
 ٢٣٥ سـالةلرا
 

ححباربــارحتُ وحىى ِف ِفوشاًوشاًــتُ و  سأفسسأفس  
 

(Arabic – I have fought with beasts in Ephesus.) 
 

  ِفى أفسس ِفى أفسسحاربـتُ وحـوشاًحاربـتُ وحـوشاً :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

الِةوِمناح الخَاِمس  رسحنثوس األصؤِمِنى كورول األولى إلى مسالر ولسب شَرنَ عقرأ العددىن الثاِنيثَ والثاِل والثالثينوالثالثين   : 
 

 "تُ كَ كنْإنإنسان قدح ارتُ بوىوشاً ِفحأفس س.فم ا الم؟ىة ِلنفع.كَ إن اناألم وواتُ ال يقومأكْل فلنَن 
 ١."ةَدي الجالقَد األخْلردية تفِساِت اراشَع الم فإن.والِض ال تَ.وتُمداً نَا غَنَ ألنّبرشْونَ
 

 لقدظه ربالر ي سشَ ِلوعَلاوالطر وِسسوى آمشَن اِتَلاوواألم ِمن قام سيحَالم وعسي بأن ح سبم ا أوضح 
  الذينة التالميذاص خَينسيحي المبِذع ليقَشِْملى ِد إشليم أورن ِمِه طريِقى ِف وقتذاكان وكَ.ِسفر أعمال الرسل بكاِت

بشِّيباسم ونري سأنّو وعهقام من أنّ ُلليالد و.واِت األمهمأ روهولم سوهمهعثَ مدوتح .الذى قام وأن وعسأكَل ي م عهم 
  فى دمشقيااننَى حعدتلميٍذ ي ِلقاَل اؤيى رِف الرب أنب سيح الم السيدتالميِذ ِللََاوام شَمة إنِضصأ ِقدوتب .مكاً وسزاًبخُ
أني تقابَل مشَع َلاو.ا فأجحناني قاِئالًاب : "ييا را ربب..قد قد س مِِم سعتُ ِمتُ ِمعننكثيرين كثيرين ع ع ننجهذا الر جِم..لل هذا الر ِم كم كم نالشُّ الشُّن رور فعَل ور فعَل ر

  ."ككمِِماساس ب بونونععددميع الذين يميع الذين ي ج جقَقَوِثوِث ي ي أن أنةِِةهنَهنَ الكَ الكَاِءاِءؤسؤسبل ربل ر ِق ِقنن ِم ِملطانلطان س سا لها لهنَنَهه وه وه..شليمشليم أور أورىىبقديسيك ِفبقديسيك ِف
 

  هه ألنّ ألنّ..ائيَلائيَلررسسإإ  ىى وبِن وبِنلوٍكلوٍكم ومم ومام أمام أم أم أمىىمِِمسسَل اَل امِِمحح لي ليتارتارخْخْاء ماء م إنَ إنَىى هذا ِل هذا ِل ألن ألن..ببذهذهاا" :يااننَحِل الرب قاَل 
سكَ كَأريِهأريِهس ممي نْنْ يبىىغِِغبأن م ٍمم ٍم يتأل يتأل أنننأجِل إس ىىمِِم أجِل إس" .فمضنَى حانيخَلا ودالب ى الِذتُيأعلم هالر بع ِه مكاِننكَ وقد ان 

المصاحباوَلشَ ِلونقد اقتاد وهوقاَل. ِه إليله  :"أيأيهشَ شَا األخُا األخُه اولُُلاوقد قد أر سلِنسلِن أرى الرى الرببي ي سسوعالِذ الِذوع ى ظهى ظهررلك ى الطريق ى الطريق  ِف ِف لك
  لوقِتلوقِتوِلوِل". اماً أيقَشِْمى ِد ِف الذين التالميِذعم ُلاو شَانوكَ. "سسوح القدوح القدالرالر ِمن  ِمن ئََئتِلتِل وتم وتمررصِِص تب تبىىكَكَ ِل ِل فيِه فيِهئتُئتُى ِجى ِجالِذالِذ
ججعلََلعيكرز ِف ِف يكرز ى المى المجععاِماِمجبالم سيحسيح بالمهذا ه أن هذا ه أن وواب اب ن٢ ." اِهللا اِهللان   
 

  إنما قاله بالر عِل اوَل شَننَحا تمالً انيِفع مشَع ى الِذَلاوأص بحاس همب عذِلد كب ولس. فلقدو اجه وبلس 
 ى ِفوُلسالر ولس بهر ذكَر آخَضاّع وب.لس الرالمأعفر  ِسباِت كَجلها سهضعب. ارر األشْنة ِم كثيرداِئدطاراً وشَأخْ
رمنهاو. ِهِلاِئسِهالِت رسإلى ِة الثانيىِنؤِم مكور األنثوس صحىاِداح الحشَ عر.لقد َل تحماآلالم م سروراً وتحلها م

ابراً ِمصإنجيلارِة أجل بشَن ي بالر سىالِذ وعهألجِلِه أحب هنفس قاَلو . وأسلم ولسوُل بساح الثاِنى  الرحباألص
شَره  عهاً كالمموجنثوسىِنؤِمإلى ملِِل" : كورعبالض رذلك ُأسعبالض رفاِت والشّتاِئفاِت والشّتاِئذلك ُأسرم والضرم والضوراِتإلإل وا وااِتاِتورادِطهاِتضادِطهيقاِت ضيقاِت  والضوالض 

  ٣."نِفقُ وأنفَقُ ألجِل أنفِسكمنِفقُ وأنفَقُ ألجِل أنفِسكمأأور ور ررا فبكلِّ سا فبكلِّ سا أنَا أنَوأموأم" :قاَل ثم ."ىىا قوا قوٍذ أنٍَذ أنَئِِئ فحينَ فحينَعيفٌعيفٌا ضا ضا أنَا أنَممينَينَ ح حىى ألنِّ ألنِّألجل المسيحألجل المسيح
 

 :يقوُل رشَ عخامساح الحصاأل نثوس كورىِنؤِمإلى م  األولىرسالِتِه ىِفالرسوُل  بولس تبكَ لقد  
 اةانَعاٍب ومهديٍد وإره تن ِمرض لها تعى مد مصور ليبيرع التك ذِلولس بدم استخْوقد. "وحوشاً ِفى أفسسوحوشاً ِفى أفسسحاربتُ حاربتُ "
 ىنَع المحض أولاح األوح باألصى فيلبىِنؤِمم  إلىالِتِه رسىوِف .ةفترس موِشح وِةثابانوا بم كَذين ال النّاسنِم

  نوا بِهنوا بِه تؤِم تؤِمسيح ال أنسيح ال أن ألجِل الم ألجِل الم وِهب لكم وِهب لكملقدلقد""  ::بقوِلِه .م الِذى يلزمنَا أن نَعرفهوالمفهوسيح ان بالمإليم لىالحقيِق
  ننمم" :ِهتالميِذ ِلوعسي قوَل همِلاجي أنَى ولوقا ِفرقس متى ومنَل كلٌّ ِم سجّوقد ."ضاً ألجِلِهضاً ألجِلِهوا أيوا أيمم تتأل تتأل أن أن بْل بْل....ططفقفق
أرأرأن ادأن ادي أِتأِت يىىو و رىىاِئاِئرفلينِكر فلينِكر هنفس هنفس وي وي حص صلْْلمِِمح هليبهليبوي وي تبوقاَل ."ىىعِنعِنتب: "ال ي نومال ي نأخُأخُومهذ صليبهذ صليبوي وي تبتبعفال  فال ىىنِِنع ييسىىنِِنققتِحتِحس" وقد 
 ٤.؟وحوشاً ِفى أفسسارب ح  وأنّهِة الشّديداِتِهانَع مم لهرذكُ يأن وَلس الرولسب تْع دىة الِتباسنَا الم م:ائُلتسنَ

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع    ،       ٣٣ – ٣٢: ١٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
       ٢٢ – ١: ٩  ِسفر أعمال الرسل٢
٣
       ١٥ & ١٠: ١٢ &  ٣٣ – ٢٣: ١١ إلى مؤمنى كورنثوس لثانيةرسالة بولس الرسول ا   ،     ٢٥ – ٢٣: ٩ ِسفر أعمال الرسل 

     ٢٣: ٩لوقا   ،  إنجيل٣٤: ٨مرقس    ،   إنجيل٣٨: ١٠  & ٢٤: ١٦متى    ،  إنجيل٢٩: ١ فيلبى رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٤
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 اإلجابة عذِلن كنجد ها بالعِثالثاِل ِددوالثالثين : فقدأر أن ادي ِذحالم ؤِمرِمنين نم قوب ِنيهميقولون : " إن إن
مَل  تح لقد."؟؟ىىة ِلة ِلنفعنفعا الما الم فم فمفسسفسس أ أىىوشاً ِفوشاً ِفتُ وحتُ وحاربارب ح ح قد قدإن كنْتُ كإنسانإن كنْتُ كإنسان" : قاَلكذِل ِل.."ونوناتَ ال يقوماتَ ال يقوموومماألاأل

بولسا كّل متع له ضرألن ر جاءو هالم أن طيدآٍت ثاني نْ وِع.ةسيحدِهجيِئ مس األم واتُيقومالذين ه معلى ر اِء ج
القيو.ِةام ساألختطفُي حياءالذين له مالر جِفى  الثابتُاءو عالد رب.كَ  ولقدتب ولسالِتِه  بوُل ِفى رسسالرإلى ِةالثاني 
تيمنَنَأأ  ىىنِّنِّإإفف":  يقوُلوثاوسا اآلنأأ  ا اآلنسكَكَسبسكيباً سكيباًب و ىىالِلالِل انِح انِحوقتُوقتُ وقد قد ح ح ضضرر . .قدقدج ج اهاهدتُتُدالجه الجه ادادالح الح سسنكملتُكملتُأأ  نالس الس ععىى  
  .. فقط فقطىى ِل ِلسس ولي ولي..لُُلاِداِد الع العانانيي الد الدبب الر الرمموو الي اليكك ذِل ذِلىى ِف ِفىى ِل ِلهههبهب ي يىى الِذ الِذ.. البر البركليُلكليُلإإ  ىى ِل ِلععضِِض و و قد قدخيراًخيراًأأوو. . انانيميم اإل اإلظتُظتُحِفحِف
  ١.ِةب الصعِةبر الغُض أرى ِفِهزيِتن وتعؤِمح المر فر ِسو هذا ه."ضاًضاًييأأ  ههورور ظه ظهونونحبحب ي يميع الذينميع الذين لج لجبْلبْل

 

: نينؤِم المِةزيتع ِليقوُل ابعالر األصحاح تسالونيكى ىِنؤِمإلى م الرسوُل ِفى رسالِتِه األولى بولس تبكَو 
"ثمأأ ال  ال ثمريدأأ  ريدننتج أأهلوا هلوا  تجييهخْخْا اإلا اإلهوة ِمة ِموننجه ةِِة جهالر اِقاِق الردينكَكَ ِل ِلدينىىال تح ال تح ززنوا كالبنوا كالباقيناقينالذين الذين ال ر ال ر ججاءاءله له منّنّألأل  ..مهإإ  هنا نؤِما نؤِم كنّ كنّننن  
نَحن نَحن ا ا نَنَنّنّإإ  بب الر الرةِِةمم هذا بكِل هذا بكِل لكم لكما نقوُلا نقوُلنَنَنّنّإإفف. . ههعع م مضاًضاًييأأ   اُهللا اُهللاممههررضِِضححيي س سوعوعسس بي بيونوندداِقاِق الر الركك فكذِل فكذِل وقام وقاماتَاتَ م موعوعسس ي يننأأ

 اءياألح اءيإإلباقين لباقين اااألحلى مءِِءىىججلى مالر الر ببقُ   ببقُ ال نَسال نَسالراِقاِقالردينألأل. . دينننالر الر ببنفس نفس ههبه تاٍفتاٍف بهبص بص وتِِتور ر ئيس مكٍةكٍةالِئالِئئيس م..وب وق اِهللاوق اِهللا وبس س وفَفَو  
يِم ِمزُلزُلنْنْي ننالس الس ماءاءم . .سيح ساتُ ِفى الموواألمسيح ساتُ ِفى الموالًواألمأو ونالًيقومأو ونيقوم..ياألح ننَح ثم ياألح ننَح ثم اءاءالب الب اقيناقينس نخْنخْ سطفُ جطفُ جميعاً مميعاً مععههمِف ِفم ى السى السحبِِبح  
  ٢."المالم بهذا الكَ بهذا الكَضاًضاًعع ب بكمكمضضععوا بوا بزز ع عككذِلذِللِِل  بب الر الرعع وهكذا نكون كّل حيٍن م وهكذا نكون كّل حيٍن م..اِءاِءووى الهى الهالقاِة الرب ِفالقاِة الرب ِفمملِِل

 

 :لوااء تس الذينابأج عشَرس اِمالخَ األصحاح نثوس كورىِنؤِمملى  األولى إِفى رسالِتِه الرسوَل بولس إن 
انياً ويقام انياً ويقام وويَيَماً حماً حع جسع جسرران يزان يزاإلنساإلنس" : بقولِهىنَع الميقرب ِلتوضيحاًطى  فأع.؟أتون ي جسمى وبأاتُو األمقامي فَيكَ

جسجسماً رماً روحاًوحاًانيلِك لِك..اني ننلي لي سسوحالر وحاِناِن الرىىأو بْلبْلالً الً  أوالح الح ييوىىاِناِنووب وب ععدذِل ذِلد ككوحالر وحوكَ وكَ..ىىاِناِن الر مما لبسنَنَا لبسا صا صورالت التةَةَور ربباارىىس س أي سنلبأي سضاً ضاً نلب
صصورةَةَورمالس ماواو السىفأقوُل فأقوُل..ى هذا أي هذا أي هإإ  ا اإلخوةا اإلخوةهلح نلح نماً وماً وددماً ال يقِدرماً ال يقِدران أنان أني رثا ملكوتَ اِهللارثا ملكوتَ اِهللا ي..وال ي رثُرثُ وال يالفس الفس ادادع ع ددممفس اٍداٍد فس". 

  .ابنَ أحن ممِد اسجم ِلوشاً بصبرحارب وح وي.كارب المِصِهخْ أجِل شَن ِم اآلالمتحمُلي هليب صُلِمح ينن مإ
 

  اِتاِتووأمأم  ةةامام تكن قي تكن قي فإن لم فإن لم..اٍتاٍتوو أم أمةةامام قي قيسس لي لي إن إن::نكمنكمييقوم بقوم ب   يقوُل يقوُلفَفَييكَكَ" :قائالًالرسوُل  بولساءل تسلقد و 
 فال يكون فال يكونالمالمقد سيحقد سيحقام قام ..وإن وإن لم لم يكن يكن الم سيسي المقد حقد حقام لة ِكلة ِك فباِط فباِط قامرااازتنَازتنَر..وب اِطاِط وبٌل أيٌل أيضاً أيمانكانكضاً أيممم..ونوج ونوج دنَ نَد ححننأي ضاً شُضاً شُ أي هود هود

زا ِما ِمدنَدنَهها شَا شَنَنَ ألنّ ألنّ..ور ِهللاور ِهللازننجه ِة اِهللاِة اِهللا جهأنّه أنّه الم أقام الم أقام وهو سيحوهو سيحلم لم ي ي هقمهقم  إنكَ كَإن انانالم وتَوتَ المى ال يقومى ال يقومونألنّ ألنّ..ون هإ إه نكَ كَن انانالم ى الى الوتوت الم  
يقوميقومونونفال يكون فال يكون الم الم قد سيحقد سيحقام قام ..وإن وإن لم لم يكن يكن الم الم قد سيحقد سيحفب قام فب قام اطٌل إيمانكانكاطٌل إيممنتنت أ أ..مممب ب عِفع ِفد خَ خَىىد طاياكاكطايمالذ الذ إذاً إذاً..م ينينر ر قدوا وا قد

   قد قد اآلن اآلن ولكن ولكن..ميع النّاسميع النّاسا أشقى جا أشقى جنَنَ فإنّ فإنّ..سيحسيح الم المىىاء ِفاء ِفجج فقط ر فقط راِةاِةيي الح الحهِِه هِذ هِذىىا ِفا ِفان لنَان لنَ كَ كَ إن إن..لكوالكواضاً هضاً هسيح أيسيح أي الم المىىفِِف
داً داً ا غَا غَنَنَ ألنّ ألنّشربشرب ونَ ونَأكْلأكْلنَنَ فِل فِلننوواتُ ال يقوماتُ ال يقومووان األمان األم كَ كَإنإن" :َل قاثم ." الراقدين الراقديناكورةَاكورةَار بار ب وص وصواِتواِت األم األمننسيح ِمسيح ِململمقام اقام ا

 اِتراشَع الموا فإنل ال تِض: بالقولمهرِذحيذ أخَ  أسلوبه المنِطِقى المقِنعالرسوُل بولس بعد أن استخْدمو ."وتُوتُممنَنَ
    ٣.ةام القيونرنِك يم الذينطوا هؤالء القواِلخَوا وال يدبتِع حتى يمهر حذ.ِةدي الجفِسد األخالقَردية تال
 

 خَثم تم ولسوُل بسبالقول الر: "يىىوِتوِتا إخْا إخْيكونوا ر اِساِس كونوا رخينغَ غَخين ييم رم رتزتزععزعينزعينكثرينم كثرينىى ِف ِف مع مم عبِل الربكّل  كّل ِل الر 
أكثر أكثر ا ا ىء لنَىء لنَا الوقتية تنِشا الوقتية تنِشة ضيقِتنَة ضيقِتنَ ِخف ِخفألنألن" ديناِم صبرصنَِلو جعفلنتشَ ." الرب الربىىالً ِفالً ِفاِطاِطس بس ب لي لي تعبكم تعبكممين أنمين أناِلاِل ع ع..حينحين

سيح سيح  الم المععأكون مأكون مقَ وقَ و أنطِل أنطِلاء أناء أن اشته اشتهىىلِِل" :الرسوُل بولس قاَلى  فيلبىِنؤِم م إلىالِتِهى رسِفو ."فأكثر ثقَل مجٍد أبدياًفأكثر ثقَل مجٍد أبدياً
 ٤."م الربم الربوو ي يجىِءجىِءة مة معع سر سررين وطالبينرين وطالبيننتِظنتِظمم":  الثانيِةِهالِتى رسالرسوُل ِف سطر بوقاَل ." جداً جداًذاك أفضُلذاك أفضُل

 

  الصاِدقِةوِدكعوأشكرك ِمن أجل  ..اوىما السانَأب: الِةالص لكِتى ى ِفِع متشترك ليتكالقارئ عزيزى  
 ٍةاع بود أعماق قلبىى ِفى الِذاِءلرجِب اب سن عىسألِن ين كلِّ مِةاوبجم ِلاًدستِع ألكون مى إله ِنعمةىبِن ه.ةاألمينَ

 .كمسمجد اي وضيكرا يالً ماِم ع.ب مشيئِتك محقِّقاً أرادتك أحيا حسىوِحك القدوس كَ بقوِة رىب رىِن أيد.فووخَ
 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي: يا من قلتَ  وعِدك علىمتِكالً.  الفاِدى ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى

   

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٨ – ٦: ٤  ،     رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس          ٣٣: ١٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
  ١٨ – ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤِمِنى تسالونيكى ٢
       ٥٨ – ١٢: ١٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣
                       ١٢: ٣رسالة بطرس الرسول الثانية                         ،     ٢٣: ١ لة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى رسا٤
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