
 ١٧٧ سـالةلرا
 

  !!رراِضاِض الح الحالمالم الع العبب أح أحهه ألنَّ ألنَّ....ىىتركنتركن
 

(Arabic – Demas deserted me because he loved this world!) 
 

 !!رراِضاِض الح الحالمالم الع العبب أح أحهه ألنّ ألنّ....تركنىتركنى :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 ولوِمنسولس الرالِة بإلى  الثانيةرس وثاوستيم حأاح األصابع نَقراأل الرداعِمد نال س حتىاِد الساِشعر  : 
 

  ظتُظتُفِِف ح حىىعع الس السلتُلتُكمكمأأ  ..ننسس الح الحاداد الجه الجهتُتُدداهاه ج جقدقد  ..ررضض ح ح قد قدىىالِلالِل انِح انِحوقتُوقتُ و و.. سكيباً سكيباًببسكَسكَأأ  ا اآلنا اآلننَنَأأ  ىىنِّنِّإإفف  "" 
ميع ميع جج ِل ِل فقط بْل فقط بْلىى ِل ِلسس ولي ولي..لُُلاِداِد الع العانانيي الد الدبب الر الرمموو الي اليكك ذِل ذِلىىفِِف  ىى ِل ِلههببهه ي يىى الِذ الِذ البر البركليُلكليُلإإ  ىى ِل ِلععضِِض و و قد قدخيراًخيراًأأوو  ..انانيميماإلاإل

الذين يالذين يحبحبونونظه ظه ورورهأأ  هيضاًضاًي..  باِداِدبرأأ  رنىىجج تَ تَنءللإإ  ءىىس ألأل  ريعاًريعاً سنن  ديمديماساسقد أأذ ذ إإ  ىى تركِن تركِن قدححببالع الع المالمالح ١.""رراِضاِض الح 
 

 لقددأتْ بح ياة ديمٍة  اسورجميلٍةبصح سبم ا سنّْلجع ها الوحتاِب بالِكىالم ولِك.سقد نقر الِنب ايِةه 
غَابج اُلمالص ن األنظارِةورنَ ولس. عِن ا نعلمهاةايصيرهم فر بما عتْاد الصورة إلى جاِلمتْ ِفى اها تاهمبور 

مِخض العراِضالم الح.  اءجسفر التكوينستهلبم  "أناأل األأن ررضخَ خَتْتْ كانَ كانَض ربربة وخَخَة واليالية وعلى وة وعلى وجالغَ الغَهِِهج مر ظر ظملمةةلم..ور ور وحوح  
 تْتع تمابرا الخَهابى أصاس الِت ديماةَي ح أندستبِعنَ  وال." نور نور فكان فكان نور نور ليكن ليكن اُهللا اُهللا وقاَل وقاَلاِهاِه المي الميهِِهجج على و على ورفّرفّ ي ياِهللاِهللا

 ٢.وعادتْ الصورة إلى جماِلها تْى أظلم الِتِهاِتي على ح نورقَرشْأ ِةر القدى كِلن ِمٍة وبكلم. القديرِةس بلمايِةهى النِِّف
 

 بوذه راِض الحالم العبحأذ إ ى تركِن قداسديم": وثاوس إلى تيمِة الثانيِهالِتى رسِفبولس الرسوُل  قال  
ىالونيِكإلى تس".كان ديم اسم ول عسولس الرا ِفى  بومرتركَثم هوذه الونيِكى إلى بتس.اإل إن نسِه بطبيعِتان 

 اتخَاِذِه  قبَلاسديمو .اِةيى الح ِفِهنفِس ِلهى اختار الِذاِه االتجبس ح هذا على ذاكُل يفضإنّه. ر مكان وآخَن بيُليفاِض
 اراالنِفقرصال عنِفوقفَ.  بولس ى مق فترق الطريقارنب ينم ن واِسحماختئاوس يار البقاء معب ولسالر ول س

 رذكَ ياس ديمم اس كان.ةورموم وعد سى اختارالِذ  كلوطِهنفِسواختار ِل. راِضالم الحى الع ِفٍةديد جٍةربار تجاختيو
بينالم ِف األعى راِئسل بولسالر و .ولسكان يقرنباس رم مقسالر إ ول كاتِبسنجيل مرقسم لوقا الطبيِب وباس 

 ٣.سقد الماء الكتاِبرب خُظمع معما أج كملس الرالمأعفر ب ِس وكاِتِهِموف باسرعنجيل المب اإلكاِت
 

 كتب بولسالر ى ِفوُلس الٍةرسأر سِماله نر ة إلى ومياح ب ى كولوِسىِنؤِممحابعاألصيقوُل الر :"يسِلسِليمم  
عليكمعليكملوقا الطبيب لوقا الطبيب الح الح بيببيبوديم وديم اساس".ِم وكتب نر ة أيضاًوميرس الة إلى فليمقاَلون ا فيه :"يسِلسِليممعليك عليك أبفر أبفر اساس  

المالمأسأسورورم ى ِفى ِفعِِع مى المى المسيح يسيح يسسوعوع..وم وم رقسأأ و ورقسررسترخُخُسترسسوديم وديم اساسولوقا الع اِماِم ولوقا العلونلونم ىىعِِع م".ب كان ودى أنديم اسَل قب 
 ليناِم العن ِمداِح وه أنّ لهدهى تشْة الِتمتاز المةَاده الشّلكأ ِت قر لو.راِضالم الحى العاس ِفمار االنِغيتاره باخ قراِذاتخَ

معر سول عظيم كبولس.و مآخَ عِمرين أبطال اإل نان والِكيمرِمِةاز نالر ل والخُساءام األمنَد.إنِّف لألس ها شهة اد
مة لمْ متازيدمامتي ازا.اههاحبص اس  ألنديمأح بالع ٤.!راِضالم الح 
 

 .؟ااهلنَات فضاريتا واخاهذنَ اتخَاتٌار قرمضمونهاة ص ِقضاَ أياتكيى وحاِتي حتْسليأو..  عزيزى القارئ 
بعضا هجِفاء ى صٍةورميلٍة جشرقٍة مشَ ياافنَرهِذكر .وب عضاها بْلرفنَشُ ال يي دعانَ ألسِفو اآلن.ب عضها كانتم كاًس 

اطاًوارتباِم بالعِللين مإ و اِهللاِدجالِءع ِهِماسظيم الع.وب عضا ِلهمِدجوإشْانَاِت ذو اع نَبزى  ِفانَاِتوالعا  ليتنَ!.راِضالم الح
 الرب دعوِةِل ستجيبا نَليتنَو. "فع؟فع؟ أفال ر أفال رنتَنتَسس أح أحإنإن" :راًِذحمو راًنِذ مقايينى القديم ِل ِفى قاَل الِذاِهللا ِتوصى ِلِغصن
 رر يكِث يكِثهها ألنّا ألنّ وإلى إلهنَ وإلى إلهنَههممححرر في فيببالرالر إلى  إلى  وليتب وليتبههارارل اإلثم أفكَل اإلثم أفكَجج ور ور طريقه طريقهريررير الشِّ الشِّككليترليتر" :اءيعفر إشَ بِستْاء جىِتال

                                                
– ٦: ٤رسالِة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  ١

．
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،          ١٠ 

  ٣ – ١: ١ سفر التكوين ٢
١٣ – ١٠: ١٣ سفر التكوين ٣  
- ٢٢ رسالِة بولس الرسول إلى فليمون  ،    ١٤ :٤رسالِة بولس الرسول إلى كولوسى  ٤

．
 ٢٥  
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  الرسولرقس وم ولوقا الطبيِباِدول الجهس رولسب  أمثالناس عا كديما انفصلنَ كنّا إنارنَس مُلدا نع ليتنَ."انانفرفرالغُالغُ
العاملينِلاًع م مِدجاس م الربِه ملكوِتاِد وامتد وساينَعس عىاس ديم.ور اءس رااب لع١.راِضالم الح 

 

 إن صالحالارنَ أم  يتطلبِم أكثر انَكر تعديل ِفنليتجه إلى طريق الر بوالر وع ِمجإلى اِهللا القلِب كلِّن  
ليمنَرحا ويا لنَغفر.اتفقَ لقد الب شيرونمتى وم اجيِلى أنَ ولوقا ِفرقسهم بإساء ِتدالنّلك الغَِةصيح ِههِذ ى ِفتمثُل وتِةالي 

اآلية الذهةبي :"ماذا اذا مينتِفنتِفيعاإل اإلع نسنسانانلو لو ر ر بحبحالع الع المالمكله سِِس وخَ وخَ كلهررنفس نفس ه؟؟ه".م اٌلحنَ أن جمعب ينم حاِهللاِةب وم حِةبالم الع. 
 انم سليقاَل .الم العهمقدِّي ا ماء وررى نج أنِةكم الِحن ِمس فلي."ة ِهللاة ِهللاواوددالم عالم عة العة العببحح م مإنإن": ِهالِترس ى ِفعقوب يقاَل

الحكيمب عدأن اختب كّلر الم اِتشتهيالع الكلُّالكلُّ": ِةالميب لٌٌلاِطاِط بوقب وقب ضضالر يح واليح وال الر  ممنفعنفعة تحالشّ الشّتَتَة تح مو ."سسمينصحي ا نّوح
الرِفوُلس األولىِهالِتى رس األص الال": الً قاِئىاح الثاِنح  تحبتحبوا العوا العالموال األ وال األالم شيشياءى ِفى ِف الِت الِتاءى العالمالمى الع..إن إن أح أح ببأح أح ددالع الم الم  الع
فليفليسفيِه فيِهتْتْس م م حبة اآلِبة اآلِبحبألن كّل كّل ألن م ا ِفا ِف مى العلم شَلم شَااى العههووة الجة الجسوشَ وشَدِِدس ههووة العة العييون وتعظمظمون وتعالم ةِِةعيشَعيشَ الم..لي لي سِم ِمس نِم ِم بْل بْل اآلِب اآلِبن نن  
العالعالم والعالم والعالمالمي ي مى وشَى وشَضِِضمههوتهوتهوأم ا الِذا الِذ وأمى يصنَصنَى يععمشيئة اهللا فيثب تُتُ مشيئة اهللا فيثبإلى األب يقوُل."دد إلى األب ب ولس الرول ِفساألولى ِهالِتى رس 

ِنؤِمإلى مونَونَ": نثوسى كورححننلم نأخُ نأخُ لم ذ رذ روحوحالع الم بْلالم بْل العالر وو الرحى ِمى ِم الِذ الِذحننَنَ ِل ِل اِهللا اِهللانعاأل األرفَرفَع شيشياءاءالم الم ووههوبا ِما ِمة لنَة لنَوبن٢." اِهللا اِهللان  
 

 قداءُل نتس:ا الِذ مى دعا ديماسَل ينفِص أنع نالر سول بولس وقدكان أح داِم العلينم ع؟ه.إن الة  رس
بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوسكتب ِفاه اِخى أوَل إذ قاِهِمار أيأنَأنَ" :ا فيها اآلنأسكَ أسكَا اآلن بسكيباً سكيباًب وو الِلالِل انِح انِحقتُقتُ ووى قدى قد  

ححضضرر". والرسالة غنية بالماِتعلومع ن المنْ وِم بِهحيطينهماس ديم .ولقد سردا فيهوراً أمه ة تخُامص طال أب
م دان وعيمإ ِفعى ضِف ن الفرقتيني بونرجع يواان كرين أخَن عكتب و.سولرقس الران أمثال لوقا الطبيب وميماإل
رى احِتة ِفغبميشْال .شقاِتال الم هدِلون لربْلب  جلخْيِمون نبولس الم ِفِدقي َلالِسى س .ىخِش لقد ديماسيلحق أن ه 
ا لحقَمب ى قاَل الِذولسع أنِّه نفِسن مِِم" هنخَخَ  اليهوِداليهوِد  نممسسم م رتُتُ قبل قبلاٍتاٍترأر أر بعينبعينجلد جلد ة إال واِحاِحة إال ودثالثَثالثَ  ..ةةدم م راِتاِتر  ضضربتُتُرب  

ِفى  ة كثيراٍتبرض وعلى رفيقه سيال ولسب على وضعوا هم أنّسل الرالمأع سفر جُلس وي."تُتُجمجمرر  ةةررمم  ..ىىصِِصبالِعبالِع
  ٣."وِدوِدى القيى القيا ِفا ِف وهم وهمان اَهللاان اَهللاسبحسبحان ويان ويصليصلي ي يااكانَكانَفف" اإلثنانا أم .ِةقطرِمالى  ِفأرجلهماوا وضعن جى السوِف .فيلبى

 

 ينصح ولسب وُل تلميذهسالربشَ بشَجْلجْلتخْتخْ  الال" :الًوثاوس قاِئ تيم ههادةِِةادر ر با ا ا وال بى أنَا وال بى أنَنَنَبأسيرأسيرههبل اشترك ى ى  ِف ِف بل اشترك
  ضاًضاً أي أيورور األم األمهِِه هِذ هِذ احتمُل احتمُلبِِبببهذا السهذا السلِِل":  قائالًِه بنفِسمثالً ربض وي." اِهللا اِهللاةِِة قو قوبِِبسسنجيل بحنجيل بحاإلاإل ألجل  ألجل شقاِتشقاِتال المال الممماحِتاحِت
 ةبح م ويذكر."مموو الي اليككى إلى ذِلى إلى ذِلديعِتديعِتحفظ وحفظ و ي ي أن أنرر قاِد قاِدهه أنّ أنّننوِقوِق وم ومتُتُ آمنْ آمنْنن بم بممماِلاِلى عى ع ألنِن ألنِنجُلجُل أخْ أخْتُتُى لسى لسنِننِنلِكلِك

 ِهاكمِتح ماء أثنَ أنهٍفى أس ِف ذكربولس ولكن ."ىىلِتلِتلِسلِس بِس بِسلْْلججخْخْ ي يى ولمى ولمنِِناحاحة أرة أر كثير كثيراراًاراًرر ِم ِمههألنّألنّ": الً قاِئسورأنيسيف
يقفْلم مع هأو ي اِنسدهأح ولِكد نالر بقو وشَاه ددفِِف" : إذ قاَل.هى احتجى احتجاجى األول لماجى األول لمي ي ححضضررأح أح ددم ى بْلى بْلعِِع مالج الج ميعميع  

 فم  فم نن ِم ِمتُتُذذم فأنِقم فأنِق األم األمميعميع ج جععممسسة وية ويازاز بى الكر بى الكرى لكى تتمى لكى تتماِناِنى وقوى وقوعِِع م م وقفَ وقفَبب الر الرنن ولِك ولِك.. عليهم عليهمببسسححيي   ال ال..ىىتركوِنتركوِن
األسدِِداألس..وس ىىذِنذِنينِقينِق وس  بالربِم ِمالر نكلِّ كلِّن ع ع مل رىٍءىٍءدِِدمل روي هِِهملكوِتملكوِتى ِلى ِلصِنصِنخِلخِل ويالس الس مماوىالِذ الِذ..اوى ى لهى لهالم الم ججددإلى د إلى د ههر الدر الدههور آمين٤."ور آمين 

 

 ُئِطخْيم نيظن أن اِهللالكوتَ م ه وشُ أكٌلو روِمب تعأر ةضي.ر بما كانِمداًاس واِح ديم هؤالءن  .قاَل لقد 
ولسوُل بسالر :"وجوجميعميعالذين الذين يريد يريد ونونأن أن ي عيشُعيشُ يوا بالتقوى ِفى ِفوا بالتقوى المى المسيح يسيح يسوعسوعي ي ضضطهطهددونون".هذا م ا كانشَخْ ياه 

ديمذِل ِلاسكقَ فارر وَلسى قاَل الِذاِد الجهع أنَأنَ" :ِه نفِسنا أصا أصبرشَ شَلى كلِّلى كلِّ ع عبر ىءٍٍءىألجل الم ألجل الم ختارينختارينلكى لكى ي ي ححصصلوا هلوا همم  
أيى ِفى ِفالص الِذالص الِذ على الخَ على الخَضاًضاًأيى المى المسيح يسيح يسسوعوعِدىٍد أبجم عم ِدىٍد أبجم عم ..إن كنّ كنّ إن ا قدمتنَ متنَا قد ا ما مععههفسنح فسنح ييا أيضاًضاًا أيم م عههع".   
 

 عكأتب .ىببتِن أح ألنككأشكر.. أبانَا السماوى: أدعوك ِلتشترك مِعى ِفى ِتلك الصالِة.. عزيزى القارئ  
سى ِديحيثمهبِن.ىِنا تقود ِحوة ى قووة كمصى هبِن .راًبِلاالًاحتم لوا  شقاِتلمصحي لكى ختارينعلى ألجل الم

 .  من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: متِكالً على وعِدك الصاِدق يا من قلتَ. ى اسم يسوعأرفع صالِتى ِف .الخَالص
 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٧: ٥٥ سفر إشعياء ١
   ١١: ٢ سفر الجامعة   ،  ٤: ٤رسالة يعقوب   ،   ٢٥: ٩  إنجيل لوقا،     ٣٦: ٨ إنجيل مرقس   ،  ٢٦: ١٦ إنجيل متى ٢
- ٢٤ : ١١ ثانية إلى مؤمنى كورنثوس بولس الرسول الرسالة ٣

．
   ٢٤ – ٢٢: ١٦  ،    سفر أعمال الرسل     ٢٨ 

– ١٦: ٤  &١٢ & ٨: ١  بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوسرسالة ٤
．

 ١٠: ٢ &١٢: ٣  &١٨ –
．

 ١٣            


