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غفران اهلل


االسم ____________ :

التاريخ ____________ :

يبدأ غفران اهلل بإعالن واضح بأن كل إنسان ،بدون استثناء ،له مشكلة كبيرة مع الخطيئة ،كلنا أخطأنا وأذنبنا أمام

اهلل.

شعب إسرائيل من عار العبودية ،وأكرمهم
اهلل كامل ،قادر على كل شيء ،كلي القداسة ،رحيم رؤوف ،خلص
َ
عصوا وصاياه .
بمنحهم وطنا بعدما كانوا عبيدا  ،لكن اإلسرائيليين نسوا فضل اهلل و َ
اق أر رومية 26-9 :3


 

حينما نواجه نفوسنا الخاطئة أمام اهلل  ،فإن ردة فعلنا الطبيعية هو أن نحاول تحسين أفعالنا،

لكن هل هذا يمحي الذنب؟ هل نستطيع بأعمالنا أن نستعيد وضعنا أو مكانتنا أمام اهلل؟ ( )20-19 :3اشرح
جوابك.



اآلية في (رومية  ) 24 :3تقول "بأن اهلل قد بررنا مجانا بنعمته بالمسيح يسوع"  ،كلمة "يبرر" تعني
يحسبنا أبرياء ،مستقيمين بحسب قداسة اهلل.

 

كيف يبررنا اهلل ؟ (رومية )25-21 :3
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الفداء هو تحرير ناتج عن دفع الفدية (.)24 :3
أ.

َمن دفع الفدية؟ (رومية )25- 24 :3

ب .ماذا كان ثمن الفدية؟ (رومية )25 :3

لمن د ِف َعت الفدية؟ (رومية  ،26 -25 :3انظر أيضا عبرانيين )14-11 :9
جَ .

د .لماذا دفع هذه الفدية؟ (رومية )26-25 :3





فداء المسيح هو الذي يجعلنا مقبولين عند اهلل  ،عندما تم الفداء و ح ِك َم بالعقاب على الخطيئة ،على
الصليب ،تحققت عدالة اهلل  ،الكفارة هي الطريق الوحيد للتصالح مع اهلل .
بالرجوع إلى رومية 26 -25 :3

ا

كيف ظهرت عدالة اهلل في هذا الفصل؟ (رومية )25 :3

ب

َمن الذي يستطيع أن يستمتع بهذا الفداء؟ (رومية )26-25 :3
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بحسب (رومية ِ ، )26 -21 :3من ماذا يحررنا اهلل عندما نضع ثقتنا في يسوع المسيح؟





بحسب (كولوسي  ، )22 -21 :1ما الذي يتغير في عالقتنا مع اهلل؟

(عدد  )22كيف ينظر الرب لنا اآلن؟

من خالل نظرتنا لما تغير في عالقتنا مع اهلل ،وكيف ينظر اهلل لنا اآلن ،فإننا ندرك عمق وطبيعة المصالحة التي
تمت بين اهلل واإلنسان.

المصالحة هي التغيير في مضمون عالقتنا مع اهلل حيث كنا في السابق أعداء ولكن بالمصالحة صرنا أحباء ،
أبناء و قديسين ،بال لوم وال شكوى أمام اهلل.



مل ّخص

 عندما نضع إيماننا في المسيح ،يحسبنا اهلل أبرياء أمامه ،فالغفران يحررنا من نتيجة الخطيئة التي
ارتكبناها إلى هذا اليوم ،هذا هو غفران اهلل العادل.

 عندما نضع إيماننا في المسيح ،فإن اهلل يلغي الهوة التي كانت تفصلنا عنه ،الرب يصالحنا معه ويقربنا

منه ،ويقيم بيننا و بينه عالقة محبة  ،لم نعد أعداء هلل بل أوالده وأعضاء في عائلته ،هذا هو غفران اهلل

اآلب.
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تأكيد غفران المؤمن


االسم ____________ :

التاريخ ____________ :

مبذا يحدث اعد أن نلنب الخالص؟ وعندمب أعصي اهلل ،هل أكون أنب تح غضب اهلل من اجديد ؟ هل انكسر

عالقتي الاجديدة مع اهلل ؟ مبذا أفعل عندمب أشعر ابلعبر و الذنب؟



اق أر يوحنا األولى 2 :2-9 :1

الص َغار ،أكتب إِلَيكم هِذ ِه األمور لِ َكي الَ تخ ِطئوا ،و ِ
أحدكم،
لكن ،إِن أَخ َ
َ
طأ َ
َ
رسالة يوحنا ﺍالﻭلى " 2-1 :2يا أوالدي ِّ َ
َ
َفلََنا ِعن َد ِ
اآلب َش ِفيع ه َو َيسوع ال َم ِسيح ال َبار ،فَه َو َكفَّ َارة لِ َخطَ َاي َانا ،الَ لِ َخطَ َاي َانا فَقَطَ ،بل لِ َخطَ َايا ال َعالَِم كلِّ ِه".



بالتأمل في يوحنا األولى 2-1 :2

ا

لماذا كتب لهم يوحنا هذه اآليات؟

ب

أحدكم" ،ماذا يفعل؟
"إِن أخطَأ َ


أ

لماذا نحتاج لمحامي أمام اهلل؟

َمن هو الذي يحامي عنا؟

ب

ما هي صفاته كمحامي؟

ت

هل يجب أن أقوم بأعمال معينة لكي أستحق هذا المحامي ؟
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لكن ،إِ ِن اعتَرف َنا لِ ِ
 بالتأمل في يوحنا األولى " 9 :1و ِ
له بِ َخطَ َاي َانا ،فَه َو أمين َو َع ِادل ،حتى َيغ ِفر لََنا َخطَ َاي َانا
َ
َ
َويطَهِّرَنا ِمن ك ِّل إِثم".
ماذا يجب أن نفعل لننال الغفران؟

أ

كيف نطبق هذا في حياتنا اليومية؟

ب

نعترف = أن نقر بحقيقة الخطية فنكون متوافقين في انسجام مع اهلل



ما هي العالقة بين  1يوحنا  9 :1و  2-1 :2؟



مل ّخص

 عندما يبررنا اهلل ،يحررنا من نتيجة الخطيئة التي نرتكبها بعد نوال الخالص ،يمنحنا اهلل هذا الغفران
مجانا فهو نعمة من عند اهلل عن طريق المسيح محامينا ،هذا هو غفران اهلل الحاكم المتكرر.

 عندما نعترف بخطايانا أمام اهلل ،فإنه يغفر لنا  ،و يعيد العالقة التي انكسرت معه بسبب الخطيئة ،هذا
هو غفران اهلل اآلب.

الخالصة:
إننا نحيا باستمرار في مغفرة هللا  ،حتى عندما نرتكب الخطيئة ،فإن هللا لم يعد يديننا (رومية ، )1: 8نستطيع
ثانية أن نتقدم بثقة كاملة أمام عرش نعمته  ،و ننال رحمته و نستعيد عالقتنا معه  .الخبر السار هو أن اهلل دبر
الحل عن طريق موت وقيامة المسيح  ،دفع يسوع ثمن الخطيئة عند موته ،فلهذا تم حكم اهلل العادل على

الخطيئة ،ولهذا أيضا نستطيع أن نأتي أمام اهلل بثقة ،هذه هي النعمة ،ما أعظم غفران اهلل !
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اغفروا لاعضكم الاعض



االسم ____________ :



التاريخ ____________ :

النعمة والغفران هما من صفات اهلل ،ونحن كمسيحيين مدعوين أن نتشبه باهلل.

ذنبين إلينا (متى  ، )15–9 :6الرب
في الصالة الربانية ،نصلي  :اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للم َ
يسوع يطلب منا أن نغفر في هذا العالم الشرير ،وعندما ال نسامح اآلخرين ،نحن نظن بأنهم ال يستحقون غفران
اهلل.
لكن الغفران يكسر دائرة الخطأ والعتاب ،عندما يتسامى اإلنسان عن الحقد ويسامح من أساء إليه فإنه يجد الشفاء،
وهذا الغفران يمنح الفرصة للخاطئ لكي يتغير.
اق أر متى 35 -1 :18



اق أر المثل الموجود في (األعداد  )35-23اكتب األفكار الرئيسية ،ثم اسرد القصة مرة أخرى بكلماتك

الخاصة.

ما هي الظروف التي حكى فيها يسوع هذه القصة؟ (متى )22-1 :18



انظر متى 14-1 :18

أ

َمن هو األعظم في ملكوت اهلل؟ ()5-1 :18

ب

ما الذي يجب أن نتفادى فعله؟ ()10 -6 :18

ت

َمن هم الصغار في الكنيسة؟
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عناصر اإلجابة:

ث

ما هي نظرة المسيح لهؤالء الصغار؟ ()14-12 :18



بالنظر إلى (متى )20-15 :18

ا

قال يسوع " :نحن كالخراف نضل الطريق عندما نرتكب الخطيئة" ،ماذا يجب أن نفعل عندما يضل أخ أو

ب

لمن يقومون بهذه الخطوة؟ ()20-18 :18
ما هو وعد اهلل َ

أخت عن طريقه؟ (متى )17-15 :18



في (العدد  )21 :18سأل بطرس الرب "كم مرة يجب أن أغفر ألخي عندما يخطىء ،هل أغفر له سبعة

مرات؟"
ا

ما هو الرابط بين هذا السؤال والكالم الذي قاله المسيح سابقا؟

ب

ماذا كان جواب المسيح؟ (عدد )22
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ت

كيف تجيب هذه القصة عن سؤال بطرس؟ ()35-23

 اق أر متى  14 ،12 :6و .15في هذه األعداد يعطينا الرب نموذجا للصالة.
ا

حسب هذه الصالة  ،ما هو الشرط لكي ننال غفران اهلل؟

ب

ما هو نوع الغفران المقصود هنا ؟



أحيانا يكون الغفران سهال ،و خاصة حينما يأتي الشخص المخطئ معترفا بخطئه و يطلب الغفران

والمسامحة ،ولكن في أحيان أخرى كثيرة ،يخطئ إلينا اآلخرين عمدا أو ربما بدون وعي أو قصد ،إال أنهم ال
يطلبون السماح حتى وان واجهناهم بخطئهم ،كيف إذا نتصرف في مثل هذه الحاالت؟ هل نغفر؟
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تطايق الغفران


االسم ____________ :

التاريخ ____________ :

رسالة المسيح واضحة  ،يجب أن نغفر لآلخرين كلما أساؤوا إلينا وطلبوا منا الغفران.
كيف يجب تطبيق هذا األمر؟

كيف يمكننا أن نعرف إن كنا قادرين على الغفران؟

في هذا الدرس سنتأمل في هذين النصين األساسيين



لوقا 10-3 :17

ا

ماذا يجب أن تفعل إذا أخطأ أحد ضدك؟ ( آية ) 3

ب

كم من مرة يجب أن نغفر نفس الخطأ؟ (آية ) 4

ت

ماذا كان رد فعل التالميذ  ،وما هي العالقة مع الغفران؟ ( آية ) 5

ث

كيف عارض يسوع المسيح موقف التالميذ؟ (اآليات ) 10 - 6

 –1اآلية 6

– 2اآليات 10-7
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المصبلحة مع اهلل ومع اآلخرين ؟



االسم ____________ :



التاريخ ____________ :

قر بدقة تكوين  ، 3كولوسي 20-13 :1
ا أ

 2كورنثوس 20-17 :5
إن مثالنا األعظم للمصالحة هو مصالحة اهلل معنا بواسطة المسيح.

في اإلصحاح األول من التكوين ،نكتشف خليقة اهلل  ،خلق اهلل السماء واألرض ،ورأى اهلل أن ما صنعه كان

حسنا ،فخلق الرجل والمرأة و رأى بأن ذلك كان حسنا جدا  ،عاش آدم وحواء في جنة عدن وباركهما اهلل (اآلية
 )28كانا يعرفان السالم مع اهلل  ،مع بعضهما البعض ومع البيئة.

إن كلمة سالم تحمل الكثير من المعاني السامية ،ففيها معنى التكامل واالتحاد مع اهلل ومع اآلخرين ومع الخليقة.



– في ( تكوين  ،) 3نستطيع أن نق أر عن الخليقة الحسنة والسالم.

أ

بماذا تلوثت الخليقة؟

ب

ما الذي تحطم أو تغير؟



اق أر ( كولوسي ) 20 -13 :1

أ

وبمن صالح اهلل الكل؟
الملء؟ َ
َمن الذي حل فيه كل َ

ب

حسب ( اآلية  ،) 20مع َمن تظن أن اهلل يريد أن يتصالح ؟ وألجل أي هدف؟

