
 ٢٢٦سـالة لرا
 

  لنَا شَفيعلنَا شَفيعفف  إن أخطأ أحدإن أخطأ أحد  يا أوالِدىيا أوالِدى
 

(Arabic – My dear children: If anyone sins, we have one to plead) 
 

  لنَا شَفيعلنَا شَفيعفف إن أخطأ أحد  إن أخطأ أحد يا أوالِدىيا أوالِدى :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

رس الِةوِمنولوحنّا  يسالراألولى األص أىاح الثاِنحن األوَل والث  نقريددىاِنالع  : 
 

 "ىا أوالِدي:أكتب كَ هذا ِل إليكمئواِط ال تخْى .أخْوإن طأ أحا شَ فلنَدنْ ِعفيعاآلبد .ي سالم وعسيحار الب .
وهكَو خَة ِلفاراانَطاي.لي خَ ِلسخَ ِل بْل.ا فقطانَطايا كلِّطايالع ١." ضاالم أي 
 

 ين إلى هؤالء الذِهِتوخَخُي شَى ِفوُلوحنّا الرسي ها كتب.نينؤِمة إلى الموجهول ما الرسوحنّالة لي الرسلكإن ِت 
ونَع بّالوا خَرفوا الرهإنّ. الصهمأو هى ِفالدونَ.ان اإليم حالن ؤِممى ِفنينح ٍة إلى تعليم تلميِذاجبالر ي سى الِذوع 

كتباإلنجيَل الم عوفَرو .ِمِه باسلم يغَربتو اضعاً أنإلى  ي اشيرى باإلشَ واكتفَ. إنجيلِهىِمِه ِفسِةارإلى أنّه اِح و د
 ليلِة ن عه كتبن إنجيل ِمرينشْباألصحاح الثاِلِث عشَر بالعدِد الثاِلِث والِعو. هحبي يسوع انكَو  الرب تالميِذنِم
األخيراِءشَالع .كَكَوو" ِه بقوِلِه إلى نفِسشيراً مانانم ى ِحى ِحفِِفئاً ئاً كِِكتت مضضن ين يسسوعوعو اِحاِح ودِم ِمد نكَ كَهِِه تالميِذ تالميِذن اناني ي سسوعوعهيحب هيحب ". 
 

 وُل استهّل لقدسوحنّا الريالت رسارِة إلى أ األولى باإلشَهىم لت ِصتْنَاى كَدبه وعسيفقاَل.سيح الم نع  
يسوعهماس ارككَ كَىىالِذالِذ" : تب انِم ِمان ننالب الب دىى الِذ الِذ..ءِِءدس مِِم سعنَنَعاهىى الِذ الِذ..اهر أينَأينَ راهاهبع بع يشَ شَىى الِذ الِذ..اانَنَوِنوِني اهدنَدنَاهاهاهولم سس ولمأي تهأي اادينَدينَته" .قاَلثم  

ثانية عنوعسي ن اِهللا ابالم تجىىالِذالِذ": ِدسر أينَأينَ راهاهوس عنَعنَمِِم وساهنخْ نخْاه بربركمكَكَ ِل ِل.. بِه بِهكمىىيكون يكون   لكملكمأي ضاً شَركَةضاً شَركَة أيم م عفليتنَ. "اانَنَعىِطا نع 
إصألقو غاءال منِم سعوشَ.ِه بأذني اهدِه بعيني.ولم سد بيفادينَ.ِهي خِلا ومنَصا يسوعقاَل.سيح الم ىحنّا ِفو يهالِت رس 

 .ا اِهللاايص ون ِمٍةيص على وىدع التى ِهةطي الخَإن ."ئوائواطِِط ال تخْ ال تخْىىكَكَ هذا ِل هذا ِل إليكم إليكمأكتبأكتب" :نينؤِم إلى الماألولى
علىاينَوبتعد وص نَا اِهللااي حرما ِمنَ أنفسنأع ٍةركَظم بوع نَدا بهبوِه.ا الر ىالمى الِذ السيم أل القلب.قاَل لقد بالر  

يسوع: "سيي أعط أعطىىالِمالِمسكمكم..لي لي سكَ كَس مما يا يعىىطِِطعالع الع المالمأع أع طيكمفبكَ ."ااأنَأنَ  طيكمرسٍة وِمصي نو صا اِهللااينَفِقد س المه.رمونَح  
ا ِمنَأنفسِة الشّركَنحيحِة الصم عالت ولذِةه متع بمحرِهضالم اركب.زنونح وحالر القد اِكسالس ٢.ا فينَن  

 

 نحفنَ" .ا نؤديهٍةحاِلاٍل صم بأعك ذِلسليو .اطأنَخْان إذا أفر على الغُُلصح نَفَيكَبرسالِتِه  وحنّاي حوضيو 
)المؤمنين( لمعهم ى ِفخلوقينالم سيح يسوعألع ماِلاٍل صحٍة قد ساُهللاقَب فأع هكَا ِلدنَى َسلكا فيه". وال شأنا  له
ا  وإال م.حاِل صمٍل بع قامه ألنّاهطايان خَفرغُافأ بكَ يأو انس اإلنثابي  وال.ابهقا ِعنالص ِم الخَا أوطايان الخَفربغُ
 .اتهاوِلزمنّا على م أدٍةريرٍة ِشادع  أوٍةطيخَ نلتكفير ع ِلِةح الصاِل واإلكتفاء باألعمالاطايالخَ برافَعِت الزماً االانكَ

 إناِهللاِكتاب ي عِلنأن  "أجأجرالخَ الخَةَةَر طيِه ِهةِِةطي ىىم و."وتٌوتٌ م "ون سفِكبدد م ال تحُلصِفغْ مو ."ةرحكَئاِطة الخَاج ى ي خلص
ن إذا ؤِمة الماجوح. اانَطاي خَن تكفيراً عذله بىسيح الِذم الم دى ِفقته وِثهانَناً إيمعِل م إلى اِهللاىأِت ي أناهطاي خَنِم
 جتهه وبالمه سِه إليودعلِي .ٍةصيعى م ِفقع إذا ونؤِم المهدفِقى ي الِذ.الم اِهللا على سولصلح ِلسيحم الم لدىطأ ِهأخْ
   ٣. اِهللاعالم م على السوِلصلحلتطهير وِلرير وِللتبا وِلطاي الخَِةرِفغْمسيح ِل الممفد .اابهكَ ارِتهِده قبَلابق عسكَ
  

 إنوحنّا ي الرى ِفَلوسولى األ األِهالِت رسصقوُلياح األول ح: "إنا أنّا أنّ قلنَ قلنَإنههلي لي سة نُا خَا خَ لنَ لنَسة نُطيلُّلُّضِِضطيأنفس نَا نَا  أنفس
وليوليسسالح نَف ."ااقُّ فينَقُّ فينَ الححالن ؤِممنينم عضرِة الخَاِب الرتكَونخَانْإذا  طيدا بِغنَعايةَِوإبليس .م عضرفقِد ِلونالم مالس ع 
  إن.ا مطيٍةخَن ِلؤِم الماِبكَة على ارِتبترتج م نتاِئِهفهِذ. رين لآلخَِة الصحيحِةادقديم الشّه على تِةرلقدم اد وع.اهللا
العى الِذذابي انيِهعؤِم المإذا أخْن طأ ال يقاس. ألنس اِهللاالم ل القلِباِخ ده وج وهرالح الاِةي مو .ِةسيحيونَبدال ه 
بهجوكَ.حة وال فر فَيي ستطيعؤِم المنأن يقد غَ ِلمرِهيرس الة البهالم إذا كَِةجوالس اً د فاِقانسالمهوب هإذ  .؟جتهيكون 

                                                
       لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،      ٢ – ١: ٢ رسالة يوحنّا الرسول األولى ١
  ٢٧: ١٤ إنجيل يوحنا                       ،  ٣ & ١: ١ رسالة يوحنّا الرسول األولى ٢
  ٢٢: ٩ العبرانيين   الرسالة إلى  ، ٢٣: ٦إلى مؤمنى رومية   ،   ومن رسالته ١٠ – ٨: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
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مُلع وح القداِكالرِهن فيس الس مِخو .ٌلطعدمتهستكون نّألر  بال ثما هدمؤي ِةٍةغيربقو وح القدأ.س الر حاناً نَيى ر
بضاً ِمعنؤِم المنينتْ انطفأ وقدشه ادتهِمم ناِء جٍة خَركَطي تمإذ  .اوهمكتوب :"ممننيكتم خَ خَ يكتم طايطاياهاهال ي نْنْ ال يججححوم وم نني قِِق يرر  
بهبها ويا ويترتركهكها يا يررححمم".الخَ  إنةطي أفقدتهمس هالماِخمِل الدى  الِذىهواألوُلُلاِم الع اآلخَذِب لج الم ِلرين١.رئيس الس  
 

 وحنّا إنوَل ِف يسالراألولى ِهالِتى رس ةَعِليقو ند إذ.سيحم الم د أن مالِك فيِهسيح الم فاية ليالم ؤِمستردن 
ساِهللاالم إذا افتقد ه.وي ِتستمعبب هِهالِص خَِةج. ومن أ أيقرو ستِمعال لإلى اإلنجي ي بد أن يستنيرقلب وِفه كراألخْب هار ب
الِت ارِةالسى يِكاعلنه اِهللاتاب . ىأِتويبإيم ان إلى صليِب الجاِظ نَثِةلجراً إلى يسوعار الب. سيجد الربخِل المى  الِذص
سرعانم ا يردنفس هوي إ ديِههلى سبل البر .سيجدالم الِذ سيحى هكَو خَة ِلفاراانَطاي .ليخَ ِلسخَِل ا فقط بْلانَطايا طاي
  ٢.سينر القدياِئ سعة مدياة األبي الح له تكون بْلكهِل يولن . اِهللاالِد أونٍد ِماِح كوزِهركَ بمعِتستميو. ضاًالم أي العكلِّ
 

 ال إنه صليبوِة بمثابز اإلنقاِذركَ مواإلس كلِّ ِلاِفعم نيلج ِهأ إليماً ِمتأِل منِةة الخَغَ لدلِك.طي و نجود 
   الذين الذينننحح نَ نَ..اااشَاشَحح": ةيوم رىِنؤِمم ِليقوُل وَلس الرولسب  إن.طيِةالخَ ارسم يىن كَؤِملمعاً ِلشج مسالج ليلِعان ِلمكَ
متنَتنَما عِةن الخَن الخَا عِةطيكَ كَطي يعيشُعيشُ نَ نَفَفَيب ب ععفيه دفيه ا؟ا؟د ". إنو جودال المطافئ رجواإلس اِفعِمِب بالقر نالح ى الِذىفيه ال  أسكن 

يكونشَ مكَىعاً ِلج اِط أخَىَلِع وأشْرى ِف النّارىيِت ب.إن و جودهمِمِب بالقر نالح ىي ىِطعمئنَاناً واِط أمل اناً أله
الحى.فإن ح طارٌئ ِلثَد ِمٍداِحو كّ السنأنّان وأد ركوطر  خَ ِفىهال يتالفيِهستطيع س بطلبهم عيقوُلذا وهكَ.ار  
سوُليى ِفوحنّا الرهالِت رساألولى األص ىاِناح الِثح ا أوالِدىي : هذا ِلكَى إليكم ال تخِْطئواأكتب . دأخْطأ أح فلنَا وإن

اآلِبشَفيع ار.  ِعنْدالب سيحالم وعسانَا. ية ِلخَطايكَفار وهانَا فقط. وِلخَطاي سضاً. ليالم أيا كلِّ الع٣.بْل ِلخَطاي لقد 
اهتم وحنّايسفَ إلى شَارِة باإلشَوُل الرسيح  ِةاعالم وعسيأمال اآلِبام ماوسىألس نَاٍبب حصرثالثٍةىا ِفه :   

 

 .ِهقوِط سدع ب لهاءج ال ره بأنّعهقِن يى كَميرِه ضام أمنؤِم على المىشتِك ي....صصلفرلفر نهاز ِل نهاز ِل إبليس إبليسأنأن  ::أوالًأوالً 
وبهذا يدفعهأس إلى الي.أ واليي سهإلى االدفع اِدبتعإنّ.ن اِهللا ع هي إقنَُلاوح اعؤِم المأنّقطن إذا س ال غُه فرانله  وأن 

 صليِب ِةؤي رئاِط الخَن عجبح يأن إبليسيحاوُل  .!اهارسِتمى مر ِفستِم فليك كذِلاُللح اان فإذا كَ..ة باقياهطايخَ
 نا ِموأم: "ةالطيى غَِنؤِم إلى مِهالِتى رسِف الرسوُل ولس ب قاَل لقد.ام على الدوالذهمون ؤِم المر فخْو هى الِذالمسيح
   ٤."الملعا ِلى وأنَ ِلالم العبِل ص قدى بِهالِذسيح  الموعسا ينَ بصليِب رب إالر أفتِخ أنىا ِلاشَحى فجهِت

 

  إلىا الرب أحبنَ لقد..)ةام والدفن والقيوِت والملصليِببا( ..اِءاِءدد بالِف بالِف ينتِه ينتِها لما لم أجلنَ أجلنَننسيح ِمسيح ِم الم الممَلمَل ع عإنإن  ::ياًياًثانثان 
المنتهى وما زال يِممُلع انَ أجِلن.فه واآلن شف يعنا ألنّ فيهه وخَة ِل كفّاراناطاي.طأنَ أخْ إنا بعاد اإليمن فجنا هود

ة ال تخِلالذاتيال خَف. انَصالصرِه بغيال نقِدِهوِن وبد رشَ نفعَل أن ياِت كَ يقوُل.حاًاِلئاً صبالعب رانيينع نبالر ي سوع :
 "  فيهمععشفَشفَن لين لييي كلِّ ح كلِّ حىى ِف ِفىى ح حوو إذ ه إذ ه.. إلى اِهللا إلى اِهللا بِه بِهونون يتقدم يتقدم الذين الذين..اماممم إلى الت إلى التصصخِلخِل ي ير أنر أن ثم يقِد ثم يقِدننفِمفِم"
 

 ِهالِتى رسالرسوَل ِف إن يوحنّا .... اآلِب اآلِبددنْنْ ِع ِعةِِةاعاع الشّفَ الشّفَززركَركَذ مذ مأخَأخَ  ِلذِلكِلذِلك  هِِهبربر ب ب الفريد الفريد هو هوارار الب البسيحسيح الم المإنإن: : اًاًثثثاِلثاِل 
 .ا فينَشفع يىار كَوع البس يريا غَ لنَسليف ."وإن أخْطأ أحد فلنَا شَفيع ِعنْد اآلِب يسوع المسيح البار" :األولى يقوُل

مكتوبن الجنْ عرشَس البأنّ ىه "ليليسسبي نَنَ بيههممب ب ارارلي لي سسوال و اِحاِح وال ودفإلى."د م ننلج شفَأ لي؟اطأنَا إذا أخْ فينَع.فاآلب  
 أجل ن ِمطلب نَ أن نستطيعِهِم باس.حيدا الوأنَلجم و هسيح الموعس يب الرانلذا كَ .ارة البفاع إال شَ ال يقبُللقدوسا

وِم.انَاِتذو ا أجلناآلخَانَِئ أحب رين.في لنَستجيب ا اآلب. "ي إني إنسسالم وعالم وعسيحسيحح ح ىىكّل حين لي شفَشفَ كّل حين ليع٥."اا فينَ فينَع 
 

 ىأِخ ليتك تشتركى ى ِفِع متلك الِةالص :انَأبا السمجيِب ..اوىالع بكأجل ح ِمن كأشكر..فقد  ذلتَباالب ن 
الوحيد ليانَفتدي ..أشكركرب ى يسوع يا متَ أنْنح تشفَ حين ِل كّلىكَى إلهىنِّ أِع..ا فينَع ىأتم م مشيئتك.. وأحا ي
حسم با يالِتى.رضيكص أرفع وعسم يِفى اس ار الب.ىقاً ِفاِث وعو قلتَ ِدك نا مي :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى . 
   

 : ردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفىإن أ.. أخى القارئ العزيز
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  ١٣: ٢٨     ،     سفر األمثال ٨: ١ رسالة يوحنّا الرسول األولى ١
             ١٦: ٣  ،   إنجيل يوحنا ٢: ٢رسالة يوحنّا الرسول األولى    ،   ٣: ٢٣سفر المزامير  ٢
  ٢ – ١: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
  ١٤: ٦غالطية  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٤
 ١٨ – ١٠: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية   ،           ٢٥: ٧ الرسالة إلى العبرانيين ٥
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