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 iCareتصبح  bookmarkتكون معك خل الشهر لتساعدك ع عيش كلمة الحياة

ع أن أسامح وأن أبحث عن خ   أ . èكنت أعرف أن الكحول
فهمت أنه  ّ
يمكن أن يقتل ،وخوفاً ع صحته ،حاولت أن أقنعه أن يدخل

مدم× الكحول.
مستشفى لعج

بالبداية كان يقول أنه « يلزمه عج،
لكن بفضل مساعدة أحد الكهنة ،ف َِهم
أنه بحاجة لمساعدة .بعد شهرين
لوقت طويل.
عاد للبيت .وتحدثنا ٍ
نخ± î
كنا Å
ا«سوأ ،لكن  أ èاستطاع
ا«دمان .بالفعل قد
أن يتخطى ã
Å
مرت عدة سنوات ولم يÆب كحول
ّ
وعاد للعائلة ذلك السم ،ذلك التناسق
الذي رغبنا فيه كـث  اً.

من ال  ازيل
ذات يوم جمعتنا أمي نحن بناتها الثث ،وقالت لنا أنها قررت
ترك البيت  :أ èكان Å
يÆب كـث  اً ،ومرات عديدة كان يبها
وهو سكران.

منتبهÄ
وكان علينا أن نختار مع أي منهما نبقى .نحن لم نكن
مصدوم .Äلكن ±

با«يام التالية،
أبداً لما كان يحدث بينهما ،فك ّنا
رأيت كيف تغ  ّ  أ èكـث  اً بسبب الكحول ،فخفت وذهبت مع أمي.
وعندما وعد  أ èأن « Å
يÆب بعدها ،عدنا للبيت ،لكن ال   امه
بوعده استمر قلي ً فقط ،وأصبح دائماً أعنف.
ول éنجد مكان ننام فيه
التا áطردنا من البيت ،
بعيد رأس السنة 

ال× كانت سافرت للعطلة دون
اضطررنا لك Æزجاج بيت جدتنا 

نف îإذا كان الله
أن ت ك لنا المفتاح .بتلك اللحظات سألت 
فع ً معنا.

الغفران ينت دائماً!

فلنفكر أن عليناً أن نسامح أحداً ما...


تعت
”اغفر ِ
لقريبك ظلمه لك فإذا 
) (٢ : ٢٨

تمحى خطاياك” 

الله « يكـتفي بمسامحة أبنائه وبناته ومحبتهم ،بل رغبته الك  ى هي أن يكونوا
±



متحابÄ
خوة الشاملة هي
أخوة .فا« ّ
متفق Äوأن تربط  Âما بينهم عقات ّ
مخطّط الله العظيم ع Å
البÆية.
ّ
حقيقية وصادقة ،كونها « تنبع
ومحبة
المسامحة هي تعب  عن شجاعة قصوى،
ّ
ّ
±
أجر لكُم؟ ” ،الجميع
حبو َنكُم،ف ®
من أي مصلحة َ «” .نه ِإن أحببتم الّذين ُي ®
َأي ٍ
يستطيعون ذلك ” ....أما أنتم فأحبوا أعدا َءكم ” يقول يسوع .
)م× (٤٧ – ٤٤ :٥
ّ
±
مستعدين دوماً «ن نسامح بعضنا
فالمحبة المتبادلة تف  ض م ّنا عهداً بأن نكون
ّ
ّ
±
بعضاً .وعندها يمكننا أن نساهم 
خوة الشاملة.
ا«
تحقيق
Â
ّ


فهكذا  Âكل صباح أحمل إÝ á
ا«خر نظرة جديدة ،أكان   Âالعائلة أو المدرسة أو
 ّ
مع ±

لتخطي أي سوء يصدر عن القريب فأمنحه
نظرة
صدقاء.
ا«
تجعل× مستعداً ّ

Ý
±

وأتقرب من ك ّل
ثق× و« أحكم عليه ،وأحافظ دائماً ع ا«مل ã
وا«يمان با«خرينّ .


قل× صفح وعفو شامل.
شخص 
و  Â

أن أكون
دائماً مستعداً
«±ن أسامح
أن
أسامح فوراً
« يكفي
أن أرى الجميع
دائماً جدد

http://wordteens.focolare.org/ar/

المسامحة هي ÜÅط Úوري لننال الغفران بدورنا .فالله يستجيب ويغفر لنا
بقدر ما نسامح Ý
ا«خرين.

مجرد «مبا«تنا
علينا أن نبحث   Âزوايا قلوبنا عن كّل شائبة،
ونتخ أيضاً عن ّ


الفو Âتجاهه ،وعدم اهتمامنا
تم× الخ  له أحياناً ،وسلوكنا
ّ
تجاه القريب وعدم ّ 
يمر بقربنا.
بك ّل من ّ

كلمة الحياة

±
ّ
يحب أو«ده ويعذرهم دائماً ،يس  ُ
إن الله يغفر ،كما يفعل ك ّل أب وأم« ،نه ®
أخطاءهم ويثق بهم ويشجعهم.

