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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م   ٢٠٢١ بر�لأ                                   للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 اغفروا لبعضكم البعض 
 )٢١:١٨"يا رب كم مرة يخطئ إ�ّ� أ�� وأنا أغفر لھ؟ هل إ�� سبع مرات؟" (مت

: اغفر  "قال األنبا بيمن عن األنبا إ�سيذوروس أنھ عندما �ان يخاطب اإلخوة �� الك   
ً
 واحدا

ً
نيسة �ان يقول شيئا

"ألخيك ح�ى ُ�غفر ل
ً
 أن يصط�ح مع   ٨ك أنت أيضا

ً
من ير�د أن يتصا�ح مع هللا و��ون �� سالم معھ يجب عليھ أوال

ي أبصره كيف يقدر أن يحب  يحب أخاه الذال  أخيھ. إن قال أحد إ�ي أحب هللا وأ�غض أخاه فهو �اذب. ألن من  

" (هللا الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الو 
ً
الغفران، بحسب  ).  ٢١-٢٠:  ٤يو١صية منھ أن من يحب هللا يحب أخاه أيضا

اآلباء، هو املدخل إ�� حياة التو�ة، و�التا�� إ�� مل�وت هللا. الغفران هو البداية والبداية الضرور�ة �جميع املسا��  

. بدون  �خطايانا الكث��ةية ال�ي سوف تقر�نا من هللا ا�حب الذي هو نفسھ هو الذي يتم�� �غفرانھ  الروحية ا�حقيق

، ن�جنا �� مل�وت هللا املتسامح سوف �عاق ، غفران حقيقي شاملالغفران، بدون 
ً
 . قد ُيمنع بل أنھدائما

 
 �� ا�حياة امل    

ً
 �� الكنيسة، كث��ا

ً
سيحية، لدرجة أننا، �� كث�� من األحيان، نن�ىى  نحن نتحدث عن الغفران كث��ا

 املركز�ة ا�حقيقية ال�ي  ببساطة أن �ستمع. نن�ىى مع�ى هذا املصط�ح،  
ً
هذه الفكرة، وهذا العمل، ونن�ىى أيضا

يتم  للغفران  يجب أن ت�ون   إ��ا مركز�ة  �� املسيح.  �� كتابات    ا�حديث ع��ا �� حياتنا  ، ليس فقط 
ً
 وتكرارا

ً
مرارا

�� ا�خدمات الليتورجية للكنيسة، و�� الصلوات، و�� ال��اتيل، و�� �ل زاو�ة وجانب من جوانب ا�حياة    اآلباء، ولكن 

األرثوذكسية. ومع ذلك، نفقد أثر الغفران ر�ما ألننا �سمع عنھ �� كث�� من األحيان. ومع ذلك فإنھ يبقى املفتاح  

 واملركز�ة ل�ل ما نحن عليھ و�ل ما نقوم بھ، وعندما نو�� اهت
ً
ملا تقولھ الكنيسة �� صلوا��ا وتراتيلها حول    ماما

 �� قلو�نا  مغفرة هللاواقع تلقي  ب  وارتباطهاا�حاجة إ�� املغفرة، حول فعل املغفرة،  
ً
ندرك مدى  ،  ، عندما �ستمع حقا

 .مركز�ة الغفران ا�حقيقيو  أهمية

 
�ان    خ أ�ى أ   :شيشوي من أقوال آباء ال��يةمأخوذ من أقوال األنبا    نتذكر تلك املركز�ة بقول آخر من بر�ة مصر    

من أخ آخر إ�� األب وقال لھ: لقد أساء أ�� إ�ّ� وأرغب �� االنتقام منھ. فحاول األب أن �عز�ھ وقال: ال    قد أه�ن 

تفعل هذا يا اب�ي. بل با�حري دع االنتقام �. لكنھ قال: لن أهدأ ح�ى أنتقم منھ. فقال األب: دعنا نص�� يا أ��. 

 للمذنب�ن إلينا. و�ذ سمع األخ تلك  نا ال �غفر  وملا وقف قال بصوت عاٍل: يا أبا 
ً
لنا ذنو�نا كما ال �غفر نحن أيضا

 ال�لمات سقط عند رج�� املعلم وقال: لن أ�عارك مع أ�� قط. اغفر �� يا أ�ي ا�حبيب! 

 
 آباء البریة أقوال  –األنبا إیسیذوروس   ۸
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. إننا ندعو هللا أن �ستجيب ل  ة الر�انية ألبيناعندما نص�� الصال    
ً
 مرعبا

ً
 سر�ا

ً
نقدم    مثلما قلبنا  فإننا نفعل أمرا

ذنب�ن إ�ّ�". إننا ندعو أنفسنا إ��  مثلما أغفر ألولئك املغفر �� خطاياي  إلخوتنا وأخواتنا. "�عاَل يا رب وا  قلبنا لھ

 ال يتجزأ من �ل صالة �� الكنيسة األرثوذكسي
ً
  ة.عالقة من الغفران املتبادل �� تلك الصالة ال�ي �ش�ل جزءا

صالة ال�ي علمها الرب لتالميذه، و�� ال�ي تظهر لنا وتذكرنا باستمرار ليس فقط أنھ ينب�� علينا أن  � التلك �   

�غفر بل أن الغفران الذي نظهره من نحو إخوتنا مرتبط بقدرتنا ع�� ا�حصول ع�� الغفران من هللا. وع�� العكس  

  . إنھ طلب ب �� االنتقام الذي هو ذئب �� ثياب ا�حملألننا نرغ(ا بمقدار ما ال �غفر ونرفض الغفران  نمن ذلك، فإن

 بالكراهية ألننا نخ��ن الغضب  ما هو  
ً
أو العداوة أو ح�ى عدم االرتياح الذي يجعلھ  حق وعادل ولكنھ ي�ون مدفوعا

 
ً
 مرعبا

ً
 هللا معنا.   قامهاأ  �يال  عالقة الغفرانر الغفران ونقدمھ)، بمقدار ما نكس  أن نطلب  أمرا

 
الزهد.  يإنھ تحد  .ليس من السهل أن �غفر    إنھ عمل حقيقي من  فعل �سيط  توجد أوقات ي�ون ف��ا مجرد  . 

لدبالنسبة  .  مباشر الذين  وثيقةألولئك  عالقة  أن  ي�ون  ،  معهم  ينا  األحيان  �عض   �� السهل  األشياء  �من  غفر 

الصغ��ة، ور�ما أشياء كب��ة. لكن الغفران هو فعل طاعة ومحبة و�ن�ار حقيقي للذات، واختبار ا�حب ا�حقيقي  

، هناك نوع من ا�خوف ا
ً
. عندما ي�ون األمر صعبا

ً
 سهال

ً
لذي  يأ�ي �� تحدي الغفران ا�حقيقي عندما ال ي�ون أمرا

   .غفرانتقديم ال �سببيأ�ي من االعتقاد بأننا قد �عا�ي 
 

 قد ي   
ً
يأ�ي من قلو�نا، داخل أرواحنا املضطر�ة: ا�خوف    جيب �خص ما �ش�ل �ىيء، ولكن هناك خوف أك�� غدرا

. هل أنا مستعد للغفران؟ هل جئت إ�� م�ان أشعر فيھ  حالة الرفاهية ال�ي نحن عل��امن اإلحراج، ا�خوف من  

 إ��  أنھ يمكن�ي أن أ
ً
: ليس  املغفرةغفر لھ؟ هذه أسئلة مميتة وخط��ة ع�� ا�حياة املسيحية. املسيح يدعونا دائما

، ليس �� املستقبل، ليس عندما �شعر باالستعداد أو ح�ى امليل، ولكن اآلن، �� هذه ال�حظة. أ�ي،  
ً
اغفر ��  غدا

 أن�ي    ل�ي ن�ون قادر�ن ع�� املسامحة علينا أن ننظر إ�� الصليب  كما أغفر. 
ً
 وندرك أوال

ً
بحاجة إ�� نف�ىي  يوميا

املسيح ع�� الصليب. "�ان من الطبي�� أن ت�ون ال�لمة األو�� ال�ي ينطق ��ا الرب    سمرت، وأن خطاياي  املغفرة

" قال:  ألنھ  وحشية،  بقسوة  عاملوه  الذين  ألولئك  املغفرة  صالة   �� الصليب  أناع��  لكف  وأما    وا أحب  :مأقول 

).  ٤٤:٥مت(  الذين �سيئون إليكم و�طردونكم"  وصلوا ألجل،  أحسنوا إ�� مبغضيكم ،  وا العنيكم، بار�مك ءأعدا

  �سلكهللا  من املؤكد أن 
ً
 ٩" ووصاياهلتعاليمھ  وفقا

 
     

ً
نوا من النبالء الكث�� من الناس العظماء بنفس الطر�قة لك��م لم ي�و   لقد ابت��غفر " �هو أن  أن ت�ون منتصرا

. لقد تفوهوا ب�لمات مر�رة وماتوا وهم �شتمون جالد��م وقتل��م، لكن املسيح انتصر عندما قال  ضيقا��م��  

هم  لل��ود الذين �انوا يقتلونھ الذين منح لآلب: "اغفر لهم". قال أحد اآلباء القد�س�ن ذات مرة: "ملن ص�� �سوع؟ 

�عذيبھ العنيف ومعاناة شديدة. ولو ص�� من أجلهم �عد قيامتھ �عد أن  بر�اتھ الكث��ة. وص�� من أجلهم وسط  

 إ�� هذا ا�حد، بل �ان يطلب    تاختفى عذابھ وتبدد
ً
غفرة  املأحزانھ، وتذوق حالوة ثمار موتھ، ملا �ان األمر مذهال

ھ أو  عدائھ وهم �شتمونھ ويسيئون إليھ. وطلب الصفح عن أعدائھ قبل أن ينطق بأي �عب�� آخر ح�ى عن نفسأل 

 ١٠عن أمھ أو يوحنا تلميذه" 

 
 المصلوب" یسوع "  –القس منسى یوحنا  ۹

 یسوع المصلوب" " –القس منسى یوحنا  ۱۰
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. حب  أ    
ً
تق  مرة فكر "  والتمس عذرا :  يرجل 

ً
،  ليت "    قائال ،  عي�ي  مخل�ىي     ت�ون يا 

ً
 ،  مصباحا

ً
ز�تا   �ح�يو ،  ودمي 

 
ً
حبك". أل��م ال �عرفون ما يفعلونھ. هذا هو التماس للرحمة،  بح��ق  �ذوب و ي  بداخ�� وخار��، و�ل ما هو  شموعا

 يقلل �� السماء.  املراحم ي�� األهمية. إ��ا أفضل عر�ضة مرفوعة إ�� أ� املع�ى، جميل�� ق ي عم �� الش�ل، �سيط

من شأن جرائم قتلتھ ح�ى �غفر لهم اآلب. واالستنتاج الذي استدل عليھ كالم املسيح إذن هو أن الذين  ا�خلص 

أنا    أ��ا اإلخوةواآلن  س الرسول، "صلبوه لم يدر�وا عظمة ا�خطيئة ال�ي ارتكبوها. وهذا يتوافق مع �لمات بطر 

 أالة عملتم كما رؤساؤكم  أنكم بجه  أعلم
ً
، ملا صلبوا رب  عرفوا"أل��م لو  :) و�لمات القد�س بولس١٧:٣أع"، ( يضا

 ١١" ).٨: ٢�ور  ١( ا�جد"
 
       

ً
  أن نتعلم من هذا التوسل ضرورة مسامحة أعدائنا الذين يضطهدوننا. إذا �ان هللا،  ومع ذلك، ينب�� لنا أيضا

 ١٢، أال �غفر �خصومنا؟ وحالتنا الوضيعةب�ل قوتھ املهيبة، غفر ألولئك الذين جرحوه، فهل علينا، �� بؤسنا 
 
حبھ  يقوده طبيعتھ البشر�ة العقالنية، سوف �غفر ل�جا�ي وعالوة ع�� ذلك سوف ت الذي  ال�خص   فإن ذلك، ومع     

 
ً
جاهد  �بذل �ل ما �� وسعھ للقضاء عليھ.  املر�ض ولكنھ يكره املرض و  كما يحب الطبيبتجاهھ   وسوف ي�ون رحيما

 
ً
إسقھ. ألنك إن فعلت هذا  فإن جاع عدوك فأطعمھ. و�ن عطش ف، "بمحبتك وعطفكمرض عدوك    ل�ي �عا�ج   إذا

القد�س بطرس الرسول يضع    ).٢١-٢٠:  ١٢  " (رو تجمع جمر نار ع�� رأسھ. ال �غلبنك الشر بل اغلب الشر با�خ��

تم لم يكن �شتم  أمامنا مخلصنا كمثال ع�� ذلك عندما يقول: " 
ُ

الذي لم يفعل خطية وال ُوجد �� فمھ مكر. الذي إذ ش

 و�ذ تألم لم يكن ��دد بل �ان ُ�سلم ملن يق�ىي �عدل" (
ً
  إساءة تحمل  ناس  كث�� من اليخ�ىى ال  ).٢٣-٢٢:  ٢بط١عوضا

الل�ن يصرف الغضب، والكالم املوجع  "ا�جواب   يقول: الرجل ا�حكيم األشرار لئال يتم ��جيعها ع�� االستمرار ولكن 

ا�جا�ي بقدر ما  ١:١٥أم(  "��يج ال�خط إذا قلنا إن املسيح، �إل  تؤثر). إن معاقبة ا�خطيئة ال تؤثر ع��  ھ  مغفر��ا. 

 ع�� مسامحة ص
ً
  كيف غفر ھ ولكننا كبشر ال نملك نفس القدرة، فعلينا أن نتأمل يوسف  يلبامتجسد، �ان قادرا

ال تقم لهم هذه  يا رب  "  :هو يصرخ بصوت عاٍل و   استفانوسإيذاء شاول الذي �س�� لقتلھ و   كيف رفض وداود    ،إلخوتھ

ضطهد فنحتم : "قال القد�س بولسكما  ، و رجم ح�ى املوتبينما �ان ي)  ٦٠-٥٩:  ٧أع(ا�خطية"  
ُ
شتم فنبارك. ن

ُ
  ١(  "ل�

   ).١٢:٤  �و
ً
أيضا ننظر  ك��يانوس  وقد  القد�س  ُح   إ��  عندما  خمس  الذي،  بإعطاء  أمر  بالسيف،  باملوت  عليھ  كم 

الذهب   من  يؤثر    نفذالذي    سيافللوعشر�ن قطعة  ما  بقدر  الروح  يؤثر ع��  ال �ىيء  مرتجفة.  بيد  غفران  ا�حكم 

. ال شك أن غفران الرب �ان لھ تأث�� أعمق ع�� النفوس من االنتقام الذي �ان يمكن أن يحدث �� أي وقت  اإلساءات

قصة    قبيلةرئيس  قص ع��  مبشر ذات مرة  م�ىى، وهذه ا�حادثة ال تزال رائحة عطرة تنتشر �جذب الكث��ين. يقال أن  

 أنمغفرة املسيح ع�� الصليب. و�مجرد أن انت�ى
ً
بالتعب�� عن  لمبشر ل ھ لو ُسمح، أمره الرئيس بمغادرة البالد مو�حا

الناس   إ��  ال�لمات  التعاليم �� دي  فإنھهذه  األرض.    ة تلكنايخ�ىى أن ينجذبوا إ�� املسيحية لعدم وجود مثل هذه 

للنوم مع العداء    ). الكث�� من الناس يذهبون ٢٧-٢٦:  ٤ف  أ(   "ميظكال �غرب الشمس ع�� غ "  :القد�س بولس  نان�ح

الرا�خ �� قلو��م. ماذا سيفعلون إذا جاء املوت فجأة عل��م بينما هم ال يزالون يحملون عداوة تجاه اآلخر�ن؟ هل هم  

السماء   بوابة  من  االق��اب  ع��  أوغسطينيقول   ١٣؟ �  عداو��م  مقدم�نقادرون    الذي ،  هيبومن    وسالقد�س 

 
 یسوع المصلوب" "  –القس منسى یوحنا  ۱۱
 یسوع المصلوب" "  –نا القس منسى یوح ۱۲
 یسوع المصلوب""  –القس منسى یوحنا   ۱۳
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فعل لك املز�د من الضرر  ي�� أن عدوك يمكن أن    التفك��  بطالنتخيل  "  :ة لألشياءلطبيعة ا�حقيقي ا�عمق    يكشف

   –من وقت آلخر �� حياتنا  االعتقاد  هذا    ى نتب�ونحن جميعا    -ك. تخيل غرابة اعتقادنا  ئمن عداأك��  
ً
آخر    أن �خصا

 الكراهية ��    نن�يندما  ، عوعقل �خص ما  قلبو�ل  ،  نفسا�حادث ليمكن أن يضر بنا أك�� من الضرر  
ُ

  لق جسم خ

 الكب��. تنا للصوم قف هنا كبوابيإنھ خل ل�خالص. كمد  الغفران يقف . و�ص�ح لھ ل�حب
 

��ا واحدة من أندر  إ .  ت�ون تلك صدمةالغفران،    عدممقاومة ا�جسد و   �خص ما، بقوة روح هللا،  يتجاوز   عندما   

 ى �عندما تر ��ا إ. حياةا���  ال�ي يبحث ع��ا ا�جميع ال�حظات
ً
كما لو كنت  حقيقي روح هللا  أن ع��  عينيك املادية دليال

 
ً
 قلو�كره  ت  وقلوب،  بجسد ينتقم من جسد  شبعامل(   العالم  يرى ها. عندما  اأن تلمسھ. إ��ا �حظة ال أحد ينس  قادرا

ً
، ا

 �خص   فجأة  )ك��ياءرتفع ضد  يك��ياء  و ،  وقبضات يد تصفع قبضات يد
ً
"أنا أغفر"    :و�جرؤ ع�� الهمس  سيفھ  يخفض  ا

الشر، والسماء تالمس األرض، وأغ�ى دليل ع�� حقيقة    يتوقفمن هذا الكالم،    �ح البصر. ��  فإنھ يوقف ال�ل...  

اإلنجيل ي��دد صداه ليس فقط �� ذلك اليوم ولكن لألجيال القادمة. بينما ا�خالص هو ما يجلب جسد اإل�سان إ��  

أن    ھيرى هذا يمكن  الغفران هو أعظم دليل ع�� أن حقيقة هللا �عيش فينا. وال أحد فإن  ع روح هللا،  م  �امل  توافق

 يبتعد دون أن يتأثر. 
 

 يتغ�� قط ولم يُ لم ي  "تذكر أن دليل االنتقام ا�حبوس داخلك   
ً
.  قوِّ مارس العدالة قط. إنھ لم يجعل أحدا

ً
إنھ  م خاطئا

 يتوب    للم يجع
ً
إنھ فقط يؤذيك و�حبسك وراء  أحدا ال�حية. إنھ مثل ا�جلوس ب�ن    ملصقعن �ل ما عمل قط. 

 م��ا يُ 
ً
 أن تجعل أيا

ً
.  أنقاض مب�ى م��دم رافضا

ً
 حمل �عيدا

ً
. ينب�� ع�ّ� أن أتمسك بذاك الزجاج  : الإنك تصرخ قائال

نب�� النظر إ�� األمر ع�� حقيقتھ: إنھ دليل ع�� ��اية  . ياملتناثر وذلك الطوب املتكسر، و�ل األطر امللتو�ة مثل الع�ىي

 صا�حة ملب�ى  ، فإن نفس هذا امل�ان ي�ون أنقاض املؤذية والتخلص م��اتعرف املرء ع�� األ ما. ولكن بمجرد أن ي
ً
رضا

   جديد جميل.  
ً
، وال �� سالحك  ، وال �� ذكرى إلثبات امل�ان الصعب الذي اج��ت فيھهذه األدلة ا�جموعة ليست كن�ا

تحقيق العدالة. إ��ا أنقاض. وع�� الرغم من أنك �عتقد أ��ا تحميك وأ��ا تجعل عاملك أفضل، إال أ��ا قبيحة  السري ل

والبدء �� التخلص م��ا. يمكنك أن    سمها ا�حقيقيإيتعلق بتعا�� قلبك. حان الوقت لتسمي��ا ب ا  مسننة. ال �ىيء ف��و 

. ينب�� أن تفرغ منھ ما يكفي ل�ي  قبيحداخل ملف ذكر�اتك  ر من ب�ن �وم��ا. ليس �ل �ىيء  تأخذ ما هو ليس مكسو 

،  ل. يستقبِ تتحول من �خص حز�ن إ�� �خص م
ً
مكنك العثور ع�� الكث��. سوف ي�ون التعا�� الذي تكتشفھ رائعا

 قط  ولكنھ �� األغلب ل
ً
ن �عطيك أجو�ة عن ملاذا حدث �ل هذا األذى. التصا�ح مع املا�ىي ال �ع�ي أنك لن ت�ون قادرا

شعر  سبب ل�ي �الال يتع�ن عليك أن �عرف  يوجد �ىيء أفضل من األجو�ة.  األمر ا�جيد هو أنھ  ع�� استيعاب ما حدث.  

اذا لم يحبوك، ولم يحموك، وملاذا لم يبقوا كما �ان ينب�� بالتحسن. ملاذا آذوك، ملاذا أساءوا فهمك، ملاذا غدروا بك، مل

و�صارعون مع  متعددة الطبقات مع مز�ج غامض من آالمهم ا�خاصة. إ��م يتعاملون مع حسر��م  "إن أسبا��م    عل��م.  

يتخذون ا�خيارات ال�ي قاموا ��ا. معرفة    ��مي جعل. و�� ال��اية، ال أعتقد أ��م �عرفون ح�ى �ل األسباب ال�أنفسهم

 أو  ا باملرةهدية ع�� اإلطالق إذا �ان ال مع�ى له  �� ليستملاذا  
ً
 . ر�ما أحبوا أنفسهم كث��ا

ً
   قليال

ً
قلو��م    �انتر�ما    .جدا

   منكسرة
ً
ما�ىي لم  كسورة مع  املقلوب  ال، ولكن  تحتقرأو    تضربكسر أو  تنال    املرنةقلوب  ال.  ةأو هش   قاسية أو    جدا

منھ يت التعا��  األحيان    م  من  كث��   �� عل��ا  العثور  و�  آخذةيمكن  يتأملون،  إ��م  "يقولون  لمسارات خاطئة.  سعون"، 

. األلم الذي ُ�سقطونھ هو مجرد محاولة �حماية �ل ما  �عنو��ا  �لمات ال  
ً
�ش�ل ال يصدق داخلهم. وال    ما هو هشحقا

رهينة ملا قد    يجعلكانتظار �ىيء م��م   إنحتاجھ.  ليست ما ت��  جابات حول ملاذا  اإل أعرف ملاذا فعلوا ما فعلوه ولكن  
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 ئھال ي�ون ال�خص اآلخر ع�� استعداد من أي وقت م�ىى إلعطا 
ً
فلتتعا��، وضع   . لكن إذا كنت تر�د امل�ىي قدما

 ما يؤملك. إنھ اختي
ً
 رك مئة باملئة.اجانبا

 
أنت  ظ  حتفا اال    بينما   

ً
امل�ىي قدما �شبھ محاولة  إنھ  أك�� حمل.  هو  والعداوة  الغفران،  وا�حقد، وعدم  بالبغضة، 

 باملا�ىي. دعونا نص�� ألجل �عضن
ً
نا املسيح. دعونا  حب و�غفر لبعضنا البعض كما غفر لا البعض، ونمازلت مر�وطا

هذا ا�حمل الثقيل الذي يثقل قلو�نا و�فقدنا فرحنا وسالمنا ألنھ قال: "�عالوا إ�ّ� يا جميع املتعب�ن   نجري إليھ ونطرح

تجدوا راحة لنفوسكم.  فو�علموا م�ي أل�ي ود�ع ومتواضع القلب  عليكم  والثقي�� األحمال وأنا أر�حكم. احملوا ن��ي  

  )٣٠-٢٨: ١١ألن ن��ي ه�ن وحم�� خفيف" (مت


