
  ١٢٦ الةالرسـ
 

ببعضكم ألجكم ألجعضل بل بعضضع  
 

(Arabic – Pray for each other) 
 

  ضضعع ألجل ب ألجل بكمكمضضععبب: هوعوض موما اليديثنَح.. ىأحباِئ
 

وِمنالِة رسي عقوب األصاِماح الخَحس نقرأ العدداِد السسرشَ ع: 
 

""اعترفوا باعترفوا بععضضكمكملب لب ععض بالزوصلوا  وصلوا الِتالِتض بالز كمضعبكمضعب  ألجل بألجل بعضضعلكى ِط ِط.... تشفوا تشفوا لكى لبلبة البة البارتقتِد تقتِدار رعِلعِل فى ِف فى ِف كثيراً كثيراًره١.""ااه 
 

 ِهظِتوِعفى مبإنجيل متى األ بل على الجصقاَل .ساِماح الخَحالر بي سوع :"فإنفإنقد قد متَتَمقرب قرب انكانكإلى الم إلى الم ذبح ح ذب
وهناكوهناكتذكر تَتَ تذكرأن أن ألخيك شيئاً شيئاً ألخيك عليك عليك ..فاترك فاترك هناك هناك قربانك قربانك قد قد امامالم ذذ المبححب..واذه واذه ببأو الًالً أواص طِلطِل اصححم م ععأخيك ينئٍذينئٍذ وح وح.. أخيكتع اَلاَل تع  

وقدوقدممقرب انَانَ قربكك"" . إنالعالقة الطيبة السليمة بينشَن وأخيِهؤِم الم راِسط أسىلقب ول عبوتقِدة المؤمناد ِهاِتم. يقوُللذلك  
يعقوبالِت": ِهالِت فى رسض بالزعلب كمضعالِتاعترفوا بض بالزعلب كمضعاعترفوا ب".اَهللا  إنإ ينظر انَلي ؤمنينالم ننَحعلى أس ٍدواِح   كّلاس أن 

عضِمو نأع الاء ضجال ِدسِداِحووالم سيحر يقوُل..انَأس ولس ب الرولسإلىِهالِت فى رس ىِنؤِم منَنَ  هكذاهكذا" :ومية رحنحن  
الكثيرينالكثيرينج ج سسدواِح واِحد ددفىالم سيحسيح فىالم....وأع وأع ضضاءاءب ب عضاًضاًعلب لب عض كّلض كّلع  ورر لآلخَ لآلخَدٍٍداِحاِحو".لذلك وج ينَها يالِتِه عقوبقائالًفى رس  :

ة كرا ِفه إنّ.الًستِق مزالًَنع معيشَ ليِه إخوِتن عداع يتبن أنؤِململ  حسناًس لي.""تشفواتشفوالكى لكى بعضكم ألجل بعض بعضكم ألجل بعض   صلواصلوا""
  ٢.هنْى عنَو فى ِغ هسى لي الِذِهاِئض أعِد أحن عدسالج  وتفصُل.ِهى إليى ينتِم الِذِدسن الج عوض العُل تفِصهدامة

 

 إنالم وسيحه ر أسالج بحكو .ِدسعُل مته يجأعضاءالج ِدسأن ي عوالمفى تآزر وتوافق وانِسعاً م امج. 
 الِةا على الصنَضرحيو .""ِةبحط بالمنترابتى حاعترفوا بعضكم لبعض بالزالِت "": ول بالقفى رسالته ينبهنا يعقوبو
بعنَضا ألجل بِش لطلِبضع فاء مرا انَض.ثم ؤِك يا"":  بالقولدكثيراً فى ِفعِله تقتِدر ارة الباِطلبكثيراً فى ِفعِله تقتِدر ارة البِطلب"". وقدسأُل يائٌل س :
منه ار؟و الب. مالِذ ذان ى يه بأنّ على نفِسحكمهب أ.؟ار ليِهتْس ى جأة إذا قاَلرأح دهمع أنِّه نفِسن هتب رِمر ن 

ِهاِلأفع؟ِة األثيم!.ِعى أودأنّ ي خَه ِملص خَن وشُهاطاي ؟ورِهر!.أنّ أو هلن ي داني وو .!؟ الدينونةمنَقد سمِمع نِد أح 
 رر نتب كيفَ!.؟اءع هذا االديِصح فهْل .اررب األع مسكن ليِدج الماِءم فى س لهد أِع قد مكانن ِمتيقن مهاص أنّخَاألشَ
والوحىي سِهنجيل لوقا هِذ فى إُلجاِت الكلم :كذلكأنتم ضاً أي كّلمتى فعلتم ا أِم منَ فقولوا إنّ بِهرتما عبيدطالون ب!. 

  ٣.اؤالت؟ التسِه على هِذاذا نجيب بمانَلي عجب يا كانا مملنَا عما إنّنَألنّ
 

 منه ار الِذو البتقتِدى طلبته فى فعِل كثيراًر ب  هْل.ا؟هالصوموالزكاة والص الة والصدقة وأعالخَاُلم ر ي
ياإلصير نسان؟اً بار.اإل إن ى بالنفىة ِهجاب.األِه هِذ كانَتْ فإن عاإل اُلم ررتبنسانأم ِه نفِساموأم النّام اس ولكن 
ليسأم اهللاام .ليُل والدعلى ذلك ثُل المالم عوفُرلد ا الِذنَيى ضربهالس يدالم سيحع الِفن يِسرىارشّ والع.ج اء 

يِسىالِفريكِل إلى الهوِف..صلى لي ِهالِتى صاستع رضوراً أما فعله بسح ما أمبِها اُهللانَر أن نفعله ..ِف ذكر ِهالِتى ص 
وهو يشكر اَهللا أنّه ليس  . واإلحسانال البرم ألعيِهنيقت ا م كّلن ِمراًشْ عدفع يه وأنّ.وعبسن فى األتير مومص يهأنّ

 الظَالمين اِقى النّاس الخَاِطفيننَاةِمثَل بالز.ا أنّ كمهلي سار الِذشّ كالعِف واقفاًى كان يكِلى الهي ٤.ىِلص 
 

 إنالر بي سوعينِف لم ا م ذكره يِسىالِتِه الِفرفى ص.يقْل لم نْ عأنّه هباً كاِذ كانفيم ا ادعِماه نبر  
و.الحوص هذا فأع عالمةماِلحالص هلم تب رره.أم ار الِذشّا العى كانِماقفاً و نعيٍد ب .لمي شأ أنر يفعع ينَِهني حو 
السبْل.اءم قر ععلى ص ال: وقاَلرِهد لهمار حفلقد ..ئاِطا الخَى أنَِنم ذكر الرنْ بأنّ هعزَل نَهإلى ب ِهِتيم براًرمغْ ر 

ال م أع ما قدم مَِنمغْ ر.ررتب ي لمهري غَ واحتقرِه برن ِمى وثقَ الِذالِفريِسى إن .ها ألنّه كان أميناً واعترفَ باهطايخَ
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع            ،                 ١٦: ٥ رسالة يعقوب ١
– ٢٣: ٥ إنجيل متى ٢

．
  ٥: ١٢     ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢٤ 

  ١٠: ١٧ إنجيل لوقا ٣
– ٩: ١٨  إنجيل لوقا٤

．
 ١٤  

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

لاصا ألننّ .ٍةحمهِمانَا فعلم خَ نفكلنَري ا نفتقرال و إلى الكميعانَوزاِهللا بر . لذلك جاءاِهللا ابن . ليِبوعلى الصح َلم 
نعا عارانَااانَ خطايوافتد  .طهنَرِهِما بدا بثوِبانَ وكسَل قا.ِه برولس ب الرلوُلس ىِنؤِممى فيلب :""ليليسِل ِلس ى برى ى الِذالِذ  ىىى بر
 ١.الهم أعتْسولي اننس اإلرربى ي الِذده وحاُهللاإن  .""انانيميم باإل باإل اِهللا اِهللاننى ِمى ِم الِذ الِذرر الب البسيحسيحان المان المى بإيمى بإيم الِذ الِذ بْل بْلةِِةريعريع الشّ الشّننمِِم
 

 إنوعسي بِه   الررناببررقد تبأسِلأسِل""  فقدمِم ِمم نأجل خَ أجل خَن طايانَانَطايا وأقيما وأقيمألجل تب ااريرنَريرنَ ألجل تب"". يجُلسالو حب ىالِةرس 
بولس الرسِنؤِمول إلى مى راِت ةوميالكلم تلك :""متبمتبرررينرينم م جبِن بِناناًاناًج عهِِهتِِتمِِمعبالفد بالفد اءاءبي بي سسوعوعالم سيحسيح الم..  فإذ قدفإذ قدتب تب رررا ا نَنَر

  ددعع ب بننحح ونَ ونَهها ألنّا ألنّ لنَ لنَتهتهببحح م مننيي ب ب اَهللا اَهللاولكنولكن"":  هذا القولأيضاًيسجُل و .""سيحسيح الم الموعوعسسا يا ينَنَبب بر بر اِهللا اِهللاعع م مالمالما سا سان لنَان لنَيميمباإلباإل
 للمؤِمن أن وزجال ي .""بِِبضض الغَ الغَنن ِم ِم بِه بِهخلصخلص نَ نَهِِهمِِمدد ب ب اآلن اآلنرينرينتبرتبر م مننحح ونَ ونَ فباألولى كثيراً فباألولى كثيراً..اانَنَ ألجِل ألجِلسيحسيح الم الماتَاتَطاة مطاة مخُخُ

 يقوُل لنا  اِهللااِت هب ولتأكيِد.ان باإليمىِد األباِث على الميرِهوِلص حِةمعِن ى أو اآلِتِبض الغَن ِمِهالِصى خَيشُك ِف
 ٢.""!ءٍٍءىى شَ شَ كّل كّلههعع م م أيضاً أيضاًاانَنَببههيي   ال الفَفَ كي كي....عينعينمما أجا أجنَنَ ألجِل ألجِللهلهذذ ب ب بْل بْلهِِه على ابِن على ابِنقْقْشِفشِف ي يى لمى لمالِذالِذ"": بنفس الرسالِة

   

 وربام يأُلس ائٌلس:ا م السِطر أن لبار تقتِدة البعِلى ِف ِف كثيراًر؟اه.اإلج ابة نوِحضا فى نقاٍطهس عب: 
الص  الخَوذةَع وخَر كِد البرلبس :ِهار بقوِل البا فادينَنع تنبئاً ماءيعإشَ سفر ثُدتحي ....رر الب البععرر بِد بِدتسلحتسلحمم  ارارالبالب: : أوالًأوالً

 تثبتوا نأوا ر تقِدىل لك الكاِم اِهللاالحوا سالبس: سى أفسِنؤِم إلى مِهالِت فى رسولسولس الرب يقوُلو .ِهِسأعلى ر
 .هه وبر وبر اِهللا اِهللا ملكوتَ ملكوتَوالًوالًأأوا وا اطلباطلب  لكنلكن :وعس يب الرَلقا . البر البرععرر ِد ِدننالبسيالبسيوو : بالقولهم عليشيريو .بليسإ  مكايِددِض

 دفِقي  اله ولكنّ.طُئخْ يفربما وح الرد يشتهى ِضٍدسرتبط بجم ألنّه ....اهاهبقى فى خطايبقى فى خطاي ال ي ال يهه ولكنّ ولكنّطُئطُئخُخُيي  قدقد  ارارالبالب: : ثانياًثانياً
مركزهطأ أخْ إن.ب  مكتوبالِةرسوحنّ يا الرإإوو: ول األولىسنأأطأ طأ خْخْأأ  نححداا فلنَ فلنَد  ِعنْد شَفيعِعنْد شَفيعارالب سيحالم وعساآلِب ي ارالب سيحالم وعساآلِب ي  . .  

    ٣. إثم إثم كّل كّلننا ِما ِمنَنَررطهطها ويا ويانَانَطايطايا خَا خَ لنَ لنَررفِِفغْغْ حتى ي حتى يادٌلادٌل وع وعو أمينو أمينا فها فهانَانَطايطايا بخَا بخَ اعترفنَ اعترفنَفإنفإن  .. وهو كفارة ِلخَطايانَا وهو كفارة ِلخَطايانَا
 

 ليِهوهذا أص: ىى فيلبِنؤِم إلى مرسالِتِه الرسوُل فى ولس ب يقوُل..مرفونه تعمارِه ثمن فِم.... بر بررر ثم ثمررثِمثِم ي يارارالبالب: : ثاِلثاًثاِلثاً
أنتز دادم حبتكمضاً أيأكثر فأكثر فى الم وكّلرفِةع م فه.حتى تم يزوا األمورفِةتخاِل الم.خلِص لكى تكونوا موبال ين 
عثرة إلى يوسيحم الم. ممملوئينِم ِمملوئين ننثم ثم ر البر البرالِذ الِذ..ر ى بيى بيسسوعوعالم الم سيحسيحلم لم جاِهللا اِهللادِِدج وح وح مهِِهدِِدم.  

 فالمؤِمنون .وال ِخلطة للبر واإلثم .ِة الظلمعور مركة للنّال شَ ألن ....ارار األبر األبرعع م مهِِهركِتركِت شَ شَ على علىريصريصحح  ارارالبالب: : رابعاًرابعاً
قاَل..نومتحاب الر بي سبهبه"": وعذا يذا يعرفُرفُعالج الج ميعأ أميع نكمتالميِذ تالميِذنكم ى إنى إنكان كان لكم لكم ح ح ببب ب عضاًضاًعلب لب عو.""ضضع تحققَلكى يذلك  

ي١( جب( :أن يحالمؤِمرص على نون اِعاجتمهمعاً مباس م الرب .)٢( :أنال  تكونمحِمة بر  طاِه قلٍبنٍةبشد . 
)٣( :أن يمَلح ؤِمالمال أخيِه أثقاَل نعيِفض .)٤( :أنقَنِف ي ؤِمالمنأخيِه على القادرتاجح الماِءخَ بسوبس ٤.ورر  
 

 ايِة للحمِةداِح الوكنيسِة أجل الن ِمالِةلص على احثّ ويِهوِتخْ أجل إنصلى ِمي.. الةالة الص الصميةميةأهأه  رفُرفُعع ي يارارالبالب: : خاِمساًخاِمساً
والبنيوِم.ضيِدان والتع نأجل الب الص ونَ للخَعيدينقاَل.ريروال التب ب ولسالر الِتِهوُلسفى رس ى ِنؤِم إلى م

 للكالم اباًا ب لنَب الرفتح ليضاً أينحا نَ ألجلنَكى ذِل ِفصلينا بالشكر م فيهريناِه سالِةوا على الصاظبو: ىكولوِس
بِسلنتكلم رى ِمسيح الِذ المأنَِه أجِلن وثقٌا ماِدساً. .ضاًً أياِدساًسس : :البالبارارطلبته تتفقُ تتفقُ طلبته وم فالِذ.... اِهللا اِهللاةِِةشيئشيئ وم ى تبرربد سيح م الم

يفيِهسكن ر و. اِهللاوح ذلكي نَمحهقو ة بها يتغلبغَ على راِتبالج ِدسوم ى ال تتفقُ الِتِهاِتتطلبوالطبيع ة الجةديد.  
 تيقة قد العاءيشْ األ.ةديدليقة جو خَهسيح لذلك  فى المه إنّ....امامو قدو قدا ها ه إلى م إلى ممتدمتديي و واءاءررووو و ا ها هى مى منسنسار يار يالبالب  ::سابعاًسابعاً

مهوذا الكّل .تْضقد ص اروِط.ديداً ج ارلبة البِص تنحرفى الس مات الِتاويعيشُى يفيه ا بعنَد اَل أنبر ٥.سيح الم  
 

 نعتها ص أجل منِم شكركأ.. اوىما السانَبأ:  فى تلك الصالِةىِع ملتشترك وكعأد.. عزيزى القارئ 
ِم ..ريرىلتبال تلك جل أنمبحى ِم ونقلتِنئاِطلخَا اى أنَِنالتى افتقدت جيبةة العنملكِة مإلى ملكوت ابن  ِة الظلم

قة اِدة صبح م..ة للجميعبحأل قلبى مامو .ىاِت فى حيكم اسدج ليتمشيئتك مبس أصلى ح كيفَربى ىلمِنع ..محبتك
لةاِمع..  صالتىأرفعم فى اسي اِثقاًوع سو ابِتكالقائل ِمن استج ِدكعستِنداً على وخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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  ١٠ – ٧: ١رسالة يوحنا الرسول األولى   ، ٩: ٣   &   ١١ – ٦: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ١
  ٣٢: ٨ &  ١٠ – ١: ٥ &  ٢٤: ٣ &  ٢٥: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٩: ١ & ١: ٢ول األولىسا الروحنّ يالِةرس، ٣٣: ٦، إنجيل متى ١٤: ٦ولس الرسول إلى مؤمنى أفسس رسالة ب،١٧: ٥٩سفر إشعياء  ٣
٤
  ١١ – ٩: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى 

       ٤ – ٢: ٤ بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى  رسالة٥
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