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  ....."أَْحتَِسُب لَِشْيء  لَِكنَّنِي لَْسُت "    

 من هذه األمور تحركني ءال شي

وِح الَ أَْعلَُم َماَذا يَُصاِدفُنِي ُهنَاَك. َغْيَر أَنَّ " َواآلَن َها أَنَا أَْذَهُب إِلَى أُوُرَشلِيَم ُمقَيَّداً بِالرُّ

وَح اْلقُُدَس يَْشَهُد فِي ُكلِّ َمِدينَة  قَائاِلً: إِنَّ ُوثُقاً َوَشدَ  ائَِد تَْنتَِظُرنِي. َولَِكنَّنِي لَْسُت الرُّ

َم بِفََرح  َسْعيِي َواْلِخْدَمةَ الَّتِي أََخْذتَُها  أَْحتَِسُب لَِشْيء  َوالَ نَْفِسي ثَِمينَةٌ ِعْنِدي َحتَّى أُتَمِّ

بِّ يَُسوَع ألَْشَهَد بِبَِشاَرِة نِْعَمِة هللاِ. َواآلَن َها أَنَا أَْعلَُم أَنَّكُ  ْم الَ تََرْوَن َوْجِهي ِمَن الرَّ

-22: 20أَْيضاً أَْنتُْم َجِميعاً الَِّذيَن َمَرْرُت بَْينَُكْم َكاِرزاً بَِملَُكوِت هللاِ. )أعمال الرسل 

25) 

فقط شعار لبولس  تمن هذه األمور تحركني! كانت هذه الكلمات ليس ءال شي

كانت مثال ومستوي خوته في مينن  ففسس  لكناا وإلالرسول في وداعه األخير من 

مع ظروف العيني من  حياتي للرسول بولس. هذه الكلمات تقف في تناقض صارخ

سفل و للياخل والخارج و األفعلي ا الحالي  والقادم  من تقلبات لألنامنفالمؤمنين في 

مام الرنح فمن فوالد هللا  فوالموافق  وعيم الموافق . نتحرك ونتاثر عيد كبير جيا  

تتحرك بساول  غالبا  في  اء(   ونصبحون كورق  )عصاف (ب فى السموالغيم )السحاف

 .ماب الرنح فو سحاب  الغيم في السماء

وجرح المشاعر ونغادرون الكنائس نخرج ونيخل الناس بأدنى فهواء السخط 

ى الراعي الذي خون . فنني فشفق علعات الصالة والشرك  والعالقات األجتماإو

ختلف ( لمن في خيمتام ورعانتام المرة والمتنوع  )يالتوقعات الكثنحاول إرضاء 

رهاق والتعب صاب هذا الراعي باإلبقائام في القطيع. سي  إبراشيته( للحفاظ عليام وإ)

 وسيفقي  المسح .

رضاء البشر  ولكن إلرضاء الرب. رغبات الناس إنسانا  لخيم  إطالقا  إلم نيعو هللا 

عليه فن نحضر ونتواجي فيه وما  ننبغي فن فيما نقوم به الراعي والخادم وما نجب 

  .هعلى عكس وفي تناقض مع خطط هللا لمختارن ودائما   نكون ستكون تقرنبا  

الشخص لتواء لاذه المبادئ الروحي . إالجسياني . ال نوجي  الروحاني  لن ترضي فبيا  

ن إلى تيليل فو ويح والرب فقط. ال نحتاج الروحانيالروحي راضي وقانع بالمس

حانل . نظام تشغيل حياتام له جذور عميق  بما فيه الكفان  بحيث ال نمكن تحونلام م

نتااء من تتميم سعيام بفرح بأي شيء.  نعرفون فنام كام على اإلطالق من اإلنوتحر

مغادرة  ن مغادرة الجسم هو فنضا  ن مغادرة الكنيس   جسي المسيح: ألال نستطيعو



مثل كرة السل : إذا تركت الفرنق ألنك مستاء  الذي هو المسيح نفسه. تماما   للرفس

نت تتنازل عن في فرص  لصنع التارنخ من أمن السل  ف وقمت بلعب كرة الطارة بيال  

 الذي جيحزي(كر لحظ  إنفصال إنليا عن غالمه )في وقت مضى لكرة السل . تذ  

 .فصبح خاسرا  

تارنخ الكنيس  و الذي سن  الماضي  من  2000لم نوجي  في مسيحي مؤمن  في الــــ 

في ملكوت هللا خارج الكنيس . ال وجود لنا خارج جسي المسيح  ملحوظا   قيم إسااما  

حتى  كنيس . هللا لم نتخلي عن إسرائيللاا صالحي  خارج ال توشاادتنا وكرازتنا ليس

في حال  الزني الفاحش وحال  التمرد والوثني . بذل الرب نسوع وفعطى ونستمر في 

 سه إلى الكنيس  دون تغير!إعطاء نف

سين ألن الرب نسوع نعمل نحارب إبليس بشراس  وقوة إلخراجنا من شرك  القين

لوحياني  والخضوع التام  كواحي إلبقائنا في الشرك  وللوصول بنا الي ابكل جاي 

 ن نكون كلنا واحي .أم  ما زال فينا الرجاء بالناض  برادته ومشيئته. نعإل

فسرد قائم  بأربع  فسباب لماذا ال نمكن بساول  تحرك الرسول سمحوا لي فن إاآلن 

سأل نفسك إذا كان لينك في فسباب ففضل مما إعن الرب وكنيسته. ثم  بولس بعييا  

 .كانت للرسول بولس  لترك جسي المسيح 

 !كان لبولس الرسول تجديد تحضيري صعب. 1

ووقع على األرض بواسط   الرسول بولس ربفي الطرنق إلى دمشق ض   فوال   الحظ

ستسالم تام مطلق للرب الذي لن إرعبته برعب الموت ثم قيم ف المعضوء ساطع 

ماذا ترني نا رب فن افعل؟  .في حياتام نقوم به معظم المؤمنيين المسيحيين فبيا  

 (  ثم فتح عينيه ولم نستطيع فن نجي حصانه.6: 9)فعمال الرسل 

ا علي ما نرام مور كلا: ستكون األوالرخاء والغنيزدهار هوت اإلفسمع الكثير عن ال

رب بالعمى. هنا كان النياء األول من بمجرد فن تخلص . هنا بولس الرسول ض 

مر ألنه لم نكن نستحق كل هذا العناء. ومع ان ليحرضه علي  التخلي وإنااء األالشيط

األنام ى بولس في تلك فلثالث  فنام من الصالة والصوم. رذلك فعطى بولس نفسه 

ذا إي كان نامه في ذلك الوقت ليس ما الثالث  الكثير من هذا "الخالص العظيم" الذ

 .كان سيري حصانه مرة فخرى فم ال

 فصبح فكثر حالوة  بيال   في ناان  تلك األنام الثالث  ألنسترد الرسول بولس نظره إ

مادن  )زمني (  :وح القيس. اآلن لينه رؤن  مزدوج متأل من الرإمن المرارة و

 .وروحي 

 !ورشليم كانت سلبيةأالرسول بولس االولي في خدمة . 2

ورشليم فمشق لفترة من الوقت  سعى لكنيس  بعي ما كرز بولس الرسول و بشر في د

ختباره إسمه وشاادة وحكي إبولس "ليهليز" هذه الكنيس  وقيم الممتلئ  بالروح. دخل 



. كان ذلك هو اليوم األول فو مخبرا   جاسوسا  وكان مرفوضا . كانوا نعتقيون فنه 

 (26:9لبولس الرسول في كنيس  فورشليم )فع 

ثل ؟ هل سيكون الوقت الذي تشاي نت في ظروف ممافنا تري ماذا سيكون رد فعلك و

مع بولس: ل ِكنَّنِي ل ْسُت  س  نفاق ليس ليناا حساسي  روحي ؟ فم ستقولناا كنيأب

ْيٍء وال ف اْلِخْيم   "  نا  ف ْحت ِسُب لِش  ْعيِي و  ٍح س  م  بِف ر  من هذه األمور تتحركني " ... سأُت مِّ

ذا إل الكنيس  من خالل الباب الخلفي حاول دخوأنتااء من سعيي بفرح ... وسب اإلنج

 فن فدخل الكنيس  من خالل الباب األمامي. ركنت ال فقي

 خري!أرضه وبلده مرة ألي إعادة بولس إ. 3

ختباره مع هللا حقيقي وجذري فأخذه إلى إخبرة بولس الرسول ورك برنابا فن دف

بولس في  ن في الكنيس  ولكن بعي كرازة وتبشيراآل الرسل وقبل الرسول بولس

غرنق( شعب وحاول الياود اليونانيين )األورشليم لبعض الوقت صار شغب في الف

إلنقاذ بولس  اقتله. فرسلت الكنيس  بولس خارج البالد إلى طرسوس الذي نشأ فيا

ن عن جسي المسيح ات. تم فصل هذا المؤمن الحينث اآلالرسول وإنااء االضطراب

نجيل في فرضه الخيام بينما كان نكرز ببشارة اإلوكأنه في عزل  ميعم نفسه بصنع 

 و نحركه في تتميم سعيه.فمن هذه األمورعزمه  وبليه. مرة فخرى لن نسني فنا  

ول للتبشير والكرازة في فنطاكي  عادة بولس الرسلي طرسوس إلإفرسل هللا برنابا 

مسيحيين ألن بولس الرسول كان ول مكان سمي فيه تالميذ الرب نسوع ألول مرة بالف

من فن نصبح مستاءا  )فعمال  كثر من الرب نسوع في طرسوس بيال  فقترب إقي 

ن فوا م  الذنن عر من عيد قليل جيا   ( نبيو فن برنابا كان واحيا  26-25: 11الرسل 

 . .ذا نستحقنكون بولس الرسول وما

 ترك برنابا لبولس الرسول وجفاف ينابيع المال!. 4  

حترام للحفاظ على كانت له القيرات اليبلوماسي  واإلكان برنابا الرجل الوحيي الذي 

الكنيس  للوقوف وراء بولس الرسول. كما ترون كان لبولس الرسول بعض العادات 

عن  ر( والتعبي12-7: 20)فعمال الرسل  طونال   بشعبي  كالوعظ وقتا  التي ال تحظى 

واجه الرسول نفسه بطرس  ليرج  فن عادنيني لبعض من الناس العق  الهوت م  

مثال ف( نحتاج مثل هؤالء الناس 16:3رس بط 2صعوب  مع كتابات بولس الرسول )

مفتوح بينام فاظ على جسر ثير للحألي مساعينن موهبين وذوي تإبولس الرسول 

ناار هذا الجسر إ 39:15ولكن في سفر فعمال الرسل  خرنن من البشر.وبين اآل

نتيج  ترك برنابا لبولس الرسول. ومنذ ذلك الحين وصاعيا  قيمت معظم الكنائس 

ه إلى الصفر. آه نا سان  ووصل عطائام وتقيماتام للفقط خيمات ومعونات كالمي  بال

 عن الخيم ! ماذا نمكنك فن تفعل دون المال؟نسحاب والتخلي له من وقت لإل

ع  نه مثل الرب نسوإن هذه األمور تحرك بولس الرسول. م مرة فخرى  فإن فنا  

ما  على المال ولكن على قوة هللا. لذلك نعم كثيرا  سيرنعرف بأن ملكوت هللا ال نعمل و

( فمضى 11:27كو  2ي )أومن الجوع والبرد وعيم توافر المعاني منذ ذلك الوقت  



ٍي ففنوات مع كنائس ففسس وعني مغادرة ثالث س ه ب  ف ْو لِب اس  ف ح  سس قال: "فِضَّ   ف ْو ذ 

اِن"  )فعمال  ْتا ا ه ات اِن اْلي ي  م  ي  ِعي خ  اِت الَِّذنن  م  اج  ح  اتِي و  اج  ل ْم ف ْشت ِه. ف ْنتُْم ت ْعل ُمون  ف نَّ ح 

( لكنه لم 20:20منازلام )فعمال وجاهي في  ( جاهي وتعب في الكنائس33-34: 20

 نه تعب وكي لضرورناته الخاص   ولكن فنضا  ففي راتب. مرة فخرى لم نكتف  نتلق

 .ألولئك الذنن كانوا معه

ل ى ُعنُِق  ففسس بولس الرسول عنيما غادر ق ُعوا ع  و  ِميعِ و  ِظيم  ِمن  اْلج  اء  ع  ان  بُك  ك  ... و 

لم نيفعوا له تقيم . كان ننبغي فن  م(. نعم فحبوه ولكنا37:20ق بِّلُون هُ )فعمال بُولُس  نُ 

نكون البكاء من الرسول بولس وليس منام. سرعان ما كتب هذه الكلمات المأساون : 

نِّي وا ع  ِميع  الَِّذنن  فِي ف ِسيَّا اْرت يُّ ا ف نَّ ج  ي   (15:1تيمو 2) ف ْنت  ت ْعل ُم ه ذ  ل ْم ن ْحُضْر ف ح 

ِعي  ب ِل ا ل ْيِاْم )م  ْب ع  ُكونِي. ال  نُْحس  ِميُع ت ر   (16:4تيمو  2ْلج 

تخلى عنه الجميع ونواجه السجن الذي لن و  شخص بال راتب وال نحظى بشعبي  

نِي "من ذلك نراه نعلن بيال   الكيي الحياة. لم نصرخ فو نتراجع نخرج منه على ق َولَِكنَّ
َم ِبَفَرٍح َسْعِيي َواْلِخْدَمَة الَّتِي لَْسُت أَْحَتِسُب لَِشْيٍء َوالَ َنْفِسي  َثِميَنٌة ِعْنِدي َحتَّى أَُتمِّ

بِّ َيُسوَع ألَْشَهَد ِببَِشاَرِة نِْعَمِة للاِ   (24:20)فعمال الرسل " أََخْذُتَها ِمَن الرَّ

مرارة ولينه  ا  لمغادرة الكنيس  وليصبح ناقض إذا كان هناك في شخص له سببا  

حلو متشباا  ا  الكنيس  لكان بولس الرسول.  ولكن ال... فصبح  شخصستياء تجاه إو

سفرا  في الكتاب  13وفكثر بالمسيح. ليننا اليوم وبسبب تجاوبه ورد فعله  فكثر

سفرا  فشاروا للمالنين على الصليب ليجيوا المسيح تقرنبا  على ميارهذه 13المقيس . 

 .سن  الماضي 2000الــــ 

ن ننفصلوا عناا من خالل لكنيس  عنيما سمح المالنين ألنفسام فآه ماذا كانت خسارة ا

ي شي األصيقاء األعزاء فنه ال نستحق أل ستياء والنقي وفذي المشاعر؟ فنااتملك اإل

السعي الذي وضعه هللا فن نسمح ألنفسنا فن نخرج عن إرادة هللا ومشيئته فو نترك 

لتصق بالكنيس  إخضاعاا! إياا وعوبات  ولكن السيطرة علستسالم للصمامنا وال لإلف

سوف تكون مثل بولس  نت! إذا قمت بذلكفشاا فقط عيشاا وإذا كان ال فحي نعي

وراءك الصيى للصوت الذي سيتردد صياه لمجي هللا في األجيال  الرسول تاركا  

 .القادم 

  www.schultze .org لموقعنا بزنارة قم اسشولتيز القس تمقاال من لمزني

Reimar A.C. Schultze PO Box 299 Kokomo, Indiana 46903 USA 


