
 الغفرانمن قيد عدم ة حريّ 

 

  الم الماضيري من آأن تتحرّ  كإمكانِ ب

  ةدي االنطالق والحريّ جِ تَ لغيير ممكن. نستطيع أن نساعدك التّ 

  حلةأن تبدأي الرّ  نتريدي لو كنتِ 

 ضغطي هناا

رأريد أن أتغيّ   

  



 

 كيف نبدأ
 

ق أنفسنا طلِ في الواقع نحن نُ لكن ًا، رّ قه حُ طلِ إلينا هو أن نُ  ساءالغفران لمن أ ل أنّ قد نتخيّ ف، خرينآلمن مصلحتنا األولى أن نغفر ل
 .من سيطرتهم لألبد اً أحرار 
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 .عوبةغاية الصّ في وهو أمر  ًة،ب شجاعالواقع يتطلّ  ه فيإنّ  .اً ضعف ليسالغفران  •
 

 

الغفران هو أن نعرف بل  .الجرح بأن نحاول أن ننسى ما حدث ص منسيان، فنحن ال نستطيع أن نتخلّ هو النّ ليس الغفران   •

 .كيف نتعامل مع هذا األلم
 

 

الغفران ال يعني على  .ظرف ر تحت أيّ ر بَ ما حدث لنا مُ  ة، وليس أن نقول أنّ غاضي عن الخطيّ معناه التّ ليس  الغفران •

  .ساءة إليناإلفي ا ر ألحد أن يستمرّ ر بَ ه من المُ طالق أنّ إلا
 

 

نا) بدون أن نثق فيهم أو يكون تهم في حقّ ءب لهم إساحسِ من الممكن أن نغفر لمن أساء إلينا (ال نَ فالمصالحة،  ليسالغفران  •

  .لنا عالقة قريبة منهم
 

 

ال نا، فهو في حقّ  بَ كِ رتُ انتقام ال يتعامل مع الجرم الذي فاال .خص ينال العقابأر أو أن نرى الشّ األخذ بالثّ  ليس هوالغفران  •

اس فالعديد من النّ  .يد من الجرح داخلناز ما يفعله هو أن ي ا حدث، كلّ ممّ  ىتّ ص حر من حقيقة ما حدث وال يجعلنا نتخلّ غيّ يُ 

ايد في ز ي فقط لتعوب يؤدّ والشّ ول عدم الغفران بين الدّ  إنّ  .ن؟""لماذا ال أشعر بتحسّ  :ليهم يقولونإا و ن أساؤ ينتقمون ممّ الذين 

  .العنف والمواجهة
 

 

خص الشّ  توقيتدين بمر أن يحدث يجعلنا مقيّ ألنتظارنا لهذا ااسف، فألرف المسيء يشعر باأن نجعل الطّ  ليس هوالغفران  •
فيجب  .ى يهتمّ ك ويعترف بما فعل، أو حتّ درِ يُ  خص من الممكن أالّ هذا الشّ  دراك أنّ إلنحتاج أن نصل للقناعة وا .المسيء
 .نستمر في حياتنا بشكل طبيعيس بل أّيًا كان ليسمح لنا أن نتقّدم لألمام،ننتظر  لن .مر في هذا الموقفألزمام ا ىأن نتولّ 
 .رريقة فقط نستطيع أن نتحرّ بهذه الطّ  .وسننطلق بأنفسنا توقفلن تفحياتنا 

 

 

 

 

 أريد أن أعرف ما ھو الغفران
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د المرارة أو في و أن نعيش في قيإّما الوحيد هو  ناار يخَ خرين تجاهنا، ولكن آلج أخطاء وخطايا اائنعاني من نتنحن نعيش جميعًا و 

  ة الغفران.حريّ 
 

  

  كنت هذا األسير!ك أنّ  وبعدها تدركًا، رّ سير حُ ألطالق اإالغفران هو 
 

 

  .د عليهونتمرّ  هفي حقّ  ءىلنا نخطز  اهللا غفر لنا بينما ال ة للغفران هو أنّ ما يعطينا القوّ 
   

 

  8: 5 ميةوسالة رر"جلنا�ه ونحن بعد خطاة مات المسيح نّ �ته لنا ن محبّ � بيّ  ولكنّ "
 

 

ةة غفران حقيقيّ قصّ   

“The Railway Man” 

ةة الحديديّ كّ ل السّ جُ رَ   

ةمة رسميّ مقدّ   

 https://www.youtube.com/watch?v=QgkZA_7k5JY 

 

 الغفران ھو:

 

 .غبة في تغيير الماضيأن نتوقف عن الرّ  •

 

  .لم الذي أصابناألى واذألأن نمتلك قلوبنا، ونتعامل مع ا •

 

 .غبة في االنتقامأن نترك الرّ  •

 

  .ففي حياتنا وال نتوقّ  االختيار أن نستمرّ  •
 

 

 م كيف أغفرأريد أن أتعّل 
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ما حدث معك، أو  امعه يأن تشارك نيتستطيع ةعن صديق يابحث .ةدومحد  ةواضح ينو كو ه، ناأللم الذي تعاني يدركأَ  •

 .ماذا فعلوا بك وكيف شعرتو بصوت واضح من أساء إليك،  يذكر ا .معنا يتواصل
 

 

 .ةللحريّ ريق الوحيد ه الطّ نّ أ الّ إه أمر صعب غم من أنّ فبالرّ  .يأن تغفر  ير قرّ  •
 

 :يأن تغفر  يرتك قرّ مرتفع أنّ  تو بص ينعلِ أَ  •
 

  

حياتك  كي لألمام وعيشيا حدث لي هو أن أقول "تحرّ ر ممّ ريقة الوحيدة ألتحرّ يطرة على حياتي. الطّ مام السّ ز خذ آسوف "

 نْ إ يا ربّ  :أقولو ر فكير فيما حدث طوال الوقت لن يساعدني، أنا أقرّ . فاالنتقام لن يفيدني في شيء، والتّ بشكل طبيعي

 ."......ك تستطيع أن تجعلني أغفر لــــــكنت تستطيع أن تغفر لي فإنّ 
 

ولكن عالمة الجرح  ىشفر، فالجروح تُ روف لم تتغيّ الظّ  .ا حدثغم ممّ ي في حياتك بالرّ ليساعدك لتستمرّ  بّ بي من الرّ طلُ ا •

 .ع لألمامفي حياتنا ونتطلّ  ولكن هذه العالمات ال تؤلم، فنحن نستطيع أن نستمرّ  .باقية
 

 

ري نفسك خرى، وعندما يحدث ذلك ذكّ ة أُ طح مرّ لى السّ إولكن قد يأتي األلم  .ختيارافالغفران هو  ،ك غفرتِ ري نفسك أنّ ذكّ  •

 مر.ألأن يساعدك على فعل هذا ا بّ بي من الرّ طلُ اعي لألمام، أن تغفري وأن تتطلّ  رتِ وقرّ  خترتِ ا كِ أنّ 
 

  

 اهتي، لكنّ ء من قصّ ز ، فالمعاناة هي جاحتملتهاد بالمعاناة التي تي ال تتحدّ نسانة جديدة، فهويّ إ النفسك: أن علني هذا الحقّ أَ  •

  .ةنة حرّ اي إنسر أنّ ظهِ تُ ي غفرت ريقة التي أتعامل بها مع األلم ومنها أنّ فالطّ  ا.د من أنحد تُ ال 
 

 

 

  لقد غفرتُ 
  



 

كي لألمام عي وتتحرّ أن تتطلّ  نن تستطيعيآلفاة. خطوة رائعة نحو الحريّ  ممتاز! لقد أخذتِ 
ة لم مرّ ألالغفران عندما تتذكري اري أن تستمري في إعالن الماضي، تذكّ  من ألمقيد  أيّ بدون 

  .ك لألمامحرّ في التّ  بّ ي أن يساعدك الرّ خرى، صلّ أُ 
 

  

ه فيها أهنتِ ات التي المرّ  دك عليه، وكلّ عصيانك وتمرّ  كلّ  قد غفر لكِ  بّ الرّ  هل تعرفين أنّ 
أن  وأن تثقي فيه بشكل مطلق، لو أردتِ عالقتك معه؟ نريدك أن تتصالحي معه  وكسرتِ 

  صلي بنا.تّ اائعة عوة الرّ تعرفي أكثر عن هذه الدّ 
  
  
 

 أريد أن أتصالح مع �

 

  

 

  اتصل بنا على:

 +20 128 5586 214هاتف رقم في مصر: 

  + 961 313 4822    في لبنان:

 hayatinfo@maarifa.orgأو عن طريق البريد اإللكتروني في أي مكان في العالم: 
 


