
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِدُرْانْ َْمنْ "               تِي؟":َْيقُولَُْْيق  َْخِطيَّ ُتِْمن  ُتَْقل بِي،َْتَطهَّر  ي   (.02:9امثال ) "إِنِّيَْزكَّ

 

َنا"      ْقُل  َسْلََنا:ْإِن  ُهْلَي  ةْ  (او فينا) إِنَّ ْفِيَناُنِضلَُّْْخِطيَّ َسْال َحقُّ فَُسَناَْولَي   (121يوحنا 1) "أَن 

 ْ
ْ

ا علم اليقين  خطاياه بقائمة موجزة  سينفحنا القديس بول.  هل الحد ان يتفاخر بانه بدون خطيئة؟ يعرف كلٌّ من ًّ
بغض  النرضر ا ا ارتكبنضا . شةْبينْالبشرتوحْ رةْوالمُْوالتيْتعكسْصقيعْالعالقةْالُمتحجْ ْلكل ما يمارسه البشر

ْ"2ْواحدة او كل ه ه الر ائل، يؤكد لنا القديس يعقوب َمااَْثَراَرْفِايَْواِحاَدةق،َْفَقاد  ااُموِس،َْوإِنَّ النَّ َْحفَِظُْكلَّْ َْمن  ألَنَّ
ِرًماْفِيْال ُكلِّْ  (:192يعقوب ) "َصاَرُْمج 

 
قُواْهللاَْفِيْ" ُْيب  ِسُنواْأَن  َتح  َْيس  ِرَفتِِهمْ َوَكَماْلَم  َعلُاواَْمااْيََْيلِياقَُْمع  ْلَِيف  ٍق فُاو َْمر  نق لََمُهُمْهللاُْإِلَىِْذه  لُاوِِيَنْ.ْ،ْأَس  َمم 

اِميَنْ ااًراَْوُسااوً ا،َنمَّ الًَْوِخَصاااًماَْوَمك  ااُحونِيَنَْحَسااًداَْوَقاات  ،َْمش  اانق َْوُخب  َْوَطَمااعق َْوِزًناااَْوَشاار  اامق
إِر  ُْكاالِّْ َتااِريَن،ِْماان  ُمف 
ِْللِْ ِغِضيَن ْوَُْمب  دق َْويََْثه  مق ِن،باِلََْفه  َرَْطاِِِعيَنْلِل َوالَِدي  َتِدِثيَنُْشُروًرا،َْغي  ِثيَن،ُْمب  ِميَنُْمدَّ

َْويَْ،َْرالِبِيَنُْمَتَعظِّ يَُْحُناوو
َمةْق َمْهللاِْ،ِْرضًىَْويََْرح  َْثَرفُواُْحك  ِجبُْالَِّذيَنْإِذ  َتو  لَْهِذِهَْيس  َملُوَنِْمر  ْالَِّذيَنَْيع  تَْأَنَّ ،َْبلْ ،ْوَنْال َمو  َعلُوَنَهاَْفَقط  يََْيف 

َملُااونَْ وَنْبِالَّاِذيَنَْيع  ًضااُْيَسارُّ اااِرْ:َْثالًِمااْهاَذا...ْأَي  ِديَن،ْلِل فُجَّ ُمَتَمارِّ لََِِرَماِةَْوال  ،َْباالْ  َباارِّ ْلِل  ُْيوَضاع  اااُموَسْلَام  ْالنَّ أَنَّ
اَتبِيِحيَن،ْلَِقاا نِِسيَنَْوال ُمس  ُكوِر،َْوال ُخَطاِة،ْلِلدَّ َنااِة،ْلُِمَضااِجِعيْالاذُّ اِس،لِلزُّ َهااِت،ْلَِقااتِلِيْالنَّ تِلِيْاآلَبااِ َْوَقااتِلِيْاألُمَّ

ِحيحَْ لِيَمْالصَّ ع  ْآَخُرُْيَقاِوُمْالتَّ َْكاَنَْشي    ابِيَن،ْلِل َحانِرِيَن،َْوإِن  اِس،ْلِل َكذَّ   "لَِساِرقِيْالنَّ
 .(1121كورنُثس 1+19-20 1تيموثاوس 1+:2-2:1 1رومية )

 
 

ْ:سوثليه،ْثليناْانْنجزمْمعْالقديسْبول
ْ

ُدْهللاِْ"ْْْْْْْْْْْْ َْمج  َوَزُهم  َطأُواَْوأَث   (.222:رومية ) "إِِذْال َجِميُعْأَخ 
 

ْ

 "2اغفرْوانسى" ناْنتحرىْالُبن يةْالعقاِديةْالمسيحيةْلمبدأدثْ 
 

 2فحصْالنفسْومسامحةْالنفس( 1
 
َحنَُْمَعَْقل بِيْأَُناِجي،َْوُروِحيْ" اِرَ ْ"وْ(12:1مزمور ) "َتب  االً،َْوألَث  َمًةَْوَثق  لَُبِْحك  َحَنَْوألَط  لََمَْوألَب  ُتْأََناَْوَقل بِيْألَث  ُدر 

َهااُْجُناونْ  ،َْوال َحَماَقاَةْأَنَّ ُهَْجَهالَة  ْأَنَّ رَّ َْقل بِاي"2 وعليضه يجضب ان نّضل  . (:2::الجامعضة ) "الشَّ اِر   نِايَْيااْهللَاَُْواث  َتبِر  .ْاخ 
َكاِري ْأَف  ِر   َتِحنِّيَْواث  ْهَذا؟ْ أَيَْ"الن  (22120:مزمور ) "ام  اِتْال َقل بَِْيف َحُصْهللاَُْثن  ِرُ َْخفِيَّ ُهُْهَوَْيع   .(1222:مزمور ) "ألَنَّ

  
 

همْانْيفعلواْبكَْ(2ْ ْ:افعلْبايخرينْكماْتود 
ْ

ِمَهاْ" ةقَْفل َير  ْباِلََْخِطيَّ ُكم  َْكاَنِْمن  ِمهَْ)َمن  يًْبَِحَجرْق(َْفل َير   (21:يوحنا ) "أَوَّ

 

َ َْتقُولُْألَِخيكَْ" َْكي  يًْ:ْألُختِكَْ/أَم  ْأَوَّ ِرج  نَِك؟َْياُمَراِِي،ْأَخ  نَِك،َْوَهاْال َخَشَبُةْفِيَْثي  َْثي  ِرِجْال َقَذىِْمن  نيْأُخ  َدث 
ًدا ِصُرَْجيِّ ُْتب  نَِك،َْوِحيَنِِذق َْثي  ِنْأَِخيكََْْكي  َْْال َخَشَبَةِْمن  َْثي  ِرَجْال َقَذىِْمن  ُْتخ  تكَْ/أَن   (.:-22 :متى ) "أُخ 

 

 2"يباناا"م ْافضلْلصالةْتفهْ  (3
 

ُد " ايبانا"ف   الكلمةْحسبْماْ) ُمسبقاًْقدْغفرناْْواغفرْلناْخطاياناْكماْنحن"الّالة الت  عل منا اي ها يسوع، نرد 

لم يقل يسوع ساغفر لك، مع ان ه ا . اآلنْاوْسنغفرْبالمستقبلْنغفروليس  (جأتْفيْالنصْاليونانيْايصليْيْالترجمات
بمحبته الفائقة مكفراًّ عن تعدياتنا السابقة  على الّليب وغفر لنا مسبقاًّ  من ضمن قدرته، ولكن مات اوالًّ 

َتُهْلََنا،ْ"والحاضرة والمستقبلية  َنَْمَحبَّ دَُْبيَّ ُنَْبع  ُهَْوَنح  لَِناُْخَطاة ْْ(ماْزلنا)ْألَنَّ قبل ان . (:12رومية ) "َماَتْال َمِسيُحْألَج 
ْ "2، يجب ان نكون قد غفرنا ونسينا قاّدين معناهما"ايبانا"نّل    َْكاَنَْلُكم  فُِرواْإِن  ُْتَصلُّوَن،َْفاغ  ُتم  َوَمَتىَْوَقف 

َماوَْ ًضاْأَُبوُكُمْالَِّذيْفِيْالسَّ ْأَي  فَِرْلَُكم  َْيغ  ،ْلَِكي  َْشي    يَِتُكمْ َثَلىْأََحدق انه لمن العجب ان نرى . (::-2:2 11مرقص ) "اِتْزَّ
ْالرب"و" ايبانا"اشخاّا يّل ون  ْودم ْجسد والعالم كله يعرف انهم يكرهون اخاهم، اختهم " يتناولون

هل نغفر وننسى . وقريبهم وكل من يخالفهم بالرأي او ال ينساق وراء او ال يقبل طريقة حياتهم وتّرفاتهم
ين وعاّين بفجور وّايا هللا؟ من كل قلوبنا املين ان نكف ر عن غضبنا وحقدنا المستمربفتور بدل   متحد 

 
 

 

 

مِْ َزَناَْكَفاَ َْيو  ِطَناُْخب   َناأَث 
  



نِْ (4 أ َيي   2والًمتقلقلون َذِويْالرَّ
 

أييين فض  الغفضران ولكضنهم لضن ينسضوا، وهض ا منضاق    والرجاا  واإليماان للمحباةمن الُمحتمل ان ينجح  وي الضرأ
نحو الكل بما فض   لضك انفسضنا، وعنضدما ننسضى ونسضامح،  المحبةعندما نغفر، كمسيحين، نتمم وّية . المسيح 
ونضضع تعضديات وطعنضات  (122يعقضوب ) نغسالْايادينااْونطهارْقلوبنااْوافكارناافض  غفضران هللا الفضائق،  إيمانناانؤكد 

 اياناْوتعادياتناْْكايْيْيتاذكرهاْالاىْايبادبخطوشماتات واّابات االخرين وراء رهرنا مثل ما فعل هللا االب 

ْ"2 من مكافأة هللا بالرجا بعدها نتأكد  .(1:21عبرانين ) ت  َهاَْصَنع  اْأَيُّ الُِحَْواألَِمينُْنِِعمَّ ُدْالصَّ ِدكَْ.ال َعب  إِلَىَْفَرِحَْسيِّ ُخلْ   "اُد 
 (.::12:متى )
 

 

 2كمْمرةْنغفر( 5

 

ُرُسَْوَقالَْ" ِهُْبط  َمْإِلَي  َْتَقدَّ ؟َْقاالَْلَاُهْ»:ِحيَنِِذق اتق ِعَْمارَّ إِلَاىَْساب  فِاُرْلَاُه؟َْهالْ  ْأَِخيَْوأََناْأَغ  ِطُئْإِلَيَّ ًةُْيخ  َْمرَّ ،َْكم  َياَربُّ
اتْقيَْأَقُولُْلََكْإِلَىْ»:َيُسوعُْ ِعَْمرَّ إِلَىَْسب  اتْق،َْبلْ  َعَْمرَّ ًةَْسب  ِعيَنَْمرَّ  (::-2:1 11متى ) "َسب 

 

ويضديروا الخضد ويغفضروا وينسضوا  امن الممكن ان تقضول باننضا بشضر ويسضتطيع البشضر ان يتحملضو بعد ه ا الُموجز،
ان  يضضاًّ أيعرف المسيح اننا ُنجرح وُنؤ ى من قبل غرباء وعلينضا تحاشضيهم ولكضن يعضرف  .لدرجة معينةاالخر 
بين كاالهل واالّالآاكثر  . دقاء والمعارف ومن الّعب ان نتجضاهلهم ونتحاشضهممنا وحزننا آٍت من اناس ُمقر 

احملْصليبكْوصالبانكْرك بان يسوع لم يقل بان ال تغضب وتتأثر او نواجه بل ان  اوافقك على  لك لكن ا ك  
َناْقُلُوُبَنااَْفااللُْأَثْ " 2واعطانا الطريقة الّحيحة لنعالج اخواننا واخواتنا وقريبنا وتمرلْبي ْيََمت  ُهْإِن  ْألَنَّ َظاُمِْمان 
َشي  ْققُلُوبَِنا،ْ لَُمُْكلَّْ  (9222:يوحنا 1) "َوَيع 

 
 

"ْ ِحينق ُْكلَّْ َْكالَُمُكم  َمةْقلَِيُكن  لًَحاْبِنِع  َواِحدْقبِِمل حْق،ُْمص  ُْتَجاِوُبواُْكلَّْ َ َْيِجُبْأَن  لَُمواَْكي   (122كولس  )" ،ْلَِتع 
 

ُِوا" ِط َضُبواَْويَُْتخ  ُسْْْ.ِاغ  م  ُرِبْالشَّ ِظُكمْ يََْتغ  لِيَسَْمَكاًنا،َْثلَىَْغي  ُطواْإِب  ،ْ..."َويَُْتع  مق َيو  ُْكلَّْ فَُسُكم  ِثُظواْأَن  َبلْ 
مَْ َثىْال َيو  ُتُْيد  ةَِْماَْداَمْال َوق  ْبُِغُروِرْال َخِطيَّ ُكم  ِْمن  ىْأََحد  ْيَُْيَقسَّ ْ" "،ْلَِكي  يَُد،َْوَقد  َهاْاألَو  ِْمَنْهللاِْأَيُّ ُتم  ْْأَن  ألَنَّ

َْغلَبْ  ْوُتُموُهم  ْألَنَّ َظُمِْمَنْالَِّذيْفِيْال َعالَمِْْ(الروح القدس)الَِّذيْفِيُكم   .(222يوحنا 1+1222عبرانين +122:افسس ) "(الشيطان)ْأَث 

 
 

 

َوةِْ" ُِوَنْإِلَىْاإلِخ  ِط ُْتخ  َْوهَكَذاْإِذ 
ِعي َْ َرُحوَنَْضِميَرُهُمْالضَّ ْ،َوَتج 

ُِوَنْإِلَىْْْْْْْْْْْْْْْ ِط  .(1:21كورنُثس 1) "ال َمِسيحُِْتخ 


