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  دراسة الخلوة الشخصية

  صالة نقاء القلب

  والعشرون خامسةال الحلقة

 ظ بهاحتفَ احتماالت الخطية المُ  )3

  

  تجاه اآلخرين : ثانياً   

   .اآلخرين هي أيضا تجاه اهللاونحن نعلم أن كل خطية تجاه 

  تجاه اآلخرين : ثانياً 

ربما جرحته،  منه؟ لغفرانا تطلب التعتذر له، و  ولم أ ـ هل أخطأت في حق أحد من الناس  
َوُهَنـاَك  حِ َمـْذبَ لْ َلـى ااَنـَك إِ ْمَت ُقْربَ د َقـِإْن َفـ« اً معينـ سببت له إيذاءً فتكلمت عليه بالسوء أو 

 َطِلحْ ْصـوًال اَأَهـْب ، َواذْ حِ َمـْذبَ اَم الْ ُهَنـاَك ُقْرَباَنـَك قُـد  اْتُركْ َفـ ،كَ ْيـَتَذكْرَت َأن َألِخيَك َشـْيئًا َعلَ 
عليـك لـم  ئاً هـل ألخيـك شـي ،)24 ،23: 5مت ( »َوِحيَنِئٍذ َتَعاَل َوَقدْم ُقْرَباَنكَ  ،َمَع َأِخيكَ 

   ؟من الناس لهم عليك أشياء وأشياء ؟ كمبعد إليه ترجعه

  ؟ب ـ هل أخطأ أحد في حقك وأنت لم تغفر له بعد

ِإْن  ِإنـهُ فَ «يقول الكتاب . م غفرانفصار في قلبك عد ،ربما هو المخطئ لكنك لم تغفر له
ْم َتْغِفـُروا ِللنـاِس َزالِتِهـْم َال َيْغِفـْر َلُكـْم إِْن لَـوَ  ،ِوي سـَمالوُكُم اُبـَأ َغَفْرتُْم ِللناِس َزالِتِهْم َيْغِفْر َلُكْم َأْيضـاً 

َلْم َتْتُرُكـوا ْم ِإْن ي َيْفَعُل ِبكُ وِ َماَأِبي الس ا َهَكذَ فَ «  ، وأيضاً )15، 14: 6مت ( »َأُبوُكْم َأْيضًا َزالِتُكمْ 
  ). 35: 18مت (» هِ التِ ِمْن ُقُلوِبُكْم ُكل َواِحٍد َألِخيِه زَ 
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نعـــود و  ،خوتنـــا زالتهـــمتـــرك مـــن قلوبنـــا إلنأن  يجـــب بـــل ،نطـــق بهـــانكلمـــة  لـــيس الغفـــران
  .ةنتعامل معهم بنفس صافي

   ؟كم من الناس نرفضهم ألننا ال نقبل شخصياتهم -ج 

يُنوا ِلَكـــْي َال َال تَــدِ «: يقــول الكتــاب المقــدس. كــم مــن النــاس نحكــم علــيهم وتــدينهم قلوبنــا 
. َمـــْوَالُه َيْثُبـــُت َأْو َيْســـُقطُ لِ  وَ ْن َأْنـــَت الـــِذي تَـــِديُن َعْبـــَد َغْيـــِرَك؟ ُهـــَمـــ« ،)1: 7مـــت (  »تُـــَداُنوا

كــم مــن المــرات حكمنــا فــي أنفســنا ). 4: 14رو ( »هَوَلِكنــُه َســُيثَبُت َألن اَهللا َقــاِدٌر َأْن ُيثَبَتــ
على اآلخرين بالرفض وعدم القبـول ووضـعنا حـواجز بيننـا وبيـنهم، فصـارت حـواجز بيننـا 

   !وبين اهللا

  

  اللقاء في الحلقة القادمةوالى 

  

 


