
 ١٣٣سـالة لرا
 

اغضاغضبئوائواطِِطتخْتخْ  وا والوا والب  
 

(Arabic – In your anger, do not sin.) 
 

 اغْضبوا وال تخِْطئوااغْضبوا وال تخِْطئوا: ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

رس الِةوِمنب ولس الرسؤِمول إلى مس األنى أفسصحاح الرابع نقرأ العدَدشْس والِعاِد السرين : 
 

 ١.""كمكمظِِظيي على غَ على غَسسمم الشّ الشّبِِبررغغتت   ال ال..ئوائواطِِطا وال تخْا وال تخْووببضضاغاغ""
 

 نون أمب اغتص أنثَدحو .ام شقيق لهري غَ أخاًنون أم وكان.الوم ألبشَك أختاً المِلداو دتُ بنْار ثامتْكانَ 
ثامأبشَاغتاظ  ف.ارِمالوم ن أجل أن أمنونأذّل ثام ارأخته .ود برة وقتَل مكيدأم أخَنون اه.بكاه د اودالملك ب كاء 
جداًظيماًع .فه ربشَ أببِقالوم وعيداًى بع ِس ثالثَ أبيِهن نين.ثم َلخّ تدي وآبأح داِد قوج يش الملك داود لتقريب 

  الملكداو د إال أن.الوم ألبيِهى أبشَ الفتوآب يد ركبذِل .داوملك دلة بكالم حكيم لأة حكيمرم اسَل وأر.االبن ألبيِه
اكتفى بأنع فا عِه ابِننالغَ ولكن ضبال كان  ياُلزِفراًستِق م ى أعِه ابِنِه لفقِداق قلبِهم٢.نون أم  

 

   وال والهِِهالوم إلى بيِتالوم إلى بيِت أبشَ أبشَرفَرفَنصنصليلي" :الوم أبشَِه ابِنعقابلة م المتْ تم أندع بِهِشي جد قاِئوآب ليداو د الملكقاَل 
ييررو و جهىهىج".فانص ِهالوم إلى بيِتبشَ أفَرولم ي رو جهالملك .ِم وكان الج  نتاِئنتصغَِفر ر الحكيم ِميالملِكن د اود 

بشَ أأناشتعَلالوم قلب غَه ظاًيبيِه على أقداًِح و.الشّاَل فاستم عبغتِص ليبملكة ِم المبيِهأ ند اود.إن ب ولس الروَلس 
 اِب الذهن ِمذر نتحى أنِنع هذا ي."كمكميِظيِظ على غَ على غَسسمم الشّ الشّببال تغرال تغر":  بالقولمهحنصي س أفسىِنؤِمم  إلىِهالِتى رسِف

ا ونَنَاِشإلى فرحنَن ا فى قلوبنَيظاً غَمُلح.  ثميبقى مانَعلي آخَمو شَرقَتشْل ر مسِمه نغَ على ديٍد جٍظيفين د وٍتمكب 
القلِبَلاِخد .س اِننعى مرارى ِثجِن ونَتهمارهإذا لم ي عالج.وقد ي نفجرب رالغَكان ِبضغَى وقٍتا ِفلنَاِخ د ير مح٣.وٍبس  
 

  إنبولسالر ِف ولسِهالِتى رسىِنؤِم إلى مومية ر ينصحهالال": ِهبقوِل م  تنتقموا ألنفِسوا ألنفِستنتقمكمكمأي أي اءا األحبهاءا األحببْل بْل..ه   
اعللغَ للغَطوا مكاناًطوا مكاناًاع ضبِِبض".القص ِمد ذِلن ك أن نتركاألم ملِتِه ربجللر ألنّ.ب هى النقى النقلِِل" : مكتوبمأنَ أنَةِِةم ا أجازى يقوُلازى يقوُلا أج  
الرالربال ال..ب ي غلبنّغلبنّ يكالشّ الشّك راغِلاغِل   بْل بْلربالشّ الشّب ربالخَ بالخَر يوِف. "ررياقٍةى بتميلٍة ج جمعرس أعقوبالة ي عوالِخر ال وأفضَلص 

ِتل فى اِئالفضاِئح اللكإذاًإذاً": نَصي وِتوِتإخْإخْ  اا يى األحباءاءى األحب::ليكن إ إ كّل كّل ليكن نسنسان مان مسفى االسِت فى االسِترعاًرعاًس ماعاعم..م م بى التكلمى التكلم ِف ِفئاًئاًطِِطب..م م بئاًئاًطِِطب  
  ٤." اِهللا اِهللا بر برععنَنَصصيي  ان الان النسنس اإل اإلببضض غَ غَألنألن": ِهقوِلام بع ٍهجبو ِبض الغَنا ِمنَذرح ي ثم."بِِبضضى الغَى الغَفِِف
 

 ولكنغْنَ  الفَ كيضبوأح اناًيي فنَاِدصاا مي الغَثير ض؟ب!.إن ة اِهللا كلم نَال تمِمع نغْ نَ أنضبولكن  
 .ك على ذِلارب فال غُبضغْ نَ حينطُئ نخْ الا كنّ فإن."ئوائواطِِطوا وال تخْوا وال تخْببضضاغْاغْ" :ل بالقو تشيرة اِهللا كلم إن.ٍطربشَ

ولكنا ِم كنّ إنهؤالءن الذين ِطخْ يئوننْ ِعريعاً سغَد ضفخَ.بهم يلنَر نَا أن هرِمب نالم ى  الِتِفاِقوتعرا للغَنَضِبض. 
 ابص يىالِذو. حتاط ي أن لهري فخٍَةارد بٍةجو لمضر تعذاإ ِدر بالبِةريع السِةاباء لإلص الشتام أيضرتع يىالِذف
  ٥.ذر فليتحِفيى الص ِفِةديدا الشّهاِت للفحِهِضرتع دنْ ِعس قاسيٍةم شَِةبرضب
 

 إنغَ اِهللاِة كلم نية بما ِلنَا ينفعمواجِةهالنَاِكشَ م.ثال لتفاِدبيل الِم فعلى سنْطأ ِعى الخَقوع ِفى الوالغَد ِبض 
  جُلجُلالرالر" :ضاً أيويقوُل ."ببضض الغَ الغَرفُرفُصص ي ينن اللي الليابابووالجالج": رشَس عاِماح الخَح األصِه فى أمثاِلالحكيم ان سليميقوُل

  بِِبضض الغَ الغَءءىىطِِطالبالب": ر يقوُلشَس عاِداح السحاألصوب ."امامصص الِخ الِخسكّنسكّن ي يبِِبضض الغَ الغَءءىىطِِطة وبة وبومومصصالخُالخُ  ججهيهي ي يوبوبضضالغَالغَ
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع            ،                       ٢٦: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ١
– ١: ١٣سفر صموئيل الثانى  ٢

．
 ٢٨ & ٢٢ –

．
 ١: ١٤  & ٣٨ –

．
 ٢١  &١٧ –

．
 ٢٤              

– ١: ١٥سفر صموئيل الثانى  ٣
．

 ٦             
– ١٩ :١٢ رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٤

．
 ٢١  

  ١٥ – ١٢: ٣ كولوسى  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى٥
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  الال" :ِهقولِِ بحصنْ يابعاح السحباألص ِةعاِم الج سفربوكاِت ."ةةدينَدينَأخذ مأخذ م ي يننمم ِم ِمرريي خَ خَههوحوح ر رككاِلاِلار ومار ومبب الج الجنن ِم ِمررييخَخَ
تستسرعرعبر وِحوِح بركإلى الغَ إلى الغَك ضبِِبضألن الغَ الغَ ألن ضضببي ستِقستِق يرى ِحى ِح ِف ِفرضضن الجن الجهالاله".  إنيالِصفَوس ِم يقَدمثلِة أفضل األن 
 ه اختصماه أب ألنوتهخْ إوهدس ح.ِهليإ قَ يتطرنتقام أنالوح ار أو ِظي الغَ أوِبض للغَحمس يفلم .ِةوي السِةصيخْللشّ
بمحٍةبم تميٍةز.كاد وا لهوب اعوهار إ لتجسماعيليوأخْين بروا أباهمأن و شاًحافتر سه. واشَعي بِمفُوس صرة ِم فترن 

الزن ِفمى بفوطيفار وأخِْتي ى ِفرتْ كانَ.جنى السم انَعِماته نرشَ ظلم البله .لم ي فى قلبِهْلِمح م رارإخْة تجاه وته 
أوز وجة فوطيفار أو أميناً وظّل.آخرين غْ رمع داألخَِةانَم أم لذِلرين كافأك اُهللاه .على خَ أميناً فكان ن ِماِئزص١.ر  

 

 جخْ إاءوة يإلى ِمفَوس صرليبتاع تْ وكانَ.حاًوا قمم فاجأة لهم أنر ا أخَأواهمي فَوس.لم ي عرفوهئاِد ب 
راألم.و حينع رفهِه بنفِسمارتاع وا واضطروا أنّ ظنّ.وابهس نْ ِمِه لنفِسينتقمهولكنّم قاَله له أنَأنَ" : ما يا يوسأخُ أخُفُفُوس وكموكم  

وا إلى أبى وقولوا وا إلى أبى وقولوا ددععوا واصوا واصرعرع أس أس..اانَنَى إلى هى إلى هوِنوِن بعتم بعتمتغتاظوا ألنكمتغتاظوا ألنكم  تتأسفوا والتتأسفوا وال   ال ال واآلن واآلن..ررصص إلى ِم إلى ِموهوهى بعتمى بعتمالِذالِذ
لهفُ: : لهوسي فُهكذا يقوُل ابنكوسي هكذا يقوُل ابنك::قد قد ج ى اُهللاى اُهللاعلِنعلِن جس س يِم ِم لكّل لكّلداًداًي صصروقبَل."ر أن ي صعوا ِمدِمن صرقد مله أغلى نَم ٍةصيح. 

ى وا ِفباض تغَ فإن.ى حفَوس يه ابنَ أنوه أبعمس ي أنههم ي كان."وا فى الطريقوا فى الطريقبباضاضتتغَتتغَ  الال" :ِهِتوخْ إلفُوس يقاَل
الطريق ربمطلتْا تعالر ى تفوقُالة الِتسقيم نْا ِعتهأد ِمطِةنِْح  كّلبيهم صر يأتونالتى سا إ به٢.ِهلي  

 

  أنسيح المدي الس ذكر.رشَس عاِماح الخَح األصشير فى إنجيلِه لوقا البجلهى سالِذ الى مثل االبن الضوِف 
االبناألكب رحين ِم عاد تقا الحقل ونرِمب نالب ِتيِم سعص آالِتتَو ٍب طرقص ور.فد عِمداًاِحا و الِغن ان لم

وسألها م عسى أنفقاَل.؟ هذا يكون أخُ:  الغُالم لهوكج اء.فذب حأب جَل الِعوكالم سمألنّن هقبله ِض فغَ.ماًاِل سب 
االبناألكب رولم ي ردأن ي خَلد البتَي.ولكن األب الحكيم لم يتر ابنَك هاألكب خَر ارجبْل.غتاظاً ِماضباً غَنزَل الم  

 ح نفرى أنِغ ينب كانولكن. و لكى هاِل م حين وكّلى فى كّلِع متَ أنْ.!ا بنىي:  لهالًقاِئ ولهخُ دطلب يِهليإ جرخَ
ونسأخَ.ر ألن اكتاً هذا كانمي اشَ فع.وكان االّ ضفو جد.إن اهتم اام ألبهحِهابِنب  وفرر الِذغَ األصِمى عاد ن 

ِهالل طريِقض.لم يشغله ب  االهتمامن عترِةضيقاَل.باِضر الغَ االبن األكب ب ولس الروُلسإلىِهالِت فى رس  ىِنؤِمم 
  ٣."ةِِةاعاعددوح الووح الوثل هذا برثل هذا بر ِم ِمينينانيانيوحوح الر الرنتمنتموا أوا أفأصلحفأصلح": الطيةغَ
 

 كنّوإن ا نريدأن نتعلم د ساًرن الغَ عِبضالم أِت فلنَ.سقدظَمو  إلى ِمثالنَا األعوهالر ب يسوعالم سيح. 
فحينج اءشليم إلى الهيكل فى أور. واساً أنَالهيكل لد بداِخجي بيعونويشتر ونوص يارفة وبةاعح امم.كان دوثُ ح 

ذلكفى ب ِتيعب ٍةادراً أمال ي ف .دقُصليِمس نالس هل أنأمثال ِسَل نتخي مان الشّعيخ والذين الت فنوئيَلة بنْنّح  
يالهيكَلفارقون ع ابدين بأصام وِطواٍتلبونَالً لي اراًه.ي رفعونتس ابيحِهللاجيِد التم  معجيج ِم ضواِتن أصالب ِةاع 

  .ارفِةيار والصا للتج كمباً ومكس لهمداًائَِ عاكنَ ه ألن.ناًاِك سكونرحي  الِةنَ الكهاءؤسة ورنَ الكه وكان.نموالبقر والغَ
 

 نَصل اعربي سوعس ِمطاًو ناٍل حب.و طرِمد ننَيكل الغَ الهموالب قر.وكب د اِهرمالص ارفَيوقلب  
ماِئودهوقاَل.م له م :"أليأليسبيِت بيِت مكتوباً مكتوباًس ى بى بيتُتُيالص الِةالِة الصي ي ددععى لجميع األموأ وأ..ممى لجميع األم نتمنتمج ج علتمعلتموهوهم غَغَ مارةَةَارلص ؟؟وصوص لص!!".لم  
يجرؤ أحدأن ي على عترض ما حثَد.البن اِهللا ألن لطاناً سأن ي ضعاألم فى ِنور صَلوقا .اابه لهؤالء الذينلم  
يراعوا قدسية بال: اِهللاِتي  تجعلوا بتَيأبى ب ِتتَي جٍةار.لقد أع جِنباى م كتبهأح دالم تعليقاًؤمنين فعَل ا على مالر ب 

 ٤."بكبكضضى غَى غَ ِف ِفوعوعسس ي يثَلثَل ِم ِم تكون تكون أن أنتَتَ استطع استطع إن إنئتَئتَا ِشا ِش م مببضض فاغْ فاغْ..سيحسيح الم الموعوعسسيي  ببضضو غَو غَهذا ههذا ه": يكلهفى ال
 

 يقوُل.. زيزى القارئعاغْاغْ":  الكتابضضبغْغْال تَال تَ  ..ئوائواطِِطوا وال تخْوا وال تخْبرالشّ الشّبِِبر ممسعلى غَ على غَس يظِِظيكمليتنَ."كم ا نفحص 
نَقلوبا أمامع ش اِلرنعِةم.نَ فإلها أمينو ادٌلعحتى ي لنَغفر انَا خطايا ويطها ِمنَرإثم كّلن .أد عى  أِخوككى تشترك 

ىِعمفى تلك الِة الص: انَأبا السماعترفُ ..اوى عِفبضاجِتى وحِمٍةى إلى قو نِن لدك.مَل ألعبم ا أويتِنصى وأحا ي
بمىا علمتِنوجب م.ِن اختبرنّ امتِح. قلبىرفْى واعافكارىرفْى واع .وانظر إن ِف كان ٌل باِط طريقٌىى ِنِد واه

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  وعِدك يا من قلتَعلى متكالً .سوع البارصالِتى فى اسم يأرفع  ..اًدي أبطريقاً
 

 :ها ستجد ذلك فىيرسالة أو غَإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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    ٢٣ – ١: ٣٩ & ٣٤ & ٢٨ & ٣: ٣٧ فر التكوين س  ،  ٩: ٧     سفر الجامعة  ،      ١٨&  ١: ١٥ سفر األمثال ١
  ٢٤ – ٤: ٤٥  & ٣٨ – ١: ٤٢  سفر التكوين٢
 ١: ٦  غالطيةمؤمنى  إلىالرسول  بولس  رسالة   ،  ٣١ – ١١: ١٥إنجيل لوقا  ٣
  ٩: ١األولىيوحنا  رسالة  ،١٧–١٣: ٢إنجيل يوحنا  ،٣٨ –٢٥: ٢إنجيل لوقا   ،١٧: ١١إنجيل مرقس ، ١٩ –١٢: ٢١ إنجيل متى ٤
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