
الر١٣ـالة س 
 

   وكيفَ نَحصُل عليه؟ وكيفَ نَحصُل عليه؟.. هْل مؤكد؟ هْل مؤكد؟غُفران اِهللاغُفران اِهللا
 

(Arabic - How do we receive forgiveness from God?) 

 
   وكيفَ نَحصُل عليه؟ وكيفَ نَحصُل عليه؟..هْل مؤكد؟هْل مؤكد؟ غُفران اِهللاغُفران اِهللا: حديثنا اليوم موضوعه.. أحبائى

 

 :ومن إنجيل متى األصحاح التاسع نقرأ العدد الثانى
  :: قال للمفلوج قال للمفلوجيمانهميمانهمإإا رأى يسوع ا رأى يسوع فلمفلم   على فراش على فراشمونه اليه مطروحاًمونه اليه مطروحاًذا مفلوج يقدذا مفلوج يقدإإوو  ريحاريحاأألى لى إإءوا ءوا وجاوجا" 

  ١."مغفورة لك خطاياكمغفورة لك خطاياك  ىىثق يا بنثق يا بن
 

 يقوُل الذىبالتأمل فى ذلك النص يا بن يا بنثقْثقْ" : للمفلوج فيه السيد المسيح ىوالمذكور "مغفورة لك خطاياكمغفورة لك خطاياك  ..ى 
والسؤال األول والسؤال األول  .. نستطيع اإلجابة ببساطة عن السؤالين السالف ذكرهما..ى ومرقس ولوقامت: باألناجيل الثالثة

غفران اهللا مؤكد بدليل أن البشيرين الثالثة بوحى الروح القدس ذكروا أن .. بنعمبنعم: : هل غفران اهللا مؤكد؟ نجيبهل غفران اهللا مؤكد؟ نجيب ::هوهو
 الم يجوز لنا أن نثق فيه ونصدقهكال وأى "مغفورة لك خطاياكمغفورة لك خطاياك  ..ىى يا بن يا بنثقْثقْ": الرب يسوع قد أكده للمفلوج بقوله له

  ..؟؟ وال يفعُل وال يفعُلهل يقوُلهل يقوُل. . ممنسان فيندنسان فيندإإ  ننوال ابوال اب. . بب فيكِذ فيكِذنساناًنساناًإإ   اُهللا اُهللاليسليس" : مكتوب!.؟إن لم نثق ونصدق كالم رب المجد
  ٢.رصلة بال ح فاألِدلكتاِب ان بهذا الدليل ِمى اآلنِف ونكت.ه أكد قدبا والرطايلخَ ِلانفر غُدوج ي."!!؟؟ىىيفيف   وال والو يتكلمو يتكلمأأ

 

 باإلتيان إلى من له سلطان أن  عليهصُلحنَ: ا يلىإجابته كمو ....؟؟ عليِه عليِهصُلصُلحح نَ نَوكيفَوكيفَ: : والسؤال الثانىوالسؤال الثانى 
خَيغفر اطاي..دليل لنَ وخير ا هو الرجوعه. يسوع للكتبة اليهود إلى قول الربالمذكور باألناجيل الثالثة وهذا نص  :
 اإلنجيلات فى م الكِل هذِهتْرلقد ذِك .."الخطاياالخطايا  ن يغفرن يغفرأأرض رض  على األ على األنسان سلطاناًنسان سلطاناًإلإل البن ا البن اننأأ تعلموا  تعلموا ىىلكلك  ولكنولكن"

إجابة على بعض الكتبة الذين قالوا فى أنفسهم هذا ينحن نؤِك بها و..فُجدد أني سوع لهس لطاني خَالر غِف أناطاي.. 
ولقد اعترض الربي سى أنفِسقالوا ِفا  على موعإذ قاَل همله أأ": مييمأأا ا مييسسرأأ  رن يقاَلقاَلن يم م غفورة لكغفورة لكخطاياك أأ   خطاياكمأأ  منني قاَلقاَل ي  

قمثم فاجأهم بأن قال للمفلوج.."؟؟ وامش وامشقم  :"قماحمْل احمْلقم فراشك فراشك واذه واذه بلى بيِتلى بيِتإإ  بكك..  فقامفقام  ومضرأى رأى   فلمافلما ."هِِهلى بيِتلى بيِتإإى ى ومض
الجموع تعجبالجموع تعجبوا ومجوا ومجدب ب..عزيزى القارئعزيزى القارئ ....وا اَهللاوا اَهللاد التأكيد اهللا يغفرالتأكيد اهللا يغفرالخطاي فف. . اا الخطايهل تأكدتَ ِمتَ ِمهل تأكدننغفر خَخَان اهللا ِلان اهللا ِل غفرطاي٣.؟اكاكطاي 

 

ى على ط تعريٍف للذنب هو التعدوأبس. ؟ الذنب الذنبووا ها هأود أن أوضح مأود أن أوضح م ..وقبل أن أتحدثَ عن غفران الذنب 
ة ِموصينوص ايا اهللا أو ملطٍةخالفة قانون لساِك حٍةم..نفِس:ثالبيل الِم فعلى س أعتبر ذنباً إذا خالفتُ قانوناً من ى م

الِع وبذلك أستحقُّ..اقوانين البالد التى أعيشُ فيه الذى ي هِذقاب عليه قانون البالدِهنص ..هناك قوانين وكما أن  
ة ِمأرضينوض اِتع الحكوماألر ِةضيلتوفير الع دل بيالنّن اس وقدشُ يوبهفف .. أحياناًا النقصيوجيوجددقوانين قوانين س س مة مة اوياوي

وضوضهعهِل ِلا اُهللاا اُهللاع صصالح البشَشَالح البر ليعيشُعيشُر ليوا بها ِفا ِفوا بهى سى سالم وأموهِذ وهِذ....انانالم وأم ه ال يه ال يهشوبهألنّا نَا نَشوب ألنّقص قصههو ا ِمنو ا ِمنضكِل كِلع اِهللاع اِهللاض ىالِح الِحى كمةِِةكم  . 
 

 هل يمكن لنا أن نتصوروجود قوانين س عدم ماوية أو أر؟ةضي..!ال يمكن رذِل تصو ن لمن لمفإفإ.. ك يكن  يكن 
هناك قوانينهناك قوانينفليس هناك ذنب و و فليس هناك ذنب لننطلقَ نطلقَلن   ذِنبيرتكب جريمة أنه م نعلى مذِنبيرتكب جريمة أنه م نعلى موقبوما ع وقبوما ع الم الم جرمجرمونبهذا  فالجميع ..ون

مجرماً  وال نسمى القاتَل .. وال اعتراف بالذنب وال بالجريمة.. بال قانون ضابط فى فوضى ولعاش الناس..أبرياء
فِمن أين .. عزلهم بعيدا عن المجتمعال لنت حاجة لسجون تضم المحكوم عليهم و وما كا..فهو محسوب من األبرياء

فِمن بدء الخليقة حين قتَل قايين .. الحقيقة التى يتعذر إنكارها أن اهللا لم يخلقنا لنعيشَ فى فوضىالحقيقة التى يتعذر إنكارها أن اهللا لم يخلقنا لنعيشَ فى فوضىإن إن ..؟تاتى األحكام
 ."ضض األر األرنن ِم ِمارخ إلىارخ إلىوتُ دم أخيك صوتُ دم أخيك صصص":  نادى اهللا قايين القاتل قائال.. وكانت هذه أول جريمة قتلأخاه هابيل

 

قد يستجيب اإلنسان لصوِت ضميره فيرجع .. لقد خلق اهللا الضمير فى اإلنسان ليشعره بالذنب إذا ارتكبه 
  التى تخبُئِة كالنعام.. وفساِدِهِه فى غي ويستمر بداخلِه أو قد يخرس اإلنسان صوتَ ضميرِه..إلى اهللا مستغفراً

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع     ،        ٢ : ٩ إنجيل متى ١
 ١٩ : ٢٣سفر العدد       ،     ٢٠ : ٥إنجيل لوقا    ،       ٥ : ٢ إنجيل مرقس ٢
  ٢٤ : ٥ إنجيل لوقا    ،    ١٠ : ٢إنجيل مرقس      ،       ٦ : ٩ إنجيل متى ٥
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رأسا ِفهى الريرىم نليس هناك م على كلِّ..ال ظنّاً منها أن اهللا رقيب أن عم ال يقبل .. رشَ ب اهللا قدوس إن
يسكتُ وعادٌل ال.. الشرعلى الشر  ..ال يرفض ورحيميستغفر نم ه..الج وإال هلك رحيم اهللا غفور إن فليس ..ميع 

إن كان اهللا غفوراً فلماذا لم يغفر آلدم وحواء مع :  وقد يسأُل سائٌل.. لم يقترفْ إثماًهناك من لم يصنع شراً أو
يتعدي ولكن هناك شرطاً :  اإلجابة!.ا إال وصية واحدة وطردهما اهللا من الجنة؟أنّهما لم إن اهللا بكل تأكيد غفور

 ورحمته تستلزم غفرانه ..تلزم إدانة المذنب فعدُل اهللا يس..للغفران وهذا الشرط يجمع بين عدل اهللا ورحمته
  الذنب ال يغفر.. لذا جاء ابن اِهللا" سفك دم ال تحصل مغفرة سفك دم ال تحصل مغفرةبدونبدون": يتغير وهو أنّه  وقانون السماء ثابتٌ ال.للمذنب
لنا بمجالغُ طلِبِدر ان ِمفراِهللان . .غِفوال ينَ ألنّا لنَ اُهللارينَا أدا أونؤد ى عالًمح ناًس..اتُسنَ فالحال ي ١.يئاِتذهبن الس  

 

 ةال بد للخطية ِمن أجرو ..ه عقابوخطية الخاطئ تستلزم .وساًيتسامح اهللا مع اإلثم وإال ما كان اهللا قد ال 
 كانت الوصية . ذنوبه ومات نيابة عنهر محكوم عليه بالموت إال إذا تحمل آخَذنبوالم. "وأجرة الخطية هى موتوأجرة الخطية هى موت"

هذا ما كان يحدثُ فى . فى العهد القديم هى تقديم ذبائح يسفك دمها للتكفير عن الخطايا وللحصول على الغفران
العهد القديم حتى جالم سيحاء السيدابن اهللا م تجل.داًس قدقاَل عنه وحنّ يا المعهوذا حمُل اهللا الِذهوذا حمُل اهللا الِذ": دانمى يخطية ى ي خطية رفع رفع

ذلك التدبير اإللهى .  وحواءما فيهم آد بمماه خطاين ِملبشَرن اهللا فى محبته للبشرية صنع تدبيراً لخالص اإ. "العالمالعالم
  ذَلذَل حتى ب حتى ب العالم العالم اُهللا اُهللاببححأأ هكذا  هكذا ههألنّألنّ":  الكتابى ونكتفى اآلن بذلك النص..نجده واضحاً بجميع أسفار الكتاب المقدس

الم الم  الع العديندينالم ليالم ليلى العلى العإإ  هه ابنَ ابنَ اُهللا اُهللالْْلرِسرِس ي ي لم لمههنّنّ أل أل....ةةبديبديياة األياة األ له الح له الح بل تكون بل تكون بِه بِه يؤمن يؤمننن م م كلُّ كلُّهلكهلك ال ي ال يىى لك لكحيدحيد الو الوههابنَابنَ
  ٢."حيِدحيِد الو الون اِهللان اِهللام ابم اب باس باسننؤِمؤِم ي ي لم لمههنّنّ أل أل.... دين دين قد قدننؤِمؤِم ال ي ال يىى والِذ والِذ....داندان ال ي ال ي بِه بِهننؤِمؤِم ي يىى الِذ الِذ....المالم الع الع بِه بِهصصخِلخِل لي ليبْلبْل

 

 مارستها يكسبون رضا اهللا عليهم ظانين أنهم بم.. الناس يسيرون وراء تقاليد موروثةما نرى بعضكثيرا  
بعضهم ظن أنه بكثرة الصالة يغفر له وبعضهم ظن أنه بممارسة الشعائر .. وينالون صفحه وغفران خطاياهم

الدينية والصوم والزكاة وزيارة األماكن المقدسة يرعنى اُهللاض همغِف ويرله مم ا تقدما تأخّ ومر..وآخر ون يون عذب
أجسادهمويقد مون )حتى أوالدهذباِئ )محأو ي قدونَمار أو يلقونَم للنّههِفم ى مياه أنهار ظنوها مسة لكسب رضقد نا م

 ٣.لغفران ِل اُهللاأهى هي الِذحيحاس عن الطريق الص النِّعد ليبليسها إبع ابتد التىِخدعال هى ةوكثير. .وندبعيأو ما 
 

 لقدج باء رسالة بولس الرسِنؤِمول إلى مىى فيلباألص أ ىاح الثاِنحني سالم الذى إذ كان فى الذى إذ كان فى "سيح وع
جد جد ذ وذ وإإ و و.... شبه الناس شبه الناسىى ِف ِفد صائراًد صائراً صورة عب صورة عبه آخذاًه آخذاًخلى نفسخلى نفسأأ لكنه  لكنه .. معادال هللا معادال هللان يكونن يكونصورة اهللا لم يحسب خلسة أصورة اهللا لم يحسب خلسة أ

 ..ر كفارة لخطايا العالم الطاِهمهد وعسي قدم ."الصليبالصليب  طاع حتى الموت موتطاع حتى الموت موتأأ و و....هه نفس نفسنسان وضعنسان وضعإإفي الهيئة كفي الهيئة ك
وألنه ابن اهللا غير المحدود فدميأتى ف..ِهالِص بخَمن المؤمنين غير محدود خالص عدد كفيٌل له نإلى اهللا معترفاًم  

   ٤. فى سفر الحياةهم اس ويكتب ينال غفراناً وتبريراً وبنوية هللا..بخطاياه تائباً عازماً على تبعية الرب ِمن كّل القلب
 

 لقد ظهرالر بي سوعوقاَلقَشِْم إلى ِد وهو فى طريقِهولس لب لهذا ظهرتُلهذا ظهرتُ":  لهلك أل أل لك نتخبكماًماً خاِد خاِدنتخبك  
  ممههونَونَيي ع عتفتحتفتح ِل ِلهمهمليليإإ  لكلكرِسرِسأأنا اآلن نا اآلن أأمم الذين مم الذين  األ األنن وِم وِمبِِبعع الشّ الشّنن ِم ِماكاكييإإ   منقذاً منقذاً.... بِه بِه لك لكرراظهاظها سا س وبم وبمأيتَأيتَا را ر بم بمداًداًاِهاِهوشَوشَ

  عع م مصيباًصيباًا ونَا ونَان الخطايان الخطاي غفر غفرىىان بان بيميمنالوا باإلنالوا باإل حتى ي حتى ي..لى اِهللالى اِهللاإإطان طان لطان الشيلطان الشي س سننلى نور وِملى نور وِمإإ  اٍتاٍت ظلم ظلمننوا ِموا ِمجعجعرر ي يىىكك
المالمقدسيسيقدلقد كتو .."نب بولس سوُلالرِنؤِم إلى مى أفسيقوُلس عن الرب ي سفيِه فيِهىىالذالذ": وع لنا الفداء لنا الفداء بد هِِهمِِم بدغفر غفر انان  
طأ طأ خْخْأأ  ننإإوو  ..ئوائواطِِط ال تخْ ال تخْىىكك هذا ِل هذا ِلليكمليكمإإ  كتبكتبأأ  ىىوالِدوالِدأأا ا يي" : يقوُلالرسوُل اوحنّ ي وكتب.."هِِهمِتمِتععى ِنى ِننَنَ ِغ ِغببسسا حا حطايطايالخَالخَ

 ٥."اًضضييأأالم الم  الع العا كلِّا كلِّطايطايخَخَ ِل ِلا فقط بْلا فقط بْلانَانَطايطايخَخَ ِل ِلسسليلي  ..ااانَانَخطايخطاية ِلة ِلوهو كفاروهو كفار  ارار الب البسيحسيح الم الموعوعسس ي يبِِب اآل اآلددنْنْ ِع ِعفيعفيعا شَا شَ فلنَ فلنَددححأأ
 

 أدعل أخى وكتشتركى ِتِفى ِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..أشكركاِف غَا يالثم واإل راِفصح ن الذنِبع.. 
آتى إليكخَعترفاً ب مطايتائباًماًاِد نَاى صفحك أطلب وغفر انك ..ليسصنعته لبر ولكن قة ِف وِثاناً إيمر م الطاِهى الد

المفوك ِمسى أجِلن.. أرفعِفىالِت ص ى اسم يسوع.. الّتِكمعلى و ِدعكقلتَ ي نقبلْْ: ا مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه. 
  

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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 ٢٢: ٩ الرسالة إلى العبرانيين ١
             ١٦: ٣  &  ٢٣: ١إنجيل يوحنا     ،        ٢٣: ٦ؤمنى رومية ة بولس الرسول إلى م رسال٢
      ١٨ -١١: ١سفر إشعياء                                  ،        ٢١: ٧ إنجيل متى ٣
٤
    ٨ – ٦: ٢ بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى رسالة 
٥
         ١: ٢ األولى  الرسوليوحنا رسالة ، ٧: ١أفسسولس الرسول إلى مؤمنى  برسالة          ،       ١٨ – ١٦: ٢٦سفر أعمال الرسل  
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