
     ٤٧الرسـالة 
 

ـُوِنى ـُوِنىالجميـع ترك   !!الجميـع ترك
 

(Arabic - Everyone deserted me.) 
 

  !!الجميع تركوِنىالجميع تركوِنى: وعهضمو موا اليديثنَح.. أحباِئى
 

وِمنالة برس ولس الرول الثانية إلى تيموثاوس اسألصاح الرحابع نقرِمن ادداِد أ األعالسشَس عرشَ إلى الثاِمن عر: 
 

 ولكن  ولكن ....ى ال يحسب عليهمى ال يحسب عليهم الجميع تركوِن الجميع تركوِن احتجاجى األول لم يحضر أحد مِعى بْل احتجاجى األول لم يحضر أحد مِعى بْل����" 
م األسِد وسينِقذِنى م األسِد وسينِقذِنى  فأنِقذتُ ِمن ف فأنِقذتُ ِمن ف....الرب وقفَ مِعى وقواِنى ِلكَى تتّم بى الِكرازة ويسمع جميع األممالرب وقفَ مِعى وقواِنى ِلكَى تتّم بى الِكرازة ويسمع جميع األمم

 ١."" الذى له المجد إلى دهر الدهور آمين الذى له المجد إلى دهر الدهور آمين....سماوىسماوىالرب ِمن كّل عمٍل رِدىٍء ويخلصِنى ِلملكوِتِه الالرب ِمن كّل عمٍل رِدىٍء ويخلصِنى ِلملكوِتِه ال
 

فى احتجاجى فى احتجاجى ":  يقوُلهوو وثاوسالثانية إلى تيم ِتِهرسالب جاءتالرسول التى  حين نقرأ كلمات بولس 
 األلم الذى انتاب  إحساسِمنبولس الرسول   نلمس أدقّ مشاِعر."األول لم يحضر أحد مِعى بل الجميع تركونىاألول لم يحضر أحد مِعى بل الجميع تركونى

 يقفُ ناءه جميعاً تركوه وحيداً فى وقٍت هو فى أمس الحاجة إلى معباً أن يشعر اإلنسان أن أحب أليس أمراً ص.نفسه
 ثم يجيب على نفِسِه !.أين هم إخوتى وأِحبائى؟:  أتخيُل بولس وقتَ محاكمتِِِه يقفُ منفرداً يسائل نفسه!.إلى جانبِه؟
 قاَل فلقد ..بدأ حياته عدواً للمسيحية والمسيحيينو اسمه شاول  كان.."ال يحسب عليهمال يحسب عليهم  ع تركونىع تركونىالجميالجمي": فى حسرٍة

ظهر له الرب وهو فى طريِقِه إلى دمشق .. "كان مجدفاً ومضطهداً ومفترياًكان مجدفاً ومضطهداً ومفترياً"عن نفِسِه فى إحدى رساِئلِه أنّه 
 ٢." تالميِذ الرب وفى عزِمِه أن يوِثقَ مزيداً ِمن الرجاِل والنساِء إلى أورشليم تالميِذ الرب وفى عزِمِه أن يوِثقَ مزيداً ِمن الرجاِل والنساِء إلى أورشليموكان لم يزْل ينفثُ تهدداً وقتالً علىوكان لم يزْل ينفثُ تهدداً وقتالً على"
  

فسقط على األرض وسِمع صوتاً قائالً  فى طريِقِه إلى دمشق وهو  أبرقَ حوله بغتة نور ِمن السماء لقد  
ِنى": لهطهداذا تضِنىشاول شاول لمطهداذا تض؟": شاول  فقاَل.."شاول شاول لمديأنتَ يا س ن؟مديأنتَ يا س نف."!!م بقاَل الر: "هطهدوع الذى أنتَ تضسأنا يهطهدوع الذى أنتَ تضسأنا ي..  

صصناِخسم فستر أن عليك بعناِخسم فستر أن عليك بفقاَل فقاَل..ع   ريتحوم رتعدشاول وهو مريتحوم رتعدأفعَل؟: : شاول وهو م أن ماذا تريد بأفعَل؟يا ر أن ماذا تريد بشاول ."!!يا ر نالذى  ثم آم
الرسول  بولس  وقف."لوٍك وبنى اسرائيللوٍك وبنى اسرائيلهذا لى إناء مختار ليحِمَل اسِمى أمام أمم ومهذا لى إناء مختار ليحِمَل اسِمى أمام أمم وم":  قاَل عنه الرب. بولسهو

ووقفَ أمام ..  عند سماِعِه أقواَل بولس وارتعب الوالى وارتعب الوالى..دثه عن البر والتعفف والدينونةدثه عن البر والتعفف والدينونةوأخذ يحوأخذ يحأمام فيلكس الوالى 
ه ه لى اهللا أنّلى اهللا أنّكنتُ أصلى إكنتُ أصلى إ":  فيجيبه."!! تقنعنى أن أصير مسيحيا؟ تقنعنى أن أصير مسيحيا؟أبقليٍلأبقليٍل": أغريباس الملك وإذا بالملك يقوُل لبولس

  ٣." بل أيضاً جميع الذين يسمعوننى اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خال هِذهِ القيود بل أيضاً جميع الذين يسمعوننى اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خال هِذهِ القيود..بقليٍل وبكثيٍر ليس أنتَ فقطبقليٍل وبكثيٍر ليس أنتَ فقط
 

 ِمن الذى استخدمه الرب فى إرجاع أمم وممالك بأسرها الرسول بولس وأمام القيصر فى روما وقفَ  
 .لتفون حوله مشجعين مشددين أن يرى إخوته المؤمنين ييودكان  ..لطان الشيطان إلى اهللا سِمن وظلماٍت إلى نور

الرسول أمام األسد الذى زئيره يمأل سمعه وفى  بولس وقفَ.. ليعطيه كالماً عند افتتاح فِمِه اهللارافعين قلوبهم إلى 
ولكن الرب وقفَ مِعى ولكن الرب وقفَ مِعى .. .. األول لم يحضر أحد مِعى بل الجميع تركونى ال يحسب عليهماألول لم يحضر أحد مِعى بل الجميع تركونى ال يحسب عليهماحتجاجى احتجاجى ": أسى يقول

لألسف أحياناً نقسو على أحباِئنا بترِكنا .. " فم األسِد فم األسِدِمنِمنفأنِقذتُ فأنِقذتُ .. .. وقواِنى ِلكَى تتّم بى الِكرازة ويسمع جميع األمموقواِنى ِلكَى تتّم بى الِكرازة ويسمع جميع األمم
عاناتهم وهم فى مم فى ماهإيمهعحٍب يتعاطفُ مِة إلى قلٍب ماجاءُل ٤.سيس الحالتى : وقد نتس ما األسبابأجِلها ِمن 

المؤم قعياإلجابة. هذا الخطأ؟ن فى ِمثلنو  : أكثر ٍب أوبإلى س رجعقد ي إن األمرةِمنعبباِب األرهِذِه األس  : 
 

 فبعض المؤمنين يعيشون لذواتهم ....ك باألمور الشخصية الزمنيةك باألمور الشخصية الزمنيةاالنشغال بالعالم الحاضر واالرتبااالنشغال بالعالم الحاضر واالرتبا: : أوالًأوالً 
 التى جاءت ولسالر ولسب ونسوا وصية ..مشغولين بالسعى وراء مال يكنزونه أو مركز اجتماعى يحتلونه

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                        ،      ١٨ – ١٦: ٤ تيموثاوس  رسالة بولس الرسول الثانية إلى١
 ١٣: ١ إلى تيموثاوس األولىرسالة بولس الرسول    ،       ٢٩ – ١: ٢٢ &  ١٤ – ١٣ & ٢ – ١: ٩سفر أعمال الرسل  ٢
                            ٣٢ – ٢٨: ٢٦ & ٢٧ – ٢٤: ٢٤ & ٢٩ – ١: ٢٢سفر أعمال الرسل  ٣
٤
             ٤ - ٢: ٤ كولوسى  مؤمنىرسالة بولس الرسول إلى  ،                ٢٠ - ١٨: ٦ أفسس  مؤمنىرسالة بولس الرسول إلى 
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 نتائجها فتور ِمنإن محبة العالم .. "قوتٌ وكسوة فلنكتِف بهماقوتٌ وكسوة فلنكتِف بهما  كان لنا كان لناإنإنف": إذ يقوُل  لتلميذه تيموثاوسبرسالته إلى
إخوِتنا ولذلك تضع بتنا تجاهحل العالقة التى تجعُل المؤمنين واحداًموابط وتتضاءى فى كناِئِسنا ..فُ الرلذلك نر 

هناك م تروكين ليساألعضاِء م بعضِمحنٍَةن ٍة أوهم فى ِشدع١.ألنّنا مشغولين عنهم بذواتنا  يتعاطفُ م 
 

 أذى أو  أن يلحقَ بهمِمن خوفاً ....موقفُ الِحرص والحذر غير الالئق الذى يتخذه بعض المؤمنينموقفُ الِحرص والحذر غير الالئق الذى يتخذه بعض المؤمنين: : ثانياًثانياً 
ول يحاكم أمام الوالة الرس فحين كان بولس.. ضرر ِمن األضرار المادية أو األدبية أو المعنوية أو الجسدية

 أخطر الِسهام التى ِمنإن ..  ربما خافَ بعضهم أن يظهر فى المحاكمة بجانب رجٍل مقيٍد فى سالِسلوالملوك
ا إبليسههوجؤِمنيالخوِف والقلق للم همعِف والتخاذل هو سوح الضإذ  لنا مثالأكيالو برسيكال ا نتخذليتن..  ور 

 ٢." أجل حياتى أجل حياتىِمنِمناللذين وضعا عنقيهما اللذين وضعا عنقيهما ":  عنهما قائالًلته إلى مؤمنى روميةا فى رسالرسول يشهد عنهما بولس
 

ن آخرين هم  بحجة أهذا. ! األخُ أخاه أجِلِه يتركِمن الذى ....موِقفُ التخلى عن المسئولية والواجبموِقفُ التخلى عن المسئولية والواجب: : ثالثاًثالثاً 
 ن والنتيجة أنّنا ال نجد م آلخر واآلخر يتركها آلخر والواجبملمسئولية العالواحد  فيترك ..أحقّ بها وأجدر

 أن جاء وقتُ المحاكمة وإذا ببولسوكانَتْ الِنهاية   ربما حدثَ هذا مع اإلخوِة الذين كانوا يحيطون ببولس!.هايحِمل
  يتحدثُ بحماسن لألسف كثيرا ما نرى م."!لم يحضر أحد مِعى بل الجميع تركونىلم يحضر أحد مِعى بل الجميع تركونى": الرسول يصرح بالقول

 ٣. وفى األزمات يعتذرى يختففى الميدان .. المسئوليةل إلى حم ويبدو وكأنّه أسبقُ النّاسطيبةمشاِعر الويظهر ال
 

الرسول كالمه فى   لذلك يوجه بولس....ظاِهرة الحسِد والغيرة غير المقدسِة بين المؤِمنين الجسديينظاِهرة الحسِد والغيرة غير المقدسِة بين المؤِمنين الجسديين: : رابعاًرابعاً 
. "!!فإنّه إذ فيكم حسد وِخصام وانِشقاقٌ ألستم جسِديين؟فإنّه إذ فيكم حسد وِخصام وانِشقاقٌ ألستم جسِديين؟":  قائالً األصحاح الثالث إلى كنيسة كورنثوس األولىرسالِتِه

 ٤.بْل يقفون عن بعٍد للنَقِد الهاِدم..  وضع أيديهم فى أيِدى إخوِتهمِمنات إن هؤالِء تمنعهم هِذِه الصف
 

تلمع أمام . "!! ال يحسب عليهم ال يحسب عليهمأحد مِعى بل الجميع تركونىأحد مِعى بل الجميع تركونىلم يحضر لم يحضر ": الرسول حين نتأمل كلمات بولس 
عاً ولم يحضر  إذ تركوه جمي!. أن إخوتَه المؤِمنين أخطأوا شك ال."!!ال يحسب عليهمال يحسب عليهم": أعيِننا هذه الِعبارة الذهبية

هعم دإلخوِتِه  ولكن بولس.أح غِفرول يساِدقٍة.الرٍة صبحويقوُل فى م  :"عليهم بسحال يعليهم بسحال ي!!".بالر حمسقد ي  أن 
 ووجدنا أنفسنا يتنا إذا اجتزنا ِمحنَة كهِذِه فل.. نَحونَاِمنهم  ويغلقُ إخوتنا أحشاءجد وحدنا فى ِشدٍة أو ضيقنتوا

  ٥."!!ال يحسب عليهمال يحسب عليهم": الرسول د فى محبٍة صاِدقٍة قوَل بولسأن نرد..  يعينن إخوِتنا مِمنوليس . منفرِدي
 

: الرسول ولسقاَل ب. هاقت ألنه سيأتينا هو بنفِسِه و:ةاإلجاب. !اذا يسمح الرب بالتجارب؟لم:  نتساءُل أحياناً 
ليس لى إنسان ليس لى إنسان ": كِة بيِت ِحسدا للرب يسوعقال مريض بر.. "!!الجميع تركونى ولكن الرب وقفَ مِعى وقواِنىالجميع تركونى ولكن الرب وقفَ مِعى وقواِنى"

ك الماءتى تحريلقينى فى البركِة مك الماءتى تحريلقينى فى البركِة م".علمال ي بركة  كان ريضدا أنّ مِت ِحسيب بالر هب عيِنِه جاءبه لهذا الس
ك وامش": خصيصاً ليقوَل لهريراحمْل س ك وامشقمريراحمْل س نّه أل ."قماجة ِلمفال ح بالر إذا جاءيقول بولس. يلقيِه فى البركةن  

 مِعى  مِعى  ولكن الرب وقفَ ولكن الرب وقفَ.. ال يحسب عليهم ال يحسب عليهم..أحد مِعى بل الجميع تركونىأحد مِعى بل الجميع تركونىفى احتجاجى األول لم يحضر فى احتجاجى األول لم يحضر ": الرسول
 وسينِقذِنى  وسينِقذِنى  فم األسِد فم األسِدِمنِمنفأنِقذتُ فأنِقذتُ ": ثم ينِشد أنشودةَ النصر قائالً.. "م بى الِكرازة ويسمع جميع األممم بى الِكرازة ويسمع جميع األمموقواِنى ِلكَى تتوقواِنى ِلكَى تت

 بالر بالرِمنور آمينِمنهر الدهإلى د دجالم الذى له اوىمِنى ِلملكوِتِه السخلصِدىٍء ويٍل رمور آمين كّل عهر الدهإلى د دجالم الذى له اوىمِنى ِلملكوِتِه السخلصِدىٍء ويٍل رم٦." كّل ع  
 

 معك ويقويك وينصركسيقف  لرب فهو تعال إلى ا. أحباؤكوتركوك .وحدة قاسيةربما أنت تعانى  :أخى 
.. أبانا السماوى : فى تلك الصالة مِعىشترك تليتك ..كن الرب وقفَ مِعى وقواِنىالجميع تركونى ول: وستشهد قائال

 باطٌل واهدنى  وانظر إن كان فى طريقٌى واعرفْ أفكارى امتحنِّنى واعرفْ قلبىختبرا .حاجتى إليك وإليك وحدك
 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: من قلتَ اي كِد وعىِف واثقاً .. الباررفع صالتى فى اسم يسوع أ..طريقاً أبِدياً

 

 : ذلك فىرها ستجدإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غي.. أخى القارئ العزيز
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  ٨: ٦ إلى تيموثاوس األولىرسالة بولس الرسول  ١
             ٤: ١٦ رومية  مؤمنىرسالة بولس الرسول إلى ٢
  ١٠: ٤س الرسول الثانية إلى تيموثاوس رسالة بول                          ،                ١٨ – ١٦: ١٨ إنجيل يوحنا ٣
             ٤ - ١: ٣ كورنثوس  مؤمنى إلى األولىرسالة بولس الرسول ٤
  ٢٨ & ٢٥: ٣٧                سفر المزامير                        ،  ٥: ١٣ الرسالة إلى العبرانيين ٦
                         ١٨ – ١ :٥ إنجيل يوحنا ٥
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