
 ١٧٨سـالة لرا
 

العلُُلاِماِمالعم م عاانَنَع....والم تَتَ والمجنِّنِّجددم م عاانَنَع  
 

(Arabic – Our fellow worker and our fellow soldier) 
 

 اانَنَعع م مددنِّنِّججتَتَوالموالم.. .. اانَنَعع م ملُُلاِماِمالعالع :م عنضوع حديِثنَا اليومو.. ِئىأحبا
  

 وِمنالِةرسب ولس الرسول إلى فليمونأ  نقراألعدِم:اد ال إلى األول نابعر. 
   

""ببولسأأ  ولسسيرسيري ي سسوعوعالم الم سيح وتيمسيح وتيموثاوسإإ  خُخُ األ األوثاوسلى فليملى فليمونونالم الم حبوِبوِبحبوالع اِماِم والعل مل معة أألى لى إإوو  ..اانَنَعة بفيبفي
المالمححببوبأأ و وةِِةوبررخبخبسسالم الم تجدِِدنِِنتجم م عإإا وا ونَنَعلى الكنيسبيِت بيِتىى ِف ِفىى الِت الِتةِِةلى الكنيس كنِِن  ..كععممة لكمة لكموس وس المِم ِمالم نبينَبينَأأ   اِهللا اِهللانا والرا والربب  
ييسسوعوعالم أأ  ..سيحسيح المشكرإإ  راًراً حين ذاِك حين ذاِك كّل كّلىىلهلهإإ  شكريياكىى ِف ِفاكصلو ١.""ىىاِتاِت صلو 
 

 ليتْسالح رِموب نم ئاِدبالم ِةسيحي.ول ت كانَ وإنالد ضعنِّشتْ بهِشتَا تح عااره.قاَل لقد الس يدالم سيح 
  نن م م بْل بْلرروا الشّوا الشّتقاومتقاوم   ال ال:: لكم لكما فأقوُلا فأقوُلا أنَا أنَ وأم وأم..نن بِس بِسننسِِسن ون ويي بع بعننيي ع عيَليَل ق قهه أنّ أنّعتمعتممِِمسس" بإنجيل متى األصحاح الخَاِمس

لطمكدِّدِّ على خَ على خَلطمككاأل األك ييممن فحوْلوْلن فحله اآلخَ اآلخَ له ررأي ضاًضاً أي..م م ننأر أر ادادأن أن ي اِصاِصخَخَ يممككوي أخُأخُ ويذ ثوبكاا ف فذ ثوبكترترككله له الرد الرد اءاءأي ضاًضاً أي..وم وم نن  
سخّخّسركفا فا ميالً ميالًرك ذهذهببم م ععههاثني نن اثني..  ممننس س ألكهِِه فاعِط فاعِطألكو و ممننأر أر ادادأن أن يقترض ِم ِم يقترض نكفال تَ فال تَنك ررددهه". "سمِِمسعتمأنّ أنّعتم هتِح تِح قيَل قيَله بب  

قريبكقريبكوتب غِِغ وتبضضع ع ددووكك..وأم ا فأقوُلا فأقوُلا أنَا أنَ وأملكم لكم ::أحب أحب وا أعوا أعدداءاءكمكمب اركوا الِعاركوا الِع بنيكمنيكمأح سِِس أحنوا إلى مبِغبِغنوا إلى مضيكموقاَل "ضيكمي ى  ِفعقوب
مِِم": ِهالِترسننأي أي ننالح الح رروبوالخُ والخُوب صصوماتُاتُومبينكم ؟؟ بينكم..ألي ألي سِم ِمتْتْس نا ِما ِم هنَ هنَننلذاِت لذاِتن كمكمالم الم ححاربِف ِفةِِةارب ى أعى أعضاِئاِئضكم٢."؟؟كم  
 

 إنسيِح المِحى يبع دوهوي بنَ الِعاركهي ِسحنإلى م ني ِغبضهى ألجل الِذصِل ويِسى يإ ىءِهلي. م إنركَعته 
ل ل  الكاِم الكاِم اِهللا اِهللاالحالحوا ِسوا ِسإلبسإلبس" :سأفس ىِنؤِمم ِلوُلسالر ولس ب يقوُل.ةديسج تْسة وليوحي ربرا حه إنّ.رع آخَ نونِم

لكىتقِد تقِدلكى رروا أنوا أنتثب توا ِضتوا ِض تثبدمكايِد مكايِدد إبليس إبليس  . .فإنفإنم م صصارعتنَعتنَارا ليا ليستْتْسم م ععد د م ولحبْلبْل. . ممم ولحم م ع الرع الرؤسؤساء ماء مععالس الس الطينالطينم م ععو الِةالِة و  
العالعالم على ظلمةِِةالم على ظلمهذا الد هذا الد هرره . .ممعالشّ الشّاِداِد أجنَ أجنَع ررالر الر وحيِف ِفةِِةوحي ى السى السمماويمِِم. . اِتاِتاوينأجل ذِل أجل ذِلن ككاح لوا ِسلوا ِسمِِم احالحى ى كَكَلِِل. . لل الكاِم الكاِم اِهللا اِهللاالح
  كمكمنفِسنفِسوا ألوا ألممتنتِقتنتِق  الال  ..رر بشَ بشَرر شّ شّنن ع عداًداًححأأوا وا ازازال تجال تج" :ةومير ىِنؤِممِل  ويقوُل."ريرريرم الشِّم الشِّووى اليى اليوا ِفوا ِف تقاوم تقاوموا أنوا أنررتقِدتقِد
  ننإإ و و..ههممطِعطِعأأ ف فككوودد ع عاعاع ج جننإإفف  ..بب الر الرلُُل يقو يقوىىازازججأأا ا نَنَأأة ة قمقم الِن الِنىى ِل ِل مكتوب مكتوبههنّنّ أل أل..بِِبضضلغَلغَ ِل ِلطوا مكاناًطوا مكاناً اع اع بْل بْلاءاءحبحبا األا األههييأأ
عنّنّ أل أل..هِِه فاسِق فاسِقشَشَطِِطعكإإ  كنفعلتَ فعلتَن هذا تج هذا تج ممععج ج ممرنَ نَر ار على رالال  ..هِِهسِِسأأار على ر  يغلبنّغلبنّيكالشّ الشّك رالشّ الشّبِِب اغِل اغِل بْل بْلر ربالخَ بالخَر ي٣."رري  
 

 إنب ولس الرِفوَلس ِهالِتى رسإلى فليم ونيب ثُعأ إلى ِهالِم بسرخبأأ" الً قاِئسررخبخبسس  المالمتجنِِنتجددم م عى  وِف."اانَنَع
 ب والر.ب الرنودا جنَ إنّ."ىىعِِع م مددنِِنتجتجالمالمى وى وعِِع م ملُُلاِماِمى والعى والع أِخ أِختستسوِدوِدفرفر أب أب إليكم إليكملُُلسِِسأرأر": ى قاَل فيلبمؤِمِنى  إلىرسالِتِه
نَيقودا على الدام ِفوِبوِكى منص ى ِف ِهِترمانَِتركَعم عالشّاِدنَ أج رالر ِفِةوحي ى السمونَ .اِتاويحن اِمحِسلين اِهللاالح  
 ور العالم بأممريهغْ ي.شلولٍة مٍةاد بإرايٍدحم ٍفوِقى م ِفمهعضوي نينؤِم المضع باناًيأح عدخْي  إبليسإن .ِلاِمالكَ
ِغشْويلهمع نو كَاجبهم وٍدنُجسِلتَ مِضحين دِةملكَ مو .ِة الظلمتراهمم رتبكين اِغشَبمل الحاِةي.له ماس أنّم همج نود 
: الً قاِئِة الثانيِهالِتى رس ِفوثاوس تيمتلميذهالرسوُل  بولس حصنْي .سيح الموعس ليحيناِل صري غَنود جمهنّولِك
  ىىكَكَ ِل ِلاِةاِةيي الح الحاِلاِلمم بأع بأعرتبكرتبك ي يددتجنّتجنّ ي يووهه و ودد أح أحسس لي لي..سيحسيح الم الموعوعسسح ليح لياِلاِل ص صىىنِدنِدجج كَ كَقاِتقاِتشَشَال المال المممى احِتى احِت ِف ِفتَتَ أنْ أنْركركشتَشتَفافا"
ييرضِِضرىىم م ننج نّنّ جددهه".إن سيِح المىجنّ مد وعسي هديس ِضىرليوِل.سيح الم نْلجِةدياِل الصسيح  ِةحالم وعسشُليروط سبةع: 
 

 إلى ِةالثانيِتِه الرسوُل ِفى رسال بولس بت كَلقد ....ةِِة الظلم الظلماِتاِت قو قوعع م مبِِبرر الح الحععوو نَ نَىىدِِدنْنْ الج الجرفَرفَعع ي يأنأن: : أوالًأوالً 
  ..ونونصصم حم حدد على ه على هة باِهللاة باِهللاررقاِدقاِد  بْل بْل..ةةديديسس ج جتْتْسسا ليا لينَنَاربِتاربِتححة مة مححسِلسِلأأذ ذ إإ" : يقوُلراِشعاح الحنثوس األص كورمؤِمِنى

هاِداِدهمينوكّل وكّل ظنوناً ظنوناًمين علو علو ي رتِفرتِف يعِض ِضع ددم م عاِهللا اِهللارفِةرفِةع ..وم أِسأِسستَستَ ومرينإإكر كر  ِف ِف كّل كّلرينلى طاعةِِةلى طاعالم ٤."سيحسيح الم 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                      ،           ٤ – ١ رسالة بولس الرسول إلى فليمون ١
  ١: ٤الة يعقوب        ،       رس٤٣ – ٣٨: ٥ إنجيل متى ٢
          ٢١ – ١٧: ١٢ رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى        ،       ١٣ – ١٠: ٦ أفسس  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى٣
   ٥–٤: ١٠ وفى الثانية إلى مؤمنى كورنثوس٤-٣: ٢تيموثاوس  إلى وفى رسالته الثانية ٢٥: ٢ فيلبى إلى مؤمنى  رسالة بولس الرسول٤
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ا هحمنَ يٍة وبقو.ن فيِهاِك السوح اِهللار ن ِمبتأييٍد ....وعوعسس ي يسيحسيحى المى الم ِف ِف أكيد أكيدههارار انتص انتص أن أنقاًقاًاِثاِث و وونون يك يكأنأن: : ثانياثانيا 

ربيقوُل.نوِد الج ي وحنا الرأأ :وَلسنتمِم ِمنتم ناِهللا اِهللان أي أي هها األوا األوالدالدوقد وقد غلبتم غلبتم وهوهممألن الِذ الِذ ألن ى فيكمى فيكمأع أع ظمِم ِمظم نى ِفى ِف الِذ الِذنى الع١.المالمى الع 
 

 ص وِلارقٌ سهأنّإبليس  ن عمكتوب ....وودد الع العةِِةطبيعطبيع  ننععلهى لهى ى اإلى اإلحح بالو بالواءاءا جا ج بم بم تاماً تاماًاماًاماً إلم إلممملِِل ي يأنأن: : ثاًثاًثاِلثاِل 
وكذابإنّو .و الكذاِب وأبهلنَ ِل قتاالً كاناس منذ البدء.ولم ِف تْ يثبسقط ِم.قِّى الح نالس اء ِلمكبوتَ ِهاِئريسبى  ِفب

قوِطسٍةكَالِئ متبع وه.وتس بِفب قوِطى سآد موح واء.وه وي ُلِذبأقص ى جهدحتاُلهكَ ي ىسِق يط كثيرين. ا أنّهكمي قاوم 
 ٢.سيحنجيل المإ برينشِّب المام اِهللاد خُاقِة وإعِةسقد الم الكتِبريِفالص النفوس بتحخَ ِل اِهللاَلم عٍةد ِشبكلِّ

 

 رابعاًابعاًر : :اإلحاإلحاطة بماطة بمعفنون فنونرفِةرفِةع   العالعددوووأس هإنّ ....اليبِهاليبِه وأس خْيدعالب سطاءالِعبرى غْ ويصيان والتمعلى اِهللاِدر . 
ن ؤِمى على الم يشتِك.ِهنوِد جن ِمٍداِح كوهمِدستخْ ويهفريستَ ّل نور ليِضالِك إلى م شكلهريغَيو .ويظهر كأسٍد زاِئر

أمامم ضيرليفِشه له.وأم اِهللاام لي حرمِمه ِنن ِهِمعا فعَل كمم عأي وب.ِدخْستَ يشْ األمرو اريِمعانَى أذههم غْويويهوبهذا م 
يِهى فخِّ ِفسقطونفي ستعبدهو ميسبِل ضيقاًب ؤِملمنين.ي جربهمغَ ويربلهو مقد يسماُهللاح ِل له ِةتصفيؤِم المنينِت وتنقيهم. 

 ٣.همِحاِلص ِلعاً مُلماء تعي األشْ كّلعُلج وي.مرِهي إلى خَِهرِت بقدولهح يب الر ولكن.ار شَنينؤِمالم ببليسإ ديقِص
 

 ونعد ي إبليساع وأتب. اِهللا كالمهلونج ين ملُّستِغ يود العن إذ أ....ى المكتوِبى المكتوِب ِف ِفالًالً ولي ولياراًاراً نه نهججيلهيله: : ساًساًاِماِمخَخَ 
أني سوعالم سيحلي ساب وأنّ اِهللان هلم ي صلبولم ِم يقم األن موأنّ.اِتو هباألع مُئاِط الخَاُلنََال يريراً تبأم اِهللاام . 
وأن  سيحالم وعسنَيِمبى أنب ناِهللااِءي وال أكثر .أنّ أو هالم ينِكو ائيُل ميخَالكرالثالوثَون  األقدس.ويقولون كج مِةاع 
 ٤.هاعدِخ وبليسأ يِباِذ أكَكر أد بالمكتوِبارن استنَ منولِك. قنوماًأ سة ولي قوس القدوح الر أنهوه يوِدهشُ
 

 سساًساًاِداِدس : :المالمتجنِِنتجدد  يلبيلبسِس ِسس الحى يقِدى يقِدكَكَل ِلل ِل الكاِم الكاِم اِهللا اِهللاالحررأن أن يثب ِض ِضتَتَ يثب دمكايِد مكايِدد إبليس يقوُل.... إبليس  ولسوُل  بسالر
  ..المالمنجيل السنجيل الس إ إاِداِدددعع باسِت باسِتلكملكمجج أر أراذيناذين وح وح..انانيميم اإل اإلععرر ِد ِد والبسين والبسين..قِّقِّ بالح بالحكمكم أحقاء أحقاءقينقيننِطنِطمماثبتوا ماثبتوا م :سفسأ مؤِمِنىِل
حاِماِمحلينلينفو الكلِّ الكلِّقَقَ فو   ترترساإل اإلس يمتقِد تقِدى بِهى بِه الِذ الِذ..انانيم ررونونأن تطِف تطِف أن ئوا جئوا جميعِس ِسميع هام الشِّام الشِّهرير الملتَلتَرير المهبذوا خَذوا خَ وخُ وخُ..ةِِةهبوالصالص الخَ الخَذةَذةَو..  
وسوسيفَفَيالر وح الِذوح الِذ الرى هو كِلو كِلى همة اِهللاة اِهللام..م م صلينلِّلِّكك ب بصلينص وِط وِطالِةالِة ص لبِف ِف وقٍت وقٍت كّل كّلةٍٍةلب ى الروحوحى الر..وس اِهاِه وسرينِل ِلرين هذا بعهذا بعيبكلِّ بكلِّهِِهنِِني م م واظبةٍٍةواظب..  
 ع متآزراًم .ل الكاِمالح اِهللا بِسحاًتسِل م.ود العام أمداًاِمص فُسيح يِقلم ِلىِدنْ جكّل  إن.يسينيسينددميع الِقميع الِق ألجل ج ألجل جةٍٍةلبلبوِطوِط
 عيشُى يض الِتر األد وِض.ِهِت كنيسد وِض.ِهِتر أساِد أفرد وِض.هدا ِضهجهوى ي الِتِهاِتمج هدص ي.ِهاِتو وأخَِهِتوخْإ

افيه.فشُل بهذا يالع دووتتح ررالنفوس الم ستعبةد.وتتطه راألر ِمض الشّن ٥.ر    
 

ر اِئ سع من ولِكشاًي جنيكو  الِهِدفرى بمِدنْ فالج....دِِد القاِئ القاِئرفِةرفِةعع بم بمةٍٍةوعوعوضوض م مطٍةطٍة خُ خُ وفقَ وفقَمُلمُلععيي  ددنِِنتجتجالمالم: : سابعاسابعا  
ِدنْج الربه منُ جى العِلود نِفيالتعذون اِتليمالم وجإةه ليِمهم ِهِد قاِئنم.أ  لقددرقاِئك دالِذِةاِئ الم ى جِلاء لربي سوع 
  ببهذا اذههذا اذه ِل ِلى وأقوُلى وأقوُلدِِد ي يتَتَحح تَ تَددنْنْجج ىىلِِل:  فقاَلِهنفِس عن  المثَلبر ض حينوعسي لطان بسهانَ إيمر وأظه.هالمى غُيشِفِل
فيفيذهذهبوآلخَ وآلخَب راا  ريتِِتيفي ى وِلى وِلأِتأِت فيععبهذا فيفعُل هذا فيفعُلى أفعْلى أفعْلدِِدب .ولم ِما سعي سوعهذا امتد إح انَيمهليتنَ .ظيم العا نتعلمة  الطاع
 ال ك وبذِل.ِهِتو قِةدى ِش وِفبى الرى ِف ونتقو.اهبخُورى ن بالح بْلِةال الظلممى أع ِفشتركنَال و .انَِد قاِئبلرلة ِلاِمالكَ
يجدثغْ إبليس يقوُل .ةرب طرسالر ِفوُلس األولىِهالِتى رس : اصاصححوا واسوا واسههرروا ألنوا ألنإبليس خَ خَ إبليس صصمكمكأ كأمكم سدٍٍدسز اِئاِئ زر ير يجوُلوُلج  

  ٦.نكمنكم ِم ِمببررهه في فيبليسبليسإإوا وا قاومقاوم :ِهالِتى رسِف عقوب يويقوُل .انانيميمى اإلى اإل ِف ِفخينخيناِساِس ر روهوه فقاوم فقاوم.. هو هوههعع يبتِل يبتِلنن م مساًساًملتِمملتِم
 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى..ه ِنبأى أن كونِدنْ جاًيحاًاِل ص. 
ى ملكوِت ِفالًاِمعِل تابعاً.ك قيِةادوِح روسكالقد .ماًتِم مم ِفشيئتك ى حظيم. ىاِتيالع ِمكداً السجمم.. الِتىأرفعِفى  ص 

وعسم ياراستِكالً.  فاِدينَا البمعِدكاِدق على وقلتَ. الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى  . 
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٤: ٤الة يوحنا الرسول األولى  رس١
   ١٠: ١٣    ،    سفر أعمال الرسل ٨: ٣    ،   سفر التكوين ١٢: ١٤ ،    سفر إشعياء  ٤٤: ٨إنجيل يوحنا  ٢
    ٣١: ٢٢ إنجيل لوقا   ،                    ١٤: ١١رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  ٣
    ١٩ – ١٨: ٢٥سفر أعمال الرسل  ٤
  ٢٠ - ١٤: ٦رسول إلى مؤمنى أفسس رسالة بولس ال ٥
       ٧: ٤  ،   رسالة يعقوب ٩ – ٨: ٥رسالة بطرس الرسول األولى    ،       ٨: ٧ إنجيل لوقا         ، ٩: ٨إنجيل متى  ٦


