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اليكم القراءة باسم 15و 14 االصحاح السادس واالعدادالسالم عليكم. عظتنا اليوم هي من إنجيل متى،    .
َماِوي   يسوع: َأُبوُكُم السَّ ِتِهْم َيْغِفْر َلُكْم َأْيضاً  ِإْن َغَفْرُتْم لِلنَّاِس َزالَّ ِتِهْم الَ َيْغِفْر َلُكْم   ،َفِإنَّهُ  َوِإْن َلْم َتْغِفُروا لِلنَّاِس َزالَّ

ِتكُ     ْم.َأُبوُكْم َأْيضاً َزالَّ

 .كلمة هللاهذه  

التي علمها لتالميذه ولكل المؤمنين به والتي بدأها بالقول: أبانا  وهذه الكلمة ذكرها الرب يسوع بعد الصالة 
  الن يعطينا يسوع المفتاح للحصول على غفران هللا االب ه عن الغفرانبتصريحو الذي في السماوات.  
حتى ال  فس الغفراننب الن  هللا يحبنا بنفس المحبة وغفرغفران هللا لنا الن ب  مرتبطغفراننا لآلخرين هو  

 ال يمكن أن نقول أننافيفتخر أحدا. وهو االن ينادينا ان نغفر لالخرين لكي نتمتع بالتمام بغفران هللا لنا. 
ايضا:   َفُهَو  نعيش في النور وفي نفس الوقت نكره الناس. مكتوب  َمْن َقاَل ِإنَّهُ ِفي الن وِر َوُهَو ُيْبِغُض َأَخاهُ 

 .ِإَلى اآلَن ِفي الظ ْلَمةِ 

غفر لآلخرين كما نريدهم أن يغفروا لنا نأن  نا ميسوع يريدنا ان نلبس صفته التي هي الغفران. فهو يطلب  
بسبب االعمال السيئة وجراحها. فهي  عند هللا  الحص ألن هذا عادل و  . الصفح عن الخطايا هو صعب 

أشرارنا دائما أمامنا. ذكر هذه الحقيقة الملك والنبي  و ت فينا المرارة والبغضاء.  ولدمنقوشة في أعماقنا و 
َوَخِطيَِّتي   ياْغِسْلِني َكِثيراً ِمْن ِإْثِمي َوِمْن َخِطيَِّتي َطهِ ْرنِ داود في أحد مزاميره فقال:   ألَنِ ي َعاِرٌف ِبَمَعاِصيَّ 

أيضا يقول: َأَماِمي َداِئماً. َكَرْحَمتِ  وصلى   . ِصَباَي َوالَ َمَعاِصيَّ َتْذُكْر َخَطاَيا  ِمْن َأْجِل   ،َك اْذُكْرِني َأْنتَ ــــالَ 
. َصاِلٌح َوُمْستَِقيمٌ   ُجوِدَك َيا َرب     الطَِّريَق.  ِلَذِلَك ُيَعلِ ُم اْلُخَطاةَ   ،اَلرَّب  

ال بالطبع.  فيها  منقوشة في الذهن و الشر ذكريات   الخجل والذل. فهل يمكن أن نتحرر منها ومن ماضينا؟ 
ال أحد يقدر يرجع الى ماضيه ويصلحه. هللا وحده له القدرة النه هو كائن وغير محدود بالوقت مثـــلنا. لما  

طبيعية في االنسان.    فهي. أما عن الخطية والخطايانا أيأمرنا إبن هللا على الغفران فهو يريدنا ان نعترف ب
الكتاب   .والحرية  من السالم والفرح  ناسناال تحرمالغير المعترف بها  خطية  الو هي كسر شريعة هللا. و 

يقول:   اْجَنِبيِ يَن َوأَْعَداًء ِفي اْلِفْكِر ِفي َوَأْنُتُم الَِّذيَن ُكْنُتْم َقْبالً المقدس يعلمنا اننا جميعا أعداء هللا بخطايانا. 
اآلنَ  يَرِة َقْد َصاَلَحُكُم  رِ  بالغفران هللا وضع    .لتطهير ضمائرنا  امجانهللا   انغفر ب يبشرنااإلنجيل . األَْعَماِل الشِ 

 لتالميذه ولنا.  االذي علمه  تهصالفي وسط   الغفرانطلب  عالقة بينه وبين االنسان. لهذا يسوع وضع  

في  كون مثلهالن الرب يريد أن نهللا   من أبناء لملكوت هللا ويجعله  في الطريق  اإلنسان  يوضع  ان الغفر 
الرب يسوع أعطانا صورة عظيمة للتوبة والغفران ونعمة هللا للتائب في مثل   .والطهارة والغفران  الرحمة

http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0082#IIIvsk3
http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0082#psalm_a
http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0082#IIIvsk1
http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0082#IIIvsk2


له  ان يرجع الى أبيه معترفا  إرثه. لما فهم حماقته دخل في نفسه وقرر  االبن الضال الذي ذهب وخسر 
. محبة هللا االب تستر 15هي في إنجيل لوقا االصحاح  القصة  وجد الحنان والرحمة عند أبيه. فبخطيته 

  ء طايا. ويبشرنا االنجيل ان للرب يسوع السلطة ان يغفر الخطايا. كما فعله مع ناس كثيرين رجال ونساالخ
يقول لكل واحد:   يتعامل معنا بنفس   . فهواْذَهِبي َوالَ ُتْخِطِئي َأْيضاً . ولمرأة قال:  َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياكَ وكان 

 .  في سالم  ونكون يبغينا نغفر لبعضنا بعض   النعمة والرحمة وهو

التي تألم هو من أجلنا الى الموت على الصليب. بالسماع لكلمته نبين  الرب ال يريد ان نمارس الخطايا 
جبل. في هذا الموعظة اليسوع التي نتأملها جاءت في موعظته على الرب  . أقوال  يسوع المسيحأننا نحب  

ْم. َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم َوَصل وا  َأِحب وا أَْعَداَءكُ مستحيل. مثال:  ويبدو تعليم صعب    نايعطي
لشريعة الثأر. عين   من يقدر يعمل هذا؟ف.  ألَْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكمْ  االنسان بالطبيعة خاضع 

بسن.   تحرر من  يستطيع أن ي  هل ؟حب األعداء ويغفر لهمياالنسان أن    يقدرما العمل؟ هل فبعين وسن 
مع يسوع إن قاله يسوع المسيح فهذا ممكن.  مستحيل. لكن   هذا بتدينه وأعماله؟ فيهالساكنة   ةيططبيعة الخ

 يسوع؟ ب ونغفر كما يقوله هل نريد ان نح  هو:السؤال كل شيء ممكن. و 

عطيه حياتنا فهو  لما نؤمن به ونله. يسوع يبين لنا فشلنا وفي نفس الوقت احتياجنا  الرب  في الحقيقة  
ير بالثقة أمين وجد  الرب.  بال رياء وال شرط  يصنع فينا حسب مشيئته وهو يساعدنا ويعلمنا نحب ونغفر

ُمْسَتَطاٌع لِْلُمْؤِمنِ النه يقول:   وهو يعمل حسب ما نطلبه يسوع المبارك  الرب    . بااليمان في إسمُكل  َشْيٍء 
ويقول يسوع في إنجيل    والغفران للحرية والسالم. األخوية ةحبموالدعاء الى هللا االب فهو يمأل قلوبنا بال

َفآِمُنوا َأْن َتَناُلوهُ َفَيُكوَن َلُكمْ مرقس أيضا:   نطلب   .ِلَذِلَك أَُقوُل َلُكْم: ُكل  َما َتْطُلُبوَنهُ ِحيَنَما ُتَصل وَن  ونحن 
نطلبه للمذنبين الينا. الغف  وال ندعي أنه ليس فينا خطأ.  ران لنا كما 

إنه يقول بفم الكتابمذا يقول النه  ْن ُقْلَنا ِإنَّهُ َلْيَس َلَنا َخِطيٌَّة ُنِضل  َأْنُفَسَنا َوَلْيَس اْلَحق   رسول يوحنا: إال؟ 
َفُهَو َأِميٌن ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطا  ِفيَنا. ِمْن ُكلِ  ِإْثٍم. َوَعاِدلٌ َياَنا  يمكن  نعم.  َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِ َرَنا 

إذا .  وضميره  من نفسهأن يهرب  ، لكنه ال يستطيع  مشاكل واألخطارأن يهرب من الكثير من ال  لالنسان
السماع ليسوع    به.. حتى في الليل ما يسترح قلفي اليأس واأللم يعيش مع ذكرياتهوف  سرفض 

المرارة وطبيعة الشر. المحبة تستر خطايا كثيرة. الرب فعل هذا لخيرنا   هللا أعطانا وسيلة النجاة من هذه 
ُل ِإَلى َيْوِم َيُسوعَ اْلَمِسيحِ وخالصنا وهو يريد أن نغفر للمذنبين الينا. هللا الذي  ُيَكمِ    .اْبَتَدأَ ِفيُكْم َعَمالً َصاِلحاً 

به.   إبن هللا قاله، نحن نصدقه هو يقول أيضا في هذا االنجيل: تعالوا الي يا جميع المتعبين و ونؤمن 
نحن نتوجه الى يسوع الحي بكل أثقالنا ليحررنا ويمأل قلوبنا بروحه القدوس  والثقيلي االحمال وأنا أريحكم. 

 لنحبه هو أوال ونحن إخوتنا والناس حولنا. بال مرارة وال حقد وال بغضاء.  



َوَتْجِديٍف َمَع ُكلِ  ُخْبثٍ ِلُيْرَفْع ِمْن َبْيِنُكْم ُكل  َمرَاَرٍة َوَسَخٍط َوَغَضبٍ ويقول أيضا بفم رسوله بولس:      َوِصَياٍح 
َكَما َساَمَحُكُم هللاُ َأْيضاً ِفي اْلَمِسيِح. َبْعُضُكْم َنْحَو َبْعٍض، َشُفوِقيَن ُمَتَساِمِحيَن  َفاْلَبُسوا    َوُكوُنوا ُلَطَفاَء 

يِسيَن اْلَمْحُبوِبيَن  اْلِقدِ  َوتَ أَكُمْختَاِري هللاِ  ُمْحَتِمِليَن َبْعُضُكْم َبْعضاً   َناةٍ أَواُضعاً َوَوَداَعًة َوُطوَل  ْحَشاَء رَْأَفاٍت َوُلْطفاً 
َكَما َغَفَر َلُكُم اْلَمِسيُح َهَكَذا اْنُتْم اْيضاً  اْن َكاَن ألََحٍد َعَلى اَحٍد َشْكَوى.  َبْعُضُكْم َبْعضاً  َوَعَلى   .َوُمَساِمِحيَن 

اْلَبُسوا اْلَمَحبََّة الَِّتي ِهيَ  اْلَكَماِل. َجِميِع َهِذِه  َوْلَيْمِلْك ِفي ُقُلوِبُكْم َساَلُم هللاِ الَِّذي اَلْيِه ُدِعيُتْم ِفي َجَسٍد    ِرَباُط 
 آمين.    .َواِحٍد، َوُكوُنوا َشاِكِرينَ 

التي علمها لنا يسوع المسيح ربنا ومخلصنا ونقول بإسمهواالن  َماَواِت  :  نرفع الصالة  َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ
َكَذِلَك َعَلى األَْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أَعْ ِلَيتََقدَّ  َماِء  ِطَنا اْلَيْوَم.  ِس اْسُمَك. ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السَّ

لِْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا. َوالَ ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِربَ  يِر. ألَنَّ َلَك َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن َأْيضاً  رِ  َنا ِمَن الشِ  ٍة َلِكْن َنجِ 
  اْلُمْلَك َواْلُقوَّةَ َواْلَمْجَد ِإَلى األََبِد. آِميَن.

 أخوكم داود


