
 ١٥٩سـالة لرا
 

عوا بزععوا بزعكمضكمضعب عب ضالمالمبهذا الكَبهذا الكَ  ااض  
 

(Arabic – Comfort each other with these words) 
 

 المالمبهذا الكَبهذا الكَ  ضاًضاًعع ب بضكمضكمعزوا بععزوا بع :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنالِةرسب ولسالر سِنؤِمول األولى إلى مى الونيِكى تسحاح الاألصابعرددأ العنقر ين السابع شَروالثاِمع نشَ عر  : 
 

""ثمنَ نَثم ححناأل األن ححيياءاءالب الب اقيناقين..س طفُطفُنخْنخْ سج ميعاًميعاً جم م ععهمىى ِف ِفهمالس الس حبِِبحلم القاِةالقاِة لمالر الر بىى ِف ِفباله اله واءاءو..  ووهكذا نكونهكذا نكون  
 ١."" بهذا الكالم بهذا الكالمضاًضاًعع ب بكمكمضضععوا بوا بعزعز  ككلذِللذِل  ..بب الر الرعع حين م حين مكّلكّل

 

 بالرجوع إلى .م؟ األلن ِمرشَ الباةانَعم أتْد متى ب:ُلاء نتسوقد . وآالم ضيقاٍتنِم اننساإل اةَيح ال تخلو 
كال يأ  ال أنٍةداِحو ٍةصيا على ويد إذ تع على اِهللاءوح ومآد ِدر تمدع بدأتْ بِسفر التكوين بالكتاِب المقدِس نَجد أنّها

ا تهمنّ جن ِمدا الطرمهصيب نَ لذا كان.إبليس ِةايوا بِغهنْ فأكال ِمِةنّ الجِطسى وى ِف الِتر الخير والشّرفِةع مِةرجشَ نِم
 ىح الوجُلسفر التكوين ي ِسن ِمِثاح الثاِلحصوباأل .ِةريشَ الباِةانَع المدأتْا ب هنَن ِم.اهما بأحلى أياِما فيهتعى استمالِت
َلأواٍت كلمع ِبن التعوالو وِكع والشّجوالح ِكسِةنَ واللع.األ يليِه ثم صحاحالر ابعو يجُلسالو حىَل أواٍت كلمن  ع

الحوالغَِدس والغَِظي يِةر الحمقاءوالع دِةاوم والقتل والد.  ِتكانَلقدالص دة األمولى آلدموح وشَاء دىة وِهيدطر دها م
 نظرمو رعباًم ض على األراقرهم الم الدنظرمن كالقد ف . األولىنِم د أشَِتكانَ ةة الثانيمدالص لكن و.ِةنّ الجنِم

وِتالم شَبإذ اًعتْ امتدي دِن اباهم ابِن  إلىرير الشِّقايينا الهمبار ِه لقتِلابيَلهولم كْهترإال  يج اِمثة هةدم لو٢.ِهِمثة بد  
 

 لقدو اجهآد مو حواءب عدِهِد طرا ِممنِةنّ الجع دوا أرعبهما عرفاهألو ل مرة اسمه المالموتُتُو. ِف ولكنى نهِةاي 
   اَهللا اَهللاألنألن":  قائلة."شيث" اءو حتهم سرن آخَ باب هابيَلحاِلالصا همِن اب فقِدنا عماهز عب الر أنجدابع نَاح الرحصاأل
قدقدو و ضضعِع ِعسالًسالًى نَى نَ ِل ِلع وضاًضاًوع ع ننه ابيَلابيَل هألن ألن قايين قايين كان كان قد قد قتله قتله ".ى تأِت ثمأي امم شِّبة بالخَرير وهركٍة شَ استئنافُوج ٍةديد 
ماألف . اِهللاعصحِمابعاح الر فر التكو ِسنختتَين يئََئ أبتِد أبتِدحينئٍذحينئٍذ":  بهذا القولمأن أن ي ي ددععى باسى باسم الرم الربب".وأى ع اٍءزآلد م 
وحواءُلعاِد يتع زيتها بشيثَمِن ابالِذاهم ى بِع بِهأتْد بادةة حقيقي باسم الرو .ببسٌلنَ بشيثَ أدج ديد يقدمعب ة اد

حقيقية فيها تمجيدوتع ظيم السم الربة ل وطاعوصاهاي.تِض يذِلح كإذا ع ا إلى ِسنَدفر التكوين وتتبا ذِلنّعالنسَلك  
  ٣. ظالماًع قشَة ونوراّنَ لعتْبجركة ح كانوا بيناء الذ األتقي اِهللااِتنَال وب رجنِم
 

 لقدشيثُ كان َل أوع ِماٍءز اِهللان  ل ألولٍةاِئعاختب ِتراألح زان.و مِمن ثل الربم عزفه وّل جج الله 
مصدكلِّر تع لكلٍِّةزي نفس ج عين  يقوُل.ٍةريحابع والِتسور الرمزالم نْنْعِِع": صاِحبددكثر ةِِة كثره ه مى ِفى ِفوِموِممى دى ى لِِلاِخاِخى د
تعتعزيزياتكىى تلذذ نفِس تلذذ نفِساتك".و ينصحب ولسالر الونيكىوُلسؤِمِنى تسالِتِه األولى   مالًقاِئِفى رس :"ععززوا بوا بععضضكمكمب ب عضاًضاًع  
وابوابنوا أحنوا أحددكماآلخَ اآلخَكم رركم كم ا تفعلونا تفعلونأي وقبَل."ضاًضاً أي أن نتح ثَدع نو اِئسل التعِةزينؤِم للم.نجيب ؤاٍل على سي تبادر 

 ِبتاِع والميقاِت الضن ِمِهِت لوقايىسيِح للمانم ضدجو أال ي.؟ اِهللاالد أونح ونَاذا نتألم لم.انذهض األع لبأحياناً
   ٤.؟همِمآال نى ِماب التعريح لياءا ج أم.؟سيحلم ااءاذا جلم. ؟ن اِهللا عدينيعر البشَر الباِئ كسلمأ نتاذا لم.واآلالم؟

 

 ُئِطخْيم ني ظنأن د عةَوالم ا لنَسيحتض منتج ِمداًر ناآلم الز مراِضان الح.قاَلقاً ح سيح الم: "تعتعالوا إا إالولىلى  
يااي  ججميعميعالم الم تعبينالالوو  تعبينثقيلى األحثقيلى األحمال وأنَال وأنَما أريحكمولكنّ."ا أريحكم قاَله لوا نيرىلوا نيرىاحِماحِم" :ضاً أيليكمع ليكمع ..ألن ألن نيرى ه نيرى ه يينى ى مِلمِل وِح وِحن

 ن ِمالًم وِح نيراًُلِمح يقيقِةى الح ِفو ه.فيٍف خَري غَالًمِحن و هيري غَ نيراًُلِمح يهى أنّرى ي الِذىسيِحوالم ."فيفٌفيفٌخَخَ
العو .راِضالم الحليسه ونير الم سيح وليِحس و .ملهلقدض منالر ِلب من ترأشْك ياءأح أو بألجل بشَاء اإلنجيل ِةار 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،          ١٨ – ١٧: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ١
  ٢٧ – ٢٥ & ١٧ & ١٦ – ١: ٤ سفر التكوين ٢
  ٢٩ – ٢٨ & ٢٤ & ٨ – ٦ & ٣ – ١: ٤ سفر التكوين ٣
  ١١: ٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى        ،  ١٩: ٩٤ سفر المزامير ٤
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 أنّهائة ِضذ ِمأخُيٍفعِف اآلن ى هذا الزو .انموعدبالر تالميذه ركاٍت ببم ضفٍةاع.ال ولكن ى أنّ ننسهإلى افَ أض 
ركاِتالبالم أنّاعفِةض ا همصحف .اهنَالم اآلة بوبخَ لقدتم يسوعِه بقوِلِه لتالميِذِهاِت كلم: "ممععاضطه اضطه ادوِف"اٍتاٍتاد ى الدر ه

 : أيضاًِهلتالميِذ وعس يب الرقاَلكما  .ِةبدياأل اِةيحبال ة التمتعهايى النِّفما أعظمه من رجاء أنّه  و.ةدياة أبيى حاآلِت
"اذكروا الكالمالِذ الِذاذكروا الكالم ى قلتهى قلتهلكم لكم لي لي سسع ع ببددأع أع ظمِم ِمظم ننسي هِِهدِِد سي..  إنإنكانوا قد كانوا قد اض اض طهدوِندوِنطهى فسى فسيضيضطهدطهدونكموقاَل."ونكم الر ب 
يسِلوع نَحانيا عالِذ اوَل شَنضاً رفَى عأيباس ولسم بب عدأن آم نبالر ب: "ألنى إنَى إنَ هذا ِل هذا ِلألناءاءم م ختارختارلي لي حلََلمِِمحاس ى ى مِِم اس

أمأمامامأم أم م وم ومإإى ى  وبِن وبِنلوٍكلوٍكمسألنّ ألنّ..رائيَلرائيَلس ى سأريِهأريِهى سكم ينبِغ ينبِغ كم ى أنى أني ي تألمِم ِمتألم نأ أن جل اسل و."ىىمِِمجل اسقداختب رالطر وِسسة آالم ركَ شَى
سيحالم.ِف وكتب إلى ِهالِتى رس ىِنؤِممِهى هِذ فيلبألنّألنّ": اِت الكلمههقد قد و هِِه وببلكم لكم ألجل الم سيح السيح ال ألجل المأن فقط بْل فقط بْلنوا بِهنوا بِه تؤِم تؤِم أن   
أيضاًضاًأيأن أن تتألم هِِهوا ألجِلوا ألجِل تتألم" .ُئِطخْيم ني ظنأن د وِةعلنَسيح الم ا كمؤمنينتض منتج ِمداًر آال نم الزم١.راِضان الح  
 

 إنح اةَيؤِم المغْن رماآلالم مليئة بالم ساِتروالتع اعيد الثمينَة الِتى  .اِتزيوفالمبيني دىؤِم المى  ِفزيِهن تع
   أن أنببسِِسى أحى أحفإنّفإنّ" :وميةرى ِنؤِممإلى ِفى رسالِتِه  وُلس الرولس ب يقوُل.همى آالِم ِفِهوِتخْإ زيِةا تع بهنهمِكي و.ِهاآلِم
اآلماآلمالز الز ممان الحر الر الاِضاِضان الح  تقاستقاسبالم بالم جالعتيِد العتيِددِِدج أن أن ي ي ستعلناا فينَ فينَستعلن".الِتِه  وكتبؤِمِنى إلى الثانيِة ِفى رسكورنثوسم : ألنألن  

سيح وا تالميذ المجلد وده الي أنسل الرالم أعفر ِسجُلسيو .اًاًديدي أب أبدٍٍدجج م م ثقَل ثقَل فأكثر فأكثرا أكثرا أكثر لنَ لنَئُُئة تنِشة تنِشا الوقتيا الوقتيفة ضيقتنَفة ضيقتنَخِِخ
ألنهمشّ بروا باسم الرقد سبق أن  وبأوصوهمال أن  يتكلموا باسم يسوعثم أطلقوه م. "ما هوأمما هوأمفذه فذه ببوا فرحينِم ِموا فرحين نن  

أمأمام المام المججمع ألنّع ألنّمههممح ح سبسبوا مستأِهستأِهوا ملينلينأن أن ي ي هانوا ِمانوا ِمهننأجل اس هِِهمِِم أجل اس". ُئِطخْي مني عتبرأن التب لِةعي ِدلسيسيح ِه الممُلى ح 
 ب للراتهي حمسِل ي حيننؤِمالمف كارب المهدعو ِمن الرب النَ ب بْلسح واِتادهِط اآلالم واالضِةهواجم والصليِب

متلُئيقلب بفرح اله  بِهنطقُي بو .جيٍد ومِف كوثُالمى محبالتَ ِهرضبيحس جيِدوالتم نتمبتع ٢. عقل كّلى يفوقُالِذ هالمس  
 

 وُل  كتبسالر ولسِفبِهالِتى رسِة الثانيِنؤِم إلى مى كورِه هِذنثوساِت الكلم: "ممبباركاُهللا اُهللاارك أب أب و رو ربنَنَبا يا يسسوعوع  
المالمسيح أبسيح أبو الرإإ و وأفِةأفِةو الرلهكلِّ كلِّله تع تع زيالِذ الِذةٍٍةزي ى يى يعا حتى نَا حتى نَنَنَ ضيقِت ضيقِتى كلِّى كلِّا ِفا ِفزينَزينَعستطيعستطيعأن أن نع نع ززىىالذين الذين ه ه مضيقٍة ضيقٍةى كلِّى كلِّ ِف ِفم   

بالتعبالتعزيى نَى نَ الِت الِتةِِةزيتعزتعزى بها ِما ِمى بهنألنّ ألنّ اِهللا اِهللان ههكم كم ا تكثرا تكثرآالم آالم الم ا كذِلا كذِلسيح فينَسيح فينَ المككبالم بالم سيح تكثرسيح تكثرتع زيتنَزيتنَ تعا أيضاًضاًا أي"يقوُل ثم  :ععالمينالمين  
أنكمأأ  أنكمنتمشُ شُنتم ركاءى اآلالم كذِلى اآلالم كذِل ِف ِفركاءكِف ِفك ى التعى التعزيةِِةزيأي ضاًضاً أي.الِتِه ُليقو وؤِمِنىإلى   األولىِفى رسمشّشّ: : الونيكى تسجعغَغَوا ِصوا ِصجعارار  

ا ا ههييأأ: يقوُلالطية  وِفى رسالِتِه إلى مؤِمِنى غَ.ررا اآلخَا اآلخَنَنَددى أحى أحبِنبِن بهذا ي بهذا ي..ميعميع وتأنوا على الج وتأنوا على الجفاءفاءععوا الضوا الضددالنفوس اسِنالنفوس اسِن
 لئال  لئال ككلى نفِسلى نفِسإإ  راًراً ناِظ ناِظةِِةاعاعددوح الووح الو هذا بر هذا برثَلثَل ِم ِمننييانيانيوحوح الر الرنتمنتمأأوا وا ححصِلصِلأأ ف ف..اا م ملٍةلٍة ز زىى ِف ِفذذ فأِخ فأِخاناننسنسإإ  قَقَ انسب انسبننإإة ة ووخْخْاإلاإل
تجتجرربأأ  نتَنتَأأ  بيضاًضاًي..فبر فبر وح الووح الودداعةِِةاعي ي ستطيعستطيعالر الر وحوحانيووانيننتقويم تقويم الم إإن ن ؤِمؤِم المذا ضذا ضعفَفَعأو أو س ى ى قط ِفقط ِف سز٣.لٍةلٍةز  

 

 خَويرتع ِلٍةزي منأص ابالح زنقلوب همبانتقال ع زيز لديِههم ىم رفِةعم صير الرِفاقدين ى الريقوُل.ب  
 لكى  لكى دينديناِقاِق الر الر جهِة جهِةننوة ِموة ِمخْخْا اإلا اإلهههلوا أيهلوا أي تج تج أن أنأريدأريد   ال الثمثم " :مؤِمِنى تسالونيكىاألولى إلى ِفى رسالِتِه ُل بولس الرسو

   ِمن ِمننزُلنزُل ي يفَفَوو س س اِهللا اِهللاوقُوقُ وب وبةٍٍةالئكَالئكَئيس مئيس م ر روِتوِت بص بص بهتاٍف بهتاٍفهه نفس نفسبب الر الر ألن ألنمم له لهاءاءججرر   ال ال الذين الذيناقيناقيننوا كالبنوا كالبززتحتح  الال
السالسمواأل واألاِءاِءم مموِف ِفاتُاتُو ى المى المسيح سيقومسيح سيقومونونأو الًالً أو..ثم يقوُل يقوُل ثم ::  ووهكذا نكونكّل كّلهكذا نكون حين م حين م ععالر الر بلذِللذِل  ..بككعز عز وا بوا بععضضكمكمب ب عضاًضاًع  

 فَراعتَطأ و أخْن مع ماملون يتعكيفَمؤِمِنى كورنثوس  إلى الثانيِةِفى رسالِتِه  الرسوُل بولس حوضي و"بهذا الكالمبهذا الكالم
  هه تمكنوا ل تمكنوا ل أن أن أطلب أطلبكك لذِل لذِل..فرِطفرِطن المن المزز الح الحنن هذا ِم هذا ِمثَلثَل ِم ِمبتلعبتلعئال يئال يلِِل  ههونَونَتعزتعز و ورىرى بالح بالحههونَونَححاِماِمتستس": م لهالً قاِئِهطيِتبخَ
المالمححبى ى  والِذ والِذ..ةِِةبونَهاِمحتسونَهاِمحبشَ بشَتس ىفأنَ فأنَءٍٍءى ا أيِل ِل..ضاًضاًا أي ئال يئال يطمطمعا الشّا الشّ فينَ فينَعييطاننَنَ  ا الا النَنَ ألنّ ألنّطانجهُلهُلجأفكار أفكار ه٤.."ه 

 

 أدكىى وك أِخعىِع تصلى م: انَأبا السماوى.. ك ِمأشكرأجل تن عاِتزيوِح ركوس القد.ِم وجل الِنأ نعِةم 
ظِةاِفالحقتَ والتج ِةربِم ونِة أجل القوِةعينَ المقتَ والض ِفع ِمونأجل الر جاء المالِذارِكب ى هوع اِئزالشِّقتَى و ِةد 
ى ك ِفم اسدجليتم رضيكا يم مَلى ألع إلِهأعنِّى .كِن لدنى ِمزا أتعى به الِتِةى بالتعزيِتوى إخْز أع أن أستطيعوبِه

ىياِتح.. فعالبار أر وعسم يالِتى ِفى اسقلتَص نا ماِدق يالص عِدكتِكالً على وخَارجاً:  م هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير غَ أوسالِةلك الر ِتإن أردتَ سماع.. زى القارئ العزيأِخ
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 ١٩ - ١٥: ٩   ،   سفر أعمال الرسل ٢٠: ١٥   ،   إنجيل يوحنا ٣٠ – ٢٨: ١٠   ،    إنجيل مرقس ٣٠ – ٢٨: ١١إنجيل متى  ١

      ١٣: ١٠األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ولس الرسول    ،     رسالة ب٢٩: ١، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى 
 ٤١-٤٠: ٥ ،  سفر أعمال الرسل ١٧: ٤،  وفى رسالته الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ١٨: ٨رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٢
 ١: ٦ غالطية إلى مؤمنى، و١٤: ٥األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ، وفى رسالته  ٧ –٣: ١الثانية إلى كورنثوس  رسالة بولس الرسول ٣
  ١٨ -١٣: ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى    ،   ١١ – ٦: ٢الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول ٤
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