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عظتنا لمرحبا بكم إخوتي في االستماع و  .ِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َواْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ َنا
قراءة باسم يسوع الاليكم و  .28 الى 15واآليات  18متى، االصحاح انجيل في  اليوم هي
 يقول: المسيح.

 

ِمْنَك َفَقْد َرِبْحَت َأَخاَك.  َسِمعَ . ِإْن َوَعاِتْبُه َبْيَنَك َوَبْيَنُه َوْحَدُكَماَفاْذَهْب  َأُخوكَ وِإْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك 
. َفِم َشاِهَدْيِن َأْو َثاَلَثةٍ ِلَكْي َتُقوَم ُكلُّ َكِلَمٍة َعَلى  َواِحدًا َأِو اْثَنْينِ َلْم َيْسَمْع َفُخْذ َمَعَك َأْيضًا  َوِإنْ 

اِر. َفْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَوَثِنيِ  َوِإْن َلْم َيْسَمْع ِمَن اْلَكِنيَسِة . ِلْلَكِنيَسةِ َوِإْن َلْم َيْسَمْع ِمْنُهْم َفُقْل  َواْلَعشَّ
َماءِ  َوُكلُّ َما َتُحلُّوَنُه َعَلى  ،َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ُكلُّ َما َتْرِبُطوَنُه َعَلى اأَلْرِض َيُكوُن َمْرُبوطًا ِفي السَّ

َماِء.  ْرِض ِفي َأيِ  َوَأُقوُل َلُكْم َأْيضًا: ِإِن اتََّفَق اْثَناِن ِمْنُكْم َعَلى األَ اأَلْرِض َيُكوُن َمْحُلواًل ِفي السَّ
َماَواِت أَلنَُّه َحْيُثَما اْجَتَمَع اْثنَ  اِن َأْو َشْيٍء َيْطُلَباِنِه َفِإنَُّه َيُكوُن َلُهَما ِمْن ِقَبِل َأِبي الَِّذي ِفي السَّ

َم ِإَلْيِه ُبْطُرُس َوَقاَل: َيا رَ َثاَلَثٌة ِباْسِمي َفُهَناَك َأُكوُن ِفي َوَسِطِهْم.  بُّ َكْم َمرًَّة ُيْخِطُئ ِحيَنِئٍذ َتَقدَّ
ْل ِإَليَّ َأِخي َوَأَنا أَْغِفُر َلُه؟ َهْل ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت؟ َقاَل َلُه َيُسوُع: اَل َأُقوُل َلَك ِإَلى َسْبِع َمرَّاٍت بَ 

  .ِإَلى َسْبِعيَن َمرًَّة َسْبَع َمرَّاتٍ 
 

 هذه كلمة ربنا يسوع له المجد
 

 نحتاجيومًيا  العددإذا طبقنا هذا و  هذه هي النتيجة. .مرة 490 أي .َسْبِعيَن َمرًَّة َسْبَع َمرَّاتٍ 
ةفتقريبا.  ونصف نةس أكثرهم ما  ؟من يقدر يغفر لغيره نفس الخطأ كل يوم طول هذه المد 

الغضب قلبهم مليء ب و زالتهم يغفروا لآلخرين يقدروا كيف  ؛يعيشوا في سالم حتى مع نفسوهم
 فشل.  الغفران ون يعتبر وهم والمرارة من كثرة التفكير؟ 

 

لطفك أنت في . محاسبتهطلب زيد نتكلم فيه وال ن ما ن  إنتهىإثم واعتباره  سترهو فالغفران أما 
االنسان الطيب ما يكتم شره وال ينكره لكنه  .ألنك تريد المصالحة والسالمختار هذا الموقف ت 

ُق َبْيَن اأَلْصِدَقاءِ الن يعترف به ويتركه.  ُر َأْمرًا ُيَفرِ   .َمْن َيْسُتْر َمْعِصَيًة َيْطُلُب اْلَمَحبََّة َوَمْن ُيَكرِ 
  .األصدقاءيثير الخصومات، والنمام يفرق المتكبر فالمنافق أما . من روح المحبة و ه الغفران



بيننا  والشفقة والمحبة. بهذا يمي ز لحنانا روح اريد أن يكون فين ي الرب  هذا النص،من بداية 
كما يتكلموا عن السالم . ما ينسوا أبدا ولكنهمأنهم يغفروا  ن يقولو  الذين في العالموبين الناس 

  هي تسمم العالقات والحياة. و  .في حياتهم مسيطرةلبغضاء ولكن ليس سالم. ا
 

قتهم الصعبة رغم عالبهم من نفس االم نح حنا الذين عندنا إخوة من نفس الرحم إذا كنا 
يجب أن نحب إخوتنا الذي اشتراهم يسوع إبن هللا بدمه ر ي كثفضل بحري وأمعنا، فكم بال

 الذين ولدوا ليس من دمنوا من أوالد هللا وهم المسفوك على الصليب وأعطاهم الحق أن يكو 
كما هو  هللا اسرة من اخوتنا االن نحن ؟وال من رغبة بشر، بل من هللا وال من رغبة جسد

يِسينَ  َرِعيَّةٌ  َبلْ  َوُنُزاًل، ُغَرَباءَ  َبْعدُ  ِإذاً  َفَلْسُتمْ مكتوب:    .هللاِ  َبْيِت  َوأَْهلِ  َمَعاْلِقدِ 
 

أنك  ال فشل.حقيقية هذه شجاعة  .َوَعاِتْبُه َبْيَنَك َوَبْيَنُه َوْحَدُكَماَفاْذَهْب  َأُخوكَ ِإْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك 
من فض السالم ر الفشل هو في وتطلب مغفرته والمصالحة معه. بإخالص أنت تواجه أخوك 

اَلِم َفَلُهْم ِفي َقْلِب اهو ْلِغشُّ ا. روح البغضاء والتكبر رِ  َأمَّا اْلُمِشيُروَن ِبالسَّ لَِّذيَن ُيَفكِ ُروَن ِفي الشَّ
اَلمَ  .َفَرحٌ  اَلِم ِمَن الَِّذيَن َيْفَعُلوَن السَّ حة اللما تمشي عند أخيك للمص .َوَثَمُر اْلِبرِ  ُيْزَرُع ِفي السَّ
 وترمي اللوم عليه.  سبب غضبكأو تجعله هو ك تبرر نفسفما 

 

هل . عدائهميطلبوا االنتقام والذل وااللم ألو التهمة على غيرهم وا رمي الناس العاديين هم 
سمعتهم يصلون أيام الجمعة مثال كيف يطلبوا المرض والهالك للناس؟ هللا ما يسمع لهم. 

ويصلي  ؛األخويةللسالم والثقة والمساعدة المسيحي ما يطلب هذه الباليا ألحد لكنه يصلي 
 الذيويؤمنوا بيسوع المسيح الحي ليعرفوا الحق لتوبة ل  بالصواروح  هللا همأن يعطيألعدائه 

ال سول بولس يقول: بفم الر يسوع ب يعلمنا الر هو صالحنا مع هللا ونحن أعدائه بالخطية. 
ا هو حسن أمام جميع الناس. إن كان تردوا ألحد شرا مقابل شر، بل اجتهدوا في تقديم م

  ممكنا فمادام األمر يتعلق بكم عيشوا في سالم مع جميع الناس.
 

أخيك تذهب عند  ليس أي خوف في المحبة، بل المحبة تطرد الخوف خارجا، فال تخف أن
دل مدفوع بروح المحبة للسالم والرب هو يكون معك ومعه. ولما توقفوا للصالة للغفران المتبا

، فعال ومطمئن فيه . الرب حي وأمين، هو تكلم وكالمه روح وحياةايسوع هو يكون معكم
 .روح الجبن بل روح القوة والمحبة والبصيرة أعطانا بالحق السالم والفرح والشجاعة. هللا ما



فمذا تختار؟ الفرح . الهدم من روح البغضاء والكراهية سهل. من أجل السالم صعب العمل
 يه ويعتني بهفال أحد يبغض جسده البتة، بل يغذ  من السالم أم اليأس والمرارة من البغضاء؟ 

 فإننا نحن أعضاء جسده. كما يعامل المسيح أيضا الكنيسة.
 

َوَبْيَنُه  ناَعاِتْبُه َبْينَ نوَ ْذَهْب نَ  أن: التي يجب أخذها تجاه أخ أخطأ الينا الرب أعطانا الخطوات
يرافقوك وإن لم يتب رغم هذا، فاخبر اسأل اخوة رفض خطواتك.  وإذا استمر فيعن انفراد. 

  .َاْلُبْغَضُة ُتَهيِ ُج ُخُصوَماٍت َواْلَمَحبَُّة َتْسُتُر ُكلَّ الذُُّنوبِ . وال تشيع به من البدايةالكنيسة. 
 

كل يوم يغفر لنا. وكل يوم يريد . منا إستحقاقبدون شرط وال  غفر لنا ةالحر في رحمته هللا 
اختيار حر  من روح  ،أيضايجب ان يكن من اختيارنا وهذا الغفران أننا نغفر لآلخرين. 

فإن غفرتم للناس زالتهم، يغفر لكم في هذا االنجيل: ة هذه الحقيقيقول لنا يسوع المحبة. 
غفران نعم.  وإن لم تغفروا للناس، ال يغفر لكم أبوكم السماوي زالتكم. أبوكم السماوي زالتكم.

ها تثمر، كذلك جعلعلى أرض يابسة ليينزله مثل مطر منعش مجانا من رحمته هو هللا لنا 
ِإْن ُكنَّا َوَنْحُن : فهو مكتوبكما . ونحن أعدائه بالخطايا ا حياة. هذا ما عمل الربن عطيل

َوَلْيَس  ُمَصاَلُحوَن.ونحن َنْخُلُص ِبَحَياِتِه  ى باألحر كم فَ  ،َع هللِا ِبَمْوِت اْبِنهِ مَ  تصالحناأَْعَداٌء َقْد 
ِ ِبَربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي ِنْلَنا ِبِه اآلَن اْلُمَصاَلَحَة.إننا َفَقْط َبْل  اذَ ه   َنْفَتِخُر َأْيضًا ِباَّللَّ
 

َوَأُقوُل حادنا للسالم النه يقول: في خطواتنا للسالم ومعنا في إتيسوع أعطى الوعد أنه معنا 
ْرِض ِفي َأيِ  َشْيٍء َيْطُلَباِنِه َفِإنَُّه َيُكوُن َلُهَما ِمْن ِقَبِل َلُكْم َأْيضًا: ِإِن اتََّفَق اْثَناِن ِمْنُكْم َعَلى األَ 

َماَواِت أَلنَُّه َحْيُثَما اْجَتَمَع اْثَناِن َأْو َثاَلَثٌة ِباْسِمي َفُهَناَك َأُكوُن ِفي َوَسِطِهمْ   .َأِبي الَِّذي ِفي السَّ
غيره شيء بروح التحزب واالفتخار الباطل، بل بالتواضع ليعتبر كل واحد  ناال يكن بينف

ما يمكن . مهتما ال بمصلحته الخاصة بل بمصالح اآلخرين أيضا أفضل كثيرا من نفسه،
تحضر للقداس وتشارك في العشاء الرباني والصالة وقلبك مليء بالحقد والمرارة على أخ أو 

 يزوا بالمحبة لبعضهم بعضم.والمسيحية يتم وأنتم تقفون أمام الرب. المسيحي أخت
 

ونحن نعرف هذه  االنجيليقول  ي هو أيضا في المسيح يسوع.فليكن فيكم هذا الفكر الذ
 نرتاح الفي إنسان منا أفينا ونحن أل  روح المسيح الحقيقة بروح هللا القدوس فينا. فإن كان 

التعليم هو لكل من يحب هللا واالخوة من كل قلبه ال بالكالم، لكن . عهحتى نحل مشكلتنا م



َمْن َيْرُفُض  من يعرف أن يعمل الصواب وال يعمله فإن ذلك يحسب له خطيئة.بالفعل، الن 
  ْوِبيِخ َيْقَتِني َفْهمًا.التَّْأِديَب َيْرُذُل َنْفَسُه، َوَمْن َيْسَمُع ِللتَّ 

 

الحي المسيح يسوع  جسدهي و  .هُ اْلَحيِ  َعُموُد اْلَحقِ  َوَقاِعَدتُ يت هللا النها ب لكنيسة التعليم هو لو 
في  عضو  لمانحن نعرف أن . ا الجسد الطاهرفي هذ أعضاء همالذين  مجموعة اإلخوةهي و 

 .كل اإلخوة يتأثرون ون الخصام بين إخوة عندما يككذلك، . يتألمالجسد مرض، كل يجسدنا 
الناس هي مفتوحة لكل  ةكنيسال .هو إله النظام والترتيب ال الفوضىنظام الن هللا كنيسة في 

 َخِميَرةفورا الن فيجب طرده  الفساد وتعليم خطأ زرعلكنيسة لليجي شخص إذا . بدون إستثناء
ُر اْلَعِجيَن ُكلَّهُ   أبواب الجحيم لن تقوى عليهاو  .سلطانهذا الكنيسته لأعطى يسوع . َصِغيَرة ُتَخمِ 

 . الرب حارسها ورأسها الن
 

يسعى إبن السالم . َيِجُب َأالَّ َيَتَشاَجَر، َبْل َأْن َيُكوَن ُمَتَرفِ قًا ُتَجاَه اْلَجِميعِ المؤمن بيسوع لهذا 
حتى ما نعطي  الطريق لهذا النعمة هو المصالحة والصفح عن الخطايا بين االخوة. لسالمل

نحن في المسيح يسوع منتصرون بدمه وإسمه . واالنقساموالكذب  إلبليس فرصة لزرع الفساد
 تدعوا الشمس تغيب وأنتم غاضبون فالمجانا.  لنا اآلب هللامن الرحمة الغفران هو المبارك. و 

 الصديق يحب في كل حين، وأما األخ فللشدة يولد.  وال تتيحوا فرصة إلبليس.
 

فعاملوهم أنتم به  في هذا االنجيل: كل ما تريدون أن يعاملكم الناس بهوصية يسوع المسيح 
معنا عندما نجتمع طلب عونه النه هو و خارج الرب يسوع المسيح نعالج قضايانا ال ف .أيضا

وفي أي وقت. إن كان الرب معنا، فمن علينا؟ الرب معنا ال نخف  بإسمه. في كل مكان
محتوى هذا . وره في وسطناوحض المسيحيسوع  عون مشاكلنا كيفما كانت لها الحل ب  شرا.

 األحد هو الغفران والمحبة المتبادلة التي تنبع منه. 
 

غفران هللا وسالمه. فنحن حصلنا على هذه النعمة مجانا فلنعطيها على تعتمد كلها حياتنا 
 يتمجدهذا في ووداعة وتسامح. بلطف  إخوتنا واجهيريدنا أن ن  فهو لمسيح. يسوع  باسممجانا 

والخالصة، كونوا جميعا متحدين في الرأي،  .نافي  قحقتت ه المتنوعة مواهبيجعل هو و أبانا هللا 
ال  متعاطفين بعضكم مع بعض، مبادلين أحدكم اآلخر المحبة األخوية، شفوقين، متواضعين.

 .فترثوا البركة، ألنه لهذا دعاكم هللا باركوا ،وال الشتيمة بشتيمة. بل بالعكس تبادلوا الشر بشر



، فليمنع لسانه عن الشر وشفتيه عن كالم الغش راد أن يتمتع بحياة سعيدة وأيام طيبةفمن أ
ألن الرب يرعى األبرار  ليطلب السالم ويسع للوصول إليه، ليتحول عن الشر ويفعل الخير

من يؤذيكم إن كنتم و . ويستجيب إلى دعائهم. ولكنه يقف ضد الذين يعملون الشر بعنايته
ِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َواْلَمِسيِح آمين.  الرب قريب. .تشجعوا ين للخير؟متحمس

 . آمين. َيُسوَع َربِ َنا
 
 


