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 معضلة الغفران
 بقلم أر. يس. سربول 

ا. كما أن جزء  وح�تهم ما يعنيه حقًّ  الغفران يعد الغفران معضلة دلى كث��ن �سبب سوء فهمهم ملا ينطوي عليه
كثً�ا ما �تل الزتامن ب� شعورنا   .أننا كثً�ا ال �ستطيع اتلمي� ب� الغفران والشعور باملغفرة  هومن هذه املعضلة 

 بالغفران وحقيقته. 

ث� شخص  ذات مرة، أىت إيلَّ    خطية ما، وقد ص�َّ  شديد �سبب خطيته. قال إنه ارت�ب عن شعوره بالضيق يلحدِّ
غفران اهللا.   يلخترب أن يفعلعليه  اكنأي تعز�ة. اكن ير�د أن يعرف ما  كثً�ا من أجل هذه اخلطية، لكنه لم يتلقَّ 

طية  خل  غفران اهللاإىل أن يطلب  ه حباجةنفقد أخربته أ، أن يغفر هلع إىل اهللا ل�ن بما أنه اعرتف خبطيته وتترضَّ 
ْ�نَا اإِِن يقول اهللا: " .اتلكربُّ أخرى، أال و� خطية  َرنَا ِمْن  ْعرَتَ ِمٌ� واََعِدٌل، َحىتَّ َ�ْغِفَر نَلَا َخَطايَانَا َو�َُطهِّ

َ
خِبََطايَانَا َ�ُهَو أ

 إِثْمٍ 
ا ). ح� ال نؤمن أن اهللا قد غفر ٩: ١يوحنا  ١( "لُكِّ ك يف أمانته.  �ُشكِّ  فإننانلا بمجرد أن اعرتفنا خبطيتنا،  حقًّ

رفضنا ل، ذلا علينا أن نطلب غفران اهللا الكرب�اءكما لو أننا نقول ال يم�ن الوثوق يف وعد اهللا. و�عد هذا قمة 
 اإليمان بوعده. 

ا�  جَّ امل غفران  ال  قبولذلك. فح� نقع يف اخلطية، من أصعب األمور علينا هو    أ�رث منتنطوي معضلة الغفران ىلع  
ة. نظن أن غفران اهللا رائع لآلخر�ن، ل�ن ح� نرت�ب �ن اخلطأ، نر�د  . �ن اكئنات متكربِّ بانلعمة والرمحة

بأنفسنا. مع ذلك، �ستحيل ىلع أي إ�سان فعل هذا. يطابلنا اهللا بقداسة اكملة. و�مجرد أن نفقد   إصالح األمر
ألننا نر�د أن  األمر  مديونون بدين ال يمكننا سداده. يصعب علينا قبول هذا  الكمال، ال �ستطيع اسرتجاعه. فنحن  

 ، ثمرتا إثمنا، نرفض قبول غفران اهللا. غرورنا كرب�اءنا و  �سببن�ون قادر�ن ىلع سداد ديننا ىلع طر�قتنا اخلاصة.  

. بمع� أنه يمكن� الشعور ، أما الشعور به أمر شخيصأمر واقيعإىل اتلمي� ب� الغفران والشعور به: الغفران    نعود 
يمكن� اتلماس العذر نلفيس، يف ح� أن اهللا لم يعذر�،  .و�ة اتلم ا ألن� لم أقدِّ غَفر يل حقًّ بالغفران يف ح� لم يُ 

حىت  الشعور بالغفران  عدم وهذا الشعور الزائف بالغفران قد يقود� إىل الز�غان والضالل. ل�ن يمكن� أيًضا 
عدم  إن ة. ر هل يف احلقيقر هل، فهذا اإل�سان قد ُغفِ بعد ني� الغفران يف احلقيقة. إذا أعلن اهللا أن إ�سان ما قد ُغفِ 

 شعورنا بالغفران ال ينيف حقيقة ما فعله اهللا. 
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ة، أم لكمة اهللا اليت � حق واقيع موضويع؟ ينبيغ ىلع  ة وذاتيَّ ما هل السلطان ىلع حياتنا؟ مشاعرنا اليت � شخصيَّ 
ا �شعر به، بل كنَّ   . فمعضلة الغفران ليست ما إذاه ا لك يوم مستنًدا إىل لكمة اهللا ال إىل مشاعراملسييح أن �يا عمليًّ 

نتُبنا. إن اعرتفنا خبطايانا وطلبنا غفران اهللا من خالل املسيح، قد  ا ما إذا كنَّ   نلا. أنه يغفر يمكننا أن نتيقَّ

غفر هل   لَمنْ  أن نغفرفض ل�ال نغفر ألنفسنا ىلع الرغم من أن اهللا قد غفر نلا. ل�ن من �ن  يف بعض األحيان
؟ يف الواقع، �ن نقر بأننا أرشار ايانا نرى غفران اهللا غ� اكٍف لسرت خط دلرجة أنالرش اهللا؟ ما اذلي �علنا بهذا 

 نعمة اهللا.دلرجة أننا نرفض ون أن نعمة اهللا ال �ستطيع معونتنا. ال، بل �ن متكربِّ دلرجة 

نه أانا. هذا ال يع� ينىس خطاي اهللا  يغفر نلا  ه ح� الكتاب املقدس أن نا مدعونا اآلن نبحث يف مع� الغفران. يعلِّ 
 نه ال �فظها ضدنا فيما بعد. يع� أيمحيها من ذاكرته، بل 

ثار شجار بينكما، يفضح ما اقرتفته  بمجرد أن يُ  نه سا�ك فيما اقرتفته ضده، ثمَّ أأحدهم  أخربك �م من مرة 
غفرانه. ل�ن اهللا ال يفعل هذا. إذا غفر يل اهللا، فهذا أمر نافذ ولن يعود هذا الشخص  قد أبطل إىل حد ما، سابًقا؟ 

ندعها   . اهللا هذه اخلطايا ولن يذكرها أبًدا. مع ذلك، كثً�ا ما نعيد خدش جروحنا القديمة  رفعأبًدا. لقد    يذكر األمر 
 ًدا. �دَّ  ذكر اخلطيةيع� عدم  أبًدا. الغفران  هذه اخلطية أن أذكرألحدهم، ال ينبيغ  تُضِعف العالقة. إن غفرُت 

لآلخر�ن اذلين أساؤوا إيلنا. إن اعرتف هؤالء خبطيتهم وتابوا  أن نغفر  واجبنا هناك أمر آخر ينبيغ انلظر فيه، وهو 
مثلما غفر    هلم،  هلم. قد نغفر  أن نغفر  يس علينا لفمع ذلك، إن لم يتو�وا،  واألخاليق أن نغفر هلم.    فمن واجبنا عنها،  

لم يتو�وا.    نْ دائًما أن نغفر لمَ   علينا   فعله هذا، لم يأمرنا الرب �سوع بأن  ل�ن مع).  ٣٤:  ٢٣لقاتليه (لوقا  الرب �سوع  
). إن تابوا، فقد رحبتهم. لكنك  ١٥: ١٨ مىت  (انظر أنهم أساؤوا إيلكو�خبارهم  أخطأوا إيلك نْ مَ ليمكنك اذلهاب 

  والراعية،  ، باملحبةينبيغ أن تتح�َّ بل ا. �ق لك أن ت�ون قاسيًا أو انتقاميًّ  اللست ُمطابًلا بالغفران إن لم يتو�وا. 
 . ث يف األمر وطلب اتلربئة عالنيةً . ومن حقك اتلحدُّ أن تغفر هلم يس عليكل�ن ل ووالرأفة،  ،واالهتمام

أحد  يف كنيسة املسيح. و� ح� يقع  قسوس ض هلا كثً�ا بصفتنا غفران نتعرَّ تتعلَّق بالمعضلة أخ�ة  فيما ي�
من رش�ك احلياة. يف مثل هذا املوقف، ال بد ىلع  الصفح �طلب وبصدق،  عنها يتوب  يف خطية الزنا، ثمَّ  الزوج�
الرش�ك  ًجا من غ� ملزم بابلقاء مزتوِّ  لرش�ك ومع ذلك، فإن هذا اتائب. لتقديم الغفران ل الُمساء إيله الرش�ك 
بصفته  اتلائب  معاملة�ب ىلع الشخص . يف هذه احلالة، الزنا   بعلَّةالكتاب املقدس ينص ىلع فسخ الزواج اتلائب. 

 بصفته رش�ك احلياة. يف املسيح وليس   أًخا أو أختًا 
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ةوب يف لك ت�و  ةشخص ما �رسق من مكتبنا مخس� مرَّ لمثال آخر  طابله ن أن ل�ن يمكننا  . ال بد أن نغفر هل،مرَّ
أخ يف املسيح. يعد  كاإلبقاء عليه يف وظيفته، ل�ن ال بد أن �ستمر يف معاملته    أننا لسنا مضطر�ن  باتلعو�ض. كما 

ع� بالرضورة  ا مهًما ملفهوم الغفران. يمكننا الغفران واستعادة العالقات، ل�ن هذا ال يهذا املوقف تطبيًقا عمليًّ 
 .ايانا طخل   مستديمة عواقب وجود عدم 

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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