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السالم عليكم .عظتنا اليوم هي من إنجيل متى ،االصحاح السادس واالعداد  14و .15اليكم القراءة باسم
يسوع .14 :فَِإنَّه إِن َغفَرتُم لِ َّلن ِ َّ ِ ِ ِ
ي  .15وِا ْن لَ ْم تَ ْغ ِف ُروا لِ َّلن ِ
اس ََّزالتِ ِه ْم
َّم ِاو ُّ
ُ ْ ْ ْ
اس َزالته ْم َي ْغف ْر لَ ُك ْم أ َْيضاً أَُبو ُك ُم الس َ
َ
الَ َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم أَُبو ُك ْم أ َْيضاً ََّزالتِ ُك ْم.
هذه كلمة اهلل.
وهذه الكلمة ذكرها الرب يسوع بعد الصالة التي علمها لتالميذه ولكل المؤمنين به والتي بدأها بالقول :أبانا
الذي في السماوات .وبتصريحه عن الغفران يعطينا يسوع المفتاح للحصول على غفران اهلل االب الن
غفراننا لآلخرين هو مرتبط بغفران اهلل لنا الن اهلل يحبنا بنفس المحبة وغفر لنا بنفس الغفران حتى ال

يفتخر أحدا .وهو االن ينادينا ان نغفر لالخرين لكي نتمتع بالتمام بغفران اهلل لنا .فال يمكن أن نقول أننا
ِ
الن ِ
ال إَِّنهُ ِفي ُّ
ض أَ َخاهُ فَهُ َو
نعيش في النور وفي نفس الوقت نكره الناس .مكتوب ايضاَ :م ْن قَ َ
ور َو ُه َو ُي ْبغ ُ
اآلن ِفي الظُّْل َم ِة.
إِلَى َ
يسوع يريدنا ان نلبس صفته التي هي الغفران .فهو يطلب منا أن نغفر لآلخرين كما نريدهم أن يغفروا لنا

ألن هذا عادل وصالح عند اهلل .الصفح عن الخطايا هو صعب بسبب االعمال السيئة وجراحها .فهي

منقوشة في أعماقنا وولدت فينا الم اررة والبغضاء .وأش اررنا دائما أمامنا .ذكر هذه الحقيقة الملك والنبي
ف بِمع ِ
اص َّي َو َخ ِطيَّتِي
اغ ِسْلنِي َكثِي اًر ِم ْن إِثْ ِمي َو ِم ْن َخ ِطيَّتِي َ
داود في أحد مزاميره فقالْ :
طهِّ ْرنِي ألَِّني َع ِار ٌ َ َ
صباي والَ مع ِ
امي َدائِماً .وصلى أيضا يقول :الَ تَ ْذ ُكر َخ َ ِ
أَم ِ
َج ِل
تِ ،م ْن أ ْ
اص َّيَ .ك َر ْح َمتِ ـ ـ َك ا ْذ ُك ْرنِي أ َْن َ
ط َايا َ َ َ َ َ
ْ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ُج ِ
ب .اَ َّلر ُّ
ود َك َيا َر ُّ
يق.
يم ،ل َذل َك ُي َعل ُم اْل ُخطَاةَ الط ِر َ
ب َ
صال ٌح َو ُم ْستَق ٌ
ذكريات الشر منقوشة في الذهن وفيها الخجل والذل .فهل يمكن أن نتحرر منها ومن ماضينا؟ ال بالطبع.

ال أحد يقدر يرجع الى ماضيه ويصلحه .اهلل وحده له القدرة النه هو كائن وغير محدود بالوقت مث ــلنا .لما

يأمرنا إبن اهلل على الغفران فهو يريدنا ان نعترف بخطايانا أوال .أما عن الخطية فهي طبيعية في االنسان.

وهي كسر شريعة اهلل .والخطية الغير المعترف بها تحرم االنسان من السالم والفرح والحرية .الكتاب
َِّ
اء ِفي اْل ِف ْك ِر ِفي
ِّين َوأ ْ
ين ُك ْنتُ ْم قَ ْبالً ْ
اج َنبِي َ
المقدس يعلمنا اننا جميعا أعداء اهلل بخطايانا .يقولَ :وأ َْنتُُم الذ َ
َع َد ً
َعم ِ
ال ِّ
الشِّر ِ
اآلن .اإلنجيل يبشرنا بغفران اهلل مجانا لتطهير ضمائرنا .بالغفران اهلل وضع
صالَ َح ُك ُم َ
يرة قَ ْد َ
َ
األ ْ َ
عالقة بينه وبين االنسان .لهذا يسوع وضع طلب الغفران في وسط صالته الذي علمها لتالميذه ولنا.

الغفران يوضع اإلنسان في الطريق لملكوت اهلل ويجعله من أبناء اهلل الن الرب يريد أن نكون مثله في
الرحمة والغفران والطهارة .الرب يسوع أعطانا صورة عظيمة للتوبة والغفران ونعمة اهلل للتائب في مثل

االبن الضال الذي ذهب وخسر إرثه .لما فهم حماقته دخل في نفسه وقرر ان يرجع الى أبيه معترفا له

بخطيته فوجد الحنان والرحمة عند أبيه .القصة هي في إنجيل لوقا االصحاح  .15محبة اهلل االب تستر

الخطايا .ويبشرنا االنجيل ان للرب يسوع السلطة ان يغفر الخطايا .كما فعله مع ناس كثيرين رجال ونساء
اك .ولمرأة قال :ا ْذ َهبِي َوالَ تُ ْخ ِطئِي أ َْيضاً .فهو يتعامل معنا بنفس
ورةٌ لَ َك َخ َ
ط َاي َ
وكان يقول لكل واحدَ :م ْغفُ َ
النعمة والرحمة وهو يبغينا نغفر لبعضنا بعض ونكون في سالم.
الرب ال يريد ان نمارس الخطايا التي تألم هو من أجلنا الى الموت على الصليب .بالسماع لكلمته نبين

أننا نحب يسوع المسيح .أقوال الرب يسوع التي نتأملها جاءت في موعظته على الجبل .في هذا الموعظة
ِ ِ
َع َداء ُكم .ب ِارُكوا الَ ِعنِي ُكم .أ ْ ِ
ِ
صلُّوا
يعطينا تعليم صعب ويبدو مستحيل .مثال :أَحُّبوا أ ْ َ ْ َ
َحسُنوا إِلَى ُم ْبغضي ُك ْم َو َ
ْ
ِ
أل ْ َِّ
ون ُك ْم .فمن يقدر يعمل هذا؟ االنسان بالطبيعة خاضع لشريعة الثأر .عين
ون إِلَ ْي ُك ْم َوَي ْ
ط ُرُد َ
ين ُيس ُيئ َ
َج ِل الذ َ
بعين وسن بسن .فما العمل؟ هل يقدر االنسان أن يحب األعداء ويغفر لهم؟ هل يستطيع أن يتحرر من

طبيعة الخطية الساكنة فيه؟ بتدينه وأعماله هذا مستحيل .لكن إن قاله يسوع المسيح فهذا ممكن .مع يسوع
كل شيء ممكن .والسؤال هو :هل نريد ان نحب ونغفر كما يقوله يسوع؟
في الحقيقة الرب يسوع يبين لنا فشلنا وفي نفس الوقت احتياجنا له .لما نؤمن به ونعطيه حياتنا فهو
يصنع فينا حسب مشيئته وهو يساعدنا ويعلمنا نحب ونغفر بال رياء وال شرط .الرب أمين وجدير بالثقة
طاعٌ لِْل ُم ْؤ ِم ِن .بااليمان في إسم الرب يسوع المبارك
وهو يعمل حسب ما نطلبه النه يقولُ :ك ُّل َش ْي ٍء ُم ْستَ َ
والدعاء الى اهلل االب فهو يمأل قلوبنا بالمحبة األخوية والغفران للحرية والسالم .ويقول يسوع في إنجيل
ِ
ونه ِح َينما تُ ُّ
ون لَ ُك ْم .ونحن نطلب
مرقس أيضا :لِ َذلِ َك أَقُو ُل لَ ُك ْمُ :ك ُّل َما تَ ْ
ون فَآمُنوا أ ْ
َن تََنالُوهُ فََي ُك َ
صل َ
طلُُب َ ُ َ َ
الغفران لنا كما نطلبه للمذنبين الينا .وال ندعي أنه ليس فينا خطأ.
النه مذا يقول الكتاب؟ إنه يقول بفم الرسول يوحنا :إن ُقْل َنا إَِّنه لَ ْيس لََنا َخ ِطَّيةٌ ُن ِ
ض ُّل أ َْنفُ َس َنا ولَ ْي َس اْل َح ُّ
ق
ْ
ُ َ
َ
اعتَرْف َنا بِ َخطَاي َانا فَهو أ ِ
ِ ِ
ين َو َع ِاد ٌل َحتَّى َي ْغ ِف َر لََنا َخطَ َاي َانا َوُيطَهِّ َرَنا ِم ْن ُك ِّل إِثٍْم .نعم .يمكن
َم ٌ
ف َينا .إ ِن ْ َ
َ َُ

لالنسان أن يهرب من الكثير من المشاكل واألخطار ،لكنه ال يستطيع أن يهرب من نفسه وضميره .إذا
رفض السماع ليسوع سوف يعيش مع ذكرياته في اليأس واأللم .حتى في الليل ما يسترح قلبه.
اهلل أعطانا وسيلة النجاة من هذه الم اررة وطبيعة الشر .المحبة تستر خطايا كثيرة .الرب فعل هذا لخيرنا
ِ
يح.
ع اْل َم ِس ِ
صالِحاً ُي َك ِّم ُل إِلَى َي ْوِم َي ُسو َ
وخالصنا وهو يريد أن نغفر للمذنبين الينا .اهلل الذي ْابتَ َدأَ في ُك ْم َع َمالً َ
إبن اهلل قاله ،نحن نصدقه ونؤمن به .هو يقول أيضا في هذا االنجيل :تعالوا الي يا جميع المتعبين

والثقيلي االحمال وأنا أريحكم .نحن نتوجه الى يسوع الحي بكل أثقالنا ليحررنا ويمأل قلوبنا بروحه القدوس
لنحبه هو أوال ونحن إخوتنا والناس حولنا .بال م اررة وال حقد وال بغضاء.
اح وتَ ْجِد ٍ
ويقول أيضا بفم رسوله بولس :لِيرفَع ِمن ب ْينِ ُكم ُك ُّل مرارٍة وس َخ ٍط و َغ ٍ ِ
يف َم َع ُك ِّل ُخ ْب ٍث
َ َ
ََ َ َ َ
ُْ ْ ْ َ ْ
ضب َوص َي ٍ َ
ِِ
ض ُك ْم َن ْحو َب ْع ٍ
يح .فَاْل َب ُسوا
ام َح ُك ُم اهللُ أ َْيضاً ِفي اْل َم ِس ِ
ونوا لُ َ
َو ُك ُ
اء َب ْع ُ
ين ُمتَ َسامح َ
ضَ ،شفُوِق َ
طفَ َ
ين َك َما َس َ
َ
ِِ
طفاً وتَواضعاً ووَداعةً وطُ َ ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
ض ُك ْم َب ْعضاً
ين َب ْع ُ
ول أ َناة ُم ْحتَمل َ
ين اْل َم ْحُبوبِ َ
َك ُم ْختَ ِاري اهلل اْلق ِّديس َ
ين أ ْح َش َ
اء َْأرفَات َولُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ
ِ
ام ِحين بعض ُكم بعضاً ان َكان ألَحٍد علَى ٍ
ومس ِ
يح َه َك َذا ْانتُ ْم ْايضاًَ .و َعلَى
احد َش ْك َوىَ .ك َما َغفَ َر لَ ُك ُم اْل َمس ُ
َ
ْ َ َ َ
َ َْ ُ ْ َْ
َُ َ
ال .وْليملِ ْك ِفي ُقلُوبِ ُكم سالَم ِ
َّ ِ ِ
ج ِم ِ ِ ِ
ِ
اهلل الَِّذي الَْي ِه ُد ِعيتُ ْم ِفي َج َسٍد
َ
يع َهذه اْل َب ُسوا اْل َم َحبَّةَ التي ه َي ِرَباطُ اْل َك َم َ َ ْ
ْ َ ُ
ِ
وِ
ين .آمين.
احٍدَ ،و ُك ُ
ونوا َشاك ِر َ
َ
واالن نرفع الصالة التي علمها لنا يسوع المسيح ربنا ومخلصنا ونقول بإسمه :أَب َانا الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات
َ
ََ
ك .لِتَ ُكن م ِش َيئتُ َك َكما ِفي السَّم ِ
س اسم َك .لِيأ ِ
ِ
اء َك َذلِ َك َعلَى األ َْر ِ
َع ِط َنا اْل َي ْوَم.
ْت َملَ ُكوتُ َ
ضُ .خ ْب َزَنا َكفَافََنا أ ْ
َ
َ
َ
ْ َ
ل َيتَقَ َّد ِ ْ ُ
ِ ِ
ِ
و ِْ
ِّنا ِم َن ِّ
الشِّر ِ
ير .أل َّ
َن لَ َك
ين إِلَ ْي َناَ .والَ تُ ْد ِخْل َنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍة لَ ِك ْن َنج َ
اغف ْر لََنا ُذُن َ
وب َنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضاً لْل ُم ْذنبِ َ
َ
ِ
ِ
ين.
اْل ُمْل َك َواْلقُ َّوةَ َواْل َم ْج َد إِلَى األ ََبد .آم َ

