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األحد  - 12.11.2017الموضوع :أغفروا لبعضكم بعض – متى 22-15 :18
أهال بكم .تأملنا اليوم هو في االنجيل بحسب متى ،االصحاح الثامن عشر واآليات خمسطاش إلثنين وعشرين .اليكم قراءة
النص .باسم يسوع المسيح.
ِ
ِ ِ
َخ َ
ك أ َْيضاً
وِا ْن أ ْ
ِح َت أ َ
ك أُ
اكَ .وِا ْن َل ْم َي ْس َم ْع َف ُخ ْذ َم َع َ
َخ َ
ك َوَب ْيَن ُه َو ْح َد ُك َماِ .إ ْن َسم َع م ْن َ
وك َفا ْذ َه ْب َو َعات ْب ُه َب ْيَن َ
َخ َ
طأَ ِإَل ْي َ
ك َفَق ْد َرب ْ
اهدي ِن أَو ثَالَثَ ٍة .وِان َلم يسمع ِمنهم َفُقل لِْل َكِن ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يس ِة
َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْْ ْ
وم ُك ُّل َكل َمة َعَلى َف ِم َش َ ْ ْ
يسةَ .وِا ْن َل ْم َي ْس َم ْع م َن اْل َكن َ
َ
َواحداً أَو ا ْثَن ْين ل َك ْي تَُق َ
ِ
ِ
ض ي ُكو ُن مربوطاً ِفي َّ ِ
َّ
ون ُه َعَلى
ول َل ُك ْمُ :ك ُّل َما تَ ْربِ ُ
الس َماء َوُك ُّل َما تَ ُحُّل َ
طَ
َفْلَي ُك ْن ع ْن َد َ
َُْ
ون ُه َعَلى األ َْر ِ َ
ك َكاْل َوثَن ِي َواْل َعش ِار .اَْل َح َّق أَُق ُ
ض ي ُكو ُن محُلوالً ِفي َّ ِ
ان ِم ْن ُكم َعَلى األ َْر ِ
ول َل ُك ْم أ َْيضاًِ :إ ِن اتََّف َق ا ْثَن ِ
ض ِفي أ ِ
طُلَب ِان ِه َفِإَّن ُه َي ُكو ُن َل ُه َما
َي َش ْي ٍء َي ْ
َْ
األ َْر ِ َ
الس َماءَ .وأَُق ُ
ْ
ِ
ان أَو ثَالَثَ ٌة ِب ِ
ط ُر ُس
َكو ُن ِفي َو َس ِط ِه ْمِ .ح َينِئ ٍذ تََقَّد َم ِإَل ْي ِه ُب ْ
ِم ْن ِقَب ِل أَِبي َّال ِذي ِفي َّ
اك أ ُ
اسمي َف ُهَن َ
الس َم َاوات ألََّن ُه َح ْيثُ َما ْ
ْ
اجتَ َم َع ا ْثَن ِ ْ
ِ
ات؟ َقال َله يسوع :الَ أَُقول َلك ِإَلى سب ِع مَّر ٍ
َغِفر َله؟ هل ِإَلى سب ِع مَّر ٍ
ِ
ات َب ْل ِإَلى
َ ُ َُ ُ
ُ َ
الَ :يا َر ُّب َك ْم َمَّرًة ُي ْخطئُ ِإَل َّي أَخي َوأََنا أ ْ ُ ُ َ ْ
َوَق َ
َْ َ
َْ َ
سب ِعين مَّرة سبع مَّر ٍ
ات.
َْ َ َ ً ََْ َ
الى هنا القراءة
سب ِعين مَّرة سبع مَّر ٍ
ات .أي  490مرة .أكثر من مرة كل يوم إذا نظرنا اليه بالحساب العادي .كلنا عندنا مساكل .البعض
َْ َ َ ً ََْ َ
خلقناها بيدينا والبعض وضعها علينا االخرين .والمشاكل عادة تبدأ من أمر بسيط وكالم قليل .ثم تكبر فينا من كثرة التفكير

وتجرحنا وتكون فينا أفكار مرة .مثل درس مريضة ،تبدأ بسوس صغير وتنتهي بأوجاع شديدة .هكذا كالم اللسان .واللسان
عضو صغير في الجسد ولكن فعاليته قوية .شعلة صغيرة تحرق غابة كبيرة .بسبب اللسان العالقات تـتـكسر .وكم من

مشكل يمكن حله بمواجهته للوصول الى الغفران .أكثرية الناس تقول إنها تغفر ولكنها ال تنسى .هذا ليس غفران إنما انتظار
وقت االنتقام.

ِ
ك َوَب ْيَن ُه َو ْح َد ُك َما .هذه أول خطوة
َخ َ
اآليات اللي سمعناها تعطينا قدوة الى المصالحة .وِا ْن أ ْ
ك أُ
وك َفا ْذ َه ْب َو َعات ْب ُه َب ْيَن َ
َخ َ
طأَ ِإَل ْي َ
يجب على المؤمن بالمسيح أن يتخذها .فهو ال يعمل مثل الناس اللي تقول :ال أنا أذهب الى من ظلمني ،بل هو الذي
جرحني فيخصه هو يجي عندي ويتواضع أمامي .الشخص اللي يفكر هكذا فهو ليس مستعد للمصالحة .وما هو األفضل:
أن يرد الشخص الشر بالشر أم أن يرد الشر بالخير؟ المتكبر يريد ان يكون دائما على حق وتكون له آخر كلمة .واذا جاء

عندك صديق يخبرك أنك جرحته بكالمك أو عملك ،كيف تستقبله؟ هل بغضب وقلق وتحاول ترمي اللوم والتهمة عليه أو
ِ
يب َي ْرُذ ُل َنْف َس ُه َو َم ْن َي ْس َم ُع
تنكر أقوالك وأفعالك؟ أم ترحب به وتسمع له وتعترف بخطـئ ـت ـك وتطلب غفارنه؟ َم ْن َي ْرُف ُ
ض التَّأْد َ
لِلتَّ ْوبِي ِخ َيْق َتِني َف ْهماً.

وك َفا ْذ َه ْب اليه .الهدف هو الوصول الى السالم والمصالحة حتى ال نترك إبليس يتدخل
َخ َ
والوصية تقولِ :إ ْن أ ْ
ك أُ
َخ َ
طأَ ِإَل ْي َ
بيننا ويكثر الم اررة والبغضاء فينا .من يستُر مع ِ
َص ِدَق ِاء .يسوع المسيح ستر
صَي ًة َي ْ
طُل ُب اْل َم َحَّب َة َو َم ْن ُي َك ِرُر أ َْم اًر ُيَفر ُ
َْ َْ ْ َْ
ِق َب ْي َن األ ْ
خطايانا ومحاها بدمه الزكي المسفوك على الصليب ونحن خاطئين .به لنا الغفران .لهذا يوصينا ان نغفر من كل قلوبنا.
الرب يسوع لم يتكلم أبدا بالسوء ألحد .فالمسيح الذي تألم ألجلنا هو القدوة التي نقتاد بها .ويقول الكتاب :فسيروا على آثار

خطواته ،إنه لم يفعل خطيئة واحدة وال كان في فمه مكر .ومع أنه أهين فلم يكن يرد اإلهانة .واذ تحمل اآلالم لم يكن يهدد

باالنتقام ،بل أسلم أمره هلل الذي يحكم بالعدل .المسيح يحب الناس ،لكنه ال يرضى بالمنافقين المدعين التقوى وااليمان.
ُم ْستَ ْكِب ُر اْل َع ْي ِن َو ُم ْنتَِف ُخ اْلَقْل ِب الَ ي ْحتَ ِمُل ُه الرب .إذا أخطأ أحد اليك ،فال نترك في فلوبنا الم اررة واألفكار السيئة تجاه أي إنسان
والسيما تجاه أخ في االيمان .يقول الكتاب :ال تدعوا الشمس تغيب وأنتم غاضبون وال تتيحوا فرصة إلبليس .الصديق يحب
في كل حين ،وأما األخ فللشدة يولد.

االنجيل يعطينا خطة العمل إلصالح العالقات المكسورة أكانت في البيت أم بين أصدقاء في أي مكان .بالصالة من أجلهم
ومواجهتهم بمحبة لنقول لهم الحق حتى يصيروا هم المسؤولين امام هللا الذي يريد ان نصلي ليعطينا الحكمة لنوصل الى
السالم .لما نتكلم وجها لوجه فنحن ال نبحث ال على من له الحق وال أن نحكم وندين ،إنما نبحث معا كيف نتحرر من

الشر ونسلك كما يرضى به هللا أبينا .إذا اعترف الصديق بخطيئته فقد ربحناه وتنتهي القضية بسالم ونمشي نتعشى في
ِ ِ
ِ ِ
وم ُك ُّل َكِل َم ٍة َعَلى َف ِم
السرور وأخوة .لكن إذا َمـ َكـث اختالف ،هناك طريقة أخرى وهي ان تأخذ معك َواحداً أَو ا ْثَن ْين ل َك ْي تَُق َ
ٍ
ِ
اهٌد و ِ
احٌد َعلى ِإ ْن َس ٍ
ِ ِ
ان
وم َش َ
َشاه َد ْين أ َْو ثَالَثَة .هذه الوصية جاءت أوال في كتاب موسى الخامس ،التثنية ،يقول الرب :ال َيُق ُ
ِ
يع الخ َ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
وم األ َْم ُر .أخذ
ِفي َذ ْن ٍب َما أ َْو َخطيَّة َما م ْن َجم ِ َ
ط َايا التي ُي ْخطئُ ب َهاَ ،على َف ِم َشاه َد ْين أ َْو َعلى َف ِم ثَالثَة ُش ُهود َيُق ُ
الشهود هو للمساعدة في البحث على المصالحة ولِتهدين النفس.

كثي ار ما يكره الشخص من جرحه وهو ال يريد أن يكون في نفس المكان معه النه يشعر بالتهمة في ضميره النه يعرف في
داخله أنه أخطأ .أخذ معك شهود ،فهذا ال للسخط والتهمة وال لإلهانة واإلحتقار إنما لوجود الحل بمعونة روح هللا القدوس

فينا .إن أخطأ أخوك .هذه الكلمة :أخوك ،هي الباب للمصالحة .لهذا يجب أن تقترب إليه بمشاعر أخوية مسالمة ،وأن

تكلمه بكلمات الرقة والتواضع حتى يشعر من نفسه بخطئه ويرى أنه جرحك وال يعود يفعله.

االعتراف هو شفاء وغلبة .إن كان ممكنا فما دام األمر يتعلق بكم عيشوا في سالم مع جميع الناس .ووصية يسوع المسيح

الثمينة في هذا االنجيل :كل ما تريدون أن يعاملكم الناس به ،فعاملوهم أنتم به أيضا :هذه خالصة تعليم الشريعة واألنبياء.

أكثرية الناس تجري الى العنف من مشكل صغير أو تجري الى القضاة والمحاكم ،بينما هللا يريدنا ان نصلي وان نتكلم بأخوة
وان نحل المشاكل كرجال ونساء بالغين مسؤولين .فال يجوز ان نعالج قضايانا خارج الرب يسوع المسيح والصالة اليه هو
ان أَو ثَالَثَ ٌة ِب ِ
َكو ُن ِفي َو َس ِط ِه ْم .مشاكلنا كيفما كانت لها الحل بااليمان في
اك أ ُ
اسمي َف ُهَن َ
الحي الذي قالَ :ح ْيثُ َما ْ
ْ
اجتَ َم َع ا ْثَن ِ ْ
يسوع المسيح.
أما من يريد أن يحقق عدالته بجهده وحقد فهو ال يبحث عن السالم .المنافق يثير الخصومات والنمام يفرق األصدقاء .وال

ننسى أن الرب يسوع المسيح وصانا أن نحب أعداءنا ونصلي من أجلهم ،فكم بالحري يريدنا أن نذهب الى األخ الذي

جرحنا لنواجهه بروح االخوه والمحبة؟ حتى لو كان الخاطئ عنيد ومتكبر ،فال يزال بإمكاننا التقدم اليه بروح المحبة والصالة
الى الرب يسوع المسيح ان يغفر له ويغير قلبه .هذا النص ال يدعونا الى وضع الفضيحة على أخ أو أخت وال طردهم من

مجامعنا وال التخلي عنهم حتما .انه يضعنا أمام تحدي .قبل هذه اآليات ،قال الرب يسوع :ما رأيكم في إنسان كان عنده
مئة خروف فضل واحد منها :أفال يترك التسعة والتسعين في الجبال ويذهب يبحث عن الضال؟ الحق أقول لكم :إنه إذا
وجده فإنه يفرح به أكثر من فرحه بالتسعة والتسعين التي لم تضل.
إرادة هللا هي الغفران والسالم والمصالحة .والرب يسوع يقول لبطرس الذي سأله :يا ر ُّب َكم مَّرًة ي ْخ ِطئ ِإَل َّي أ ِ
َغِف ُر
َخي َوأََنا أ ْ
ْ َ ُ
َ َ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ن
ين َمَّرةً َس ْب َع َمَّرات .أي بدو شروط الن هللا
ك ِإَلى َس ْب ِع َمَّرات َب ْل ِإَلى َس ْبع َ
ول َل َ
ال َل ُه َي ُسوعُ :الَ أَُق ُ
َل ُه؟ َه ْل إَلى َس ْب ِع َمَّرات؟ َق َ
يغفر لنا بدون انقطاع وهو ال يريدنا ان نمكث في التعصب وطبيعة الخطيئة القديمة التي كنا نتخبط فيها قبل معرفتنا

المسيح الحق .حتى الرب يسوع لم يتحرر من الصليب ،فهو تقدم الى الموت النه كان يعرف أن هللا أبيه ال يتركه .مكتوب:
ولكن هللا أقامه من بين األموات ناقضا أوجاع الموت ،فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته.

س اسم ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك َك َما ِفي
في الصالة اللي علمها لنا الرب يسوع نقول :أََب َانا َّال ِذي ِفي َّ
ك .لَيأْت َمَل ُكوتُ َك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َ
الس َم َاوات لَيتََقَّد ِ ْ ُ َ
ِ ِ
ِ
ضُ .خب َزَنا َكَفا َفَنا أَع ِطَنا اْليوم .و ْ ِ
َّ ِ ِ
ين ِإَل ْيَناَ .والَ تُ ْد ِخْلَنا ِفي
ْ
وبَنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضاً لْل ُم ْذنِب َ
الس َماء َك َذل َ
ك َعَلى األ َْر ِ ْ
اغف ْر َلَنا ُذُن َ
َْ َ َ
ِ ِ
تَج ِرب ٍة َل ِكن ن ِجنا ِمن ِ
ينَ .فِإَّن ُه ِإ ْن َغَف ْرتُم لِ َّلن ِ
الش ِر ِ
ير .أل َّ
وك ُم
اس ََّزالِت ِه ْم َي ْغِف ْر َل ُك ْم أ َْيضاً أَُب ُ
ك َواْلُقَّوَة َواْل َم ْج َد ِإَلى األََبد .آم َ
ْ َ ْ َ َ َ
ك اْل ُمْل َ
َن َل َ
ْ
السم ِاو ُّي .وِا ْن َلم تَ ْغِف ُروا لِ َّلن ِ
وك ْم أ َْيضاً ََّزالِت ُك ْم .آمين .ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معكل كل يوم.
اس ََّزالِت ِه ْم الَ َي ْغِف ْر َل ُك ْم أَُب ُ
َ ْ
َّ َ
آمين.

صالة
.3

هللا ،آبنا السماوي .أنت تريد أن يغفر بعضنا

البعض من قلب كامل ،ولكننا نوضع شروط.
نغفر بالكالم ،ولكن قلوبنا تتذكر الشر الذي
عايناه .إرحمنا إكراما ليسوع المسيح.

3.

Jumala, taivaallinen Isämme.

Sinä tahdot, että antaisimme toisillemme
anteeksi täydestä sydämestä, mutta me

asetamme ehtoja. Sanamme antavat anteeksi,

mutta sydämemme muistaa kärsimänsä pahan.
Armahda meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.

صالة .متابعة

أبانا السماوي الحبيب .نشكرك من أجل محبتك وغفرانك بإبنك الوحيد لنا .نشكرك من أجل روحك القدوس الذي أرسلته
ليسكن فينا ويقودنا في طريق الحق والبر ،طريق يسوع المسيح الحي .نشكرك من أجل الحرية التي لنا في هذا البلد فنلندا.

نصلي ان تحفظ هذه األرض ليكون السالم .نصلي من أجل رئيس الدولة السيد  Sauli Niinistöوالحكومة والبرلمان وكل
العاملين من أجل السالم والعدالة وكل الخدمات العمومية .نصلي أن يكون السالم في األسر والجيران والزمالء وأن يكون

العمل .نصلي من أجل السالم في العراق وسوريا واسرائيل وكل البلدان .نصلي من أجل الكنيسة أن تتوحد في االيمان

والرجاء والمحبة وأن تثبت في التعليم الصحيح .نصلي من أجل المرضى ،الشفاء لهم ،والتعزية للذين يعانون الحداد .نصلي

من أجل خدام هذه الكنيسة وأيضا من أجل طالبي اللجوء .تذكر كل واحد من طالبي اللجوء في هذا البلد .لك نصلي أبانا
السماوي ألنك أنت وحدك صخرتنا وخالصنا وملجؤنا األمين .ولتكن إرادتك لمجد إسمك المبارك بالمسيح يسوع .آمين

