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. اليكم قراءة خمسطاش إلثنين وعشرينعشر واآليات  مناثاالنجيل بحسب متى، االصحاح الأهال بكم. تأملنا اليوم هو في 
 النص. باسم يسوع المسيح.

 
ْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َأُخوَك َفاْذَهْب َوَعاِتْبُه َبْيَنَك َوَبْيَنُه َوْحَدُكَما. ِإْن َسِمَع ِمْنَك َفَقْد َرِبْحَت َأخَ و  ْن َلْم َيْسَمْع اِ  َفُخْذ َمَعَك َأْيضًا اَك. َواِ 

ْن َلْم َيْسَمْع ِمْنُهْم فَ  ْن َلْم َيْسَمْع ِمَن اْلَكِنيَسِة َواِحدًا َأِو اْثَنْيِن ِلَكْي َتُقوَم ُكلُّ َكِلَمٍة َعَلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َثاَلَثٍة. َواِ  ُقْل ِلْلَكِنيَسِة. َواِ 
اِر.  َماِء َوُكلُّ َما َتُحلُّوَنُه عَ َفْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَوَثِنيِ  َواْلَعشَّ َلى َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َما َتْرِبُطوَنُه َعَلى اأَلْرِض َيُكوُن َمْرُبوطًا ِفي السَّ

َماِء. َوَأُقوُل َلُكْم َأْيضًا: ِإِن اتََّفَق اْثَناِن ِمْنُكْم َعَلى اأَلْرِض ِفي َأي ِ  َشْيٍء َيْطُلَباِنِه َفِإنَُّه َيُكوُن َلُهَما  اأَلْرِض َيُكوُن َمْحُلواًل ِفي السَّ
َماَواِت أَلنَُّه َحْيُثَما اْجَتَمَع اْثَناِن َأْو َثاَلَثٌة ِباْسِمي فَ  َم ِإَلْيِه ُبْطُرُس . ِحيَنِئٍذ َتَقدَّ ُهَناَك َأُكوُن ِفي َوَسِطِهمْ ِمْن ِقَبِل َأِبي الَِّذي ِفي السَّ

اَل َأُقوُل َلَك ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت َبْل ِإَلى َقاَل َلُه َيُسوُع:  َمرًَّة ُيْخِطُئ ِإَليَّ َأِخي َوَأَنا أَْغِفُر َلُه؟ َهْل ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت؟َيا َربُّ َكْم َوَقاَل: 
 .َسْبِعيَن َمرًَّة َسْبَع َمرَّاتٍ 

 الى هنا القراءة
 

مرة. أكثر من مرة كل يوم إذا نظرنا اليه بالحساب العادي. كلنا عندنا مساكل. البعض  490أي  .َسْبِعيَن َمرًَّة َسْبَع َمرَّاتٍ 
ثم تكبر فينا من كثرة التفكير . قليلمن أمر بسيط وكالم المشاكل عادة تبدأ خلقناها بيدينا والبعض وضعها علينا االخرين. و 

ن فينا أفكار مر ةجرحتو   . واللساناللسانهكذا كالم . ةأوجاع شديدنتهي بتو صغير بدأ بسوس ت، مريضة مثل درس. نا وتكو 
. وكم من كسرتـتـ عالقاتاللسان البسبب . صغيرة تحرق غابة كبيرة شعلة .قوية هفعاليتولكن في الجسد  عضو صغير

 انتظار ليس غفران إنمانسى. هذا تا ال هكنولإنها تغفر قول أكثرية الناس ت. للوصول الى الغفران تهمواجهب هيمكن حلمشكل 
  م.وقت االنتقا

 
ْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َأُخوَك َفاْذَهْب َوَعاِتْبُه َبْيَنَك َوَبْيَنُه َوْحَدُكَما. اآليات اللي سمعناها تعطينا قدوة الى المصالحة.  هذه أول خطوة واِ 

ي ذهو ال بل ى من ظلمني،أنا أذهب القول: ال اللي تيعمل مثل الناس ال فهو . أن يت خذها بالمسيحيجب على المؤمن 
ما هو األفضل: و ليس مستعد للمصالحة. هو فهكذا  الشخص اللي يفكر ي ويتواضع أمامي.عندي جيجرحني فيخصه هو 

ذا جاء المتكبر يريد ان يكون دائما على حق وتكون له آخر كلمة. أن يرد الشخص الشر بالشر أم أن يرد الشر بالخير؟  وا 
أو  عليهوالتهمة وتحاول ترمي اللوم  ك أنك جرحته بكالمك أو عملك، كيف تستقبله؟ هل بغضب وقلقعندك صديق يخبر 

َمْن َيْرُفُض التَّْأِديَب َيْرُذُل َنْفَسُه َوَمْن َيْسَمُع ؟ طلب غفارنهتك و ــتــئـوتعترف بخط؟ أم ترحب به وتسمع له أقوالك وأفعالكتنكر 
  .ِللتَّْوِبيِخ َيْقَتِني َفْهماً 

 



دخل تلسالم والمصالحة حتى ال نترك إبليس ياالهدف هو الوصول الى  .اليهِإْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َأُخوَك َفاْذَهْب والوصية تقول: 
ُق َبْيَن بيننا ويكثر المرارة والبغضاء فينا.  ُر َأْمرًا ُيَفرِ  ستر يسوع المسيح  .اأَلْصِدَقاءِ َمْن َيْسُتْر َمْعِصَيًة َيْطُلُب اْلَمَحبََّة َوَمْن ُيَكرِ 

. به لنا الغفران. لهذا يوصينا ان نغفر من كل قلوبنا. ونحن خاطئين خطايانا ومحاها بدمه الزكي المسفوك على الصليب
فسيروا على آثار ويقول الكتاب: د بها. اقتنهو القدوة التي  نافالمسيح الذي تألم ألجلالرب يسوع لم يتكلم أبدا بالسوء ألحد. 

ذ تحمل اآلالمفلم ي ومع أنه أهين وال كان في فمه مكر. إنه لم يفعل خطيئة واحدة، خطواته لم يكن يهدد  كن يرد اإلهانة. وا 
المنافقين المد عين التقوى وااليمان. ب ال يرضى هلكن يحب الناس،المسيح  باالنتقام، بل أسلم أمره هلل الذي يحكم بالعدل.

أي إنسان واألفكار السيئة تجاه  في فلوبنا المرارةنترك  فال أخطأ أحد اليك، إذا. الرب ْحَتِمُلهُ يُمْسَتْكِبُر اْلَعْيِن َوُمْنَتِفُخ اْلَقْلِب اَل 
الصديق يحب  .ال تدعوا الشمس تغيب وأنتم غاضبون وال تتيحوا فرصة إلبليس أخ في االيمان. يقول الكتاب:تجاه والسيما 

 في كل حين، وأما األخ فللشدة يولد. 
 

من أجلهم بالصالة  .في أي مكانأكانت في البيت أم بين أصدقاء  المكسورة العالقات إلصالح عملال خطةطينا يع االنجيل
 صل الىلنو ليعطينا الحكمة نصلي يريد ان  الذيهم المسؤولين امام هللا  انقول لهم الحق حتى يصيرو مواجهتهم بمحبة لو 

كيف نتحرر من نحكم وندين، إنما نبحث معا أن لما نتكلم وجها لوجه فنحن ال نبحث ال على من له الحق وال السالم. 
في سالم ونمشي نتعشى نتهي القضية بناه وته فقد ربحتئيإذا اعترف الصديق بخط يرضى به هللا أبينا.الشر ونسلك كما 

َواِحدًا َأِو اْثَنْيِن ِلَكْي َتُقوَم ُكلُّ َكِلَمٍة َعَلى َفِم أخرى وهي ان تأخذ معك  طريقة هناك اختالف،ث ـكَ ـمَ  إذا لكن. وأخوةالسرور 
ال َيُقوُم َشاِهٌد َواِحٌد َعلى ِإْنَساٍن التثنية، يقول الرب:  ،هذه الوصية جاءت أوال في كتاب موسى الخامسَشاِهَدْيِن َأْو َثاَلَثٍة. 

 أخذَعلى َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َعلى َفِم َثالَثِة ُشُهوٍد َيُقوُم اأَلْمُر.  ،الَخَطاَيا الِتي ُيْخِطُئ ِبَهاَخِطيٍَّة َما ِمْن َجِميِع  ِفي َذْنٍب َما َأوْ 
  ن النفس.يهدتولِ  المصالحة لىالبحث ع في لمساعدةل هو الشهود

 
في يعرف النه ضميره  فييشعر بالتهمة  هالنمعه أن يكون في نفس المكان  ريديهو ال و  جرحهالشخص من  يكره ما كثيرا

إنما لوجود الحل بمعونة روح هللا القدوس  إلحتقاراو  هانةلإلتهمة وال لاسخط و للال أخذ معك شهود، فهذا  .طأخأأنه داخله 
وأن  لمة،اسم أخوية مشاعرب هإلي قتربلهذا يجب أن ت. لمصالحةل البابهي أخوك،  :لكلمةاه هذ .كو أخ أخطأ نإفينا. 

 . وال يعود يفعله كجرح هويرى أن هئبخطمن نفسه تواضع حتى يشعر الو  ةالرق   كلماتتكل مه ب
 

يسوع المسيح  ووصية .عيشوا في سالم مع جميع الناس دام األمر يتعلق بكم إن كان ممكنا فما .االعتراف هو شفاء وغلبة
 .تريدون أن يعاملكم الناس به، فعاملوهم أنتم به أيضا: هذه خالصة تعليم الشريعة واألنبياءكل ما في هذا االنجيل:  الثمينة

، بينما هللا يريدنا ان نصلي وان نتكلم بأخوة كمامحصغير أو تجري الى القضاة وال مشكلأكثرية الناس تجري الى العنف من 
والصالة اليه هو خارج الرب يسوع المسيح وان نحل المشاكل كرجال ونساء بالغين مسؤولين. فال يجوز ان نعالج قضايانا 

اكلنا كيفما كانت لها الحل بااليمان في مش .ُهَناَك َأُكوُن ِفي َوَسِطِهمْ َحْيُثَما اْجَتَمَع اْثَناِن َأْو َثاَلَثٌة ِباْسِمي فَ قال:  الذيالحي 
 . المسيحيسوع 

 
وال . والنمام يفرق األصدقاء المنافق يثير الخصومات السالم. نفهو ال يبحث عحقد جهده و بته عدال يحققأما من يريد أن 

 األخ الذيأعداءنا ونصلي من أجلهم، فكم بالحري يريدنا أن نذهب الى  بانا أن نحالمسيح وص  ننسى أن الرب يسوع 
بروح المحبة والصالة التقدم اليه  نابإمكان يزال الف ،ومتكبر عنيد الخاطئ كان لو حتىلنواجهه بروح االخوه والمحبة؟ جرحنا 

وال طردهم من  الفضيحة على أخ أو أخت وضع. هذا النص ال يدعونا الى قلبه يغيريغفر له و الى الرب يسوع المسيح ان 



أيكم في إنسان كان عنده ما ر . قبل هذه اآليات، قال الرب يسوع: تحدييضعنا أمام  انه. حتما مجامعنا وال التخلي عنهم
الحق أقول لكم: إنه إذا  فضل واحد منها: أفال يترك التسعة والتسعين في الجبال ويذهب يبحث عن الضال؟ مئة خروف

 .حه بالتسعة والتسعين التي لم تضلفإنه يفرح به أكثر من فر  وجده
 

َيا َربُّ َكْم َمرًَّة ُيْخِطُئ ِإَليَّ َأِخي َوَأَنا أَْغِفُر والرب يسوع يقول لبطرس الذي سأله: . المصالحةو  السالمالغفران و  هي هللا إرادة
الن هللا  شروطأي بدون  .َمرًَّة َسْبَع َمرَّاتٍ اَل َأُقوُل َلَك ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت َبْل ِإَلى َسْبِعيَن َقاَل َلُه َيُسوُع:  َلُه؟ َهْل ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت؟

يغفر لنا بدون انقطاع وهو ال يريدنا ان نمكث في التعصب وطبيعة الخطيئة القديمة التي كنا نتخبط فيها قبل معرفتنا 
مكتوب: . ، فهو تقدم الى الموت النه كان يعرف أن هللا أبيه ال يتركهالصليبمن حرر يت لمحتى الرب يسوع المسيح الحق. 

 . ولكن هللا أقامه من بين األموات ناقضا أوجاع الموت، فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته
 

ِس اْسُمَك. ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي في الصالة اللي علمها لنا الرب يسوع نقول:  َماَواِت ِلَيَتَقدَّ َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ
َماِء َكَذِلَك َعَلى اأَلْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أَْعِطَنا اْلَيْوَم. َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحنُ   َأْيضًا ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا. َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي السَّ

يِر. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َوالْ  رِ  َنا ِمَن الشِ  ِتِهْم َيْغِفْر َلُكْم َأْيضًا َأُبوُكمُ َتْجِرَبٍة َلِكْن َنجِ   ُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن. َفِإنَُّه ِإْن َغَفْرُتْم ِللنَّاِس َزالَّ
ِتُكْم. ِتِهْم اَل َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم َأْيضًا َزالَّ ْن َلْم َتْغِفُروا ِللنَّاِس َزالَّ . َواِ  َماِويُّ ربنا يسوع المسيح معكل كل يوم.  آمين. ولتكن نعمة السَّ

 .آمين

 

 

 صالة

 

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. 
 

3. 
تريد أن يغفر بعضنا أنت  .هللا، آبنا السماوي 

وضع شروط. ن نان قلب كامل، ولكنمالبعض 
ي ذتذكر الشر الت، ولكن قلوبنا بالكالم غفرن

 .المسيحيسوع ل إكرامارحمنا إه. انيعا

 

 صالة. متابعة
بإبنك الوحيد لنا. نشكرك من أجل روحك القدوس الذي أرسلته أبانا السماوي الحبيب. نشكرك من أجل محبتك وغفرانك 

 ليسكن فينا ويقودنا في طريق الحق والبر، طريق يسوع المسيح الحي. نشكرك من أجل الحرية التي لنا في هذا البلد فنلندا.
ة والبرلمان وكل والحكوم Sauli Niinistöنصلي ان تحفظ هذه األرض ليكون السالم. نصلي من أجل رئيس الدولة السيد 

العمومية. نصلي أن يكون السالم في األسر والجيران والزمالء وأن يكون  العاملين من أجل السالم والعدالة وكل الخدمات
د في االيمان  سرائيل وكل البلدان. نصلي من أجل الكنيسة أن تتوح  العمل. نصلي من أجل السالم في العراق وسوريا وا 

في التعليم الصحيح. نصلي من أجل المرضى، الشفاء لهم، والتعزية للذين يعانون الحداد. نصلي  والرجاء والمحبة وأن تثبت
ام هذه الكنيسة وأيضا من أجل طالبي اللجوء. تذكر كل واحد من طالبي اللجوء في هذا البلد. لك نصلي أبانا  من أجل خد 

 رادتك لمجد إسمك المبارك بالمسيح يسوع. آمين ولتكن إ .ملجؤنا األمينو  ناوخالص ناصخرت كحدالسماوي ألنك أنت و 



 


