريقة أمام عرش اهللا؟
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" بدون سفك دم ال حتصل مغفرة     "إذ أعلن أنه    , لقد قرر اهللا بنفسه هذا األمر       
وال شيء ينفع لتضمن غفـران      . فحيث ال يسفك الدم فال غفران     ). ٢٢: ٩عربانيني(

  .خطاياك سوى دم ذبيحة مقبولة
ومعـدات املـذبح    . طالب بالعدل هو بعينه الذي قد جهز بالنعمة       إن الذي ي    

أنـا  "قال أيـضاً    " الدم يكفر عن النفس   "فالذي قال   . متساوية متاماً مع مطالب العرش    
الذي فيه  "وهلذا أمكن للمؤمنني أن يقولوا      ). ١١: ١٧الويني" (أعطيكم إياه على املذبح   

  ).٧: ١أفسس" (هلنا الفداء بدمه غفران اخلطايا حسب غىن نعمت
ونعمة اهللا أعدت   . ودم املسيح هو وسيلة الغفران لنا     ,  اهللا هي املصدر   ةإن نعم   

وقلب , وروح النعمة أعلنته باتساع وغىن للخطاة     , احلمل وبدم احلمل مت جتهيز الغفران     
إن اهللا يغفر كثرياً ويسامح بال      . اهللا كان يسر أن مينح الغفران للتائب واملنكسر القلب        

  ).٤٢: ٧لوقا" (وإذ مل يكن هلما ما يوفيان ساحمهما مجيعاً"بل مقا
  : قبول الغفران-٢  
  .وباإلميان وحده ميكننا أن نقبله, هللا أن يقدم لنا الغفرانإنه بالدم وحده أمكن   
  فالنعمة متدنا به   
  والدم يقدمه لنا  
  والروح يعلنه لنا   
  واإلميان خيصصه لنا  
"  كل من يؤمن به ينـال بامسـه غفـران اخلطايـا         له يشهد مجيع األنبياء أن    "  

) اإلنـسان (وذا  , ينادى لكم بغفران اخلطايا   ) اإلنسان(إنه ذا   ). "٤٣: ١٠أعمال(
إنه ليس عن طريق أي استحقاق لنـا يف         ). ٣٩و  ٣٨: ١٣أعمال ("يتربر كل من يؤمن   
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ـ , وال بأي وعد لنا يف املستقبل ميكن أن حنصل على الغفران          , املاضي ن ببـساطة   ولك
هـذه  ,  الذي أقامه اهللا من األموات     -اإلميان بكفاية العمل واالستحقاق هلذا الشخص     
, الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه     . "القيامة اليت برهنت على قبول اهللا ملا فعله املسيح        

ليكون باراً ويربر من هـو      . إلظهار بره من أجل الصفح عن اخلطايا السالفة بإمهال اهللا         
  ).٢٦و ٢٥: ٣رومية" (اإلميان بيسوعمن 

كان اهللا يتغاضى عن خطايا املؤمنني علـى        , أنه قبل موت املسيح   , وهذا معناه   
, وكان إمهاله عادالً وحمقـاً    , ومع هذا كان التغاضي بإمهال اهللا     , أساس ما سيتم عمله   

فران أما منذ الصليب فاملؤمن ينال الغ     . على أساس التسديد الكامل الذي سيقدم عنهم      
  .على أساس قيمة الدم الذي سفك

  : غفران مؤآد-٣  
ميكننا أن نتحقق من أي شيء ونستريح بكل ثقة مىت توفر الدليل الذي يركن                

وعلينا أن نأخذها مـن مـصدر       , ولذا ال بد أن تتوفر لنا البيانات اليت حنتاج إليها         , إليه
  .موثوق فيه
عتبار أن اهللا نفسه هو القائل ا       فلنضع يف اال  , وعندما نأيت إىل شهادة اإلجنيل      

وأما كلمة الرب فتثبت إىل األبد وهذه هي الكلمـة          ", )٢و١: ١عربانيني" (اهللا كلّم "
ولذلك كما قال الرسـول للكـورنثيني       , إنه إجنيل اهللا  , )٢٥: ١بط١" (اليت بشرمت ا  

  ".إن كالمنا لكم مل يكن نعم وال, لكن ألمني هو اهللا"
ينادى لكم بغفران   ) اإلنسان(إنه ذا   ) "٣٩و٣٨: ١٣مالأع(يف  ومرة أخرى     
  "من كل ما مل تقدروا أن تتربوا منه, وبه يتربر كل من يؤمن, اخلطايا
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فإن اهللا يعلـن أن الغفـران       , إنه باإلميان بالرب يسوع املسيح وبدمه الكرمي        
  .وكما أن اهللا أمني كذلك فالغفران معطى لك, معطى لك
. شى أن يكون إمياين ضعيفاً جداً حىت أنال هذه الربكـة          أخ: لكن رمبا تقول      

وحنن نسألك هل هو كايف لكي جيعل املسح نفسه هو موضوع ثقتك؟ اهـو موضـوع                
إميانك؟ وهل دمه الثمني هو حجتك الوحيدة؟ إذن سواء ظننت أنـك مبقـدورك أن               

آمـني  ومبقدورك اآلن أن تقـول      . فإن كلمة اهللا تضمن لك هذه الربكة      , تطالب أوالً 
  ".الذي يؤمن به ينال غفران اخلطايا وبه يتربر كل من يؤمن"عندما تسمع 

إننا ال نقدر أن نعتمد على مشاعر الفرد ولكن شهادة كلمة اهللا مؤكـدة يف                 
. فالواحد منا ال ميكنه أن يستند على مشاعره الداخلية للتأكد من الغفـران            . هذا األمر 

هـو آخـر    " سومرست"فقد كان الدوق    . ى ذلك ولنأخذ مثاالً من التاريخ للتدليل عل     
, )وهي إحدى األمـاكن الـشهرية     (الرجال الذين قطعت رؤوسهم على قمة برج هيل         

وعندما اقتربت اللحظة املشئومة أتـى      .  السادس دوكان هذا يف فترة حكم امللك إدوار      
وتبعه , وهو يتجه حنو املشنقة   وكان عضواً يف الس     , رسول ممتطياً جواده من قبل امللك     

عدد من الضباط واجلنود إىل ذلك املكان الكئيب عينه وهم يـسرعون اخلطـى أمـا                
اجلمهور احملتشد يف الطريق فقد ظنوا خطأ أن هذا العضو قد أُرسل من امللك ليوقـف                

وارتفع الصياح حىت وصـل إىل      ". العفو العفو "وابتدأوا يصيحون   . تنفيذ حكم اإلعدام  
  .احملكوم عليه وتورد خداهومسعه الدوق , ساحة اإلعدام

 تلك الصيحات علـى     هل تتصور معي كيف كان شعوره عندما كانت تتردد          
وكيفما كانت  ! أذنيه يف تلك اللحظة؟ وكيف كان صدره جييش باملشاعر لتلك األخبار          
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ومع أن األخبار بدت    , مشاعره مرتفعة تسمو يف أحالمها الوردية غري أا مل تدم طويالً          
ومـع أن آالف األصـوات      . لقد كان الرأي العام خمطئـاً     . ون أساس مجيلة لكنها بد  

ومع أن مشاعر الدوق احملكوم عليه جتاوبت مع كلمـات          "! العفو"اشتركت يف صيحة    
وبدا أن كل   , غري أن امللك إدوارد مل يرسل رسالة العفو       , املديح اليت قاهلا اجلمهور عنه    

ولكنـه  ,  له من إعالن رائع ومجيل     يا. هذا كان سخرية قاسية من صنع اخليال البشري       
  .وهو الشيطان امللكي.. كان يفتقر إىل شيء واحد

فإذا كان يقيننا من الغفران راسخاً وصلباً فإننا نستخرجه حتماً من الـسلطة               
فإذا فعلنا ذلك فإننا جند وراء هذا اليقني الراحة اليت تتبعه ولكن            ,  من كلمة اهللا   -العليا

كذا ال تتخيل أن أي قدر من       . قني وبني الراحة اليت تصدر عنه     أرجوك أال ختلط بني الي    
  .وإن كان جيب بالضرورة أن ترافقه, الشعور بالراحة ميكنها أن تعطيك اليقني الراسخ

     :شيئني جيب أن تعرفهما  
  ألن اهللا تكلم فإنين متيقن   
  وألنين متيقن لذلك أشعر بالراحة  
  : نتائج معرفة الغفران-٤  
  ألقل ثالثة نتائج ملعرفة الغفران تتمتع ا النفسهناك على ا  
 وينتهي" للذي غُفر إمثه وسترت خطيته) يا لغبطة(طوىب "جتلب السعادة   - أ

 هذا املزمور الذي يتحدث عن اإلنسان الذي نال الغفران بالسعادة وبفـرح التـرمن              
 ).١١و١: ٣٢مز(

 ".الذي يغفر له قليل حيب قليالً" تنشئ احملبة  - ب
  خطاياها الكثرية ألا "أة اليت كانت يف املدينة فقد نالت غفراناً لـ أما املر
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  ).٧لوقا" (أحبت كثرياً
 والغرية املقدسة مثـل     لالهتمامإنه ال شيء حيرك النفس      :   تنشئ اخلوف   -ج  

يا سيد فمن يقف؟ ألن عندك      , إن كنت تراقب اآلثام يا رب     "حمبة اهللا الغافرة يف املسح      
  ). ٤و٣: ١٣٠مز" ( منكلكي يخاف, املغفرة

  إنه . بل من إحزانه, وهذا ليس خوفاُ استبدادياً وليس خوفاً من فقدان حمبته
حمبـة بـذلت    . ينبع أساساً من معرفة تلك احملبة اليت ليس مبقدورها أن تتوقف أو تتغري            

تلك احملبة اليت شاركتين يف كل شـيء        . نفسها ألجلي عندما كنت غارقاً وتائهاً وهالكاً      
  .أنين خلصت خالصاً أبدياًحىت 

  .فمن ال خياف أن حيزن مثل تلك احملبة؟ من ال خيافك يا رب وميجد امسك؟  

   عند رد النفس- غفران متجدد-٢
فالشخص الـذي   .  عدم املقدرة على البصر وبني فقدان البصر       هناك فرق بني    

. لـضرير تدخل جزئيات من التراب يف عينيه ليس مبقدوره أن يتمتع بالنظر أكثر من ا             
ومع هذا فال يفهم أنه قد فقد بصره فمىت أزيلت جزئيات التراب من العني تعود الرؤية                

وهكذا بنفس الطريقة فقد يكون املؤمن بسبب دخـول الـشر حمـاوالً             . بكل وضوح 
ومن املهم  . بصورة عملية من التمتع بالعالقة مع اآلب وكأنه مل يكن متمتعاً ا من قبل             

بل , فالعالقة ال تعتمد على متتع الشخص ا      . باقية دون أن تتعكر   أن نرى تلك العالقة     
  .أن متتعه ا يعتمد على سريه مبا يتفق مع هذه العالقة

وعندما نتناول هذه النقطة يف موضوعنا فهناك ما يقودنا إىل التواضع العميـق               
النـدم يف  فإننا إزاء فشلنا املخجل نـشعر ب . ومع ذلك ففيه الكثري من اإلنعاش لنفوسنا      
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فإا تفـتح   ,  وبدالً من أن تتناقض حمبته لنا إزاء فشلنا املتكرر         ضوء حمبة املسيح الغامرة   
إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يـسوع         "وهكذا نقرأ   . طريقاً جديداً لتظهر نفسها   

إنه ال يكتفي بأن يأخذ مكاننا يف القضاء اإلهلي بل إنه يتبىن            ). ١: ٢يو١" (املسيح البار 
  !.يا هلا من نعمة, إنه لن يتخلى عن شعبه مطلقاً. البنا يف ادمط

فهو كاملخلص الذي أخذ على عاتقه مسألة       , إن عمل الصليب لن يتكرر أبداً       
قـد  "عندما صـرخ    , إن هذه املسألة قد حسمت إىل األبد لدى املؤمن        . دينونة اخلطية 

ولن ينته حـىت    ,  ينته بعد  ومن الناحية األخرى فإن عمله كالشفيع السماوي مل       " أكمل
  .تعرب كل الكنيسة املفدية خارج مشهد اخلطية إىل األبد

ال عندما  , وجتب مالحظة أن املسيح ميارس وظيفته كالشفيع البار عندما خنطئ           
إن توبتنـا ورد    , وقد يبدو هذا األمر صعب الفهم لدى النفـوس        . نتأسف على اخلطأ  

  .ليست سبباً هلاو, نفوسنا كمؤمنني هي من نتائج شفاعته
: ولنأت اآلن إىل دورنا حنن    . هذا هو اجلانب الذي يقوم به املسيح لرد نفوسنا          

 ١" (إن اعترفنا خبطايانا فهو أمني وعادل حىت يغفر لنا خطايانا ويطهرنا مـن كـل إمث               "
هل هناك أكثر سهولة من هذه الكلمات إا تعلمنا بكـل وضـوح أن              ). ٩: ١يوحنا  

  . ا هي مؤكدة للغفرانأخطاءنا املُعترف
إـا تـذكرنا    ". عادل"و" أمني: "وكم هي مؤكدة وراسخة هاتان الكلمتان       

وما . بذلك البار الذي استوىف كل مطاليب عدالة اهللا، وبذلك لن يتكرر الصليب مطلقاً            
مل يكن املسيح قد حسم بعدل مسألة خطايانا على الصليب، فال يكـون مبقـدوره أن                

وكونه يطالب بالعفو عن املعاصي دون أن يكـون         . تنا أمام العرش  يدافع بعدل عن قضي   
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–قد اجتاز آالم املوت، معناه أنه يطالب اهللا أن يتجاوز عن خطايانا بدون دينونة هلـا                 
تأمل ألجل اخلطايا، البار ألجل األمثة، لكـي حيـضرنا إىل    "ولكنه  ! وهذا مستحيل مطلقاً  

 يغفر لنا خطايانا يف اللحظة اليت نعترف ـا          لكي" أمني وعادل "ولذلك فإن اهللا    ". اهللا
  .أمامه

فاخلطأ غري احملكوم عليـه     . ويا لألسف فإننا نتباطأ يف الوصول إىل رد النفس          
وبدالً من االعتراف الصريح    . والذي ال نعترف به ينشئ برودة كامنة يف قلب من سقط          

ل اهللا بوضوح معه    والواضح يكون هناك سكوت خمادع مع أنه خالل كل هذا رمبا يتعام           
انظر مزمور  (ويبدو أن هذه احلالة كانت مع داود أيضاً         . ليأيت به إىل رد النفس احلقيقي     

ألن يـدك   .  بليت عظامي مع زفريي اليوم كلـه       تكَملا س " :تأمل قصته املؤسفة  ). ٣٢
متقلباً إنه شابه مريضاً حمموماً     ". حتولت رطوبيت إىل يبوسة القيظ    . ثقلت علي اراً وليالً   

  .يف فراشه ولكنه ال جيد راحته
أمل يكن تعب داود وتعب الكثريين من القديسني بسبب خطايا غـري حمكـوم                

عليها، وغري معترف ا وهي يف طي الكتمان؟ ولكن عندما ينفتح القلـب والفـم يف                
" قلت أعترف للرب بذنيب وأنت رفعت آثام خطييت       . "النهاية كم يكون الغفران كامالً    

  ).٥: ٣٢ر مزمو(

  )أو التدبيري(الغفران السياسي  -٣
رمبا ال جند موضوعاً مستبعداً من تفكري املؤمنني، بل غري مفهوم لديهم، مثـل                
بينما نراه مستقراً يف صفحات الوحي املقدس       ". طرق اهللا يف احلكم على شعبه     "موضوع  

  .ويف تاريخ شعب اهللا يف كل العصور
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 سياسته وحكمه فإننا لن نفهم معىن الغفران        وما مل نستوعب فكر اهللا من جهة        
فإننا جند هـذا  . نتناول النقطة األوىل قليالًوأرى أنه من املهم أن     . السياسي أو التدبريي  

فإن الـذي يزرعـه   . ال تضلوا اهللا ال يشمخ عليه    ) "٩-٧: ٦غالطية(املبدأ واضحاً يف    
فال نفـشل يف عمـل      . بديةومن يزرع للروح حيصد حياة أ     . اإلنسان إياه حيصد فساداً   

  ".اخلري ألننا سنحصد يف وقته إن كنا ال نكلّ
واهللا يـسمح بـذلك    , وهناك نتائج مترتبة على سلوكيات معينة يف هذا العامل          

  . فأياً من زرع فإنه سيحصد بالضرورة. سواء كان لشعبه أم ألبناء الظلمة
ه خيتلف متاماً عن    إنه مبدأ معروف جيداً يف سجل طرق اهللا مع اإلنسان ولكن            

يف ذات ,  فقد جند إنساناً يف كمال التمتع بنعمة اهللا ومع ذلك نراه موضوعاً            .مبدأ النعمة 
فإن اهللا يـتحكم يف     , بل وأكثر من ذلك   . حتت معامالت اهللا وسياسته التأديبية    , الوقت

  .وتمِسكُها يف النهاية يد النعمة, نتائج ما زرعه هذا اإلنسان جسدياً
مزيداً من الوضوح والفهم حول االختالف بني النعمـة         , ف القارئ ولكي يعر   
فعندما تصبح املسألة متعلقة باحلكم فليس      , فإننا نلفت انتباهه إىل هذه احلقيقة     , واحلكم

  .بالضرورة أن يتم التعامل مع اخلطأ ولو مت االعتراف به
إىل لقد أشرت من قبل أن مسألة اخلطية قد حسمت          : (ولكن قد يقول واحد     

 نعم فعندما كانت املسألة دينونة اهللا على اخلطية باعتبارها ذنباً وهذا يتعلق بأمر              ).األبد
فهذه اخلطية اليت اُعترف ا قد مت التعامل معها على الصليب عنـدما قـال               , خالصنا
وثانياً من جهة التمتع بعالقتنا مع اهللا فهذا        . وذلك قبل أن ترتكب   , "قد أَكمل "يسوع  
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أما من جهـة ارتبـاط      . جميئنا بقلب منكسر معترفني خبطئنا بكل صدق وأمانة       مت حلظة   
  .ففي هذه النقطة مل تكن هناك ضرورة أن يتعامل اهللا معها, اخلطية بسياسة اهللا التأديبية

ومطبوعاً على التاريخ   , وحنن نرى هذا املبدأ يسري يف كل صفحات الكتاب          
وظاهراً أيضاً يف   ,  أحداث األمم والشعوب   وهو يتغلغل كل  , املقدس والتاريخ الدنيوي  

  .ليقل امللحدون ما شاءوا فإن تارخيهم مل يستثن من هذه القاعدة. العائالت واألفراد
وفضلوه " لصاً"فقد اختاروا حلظتها    , خذ مثالً تاريخ اليهود منذ موت املسيح        

مـسيا  لل" اصـلبه . ",كانت هذه صـرختهم   , "ليس لنا ملك إال قيصر    . "على املسيح 
  ومن ذلك التاريخ انظر كيف عاملهم قياصرة العامل؟, احلقيقي

وهو أحد رؤساء كنعان فقـد حاربتـه قـوات          , الوثين" أدوىن بازق "كذلك    
وبدا هذا العمل   , مشتركة من يهوذا ومشعون وأخذوه أسرياً وقطعوا أباهم يديه ورجليه         

جيين " أدوىن بازق "فقد كان   . أنه معاملة قاسية جداً ولكن كان حكم اهللا من وراء ذلك          
سبعون ملكاً مقطوعـة أبـاهم      "ال  واعتراف شفتيه يشهد بذلك فق    , مثرة ما قد زرعه   

: ١قضاة" (كما فعلت كذلك جازاين اهللا    , أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون حتت مائديت     
  ).٧و٦

وبينما كان يطعم أبيه من     , كانت أم يعقوب قد حرضت ابنها أن يذبح جدياً          
عة أراد أن يهرب بـسر    , ولكن كانت تنتظره مخادعه   , كان خيدعه جبلد اجلدي   , اللحم

بينما كان السبب احلقيقي هو احتداد عيسو وطلب االنتقـام          , حبجة البحث عن زوجة   
كانت خطتها أن يهرب أليام قليلة عند أخيهـا         .. الحظ أوالً كيف حصدت األم    , منه

البان ولكن الغياب طال به إىل عشرين عاماً وهكذا سجل التاريخ أا مل تقـع عيناهـا          
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وعندما وصل إىل البان فإنه دعي على الفور لكـي  ! ه الذي كانت حتبثانية على يعقوب 
كان يعقوب قـد    , لقد خدعه البان واعداً إياه بإعطائه راحيل      . حيصد ما قد زرعه قبالً    

  .واآلن يستغل البان ظالم الليل ليخدع يعقوب, إكالل عيين إسحق ليخدعه استغل
وات ومتـضي سـن   . ومع ذلك فإننا ال حنصد دائماً بسرعة كما حدث هكذا           

ويأيت أوالده ليذحبوا جدياً ويرشوا دمه      , طويلة منذ أن ذبح يعقوب اجلدي ليخدع أباه       
  !.على قميص يوسف وخيدعوه به

مث يأيت دور داود الذي يلطخ مسعته ويسيء إىل عرشه باثنني من أفظع اجلرائم                
فقد زىن مع زوجة واحد من أكثـر        ) ١٢: ١١صموئيل٢(اليت جتعله مذنباً يف التاريخ      

  .مث لكي يغطي على جرميته خطط الغتيال هذا الزوج, رجاله أمانة وإخالصاً
! ولكن هل يبقى إله داود ال يبال؟ حاشا       , وميضي عام وداود غري مبال مبا فعل        

وخيرب داود بتلك القصة املـؤثرة عـن        . وانتظر ناثان الرجل األمني على امللك املذنب      
, له بل اغتصبها من الفقري الذي مل ميلك غريها  النعجة اليت ذحبها الغين وهي ليست ملكاً        
, حي هو الرب إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك       "وحيتد غضب داود بشدة على الغين قائالً        

إنه شـيء مـدهش أن   "! ويرد النعجة أربعة أضعاف ألنه فعل هذا األمر وألنه مل يشفق    
 ولكن إذا   .اء ذوينا نقسو على أخطاء اآلخرين بينما نترفق ونتساهل بأخطائنا حنن وأخط         

فمبدأ احلكـم   . فكرنا قليالً يف حكم اهللا فإننا بالتأكيد سنكون أكثر رفقاً بعضنا ببعض           
الن احلكم هو بال رمحة ملن مل       ). "٢: ٧مىت" (وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم     : "هو

 ووجد اهللا أنه ال بد من إجراء      . ولقد أعلن داود القضاء   ). ١٣: ٢يعقوب" (يعمل رمحة 
  .هذا القضاء
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ويـرى داود أن خطيتـه      ! وهكذا تضيع أول نعجة   , فأوالً ميوت ابن بثشبع     
وبعـد   .تتكرر يف ولديه فيزين أمنون مع أخته مث يقتله أبشالوم وهكذا تفقد نعجة ثانية             

ويبقى أيـضاً أن    . وهذه هي النعجة الثالثة اليت تفقد     , ذلك يثقتل أبشالوم بسهم يوآب    
. فقد كان أدونيا مجيل الصورة جداً وشاباً متدفق احليوية        . دوجاًحيصد داود حصاداً مز   

ومل يغضبه أبوه قط قائالً ملاذا فعلت       "فنقرأ  , ويبدو أن داود أمهل يف تعليم وتربية أوالده       
فإن شخـصاً   ,  نتيقن أنه إذا كان رأس البيت قد فشل يف إظهار سلطانه           وحنن". هكذا؟

قبل أن  (فقد قال أدونيا    . ي احلالة احملزنة اليت أمامنا    وهذه ه . آخر ميتلك الزمام يف احلال    
) ابـن بثـشبع   (وماذا حدث بعد ذلك؟ جاء األمر من سليمان         " أنا أملك ): "ميوت أباه 

  !.وتسقط النعجة الرابعة بالسيف
فعـاش  , يا هلول تلك األحداث اليت تركت تأثريها العميق على قلـب داود             

ورمبا كان اجلزء األكثر مرارة لنتائج ما       , ون بالسيف ورأى ثالثة من أوالده األربعة يقتل     
  .ئالتناانزرعه باجلسد هو ما حنصده يف وسط بيوتنا وع

ولكن , إن احلق املختص بعامالت اهللا باحلكم تفوق طاقة احتمال أي واحد منا             
وحتت شروط خاصة يلطف من     , صاحب احلكم من امتيازه لنا أنه يف رمحته يكبح مجاحنا         

رعناه باجلسد أو بكلمات أخرى يهبنا غفراناً سياسياً أو يرفع عنـا تأديباتـه              نتائج ما ز  
  .وأحكامه

يف حالة املريض الذي يصلي ألجله يف       , ولنأخذ مثاالً هلذا الغفران التدبريي أو السياسي      
إنه ليس  . نالحظ هنا أن غفران اخلطايا واسترداد صحته يسريان معاً        , )١٥: ٥يعقوب(

اليت عند اآلخرين واليت ال ميكنها أن ب الغفران         " صالة اإلميان "ينا  بل كما رأ  , غفراناً
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كما أننا ال جند هنا غفـران رد        . إنه باحلري اإلميان الفردي بدم يسوع الغايل      , الفدائي
بل تظهر الشركة القلبية بني املريض وشيوخ الكنيسة قبل حـدوث الـشفاء             . الشركة
ومىت وقفـتم تـصلون     " نقرأ هذا النص     )٢٥: ١١مرقس(وإذا رجعت إىل    . والغفران
لكي يغفر  لكم أيضاً أبوكم الذي يف السموات         , إن كان لكم على أحد شيء     , فاغفروا
ولكن عن معامالت اهللا وأحكامه     , إنه ال يتكلم هنا عن خالصنا يف العامل اآليت        ". زالتكم
لك عندما تصبح   وذ" كل من يؤمن به ينال غفران اخلطايا      "وما أبعد هذا متاماً عن      , معنا

" إن اعترفنا خبطايانا فهو أمني وعادل حىت يغفر لنا خطايانـا          "املسألة الغفران األبدي أ     
  .وذلك يف حالة رد النفس

 جند توضيح   ١٨إذا عدنا إىل مثل املديونني الوارد يف آخر مىت        .  ذا وباالرتباط  
وكـذلك  ) حلكومةأي رأس ا  (فهناك امللك   . الرب ملبدأ الغفران التدبريي أو السياسي     

وبلغة حسابات هـذه    (فواحد مدين للملك بعشرة آالف وزنة       , عبيده أمامه يحاسبون  
فـأمر  , ويف وقت احملاسبة مل يكن عنده ليسدد هذا املبلـغ         ).  مليون دوالر  ٩األيام أي   

الحظ هنا باملناسبة كيف أن    (سيده أن يباع هو وزوجته وأوالده وكل ما له ليويف الدين            
وخر العبد أمامـه معترفـاً      , ) مرتبطة به حبسب طرق سياسة اهللا وحكمه       عائلة الرجل 

ومستعداً أن ينفذ ذلك مىت كانـت لـه         , وخاضعاً لتلك املطالب  , بعدالة مطلب سيده  
 ولكن كان هناك عبد رفيق للعبد       .عندئذ يتحنن سيده ويترك له الدين     . القدرة أن يتمم  

إنه شيء تافه باملقارنـة     , )أي مخسة عشر دوالر   وبلغة حساباتنا   (األول مديناً مبائة دينار     
ويتخذ ذلك العبد حنو رفيقه ذات املوقف الذي اختذه العبـد           , مع ما كان مديناً لسيده    

ولكنـه مل   , ختلفت فالعبد الدائن طالب رفيقه بالدين     ولكن النتيجة ا  , األول جتاه سيده  
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ألقاه يف  "وبعد ذلك   " فهأمسكه وأخذ بعن  "بل  ,  كما تعامل سيده معه من قبل      يتعامل معه 
وعندما مسع امللك اغتاظ جداً ودعاه مذكراً إياه بالدين اهلائل الذي كان عليه             ". السجن

ولكنه طاملا مل يسامح أخيه فإنه يسلمه إىل املعـذبني          , والغفران الكامل الذي أعطاه إياه    
  .حىت يويف كل ما كان عليه

  اوي يفعل بكم إن مل تتركوا من فهكذا أيب السم: "ويكمل ربنا املبارك قائالً  
ونعرف شيئاً من   , ألننا حتت النعمة  , أليس هناك خطر  ". قلوبكم كل واحد ألخيه زالته    

وهذا النوع بالذات من    , ولكن ننسى طرق اهللا باحلكم والتأديب     , الغفران األبدي بالدم  
  الغفران الذي يتحدث عنه الرب بكل صراحة هنا؟

أديب؟ وإذا كان تارخينا املاضي يتحدث عن احتياجنا        ماذا إذن أيعلمنا اهللا بالت      
فيجب علينا لكي نقبل من يديه مثـل        , للرمحة وطول أناة اهللا الحتمالنا وال حيكم علينا       

ويا لألسف فقد نكـون قـساة       . أن حنرص جداً لنظهر هذه الصفة مع اآلخرين       , هذا
  وضع عادل أن نفعل    كأحجار الصوان وأحياناً نتصف باحلدة خاصة عندما نعتقد أننا يف         

فإذا أخطأ أخ إلينـا فـإن اهللا ال   . وليس معىن هذا أننا جيب أن نتساهل مع الشر . ذلك
بل . التسامحولكن لنحذر من روح عدم      . يستر على اخلطأ أو يتغاضى عنه بأية طريقة       

إن "أو كما يعرب الرب ببـساطة       , لنذهب إىل األخ املخطئ وجنتهد أن نتكلم إىل ضمريه        
بالكيل الـذي بـه     "متذكراً أنه   , "إن تاب فاغفر له   , ليك أخوك فاذهب وعاتبه   أخطأ إ 

  ".تكيلون يكال لكم
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" من يسد أذنيه عن صراخ املسكني فهـو أيـضاً يـصرخ وال يـستجاب              "  
تكـون  ) أو املـستقيم (مع الرحيم تكون رحيماً مع الرجل الكامل   ). "١٣: ٢١أمثال(

  ).٢٧و٢٦: ٢٢صموئيل٢" (ج تكون ملتوياًكامالً مع الطاهر تكون طاهراً ومع األعو
وال جيب أن   , ولكنها مبادئ حكمه  , صحيح إن هذه ليست إعالنات نعمة اهللا        
.  ومرة أخرى كم هو منعش ومشجع لنفوسنا أن نرى رمحة اهللا مع يعقـوب              .نتجاهلها

أي رغبـتني تتـوق إىل      , عندما كان كل من حولـه     , وهب أننا سألناه يف أيامه األوىل     
ولكـن  , ا؟ فرمبا قال أحب أن أرى كل أوالدي مزدهرين وأنا أعتين م جيداً            حتقيقهم

 به عندما أراه متعظماً فوق      الذي أراه على كتفي يوسف يظهر سعاديت      " القميص امللون "
حسناً فإن اهللا عـازم علـى أن        : ولكن كم يكون مدهشاً أن يقال ليعقوب      . كل أخوته 

فهو يقاوم هاتني الرغبتني الـتني تتـوق إىل         يرسل عليك بأسوأ مما ميكن أن حيدث لك         
أهناك أسوأ مـن    . وذه املقاومة فقط ستتحقق تلك الرغبة بطريقة ال تتوقعها        , حتقيقهما

فقدان يوسف يف الطريق الذي أرسله إياه؟ وتأيت بعد ذلك ااعة اليت دد البقية ـذه              
يتبوأ أعظم مكان يف مصر     نعم فما مل يفقد يوسف كيف أمكن له بعد ذلك أن            . الكارثة

 لنا أن   وبعدما تعظّم يوسف كيف أمكن ليعقوب أن يعرف ذلك بدون ااعة وهذا يبدو            
عندما نتذكر أن ذلك كان باالرتباط مع حصاده ملـا سـبق أن             . كل شيء أكثر عجباً   
  .إنه كان قد خدع من جهة السر احلقيقي لغياب يوسف. زرعه بسنوات قبالً

*  *   *  

   أوجه الغفران الثالثةمقارنة بين
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أن نعطـي القـارئ     , قبل أن نصل إىل ختام هذا املوضوع اهلـام        , ومن املفيد   
ونسرد هذه القصة اليت تشرح لنا التباين بـني         . تلخيصاً موجزاً لألوجه الثالثة للغفران    

وقد تعلّم أوالده أن    , وهو ناجح يف تربية أوالده    , أب لعائلة كبرية  . هذه األوجه الثالثة  
فأظهر اآلب هلـم رغبتـه يف أن        . وأن يطيعوا والديهم  , ن بينهم روابط أخوية معاً    تكو

وأال يتعدوها خارجاً أمـالً يف      . يستمتعوا باللعب داخل حدود احلديقة املالصقة للبيت      
  .طاعتهم

 فـأخربه أن    , اآلب ويف إحدى األمسيات جاء أمني الشرطة إىل املرتل وطلب          
الـذي أمـام    " السوبر ماركت "سر زجاج واجهة حمل     قد ألقى حجراً فك   " والتر"ابنه  
فاضطرب اآلب هلذا   , لكنهم مل جيدوه يف احلديقة مع األوالد      " والتر"وحبثوا عن   . البيت
ووجد فعالً الواجهة   , وذهب مع أمني الشرطة إىل صاحب حمل السوبر ماركت        . املوقف

وصـمم  . ى احلجر هو الذي ألق  " والتر"الزجاجية قد شمت وبشهادة كثريين قيل أن        
صاحب احملل أن يدفع األب قيمة التلفيات وإال يتخذ االجراءات القانونية لتقدمي والتر             

  .للمحاكمة
, وحدد صاحب احملل القيمة   , وكم قيمة التلفيات؟ سأل األب الرجل املتضرر      "  

  . واستلم إيصاالً بالتسديد وعاد إىل بيته. وسدد األب كل القيمة يف احلال
تطيع أحد أن يستدعي الولد إىل احملاكمة بسبب خطئه؟ طبعاً ال           واآلن هل يس    

هكذا األمر مع من آمن بالرب      , وانتهى األمر مع من أضري    , فقد تسدد املبلغ كله   . أحد
  .يسوع املسيح

  فاخلاطئ خائف ومرتعد   
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  واهللا ال يستطيع أن ينسى   
  .فذاك الذي سدد الكل حمى الدين من ذاكرته  
  ع أن حيررنا فال شيء آخر استطا  
  أو جيعل نفوسنا قريرة  
  إمنا عملك ألجلنا يا ربنا يسوع   
  .الذي ضمن لنا إطالقاً كامالً  
مع أن العالقـة    , فإن اآلب وابنه املخطئ مل يلتقيا     , وإذا عدنا إىل القصة ثانية      

, وعند وصول اآلب إىل بيته    . لكن املوقف متوتر والشركة منقطعة بينهما     . قائمة بينهما 
إنه يتعامل معه كآب    . توىل هذه املهمة املؤملة لكي يدعو ابنه احملبوب كثرياً ليحاسبه         بدأ ي 

مث خيربه أنه لن خيرج مرة أخـرى مـع          . وال بد له أن يواجه مثل هذه اإلرادة العاصية        
  . أخوته يف املساء ما مل يسمح له أبوه بذلك وأمره أن يصعد إىل غرفة نومه

, وقبل أبوه طلبه  . ي يسمح لوالتر أن يأيت ويراه     وجاء أخوه يتوسل إىل أبيه لك       
  .وروى والتر املسكني وهو يتنهد ويبكي قصته املؤسفة

هكذا قـال   "هل تساحمين؟   . فقد عصيتك كثرياً  , يا أيب , ولكن أكثر من هذا   "  
فقـدم لـه    . لقد وجد األب أن ابنه يدين نفسه معترفاً بكل عصيانه         . الولد املضطرب 

وهنـا  . قبل ذهابه إىل حجرة نومه غفران قلبه الكامل       , داً له مؤك, النصيحة بكل عطف  
  . ويتضح هنا معىن استرداد الغفران عند املؤمن, تسترد الشركة بينهما

وبعد العشاء استعد بقية األوالد للخـروج إىل احلديقـة          ,  التالية ويف األمسية   
  . معهموعندما سأل والتر أباه إن كان له أن خيرج , للعب واجلري كاملعتاد
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 ٢١

  "ال يا بين" -
  !"ولكن يا أيب أنا أظن أنك ساحمتين" -
 أو أمني الشرطة أمل تسامح فعالً؟ هل جاء صاحب السوبر ماركت " -

 ""ليطالبك اليوم بشيء؟
 "ال يا أيب" -
 "ملاذا؟" -
   الدين الذي جلبته على نفسي عندما رميت احلجرألنك سددت عين كل"

  " على واجهة احملل
  وأمل مث أمل أقبلّك كاملعتاد يف هذا الصباح؟.  األمرإنك قد سوحمت يف هذا -

تتخذ مكانك كاملعتاد على املائدة؟ كذلك أمل تأخذ نصيبك من الطعام واالهتمام كأغلى             
  "األوالد عندي؟

 "نعم يا أيب" -
 أو , هل عاملتك بربودة وأظهرت لك أي صورة خمتلفة من التعامل معك -

   تلك احلادثة؟هل حىت أمسعتك يف الليلة املاضية ذكر
لكـنين ال   , عالقتنا الشخصية استردت الليلة املاضـية     : "ويكمل األب ". ال"  

, وهذا ليس ألجلك فقـط    , أن أتناول ما حدث خبفة    , من جهة حكمي يف البيت    , أقدر
هلذا السبب ال تقدر أن خترج يف املساء حىت أفكر جيداً           . ولكن ألجل إخوتك وأخواتك   

  "يف األمر



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box ٤٨٦, Dracut MA ٠١٨٢٦ USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright ٢٠٠٥−١٩٩٨, All rights reserved. 

 ٢٢

ولكن األب كان يصر ويؤكد بكل لطـف        , كني يغتاظ ويبوز  وبدأ الولد املس    
  .أنه لن خيرج خارج املرتل بعد العشاء

وكان خاضعاً حلكـم    , ولكن بعد ذلك انشغل والتر ببعض الواجبات املرتلية         
وكان التقريـر األسـبوعي     ,  بدأ يذاكر دروسه جيداً    وليلة بعد األخرى  , أبيه يف البيت  

  .على الدرجات النهائية يف مواده الدراسية يف فصلهألستاذه يف املدرسة أنه حصل 
واآلن تستطيع يا ابين أن خترج مـع أخوتـك          ", قال األب , ويف الليلة التالية    

ولكنـه أظهـر    . إنه مل ير فقط أنه كان خاضعاً ألوامر أبيه وسلطانه         ". لتجري يف املساء  
  . ياسياً أو تدبريياًتفوقاً يف أعماله بصورة إجيابية وهلذا فإنه أُعطي غفراناً س

بل . فإنه ال يكفينا أن تسترد شركتنا مع األب وابنه بالروح         . هكذا األمر معنا    
فقد دعينا لنخضع أنفسنا حتت يد اهللا القويـة لكـي           . جيب أن خنضع ليد اهللا يف احلكم      

 حيكم بغري   اآلب الذي "فإننا ندعو   , ولنسلك أيام غربتنا هنا بكل خوف     . يرفعنا يف حينه  
بل كما ترينا   , إنه ليس خوف العبيد   ). ١٧: ١بطرس١" (اباة حسب عمل كل واحد    حم

  ).٧: ٥بطرس١(بنا " يعتين"ألنه هو . الرسالة عينها أن نلقي كل مهنا عليه
مـن  , وأال نسقط يف خداع أنفـسنا     , إنه يريدنا أن نكون غيورين يف سلوكنا        

" ألن إهلنا نـار آكلـة     . "ا احلد اخلطأ مث االعتراف به متصورين أن األمر ينتهي عند هذ         
ولكـن  . شفاعة املسيح اليت تؤكد لنا رد شركتنا      فال شيء خبالف    ). ٢٩: ١٢عربانيني(

إنه بكـل   . نتحقق من أن اهللا لن يسمح لنا بأن نتالعب مع اخلطية ونفلت من العقاب             
قويـة  ليتنا ال ننسى أن هنا حمبة       . ال ينفعنا أن نتمرد على حكمه فهي يده القوية        , تأكيد

وهل فكرة يد اهللا اليت حتكم ختفـى قلـب اهللا           . وجبارة خلف يده اليت حتكم كل حلظة      
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 ٢٣

 ومن ناحية أخرى ليتنا ال نسمح بأن تكون معرفتنا بنعمته اليت نعترف             بالنعمة من حنونا؟  
أو خندع أنفسنا بفكرة أن سلوكنا      . ا ترتبط باحنالل سلوكنا ورخاوا وعيشتنا العاملية      

ويف الـسر   . إننا لن حنصد دائماً بالرمحة    . اهللا عنه عندما نوجد يف األقداس     هذا يتغاضى   
االختبارات  وبال شك كلما تعمقت فينا       -فإن مرارة النفس اليت حتصد غالباً ما زرعناه       

 ولكن حبسب احلكم جيب أن يترك الكـل معـه           -الداخلية كلما كانت الضربة أخف    
  ).١٧: ١بطرس١ ("الذي حيكم بغري حماباة حسب عمل كل واحد"

ويعمق . ليت الرب يهب غىن بركته لكل من القارئ والكاتب هلذه الصفحات            
حىت نسلك بأكثر سهولة أمامه لنقترب باألكثر منه        , يف نفوسنا الشعور بقداسته وحمبته    

  .ولنعمل بقلب كامل حنوه حىت نصل إىل الغرض الذي نسعى إليه
 جورج كتنج              
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 ٢٤

   
  

اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة           
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            وبت
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .سالمحيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة وال
  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


