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َيء".....
" لَ ِكنَّنِي لَ ْ
َس ُ
ستُ أَ ْحت ِ
ب لِش ْ
ال شيء من هذه األمور تحركني
صا ِدفُنِي ُهنَاكَ َ .غ ْي َر أَنَّ
ب إِلَى أُو ُر َ
" َو َ
شلِي َم ُمقَيَّداً بِ ُّ
اآلن َها أَنَا أَ ْذ َه ُ
وح الَ أَ ْعلَ ُم َما َذا يُ َ
الر ِ
ُس يَ ْ
ستُ
ش َه ُد فِي ُك ِّل َم ِدينَة قَائِالً :إِنَّ ُوثُقا ً َو َ
ش َدائِ َد تَ ْنت َِظ ُرنِيَ .ولَ ِكنَّنِي لَ ْ
ُّ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
س ْعيِي َوا ْل ِخ ْد َمةَ الَّتِي أَ َخ ْذتُ َها
َس ُ
سي ثَ ِمينَةٌ ِع ْن ِدي َحتَّى أُتَ ِّم َم بِفَ َرح َ
َيء َوالَ نَ ْف ِ
أَ ْحت ِ
ب لِش ْ
اآلن َها أَنَا أَ ْعلَ ُم أَنَّ ُك ْم الَ ت ََر ْو َن َو ْج ِهي
سو َع ألَ ْ
َار ِة نِ ْع َم ِة هللاَِ .و َ
ِم َن ال َّر ِّب يَ ُ
ش َه َد بِبِش َ
ت هللاِ( .أعمال الرسل -22 :20
أَ ْيضا ً أَ ْنتُ ْم َج ِميعا ً الَّ ِذ َ
ين َم َر ْرتُ َب ْينَ ُك ْم َكا ِرزاً بِ َملَ ُكو ِ
)25
ال شيء من هذه األمور تحركني! كانت هذه الكلمات ليست فقط شعار لبولس
الرسول في وداعه األخير من وإلخوته في مينن ففسس لكناا كانت مثال ومستوي
حياتي للرسول بولس .هذه الكلمات تقف في تناقض صارخ مع ظروف العيني من
المؤمنين في فنامنا الحالي والقادم من تقلبات لألعلي فو األسفل و للياخل والخارج
فوالموافق وعيم الموافق  .نتحرك ونتاثر عيد كبير جيا من فوالد هللا فمام الرنح
فوالغيم (السحاب فى السماء) ونصبحون كورق (عصاف ) تتحرك بساول غالبا في
ماب الرنح فو سحاب الغيم في السماء.
نخرج ونيخل الناس بأدنى فهواء السخط وجرح المشاعر ونغادرون الكنائس
وإجتماعات الصالة والشرك والعالقات األخون  .فنني فشفق على الراعي الذي
نحاول إرضاء التوقعات الكثيرة والمتنوع (المختلف ) لمن في خيمتام ورعانتام
(إبراشيته) للحفاظ عليام وإبقائام في القطيع .سيصاب هذا الراعي باإلرهاق والتعب
وسيفقي المسح .
لم نيعو هللا إطالقا إنسانا لخيم إرضاء البشر ولكن إلرضاء الرب .رغبات الناس
فيما نقوم به الراعي والخادم وما نجب عليه فن نحضر ونتواجي فيه وما ننبغي فن
نكون ستكون تقرنبا ودائما على عكس وفي تناقض مع خطط هللا لمختارنه.
الروحاني لن ترضي فبيا الجسياني  .ال نوجي إلتواء لاذه المبادئ الروحي  .الشخص
الروحي راضي وقانع بالمسيح والرب فقط .ال نحتاج الروحانيون إلى تيليل فو
محانل  .نظام تشغيل حياتام له جذور عميق بما فيه الكفان بحيث ال نمكن تحونلام
وتحرنكام على اإلطالق من اإلنتااء من تتميم سعيام بفرح بأي شيء .نعرفون فنام
ال نستطيعون مغادرة الكنيس جسي المسيح :ألن مغادرة الجسم هو فنضا مغادرة

للرفس الذي هو المسيح نفسه .تماما مثل كرة السل  :إذا تركت الفرنق ألنك مستاء
وقمت بلعب كرة الطارة بيال من السل فأنت تتنازل عن في فرص لصنع التارنخ من
في وقت مضى لكرة السل  .تذكر لحظ إنفصال إنليا عن غالمه (جيحزي) الذي
فصبح خاسرا.
لم نوجي في مسيحي مؤمن في الــــ  2000سن الماضي من تارنخ الكنيس و الذي
قيم إسااما ملحوظا في ملكوت هللا خارج الكنيس  .ال وجود لنا خارج جسي المسيح
وشاادتنا وكرازتنا ليست لاا صالحي خارج الكنيس  .هللا لم نتخلي عن إسرائيل حتى
في حال الزني الفاحش وحال التمرد والوثني  .بذل الرب نسوع وفعطى ونستمر في
إعطاء نفسه إلى الكنيس دون تغير!
نحارب إبليس بشراس وقوة إلخراجنا من شرك القينسين ألن الرب نسوع نعمل
بكل جاي إلبقائنا في الشرك وللوصول بنا الي الوحياني والخضوع التام كواحي
إلرادته ومشيئته .نعم ما زال فينا الرجاء بالناض بأن نكون كلنا واحي .
اآلن إسمحوا لي فن فسرد قائم بأربع فسباب لماذا ال نمكن بساول تحرك الرسول
بولس بعييا عن الرب وكنيسته .ثم إسأل نفسك إذا كان لينك في فسباب ففضل مما
كانت للرسول بولس لترك جسي المسيح .
 .1كان لبولس الرسول تجديد تحضيري صعب!
الحظ فوال في الطرنق إلى دمشق ضرب الرسول بولس ووقع على األرض بواسط
ضوء ساطع المع فرعبته برعب الموت ثم قيم إستسالم تام مطلق للرب الذي لن
نقوم به معظم المؤمنيين المسيحيين فبيا في حياتام .ماذا ترني نا رب فن افعل؟
(فعمال الرسل  )6 :9ثم فتح عينيه ولم نستطيع فن نجي حصانه.
فسمع الكثير عن الهوت اإلزدهار والغني والرخاء :ستكون األمور كلاا علي ما نرام
بمجرد فن تخلص .هنا بولس الرسول ضرب بالعمى .هنا كان النياء األول من
الشيطان ليحرضه علي التخلي وإنااء األمر ألنه لم نكن نستحق كل هذا العناء .ومع
ذلك فعطى بولس نفسه لثالث فنام من الصالة والصوم .رفى بولس في تلك األنام
الثالث الكثير من هذا "الخالص العظيم" الذي كان نامه في ذلك الوقت ليس ما إذا
كان سيري حصانه مرة فخرى فم ال.
إسترد الرسول بولس نظره في ناان تلك األنام الثالث ألن فصبح فكثر حالوة بيال
من المرارة وإمتأل من الروح القيس .اآلن لينه رؤن مزدوج  :مادن (زمني )
وروحي .
 .2خدمة الرسول بولس االولي في أورشليم كانت سلبية!
بعي ما كرز بولس الرسول و بشر في دمشق لفترة من الوقت سعى لكنيس فورشليم
الممتلئ بالروح .دخل بولس "ليهليز" هذه الكنيس وقيم إسمه وشاادة وحكي إختباره

وكان مرفوضا .كانوا نعتقيون فنه جاسوسا فو مخبرا .كان ذلك هو اليوم األول
لبولس الرسول في كنيس فورشليم (فع )26:9
نا تري ماذا سيكون رد فعلك وفنت في ظروف مماثل ؟ هل سيكون الوقت الذي تشاي
بأناا كنيس نفاق ليس ليناا حساسي روحي ؟ فم ستقول مع بولس :ل ِكنَّنِي لس ُ
ْت
ُ
ح س ْعيِي و ْال ِخ ْيم "
فحْ ت ِسبُ لِش ْي ٍء وال فنا من هذه األمور تتحركني "  ...سأت ِّمم بِفر ٍ
نجب اإلنتااء من سعيي بفرح  ...وسأحاول دخول الكنيس من خالل الباب الخلفي إذا
كنت ال فقير فن فدخل الكنيس من خالل الباب األمامي.
 .3إعادة بولس إلي أرضه وبلده مرة أخري!
فدرك برنابا فن خبرة بولس الرسول وإختباره مع هللا حقيقي وجذري فأخذه إلى
الرسل وقبل الرسول بولس اآلن في الكنيس ولكن بعي كرازة وتبشير بولس في
فورشليم لبعض الوقت صار شغب في الشعب وحاول الياود اليونانيين (األغرنق)
قتله .فرسلت الكنيس بولس خارج البالد إلى طرسوس الذي نشأ فياا إلنقاذ بولس
الرسول وإنااء االضطرابات .تم فصل هذا المؤمن الحينث اآلن عن جسي المسيح
وكأنه في عزل ميعم نفسه بصنع الخيام بينما كان نكرز ببشارة اإلنجيل في فرضه
وبليه .مرة فخرى لن نسني فنا من هذه األمورعزمه فو نحركه في تتميم سعيه.
فرسل هللا برنابا إلي طرسوس إلعادة بولس الرسول للتبشير والكرازة في فنطاكي
فول مكان سمي فيه تالميذ الرب نسوع ألول مرة بالمسيحيين ألن بولس الرسول كان
قي إقترب فكثر من الرب نسوع في طرسوس بيال من فن نصبح مستاءا (فعمال
الرسل  )26-25 :11نبيو فن برنابا كان واحيا من عيد قليل جيا الذنن عرفوا من
نكون بولس الرسول وماذا نستحق..
 .4ترك برنابا لبولس الرسول وجفاف ينابيع المال!
كان برنابا الرجل الوحيي الذي كانت له القيرات اليبلوماسي واإلحترام للحفاظ على
الكنيس للوقوف وراء بولس الرسول .كما ترون كان لبولس الرسول بعض العادات
التي ال تحظى بشعبي كالوعظ وقتا طونال (فعمال الرسل  )12-7 :20والتعبير عن
الهوت معقي لبعض من الناس العادنين ليرج فن بطرس الرسول نفسه واجه
صعوب مع كتابات بولس الرسول ( 2بطرس  )16:3نحتاج مثل هؤالء الناس فمثال
بولس الرسول إلي مساعينن موهبين وذوي تأثير للحفاظ على جسر مفتوح بينام
وبين اآلخرنن من البشر .ولكن في سفر فعمال الرسل  39:15إناار هذا الجسر
نتيج ترك برنابا لبولس الرسول .ومنذ ذلك الحين وصاعيا قيمت معظم الكنائس
فقط خيمات ومعونات كالمي باللسان ووصل عطائام وتقيماتام له إلى الصفر .آه نا
له من وقت لإلنسحاب والتخلي عن الخيم ! ماذا نمكنك فن تفعل دون المال؟
مرة فخرى فإن فنا من هذه األمور تحرك بولس الرسول .إنه مثل الرب نسوع
عرف بأن ملكوت هللا ال نعمل ونسيرعلى المال ولكن على قوة هللا .لذلك نعم كثيرا ما
عاني منذ ذلك الوقت من الجوع والبرد وعيم توافر المأوي ( 2كو  )11:27فمضى

ض ف ْو ذهب ف ْو لِباس فح ٍي
ثالث سنوات مع كنائس ففسس وعني مغادرة ففسس قال" :فِ َّ
ان" (فعمال
ل ْم ف ْشت ِه .ف ْنتُ ْم تعْل ُمون ف َّن حاجاتِي وحاجا ِ
ت الَّ ِذنن م ِعي خيم ْتاا هاتا ِن ْاليي ِ
 )34-33 :20جاهي وتعب في الكنائس وجاهي في منازلام (فعمال  )20:20لكنه لم
نتلق في راتب .مرة فخرى لم نكتف فنه تعب وكي لضرورناته الخاص ولكن فنضا
ألولئك الذنن كانوا معه.
ْ
ق
يع ووقعُوا على ُعنُ ِ
عنيما غادر بولس الرسول ففسس  ...وكان بُكاء ع ِظيم ِمن الج ِم ِ
بُولُس نُقبِّلُونهُ (فعمال  .)37:20نعم فحبوه ولكنام لم نيفعوا له تقيم  .كان ننبغي فن
نكون البكاء من الرسول بولس وليس منام .سرعان ما كتب هذه الكلمات المأساون :
ف ْنت تعْل ُم هذا ف َّن ج ِميع الَّ ِذنن فِي ف ِسيَّا ارْ ت ُّيوا عنِّي ( 2تيمو )15:1ل ْم نحْ ضُرْ فحي
م ِعي ب ِل ا ْلج ِمي ُع تر ُكونِي .ال نُحْ سبْ عل ْي ِا ْم ( 2تيمو )16:4
شخص بال راتب وال نحظى بشعبي و تخلى عنه الجميع ونواجه السجن الذي لن
نخرج منه على قيي الحياة .لم نصرخ فو نتراجع كال بيال من ذلك نراه نعلن" َولَ ِك َّننِي
لَسْ ُ
ت أَحْ َتسِ بُ لِ َشيْ ٍء َوالَ َن ْفسِ ي َثمِي َن ٌة عِ ْندِي َح َّتى أ ُ َت ِّم َم ِب َف َر ٍح َسعْ ِيي َو ْالخ ِْد َم َة الَّتِي
للا "(فعمال الرسل )24:20
ار ِة ِنعْ َم ِة ِ
ُوع ألَ ْش َهدَ ِب ِب َش َ
أَ َخ ْذ ُت َها م َِن الرَّ بِّ َيس َ
إذا كان هناك في شخص له سببا لمغادرة الكنيس وليصبح ناقضا ولينه مرارة
وإستياء تجاه الكنيس لكان بولس الرسول .ولكن ال ...فصبح شخصا حلو متشباا
فكثر وفكثر بالمسيح .ليننا اليوم وبسبب تجاوبه ورد فعله  13سفرا في الكتاب
المقيس 13 .سفرا فشاروا للمالنين على الصليب ليجيوا المسيح تقرنبا على ميارهذه
الــــ  2000سن الماضي.
آه ماذا كانت خسارة الكنيس عنيما سمح المالنين ألنفسام فن ننفصلوا عناا من خالل
تملك اإلستياء والنقي وفذي المشاعر؟ فناا األصيقاء األعزاء فنه ال نستحق ألي شي
فن نسمح ألنفسنا فن نخرج عن إرادة هللا ومشيئته فو نترك السعي الذي وضعه هللا
فمامنا وال لإلستسالم للصعوبات ولكن السيطرة علياا وإخضاعاا! إلتصق بالكنيس
وإذا كان ال فحي نعيشاا فقط عيشاا فنت! إذا قمت بذلك سوف تكون مثل بولس
الرسول تاركا وراءك الصيى للصوت الذي سيتردد صياه لمجي هللا في األجيال
القادم .
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