
 ٣١٠سـالة لرا
 

  يوجد معاِندون كثيرونيوجد معاِندون كثيرون
 

(Arabic – There are many who opposed me.) 
 

 يوجد معاِندون كثيرونيوجد معاِندون كثيرون :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

رس الِةوِمنب ولس الرسِنؤِمول األولى إلى مى كورنثوس اح السحاِداألصشَس عأرنقر  الع دالتاِسدع  : 
 

 ١."ون كثيردوناِنع مدوج وي.اٌل فعظيم عاب بى ِلح انفتَ قدهنّأل " 
 

 إنالح اةَيجه اد.ولي ِتتْس لكالب ديهيا فُختِلة ينَ.ثنانا ِفى ِصحِته حنتمنّن ا طريقاًاهوشاً مفربالو وِدر. 
ة حاِئر اهاِعى أنوكَذأ يجدسف هاِتيى طريق ح ِفودر الولكِت ءر المركدأ  وإن.ركهد يءرمى النّا يتم م كلُّس لينولِك
  لهح انفتَ قده أنّ:اهصملخَو وُلس الرولسا بنَا إليوقهسة يار ساربا أخْه إنّ.باِن ج كلِّن ِمكاو األشْاى تحيط به الِتىِه
بابع ظيماٌل فع. سِفا جلهِهالِتى رسىِنؤِم األولى إلى م كورنثوس اح السحاِدباألصشَس عو .رليسناَكه م ِسا ير 

ال قلبؤِممغْن ويمرهض ِم بفينوالفَطِة الغب ثل ذِلح ِمرالخَك ولِك.رب نى األشْا ِفا قولنَ ماِكوِم بِهحيطِة الم لِّ كن 
اِنجب.أى و جود ماِنعدينيقفون فوفاً صنتِظ ممة أمذِلام كاِب البالع وهْل. ال؟ظيم الفعر تَأياباً بظيماً عاالً فعنفِت يح 

 ر أنغَي ِمنيسارعِه إلياز ِم بإيعنإبليس م اِنعدونم ِلتأهبين لمِةركَعالر بِسِةوحي اِمههمالم بِةريالم ٢.؟ِةلتهب  
 

 إنى الشّ قورال ي رضيهينفِتا أن حب ابع ظيمِل اٌل فعشير باألخْلتببار السةار .انفتاَألن حاٍب بلي سنْ ِمطعه 
ار وار األسع وانهيدلى تص إؤوُلي سك وذِل.ةلظلم ِلاٍب بالقُ انِغِه عليبيترت س.واستنيرر ليشَ البعلى قلوِبورالنّ
المى شَ الِتِةحكميدهفاِظلِح ِل.ا إبليسعلى األس رى المقيداِخدين ل مِهِلاِقعوح ِهوِنص.  اهايحضال ِعالذين لمله بأ من 
 تْنَص تحلقد. هم إلي طريقهأخذ يلنور أن ِلانح  قد والوقتُ.ارو األسلك ِتارجا خَهحِتى أجِن ِفاِءفَر والِش البسمشَ

نّوتمتْعأم اكنالِتاِد الفس ى كلِّا ِفى بثتهن ِمكْ رأركَن ان األرى الشّض قورحتى ال. اد والفس يخَلدإلي هبشِّا المرون 
بالساألخْلواِمالم ح بار السِةارع الخَن رير ِمالص والتحنالع بوالنِّةودي ِماِةج نالِك الهِد األبونَى وال الحاِةياألب ٣.ِةدي     

 

 كّلإن اٍب بع اٍلظيم فعنفِت يخُ ِلحام اِهللاداِءنَ األم.يتب عهه جومِمنيفٌ ع نانِدي و إبليسعتابعيِه المالكثيري نن. 
لقدكتب ب طرسالر ِفوُلس ِهالِتى رساألولى األص اِماح الخَحس مِه بقوِلراًِذح :"اصاصححوا واسوا واسههروا ألوا ألرنإإ  نبليسبليس  
رى رى  اآلالم تج اآلالم تجهِِه هِذ هِذ نفس نفسننأأ  المينالمينان عان عيميم اإل اإلىى ِف ِفخينخيناِساِس ر روهوه فقاوم فقاوم..وو ه هههععبتِلبتِل ي ينن م مساًساً ملتِم ملتِموُلوُلججر ير ياِئاِئ ز زدٍٍد كأس كأسمكممكمصصخَخَ

  الربا بههزه جى الِتِةوحي الرِةحسِلن األ عِهِلاِئى رس ِفوُلس الرولس بب وكت٤."المالم الع العىى ِف ِف الذين الذينكمكموِتوِتخْخْإإعلى على 
 ِهلاِئسى ر ِف التعليميِة المشَجعِةِهاِتوع إلى كلمج وبالر. الكثيرينديناِنع الماِدنَ ِعمغْ رراًِصنتَ مالباً غَ ليكونهتانَعوأ

 ونوجز .وثاوس تيمِه إلى تلميِذِة الثانيِهالِت رسناس ِمى باالقتبنكتِفسلِكنّنَا  و.الِتى استخْدمها ِهِلاِئ بعضاً ِمن وسنتأمُل
 :عاِئ رسلوٍبأبو سوح القد الراِد بإرشَا بهربى عالِت ِهاِتا كلمهرِضى ع ِفمينِدستخْ م.ةعبأرى  ِفوسر الدلكِت
 

 ِهتلميِذ ِلحض أو بأنالِةس الرلك ِتوُلس الرولس ب استهّللقد ....تُتُنن آم آمنن بم بممماِلاِلى عى عنِِن ألنّ ألنّجُلجُل أخْ أخْتُتُلسلس: : أوالًأوالً 
تيموثاوسوراً أمتهم ه.ِه وىع ند ِهوِتعو عالِتشقاِتن الم اِحى تصِخب دِةمالر ىى عل والِت.ب تيموثاوس أن 

يشتركا فيهبشَجُلخْ وال ي هِةادر نَبال با وبسيرأ ولسبقفق  الر ألأل": اَلدناَهللا اَهللان لم لم ي نَنَعِطعِط يا را روحالفشل بْل الفشل بْلوح ر ر وحوحالقو ةِِة القو  
والموالمححبةِِةبوالنص بشَ بشَجْلجْلخْخْفال تَفال تَ". "حح والنص ههادةِِةاد  ررباانَنَبو بى أنَا بى أنَاالال و   أسيرأسيرهبْل بْله اشترك ىى ِف ِف اشتركاحتم احتم ال المجل اإلجل اإل أل ألقاِتقاِتشَشَال المنجيل بحنجيل بحسبِِبس  
قوخل خلىىالِذالِذ  .. اِهللا اِهللاةِِةقو صاانَنَصود ود عانَانَعا دا دععووة مة مقدقدسسة ال بمة ال بمقتضأأى ى قتضععما بْلا بْلنَنَاِلاِلمبم بم قتضقتضى القصوالنِّ والنِّدِِدى القص ععمىى الِت الِتةِِةمأع أع طيىىا ِفا ِف لنَ لنَتْتْطي  
المالمسيح يسيح يسسوعاأل األ قبَل قبَلوع زاأل األةِِةنَنَمِِمز زلينّنّإإوو". "ةِِةزليمما أظهرتْتْا أظهراآلن اآلن بظه بظه ور منَنَصِِصخِلخِلور ما يا يسسوعوعالم أأ  ىىسيح الِذسيح الِذ المبطَلطَلبالم الم ونَنَأأ و وتَتَوارار 
الحالحيوالخُ والخُاةَاةَي لودلودبو ىى الِذ الِذ..نجيلنجيل اإل اإلطِةطِةاِساِس بوج نَنَأأ  لتُلتُعِِع جا لهارزاًارزاً كَ كَا لهو و ررسوالًوالًسو و مألأل ِل ِلماًماًعِلعِلمملِِل" ."مممهذا السهذا السباأل األهِِه هِذ هِذلُُلحتِمحتِمأأ  بِِبب ممورور  

                                                
              إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع،              ٩: ١٦ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
   ١٢: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٢
   ١٥ – ١٤: ١٠ى مؤمنى رومية  رسالة بولس الرسول إل٣
  ٩ – ٨: ٥ رسالة بطرس الرسول األولى ٤
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  ككسستمتم". "مموو الي اليككى ذِلى ذِلللإإ  ىىتِِتديعديعظ وظ وفَفَحح ي يننأأ  رر قاِد قاِدههنّنّأأ  ننوِقوِقمموو" ."تُتُنْنْ آم آمنن بم بممماِلاِل ع عىىنِِننّنّ أل ألجُلجُلخْخْأأ  تُتُ لس لسىىنِِننّنّ لِك لِك..""ضاًضاًييأأ
بصبصورالكَ الكَةِِةور الم الصىىحيح الِذحيح الِذالم الصس مِِم سعتهاإل اإلىى ِف ِفىىنِّنِّ ِم ِمعته يميمان والمان والمححبىى ِف ِفىى الِت الِتةِِةبالم الم سيح يسيح يسسوعوع" ."احفَفَاحظ الوظ الوديعديعة الصاِلاِلة الصحة ة ح
بالربالروح القدوح القدس الستَتَنْنْأأ. . اان فينَن فينَاِكاِكس الستعلم أأ هذا  هذا  تعلمننج ج ميعميعالذين سِِسأأ  ىى ِف ِف الذينييا ارا ارتدتدوا عث. "ىىنِّنِّوا عأثنَم ى بى على األخ الِذولسلم  

الً قاِئِهلِتلِس بِسجْلخْي :"ليليعطِِطعالر الر ببر ر ححممة لبة لبيأأ  تِِتينيسيفورنيسيفورسنّنّ أل ألسهِم ِمه راراًاراًركثير أأة ة  كثيررراحىىنِِناحولم ولم ي خْخْ يج١."ىىلِتلِتلِسلِس بِس بِسلْْلج  
 

 جَل الخَإن يحرمِم النفوس نو ول األخْصاربالس ِةارا إليه.وي حاِد خَرممالر ِم بشَن الِخِفر دِةم 
وامتياِتازو .اهى ِمأِتينض ِفعان اإليموفتور الم حلذاِتوتوجيِه النَظر إلى ا ِةبع اِفنَ والمالموا. ةاديعلى  الخَاِدم ِداعتم
 ادواالعتم .سفوكم الم الدِةليوفاِع  الصليِبِةس وقووح القدمل الرع  علىس وليالِةسى توصيل الرِف ِةريشَ البِهحكمِت

  ٢.رين اآلخَِةهواج من ِمجلالخَ و بالنقصورعوالشّ فشُلال ته نتيجمل اِهللاى عِف ِةري البشَِةكمعلى الِح
 

سيح سيح  الم المىىفِِف  ىىالص الِذالص الِذ على الخَ على الخَضاًضاًييأأ  ممصلوا هصلوا هحح ي يىىلكَلكَ" ....ختارينختارينجل المجل الم أل ألءٍٍءىى شَ شَ على كلِّ على كلِّبربرصصأأا ا نَنَأأ: : ثانياًثانياً 
ييسسوعوعم م ععم م جأأ  دٍٍدجبدِِدبىى". "صقة ِهقة ِهاِداِدصىالكِل الكِلى منّنّأأ  ةِِةمهإإ  هنكنّ كنّن ا قدا قدم تنَتنَ ما ما مععههفس فس نحنحيأأا ا ييضاًضاًيم م ععهإإ". "هنا نَا نَ كنّ كنّنصصبربرفس مِلمِلنَنَ فسكك  
  حاًحاًاِلاِلميع صميع ص بالج بالجقاًقاًترِفترِف م م يكون يكون بْل بْلمماِصاِصخَخَ ي يننأأ  جبجب ال ي ال يبب الر الرددببوعوع" ."اانَنَررينِكينِك س سضاًضاًييأأ  وو فه فهههررا ننِكا ننِكن كنّن كنّإإ  ..ههعع م مضاًضاًييأأ
  ننستفيقوا ِمستفيقوا ِم في فيقِّقِّ الح الحرفِةرفِةععممة ِلة ِلبب تو تو اُهللا اُهللاممههطيطيعع ي يننأأى ى سس ع عقاومينقاومين الم المةِِةاعاعدد بالو بالوباًَباًَؤِدؤِدمم" .."شقاتشقات على الم على الموراًوراًببلتعليم صلتعليم صلِِل

  ىىرربب وص وصىىحبِتحبِت وم ومىىاِتاِتنّنّأأ و وىىاِناِنيميمإإ و وىىدِِد وقص وقصىى وسيرِت وسيرِتىى تعليِم تعليِمتَتَ تبع تبع فقد فقدتَتَنْنْأأا ا ممأأوو". "هِِهتِِتادادرر إل إلممههصص اقتنَ اقتنَذ قدذ قدإإ  بليسبليسإإ  فخِّفخِّ
واضطِِطواضههادثَلثَل ِم ِمىى وآالِم وآالِمىىاِتاِتادم أأا ا  مصنْنْأأ  ىى ِف ِفىىابِنابِنصطاكيأأة وة وطاكييقونية وِلة وِليقونيسترأأ".."ةةسترة اضية اضطِِطيههادوِموِم" ." احتملتُ احتملتُاٍتاٍتادننالج ميع ميع  الج

  ٣."ونونددطهطهضض ي يوعوعسسح يح يسيسي الم المىىى ِفى ِفوا بالتقووا بالتقوعيشُعيشُ ي يننأأ  ونونريدريد ي ي الذين الذينميعميعوجوج" .."بب الر الرىىنقذِننقذِنأأ
 

 م األميناِدا الخَى يتحلى به الِتفاِتظم الِص أعن ِم....ةةممددلِخلِخ ِل ِلىى ِل ِلععاِفاِف نَ نَههنّنّ أل ألعكعك م مههررضِِضححأأ و ورقسرقسذ مذ مخُخُ: : ثاِلثاًثاِلثاً 
 ومعصالم وُلاِمكَال و هنم. ؟ُئِطخْى ال ي ذا الِذن فم.طأوا أخْ حتى لو.امد الخُِهِتو إخْرقد رفَع ي أن. هللاِهمِتدى ِخِف
 ولس بحمس ي لمب الرِدجم ِلولكن. ت برنَابان أخْ ابرقس مصخُر يى أما ِفابرنَ وبولس ب اختلفَلقد. ؟طأ الخَنِم
 إلى ِة الثانيِهالِترس ى ِفولس بب كتِلذِلك. رين اآلخَِباِهوير مح وتقِدام والتسِةحب المالقِة على عرؤِث ي أنالِفلِخِل

 ٤."ةةممددلِخلِخ ِل ِلىى ِل ِلععاِفاِف نَ نَههنّنّ أل أل..ككعع م مههررضِِضححأأ و ورقسرقسذ مذ مخْخْ. . ىىعِِع م مههددححلوقا ولوقا و":  يقوُلوثاوس تيمِهتلميِذ
 

 رابعاًابعاًر : :الجالجميعىى تركوِن تركوِنميع..  ال يال يححسسببعلي علي همهم..كتب  بولسالر وُلسوه وتأِل مولِك.م قِتى نفس الو ِفنكان  
  ددححأأ  ررضضحح ي يول لمول لم األ األىىاِجاِججج احِت احِتىىفِِف": ِةبيهال الذَ األقولكا بِتهِدد بصنح نَى الِتالته رستم خَلقدو. حاًاِمتس مراًاِفغَ
مبْل بْل..ىىعِِعم الج الج ميعىى تركوِن تركوِنميع . .ال يال يححسسببعلي علي همولِكولِك". "همننالر الر بوقفَ وقفَب م ىىعِِع موقو كَكَ ِل ِلىىاِناِن وقوىتِت تِتى مالِك الِكىى ب بم ررازازة وة وييسسممععج ج ميعميع  

لى لى إإ  ددجج الم الم له لهىىالِذالِذ  ..ىىاواومم الس السهِِهملكوِتملكوِت ِل ِلىىنِِنصصخِلخِل وي وي..ءءىىدِِد ر رمٍلمٍل ع ع كلِّ كلِّنن ِم ِمبب الر الرىىذِنذِنينِقينِقوسوس  ..ددسس فم األ فم األنن ِم ِمذتُذتُم فأنِقم فأنِقمماألاأل
ددههر الدر الدهإذا. "آمينآمين..ورورهو عنَضا نصبأع أا نَِنيبشَجَلخْ ال نَن هِةادنَ ربا يسوع .لحتِممينألجل اإلنجيلشقاِت الم  .

براوصِفين ى الضيق واألزاِتمِط واالضهب. اتادروح المحِةبوالتس ح والصفح والغُامرزاكَ .انفربالكِلين ةم. 
فِكاععلى ذِلين وقٍتى ِفك وغَباِسنَ م يرِظانَ. باِسنَر مح بكلِّينر إلى ِخ وفخْ تقدير وفردةانَوِت إخِْةمالنَاجح . 
شَمجعينله مم ِمستفيدين نخب اِترهم. ماهدجينالجه ادالح ن سلكِممينالس عىظِفا حاإلين يمان .نَسحُلصٍة على قو 
 ٥.انَة البتالِعصة فرسلتِم المِةابض الروِد األساِه أفون ِمةايم وِحفظاً وِح وتأييداً.حبيبنَا يسوع ن ِمةادي عريغَ
 

 فهى كاِتانَس إحأشكرك ِمن أجل.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
ال تحىص.إن ح اِتياى كلهثو انيهِققاِئا ودها وساِتاعها تحثُدبكم نَ صتَعبى ور وبِن.ىمتِنح مِتعغَك ىرتِنم.ِة وبقو 
 .ى إلخوِتعاًجشَم رب بصشقاِت المَلة ألحتِمى قوِن هب.ىفظتِن حكايِتم وِحكايِتى وبرعتِند أيككمِت وبِحىدتِن عضكروِح

 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ.صاِدق ال وعِدك متِكالّ على. فاِدى ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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   ١٦ – ٧: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ١
 ١٨: ٤ رسالة يوحنا الرسول األولى ٢
  ١٢ – ١٠: ٣   &   ٢٦ – ٢٤   &   ١٢ – ١٠: ٢ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٣
  ٣٩: ١٥،    سفر أعمال الرسل           ١١: ٤الرسول الثانية إلى تيموثاوس  رسالة بولس ٤
٥
     ١٨ – ١٦: ٤رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  
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