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املقدمة
ميكننا تغيري مسار األحداث الوطنية

ســندرس يف هــذا الكتــاب، موضــوع مســؤويلتنا كمســيحيني جتــاه 
ادلول الــي نعيــش فيهــا. وإيمــاين أن لكمــة اهلل تتحــدث نلــا عــن هــذا 
اإللــزام. ويه تكشــف نلــا بوضــوح أننــا كمســيحيني، حنن مســؤولون 
ــة العظــى مــن  ــدأ الغابلي ــم تب ــا. ولألســف، ل ــا وبدلانن عــن جمتمعاتن

املســيحيني حــىت يف اتلفكــري يف هــذه املســؤويلة. 

ــم  ــم أعظ ــاء العال ــع أحن ــن ادلول يف مجي ــد م ــه العدي ــد تواج وق
ــون يف  ــن يعيش ــت مم ــون أن ــد تك ــه؛ وق ــا بأكمل ــات يف تارخيه األزم
ــيحيون يف  ــاة إن اكن املس ــن مأس ــا م ــا هل ــذه ادلول. وي ــن ه ــدة م واح
ــري أو  ــون هل أي تأث ــيئًا يك ــوا ش ــم يفعل ــة ل ــن األزم ــياق م ــذا الس ه
ــري إجيــايب ىلع احتياجــات ادلول الــي يعيشــون فيهــا! وإن  باحلــري تأث

ــا اهلل. ــد خذنل ــنكون ق ــا س ــد أنن ــك، فأعتق ــر كذل اكن األم

وعندمــا نأخــذ هــذا األمــر يف العتبــار، ســأتناول موضــوع وضعنــا 
الســرتاتييج كمســيحيني يف ادلول الي ننتيم إيلها، بما يف ذلك امتيازاتنا 
ومســؤويلاتنا. وأريــد أن أتنــاول هذا املوضــوع بأكرث الطــرق املفيدة. ذلا، 
م يف هــذا الكتــاب ســيكون عمليًــا بقــدر اإلمــاكن. فــإن اتلعليــم املقــدَّ
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ــف  ــع العني ــو الوض ــه ه ــا اكن موضوع ــرة متحدثً ــمعت ذات م س
يف الوليــات املتحــدة ايلــوم. وقــد أخــذ ثالثــة أربــاع رســاتله يلخــر 
ــبوع.  ــور لك أس ــوء األم ــف تس ــة، وكي ــروف الرهيب ــن الظ ــوره ع مجه
وقــد يكــون هــذا صحيًحــا يف حــد ذاتــه، إل أنــه باتلأكيــد لــم يكــن 
ــار الســارة.  ــاًرا ســارة. ودعــي فقــط أقــول أن اإلجنيــل هــو األخب أخب
ــم يواجــه  ــل هــو إجيــايب. فيســوع املســيح ل فاإلجنيــل ليــس ســلبيًا؛ ب
موقًفــا اكن عليــه أن جيلــس فيــه، ويطــوى يديــه، ويقــول: »أنــا آســف. 
ــذا  ــص ه ــاتله، خص ــة رس ــه«. ويف نهاي ــي عمل ــا يمكن ــد م ــال يوج ف
املتلكــم بعــض الوقــت للمشــاركة باعتقــاده بــأن انلهضــة الــي يفعلهــا 
الــروح القــدس يه مــا حيتاجــون إيلــه. وأنــا ىلع ثقــة بأنــي اعدل فيمــا 
أقــوهل، لكنــي ل أعتقــد أنــه قــد قــدم مجلــة واحــدة يلخرنــا كيــف 

ــدس. ــروح الق ــا أن حنصــل ىلع نهضــة ال يمكنن

إن هــديف يف هــذا الكتــاب هــو توضيــح مــا يمكننــا عملــه؛ أي مــا 
يكمــن يف ســلطاننا كمســيحيني، تلغيــري مســار أحــداث أوطاننــا حنــو 
األفضــل. وأنــا مقتنــع تماًمــا بــأن أوطاننــا حتتــاج إىل تغيــري وحنــن مــن 
ــب  ــن جي ــخاص اذلي ــا األش ــا بأنن ــع أيًض ــا مقتن ــا. وأن ــا تغيريه يمكنن
عليهــم إحــداث هــذا اتلغيــري. وســيكون هــديف هــو أن أريكــم مــن 

لكمــة اهلل كيــف يمكننــا حتقيــق ذلــك.
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مدينة على اجلبل - النور الوحيد

الفصل األول

 مدينة على اجلبل- 
النور الوحيد

يقبــل املســيحيون املوعظــة ىلع اجلبــل بشــلك اعم ىلع أنهــا املعايــري 
الــي وضعهــا يســوع جلميــع املؤمنــني احلقيقيــني لإليمــان واحليــاة. ويه 
ليســت رســالة خاصــة ألوئلــك اذليــن دليهــم أدوار قياديــة فقــط، مثــل: 
ــذا  ــي ه ــواعظ. ف ــن، أو ال ــاء، أو املبرشي ــل، أو األنبي ــني، أو الرس املعلم
ــيئة اهلل، أو  ــن مش ــوع ع ــف يس ــدس، كش ــاب املق ــن الكت ــع م املقط
معايــري اهلل، الــي تنطبــق ىلع لك مســييح أمــني. وتظهــر الرســالة املعروفة 

ــة أصحاحــات، ويه مــىت 5 : 7.  ــل يف ثالث باســم املوعظــة ىلع اجلب

وبالنســبة نلصنــا الفتتــايح، أود تقديــم مــا قــاهل يســوع يف إجنيــل 
مــي 5: 13 - 14 :

ــُح؟ الَ 
َّ
ــاَذا ُيَمل بَِم

َ
ــُح ف

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــْن إِْن ف ْرِض، َولِك

َ
ــُح األ

ْ
ــْم ِمل ْنُت

َ
»أ

ــْم  ْنُت
َ
ــَن انلَّاِس.أ ــَداَس ِم ــا َويُ ــَرَح َخارًِج ْن ُيْط

َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ـِـَيْ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
يَْصل

ــل.« ــٌة َعَ َجَب ــٌة َمْوُضوَع ــَى َمِديَن ْ ْن تُ
َ
ــُن أ ــِم. الَ ُيْمِك

َ
َعال

ْ
ــوُر ال نُ

ــالث  ــا بث ــيحيني، أخرن ــع املس ــوع إىل مجي ــدث يس ــا حت عندم
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حقائــق مهمــة جــًدا عــن أنفســنا، ويه: حنــن ملــح األرض، ونــور العالم، 
ومدينــة موضوعــة ىلع جبــل ول يمكــن إخفاؤهــا. وكمقدمــة ملوضويع، 
أود أن أســتغرق بعــض الوقــت لإلشــارة إىل بعــض اآلثــار الــي تتضمنها 
هــذه العبــارات اثلــالث. وســنأخذهم بالرتتيــب العكــي ملــا قــاهل الرب 
يســوع. فــي الفصــل األول مــن هــذا الكتــاب، ســوف نغطــي العبارتني 

األوتلــني، ويف الفصــل اثلــاين ســوف نتنــاول العبــارة اثلاثلــة.

مدينة موضوعة على جبل

ــٌة َمْوُضوَعــٌة  ــَى َمِديَن ْ ْن تُ
َ
 وقبــل لك يشء، حنــن »الَ ُيْمِكــُن أ

ً
أول

َعَ َجَبــل« )مــىت 5: 14(. وهــذه احلقيقــة صحيحــة لــلك شــخص يعلــن 
ــي  ــة ال ــي اللحظ ــص ورب. ف ــيح كمخل ــوع املس ــا بيس ــه علنً إيمان
ــة ىلع  ــة موضوع ــح مدين ــة، تصب ــالن عالني ــك اإلع ــا بذل ــق فيه تنط
ــارز: وســوف تكــون  ــت ب ــا. فأن ــل؛ ول يمكــن أن تكــون خمفيً جب
العيــون عليــك مــن لك اجتــاه، ويف مجيــع األوقــات؛ ســواء كنــت طابًلــا 
يف املدرســة، أو تعمــل يف مصنــع، أو يف أحــد املاكتــب. وســتتحول هــذه 
ــاذا  ــة؛ وم ــيحيتك حقيقي ــت مس ــا إن اكن ــة م ــوك ملعرف ــون حن العي
سيســأل مــن يشــاهدونك أنفســهم؟ هــل إيمانــك حقيــي؟ هــل تؤمــن 

يع أنــك تؤمــن بــه؟ وهــل حتيــا مــا تؤمــن بــه؟ ــا بمــا تــدَّ حًق

ــك  ــك؛ أي حيات ــب حيات ــن جوان ــب م ــاس لك جان ــيحلل انل وس
يف اعئلتــك، وحياتــك يف عملــك، وحياتــك الجتماعيــة، ومــا إىل 
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ذلــك. وســوف يقومــون أيًضــا بتحليــل ســلوك وشــهادة الكنيســة الــي 
حترضهــا. ويف معظــم احلــالت، ســوف يتخــذون حكمهــم ىلع املســيحية 

ــة موضوعــة ىلع جبــل. ــه فيــك؛ فأنــت مدين مــن مــا يرون

ــة  ــابًا يف الكنيس ــت ش ــا كن ــي عندم ــة أن ــك برصاح ــول ل وأق
ــاده أن  ــتنتاج مف ــت إىل اس ــى، توصل ــا العظ ــة يف بريطاني األجنلياكني
ــخاص  ــر إىل األش ــت رأيي بانلظ ن ــد كوَّ ــلة. وق ــت فاش ــيحية اكن املس
اذليــن حــويل وقــررت أنهــم لــم يؤمنــوا بمــا يزعمــون أنهــم يؤمنــون بــه. 

يع اإليمــان بيســوع  ذلا، جيــب أن تــدرك أنــه يف اللحظــة الــي تــدَّ
ــذا  ــب ه ــك أن تتجن ــارًزا. ول يمكن ــح ب ــك تصب ــا، فإن ــيح فيه املس
ــت ل ترغــب  ــارًزا؛ وإن كن ــد أن تكــون ب ــت ل تري ــإن كن ــع. ف الواق
يف أن يتــم مشــاهدتك واحلكــم عليــك وحتليلــك؛ ل تعلــن اإليمــان 
ــيح،  ــوع املس ــك بيس ــن إيمان ــت تعل ــن إن كن ــيح. ولك ــوع املس بيس
فســيكون هــذا هــو حالــك؛ أي ســيبدأ انلــاس بمراقبتــك. ومــن ذلــك 
ــن  ــل ول يمك ــة ىلع جب ــة موضوع ــتكون مدين ــًدا، س ــت فصاع الوق

ــا. إخفاؤه

نور العامل

ــِم« )مــىت 5: 14(. ويف أوقــات 
َ
َعال

ْ
ــوُر ال ــْم نُ ْنُت

َ
ــا، قــال يســوع: »أ ثانيً

ــا  ــة، وأن ــة اإلجنلزيي ــا للغ ــت مدرًس ــايت، كن ــددة يف حي ــن متع وأماك
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أفهــم اللغــة اإلجنلزييــة جيــًدا بمــا يكــي ألعلــم أنــه عندمــا يقــول 
ــِم«، فهــذا يعــي أننــا انلــور؛ وبعبــارة 

َ
َعال

ْ
ْنُتــْم نـُـوُر ال

َ
الكتــاب املقــدس »أ

ــم«  ــع »العال ــور« م ــة »ن ــتخدام لكم ــر. فاس ــور آخ ــد ن ــرى، ل يوج أخ
ــد.  ــور الوحي ــن انل ــة؛ فنح ــف حرصي ــا يه أداة تعري ــتخدمة هن املس

ــور آخــر. ــه أي ن ــم ليــس دلي والعال

ــِم« 
َ
َعال

ْ
ــوُر ال ــا نُ نَ

َ
أ
َ
ــِم ف

َ
َعال

ْ
ــي ال ــُت فِـ ــا ُدْم ــوع: »َم ــن يس ــد أعل وق

ــم جســديًا، فنحــن  ــه ليــس يف العال ــا أن ــا اآلن، وبم ــا 9: 5( . أم )يوحن
ــور،  ــدم انل ــم نق ــم. وإن ل ــور العال ــن ن ــه، حن ــي ماكن ــك، ف ــوه. ذلل ممثل
ــم أن يتحــول إيلــه أو يبحــث  ــال يوجــد مصــدر آخــر يمكــن للعال ف
عنــه يلجــد انلــور. ويعــي هــذا أن العالــم يعتمــد لكيًــا ىلع املســيحيني 

يلجــد انلــور.

ويوجـد توضيـح بسـيط يف العهـد القديـم يعلمنـا مـدى أهميـة 
وجودنـا كنـور العالم. في خيمـة الجتماع الي أمـر اهلل موىس ببنائها، 
اكنـت توجـد ُحجرتـان. األوىل اكنـت تُسـى الُقـدس، واثلانيـة اكنت 
تُسـى األقـداس، أو قـدس األقـداس. ويف الُقـدس، لـم يكـن يوجد 
سـوى ثـالث قطـع مـن األثـاث. أحدهـا اكن مذبـح ابلخـور اذلهيب، 
واكن موضـوع مبـارشة أمـام احلجاب اثلـاين، اذلي اكن هـو الطريق إىل 
قـدس األقـداس. فال يسـتطيع أحد ادلخـول إىل قدس األقـداس ما لم 

يكـن حيمـل مبخـرة مليئـة بابلخور مـن املذبـح اذلهيب.
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وهــذا يــرتك نلــا قطعتــني مــن األثــاث يف الُقــدس. فعــى اجلانــب 
ج. وىلع اجلانــب األيمــن،  األيــرس اكنــت توجــد املنــارة ذات الســبعة ُسُ
يف مقابــل املنــارة، اكنــت توجــد مائــدة خــز الوجــوه. وقــد أخرنــا اكتب 
الرســالة إىل العرانيــني أن هــذه العنــارص اكنــت رمزيــة؛ أي أنهــا اكنــت 

حتتــوي ىلع رســالة إىل كنيســة يســوع املســيح )انظــر عرانيــني 9(.

ــدس،  ــاب املق ــي الكت ــارة. ف ــا املن ــوهل نل ــا تق  إىل م
ً

ــر أول فلننظ
ــل  ــروع، تمث ــد اكن هلــا ســبعة ف ــا إىل الكنيســة. وق ــارة ترمــز دائًم املن
ــروح اهلل.  ــودة ب ــة، املول ــي للكنيس ــب ال ــبعة جوان ــة ذات الس الطبيع
ــبعة  ــيا الس ــس آس ــا كنائ ــي تمثله ــبعة ال ــائل الس ــس الرس )ويه نف

ــا(.  ــفر الرؤي ــن س ــني 2 ، 3 م ــا يف األصحاح ــار إيله املش

ــارة بنفــس انلــوع  ــا بتشــبيه هــذه املن ــني إن قمن وســنكون خمطئ
ــن  ــا م ــوع م ــوة ىلع ن ــف بق ــي تق ــموع ال ــوم؛ أي الش ــا ايل اذلي دلين
القاعــدة. فــي خيمــة الجتمــاع، اكنــت »الشــموع« عبــارة عــن 
ــرية يف  ــل صغ ــد ُغِمســت فتائ ــت. وق ــة بالزي ــوات مليئ ــا قن ــة به أوعي
ــا  ــل، مم ــعال الفتي ــالل إش ــن خ ــور م ــروج انل ــم خ ــت، ويت ــذا الزي ه
يضــع الزيــت اذلي يف الفتيــل يف انلــار. ومــا لــم يكــن هنــاك زيــت يف 
الشــموع، ومــا لــم يشــتعل ذلــك الزيــت، لــن تعــط الشــموع أي نــور. 
ويف الُقــدس، اكنــت املنــارة يه املصــدر الوحيــد للنــور. فــإن لــم يكــن 
هنــاك نــور قــادم مــن املنــارة، لــم يكــن ســيوجد أي نــور ىلع اإلطالق.



 14

لنحيا ملح ونور

ــة؟  ــا ىلع الكنيس ــر حقيقيً ــذا األم ــون ه ــف يك ــرى كي ــل ت فه
ــارة  ــن املن ــر. وحن ــور آخ ــد أي ن ــد؛ ول يوج ــور الوحي ــا انل ــن أيًض حن
ج؛ وحنــن ل نعطــي انلــور إل عندمــا نمتلــئ بالزيــت  ذات الســبعة ُسُ

ــا. ــت اذلي فين ــرق الزي ــم ح ــا يت وعندم

ــدس.  ــروح الق ــز لل ــا رم ــو دائًم ــت ه ــدس، الزي ــاب املق يف الكت
وخترنــا هــذه الرمزيــة أن الكنيســة ل تعطــي انلــور إل عندمــا 
ــا،  ــد ذاته ــارة، يف ح ــن اهلل. فاملن ــرَضم م ــدس وتُ ــروح الق ــئ بال تمتل
غــري قــادرة ىلع إصــدار انلــور بــدون الزيــت وبــدون انلــار. وبانلظــر 
إىل هــذه احلقيقــة، نتذكــر أن يوحنــا املعمــدان قــال عــن يســوع: »ُهــَو 

ــا 3: 16(. ــىت 3: 11؛ ولوق ــاٍر« )م ــُدِس َونَ ُق
ْ
وِح ال ــرُّ ُدُكْم بِال ــُيَعمِّ َس

هدفنا الرئيسي كنور

اكنــت وظيفــة املنــارة يه إلقــاء الضــوء ىلع الــيء املوضــوع اذلي 
ــوه  ــز الوج ــدة خ ــن مائ ــارة ع ــارشة، واذلي اكن عب ــا مب اكن يف مقابله

اذلهبيــة. وخــز الوجــوه، بالطبــع، يمثــل يســوع املســيح، اذلي قــال:

ــَماءِ.  ِي نـَـَزَل ِمَن السَّ
َّ

ــَيُّ ال
ْ
ـُـْزُ ال

ْ
نـَـا ُهــَو ال

َ
ََيــاةِ... أ نـَـا ُهــَو ُخــْزُ الْ

َ
»أ

ْعِطــي 
ُ
نَــا أ

َ
ِي أ

َّ
ــْزُ ال ُ بَــِد. َوالْ

َ
 األ

َ
ــْزِ َيَْيــا إِل ُ َحــٌد ِمــْن هــَذا الْ

َ
َل أ

َ
ك

َ
إِْن أ

ــِم«. )يوحنــا 6: 48 ، 51(
َ
َعال

ْ
ْجــِل َحَيــاةِ ال

َ
ُ ِمــْن أ

ُ
بـْـِذل

َ
ِي أ

َّ
ُهــَو َجَســِدي ال

ــيء واحــد وهــو يشء  ــام ب ــو القي ــارة ه ــن املن ــرض لكــه م فالغ
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ــذا  ــوه. وه ــز الوج ــدة خ ــوء ىلع مائ ــاء الض ــو: إلق ــط، وه ــد فق واح
ــا ىلع األرض  ــن هن ــيح. فنح ــوع املس ــة يس ــن كنيس ــا ع ــح تماًم صحي
لغــرض واحــد وغــرض واحــد فقــط، وهــو: إلقــاء الضــوء ىلع يســوع، 
خــز احليــاة. وحنــن ل نفعــل ذلــك إل عندمــا نمتلــئ بالــروح القــدس 

ــا اهلل. ويرضمن

ــم  ــارة، ل ــدون املن ــة. فب ــن الكنيس ــة ع ــورة رائع ــا ص ــا دلين وهن
يكــن هنــاك أي مصــدر للنــور يف الُقــدس؛ وبــدون الكنيســة، ل يوجد 
ــيء  ــا تمت ــور إل عندم ــي انل ــارة ل تعط ــا أن املن ــم. وكم ــور يف العال ن
ــا  ــور إل عندم ــي انل ــة أن تعط ــن للكنيس ــتعل، ل يمك ــت وتش بالزي
تمتلــئ بالــروح القــدس وتشــتعل. ولــم يكــن للمنــارة إل يشء واحــد 
فقــط إللقــاء الضــوء عليــه؛ وهــو مائــدة خــز الوجــوه. والكنيســة ليــس 
ــرب يســوع  ــه؛ وهــو ال ــاء الضــوء علي ــا ســوى »يشء« واحــد إللق دليه

املســيح.

والســبب الوحيــد اذلي مــن أجلــه أنــت وأنــا، كمســيحيني 
ــاة.  ــز احلي ــيح، خ ــوع املس ــوء ىلع يس ــاء الض ــو إلق ــا، ه ــن هن موجودي
وهــذا هــو اهلــدف األســايس لوجودنــا ىلع األرض؛ ولك يشء آخــر 

ــم. ــور العال ــن ن ــوي. فنح ــر ثان ــو أم ــه ه ــام ب ــا القي يمكنن
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الفصل الثاني
ملح األرض

ــا  ــو م ــة، وه ــوع للكنيس ــف يس ــا وص ــابق، قدمن ــل الس يف الفص
ــجلة يف  ــل، ويه مس ــة ىلع اجلب ــم املوعظ ــَرف باس ــالة تُع ــه يف رس قدم
)مــىت 5: 13– - 14(. فنحــن »َمِديَنــٌة َمْوُضوَعــٌة َعَ َجَبــل« تراقبهــا عيــون 
العالــم بعنايــة. وحنــن أيضــا »انلــور«؛ وانلــور الوحيــد؛ اذلي يلــي الضوء 

ــم اذلي يهلــك. ىلع املســيح إىل العال

ــُح 
ْ
ــن »ِمل ــو: حن ــث، وه ــا اثلال ــز ىلع دورن ــل، نرك ــذا الفص ويف ه

ــم«  ــح« إىل »العال ــة »مل ــة لكم ــون إضاف ــرى، تك ــرة أخ ْرِض«. وم
َ
األ

حرصيــة. ويعــي هــذا أن األرض ليــس هلــا أي ملــح آخــر؛ فنحــن امللــح 
ــد مــن الطــرق الــي يمكنــك  ــاح لــألرض. ويوجــد العدي ــد املت الوحي
ــت  ــي لس ــا أن ــك، وبم ــع ذل ــح. وم ــة املل ــق أهمي ــا تطبي ــن خالهل م
ــة. ودعــوين  ــا، فســوف أحتفــظ بتفســريايت لوضــع متواضــع للغاي اعلًم

ــح. ــول املل ــة ح ــق الواضح ــض احلقائ ــط إىل بع ــري فق أش

امللح يعطي النكهة

إحــدى وظائــف امللــح العظيمــة يه إعطــاء نكهــة تللــك 
ــوب 6: 6،  ــي أي ــح. ف ــدون املل ــك ب ــر إىل ذل ــد تفتق ــي ق ــة ال األطعم
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ــيُخ  َمِس
ْ
ــْؤَكُ ال ــْل يُ ــاًل، »َه ــوب  قائ ــاهل أي ــاب املقــدس ماق يســجل الكت

ــِة؟« واجلــواب هــو ل. وهلــذا 
َ
َْقل ــَرِق الْ ــٌم يِف َم ــُد َطْع ْو يُوَج

َ
ــٍح، أ

ْ
ِــالَ ِمل ب

الســبب، فعندمــا تــأكل بيــاض ابليــض، إن كنــت مثــي، فإنــك تضــع 
ــة. ــاءه نكه ــه إلعط ــح علي املل

ــا  ــن هن ــح األرض. فنح ــم مل ــيحيون ه ــها، املس ــة نفس وبالّطريق
ــا ىلع األرض، ل  ــدون وجودن إلعطــاء نكهــة لــألرض يف نظــر اهلل. وب
يوجــد ســبب جيعــل اهلل يتعامــل مــع هــذا العالــم بانلعمــة والرمحــة فيما 
ــق  ــة هل، والعائ بعــد. فنحــن العامــل الوحيــد اذلي جيعــل األرض مقبول
الوحيــد اذلي يعيــق قضائــه وغضبــه انلهــايئ ىلع العالــم الرافــض 
املســيح. وطاملــا أننــا ىلع األرض، فــإن مســؤويلتنا يه العيــش بطريقــة 

ــا هــذه األرض هلل. نســتودع به

من أجل العشر حبات من امللح ...

يف ســفر اتلكويــن 18، نقــرأ كيــف توقــف الــرب يف مــزنل إبراهيــم 
ــا اكن  ــم بم ــرب إبراهي ــر ال ــد أخ ــدوم. وق ــة س ــه إىل مدين يف طريق
ــد اكن  ــة. وق ــك املدين ــاء ىلع تل ــأيت بالقض ــاء يل ــد ج ــط هل، فق خيط
ــوط،  ــه ل ــن أخي ــه اهلل، ألن اب ــا أخــره ب ــا جــًدا ىلع م ــم حريًص إبراهي
ــع  ــم م ــك، ســار إبراهي ــوط، يعيشــون يف ســدوم. ذلل ــة ل ــك اعئل وكذل
الــرب حنــو ســدوم، وتوســل جبــرأة معــه إلنقــاذ تلــك املدينــة الرشيــرة. 
وقــد »تفــاوض« مــع الــرب )إن اكن يل أن أســتخدم هــذا املصطلــح( ىلع 
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ُْســوَن بَــارًّا يِف  ْن يَُكــوَن خَ
َ
أســاس األرقــام، قائــاًل، يف الواقــع، »َعــَى أ

َمــاَكَن؟ فقــال هل الــرب: نعــم إين أصفــح عنــه.
ْ
َمِديَنــِة.« فهــل َســتُنِقذ ال

ْ
ال

ــاَل  ــوَن«. َفَق ْرَبُع
َ
ــاَك أ ــَد ُهَن ْن يُوَج

َ
ــاَل: »َعــَى أ ــم َوقَ ــم اعد إبراهي ث

ــَن«. ْرَبِع
َ
ــِل األ ْج

َ
ــْن أ ــُل ِم َع

ْ
ف
َ
ــرب: »الَ أ ال

ــاَل: »الَ  ــوَن«. َفَق
ُ
الَث

َ
ــاَك ث ــَد ُهَن ْن يُوَج

َ
ــَى أ ــم: »َع ــال إبراهي ــم ق ث

ــَن«. الَثِ
َ
ــاَك ث ــْدُت ُهَن ــُل إِْن وََج َع

ْ
ف
َ
أ

وَن«.  ــْرُ ــاَك ِع ــَد ُهَن ْن يُوَج
َ
ــَى أ ــم: »َع ــال إبراهي ــرة أخــرى ق وم

ــَن«. ي ِعْرِ
ْ
ــِل ال ْج

َ
ــْن أ ــُك ِم ْهلِ

ُ
ــاَل: »الَ أ َفَق

َة َفَقــْط.  َمــرَّ
ْ
ــَم هــِذهِ ال

َّ
تََكل

َ
أ
َ
 ف

َ
َمــْول

ْ
ثــم قــال إبراهيــم: »الَ يَْســَخِط ال

ــِل  ْج
َ
ــْن أ ــُك ِم ْهلِ

ُ
ــرب: »الَ أ ــاَل ال ٌة«. َفَق ــَرَ ــاَك َع ــَد ُهَن ْن يُوَج

َ
ــَى أ َع

ــرار  ــم جيــد عــرشة رجــال أب ــرب ل ــت املأســاة يه أن ال ةِ«. واكن ــَرَ َع
ْ
ال

ــدوم. يف س

ولكمــا قــرأت هــذه القصــة، ل يســعي إل أن أتســاءل عمــا إن اكن 
إبراهيــم قــد قــام حبســاب عقــي صغــري. فهــل اكن يمكــن أن يقــول 
ــه  ــات، وبنات ــري املزوج ــه غ ــه، وبنات ــن أيخ وزوجت ــاك اب ــه: »هن نلفس
املزوجــات ... فباتلأكيــد بينهــن، ألــن يكــون بمقدورنــا جتميــع عــرشة 
أشــخاص صاحلــني؟« وإن اكن لــوط يقــوم بواجبــه، لاكنــوا ىلع األرجــح 
ســيعادلون هــذا العــدد. إل أن لــوط اكن أحــد أوئلــك املؤمنــني اذليــن 
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ــات  ــمع لك اإلعالن ــد س ــنًا. واكن ق ــا، حس ــد اكن مؤمنً ــوا اهلل. فق خذل
اإلهليــة مــن إبراهيــم، لكنــه لــم يكــن يعيــش يف ضــوء تلــك 

ــات. اإلعالن

ــا عندمــا أســمع قصــة لــوط.  وهنــاك فكــرة معينــة تلمســي دائًم
ــا  ــن. فعندم ــت أحــد الوادلي ــا أشــارك بشــلك خــاص معــك إن كن وأن
ــي،  ــأل نف ــا، أس ــوط حيمله ــي اكن ل ــة ال ــؤويلة الرهيب ــر يف املس أفك
مــن اذلي أخــذ األسة إىل ســدوم؟ واجلــواب، بالطبــع، هــو لــوط. فقــد 
ــد هــرب مــع  ــم يســتطع إخراجهــم مــرة أخــرى. وق ــه ل أخذهــم، لكن
ــذ.  ــم تُنَق اثنتــني فقــط مــن بناتــه؛ يف نهايــة املطــاف، وحــىت زوجتــه ل
ــا تلعليمــات اهلل،  فــي عندمــا نَظــَرت إىل املدينــة، وهــو مــا اكن خمالًف

ــت إىل عمــود ملــح. حتَولَ

ــك  ــذ أطفال ــد تأخ ــن، ق ــد الوادلي ــت أح ــت أن ــل، إن كن وباملث
ــا؛  ــم منه ــك إخراجه ــف ل يمكن ــن إىل مواق ــة اآلخري ــراد العائل وأف
وســتتم حماســبتك ىلع ذلــك؛ فهــو الفكــر األكــرث واقعيــة. ول أســتطيع 
ــة  ــوط عندمــا نظــر إىل أنقــاض ســدوم املليئ أن أختيــل كيــف شــعر ل
باحلرائــق، وعــرف أن بناتــه املزوجــات وأزواجهــن قــد هلكــوا، ناهيــك 
عــن أي أحفــاد ربمــا اكنــوا هل. وأنــا أتســاءل عمــا إن اكن قــد نظــر إىل 
عمــود امللــح، اذلي اكن زوجتــه، وقــال يف نفســه، أنــا مــن أخذتهــم إىل 

ــاك. هن
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هــل تفهــم حًقــا أنــه يمكنــك أن تقــود األشــخاص إىل مواقــف ل 
يمكنــك إخراجهــم منهــا؟ وأنــا أســمع بعــض انلــاس يدلــون بعبــارات 
ــة  ــذه الكنيس ــة اهلل يف ه ــالن لكم ــم إع ــنا، ل يت ــذه: »حس ــل ه مث
باتلحديــد، لكننــا نبــى هنــاك مــن أجــل األطفــال«. ويكــون ردي ىلع 
ــة  ــه الكفاي ــا في ــد بم ــا هــو غــري جي ــف هــو: »إذن، هــل م هــذا املوق

ــك؟« ــة ألطفال ــه الكفاي ــد بمــا في ــك هــو جي بالنســبة ل

ــا  ــر عندم ــورة أك ــذرك بص ــذ ح ــك أن تأخ ــي، علي ــا صدي ي
يتعلــق األمــر بأطفالــك. ول تتخيــل أن أطفالــك يمكــن أن ينخدعــوا 
ــوم  ــباب ايل ــك. فالش ــم ذل ــم ل يمكنه ــل؛ ألنه ــو األفض ــس ه ــا لي بم
دليهــم الفطنــة واتلميــزي. إنهــم ينظــرون بعمــق إىل األمــور، ويقيســونها. 
فهــل أنــت تعــرف مــا يريــدون؟ قبــل لك يشء، هــم يريــدون الصــدق 
ــك  ــه. ول يمكن ــوا برشائ ــن يقوم ــذا، فل ــروا ه ــم ي ــة. وإن ل والواقعي
خداعهــم، ذللــك ل حتــاول ذلــك. ول تكــون مثــل لــوط، ألنــه يمكنك 

ــد. ــك األمــر إىل األب ــدم ىلع ذل ــا تلن أن حتي

وجودنا يصنع الفرق

ــرشة  ــل ع ــي مقاب ــوط. ف ــال ل ــا يف مث ــدأ أبديً ــتمد مب ــن نس وحن
ــة  ــا. وهــذه النســبة قابل ــة بأكمله ــرار، اكن اهلل ســينقذ مدين رجــال أب
للتطبيــق ايلــوم أيًضــا. وتســتطيع عــرش حبــات مــن امللــح أن تُســتأَمن 
ىلع خدمــة اكملــة هلل. وكمــا قلــت ســابًقا، عملنــا هــو أن نُســتأَمن ىلع 
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هــذه األرض هل. ووجودنــا هــو مــا يصنــع الفــرق. كمــا أن وجودنــا جيعــل 
ــا. ــم يكــن يلقــوم بهــا دون وجودن ــم بطريقــة ل اهلل يتعامــل مــع العال

وجيــب أن يكــون لك مؤمــن حبــة ملــح واحــدة يف املــاكن املحــدد 
ــد،  ــاكن واح ــا يف م ــني مًع ــع لك املؤمن ــه اهلل هل. واهلل ل جيم اذلي وضع
بأكــرث ممــا نضــع لك امللــح اذلي سنســتهلكه يف وجبــة معينــة يف قضمــة 
واحــدة. فســيكون طعمــه لذاًع! فجنبًــا إىل جنــب مــع مجيــع املؤمنــني، 
ــة  ــون حب ــل أن تك ــن أج ــني م ــاكن مع ــك يف م ــام بتوزيع ــد ق اهلل ق
امللــح الــي تمنــح نكهــة للعالــم؛ ســواء اكن ذلــك املــاكن يف اعئلتــك، 

أو يف مدرســتك، أو يف مــاكن عملــك، أو يف أي مــاكن آخــر. 

وقــد تقــول: »أشــعر بالوحــدة هنــاك«. لكنــك هنــاك لغــرض مــا؛ 
ــن  ــودك، ل ــدون وج ــاكن اذلي، ب ــة للم ــاء نكه ــاك إلعط ــت هن فأن

ــالق. ــة ىلع اإلط ــون هل أي نكه يك

أنــا قــد نلــت اخلــالص وتعمــدت بالــروح القــدس أثنــاء احلــرب 
ــم  ــاين. ول ــش الريط ــا يف اجلي ــت جنديً ــا كن ــة عندم ــة اثلاني العاملي
خيرجــي اهلل مــن اجليــش ولــم يقــل يل: »اآلن بمــا أنــك مســييح، فهــذه 
األجــواء غــري األخالقيــة وهــذا املحيــط الرشيــر ليســوا صاحلــني لــك. 
ــوداء  ــة س ــك ببدل ــذر اذلي دلي ــي الق ــزي ابل ــك ال ــتبدل ذل ذلا، سأس
ــي  ــو كن ــك يف ج ــوف أضع ــتديرة، وس ــاء مس ــة بيض ــع ياق ــة م مجيل

ــييح«. ــا كمس ــر حًق ــك أن تزده ــث يمكن ــف، حي ــيم لطي أكادي
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ــال يل:  ــه ق ــك؟ إن  مــن ذل
ً

ــدل ــرب ب ــال يل ال ــاذا ق ــل تعــرف م فه
ــت،  ــر، ولعن ــت اخلم ــتمت، ورشب ــث ش ــة حي ــة اثلكن ــس غرف »يف نف

ــي«. ــك نعم ــيحيًا؛ وتكفي ــون مس ــه أن تك ــا يعني ــك م ظهر ب
ُ
ــأ س

ــايل: »إن  ــل اتل ــر اجلمي ــرة يف الفك ــم ذات م ــاركي أحده ــد ش وق
إرادة اهلل لــن تضعــك أبــًدا حيــث ل تســتطيع نعمــة اهلل أن حتفظــك.« 
وهــذه احلقيقــة حتتمــل اتلكــرار: إن إرادة اهلل لــن تضعــك أبــًدا حيــث 
ل يمكــن نلعمــة اهلل أن حتفظــك. فأينمــا كنــت، إن كنــت يف مشــيئة 

اهلل، ســتكفيك نعمتــه.

يــاه، كيــف أشــكر اهلل ىلع اجليــش! فقبــل خدمــي يف اجليــش، اكن 
دلي تعليــم طويــل ومفصــل. لكــن اجلــزء األكــرث فائــدة مــن تعليــيم 
اكن يف اجليــش الريطــاين. وباتلأكيــد لــم يكــن األكــرث متعــة، لكنــه 
ــا  ــا إنه ــول دائًم ــت تق ــا، اكن ــي األوىل، يلدي ــدة. )زوج ــرث فائ اكن األك
ــا  ــم تقابلــي حــىت خرجــت مــن اجليــش(. وأن اكنــت ســعيدة ألنهــا ل
ــش لســبب ما؛فتواجــدي يف وحــديت العســكرية  أذكــر خــريت يف اجلي

ــا. قــد أحــدث فرقً

فلمــدة حــوايل ســتة أشــهر بعــد أن نلــت اخلــالص وتعمــدت يف 
ــا يف وســط مــرسح  ــت يف صحــراء شــمال إفريقي ــدس، كن ــروح الق ال
ــع  ــت م ــد كن ــة. وق ــة اثلاني ــرب العاملي ــا للح ــمال إفريقي ــداث ش أح
ــا خلــف خطــوط 

َ
وحــدة طبيــة كمجنَــد طــيب. ولفــرتة زمنيــة، تــم عزنل
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ــة.  ــر ســهل للغاي ــق يف الصحــراء، وهــو أم ــا الطري ــد ضللن ــدو. فق الع
ــا ســنقع يف  ــا إن كن ــرف م ــم نع ــن ســاعة، ل ــع وعرشي ــدة حنــو أرب ومل
ــائق  ــاءين س ــف، ج ــك املوق ــني. ويف ذل ــا آمن ــنعود إىل ماكنن األس أم س
ــرة،  ــاة رشي ــا حي ــدف وحيي ــن وجي ــد اكن يلع ــًدا، وق ــاس ج ــاحنة ق ش
وقــال يل، بــكل إخــالص: »أيهــا العريــف ديريــك برنــس، أنــا ســعيد 
ألنــك معنــا.« وقــد اكن حساًســا بمــا يكــي أن يعــرف أن وجــودي قــد 
صنــع فرقًــا؛ وهــو مــا فعلتــه. فقــد كنــت مــع هــذه الرسيــة العســكرية 
املحــددة ملــدة اعمــني يف الصحــراء، ولــم يفقــدوا رجــاًل أبــًدا. وبعــد أن 

تركتهــم، فقــدوا العديــد مــن الرجــال.

ــا.  ــا حيــدث فرقً ــح؛ ووجودن ــات املل ــل حب وكمســيحيني، حنــن مث
وجيــب أل يوجــد مؤمــن واحــد بيننــا يفشــل وجــوده يف أن حُيــِدث فرقًا.

 عــن مكتــب القبول 
ً

وبالقــرب مــن نهايــة احلــرب، كنــت مســؤول
ــل  ــاب للعم ــف ش ــل عري ــني وكي ــون، وُع ــل الزيت ــى يف جب يف مستش
ــم أحتــدث  ــك، لســبب أو آلخــر، ل ــي. ويف أول أســبوعني أو حنــو ذل م
إيلــه مبــارشة عــن اهلل أو ادليــن. ويف أحــد األيــام، جــاء جنــدي آخــر، 
وبينمــا اكن هــذان الشــخصان يتحدثــان أمــايم، بــدأ وكيــل العريــف 
ــه،  ــة نفس ــام بمراجع ــأة ، ق ــف. وفج ــي يف اتلجدي ــل م اذلي اكن يعم
ــا  ــا آســف، أيه ــال يل: »أن ــه أمحــر زايه، واســتدار، وق ــد صــار وجه وق
العريــف ديريــك برنــس، لــم أكــن أعلــم أنــك كنــت هنــا. وإن كنــت 
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أعلــم أنــك هنــا، لــم أكــن قــد حتدثــت قــط بهــذه الطريقــة«. لــم أكــن 
قــد أخرتــه أبــًدا بأنــي أرفــض الســباب أو اتلجديــف؛ كمــا لــم أكــن 

ــا. قــد حتدثــت معــه عــن اهلل. لكــن وجــودي أدانــه بأنــه اكن خمطئً

ــك  ــن دلي ــم يك ــا. وإن ل ــون ملًح ــه أن تك ــا يعني ــو م ــذا ه وه
ــا. وإن اكن انلــاس  ــاك خطــأ م ــه، فهن ــش في ــاكن اذلي تعي ــري يف امل تأث
ــاك،  ــت هن ــىت وإن كن ــال، ح ــون ىلع أي ح ــوا حيي ــا اكن ــتمرون كم يس

ــييح. ــك كمس ــا يف حيات ــأ م ــاك خط فهن

امللح هو مادة حافظة قوية

ــل  ــادة حافظــة. فقب ــه م ــو أن ــح ه ــرية عــن املل ومــزية أخــرى كب
أيــام اتلريــد، عندمــا اكن انلــاس يذهبــون يف رحــالت طويلــة واكنــوا 
يريــدون احلفــاظ ىلع اللحــوم الــي معهــم، اكنــوا يقومــون بتمليحهــا. 
فقــد اكن للملــح تأثــري يف منــع قــوى الفســاد الــي اكن مــن املمكــن 

أن تعمــل يف اللحــوم.

وباملثـل، بمـا أننـا ملـح األرض، فنحـن هنـا نلمنـع قـوى الفسـاد. 
وطاملـا حنـن يف األرض، لـن يُسـَمح لقـوى الـرش الـي تعمـل اآلن، مثل: 
الـرش، واتلمـرد ، ومـا إىل ذلـك، أن تصـل إىل ذروتها. ولن يصـل الرش إىل 
ذروتـه إل بعد أن تؤخذ الكنيسـة مـن األرض. فنحن هنـا نلوقف ونمنع 
قـوى الفسـاد؛ سـواء اكنت قـوى تؤثـر ىلع املجـال األخـاليق، أو املجال 
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الجتمـايع، أو املجـال السـيايس، أو أي جمـال آخـر يف املجتمـع اذلي 
نعيـش فيـه. وحنن مسـؤولون عـن منع هـذه القـوى ألننا ملـح األرض.

فــإن اكن وجودنــا ىلع األرض ل جيعلنــا نســتودعها هلل وجيعلــه 
يتــرصف بطريقــة خمتلفــة جتــاه العالــم ممــا لــو أننــا لــم نكــن موجوديــن 
هنــا؛ وإن اكن وجودنــا ل يمنــع قــوى الفســاد، فهــل تعــرف مــا أصبحنــا 
ــك، نكــون  ــه؛ ونتيجــة ذلل ــا فقــد نكهت ــا ملًح ــه؟ لقــد أصبحن علي
امللــح اذلي ل يقــوم بعملــه؛ ونكــون امللــح اذلي أصبــح »بــدون طعــم 

ملــح«.

ــُح َبْعُد 
ُ
أذكــر مــا قــاهل يســوع عــن امللــح اذلي فقــد طعمــه: »الَ يَْصل

ــاِس« )مــىت 5: 13(. ويف  ــَن انلَّ ــَداَس ِم ــا َويُ ْن ُيْطــَرَح َخارًِج
َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ـِـَيْ ل

ٍء« أحــد أســوأ  ــُد لـِـَيْ ــُح َبْع
ُ
ــا، ُيَعــد مصطلــح »الَ يَْصل لك حالــة تقريبً

ــأن تكــون  ــا. ف ــي يمكــن أن تقوهلــا عــن شــخص م ــات ال اتلعليق
ٍء هــو أمــر ســيئ بقــدر مــا يمكنــك أن تكــون؛  َل يَْصلُــُح َبْعــُد لـِـَيْ
ــم تكــن تقــوم بعملهــا.  ــه الكنيســة إن ل وهــذا هــو مــا تكــون علي
ْن ُيْطــَرَح 

َ
ٍء إل يشء واحــد: »... أل ووقتهــا نكــون َل نَْصلُــُح َبْعــُد لـِـَيْ

ــاِس«. ــَداَس ِمــَن انلَّ َخارًِجــا َويُ

أريــدك أن تالحــظ أنــه يف املوعظــة ىلع اجلبــل، حذرنــا يســوع مــن 
ــاِس ســتدوس الكنيســة غــري اململحــة. وســوف يســتخدم  أن أقــدام انلَّ
ــم  ــا حيــدث يف العال ــت تفكــر يف م ــك. وإن كن ــام بذل ــاِس للقي اهلل انلَّ
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ايلــوم، ســرتى املاليــني مــن األقــدام فقــط يف انتظــار أن تدوســنا حتتهــا. 
ول توجــد مبالغــة يف تلــك العبــارة.

واحلشــود مــن األعــداء يف مجيــع أحنــاء العالــم قــد يعتــروه امتيــاًزا 
أن يدوســونا حتــت أقدامهــم. وإن لــم نتغــري، ســيفعلون ذلــك؛ وعندمــا 
ــا أي ســبب للشــكوى. ولك  ــن يكــون دلين ــدام، ل ــك األق ــنا تل تدوس
ــا اهلل«.  ــد حذرن ــك ... وق ــتحق ذل ــن نس ــو: »حن ــا، ه ــنقوهل وقته ــا س م
ــاج  ــًدا أي احتي ــم يوجــد أب ــه ل ل إن اتلأمــل املــروع لــلك يشء هــو أن
حلــدوث ذلــك. فــلك مــا علينــا أن نفعلــه هــو اتلوبــة وتغيــري طرقنــا؛ 

فــال جيــب أن حيــدث غــري ذلــك.

فرصة لالستجابة

أنــا ىلع قناعــة تامــة بــأن كنيســة يســوع املســيح، يف مجيــع أحنــاء 
العالــم، يمكــن أن ترتــي إىل هــذه املناســبة وتســتويف رشط اهلل 
ــنفعل  ــا س ــإن كن ــًدا. ف ــدد ج ــًدا، واملح ــح ج ــًدا، والواض ــيط ج البس
ذلــك، ســيمكننا تغيــري ثــم إيقــاف املســار املنحــدر لألحــداث. ومــن 
ناحيــة أخــرى، إن لــم نفعــل ذلــك، فســيكون ذلــك خطأنــا، وســنكون 
حنــن أول مــن ســيعاين وأســوأ مــن ســيعاين. وإن كنــا نعــاين مــن فشــلنا 

ــك. ــتحق ذل ــن نس ــتويف رشوط اهلل، فنح يف أن نس

وقبـل أن نذهـب إىل أبعـد مـن ذلـك يف هـذا الكتاب، اسـمحوا يل 
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أن أقـدم تطبيًقـا بسـيًطا ىلع ما قمنـا بتغطيته حـىت اآلن. وإن كنت غري 
مقتنـع بما قدمته لك، فبلك الوسـائل، ل تشـعر أنك مضطر لإلسـتجابة. 
أمـا إن كنـت تعتقـد أن مـا أرشت إيله بطريقـة عملية هو مـا يعلمه نلا 

الكتـاب املقـدس، فأنا أدعوك لقـراءة مىت 5: 13 مـرة أخرى:

ــُح؟ الَ 
َّ
ــاَذا ُيَمل بَِم

َ
ــُح ف

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــْن إِْن ف ْرِض، َولِك

َ
ــُح األ

ْ
ــْم ِمل ْنُت

َ
»أ

ــاِس.«  ــَن انلَّ ــَداَس ِم ــا َويُ ــَرَح َخارًِج ْن ُيْط
َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ــَيْ ِ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
يَْصل

ــك  ــة بالنســبة ل ــة املذكــورة شــخصية للغاي وأريــد أن اجعــل اآلي
اآلن حــىت تتمكــن مــن تطبيــق العبــارة الــي قاهلــا يســوع ىلع حياتك. 
ــدرك أن يســوع يتحــدث إىل املســيحيني، وحنــن مســيحيون.  فنحــن ن
ْنتُــْم...« أريــدك أن تقــرأه ىلع أنــه »حنــن ...« ويف 

َ
ذللــك، حيــث تقــول » أ

ٍء«، أريــدك أن تقرأها،  ــُح َبْعــُد لـِـَيْ
ُ
وســط اآليــة، حيــث تقــول، »الَ يَْصل

»حنــن ل نصلــح بعــد لــيء«؛  وأعتقــد أن هــذا اتلغيــري منطــي تماًمــا.

ــام اهلل يف   أم
ً

ــؤول ــون مس ــوف تك ــي، س ــا ي ــول م ــد أن تق وبع
ــا اآلن  ــتعًدا، جربه ــت مس ــه. ذلا، إن كن ــا قلت ــد عم ــت وإىل األب الوق

ــع: ــوت مرتف بص

ــُح؟ الَ 
َّ
ــاَذا ُيَمل بَِم

َ
ــُح ف

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــْن إِْن ف ْرِض، َولِك

َ
ــُح األ

ْ
ــُن ِمل

َ
»ن

ــاِس.« ــَن انلَّ ــَداَس ِم ــا َونُ ــَرَح َخارًِج ْن ُنْط
َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ــَيْ ِ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
نَْصل
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الفصل الثالث
مباراة املصارعة

ــي  ــؤويلة ال ــاز، واملس ــع، والمتي ــتنا للوض ــتمر اآلن يف دراس نس
ــبب  ــأركز ىلع الس ــل، س ــذا الفص ــيحيني. ويف ه ــا كمس ــا اهلل نل منحه
الرئيــي يف الكتــاب املقــدس اذلي جيعــل الكنيســة وحدهــا، مــن بــني 
ــوكالء املوجوديــن ىلع األرض ايلــوم، يه الــي هلــا القــدرة ىلع  ــع ال مجي

ــل. ــة إىل األفض ــيم بفعايل ــع العال ــري الوض تغي

جمندون يف احلرب الروحية

ــس 6: 12.  ــرة ىلع أفس ــي نظ ــا نل ــة، دعون ــذه احلقيق ــم ه ولفه
ــة، حــني  ــه يف هــذه اآلي ــع املعِلقــني ســيوافقون ىلع أن ــد أن مجي وأعتق
ــم  ــع املســيحيني. ول ــا«، اكن يتحــدث عــن مجي ــس »ُمَصارََعَتَن ــال بول ق
ــل عــن املســيحيني  ــة خاصــة مــن انلــاس ب يكــن يتحــدث عــن فئ

ــاهل: ــذا ماق ــا. وه ــت وأن ــم أن ــا فيه بشــلك اعم، بم

ــَع  ــاءِ، َم َؤَس ــَع الرُّ ــْل َم ــٍم، بَ ْ ــَع َدٍم َولَ ــْت َم يَْس
َ
ــا ل ــإِنَّ ُمَصارََعَتَن

َ
»ف

 ِّ ــاِد الــرَّ ْجَن
َ
ــَع أ ــِر، َم ْه ــِة هــَذا ادلَّ َم

ْ
ــِم َعَ ُظل

َ
َعال

ْ
ــَع ُوالَةِ ال ــالَِطِن، َم السَّ

ــس 6: 12( ــَماوِيَّاِت« )أفس ــِة يِف السَّ وِحيَّ الرُّ
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ــت يف العــارشة مــن عمــري،  ــذ أن كن ــة من ــت ايلوناني ــد درَس وق
ــي  ــى األص ــزم باملع ــة تل ــة بطريق ــذه اآلي ــة ه ــد صياغ وأود أن أعي

ــة: ــرث حيوي ــه أك وجتعل

»فــإن مصارعتنــا ليســت ضــد ادلم واللحــم، بــل ضد الرؤســاء، ضد 
احلــاكم؛ ضــد الرياســات، أو الســالطني؛ ضــد حــاكم الظــالم يف العالــم 
احلــايل. ضــد أرواح الفــوىض يف األماكــن الســماوية، أو الســماويات«. 

ــرة  ــابقة م ــارة الس ــرأ العب ــو ألن تق ــد، أرج ــراءة املزي ــل ق )وقب
ــرار.( ــض اتلك ــن بع ــا تتضم ــرى، ألنه أخ

 وقبــل لك يشء، لحــظ أننــا كمســيحيني، نشــارك يف مبــاراة 
ً

وأول
مصارعــة. وهــذه ليســت حالــة يكــون فيهــا دلينــا خيــار آخــر. فــإن 
ــار آخــر يف هــذا  ــا خي ــا مســيحيون، فنحــن نتصــارع؛ وليــس دلين كن
ــا  الصــدد. فهــو أمــر رضوري. فعندمــا تصبــح مســيحيًا، تصبــح تلقائيً

ــل. ــزاع رويح هائ مشــاراًك يف ن

وأعتقــد أن هــذه الصــورة للمصارعــة، الــي أخذهــا بولــس 
ــاذا أقــول  ــة القديمــة، مهمــة بشــلك خــاص. ومل مــن األلعــاب األوملبي
ــة،  ــول هــذا ألن املصارعــة يه األكــرث شــدة، واألكــرث رصام هــذا؟ أق
 عــن مجيــع املنــازاعت؛ ويه تتطلــب الشــخص بأكملــه 

ً
واألكــرث شــمول

ــرويح: فهــو  يف جمهــود اكمــل. وهــذا بالضبــط مــا حيــدث يف املجــال ال
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رصاع شــامل يتضمــن الــروح، وانلفــس، واجلســد، ولكهــم مشــاركون يف 
ــة يف الســماويات. ــة غــري املرئي ــة ضــد القــوى الروحي ــة قوي معرك

وأرجــو مالحظــة الرتكــزي ىلع أننــا ل حنــارب البــرش، أو انلــاس مــن 
اللحــم وادلم. وحنــن ل نقاتــل شــخًصا مــا يف العمــل، أو أًخــا مســيحيًا، 
ــا  ــة. فمصارعتن ــة أجنبي ــوًرا دلول ــىت دكتات ــيًا، أو ح ــا سياس أو معارًض
ليســت مــع الشــخصيات البرشيــة؛ بــل حنــن نصــارع القــوى الروحيــة 
ــم أشــخاص أرواح؛ أي  ــخاص، لكنه ــم أش ــة. فه والشــخصيات الروحي

»أشــخاص بــدون أجســاد« )أفســس 6: 12(.

ويوجــد هــؤلء األشــخاص األرواح يف جمــال غــري مرئـــي؛ وهــم 
غــري مرئيــني للعــني الطبيعيــة. ومــع ذلــك، فعاملهــم واقعـــي تماًمــا؛ 
ــال  ــد ق ــي. وق ــم املرئـ ــن العال ــة م ــرث واقعي ــع، أك ــي الواق ــو فـ وه
ــٌة«                        بَِديَّ

َ
أ
َ
ــِي الَ تُــَرى ف

َّ
ــا ال مَّ

َ
ــٌة، وَأ تِيَّ

ْ
ــِي تُــَرى َوق

َّ
نَّ ال

َ
الرســول بولــس: »أل

ــة؛  ــا يه مؤقت ــا رؤيته ــي يمكنن ــياء ال ــوس 4: 18(. فاألش )2 كورنث
ــرويح  ــم ال ــي يف العال ــياء ال ــا األش ــة. أم ــري دائم ــة؛ ويه غ ويه زائل
غــري املــريئ فــي دائمــة. وســوف تفــى األشــياء املؤقتــة املرئيــة. أمــا 

ــتمر. ــوف تس ــة فس ــة األبدي ــة الروحي ــري املرئي ــياء غ األش

العامل كله يقع حتت تأثري الشيطان

وحنــن نــرى يف أفســس 6: 12 أننــا خنــوض مبــاراة مصارعــة هائلــة 
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ضــد قــوى غــري مرئيــة تُمــي مســار الشــؤون العامليــة وتســيطر عليهــا 
مــن موقــع فـــي الســماويات؛ فهــذا مــا تقــوهل لكمــة اهلل. وكما نقرأ فـــي 

يــِر«. ِّ ــْد ُوِضــَع يِف الرِّ
َ
ــُه ق

َّ
ــَم ُك

َ
َعال

ْ
1 يوحنــا 5: 19، »... ال

ــم  ــا »... العال ــارة بأنه ــذه العب ــم ه ــات ترتج ــدة ترمج ــد ع وتوج
ــُه 

َّ
ــَم ُك

َ
َعال

ْ
لكــه قــد وِضــع يف الــرش«، إل أن الرتمجــة األكــرث دقــة يه »ال

ــن  ــه يف حض ــم لك ــإن العال ــرى، ف ــارة أخ ــِر«. وبعب ي ِّ ــَع يِف الرِّ ــْد ُوِض
َ
ق

الشــيطان، أو إبليــس؛ فهــو حاكــم العالــم. وهــو والقــَوى الــي تنضــم 
ــر.  ــذا ادله ــة ه ــم ىلع ظلم ــاكم العال ــم ح ــد اهلل ه ــرد ض ــه يف اتلم إيل
ث إىل  ــدَّ ــا حت ــس 2. فعندم ــة يف أفس ــذه احلقيق ــس ه ــر بول ــد أظه وق

ــال هلــم: املســيحيني، ق

ــا  ُتْم فِيَه
ْ
ك

َ
ــل ــِي َس

َّ
ــا، ال ََطايَ ــوِب َوالْ نُ ــا بِالُّ ْمَواتً

َ
ــْم أ ْنُت

ُ
 ك

ْ
ــْم إِذ ْنُت

َ
»وَأ

وِح  َهــَواءِ، الــرُّ
ْ
َطاِن ال

ْ
ــِم، َحَســَب َرئِيــِس ُســل

َ
َعال

ْ
 َحَســَب َدْهــِر هــَذا ال

ً
ْبــال

َ
ق

َنــا 
ْ
ف يًْضــا َجِيًعــا ترََصَّ

َ
ْــُن أ ِيــَن نَ

َّ
َمْعِصَيــِة، ال

ْ
ْبَنــاءِ ال

َ
ِي َيْعَمــُل اآلَن يِف أ

َّ
ال

ــاَكرِ، 
ْ
ف
َ
ََســِد َواأل ــَن َمِشــيَئاِت اجلْ  بَيَْنُهــْم يِف َشــَهَواِت َجَســِدنَا، َعِملِ

ً
ْبــال

َ
ق

يًْضــا«. )أفســس 2: 1– - 3(
َ
ــَن أ َاقِ

ْ
َغَضــِب َكل

ْ
ــاَء ال ْبَن

َ
ــِة أ بِيَع ــا بِالطَّ نَّ

ُ
َوك

ــخاص  ــع األش ــة مجي ــس حال ــا يف نف ــا كن ــس أنن ــر بول ــد ذك وق
اآلخريــن غــري املفديــني يف مجيــع أحنــاء العالــم، حــىت أتينــا إىل يســوع 
َطاِن 

ْ
ــل ــِس ُس ــيطرة »َرئِي ــت س ــا حت ــد كن ــالص. وق ــا اخل ــيح ونلن املس

َهــَواءِ«؛ أي روح اهلــواء، أو روح ســلطان اهلــواء. وحنــن نعلــم أن »َرئِيِس 
ْ
ال
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ــَواءِ« هــو واحــد مــن ألقــاب الشــيطان، اذلي يعمــل يف لك  َه
ْ
َطاِن ال

ْ
ــل ُس

البرشيــة غــري املتجــددة، وغــري املخلَّصــة، والعاصيــة. وهــو يهيمــن ىلع 
انلــاس ويتحكــم فيهــم مــن خــالل شــهوات اجلســد والعقــل.

وأرجــو أن تالحــظ أن الشــيطان يســيطر ىلع املثقــف املتمــرد 
ــيطر  ــو يس ــات. فه ــن الكحويل ــرة أو مدم ــيطر ىلع العاه ــا يس ــدر م بق
ــن بقــوى  ــع البــرش غــري املّخلَّصــني وغــري املتجددي ويتحكــم يف مجي
روحيــة غــري مرئيــة تتحكــم يف عقوهلــم وشــهواتهم اجلســدية. وليــس 
َهــَواءِ«، بــل هــو أيضــا يســى 

ْ
َطاِن ال

ْ
فقــط الشــيطان يســَى »َرئِيــِس ُســل

ــِم«؛ وقــد أطلــق يســوع عليــه هــذا الســم 
َ
َعال

ْ
»َرئِيــُس ]حاكــم[ هــَذا ال

ــَذا  ــو »إُِل ه ــا 12: 31؛ 14: 30؛ 16: 11(. وه ــر يوحن ــرات )انظ ــالث م ث
ــوس 4:4. ــس يف 2 كورنث ــه الرســول بول ــا وصف ــِر«، كم ْه ادلَّ

التعامل مع الشيطان وقواته

هــذا احلاكــم العظيــم لقــوى الظــالم الغامضــة قــد نــرش حشــوًدا 
ــرة، الــي تعمــل مجيعهــا حتــت ســيطرته  ــى مــن األرواح الرشي

ُ
ل حت

ــا  ــت وأن ــيحيني، أن ــرشي. وكمس ــس الب ــة اجلن ــد رفاهي ــد اهلل وض ض
مدعــوون للتعامــل مــع الشــيطان والقــوى الــي تعمــل معــه. 

ــن  ، م
ً

ــرويح؟ أول ــرصاع ال ــن ال ــف م ــذا املوق ــدث ه ــف ح فكي
خــالل تمــرد الشــيطان يف الســماء. وثانيًــا، عــن طريــق تمــرد اإلنســان 
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ىلع األرض. وقــد أصبحــت البرشيــة خاضعــة للشــيطان وعبيــًدا 
ــرد  ــا مــن خــالل تم ــن اهلل، وإنم ــر رســيم م ــس مــن خــالل أم هل؛ لي
اإلنســان. فقــد احنــاز اإلنســان إىل الشــيطان ضــد اهلل، وباتلــايل جعــل 
ــا  ــن يمكنن ــع، ل ــذا الواق ــم ه ــم نفه ــا ل ــيطان. وم ــا للش ــه خاضًع نفس

ــم ايلــوم. ــي يف العال ــم الوضــع احلقي فه

ذللــك، وراء العالــم املــريئ يوجــد اعلــم غــري مــريئ. ووراء القــوى 
الــي نعرفهــا، ومــا تكتبــه نلــا الصحــف يوميًــا؛ أي األوضــاع 
الجتماعيــة، واألوضــاع اإلقتصاديــة، واألوضــاع السياســية، واألوضاع 
ــم،  ــة عليه ــذه الظــروف، واهليمن ــوراء لك ه ــك. ف ــا إىل ذل ادلويلــة، وم
والســيطرة عليهــم، وتوجيههــم، توجــد قــوى روحيــة غــري مرئيــة. ومــن 
ــرش؛ وحنــو اتلمــرد ضــد اهلل؛  ــا حنــو ال ــم مجيًع ــم يوجهونه الواضــح أنه
ــؤويلتك  ــازي؛ ومس ــازك وامتي ــإن امتي ــك، ف ــع ذل ــري. وم ــو اتلدم وحن

ــري هــذا الوضــع. ومســؤويلي هــو اتلدخــل وتغي
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ــا يف الفصــل الســابق عــن دور الشــيطان، وراء الكواليــس،  حتدثن
اذلي يتالعــب بــه ويهيمــن ىلع األحــداث العامليــة واجلنــس البــرشي. 
ــن  ــا، ل ــم عدون ــم نفه ــا ل ــب. وم ــن كثَ ــدرس دوره ع ــوف ن واآلن ، س

ــه بفعايلــة.  ــن ىلع حماربت نكــون قادري

وتوجــد قصــة يف العهــد القديــم تزيــح زاويــة صغــرية مــن احلجاب 
اذلي يفصلنــا عــن العالــم الــرويح وتُظهــر نلــا حقيقــة القــوى الروحيــة 
ــزء  ــي اجل ــم. ف ــري األم ــم يف مص ــي تتحك ــة ال ــري املرئي ــرة غ الرشي
ــخص األول  ــدىع الش ــخصني. يُ ــرف بش ــال 28، نتع ــن حزقي األول م
ــة 2( ، والشــخص اثلــاين  ــة صــور[« )اآلي ــِس ]أمــري[ ُصــوَر ]مدين »َرئِي
يــدىع »َملـِـِك ُصــوَر« )اآليــة 12(. ويرتبــط هــذان الشــخصان بالطريقــة 
اتلايلــة: اكن رئيــس صــور هــو احلاكــم اإلنســاين املــريئ ملدينــة صــور. 
ــي  ــة ال ــري املرئي ــيطانية غ ــخصية الش ــور اكن الش ــك ص ــن مل لك
ــة  ــيطر ىلع املدين ــالهل، يس ــن خ ــر؛ وم ــم الظاه ــيطر ىلع احلاك تس
وإمراطوريــة صــور بأكملهــا. ويف الواقــع، عندمــا حتلــل مــا تقــوهل هــذه 
اآليــات عــن ملــك صــور، ل يوجــد ســوى شــخص واحــد يمكــن أن 
ينطبــق عليــه هــذا الوصــف؛ وهــو الشــيطان. فــال يوجــد شــخص آخــر 
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يف الكــون يمكــن أن تكــون هــذه اللكمــات املذكــورة يف حزقيــال 28 
ــه، إل الشــيطان. صحيحــة علي

ــم ســننقل  ــن ث ــور، وم ــس ص ــن رئي ــال ع ــا يق  م
ً

ــندرس أول وس
تركزينــا إىل ملــك صــور. وجيــب أن نفهــم أن هــذه نبــوءة تارخييــة تتعلق 
بالوضــع اتلاريــي يف املــايض. ولكنهــا أيًضــا نظــرة مــن اهلل عــن حالــة 
مــا زالــت ســتحدث يف العالــم حتــت ســيطرة ضــد املســيح. وســيكون 
ضــد املســيح هــو آخــر حاكــم رشيــر عظيــم ســيأيت ليســيطر ويســود 
ــل املــيجء اثلــاين ليســوع املســيح، اذلي  ــارشة قب ــم مب ــع األم ىلع مجي
ســيقيم ملكوتــه ىلع األرض بعــد ذلك. واألوصــاف املذكــورة يف حزقيال 
ــة يف  ــة فردي ــرة اعم ــح نظ ــور يه أوض ــك ص ــور ومل ــس ص ــن رئي ع
ــف ســيحكم  ــاب املقــدس عــن ضــد املســيح وكي أي مــاكن يف الكت

الشــيطان العالــم مــن خــالهل.

ــري  ــاك الكث ــارك، ألن هن ــاذج يف اعتب ــذه انلم ــع ه ــو أن تض وأرج
يف حزقيــال 28 ممــا يــؤدي ىلع الفــور إىل نبــوءة ضــد املســيح يف العهــد 
اجلديــد، كمــا سأشــري بإجيــاز. واآلن، يف دراســتنا يف هــذا الفصــل، جنــد 

هــذه اللكمــات:

ْجِل 
َ
: ِمــْن أ ــيُِّد الــرَّبُّ اَل السَّ

َ
ــَذا ق

َ
ــْل لَِرئِيــِس ُصــوَر: هك

ُ
»يـَـا اْبــَن آَدَم، ق

ــِب 
ْ
ل
َ
ْجلـِـُس يِف ق

َ
نـَـا إٌِل. يِف َمْلـِـِس اآللَِهــِة أ

َ
ــَت: أ

ْ
ل
ُ
ُبــَك َوق

ْ
ل
َ
ــِد اْرَتَفــَع ق

َ
نَّــُه ق

َ
أ

نـْـَت 
َ
ــِب اآللَِهــِة! َهــا أ

ْ
َقل

َ
َبــَك ك

ْ
ل
َ
ــَت ق

ْ
َســاٌن الَ إٌِل، َوإِْن َجَعل

ْ
نـْـَت إِن

َ
َِحــارِ. وَأ

ْ
ال
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ْيــَك« ) حزقيــال 28: 2– - 3(.
َ
ْحَكــُم ِمــْن َدانِيــآَل! ِسٌّ َمــا الَ َيْــَى َعل

َ
أ

ــا  ــون حكيم ــو أن يك ــال، ه ــن داني ــة م ــرث حكم ــون أك أن يك
جــًدا. ومــن املهــم أن نالحــظ أن الشــيطان يمكــن أن جيعــل اإلنســان 

أكــرث حكمــة مــن دانيــال. وتســتمر هــذه الفقــرة:

َهــَب  ــَت الَّ
ْ
ل ــْرَوةً، وََحصَّ

َ
ــَت نِلَْفِســَك ث

ْ
ل َمتـِـَك َوبَِفْهِمــَك َحصَّ

ْ
»َوِبِك

ــَت  نْ
َ
ــا إٌِل؟ وَأ نَ

َ
ــَك: أ اتِلِ

َ
ــاَم ق َم

َ
 أ

ً
ــْوال

َ
ــَك ... َهــْل َتُقــوُل ق ــَة يِف َخَزائِنِ ِفضَّ

ْ
َوال

ــِد َطاِعنِــَك!« )حزقيــال 28: 4، 9( َســاٌن الَ إٌِل يِف يَ
ْ
إِن

ــه  ــح أن ــن الواض ــل، وم ــا رج ــدس. فهن ــاب املق ــوح الكت ــا لوض ي
يع أنــه هلإ ويصــور نفســه كإهل. لكنه ليــس اهلل، ول هو  إنســان، وهــو يـَـدَّ
اكئــن روحــاين. إنــه إنســان، وهــو اكئــن مــن حلــم ودم؛ أي هــو شــخص 

مائــت وســيموت ميتــة غــري طبيعيــة؛ فهــو ســوف يُقتــل بالســيف.

ودعونــا اآلن ننتقــل إىل ملــك صــور، أي الشــخصية غــري املرئيــة 
وراء هــذا الرجــل. ولحــظ مــا يقــال عنــه:

ــاَل 
َ
ــَذا ق

َ
ُ: هك

َ
ــْل ل

ُ
ــوَر َوق ــِك ُص ــاةً َعَ َملِ

َ
ــْع َمْرث ــَن آَدَم، اْرَف ــا اْب »يَ

ــاِل«  ََم ــُل اجلْ ــًة َوَكِم َم
ْ
ــآٌن ِحك ــاِل، َم َم

َ
ك

ْ
ــُم ال ِ ــَت َخات نْ

َ
: أ ــرَّبُّ ــيُِّد ال السَّ

)حزقيــال 28: 12(

وهــذه يه صــورة للشــيطان كمــا اكن قبــل ســقوطه. وتقــول     
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ْنــَت يِف َعــْدٍن ]لحــظ ذلــك[ َجنَّــِة اهللِ«. ولــم يكــن أمــري 
ُ
اآليــة 13: »ك

صــور األريض قــط بالقــرب مــن عــدن، جنــة اهلل. فقــد اكنــت عــدن 
ــا قبــل كتابــة هــذه الفقــرة. وتصــف اآليــة 13 مجيــع  ــت قرونً قــد حُميَ
ــن بهــا »ملــك صــور«. وأرجــوك ل تتخيــل     احلجــارة اجلميلــة الــي ُزيِّ
ــة؛  ــة، الزاحف ــة اللزج ــك احلي ــطة تل ــا بواس ــم خداعه ــد ت ــواء ق أن ح
ــا؛  ــد اكن رائًع ــن، فق ــذا الاكئ ــا اكن ه ــك. ومهم ــن كذل ــم تك ــي ل ف
أي مجيــل جــًدا وأنيــق جــًدا. ولــم يلعــن اهلل احليــة ويقــى عليهــا أن 
تزحــف ىلع بطنهــا مثــل اثلعبــان اآلن إل بعــد أن خدعــت آدم وحــواء 

ــن 3: 14(. ــر تكوي )انظ

ــُل«. 
ِّ
ُمَظل

ْ
ــُط ال ُمْنبَِس

ْ
ــُروُب ال

َ
ك

ْ
ــَت ال نْ

َ
ــال 28: 14: »أ ــول حزقي ويق

وبذلــك، نــرى أيــن اكن الشــيطان. فقــد اكن هــو الكــروب اذلي يغطــى 
ــقط. ــرش اهلل، إىل أن س ع

ولنستمر، فنقرأ:

نَْت َكِمٌل 
َ
ـْيَت. أ ْنَت. َبْنَ ِحَجاَرةِ انلَّارِ َتَمشَّ

ُ
ِس ك ُمَقدَّ

ْ
»َعَ َجَبِل اهللِ ال

ٌم«)حزقيال 28: 14 - 15(.
ْ
فِــي ُطُرقَِك ِمْن يَـْوَم ُخلِْقَت َحتَّ وُِجـَد فِيَك إِث

ــاذا  ــَك«. فلم ــَك ِلَْهَجتِ ُب
ْ
ل
َ
ــَع ق ــِد اْرَتَف

َ
ــة 17: »ق ــف اآلي ــم تضي ث

ــاهل. ــاره جبم ــبب افتخ ــيطان؟ بس ــقط الش س
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لوسيفر: الفجر الزائف

ــرًيا آخــر لســقوط الشــيطان. وهــو  ــا من ــرأ وصًف يف إشــعياء 14، نق
ــَماءِ يـَـا ُزَهــَرةُ  ْيــَف َســَقْطِت ِمــَن السَّ

َ
يبــدأ بهــذه العبــارة يف اآليــة 12: »ك

ْبــِح!« ]لوســيفر[، بِْنــَت الصُّ

وأريــد أن أقــول لــك ًسا. فقــد تعلمــت شــيئًا يف صحــراء شــمال 
ــي  ــم األص ــا الس ــا فيه ــل نل ــي قي ــات ال ــذه اآلي ــد ه ــا يؤك أفريقي
ــوايل  ــدة ح ــاح«. فلم ــة الصب ــي »جنم ــيفر« ، واذلي يع ــيطان، »لوس للش
ــم  ــواء، ول ــا أي أض ــن دلين ــم يك ــراء، ل ــة الصح ــهر يف محل ــعة أش تس
ــال.  ــام ىلع الرم ــأكل، ونن ــش، ون ــا نعي ــة، وكن ــرق مرصوف ــر أي ط ن
وكنــا نذهــب للنــوم عندمــا تغــرب الشــمس، ونســتيقظ عندمــا تــرشق 
الشــمس. وخــالل تلــك الليــايل يف الصحــراء، اكتشــفت أنــه يف فصــول 
معينــة مــن الســنة، يوجــد فجــر زائــف. وهــذا يعــي أن جنــم الصبــاح 
يــأيت يف األفــق ويســبق الشــمس مبــارشة. وهــو يكــون مرشقًــا دلرجــة 
ــا  ــت حًق ــك كن ــه. وإن ــه وتوهج ــق لك ــاءة األف ــبب يف إض ــه يتس أن
ــذا  ــأيت ه ــك، ي ــن ذل  م

ً
ــدل ــة. وب ــت قادم ــمس اكن ــل أن الش تلتخي

انلجــم الســاطع غــري املعتــاد بشــلك غــري طبيــي. وبعــد قليــل، تــأيت 
ــمس  ــرشق الش ــا ت ــم، عندم ــد لك ــوين أؤك ــة. ودع ــمس احلقيقي الش
احلقيقيــة، لــن تــرى جنــم الصبــاح فيمــا بعــد، ألنــه ســيكون حمجوًبــا 

ــمس. ــعة الش ــق أش يف تأل
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ــو  ــيح. فه ــد املس ــع ض ــم م ــيحدث يف العال ــا س ــورة مل ــذه ص وه
ــْمُس  ــل مــيجء »َش ــور قب ــا ىلع الف ــة فجــًرا زائًف ســوف جيلــب للبرشي
« احلقيــي )مــاليخ 4: 2(؛ أي يســوع املســيح. وســوف يظهــر  ــِرِّ

ْ
ال

هــذا احلاكــم اهلائــل ويقــول: »ســأحقق الســالم والزدهــار وانلظــام. 
وســأحل مشــالككم«. وهــو ســيكون مثــل جنــم الصبــاح. فهــو ســيكون 
ــمس  ــذه يه الش ــاس ه ــيفكر انل ــا س ــق، وعنده ــًدا يف األف ــاطًعا ج س
احلقيقيــة. ولكــن عندمــا يــأيت يســوع املســيح، لــن تــرى ضــد املســيح 

فيمــا بعــد.

ــُر«             ُمنِ
ْ
ــِح ال ْب ــُب الصُّ

َ
ْوك

َ
ــوع »ك ــى يس ــا، يُدَعـ ــفر الرؤي ــي س فـ

)رؤيــا 22: 16(. وجيــب أن نفهــم أن هذه العبارة تشــري إىل الشــمس؛ ويه 
ل تشــري إىل »جنمــة الصبــاح« أو لوســيفر. ومــن املهــم جــًدا أن يكــون 
هــذا األمــر واضًحــا نلــا. فلوســيفر هــو مــا نســميه »جنمــة الصبــاح«. 

ــُر«. ُمنِ
ْ
ــِح ال ْب ــُب الصُّ

َ
ْوك

َ
ــو الشــمس نفســها، »ك ــا يســوع فه أم

التمرد: جذر اخلطية

مــا هــو دافــع لوســيفر للتمــرد ضــد اهلل؟ وملــاذا وقــع؟ لقــد رأينــا 
أنــه ســقط بســبب الكريــاء. وتعطينــا اآليتــان اتلايلتــان يف إشــعياء 14 

نظــرة ثاقبــة أخــرى ىلع ســبب ســقوطه:

ــْوَق 
َ
ْرِســيِّ ف

ُ
ْرَفــُع ك

َ
ــَماَواِت. أ  السَّ

َ
ْصَعــُد إِل

َ
بـِـَك: أ

ْ
ل
َ
ــَت يِف ق

ْ
ل
ُ
نـْـَت ق

َ
»وَأ
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ْصَعــُد 
َ
ــَماِل. أ ــاِص الشَّ

َ
ق
َ
ْجلِــُس َعَ َجَبــِل االْجتَِمــاِع يِف أ

َ
َواكـِـِب اهللِ، وَأ

َ
ك

« )إشــعياء 14: 13- 14( َعــِيِّ
ْ
ِصــُر ِمْثــَل ال

َ
ــَحاِب. أ ــْوَق ُمْرَتَفَعــاِت السَّ

َ
ف

ــذه  ــي ه ــرات فـ ــس م ــرر مخ ــدة تتك ــارة واح ــت عب ــل لحظ ه
ــو  ــذا ه ــُر« وه ِص

َ
ــُد... أ ْصَع

َ
ــُس... أ ْجلِ

َ
ــُع ... وَأ ْرَف

َ
ــُد... أ ْصَع

َ
ــرة؟ »أ الفق

ــرد ىلع اهلل. ــا« املتم ــو »أن ــأفعل«. وه ــه »س ــة - إن ــاس اخلطي أس

واخلطيــة مثــل الشــجرة: هلــا جــذور، وجــذع، وفــروع. ول يعتــى 
معظــم الوعــظ والنشــاط الكنــي إل بفــروع اخلطيــة فقــط؛ أي أشــياء 
مثــل اتلدخــني، ورشب اخلمــر، والشــتيمة، والقمــار. وحىت اجلــذع، اذلي 
تــأيت منــه اخلطيــة، ليــس هــو املــاكن اذلي تنشــأ فيــه اخلطيــة. فجــذر 
ــذر  ــو ج ــذا ه ــد اهلل. وه ــرد ض ــأفعل«، يف تم ــو »اذلات«، »س ــة ه اخلطي

اخلطيــة.

ــه  ــدأ خدمت ــد ويب ــدان يلعتم ــا املعم ــوع إىل يوحن ــيجء يس ــل م قب
ــْد 

َ
ــوم، »َواآلَن ق ــك ايل ــني يف ذل ــادة ادليني ــا الق ــر يوحن ــة، أخ األرضي

ــا 3: 9 (.   ــىت 3: 10 ؛ ولوق ــَجر« )م ــذر[ الشَّ ــِل ]ج ْص
َ
ُس َعَ أ

ْ
ــأ َف

ْ
ــِت ال ُوِضَع

ــب إىل  ــه يذه ــذري »أن ــي اجل ــا. ويع ــد جذرًي ــد اجلدي ــد اكن العه وق
اجلــذر«. ووَضــع الفــأس ىلع اجلــذر هــو أكــرث تعامــل جــذري مــن اهلل 

ــام. ــرص أو نظ ــع أي ع م

ــُه«  ــْر َنْفَس ُيْنِك
ْ
ل
َ
ِتَ َوَراِئ ف

ْ
ــأ ْن يَ

َ
ــٌد أ َح

َ
َراَد أ

َ
ــال يســوع : »إِْن أ ــد ق وق



 42

لنحيا ملح ونور

أي قطــع          األوىل؛  العبــارة اخلطــوة  )مــىت 16: 24(. وتصــف هــذه 
»جــذر اذلات«. فــال يمكنــك أن تكــون مســيحيًا حــىت تنكــر نفســك. 
وببســاطة، إنــكار اذلات يعــي أن تقــول ل نلفســك. فاألنــا القديمــة 
تقــول: »أنــا أريــد.« وذللــك، أنــت تقــول: »ل، فاملســيح يريد. ولــن أريض 
نفــي؛ فأنــا لســت هنــا ألفعــل إراديت اخلاصــة. فمخلــي هــو ابــن اهلل 
ــن اهلل،  ــا اب ــل، أن ــله. وباملث ــه اذلي أرس ــيئة أبي ــل مش ــاء يلعم اذلي ج

ــد جئــت ألفعــل مشــيئة اذلي أرســلي «. وق

إذن، فاخلطــوة األوىل للحيــاة املســيحية، يه إنــكار اذلات. ودلينــا 
ــم  ــيء حياته ــن تمت ــنا اذلي ــني يف كنائس ــاس ابلائس ــن انل ــري م الكث
ــوا مــع اجلــذر. ومعظمهــم خمــدوع ببعــض  ــم يتعامل بالفشــل ألنهــم ل

ــة.   ــروع املرتفع الف

ــزز  ــي تع ــا ال ــل األن ــوفة مث ــرد املكش ــذور اتلم ــا ج ــا هن ذلا، دلين
ــر، فهــذا اجلــذر لــم يبــدأ ىلع األرض. بــل إنــه  نفســها وتقــاوم اهلل. وتذكَّ
ــدأ يف الســماء مــع لوســيفر »ســأفعل«. وخلمــس مــرات، وضــع لوســيفر  ب
ــة.  ــة األساســية للخطي مشــيئته ضــد اهلل. وهــذا هــو اتلمــرد، أي الطبيع
 .» َعــِيِّ

ْ
ِصــُر ِمْثــَل ال

َ
ولحــظ عبــارة لوســيفر األخــرية يف إشــعياء 14: 14: »أ

ويعــي هــذا »ســأكون مســاوًيا هلل«. وهــذه يه بالضبــط فكــرة العصيــان 
نَّــُه يـَـْوَم 

َ
الــي اســتخدمها الشــيطان، كخصــم، لغوايــة حــواء. فقــد قــال: »أ

ــاِن َكهللِ« )راجــع تكويــن 3: 5( ــا َوتَُكونَ َم
ُ
ْعُيُنك

َ
ــُح أ ــُه َتْنَفتِ الَِن ِمْن

ُ
ك

ْ
ــأ تَ
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ــة يســوع:  ــل، تقــول الرســالة إىل فيلــيب هــذا عــن عقلي ويف املقاب
ــوَن  ْن يَُك

َ
ــًة أ َس

ْ
ــْب ُخل ــْم َيِْس

َ
ــوَرةِ اهللِ، ل  َكَن يِف ُص

ْ
ِي إِذ

َّ
ــوع[ ال »]يس

ــْبِه  ــًرا يِف ِش ِ ــٍد، َصائ ــوَرَة َعْب ــًذا ُص ــُه، آِخ ــَى َنْفَس ْخ
َ
ــُه أ  هللِ. لِكنَّ

ً
ــاِدال ُمَع

ــاِس« )فيلــيب 2: 6-7(. فلــم يكــن يســوع يعتــر املســاواة مــع اهلل  انلَّ
ــل هــذا،  ــا حــاول الشــيطان ان يفع ــه. وإنم ــم الســتيالء علي شــيئًا يت
ــه صاحــب  ــك. فقــد اكن هل ألن ــم يكــن مضطــًرا ذلل لكــن يســوع ل

ــدي؛ وهــذا هــو الفــرق. احلــق اإللــي األب

ْبَنــاءِ 
َ
فجــذر مجيــع املشــالك يف العالــم هــو اتلمــرد اذلي يعمــل يف »أ

َمْعِصَيــِة« )أفســس 2: 2(. فــوراء هــذا العصيــان هــو رئيــس اتلمــرد يف 
ْ
ال

العالــم غــري املــريئ اذلي يســيطر ىلع مجيــع أبنــاء اتلمــرد ويســود عليهم.

ــي  ــة موجــود يف 2 تســالونييك. ف ــًدا آخــر هلــذه احلقيق وجنــد تأكي
ــا  ــة م ــورة اكمل ــال 28 بص ــس حزقي ــف يعك ــرى كي ــرة، ن ــذه الفق ه

ــس: ــه بول كتب

ِت 
ْ
ــأ ــْم يَ

َ
ِت إِْن ل

ْ
ــأ ــُه الَ يَ نَّ

َ
ــا، أل ــٍة َم ــٌد َعَ َطِريَق َح

َ
ــْم أ »الَ َيَْدَعنَُّك

َِطيَّــِة ]إنســان الــرش أو اتلمــرد[، اْبــُن  َســاُن الْ
ْ
ْن إِن

َ
، َويُْســَتْعل

ً
ال وَّ

َ
االْرتـِـَداُد أ

ْو َمْعُبــوًدا، َحــتَّ إِنَّــُه 
َ
ُمْرتَِفــُع َعَ ُكِّ َمــا يُــْدَع إِلًهــا أ

ْ
ُمَقــاوُِم َوال

ْ
َهــالَِك، ال

ْ
ال

نَّــُه إٌِل« )2 تســالونييك 2: 3- 4(.
َ
إٍِل، ُمْظِهــًرا َنْفَســُه أ

َ
ِ اهللِ ك

َ
َيْلـِـُس يِف َهْيــل

ــا إٌِل« )حزقيــال 28: 2(.  نَ
َ
هــل تتذكــر رئيــس صــور؟ فقــد قــال: »أ
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لكــن اهلل قــال، يف الواقــع، »أنــت إنســان، وأنــت ســتموت كإنســان.« 
ذلا، رأينــا الرمــز و املرمــوز إيلــه، العهــد القديــم واجلديــد. لكــن وراء 
ــن ىلع لك  ــر يهيم ــروح الرشي ــم ال ــة ويه أن اعل ــد احلقيق ــذا، جن لك ه
ــايل  ــس 2: 2(، وباتل ــِة« )أفس َمْعِصَي

ْ
ــاءِ ال ْبَن

َ
ــوا »أ ــا زال ــن م ــك اذلي أوئل
ــة 3(. ــِب« )اآلي َغَض

ْ
ــاَء ال ْبَن

َ
»أ
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الفصل اخلامس
أخذ زمام املبادرة

أزاح الفصــل الســابق الســتار عــن أصول واســرتاتيجيات الشــيطان 
وتكتياكتــه. ويف هــذا الفصــل، سنكتشــف مبــدأ احلــرب الروحية اذلي 
ســيقدم نلــا الســبب يف بعــض اتلأخــريات واتلحديــات الــي تواجهنــا يف 
مســريتنا اإليمانيــة. وعندمــا نفهــم هــذا املبــدأ، ســنكون قادرين بشــلك 
ــم. ــوًرا للعال ــا ون ــون ملًح ــؤويلتنا يف أن نك ــاء بمس ــل ىلع الوف أفض

ويمكننــا أن جنــد هــذا املبــدأ يف قصــة مــا واجهــه انلــيب دانيــال 
ىلع طريــق املقاومــة الروحيــة. وتبــدأ هــذه الروايــة بعبــارة بســيطة مــن 
يَّــاٍم« 

َ
َســابِيِع أ

َ
ــَة أ

َ
الَث

َ
ْنــُت نَاِئًــا ث

ُ
نَــا َدانِيــآَل ك

َ
يَّــاِم أ

َ
ــَك األ

ْ
دانيــال: »يِف تِل

ــة أســابيع  )دانيــال 10: 2(. فقــد اكن دانيــال يكــرس نفســه ملــدة ثالث
ــرث  ــورة أك ــب اهلل بص ــل طل ــن أج ــني  م ــوم املخصص ــالة والص للص
ــة أســابيع، جــاءت اســتجابة صــالة دانيــال يف  ــة ثالث فعايلــة. ويف نهاي

شــلك زيــارة مــن رئيــس املالئكــة جرائيــل.

ِل  وَّ
َ
َــْوِم األ نَّــُه ِمــَن ايلْ

َ
َــْف يـَـا َدانِيــآُل، أل »َفَقــاَل ِل ]جرائيــل[: »الَ تَ

ــِمَع  ــَك، ُس اَم إِلِه ــدَّ
ُ
ــَك ق الَِل َنْفِس

ْ
ــِم َوإِلذ َفْه

ْ
ــَك لِل َب

ْ
ل
َ
ــَت ق

ْ
ــِه َجَعل ِي فِي

َّ
ال

الَِمــَك.« )دانيــال 10: 12(
َ
ْجــِل ك

َ
َتْيــُت أل

َ
ــا أ نَ

َ
الَُمــَك، وَأ

َ
ك
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ــتجابة  ــوم األول، إل أن الس ــال يف ايل ــالة داني ــِمَعت ص ــد ُس وق
ــار  ــه النتظ ــاذا اكن علي ــن. فلم ــادي والعرشي ــوم احل ــاءت يف ايل ج

ــل: ــه جرائي ــبب اذلي قدم ــو الس ــذا ه ــابيع؟ ه ــة أس ثالث

ــا،  ــَن يَْوًم ي ــًدا َوِعْرِ ِــِي َواِح ــَف ُمَقاب
َ
ــارَِس َوق

َ
ــِة ف

َ
ك

َ
ــُس َمْمل »َوَرئِي

ــا  نَ
َ
ــِي، وَأ ــاَء إِلَعنَ ــَن َج ِ ل وَّ

َ
ــاءِ األ َؤَس ــَن الرُّ ــٌد ِم ــُل َواِح ــَوَذا ِميَخائِي َوُه

ــال 10: 13( ــارَِس.« )داني
َ
ــوِك ف

ُ
ــَد ُمل ــاَك ِعْن ــُت ُهَن بِْقي

ُ
أ

ــل اكن  ــانًا؛ ب ــن إنس ــم يك ــارَِس« ل
َ
ــِة ف

َ
ك

َ
ــُس َمْمل ــظ أن »َرئِي لح

ــال  ــدأ داني ــا ب ــة. وعندم ــارس األرضي ــرويح وراء مملكــة ف ــس ال الرئي
ــبيه )اذلي اكن  ــن س ــل م ــعب إسائي ــرتداد ش ــل اس ــن أج ــي م يص
ــة الفارســية(، واســتجاب اهلل ىلع  ــا باإلمراطوري ــا وثيًق ــا ارتباًط مرتبًط
الفــور بإرســال املــالك جرائيــل مــع اســتجابة صــالة دانيــال، قاومــت 
هــذه القــوة الرشيــرة غــري املرئيــة جرائيــل يف العالــم الســماوي؛ ملــدة 

ــا. ــن يوًم واحــد وعرشي

زمام املبادرة معنا

هـل بـدأت تفهـم سـبب تأجيل اسـتجابة صالتـك أحيانًـا؟ وهل 
يمكنـك أن تـرى ذلـك مثـل دانيـال، أنت مشـرتك يف حـرب روحية؟ 
وتشـري القصـة املذكورة سـابًقا إىل حقيقة مهمة للغايـة، ويه: إن صالة 
دانيـال ىلع األرض يه الـي دفعـت املالئكـة إىل اتلحرك يف السـماء.
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ــع  ــس م ــو لي ــة؛ وه ــد الكنيس ــادرة يف ي ــام املب ــي، زم ــا صدي ي
ــة يه  ــن. فاملالئك ــه حن ــوم ب ــا نق ــج ىلع م ــد انلتائ ــة. وتعتم املالئك
َــالََص!« 

ْ
ــوا ال

ُ
ْن يَِرث

َ
َعتِيِديــَن أ

ْ
ْجــِل ال

َ
ِخْدَمــِة أل

ْ
ًة لِل

َ
ْرَواًحــا َخاِدَمــًة ُمْرَســل

َ
»أ

ــم  ــة ه ــل املالئك ــة؛ ب ــر املالئك ــن ل ننتظ ــني 1: 14( فنح )عراني
ــا. ــن ينتظرونن اذلي

ــط  ــس فق ــك حتــرك املالئكــة؛ ولي ــدأ بالصــالة، فإن ــا تب وعندم
املالئكــة الصاحلــني، بــل أيًضــا األرشار منهــم اذليــن تزعــج صالتــك 
حكمهــم. وربمــا تكــون قــد بــدأت يف اكتشــاف مــدى صحــة هــذا 
ــام  ــق أم ــت الطري ــي فتح ــال يه ال ــوات داني ــظ أن صل ــر! لح األم

ــل يلصــل إيلــه. املــالك جرائي

فهل تفهم ما علينا القيام به؟

فيمــا يتعلــق باحلــرب الروحيــة، فــإن معظــم املســيحيني يصــورون 
أنفســهم ىلع أنهــم فــران صغــرية، مســاكني، ضعفــاء، خائفــون، جبناء، 
ــرة  ــودة م ــون بالع ــة، مطــرودة مــن جحرهــا، وفقــط يأمل ــران خامل ف
ــا صديــي، حنــن القــادة! وحنــن مــن  أخــرى بــأسع وقــت ممكــن. ي
بيدهــم زمــام املبــادرة. والعالــم ينتظرنــا؛ أي لك مــن العالــم غــري املــريئ 
والعالــم املــريئ. ويف نهايــة املطــاف، حنــن مــن يقــررون مصــري األمــم؛ 

فنحــن ملــح الرض؛ وحنــن نــور العالــم.
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وجيــب أن نــدرك أننــا لســنا غــري مهمــني؛ فنحــن أهــم انلــاس يف 
العالــم ايلــوم. ول يمكنــك أن تكــون مســيحيًا دون أن تكــون مهًمــا. 
ــة، كنــت تنتظــر  ــج تعتمــد عليــك. ولفــرتة طويل ــت مهــم؛ وانلتائ فأن

شــخًصا آخــر يلفعــل شــيئًا حيــال مشــالك العالــم.

اكن للكنيســة هــذا املوقــف عــر القــرون: »حســنًا، إن اكن 
الشــيطان يهامجــي، فربمــا أتمكــن مــن الصمــود«. وقــد حــان الوقــت 
 

ً
ــدل ــادرة، وب ألن نتوقــف عــن انتظــار أن يأخــذ الشــيطان بزمــام املب
مــن ذلــك نأخــذ حنــن بزمــام املبــادرة ضــده. وقــد حــان الوقــت ألن 
ــن  ــدأت الكنيســة باهلجــوم، فل ــه إن ب ــاع بأن نعطــي الشــيطان النطب
يتمكــن هــو مــن الصمــود. وجيــب أن ننفــذ عمــاًل، ولــن ينتــي هــذا 

ــا. ــر يعتمــد علين ــك؛ فاألم ــوم بذل ــل حــىت نق اجلي

خلف الكواليس

ــب أن  ــي جي ــال ال ــة داني ــرى ىلع قص ــرة أخ ــي نظ ــا نل دعون
ــَت لَِمــاَذا 

ْ
نفهمهــا. فبينمــا اكن املــالك يــرتك دانيــال، قــال هل: »َهــْل َعَرف

ــُت  ــإَِذا َخرَْج
َ
ــارَِس. ف

َ
ــَس ف ــارُِب َرئِي َح

ُ
ــُع وَأ رْج

َ
ــاآلَن أ

َ
ــَك؟ ف ْ ــُت إيِلَ ِجْئ

ِت« )دانيــال 10: 20(. وقــد اكنــت اإلمراطوريــة 
ْ
ُونـَـاِن يـَـأ ُهــَوَذا َرئِيــُس ايلْ

ــان. ووراء لك مــن  ــة ايلون ــارس يه إمراطوري ــد ف ــة اتلايلــة بع العظيم
هــذه اإلمراطوريــات اكنــت توجــد شــخصية روحيــة غــري مرئية تســى 

ــان. ــة ايلون ــس« إمراطوري ــارس و »رئي ــالد ف ــة ب ــس« إمراطوري »رئي
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وقـد اكنت احلرب تدور يف العالم السـماوي من أجـل فتح الطريق 
إلسائيل، شـعب اهلل املتناثر يف السيب، للعودة إىل مرياثهم. وقد شاَرَكت 
لك مـن مملكـة فـارس ومملكـة ايلونان يف هـذا. ووراء لك مـا حدث يف 
املجـال السـيايس اتلاريي، اكن يوجد هذا الـرصاع غري املريئ يف العالم 
الرويح. ويف ذلك الرصاع، اكنت صلوات شعب اهلل حاسمة ىلع األرض.

ونفــس املبــدأ صحيــح تماًمــا ايلــوم. واملجــال الــرويح غــري املــريئ 
ــة،  ــية، والجتماعي ــج السياس ــرر انلتائ ــو يق ــخ. وه ــرى اتلاري ــرر جم يق
ــم  ــه حس ــم في ــاكن اذلي تت ــو امل ــرويح ه ــم ال ــة. فالعال واإلقتصادي
ــة  ــو كنيس ــا ه ــك القضاي ــوية تل ــوري يف تس ــل املح ــا؛ والعام القضاي

ــيح ىلع األرض. ــوع املس يس

املسيح يعمل من خالل جسده

ويوجــد ســبب رئيــي آخــر عــن الســبب اذلي ألجلــه حنــن ملــح 
ــن  ــوح، حن ــدس بوض ــاب املق ــول الكت ــا يق ــم. فكم ــور العال األرض ون
ــس 1: 22- 23(،  ــال، أفس ــبيل املث ــر ىلع س ــيح )انظ ــوع املس ــد يس جس
ويســوع املســيح يعمــل مــن خــالل جســده. فلــن يضــع اهلل ابنــه يســوع 
املســيح جانبًــا، ألن ذلــك ســيكون عــدم تقديــر هل. وباملثــل، لــن يضــع 
ــه  ــّد اهلل نفس ــيادته، ح ــي س ــه. ف ــد ابن ــي جس ــا، ف ــة جانبً الكنيس
ــا إل مــن خــالل  ــام به ــي جيــب القي ــال ال ــأن ل يعمــل أهــم األعم ب

ــا. الكنيســة. و»الكنيســة« تعــي أنــت وأن
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ــي  ــم. وحيزن ــت مه ــة: فأن ــذه احلقيق ــدرك ه ــدأت ت ــك ب ــق أن أث
ــاس  ــم أن ــهم وكأنه ــن أنفس ــون ع ــيحيني يتحدث ــمع املس ــا أن أس دائًم
ثانويــني وغــري مهمــني. فــلك يشء يعتمــد عليــك. بــدلك يعتمــد 
ــخ  ــار اتلاري ــك؛ ومس ــدون علي ــيون يعتم ــاءك السياس ــك؛ وزعم علي

ــذا. ــدرك ه ــت تل ــان الوق ــد ح ــك. وق ــد علي يعتم

ويتــم تقديــم صــورة إضافيــة نلــا عــن النشــاط يف املجــال الــرويح 
يف األصحــاح الرابــع والعرشيــن مــن ِســفر أشــعياء. ويصــور هــذا املقطع 
حكًمــا نهائيًــا هائــاًل وقوًيــا يغلــق هــذا العــرص. وهــو وقــت تســري فيــه 
ــل  ــز مث ــب، وته ــا ىلع عق ــب رأًس ــا، وتنقل ــة وذهابً ــا جيئ األرض لكه
بيــت خشــيب أو كــوخ أثنــاء زلــزال. ويوَصــف مــيجء الــرب يف املجــد 
بأنــه حيــدث يف نهايــة هــذه الفــرتة. ويقــول إشــعياء 24: 21: »َويَُكــوُن يِف 
ْرِض 

َ
ــوَك األ

ُ
َعــالَءِ، َوُمل

ْ
َعــالَءِ يِف ال

ْ
ــَد ال ِــُب ُجْن ــرَّبَّ ُيَطال نَّ ال

َ
ــْوِم أ َ ـِـَك ايلْ ذل
ْرِض.«

َ
َعَ األ

َعــالَءِ« 
ْ
ْرِض« و »ُجْنــَد ال

َ
ــوَك األ

ُ
وهنــا نــرى العاملــني مــرة أخــرى: »ُمل

)يف العالــم الســماوي( وهــم اذليــن ســيعاقبهم اهلل. فهــذه يه الطريقــة: 
ــرويح.  فخلــف املــريئ يوجــد غــري املــريئ؛ وخلــف الطبيــي يوجــد ال

ومــا حيــدث يف العالــم الــرويح هــو أمــر حاســم.

فعندمــا تكــون دليــك الغلبــة يف املجــال الــرويح، تكــون دليــك 
الغلبــة؛ وهــذا هــو لك يشء. ولك مــا يتبــع هــذا يف املســتوى الطبيــي، 
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والجتمــايع، واتلاريــي هــو نتيجــة ملــا تــم حتقيقــه يف املجــال الــرويح. 
ــار  ــري مس ــا ىلع تغي ــادرة تماًم ــة ق ــبب يف أن الكنيس ــو الس ــذا ه وه
ــان انلــرصة يف  ــا حنتاجــه هــو ضم ــة. ولك م ــة واتلارخيي ــاة الطبيعي احلي

العالــم الــرويح.

اهلل يعطينا أسلحة روحية

وإلغــالق هــذا الفصــل، دعــي أوجــه انتباهــك إىل مقطــع آخــر 
ــاب  ــا يف الكت ــي أحبه ــب ال ــد اجلوان ــدس. وأح ــاب املق ــن الكت م
ــارك يف رصاع رويح،  ــا نش ــا أنن ــا. وبم ــي تماًم ــه منط ــو أن ــدس ه املق
فمــا هــو نــوع األســلحة الــي حنتاجهــا؟ إنهــا أســلحة روحيــة؛ وهــذا 

ــه: ــا علي ــا حصلن م

 
ْ
ـَـارُِب. إِذ

ُ
ََســِد ن ْســَنا َحَســَب اجلْ

َ
ََســِد، ل ُك يِف اجلْ

ُ
َنــا َوإِْن كنَّا نَْســل نَّ

َ
»أل

ــاِدَرٌة بـِـاهللِ َعَ َهــْدِم ُحُصــوٍن. 
َ
يَْســْت َجَســِديًَّة، بـَـْل ق

َ
ْســلَِحُة ُمَاَرَبتَِنــا ل

َ
أ

ِسِيَن ُكَّ 
ْ
ــَتأ ــِة اهللِ، َوُمْس

َ
ــدَّ َمْعرِف ــُع ِض ــٍو يَْرتَِف

ْ
ــا َوُكَّ ُعل ــَن ُظُنونً َهاِدِم

َمِســيِح«. )2 كورنثــوس 10: 3- 5(
ْ
 َطاَعــِة ال

َ
ــٍر إِل

ْ
فِك

حنــن نســلك يف العالــم األريض، ونعيــش يف أجســاد حلميــة يف اعلــم 
ــا يه يف  ــال؛ فحربن ــذا املج ــت يف ه ــا ليس ــن. إل أن حربن ــد بالزم مقي
املجــال الــرويح. وبصــورة منطقيــة، فاألســلحة الــي أعطانــا إياهــا اهلل 
ــوز  ــا الف ــال يمكنن ــه. ف ــل في ــب أن نقات ــال اذلي جي ــع املج ــق م تتواف



 52

لنحيا ملح ونور

ــدو اذلي  ــون إىل الع ــم ل يصل ــخ ألنه ــات، والصواري ــادق، وادلباب بابلن
نتعامــل معــه.

ــون  ــم ل يملك ــاط ألنه ــعرون باإلحب ــذه يش ــا ه ــادة يف أيامن والق
وســائل اتلدخــل حيــث يتــم ابلــت يف انلتائــج بالفعــل. لكــن دليــك 
ــدية  ــت جس ــا ليس ــلحة حماربتن ــل؛ فأس ــائل بالفع ــذه الوس  ه ودليَّ
لكــن قــادرة بــاهلل ىلع هــدم معاقــل الشــيطان يف العالــم غــري املــريئ.

ــي توضــح  ــوس 10: 5 ال مــن فضلــك لحــظ اللكمــات يف 2 كورنث
ــني[  ــا ]براه ــَن ُظُنونً ــانية: »... َهاِدِم ــلحتنا ىلع اإلنس ــر أس ــف تؤث كي
ــِة   َطاَع

َ
ــٍر إِل

ْ
ِسِيَن ُكَّ فِك

ْ
ــَتأ ــِة اهللِ، َوُمْس

َ
ــدَّ َمْعرِف ــُع ِض ــٍو يَْرتَِف

ْ
َوُكَّ ُعل

ــا  ــاكر لكه ــة، واألف ــني[، واملعرف ــج ]الراه ــل، واحلج ــيِح« فاملعاق َمِس
ْ
ال

توجــد يف العالــم غــري املــريئ. وهــذا هــو املجــال اذلي يســيطر ىلع تفكري 
ــد  ــم، وق ــك العال ــه. فحــرب الكنيســة يف ذل وحجــج الشــخص ومعرفت
أعطانــا اهلل أســلحة روحيــة تضمــن انلــرصة الروحيــة؛ إن اســتخدمناها.

ــلحة  ــذه األس ــتخدام ه ــي اس ــف يمكن ــك: كي ــأل نفس ــد تس وق
ــة  ــة: أي كيفي ــا يف الفصــول القادم ــة؟ وســيكون هــذا موضوعن الروحي

ــرويح. ــم ال ــرصة يف العال ــول ىلع انل احلص

ــه مــن  ــم اجلــزء األول مــن هــذا الكتــاب، أعتقــد أن وبينمــا خنتت
املناســب أن أدعــوك للصــالة حــول موضــوع معــني، وهــو: أن جيهــزك 
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ــه يف  ــك أن تلعب ــع من ــك ادلور اذلي يتوق ــب ذل ــن لع ــك م ن ِكّ اهلل ويمَّ
ــذا ادلور  ــب ه ــم تلع ــت ل ــىت اآلن، أن ــه ح ــعر أن ــا تش ــم. وربم العال
ــرب  ــد داعك للح ــأن اهلل ق ــة ب ــن ىلع دراي ــم تك ــا ل ــل؛ وربم بالفع
الروحيــة. لكــن اآلن، وبعــد أن رأينــا مــن لكمتــه أنــك مدعــو ذللــك، 

ــتعد. ــوع مس ــت متط فأن

ــب إىل  ــك أن تذه ــرتح علي ــي أق ــال، فإن ــو احل ــذا ه ــإن اكن ه ف
ــة هــذه وأن ختــره فقــط عــن اســتعدادك.  ــح اهلل يف حلظــة احلقيق مذب
قــدم نفســك هلل كمتطــوع يف الــرصاع الــرويح؛ وخاصــة كمتطــوع يف 

ــرويح اذلي ســيحدد مصــري دوتلــك. ــرصاع ال ال

ــرويح  ــرصاع ال ــواًع يف ال ــي كمتط ــك نف ــدم ل ــماوي، أق أيب الس
ــاص  ــلك خ ــتخدمي بش ــك أن تس ــب من ــه. وأطل ــوين إيل اذلي تدع
للقيــام باملعركــة يف املصــاراعت الروحيــة الــي تــدور رحاهــا ىلع دولــي 

ــماوي اآلن.  ــال الس يف املج

ــدك ىلع  ــق مقاص ــال، تلحقي ــل داني ــتخدمي، مث ــو أن تس وأرج
ــزين  ــروح. جهِّ ــة يف ال ــرب الروحي ــالة واحل ــالل الص ــن خ األرض م
أللعــب ادلور اذلي أعددتــه يل يف العالــم، ألين أعتمــد بالاكمــل ىلع 

ــني. ــوع. آم ــم يس ــرة. يف اس ــك القدي قوت
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مدينة على اجلبل - النور الوحيد

اجلزء الثاني

املسيح قد حقق النصرة
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الفصل السادس
السر الذي حيرسه إبليس بكل قوته

بينمــا نســتمر يف تركزينــا ىلع ادلور احليــوي اذلي نلعبــه يف تاريــخ 
ادلول الــي نعيــش فيهــا، أعتقــد أنــك ىلع وشــك قــراءة مــا هــو ربمــا 
ــول  ــول هــذا؟ أق ــاذا أق أهــم رســالة أعطــاين إياهــا اهلل للكنيســة. فلم
ــدة  ــة الوحي ــك احلقيق ــك تل ــرز ل ــح وأب ــط أن أفض ــي أخط ــذا ألن ه
الــي يبــذل الشــيطان أقــى جهــده مصمًمــا ىلع إخفائهــا عــن معرفــة 
شــعب اهلل. وســأحاول تكريــس لك طاقــي ولك قــدرة أعطــاين إياهــا 

اهلل جلعــل هــذه الرســالة واضحــة لــك.

اكن موضوعنــا هــو أننــا، أي الكنيســة، ملــح األرض، ونــور العالــم، 
ــم، ونلــا  ــدة يف العال ــة فري ــل ماكن ــل. فنحــن حنت ــة تقــع ىلع جب ومدين
ــي  ــري ادلول ال ــار ومص ــا أن مس ــدة. كم ــؤويلات فري ــازات ومس امتي
نعيــش فيهــا، أي مجيــع دول العالــم، يعتمــد علينــا. وإن فشــلنا يف ذلــك 
مــن خالل عــدم ممارســة مســؤويلتنا وعــدم الوفــاء باملوقــف اذلي قدمه 
اهلل نلــا وفًقــا للكمتــه، فنحــن ملــح قــد فقــد نكتــه. وكمــا قــال يســوع 
ْن ُيْطــَرَح 

َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ــُح َبْعــُد لـِـَيْ

ُ
يف املوعظــة ىلع اجلبــل، حنــن إذن »الَ يَْصل

ــاِس« )مــىت 5: 13(. ــَداَس ِمــَن انلَّ َخارًِجــا َويُ
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ونلنظــر مــرة أخــرى إىل هــذه اللكمــات يف مــىت 5، ونقرأها بالشــلك 
اذلي قدمتــه لــك ســابًقا، واذلي غرينــا فيــه »أنتــم« إىل »حنــن«، و»هــو« 
إىل »حنــن«. فقراءتهــا بهــذه الطريقــة يزيــد مــن تطبيقهــا نلــا شــخصيًا.

ــُح؟ الَ 
َّ
ــاَذا ُيَمل بَِم

َ
ــُح ف

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــْن إِْن ف ْرِض، َولِك

َ
ــُح األ

ْ
ــن ِمل »ن

ــاِس«.  ــَن انلَّ ــَداَس ِم ــا َونُ ــَرَح َخارًِج ْن ُنْط
َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ــَيْ ِ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
نَْصل

وأريــد أن أؤكــد مــن جديــد ىلع ســبب رئيــي يف احتالنلــا هلــذا 
ــرتك يف رصاع رويح  ــا نش ــو: ألنن ــؤويلة، وه ــن املس ــد م ــف الفري املوق
ــا،  ــة تماًم ــا حقيقي ــة، لكنه ــري مرئي ــة غ ــخصيات روحي ــوى وش ــع ق م
ويه تهيمــن ىلع العالــم غــري املســتقر اذلي نعيــش فيــه. وحنــن الــوكالء 
ــل يف  ــدرة ىلع اتلدخ ــوة والق ــم الق ــن دليه ــدون ىلع األرض اذلي الوحي
ــري  ــا نغ ــابق، فعندم ــت س ــت يف وق ــا قل ــك، وكم ــرويح. ذلل ــال ال املج
ــا  ــي منحه ــة ال ــلحة الروحي ــتخدام األس ــرويح باس ــم ال ــة العال حال
ــا  ــا ىلع األرض. وحنــن وحدن ــا نغــري مســار األحــداث هن نلــا اهلل، فإنن

ــك. ــام بذل املســؤولون عــن القي

املسيح قد حقق النصرة فعليـًا

ســأقوم اآلن بتســليط الضــوء ىلع أســاس لك انلــرصة الروحيــة. ويف 
الوقــت املناســب، ســوف أركــز ىلع األســلحة الروحيــة املختلفــة الــي 
وهبهــا نلــا اهلل. إل أن ممارســة اســتخدام هــذه األســلحة يعتمــد ىلع فهــم 
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ــم  واضــح وســليم حلقيقــة واحــدة عظيمــة يف الكتــاب املقــدس. وإن ل
ــا اســتخدام أي مــن أســلحة احلــرب  نفهــم هــذه احلقيقــة، لــن يمكنن

الروحيــة هــذه بشــلك اكٍف أو فعــال.

ــا  ــف عنه ــم الكش ــي ت ــة، ال ــة العظيم ــة الكتابي ــذه احلقيق وه
بوضــوح يف العهــد اجلديــد، يه ببســاطة: املســيح قــد هــزم فعليًــا ولكيًــا 

ــم. ــن نصارعه ــع األعــداء اذلي مجي

ــة جــًدا. ويه ليســت يشء ســوف  ــة وجوهري وهــذه حقيقــة حيوي
ــا. حيــدث؛ بــل هــو يشء قــد حــدث فعليً

 إىل 
ً

ــر أول ــا ننظ ــة، دعون ــة اهلائل ــذه احلقيق ــا هل ــز فهمن وتلعزي
ــويس:  ــل كول ــول إىل أه ــس الرس ــالة بول ــايح لرس ــاح الفتت األصح

ــا َعَ  ــَماَواِت َوَم ــا يف السَّ : َم
ُّ

ــُل
ْ
ــَق ال ــوع[ ُخلِ ــِه ]يف يس ــُه فِي إِنَّ

َ
»ف

ْم 
َ
ْم ِســَياَداٍت أ

َ
ْرِض، َمــا يُــَرى َوَمــا الَ يُــَرى، َســَواٌء َكَن ُعُروًشــا أ

َ
األ

ــويس 1: 16( ــَق«. )كول ــْد ُخلِ
َ
ُ ق

َ
ــِه َول ِ  ب

ُّ
ــُل

ْ
ــالَِطَن. ال ْم َس

َ
ــاٍت أ رِيَاَس

ــام  ــات«، ق ــن »لك املخلوق ــث ع ــه يف احلدي ــظ أن ــو أن تالح أرج
بولــس بتقســيمها إىل اعملــني: مــا يف الســماوات ومــا ىلع األرض؛ مايـُـرى 

ومــا ل يُــرى.

ــجل أي  ــم يس ــس ل ــة أن بول ــك إىل حقيق ــت انتباه وأود أن ألف
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عنــارص دنيويــة مرئيــة يف اآليــة املذكــورة ســابًقا. لكنــه وصــف 
ــرويح غــري املــريئ،  ــم ال ــب الرئيســية األربعــة يف العال ــل الُرت باتلفصي
ــاٍت«،  ــَياَداٍت«، و»رِيَاَس ــا«، و»ِس ــا: »ُعُروًش ــا لرتتيبه ــا وفًق ــد أدرَجه وق
و»َســالَِطَن«. فــي املجــال الــرويح غــري املــريئ، فــإن »العــروش« هـــي 
ِخــذ إيلــه يوحنــا، كمــا هــو 

ُ
األىلع مســتوى؛  واكن هــذا هــو العالــم اذلي أ

موضــح فـــي رؤيــا 4 ، 5. ولحــظ أن واحــدة مــن اللكمــات الرئيســية يف 
ــرش« ــا 4: 2- 4 يه »الع رؤي

ــَماءِ، َوَعَ  ــوٌع يِف السَّ ــْرٌش َمْوُض وِح، َوإَِذا َع ــرُّ ُت يِف ال ــِت ِصْ
ْ
َوق

ْ
»َولِل

َعِقيِق، 
ْ
يَْشــِب َوال

ْ
َمْنَظــِر ِشــْبَه َحَجــِر ال

ْ
َالـِـُس يِف ال

ْ
َعــْرِش َجالـِـٌس. َوَكَن اجل

ْ
ال

ــْرِش  َع
ْ
ــْوَل ال ــرُِّد. وََح ُم ــْبُه الزُّ ــِر ِش َمْنَظ

ْ
ــْرِش يِف ال َع

ْ
ــْوَل ال ــَزَح َح

ُ
ــْوُس ق

َ
َوق

يــَن َشــْيًخا  ْرَبَعــًة َوِعْرِ
َ
ُعــُروِش أ

ْ
يْــُت َعَ ال

َ
وَن َعْرًشــا. َوَرأ ْرَبَعــٌة َوِعــْرُ

َ
أ

ايِلــُل ِمــْن َذَهــٍب«. 
َ
ك

َ
بِلـِـَن بِثَِيــاٍب بِيــٍض، َوَعَ ُرُؤوِســِهْم أ َجالِِســَن ُمتََسْ

لــم يكــن اهلل وحــده جالًســا ىلع عرشــه، بــل اكن األربعــة 
ــتوى  ــا. فمس ــروش أيًض ــني ىلع ع ــوهل جالس ــن ح ــيًخا م ــرشون ش وع

العــروش هــو أىلع مســتوى يف الكــون.

إن املســتوى اذلي يقــل قليــاًل عــن العــروش يشــمل »ِســيَاَداٍت« أو 
حرفيًــا »األربــاب«. ثــم نــأيت إىل »ِرَياَســاٍت« أو »حــاكم«؛ ويرتبــط ارتباًطا 
وثيًقــا باحلــاكم دائًمــا »َســالَِطنَي«، أو، بشــلك أكــرث صوابـًـا، »الســلطات«. 
وهنــا أوضحنــا مــن خــالل الكتــاب املقــدس مــا لــم نكــن نســتطيع 
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ــية  ــة الرئيس ــب األربع ــي؛ ويه الرت ــري الطبي ــًدا باتلفك ــه أب أن نعرف
ــاٍت،  ــيَاَداٍت، وِرَياَس ــا، وِس ــريئ، ويه: ُعُروًش ــرويح غــري امل يف املجــال ال

وَســالَِطنَي

اإلمرباطورية املتمردة املهزومة

ــديد أن  ــوح ش ــدس بوض ــاب املق ــف الكت ــا، يكش ــا لحظن وكم
اخلطيــة واتلمــرد ضــد اهلل لــم يبــدآ يف  املجــال األريض بــل يف املجــال 
الســماوي. وقــد اكن ومــازال قائــد لك تمــرد ضــد اهلل هــو ذلــك املــالك 
ــا:  ــاس أحيانً ــأل انل ــد يس ــيطان. وق ــمه الش ــح اس ــاقط اذلي أصب الس
»ملــاذا خلــق اهلل الشــيطان؟« واجلــواب هــو أن اهلل لــم خيلــق الشــيطان. 
ــى لوســيفر )جنمــة  فقــد خلــق اهلل اكئنًــا مالئكيًــا رائًعــا، وجميــًدا، يُسَّ
الصبــح(. ولكــن عندمــا تمــرد لوســيفر، حتــول إىل الشــيطان. ويف اللغــة 
ــدو«؛  ــاوم، والع ــم، واملق ــا »اخلص ــيطان حرفيً ــم الش ــي اس ــة، يع العري

وهــذا هــو مــا هــو عليــه.

ول يوجــد ســجل يف الكتــاب املقــدس للتمــرد ىلع مســتوى 
ــه تمــرد  العــروش أو مســتوى الســيادات. فــأىلع مســتوى اكن يوجــد ب
ــو  ــذا ه ــالَِطنَي؛ واكن ه ــاٍت، والَس ــتوى الِرَياَس ــو مس ــد اهلل اكن ه ض
ــم  ــه اكن األعظ ــل أن ــن املحتم ــيطان. وم ــه الش ــد في ــاكن اذلي يوج امل
ــالَِطنَي؛  ــاٍت، والَس ــع الِرَياَس ــني مجي ــن ب ــروًزا م ــرث ب ــوى واألك واألق

ــد. ــذا باتلأكي ــرف ه ــا ل نع لكنن
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ومنــذ زمــن تمــرد الشــيطان، اكن هنــاك قطــاع معــني داخــل اعلــم 
الِرَياَســاٍت )القــادة(، والَســالَِطنَي )الســلطات( الــي اكنــت تقــاوم اهلل 
القديــر، حيــث أقامــت إمراطوريــة متمردة معارضــة هل ومللكوتــه. وهذه 
اإلمراطوريــة ل تــزال موجــودة ايلــوم. ويف وقــت لحــق، ضــم الشــيطان 
ــا   ُمذنبً

ً
ــه أول ــو نفس ــرد اذلي اكن ه ــس اتلم ــرشي يف نف ــس الب اجلن

بــه ضــد اهلل يف الســماء. وعندمــا جــاء يســوع املســيح إىل األرض، اكن 
أحــد األمــور العظيمــة الــي أجنزهــا بموتــه وقيامتــه هــو إنهــاء ســلطان 

الشــيطان؛ فقــد هــزم املســيح الِرَياَســات والَســالَِطني. 

ويــدرك عــدد قليــل جــًدا مــن املســيحيني هــذه احلقيقــة بشــلك 
اكف. فقــد ســبق للمســيح أن هــزم الِرَياَســات والَســالَِطني الــي 

ــان. ــد اهلل واإلنس ــدت ض احتش

ثالثة إجنازات للصليب

جنــد نــرصة يســوع املطلقــة ىلع رياســات الظــالم موضحــة جــًدا 
يف األصحــاح اثلــاين مــن الرســالة إىل كولــويس. وخترنــا الفقــرة اتلايلــة 

عــن ثالثــة انتصــارات حققهــا يســوع بموتــه ىلع الصليــب:

ْحَياُكــْم َمَعــُه، 
َ
ــِف َجَســِدُكْم، أ

َ
ََطايـَـا َوَغل ْمَواتـًـا يِف الْ

َ
ْنُتــْم أ

ُ
 ك

ْ
»َوإِذ

َفَرائـِـِض، 
ْ
ْيَنــا يِف ال

َ
ِي َعل

َّ
ــكَّ ال  َمَــا الصَّ

ْ
ََطايـَـا، إِذ ُكــْم ِبَِميــِع الْ

َ
ُمَســاِمًا ل

ــِب،  لِي ــاهُ بِالصَّ ًرا إِيَّ ــمِّ ــِط ُمَس َوَس
ْ
ــَن ال ــُه ِم ــْد َرَفَع

َ
ــا، َوق َ ا نلَ ــدًّ ِي َكَن ِض

َّ
ال
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ــِه«  ــْم فِي ــًرا بِِه ــاًرا، َظافِ ــَهَرُهْم ِجَه ْش
َ
ــالَِطَن أ ــاِت َوالسَّ يَاَس ــرََّد الرِّ  َج

ْ
إِذ

ــويس 2: 13- 15(. )كول

فدعونــا نفحــص احلقائــق اثلالثــة العظيمــة، الــي حتققــت بمــوت 
يســوع املســيح، ولك واحــدة منهــا أساســية.

اهلل قد سامنا  .1

ــا  ــاحمنا ىلع لك خطايان ــد س ــة يه أن اهلل ق ــة األوىل العظيم احلقيق
)انظــر كولــويس 2: 13(. وبمــوت يســوع املســيح، أصبــح مــن املمكــن 
ــة  ــة العادل ــك ألن العقوب ــدهل، وذل ــا بع ــاحمنا اهلل ىلع لك خطايان أن يس

 منــا.
ً

خلطايانــا قــد حتملهــا يســوع املســيح بــدل

ألىغ اهلل انلاموس باعتباره رشًطا  .2

واحلقيقــة اثلانيــة العظيمــة يه أن يســوع قــد حمــا الصــك املكتوب 
يدوًيــا للــرشوط الــي اكنــت ضدنــا )انظــر كولــويس 2: 14(. وتتحــدث 

رســالة أفســس عــن احلقيقــة نفســها:

َرائَِض« )أفسس 2: 15(.
َ
َوَصايَا يِف ف

ْ
 ِبََسِدهِ نَاُموَس ال

ً
»ُمْبِطال

ــس  ــويس وأفس ــالي كول ــورة يف رس ــات املذك ــذه اآلي ــري ه وتس
بشــلك وثيــق ومتــوازي، ممــا يؤكــد نلــا أن اإلجنــاز اثلــاين العظيــم ملــوت 
ــة[  ــَة ]نهاي نَّ َغيَ

َ
يســوع املســيح هــو وضــع حــًدا لعمــل انلامــوس. »أل
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 َمــْن يُْؤِمــُن« )روميــة 10: 4(. فعندمــا 
ِّ

ــِرِّ لـِـُل
ْ
َمِســيُح لِل

ْ
: ال انلَّاُمــوِس ِهَ

مــات يســوع ىلع الصليــب، قــد توقــف دور انلامــوس كوســيلة مقبولــة 
للــر دلى اهلل. ول يســتطيع أحــد اآلن، أو يف أي وقــت مــى، أن يقــدم 
نفســه أمــام اهلل ىلع أنــه قــد تمــم انلامــوس ســواء يف أي وقــت مــى 

أو يف أي وقــت ســيأيت.

ــا  يًْض
َ
ــْم أ ْنُت

َ
ــَوِت أ ــا إِْخ ــة: »إًِذا يَ ــات اتلايلــة هــذه احلقيق ــد اآلي وتؤك

قِيَم 
ُ
ــْد أ

َ
ـــِذي ق

َّ
َمِســيِح، لـِـَيْ تَِصــُروا آلَخــَر، لِل

ْ
ــْد ُمتُّــْم لِلنَّاُمــوِس ِبََســِد ال

َ
ق

ــوَدُكْم،  ــْن تَُس
َ
ــَة ل َِطيَّ ــإِنَّ الْ

َ
ــة 7: 4(. »ف ــَر هللِ« )رومي ــَواِت نِلُْثِم ْم

َ
ــَن األ ِم

ـْـَت انلِّْعَمــِة« )روميــة 6: 14(. »َعلًِمــا 
َ

ـْـَت انلَّاُمــوِس بـَـْل ت
َ

ْســُتْم ت
َ
نَُّكــْم ل

َ
أل

« )1 تيموثــاوس 1: 9(. َبــارِّ
ْ
ــْم يُوَضــْع لِل

َ
نَّ انلَّاُمــوَس ل

َ
هــَذا: أ

فعندمــا تصــري بــاًرا باإليمــان بيســوع املســيح، فــإن انلامــوس ل 
يكــون لــك فيمــا بعــد؛ وهــذه احلقيقــة مهمــة للغايــة. ول يــزال عــدد 
كبــري مــن املســيحيني شــبه متشــابكني مــع نــري العبوديــة للنامــوس.

جرد الرياسات والسالطن  .3

 َجـرََّد ]يسـوع[ 
ْ
»إِذ العظيـم للصليـب، فهـو:  أمـا اإلجنـاز اثلالـث 

ْشـَهَرُهْم ِجَهـاًرا، َظافًِرا بِِهْم فِيـِه« )كولويس 2: 15(.             
َ
ـالَِطَن أ يَاَسـاِت َوالسَّ الرِّ

فإنـه جردهـم مـن لك  »َجـرََّد« يسـوع )نـزع سـالح(أعداءه،  فعندمـا 
دروعهـم وأسـلحتهم؛ وبعـد أن فعـل ذلـك، انتـرص عليهـم. وجعلهم يف 
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هزيمـة علنيـة، وواضحة، واكملـة، ول يمكن عالجهـا، وقد حدث هذا 
بالفعـل. فهـو أمـر لـن حيـدث يف املسـتقبل؛ بـل إنه قـد حـدث بالفعل.

 يوضح انتصاره:
ً

ويف إجنيل لوقا، أعطانا يسوع مثال

ــاٍن.  َم
َ
ُ يِف أ

ُ
ــَوال ْم

َ
ــوُن أ ًحا، تَُك

ِّ
ــل ــوِيُّ َداَرهُ ُمتََس َق

ْ
ــُظ ال ــا َيَْف »ِحيَنَم

ــْزُِع ِســالََحُه  ــُه، َويَ ــُه َيْغلُِب إِنَّ
َ
ــُه ف ــَوى ِمْن

ْ
ق
َ
َولِكــْن َمــَت َجــاَء َمــْن ُهــَو أ

ــا 11: 21- 22( ــُه.« )لوق ُع َغَنائَِم ــَوزِّ ــِه، َويُ ْي
َ
ــَكَل َعل ِي اتَّ

َّ
ــَل ال اَكِم

ْ
ال

الرجــل القــوي املســلَّح بالاكمــل اذلي حيــرس داره هــو الشــيطان. 
ــُه« اذلي جــاء عليــه فهــو يســوع. ــَوى ِمْن

ْ
ق
َ
أمــا اذلي »َمــْن ُهــَو أ

لحــظ الفعلــني اذليــن فعلهمــا يســوع عندمــا جــاء ىلع الشــيطان. 
ْيــِه«. ونقــرأ يف 

َ
ـَكَل َعل ِي اتَـّ

َّ
اَكِمــَل ال

ْ
أوًل، نــزع منــه »ِســالََحُه ال

، جــرده من 
ً

كولــويس 2: 15 أن يســوع »َجــرََّد« الشــيطان. ذللــك، فهــو أول
ــا، وزع غنائمــه. فقــد أنقــذ يســوع أسى الشــيطان،  لك ســالحه؛ وثانيً
ــل  ــد جع ــدو. وق ــم الع ــيطر عليه ــن س ــؤلء اذلي ــذ ه ــد أخ ــه ق أي أن
يســوع مــن املمكــن للرجــال والنســاء اذليــن اكنــوا أسى الشــيطان، 

ــد. أي غنائمــه، وأمالكــه، أن يصــريوا أحــراًرا بشــلك جمي

ــة  ــق اثلالث ــذه احلقائ ــة ه ــدى أهمي ــد م ــتطيع أن أؤك ــا ل أس وأن
ــيح، أي  ــب املس ــري صل ــم تأث ــرف وتفه ــب أن تع ــك. فيج ــبة ل بالنس
النتصــارات الــي حققهــا بموتــه ىلع الصليــب. ودعــي أعيــد تأكيدها:
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، جعل الصليب من املمكن هلل أن يغفر نلا لك خطايانا.
ً

أوال

ثانًيــا، انتــى انلامــوس أخــرًيا كوســيلة للــر، ولــن يتــم قبــوهل ىلع 
هــذا انلحــو مــرة أخــرى.

ــا الرياســات والســالطني الــي احتشــدت  ــا، هــزم يســوع لكيً ثاثلً
يف اتلمــرد ىلع اهلل واإلنســان؛ وأشــهرهم جهــاًرا ظافــًرا بهــم. وهــذه يه 

احلقيقــة األكــرث إثــارة.

يــا يلــت املســيحيون يمكنهــم أن يدركــوا أن الشــيطان ل يملــك 
ِخــذ منــه ســالحه 

ُ
حــىت أي ســالح. فهــو ليــس فقــط مهــزوم، لكــن أ

أيًضــا. ومــرة أخــرى، يتســلل اغبليــة املســيحيني وكأن الشــيطان يمتلك 
ــاده  ــتطيعون إبع ــا يس ــني، فربم ــوا حمظوظ ــم إن اكن ــلحة، وأنه لك األس
عنهــم بطريقــة مــا. يــاه، كــم أن العــدو ذيك! وليــس دلى الشــيطان إل 
ســالح واحــد فقــط. فهــل تعلــم مــا هــو؟ إنــه ســالح اخلــداع! وهــذا 

هــو ســالحه الوحيــد، لكنــه يتقــن اســتخدامه.

حنن خملوقون ليكون لنا سلطان

ــا  ــيطان تماًم ــزم الش ــد ه ــوع ق ــم، أي أن يس ــة األه ــذه احلقيق ه
ــاب املقــدس. ويه  وجــرده مــن أســلحته، يه املوضــوع الرئيــي للكت
ــة وأن  ــذه احلقيق ــم ه ــب أن تفه ــة جي ــىت أن الكنيس ــة ح ــن األهمي م
ــل  ــود إىل أص ــب أن نع ــك، جي ــق ذل ــايب. وتلحقي ــها الكت ــم أساس تفه
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ــن 1: 26،  ــفر اتلكوي ــاده. ويف س ــل آدم وأحف ــرشي، أي نس ــس الب اجلن
ــق آدم: ــن خل ــجل ع ــذا الس ــد ه جن

ُطوَن 
َّ
ــل ــَبِهَنا، َفَيتََس َش

َ
ــا ك ــاَن َعَ ُصوَرتَِن َس

ْ
ــُل اإِلن ــاَل اهللُ: »َنْعَم

َ
»َوق

ْرِض، َوَعَ 
َ
ََهائـِـِم، َوَعَ ُكِّ األ ــَماءِ َوَعَ الْ َْحــِر َوَعَ َطــْرِ السَّ َعَ َســَمِك الْ

ْرِض««. 
َ
ــِدبُّ َعَ األ ــِي تَ

َّ
ــاِت ال بَّابَ ــِع ادلَّ َجِي

ــل لك يشء،   وقب
ً

ــأول ــية. ف ــق األساس ــض احلقائ ــا بع ــظ هن لح
َشــَبِهَنا« إىل 

َ
جعــل اهلل اإلنســان كشــبهه وىلع صورتــه. وتشــري »ك

اإلنســان ادلاخــي؛ وتشــري »ُصوَرتَِنــا« إىل اإلنســان اخلــاريج. وقــد خلــق 
اهلل آدم مثلــه يف مكوناتــه األخالقيــة والروحيــة، ىلع عكــس أي اكئــن 
آخــر أقــل منــه. لكنــه اكن أيًضــا مثــل اهلل يف مظهــره اخلــاريج الفعــي. 
ــلك  ــتمرار »الش ــورة« باس ــة »ص ــي لكم ــه، تع ــدس لك ــاب املق ويف الكت
اخلــاريج«؛ فقــد ظَهــر اإلنســان مثــل اهلل. وبالنســبة إىل بعــض انلــاس، 

ــة. ــة، لكــن هــذه يه احلقيق ــارة صادم ــد تكــون هــذه عب ق

ــن املناســب  ــة: اكن م ــذه الطريق واســمحوا يل أن أرشح لكــم به
أنــه عندمــا جــاء اهلل إىل األرض يف شــخص يســوع، اكن جيــب أن يظهــر 
ــور أو كخنفســاء. واكن شــلك اإلنســان هــو  يف شــلك رجــل، ليــس كث
املناســب يلظهــر ابــن اهلل عندمــا جــاء يف اجلســد. إذن، فعندمــا ُخِلــَق 

ــر اخلــاريج. آدم، اكن يشــبه اهلل يف املظه
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ــا، لحــظ أنــه ليــس آدم فقــط بــل اجلنــس بأكملــه هــو اذلي  ثانيً
ُطوَن...« - 

َّ
شــارك يف مقاصــد اهلل. ويقــول ســفر اتلكويــن 1: 26 ، »َفَيتََســل

ُطوَن.«
َّ
ل »فيتســلط ...« بــل »َفَيتََســل

واحلقيقــة اثلاثلــة العظيمــة يه أن آدم قــد ُخِلــق )مــع لك جنســه( 
ــم  ــم أن نفه ــن امله ــة. وم ــيادة، ىلع لك اخلليق ــلطان، أو س ــون هل س يلك
ــو  ــري، اذلي ه ــتُعيد يف آدم األخ ــد اس ــاع يف آدم األول ق ــا ض أن لك م
يســوع املســيح )انظــر 1 كورنثــوس 15: 45- 49(. ويشــمل هــذا الســيادة؛ 
ــوم  ــيحيني أي مفه ــن املس ــى م ــة العظ ــس دلى الغابلي ــف، لي ولألس
ــا ألنهــم ل يدركــون مــا اكن  عــن هــذه احلقيقــة، وحيــدث هــذا جزئيً

ــه آدم األول. علي

ــد  ــا، واكن القص ــبه اهلل ظاهرًي ــا. واكن يش ــا رائًع اكن آدم األول اكئنً
مــن وجــوده ممارســة الســلطة نيابــة عــن اهلل ىلع لك املجــال اذلي وضعــه 

اهلل هل.

ولحــظ جمــاهل! إنــه لــم يكــن بقعــة صغــرية مــن األرض؛ بــل أنــه 
ــل اهلل،  ــيادة كممث ــة الس ــه اهلل ملمارس ــد خلق ْرِض.« فق

َ
اكن »َعَ ُكِّ األ

ويلُظهــر بشــلك واضــح مظهــر اهلل ىلع لك األرض. وقــد شــملت ســيطرة 
ــا تعــي أن ســلطان آدم  ــَماءِ«؛ وهــذه انلقطــة مهمــة ألنه ــْرِ السَّ آدم »َط

يمتــد مــن ســطح األرض إىل اهلــواء الســفي.
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لـــذلك هنــا اكن آدم، يظهــر شــبه اهلل، وقــد وُِضــع يف هــذه احلالــة، 
مفوًَضــا ملمارســة ســيادة اهلل ىلع األرض نيابــة عنــه. لكــن مــاذا 
حــدث؟ بلغــة بســيطة جــًدا، بــاع نفســه إىل منافــس اهلل العظيــم. فقــد 
جــاء الشــيطان وحــرض آدم وزوجتــه ىلع ارتــكاب نفــس اتلمــرد ضــد 
ــرى  ــماء. ون ــابق يف الس ــه يف الس ــد ارتكب ــه ق ــو نفس اهلل اذلي اكن ه
هــذه احلقيقــة يف لكمــات اإلغــراء الــي اســتخدمها الشــيطان يف ســفر 

ــن 3: 5: اتلكوي

َمــا َوتَُكونـَـاِن 
ُ
ْعُيُنك

َ
الَِن ِمْنــُه َتْنَفتـِـُح أ

ُ
ك

ْ
نَّــُه يـَـْوَم تـَـأ

َ
»بـَـِل اهللُ َعلـِـٌم أ

». َّ َــْرَ َوالــرَّ
ْ

َكهللِ َعرَِفــْنِ ال

الرئيــي يف ســقوط  العنــرص  أن  إىل  وقــت ســابق، أرشت  يف 
« )إشــعياء 14: 14(.  ــِيِّ َع

ْ
ــَل ال ِصــُر ِمْث

َ
الشــيطان اكن طموحــه األخــري: »أ

ومــن األهميــة أنــه عندمــا جــرب الشــيطان آدم وحــواء، أنــى غوايتــه 
ــاِن َكهللِ«. فلــن تكونــا حباجــة إىل اهلل؛  بهــذا الفكــر نفســه: »َوتَُكونَ
بــل ســوف تكونــا بأنفســيكما مثــل اهلل. فلــن حتتاجــا إىل التــكال 
ىلع اهلل، ولــن حتتاجــا إىل طلــب مشــورته ونصاحئــه، ولــن حتتاجــا إىل 
طاعتــه. بــل ســيمكنكما أن تفعلــوا لك يشء بنفســيكما فقــط، وبدونه. 
ــا بالســتماع إىل اهلل بعــد  ــا أن تهتم ــن يكــون عليكم ــا إيّل، ول اصغي

ــاكر؟ ــا بهــذه األف ــا مجيعن ــم حيــاول غوايتن اآلن.« أل



 70

لنحيا ملح ونور

نطاق سقوط آدم

ــرد  ــقط كمج ــم يس ــقط آدم، ل ــا س ــة: فعندم ــة حيوي ــذه حقيق وه
فــرد. بــل تســبب ســقوطه ليــس فقــط يف بيــع نفســه عمــًدا، ولكــن 
ــاع لك يشء  ــد ب ــلطان اهلل. فق ــوح هل بس ــال املمن ــع لك املج ــا بلي أيًض
يف يــد عــدو اهلل العظيــم، إبليــس؛ وهلــذا نتــج عــن ســقوط آدم مثــل 
هــذا اتلأثــري الــاكريث ىلع لك اخلليقــة. وهــذا هــو ســبب ظهــور األشــواك 
واحلســك؛ وهــذا هــو الســبب يف أن احليوانــات لــم تعــد تعيــش يف وئــام 
وســالم. فعندمــا ســقط آدم، تنــازل عــن جمــال ســيطرته إىل الشــيطان، 

ــًدا. ويه حقيقــة يعرفهــا الشــيطان جي

ــة يف  ــر هل يف اتلجرب ــا ظه ــوع عندم ــس ليس ــاهل إبلي ــا ق ــرأ م إق
ــة: الري

ونَِة 
ُ
َمْســك

ْ
َراهُ َجِيــَع َمَمالـِـِك ال

َ
 َجَبــل َعل وَأ

َ
ْصَعــَدهُ إِبْلِيــُس إِل

َ
»ُثــمَّ أ

ُه 
َّ
َطاَن ُك

ْ
ــل ْعِطــي هــَذا السُّ

ُ
ــَك أ

َ
ُ إِبْلِيــُس: »ل

َ
ــاَل ل

َ
َمــاِن. َوق َْظــٍة ِمــَن الزَّ يِف لَ

رِيــُد« )لوقــا 4: 6-5(.
ُ
ْعِطيــِه لَِمــْن أ

ُ
نَــا أ

َ
ــْد ُدفـِـَع، وَأ

َ
َّ ق نَّــُه إِلَ

َ
، أل َوَمَْدُهــنَّ

ــلك  ــَع« بش ــا »ُدفِ ــة ىلع أنه ــة املرتمج ــة ايلوناني ــة اللكم ــم ترمج ويت
م نفــس اللكمــة عندمــا خــان  صحيــح بأنهــا »خيانــة«؛ وتُســتخدَّ
ــع  ــط يبي ــن فق ــم يك ــقط آدم، ل ــا س ــك، فعندم ــوع. ذلل ــوذا يس يه
نفســه للشــيطان، لكنــه خــان أيًضــا ســلطته لكهــا الــي وهبهــا اهلل هل 
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ــك  ــود ىلع لك ذل ــا يس ــد اكن آدم قانونيً ــدو. فق ــدي الع ــلمها إىل أي وس
املجــال بأكملــه؛ ذللــك، فمــن خــالل تســليمه إىل الشــيطان، فإنــه جعــل 

ــلطان. ــذا الس ــوين هل ــيد القان ــيطان الس الش

وهــذه احلقيقــة يعــرتف بهــا الكتــاب املقــدس مــن الــرب 
يســوع نفســه. فكمــا ناقشــنا فـــي وقــت ســابق، فـــي ثالثــة مقاطــع، 
ــو  ــذا ه ــِم«؛ وهك

َ
َعال

ْ
ــَذا ال ــم[ ه ــُس ]حاك ــيطان »َرئِي ــوع الش داع يس

كذلــك   )انظــر يوحنــا 12: 31؛ 14: 30؛ 16: 11(. فكيــف أصبــح الشــيطان 
الرئيــس، أو احلاكــم؟ حــدث ذلــك عــن طريــق إقنــاع الشــخص اذلي 
اكن احلاكــم، أي اذلي اكنــت هل الســيادة، بنقــل نفســه وســلطته إيلــه. 
وبمــا أن الشــيطان قــد اغتصــب الســيادة الــي اكنــت قــد أعطيــت يف 
ــا  نَ

َ
ــَع، َوأ ــْد ُدفِ  قَ َّ

َ
ــُه إِيل نَّ

َ
األصــل آلدم، فقــد قــال ليســوع، يف الواقــع، »أل

ــًدا،  ــيئًا واح ــل ش ــت تفع ــك إن كن ــأقدمه إيل ــُد، وس ِري
ُ
ــْن أ ــِه لَِم ْعِطي

ُ
أ

ــك. ــم يكــن يســوع ســيفعل ذل ــم، ل فقــط اســجد يل.« وكمــا نعل

تذكــر أن بولــس اســتخدم أيًضــا لقــب »َرئِيــِس ]أمــري[« يف إشــارة 
إىل الشــيطان:

 
ً

ْبال
َ
ُتْم فِيَها ق

ْ
ك

َ
ِي َسـل

َّ
ََطايَا، ال نُـوِب َوالْ ْمَواتًـا بِالُّ

َ
ْنُتـْم أ

ُ
 ك

ْ
ْنُتـْم إِذ

َ
»وَأ

َطاِن ]جمال سـلطانه[ 
ْ
ِم، َحَسـَب َرئِيِس ]أمري[ ُسـل

َ
َعال

ْ
َحَسـَب َدْهِر هَذا ال

َمْعِصَيِة ...« )افسـس 2: 1–2( 
ْ
ْبَناءِ ال

َ
ِي َيْعَمُل اآلَن يِف أ

َّ
وِح ال َهـَواءِ، الـرُّ

ْ
ال
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يف ايلونانيــة، يتــم اســتخدام لكمتــني للتعبــري عــن مفهــوم »اهلــواء«، 
وهمــا: aer و aither. وهــذه اللكمــات تعطينــا اللكمتــني اللتــان تعــران 
عــن اهلــواء واألثــري؛ واللكمــة املســتخدمة يف هــذه اآليــة، تعــي اهلــواء 

األقــرب إىل ســطح األرض.

فــآدم اكن هل الســيادة ىلع طيــور الســماء، بمــا يف ذلــك املنطقــة الي 
تطــري فيهــا. وذللــك، فعندمــا ســقط آدم، تــم تســليم املنطقــة بأكملهــا 
ــارشة  ــاورة مب ــة املج ــك املنطق ــا يف ذل ــا، بم ــيطر عليه ــي اكن يس ال
لســطح األرض، ولك الطريــق اذلي حوهلــا، إىل الشــيطان. ونتيجــة ذللــك، 
ــح إبليــس الرئيــس، أو احلاكــم، هلــذا  ــاب املقــدس، أصب وفقــا للكت

َهــَواِء«.
ْ
املجــال مــن الســلطة، والرتمجــة احلرفيــة هلــا يه »ال

مــن الــرضوري نلــا أن نفهــم هــذا الواقــع وكيــف حــدث. ذللــك، 
فــي الفصــل اتلــايل، ســوف نــدرس هــذه احلقائــق عــن كثــب، 

ــيط. ــل بس ــاعدة مث بمس
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الفصل السابع
استرداد عمل العائلة

ــا  ىلع  ــوض آدم أساًس ــد ف ــا أن اهلل ق ــادس، تعلمن ــل الس يف الفص
ــه،  ــًدا نفس ــاع عم ــقط، ب ــا س ــا. إل أن آدم عندم ــيادة األرض لكه س
والبرشيــة، وجمــاهل بأكملــه يف يــد عــدو اهلل، أي إبليــس. وقــد تتبعنــا 
ــلطان  ــب الس ــة؛ فبموج ــلك اخلليق ــة ل ــة آدم اكرثي ــت خيان ــف اكن كي
ــواء  ــلطان اهل ــم س ــيطان اآلن حاك ــح الش ــد آدم، أصب اذلي اكن يف ي
ــم غــري املــريئ  ــة متمــردة يف العال ــاء إمراطوري ــام ببن ــد ق ورئيســه. وق
اذلي للرياســات والســالطني، وإمراطوريتــه ىلع أهبــة الســتعداد 
ــم  ــار ىلع العال ــؤس، وادلم ــوىض، وابل ــب الف ــه، وجل ــذ حماولت تلنفي

ــأسه. ب

ومــن أجــل نرصتنــا انلهائيــة يف احلــرب الروحيــة، مــن املهــم نلــا 
أن نفهــم هــذه العمليــة بأكملهــا ومــا فعلــه يســوع إلاعدة رشاء املجــال 
ــول  ــا يف الوص ــد من ــذا لك واح ــاعد ه ــوف يس ــرسه آدم. فس اذلي خ
ــاعدتنا  ــم. وملس ــة يف العال ــؤويلتنا احلقيقي ــا، ومس ــا، وامتيازن إىل موقعن
ــة.  ــة بســيطة وخيايل ــا بقص ــد أن أوضحه ــة، أري ــذه احلقيق ــم ه ىلع فه
ــذه  ــايل ه ــيح اتل ــل اتلوضي ــرشح املث ــري يف أن ي ــل كب ــدوين أم وحي

ــه. ــاء قراءت ــك بوضــوح أثن ــة ل العملي
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مثل رجل األعمال الثري

دعونــا نتخيــل رجــاًل ثرًيــا للغايــة وهــو مؤســس ورئيــس للعديــد 
ــا رائًعــا لك اعم.  مــن الــرشاكت، وهــو يعمــل بشــلك مثــايل، وحيقــق رحبً
ــك،  ــرًيا. وبذل ــه كث ــه، اذلي حيّب ــرر أن يســلم هــذا العمــل لبن ــد ق وق
ــا  ــول هل: »ه ــة ويق ــة ىلع الرشك ــيطرة الاكمل ــع الس ــه يف موض ــع ابن يض

أنــت ذا؛ وأنــت ســتدير هــذا العمــل مــن أجــي«.

لكــن هــذا الرجــل الــرثي دليــه منافــس رشيــر عديــم الضمــري، 
خيدعــه ويــرسق منــه، وقــد تهــرَّب مــن خدمتــه قبــل ذلــك بســنوات. 
وقــد أقــام هــذا الشــخص املنافــس منظمــة جتاريــة منافســة. ويف يــوم 
مــن األيــام، يذهــب منافــس رجــل األعمــال، هــذا املحتــال والغشــاش، 
إىل ابــن هــذا الرجــل ويقــول هل: »هــل تعلــم، أنــا ل أعــرف ملــاذا تضيــع 
ــك؛ فهــذا الرجــل العجــوز  ــا يقــوهل ل ــة وادلك وعمــل م وقتــك يف تبعي
ــاس ل  ــف؛ وانل ــرص خمتل ــري ع ــش بتفك ــه يعي ــري. إن ــم اتلفك قدي
ــط  ــي إيّل فق ــت تص ــإن كن ــة اآلن. ف ــذه الطريق ــياء به ــون األش يفعل
ــال.  ــال األعم ــا يف جم ــون ذكيً ــف تك ــأريك كي ــت، س ــض الوق بلع
فلمــاذا ل تســمح يل بتــويل قيــادة الرشكــة؟ ســأجعلك انلائــب اتلنفيــذي 
ــى وادلك ولك  ــط اصــغ يل وان ــاً! فق ــور حق ــس، وســتتحرك األم للرئي

أفــاكره القديمــة«.

ــذا  ــيطرة ه ــة لس ــه حبماق ــه وعمل ــاب نفس ــلم الش ذللــك، يس
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املحتــال. وبالطبــع، أخــر ســكرتري الرجــل العجــوز األب، »هــل تعــرف 
مــا اذلي حيــدث؟ قــد ســلم ابنــك إىل منافســك لك مــن نفســه ومجيــع 
ــا.  ــر هل ــه يلكــون املدي ــي عينت ــا هل وال ــي أعطيته ــل ال جمــالت العم

ــة؟ ــاذا ســتفعل؟ هــل ســتقدم دعــوى قضائي فم
فيقول الرجل العجوز: »ل«. 

»ألن تتخذ أي إجراء؟«
»ل«.

ــال أن  ــذا املحت ــمح هل ــوف تس ــك س ــول، أن ــد أن تق ــل تقص »ه
ــك؟« ــكل ذل ــت ب يفل

»يف الوقت احلايل... نعم.«
»ملاذا؟«

ــة،  ــوز إىل املحكم ــال العج ــذا املحت ــذ ه ــي أن آخ ــنًا، يمكن »حس
ــا  ــي أيًض ــذ اب ــون يلّع أن آخ ــوف يك ــك، س ــت ذل ــن إن فعل ولك
ــذا  ــع ه ــل م ــأنتظر وأتعام ــي، س ــل اب ــن أج ــك، وم ــة. ذلل للمحكم

ــرى.«  ــة أخ ــع بطريق الوض
ثم سأهل السكرتري: »فماذا ستفعل؟«

»حســنًا، ســأخرك؛ ســأدفع اثلمــن الــرضوري إلاعدة رشاء رشكــي 
اتلجاريــة. وىلع الرغــم مــن أنهــا ل تــزال يل، ويمكنــي احلصــول عليهــا 

مــن انلاحيــة القانونيــة، إل أنــي سأشــرتي الرشكــة بتلكفــة باهظــة«.



 76

لنحيا ملح ونور

ــة  ــل يف احلقيق ــذا حيم ــد أن ه ــنًا، أعتق ــكرتري: »حس ــول الس فيق
عمــاًل إنســانيًا عظيًمــا جــًدا. ومــاذا ســتفعل برشكتــك اتلجاريــة عنــد 

رشائهــا مــرة أخــرى؟«
»سأعيد ابي إىل تويل املسؤيلة«.

كيف فدى اهلل البشر

هل تفهم املثل؟ وهل هو واضح لك؟

اهلل هــو األب. وقــد وضــع ابنــه، آدم، يف موضــع املســؤويلة عن جمال 
األرض لكــه )األعمــال العائليــة(. وقــد بــاع آدم نفســه إىل املنافــس، أي 
الشــيطان. ويف أي وقــت، يمكــن هلل أن يســتعيد الســيطرة الاكملــة ىلع 
ــا ملــاًك هل؛ وقــد  لك يشء، بشــلك اعدل، ألن لك اخلليقــة ل تــزال قانونيً

اكن بإماكنــه اتلعامــل مــع الشــيطان يف أي حلظــة.

فهــل تــرى؟ ألن اهلل اعدل تماًمــا، فــإن اكن قــد اتبــع القانــون مــن 
ــا.  ــع آدم أيًض ــل م ــه أن يتعام ــيطان، اكن علي ــع الش ــل م ــل اتلعام أج
ــد  ــه غــري املحــدود، ق ــع طــول أنات ــن أجــل آدم ونســله، وم ــه م ولكن
انتظــر. وقــرن بعــد قــرن مــن الزمــان، انتظــر اهلل حــىت جــاء الوقــت 
املناســب يلــأيت إىل األرض يف شــخص الــرب يســوع املســيح. وقــد دفــع 
ــة«،  ــه »إلاعدة رشاء الرشك ــو دم ــدود وه ــال ح ــن اذلي ب ــوع اثلم يس
ــرش إىل  ــوت واســتعادة الب ــة وامل ــن اخلطي ــل م ــة بالاكم ــداء البرشي ولف
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موقعهــم فيــه. وقــد اســتعاد اهلل البرشيــة بــأىلع ثمــن يف العالــم، وهــو 
ــد. ــن اهلل الوحي دم اب

يــا صديــي، هــذا هــو اخلــر املدهــش: هــل تعــرف مــاذا يريــد اهلل 
أن يفعــل؟ إنــه يريــد أن يعيدنــا أنــت وأنــا إىل موضــع املســؤويلة. فــإن 
ــه، كمــا  ــا ل أعــرف مــا يه! وهــذا ألن اكنــت هــذه ليســت نعمــة، فأن

ــٍة« )1 بطــرس 5: 10(. تــرى، هــو »إُِل ُكِّ نِْعَم

كـم هـو أمـر عظيم بالنسـبة نلـا أن نفهم ذلـك قرنًا بعـد قرن، 
ـل اهلل الشـيطان بينمـا اكن إبليـس يتجـول جيئـة وذهابًا يف  فقـد حتمَّ
هـذه األرض، حـىت أنـه اكن يظهر يف حمرض اهلل! فهـل يمكنك أن تفهم 
ذلـك؟ يف األصحـاح األول من سـفر أيـوب، عندما ظهر »َبُنـو اهللِ« يف 

حمـرض اهلل، مـن اذلي أىت بينهـم؟ إنه الشـيطان )انظر ايـوب 1: 6(.

ــن  ــة م ــم يتمكــن املالئك ــم، ل ــي أن أفه ــا يمكن ــدر م وبق
معرفتــه. وقــد اكن الــرب فقــط هــو اذلي قــال يف الواقــع: »أنــا أراك، أيهــا 
ــَوالَِن  َ الشــيطان. مــن أيــن أتيــت؟« فاجــاب الشــيطان قائــاًل: »ِمــْن اجلْ

ــوب 1: 7(. ــر أي ــا« )انظ ــيِّ فِيَه ــَن اتلََّم ْرِض، َوِم
َ
يِف األ

ــك  ــح، ذل ــك املتبج ــمح ذلل ــدود. أن يس ــر اهلل الالحم ــر يف ص فك
، قرنًــا بعــد قــرن، عــر تلــك 

ً
املحتــال، ذلــك الوغــد أن يســري متجــول

ــل  ــا. وه ــا قانونيً ــا زال يمتلكه ــا اهلل وم ــي خلقه ــة ال األرض اجلميل
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ــو اهللِ«  ــر »َبُن ــا ظه ــه عندم  ب
ً

ــغول ــيطان مش ــا اذلي اكن الش ــرف م تع
ــا  ــيك قصًص ــوب، واكن حي ــادم اهلل أي ــتيك ىلع خ ــرب؟ اكن يش ــام ال أم
ســيئة عنــه ويصــدر تلميحــات بذيئــة عنــه، وهــو اذلي اكن أكــرث رجــل 

ــوب 1: 7 - 11(. ــر أي ــم )انظ ــار يف العال ب

ــط  ــو بالضب ــوم؛ وه ــيطان ايل ــه الش ــا يفعل ــو م ــط ه ــذا بالضب وه
ــزال  ــه ل ي ــا. إن ــة وذهابً ــب جيئ ــا زال يذه ــو م ــاط. فه ــس النش نف
ُمْشــَتِي َعَ إِْخَوتَِنــا«، مشــتكيًا علينــا يلــاًل ونهــاًرا أمــام عــرش اهلل 

ْ
»ال

)انظــر رؤيــا 12: 10(. ومــع ذلــك، فــاهلل حيتملــه بصــر لنهــايئ. وملــاذا 
 وقبــل لك يشء، اكن جيــب إاعدة رشاء »األعمــال 

ً
هــذا؟ هــذا ألنــه، أول

ــة« بمــوت يســوع املســيح. العائلي

السلطان على العدو

عندمــا اشــرتى املســيح األعمــال العائليــة، قــام بتســوية لك إداعء 
قانــوين ضــد اجلنــس البــرشي. وذللــك، أصبــح مــن املمكــن اآلن هلل، 
ــة الاكملــة، أن يغفــر للخاطــئ اتلائــب دون املســاس  وبموجــب العدال

بعــدهل.

ــه  ــاذا؟ ألن ــزال يتحمــل الشــيطان؛ فهــل تعــرف مل لكــن اهلل ل ي
ــراين عندمــا نعــود نلكــون مســؤولني عــن أعمــال  ــراك وي ــد أن ي يري
ــدو يف  ــوة الع ــري ق ــمل تدم ــوع يش ــلطاننا يف يس ــا أن س ــة، كم العائل
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ْظِهــَر اْبــُن اهللِ 
ُ
ْجــِل هــَذا أ

َ
العالــم وحتريــر أساه. تقــول 1 يوحنــا 3: 8: »أل

ْعَمــاَل إِبْلِيــَس«. وقــال يســوع ألتباعــه يف لوقــا 10: 19: »َهــا 
َ
لـِـَيْ َيْنُقــَض أ

 ، ــُدوِّ َع
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
ــارَِب َوُكَّ ق َعَق

ْ
ــاِت َوال َيَّ ــوا الْ َطانًا تِلَُدوُس

ْ
ــل ْعِطيُكــْم ُس

ُ
ــا أ نَ

َ
أ

ٌء...« ــْم َشْ ُك َوالَ يَُضُّ

ــة  ــة العظيم ــة ىلع احلقيق ــة اذلهني ــح املوافق ــرد من ــن جم ــدًل م فب
ــت  ــإن كن ــالة. ف ــا بص ــم خرتن ــا خنتت ــو، دعن ــفناها للت ــي اكتش ال
ترغــب يف اإلســتجابة هلــذه احلقيقــة الرائعــة، أرجــوك صــي كمــا يــي:

أيب الســماوي، إنــي أتعجــب مــن نعمتــك الالحمــدودة يف تعاملــك 
ــتعداد إلاعدة  ــك ىلع اس ــش ألن ــا منده ــة«. وأن ــك العائلي ــع »أعمال م

وضعنــا يف موضــع املســؤويلة، لكنــي ممــن جــًدا هلــذه احلقيقــة.

ــتعد  ــن ومس ــي مم ــا رب، إن ــك، ي ــول ل ــك! وأق ــل عرض ــا أقب وأن
لســتقبال لك مــا قدمتــه إىل آدم يف ابلدايــة، وهــو مــا اغتصبــه العــدو. 

ــا أســتعيده اآلن بــكل الشــكر. آمــني. وأن
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الفصل الثامن
استرداد السيادة

أتمــى أن يكــون ذلــك املثــل البســيط لرجــل األعمــال الــرثي قــد 
أوضــح لــك مــا أعتقــد أنــه أحــد أهــم احلقائــق احليويــة للمســيحيني 
ــه  ــا بموت ــل نل ــن الاكم ــع اثلم ــد دف ــيح ق ــوع املس ــو: أن يس ــوم، وه ايل
ــه  ــة الــي اكن آدم قــد خان ــد اشــرتى الســيادة الاكمل ــه ق ــه؛ وأن وقيامت

وســلمها يف يــد الشــيطان.

ويف نعمتــه الرائعــة، اهلل يريــد أن يعيدنــا إىل موضــع املســؤويلة عــن 
لك مــا فقدنــاه يف آدم. وأتمــى أن تكونــوا قــد نطقتــم بالصــالة املذكورة 
يف نهايــة الفصــل الســابق، مســتقبلني »عمــل العائلــة« اذلي قدمــه نلــا 

اآلب. 

ــاب  ــن الكت ــية م ــرات الرئيس ــض الفق ــدرس بع ــوف ن واآلن س
ــا. ــية حلياتن ــة األساس ــذه احلقيق ــق ه ــل ىلع تطبي ــدس؛ ونعم املق

ابن اإلنسان، ابن آدم

ــماء: »آَدُم  ــن األس ــني م ــيح اثن ــق ىلع املس ــوس 15، يُطل يف 1 كورنث
ــايِن«: ــاُن اثلَّ َس

ْ
ــُر« و »اإِلن ِخ

َ
األ
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ــًة،  ــا َحيَّ ُل، َنْفًس وَّ
َ
ــاُن األ َس

ْ
ــاَر آَدُم، اإِلن ــا: »َص يًْض

َ
ــوٌب أ ُت

ْ
ــَذا َمك

َ
»هك

 . ْرِض تُــَراِبٌّ
َ
ُل ِمــَن األ وَّ

َ
َســاُن األ

ْ
ِخــُر ُروًحــا ُمْيًِيــا«. ... اإِلن

َ
َوآَدُم األ

ــوس 15: 45، 47(. « )1كورنث ــَماءِ ــَن السَّ ــرَّبُّ ِم ــايِن ال ــاُن اثلَّ َس
ْ
اإِلن

ــد.  ــام آديم واح ــة نظ ــُر«، أي نهاي ِخ
َ
ــو »آَدُم األ ــيح ه ــوع املس فيس

ــل  ــد ورأس النس ــان اجلدي ــايِن«، أي اإلنس ــاُن اثلَّ َس
ْ
ــا »اإِلن ــو أيًض وه

اجلديــد. فهــو الثنــني ىلع حــد ســواء. فعندمــا جــاء يســوع إىل األرض، 
ــني  ــن ب ــان. وم ــد كإنس ــد جتس ــه؛ وق ــل آدم بأكمل ــل لنس ــاء كممث ج
ــل،  ــه يف األناجي ــن نفس ــوع ع ــتخدمها يس ــي اس ــاب ال ــع األلق مجي
اســتخدم أحدهــم ثمانــني مــرة، وهــو مــا يعــادل عــرش مــرات أكــرث من 
أي لقــب آخــر. واكن هــذا اللقــب، هــو: »ابــن اإلنســان« أو »ابــن آدم«، 
ألن اســم آدم يعــي »إنســان«. ذللــك، ومــن بــني مجيــع األلقــاب الــي 
اكن حيبهــا، اكن أكــرث اســم اســتخدمه هــو »ابــن آدم«، مشــرًيا إىل: »أنــا 

ــه.« ــل نســل آدم بأكمل ــا ممث ــن آدم. وأن اب

ــل  ــه كممث ــام ب ــا ق ــب، إنم ــوع ىلع الصلي ــه يس ــا فعل واكن لك م
شــخي نلــا؛ فقــد ذهــب إىل الصليــب يلمثــل نســل آدم. وقــد أخــذ ىلع 
نفســه اذلنــب، والعــار، وادلينونــة، واخلطيــة، واملــرض، واأللــم، ومعانــاة 

النســل بأكملــه.

َم َجِيِعَنا« )إشعياء 53: 6(.
ْ
ْيِه إِث

َ
»َوالرَّبُّ َوَضَع َعل
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ــا ُكِّ  ــْل ِلََطايَ ــْط، بَ ــا َفَق ــَس ِلََطايَانَ يْ
َ
ــا. ل ــاَرٌة ِلََطايَانَ فَّ

َ
ــَو ك »َوُه

ــا 2: 2(. ــا« )1 يوحن يًْض
َ
ــِم أ

َ
َعال

ْ
ال

ــك  ــل ذل ــم يفع ــو ل ــب فه ــوع ىلع الصلي ــاه يس ــا اكن مااعن ومهم
ــخي. ــا الش ــد اعىن كممثلن ــه. فق نلفس

ْــُن 
َ

ْجلَِنــا، نِلَِصــَر ن
َ
 َخِطيَّــًة، َخِطيَّــًة أل

ْ
ــْم َيْعــرِف

َ
ِي ل

َّ
نَّــُه َجَعــَل ال

َ
»أل

بـِـرَّ اهللِ فِيــِه« )2 كورنثــوس 5: 21(.

فقد اكن يسـوع املمثل األخري لنسـل آدم. وقد مجـع اهلل لك ذنوبنا 
ولك خزينـا يف مِحـل واحـد ووضعـه ىلع آدم األخـري، حامـل العـبء 
العظيـم، الوحيـد اذلي أخـذ لك يشء ىلع نفسـه. وقد تم تسـوية ذلك 
ِمـَل«! 

ْ
ك

ُ
ـْد أ

َ
األمـر بواسـطة ذلـك الشـخص اذلي أمكنـه أن يقـول: »ق

فاليوجـد يشء آخـر يمكـن القيام بـه )انظر يوحنـا 19: 30(.

نظام جديد

يف ايلــوم اثلالــث، قــام يســوع مــن القــر. وعندمــا قــام، اكن يفعــل 
ــام مــن بــني  ــا. فقــد اكن أول مــن ق ــد تماًم ــك كــرأس نلظــام جدي ذل
األمــوات، وهــو رئيــس ملــوك األرض. ويتــم اجلمــع بني هذيــن الوصفني 
هل دائًمــا فـــي الكتاب املقــدس؛ ودعونا ننظــر إىل هذا يف كولــويس 1: 18:

ــام  ــداءة نظ ــَداَءةُ ]ب َ ــَو الْ ِي ُه
َّ

ــِة. ال نِيَس
َ
ك

ْ
ــِد: ال ََس ُس اجلْ

ْ
ــَو َرأ »َوُه
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ــَو  ــوَن ُه ــَيْ يَُك ِ ــَواِت، ل ْم
َ
ــَن األ ــود[ ِم ــن مول ــٌر ]أول اب ــد[، بِْك جدي

ٍء«. ًمــا ]يف أول مــاكن[ يِف ُكِّ َشْ ُمَتَقدِّ

يف اخلليقــة األوىل، اكن بــه هــو أو مــن خــالهل هــو أن لك األشــياء قد 
ُخِلقــت )راجــع يوحنــا 1: 3؛ وكولــويس 1: 16(. فهــو اكئــن قبــل لك يشء، 
وبــه لك يشء موجــود )انظــر كولــويس 1: 17(. أمــا يف اخلليقــة اجلديــدة، 
فيســوع هــو الــرأس، وهــو ابلدايــة، وهــو بِكــر مــن األمــوات، وهــو أول 

مــن قــام مــن بــني األمــوات. وقــد كتــب يوحنــا يف ســفر الرؤيــا 1: 5:

ــَواِت،  ْم
َ
ــَن األ ــِر ِم

ْ
ِك

ْ
ــِن، ال ِم

َ
ــاِهِد األ َمِســيِح الشَّ

ْ
ــوَع ال ــْن يَُس »... َوِم

ــا 1: 5(. ْرِض« )رؤي
َ
ــوِك األ

ُ
ــِس ]أمــري[ ُمل َوَرئِي

ــِس  ــح »َرئِي ــد أصب ــَواِت«، فق ْم
َ
ــَن األ ــِر ِم

ْ
ِك

ْ
ــو »ال ــوع ه وألن يس

ْرِض«. لحــظ أن لقــب »األمــري«، أو »الرئيــس«، 
َ
ــوِك األ

ُ
]أمــري[ ُمل

مرتبــط بــه اآلن. فــي ذات مــرة، اكن أمــري هــذا العالــم هــو الشــيطان؛ 
ولكــن منــذ مــوت ربنــا وقيامتــه، أصبــح يســوع هــو رئيــس ]أمــري[ 

ــوك األرض. مل

ــدس.  ــاب املق ــوح يف الكت ــذا بوض ــرى لك ه ــك أن ت ــو من أرج
وبصفــي دارًســا للعهــد القديــم وكمرَســل لليهــود، فإنــه يســعدين دائًمــا 
ــوع  ــا يف يس ــد حتقيقه ــي جن ــيحية، ال ــات املس ــر إىل املخطوط أن أنظ

ــور 89.  إىل مزم
ً

ــر أول ــيا. ونلنظ املس
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نـْـَت، إِلــِي َوَصْخــَرةُ َخــالَِص ]هــذا هــو املســيح 
َ
ِب أ

َ
»ُهــَو يَْدُعــوِن: أ

ْعَ 
َ
ــُه بِْكــًرا، أ

ُ
ْجَعل

َ
يًْضــا أ

َ
نَــا أ

َ
يدعــو اآلب. ولحــظ بمــا جييبــه اآلب[. أ
ْرِض« )مزمــور 89: 26- 27(.

َ
ــوِك األ

ُ
ِمــْن ُمل

ل تشــري الفقــرة الســابقة إىل مــا قبــل اخللــق، حيــث اكن يســوع 
ــه  ــًرا ألن ــه اآلب بِك ــا، جيعل ــل هن ــن اآلب. ب ــد م ــود الوحي ــو املول ه
ــة هــذه احلقيقــة؟ هــذه يه  ــَواِت«. فهــل تســتطيع رؤي ْم

َ
ــَن األ ــٌر ِم »بِْك

اخلليقــة اجلديــدة، وانلظــام اجلديــد، اذلي فيــه يســوع هــو الــرأس وهــو 
ــة. ابلداي

وبعد ذلك، دعنا ندرس مزمور 2: 

ــوُك 
ُ
ــاَم ُمل

َ
ــِل؟ ق َاِط

ْ
ــُعوُب يِف ال ــَر الشُّ

َّ
ــُم، َوَتَفك َم

ُ
ــِت األ َّ ــاَذا اْرتَ »لَِم

َؤَســاُء َمًعــا َعَ الــرَّبِّ َوَعَ َمِســيِحِه«. )مزمــور 2: 1– 2( ْرِض، َوتَآَمــَر الرُّ
َ
األ

ــات  ــذه اآلي ــات ه ــم أن لكم ــل، نعل ــال الرس ــفر أعم ــا لس ووفًق
ــام  ــيم وأم ــم األم ــام احلاك ــوع أم ــرِب يس ــا ُج ــت عندم ــد حتقق ق
ــا.                     ــوه جانبً ــوه ووضع ــد رفض ــا، وق ــه كالهم ــة، وأدان ــة ايلهودي املحكم
ــاء«  ــؤلء »الرؤس ــال ه ــت ق ــك الوق ــال 4: 24- 28(. يف ذل ــر أعم )انظ

ــايس: ــلك أس بش

َْطَرْح َعنَّا ُرُبَطُهَما« )مزمور 2: 3(.
ْ

ُيوَدُهَما، َونل
ُ
»نِلَْقَطْع ق
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ــل  ــذا الرج ــا ه ــون نل ــن يك ــاس: »ل ــال انل ــرى، ق ــارة أخ وبعب
 
َّ
ــٌك إاِل ــا َملِ َ ــَس نلَ يْ

َ
ــد يســوع هــذا«. »ل ــا. فنحــن ل نري يلحكــم علين

ــارة  ــذه العب ــري إىل أن ه ــعي إل أن أش ــا 19: 15(. ول يس « )يوحن ــرَصَ ْي
َ
ق

ــا  َ ــَس نلَ يْ
َ
ــودي. »ل ــل ايله ــت يف النس ــة قيل ــارة اكرثي ــرث عب ــت أك اكن

ــك  ــذ ذل ــرص« من ــن »قي ــوه م ــا اعن ــروا إىل م !« فانظ ــرَصَ ْي
َ
 ق

َّ
ــٌك إاِل َملِ

ــرار. ــذوا الق ــد اخت ــك، فق ــاروا ذل ــم اخت ــني. لكنه احل

ارتِبط به

وبعد ذلك، وبينما نستمر يف مزمور 2، سنالحظ رد فعل اهلل القدير:

ــٍذ  ــْم. ِحينَئِ ــَتْهزُِئ بِِه ــرَّبُّ يَْس ــُك. ال ــَماَواِت يَْضَح ــاِكُن يِف السَّ »اَلسَّ
ــاهل اهلل:[  ــا ق ــِه. ]وهــذا هــو م ــْم بَِغْيِظ ــِه، َويَرُْجُفُه ــْم بَِغَضبِ ْيِه

َ
ــُم َعل

َّ
َيَتلَك

ــْدِس«. ]وبكلمــات 
ُ
نـَـا َفَقــْد َمَســْحُت َملـِـِي َعَ ِصْهَيــْوَن َجَبــِل ق

َ
ــا أ مَّ

َ
»أ

ْخــِرُ ِمــْن ِجَهــِة 
ُ
 أ

ِّ
أخــرى: »أنــا أقمــت ابــي« ثــم جييــب البــن اآلب:[ إيِن

تـُـَك.« )مزمــور 2: 4- 7( ْ َــْوَم َودلَ
ْ

نـَـا ايل
َ
نـْـَت ابـْـِي، أ

َ
ــاَل ِل: »أ

َ
: ق َضــاءِ الــرَّبِّ

َ
ق

ــا تشــري  ــل أنه ــق؛ ب ــرة إىل اخلل ومــرة أخــرى، ل تشــري هــذه الفق
إىل القيامــة. فــي ذلــك ايلــوم، اهلل »قــد ودل« يســوع مــرة أخــرى مــن 
ــا أن نســتعد  ــد. ويمكنن املــوت يلكــون ابلكــر، أي رأس النســل اجلدي
ــرأ 1  ــا نق ــل. فعندم ــل وأفض ــح أفض ــر أصب ــرب، ألن األم ــبح ال لنس
بطــرس، نــدرك أننــا ل نُســتبَعد مــن العضويــة يف هــذا النســل اجلديــد:
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ثَِرةِ 
َ
ك

ْ
ِي َحَســَب رَْحَتـِـِه ال

َّ
َمِســيِح، ال

ْ
بـُـو َربَِّنا يَُســوَع ال

َ
»ُمَبــاَرٌك اهللُ أ

ــَواِت...«              ْم
َ
ــَن األ ــيِح ِم َمِس

ْ
ــوَع ال ــِة يَُس ، بِِقَياَم ــاٍء َحٍّ ــًة لِرََج انَِي

َ
ــا ث نَ َ َودلَ

ــرس 1: 3( )1 بط

ــد ودل« يســوع مــرة أخــرى  ــة أن اهلل اآلب »ق ول تعــي هــذه اآلي
 ، ــاٍء َحٍّ ــًة لِرََج انَِي

َ
ــا ث نَ َ ــه يف يســوع، »َودلَ ــا، أن ــا تعــي أيًض فقــط، ولكنه

ــرى:  ــة الك ــذه يه الصفق ــَواِت.« وه ْم
َ
ــَن األ ــيِح ِم َمِس

ْ
ــوَع ال ــِة يَُس بِِقَياَم

ــئ،  ــع اخلاط ــاط م ــع انلق ــه يف مجي ــط نفس ــد رب ــص ق ــوع، املخلِّ فيس
حبيــث يمكــن للمؤمــن املخلَّــص أن يرتبــط بــدوره يف مجيــع انلقــاط 
مــع بــر انلامــوس. فهــل تفهــم هــذا؟ فقــد ربــط يســوع نفســه معنــا يف 
خطيتنــا حــىت نتمكــن مــن الرتبــاط بــه يف بــره، ونرصتــه، وغلبتــه، 
وهــذا هــو انلصــف اآلخــر مــن اتلبــادل. فانلصــف قــد اكتُِمــل؛ فقــد 

ــه. ــك ويل نلكمل ــه يســوع، ويبــى انلصــف اآلخــر ل أكمل

الثالثة »لقاءات«

وإلظهــار دائــرة الصــورة بالاكمــل، دعونــا نــدرس رســالة بولــس إىل 
أهــل أفســس 2: 5– 6:

ْنُتــْم 
َ
َمِســيِح   بِانلِّْعَمــِة أ

ْ
ْحَيانـَـا ]اهلل[ َمــَع ال

َ
َطايـَـا أ

َْ
ْمــَواٌت بِال

َ
ــُن أ

َْ
»َون

ــيِح  َمِس
ْ
ــَماوِيَّاِت يِف ال ــُه يِف السَّ ــَنا َمَع َس

َ
ْجل

َ
ــُه، وَأ ــا َمَع اَمَن

َ
ق
َ
ــوَن  وَأ ُص

َّ
ل ُمَ

ــوَع...«  يَُس
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لحظــوا اثلالثــة »لقــاءات ]مــع[«. فبســبب مــا فعلــه يســوع نيابــة 
ــه اآلن يف نظــر اهلل حــىت أن اهلل  ــا مرتبطــني ب ــان، أصبحن ــا باإليم عن
َمِســيِح«، وأقامنــا مــن القــر »َمَعــُه« وأجلســنا »َمَعــُه« 

ْ
قــد أحيانــا »َمــَع ال

يف الســماويات. فهــل يمكنــك أن تــرى مــدى اكتمــال اهلويــة؟ فــألن 
ــع  ــرَّف م ــط نفســه باخلطــاة، حيــق للمؤمــن اآلن أن ُيعَّ ــد رب يســوع ق

يســوع يف لك مــا يــي: موتــه، ودفنــه، وقيامتــه، وصعــوده.

أنــا أحــب أن أظِهــر للنــاس أن مــوت املســيح وقيامتــه مذكــوران يف 
ــَن،  ــد بوضــوح ىلع أن املســيح »ُدفِ ــد اجلدي ــص العه ــم. وين ــد القدي العه
ُتــِب« )1 كورنثــوس 15: 4(. ولكن 

ُ
ك

ْ
َــْوِم اثلَّالِِث َحَســَب ال

ْ
اَم فِـــي ايل

َ
نَّــُه ق

َ
وَأ

هــل تعــرف أي كتــاب مــن كتــب العهــد القديــم هــو اذلي قال أن يســوع 
ــط: ــد فق ــرف واح ــا أع ــث؟ أن ــوم اثلال ــوت يف ايل ــن امل ــوم م ــوف يق س

نَـا.  َب َفَيْجِرُ يَْشـِفيَنا، َضَ
َ
ـَرََس ف

ْ
ُه ُهـَو اف نَـّ

َ
 الـرَّبِّ أل

َ
ـمَّ نَرْجـُع إِل

ُ
»َهل

َماَمُه«. )هوشـع 6: 1– 2(
َ
َـْوِم اثلَّالِِث يُِقيُمَنا َفَنْحَيا أ

ْ
. يِف ايل ُيْيِيَنـا َبْعـَد يَْوَمْنِ

والــيء الرائــع هــو أن هــذا الســفر ل يقــول أن يســوع وحــده قــد 
قِمنــا معــه. فهــل يمكنــك ان 

ُ
أقيــم يف ايلــوم اثلالــث. بــل يقــول أننــا أ

تــرى ذلــك؟ فلــم ينــوي اهلل أن خيــرج يســوع وحــده مــن املــوت، بــل 
ومعــه النســل اجلديــد لكــه أيًضــا. فــلك مــن وضــع إيمانــه أو إيمانهــا يف 
ــَن  َمِســيِح ِم

ْ
ــِة يَُســوَع ال ، بِِقَياَم ــاٍء َحٍّ ــًة لِرََج انَِي

َ
ــا ث نَ َ يســوع املســيح »َودلَ

ْمــَواِت« )1 بطــرس 1: 3(. إنــه أمــر يقــني كمــا لــو أنــك رأيتــي أنــزل 
َ
األ
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. فــي اللحظــة الــي ســرتى فيهــا 
ً

حتــت املــاء ثــم أخــرج بــرأيس أول
رأيس، أنــت تتوقــع، طبًقــا للقانــون الطبيــي، أن بقيــة جســدي ســيتبعه 
ــد  ــرأس، ق ــوع، ال ــث أن يس ــاء. وحي ــن امل ــرج م ــا أخ ــد عندم باتلأكي
ــرويح، جيــب  ــون ال ــا للقان ــه، وفًق ــام مــن األمــوات، فمــن املؤكــد أن ق

أن يتبعــه بقيــة جســده.

اهلل قد أعطانا السلطان

مــا ذكرتــه أعــاله، يف حــد ذاتــه، هــو خــر رائــع بالنســبة نلــا. إل 
أنــي قــد أبقيــت أفضــل األخبــار للوقــت احلــايل. فمــاذا فعــل يســوع 
بعــد ذلــك؟ بعــد أن فعــل لك يشء راجعنــاه للتــو، أي بعــد أن حســم لك 
اداعءات ضــد اجلنــس البــرشي؛ وبعــد أن بــدأ نســاًل جديــًدا ومكننــا 
مــن إســاكت إبليــس تماًمــا؛ وبعــد أن هــزم العــدو تماًمــا، هــل تعــرف 
ــري اذلي  ــل الصغ ــه األب يف املث ــا فعل ــل م ــه فع ــوع؟ إن ــه يس ــا فعل م
ــم  ــال وق ــتعيد األعم ــت ذا. اس ــا أن ــا: »ه ــال نل ــد ق ــه. فق ــك ب أخرت
بإدارتهــا يل. ســأعود إىل الســماء؛ وقــد أصبَحــت اآلن مهمتــك أن تــرى 
أن األمــور تســري ىلع مــا يــرام.« إنهــا حقيقــة رائعــة، ولكنهــا صحيحــة 

تماًمــا.

وكمــا تــرى، اكن آدم األول ممثــل اهلل املــريئ، اذلي اكن قصــد اهلل هل 
هــو ممارســة ســلطة اهلل نيابــة عنــه. ولــم يلــي اهلل تلــك اخلطــة أبــًدا. 
ــا، ألن  ــم يمنعه ــه ل ــة، لكن ــك اخلط ــق تل ــيطان حتقي ــل الش ــد عرق وق
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اخلطــة تــم اســرتدادها يف آدم األخــري. وكمؤمنــني بيســوع املســيح، حنــن 
ــة  أيًضــا املمثلــون املرئيــون هلل، اذليــن يذهبــون ملمارســة ســلطانه نياب
ــا، بســلطان  ــة األوىل، فإنن ــن اخلليق  ع

ً
ــا اكن آدم مســؤول ــه. ومثلم عن

ــم كمــا هــو ايلــوم. املســيح، نمــارس الســيادة ىلع العال

ممارسة سلطانه

دعي أوجهكم اآلن إىل فقرتني من الكتاب املقدس خترانكم بهذا 
األمر بوضوح، وهما: مىت 28: 18–-19 ويوحنا 20: 21. وسنبدأ مع األصحاح 
األخـري مـن إجنيـل مـىت. فبعـد القيامة، خاطـب يسـوع تالميـذه قائاًل:

ْرض« )مىت 28: 18(.
َ
َماءِ َوَعَ األ َطاٍن يِف السَّ

ْ
َّ ُكُّ ُسل »ُدفَِع إِلَ

اكن الشــيطان قــد اغتصــب الســيادة الــي أعطيــت آلدم ىلع 
األرض؛ إل أن يســوع اشــرتاها مــرة أخــرى. فهــل يمكنــك فهــم هــذا 
الواقــع؟ فمنــذ قيامــة الــرب يســوع، لــم يعــد الشــيطان يتمتــع بالســلطة 
القانونيــة؛ وأي ســلطة يأخذهــا اآلن يه مغتَصبــة. فلــم يعــد دليــه أي 
اداعء قانــوين بذلــك، ألن يســوع، ىلع الصليــب، قــد دفــع لك ديــن عــن 
ــوك  ــس مل ــح رئي ــرى يلصب ــرة أخ ــوع م ــام يس ــم ق ــل آدم األول. ث نس
ــد ُمِنَحــت  ــي يف الســماء وىلع األرض ق ــت لك الســلطة ال األرض، واكن
ــع إيل لك  ــا مــن اهلل اآلب. وهلــذا الســبب قــال يســوع: »قــد ُدفِ هل قانونً

الســلطان اآلن«. ومــاذا قــال بعــد ذلــك؟
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َهُبوا...« )مىت 28: 19(.
ْ
اذ

َ
»ف

فهــل تــرى مــا اذلي اكن حيــدث بالفعــل؟ لــم يكــن يســوع يقــول: 
ــم  ــوا أنت ــك. اذهب ــوا ذل ــوا وافعل ــل اكن يقــول: »اذهب »ســأفعل هــذا«. ب
َهُبــوا«: 

ْ
اذ

َ
إىل العالــم واظهــروا ســلطاين«. فهــذا هــو مــا تقــوهل عبارتــه »ف

»أنتــم املمتلئــون املرئيــون عــي، فمارســوا ســلطاين نيابــة عــي«.

ويف يوحنــا 20: 21، دلينــا نفــس الفكــر، ولكنــه مذكــور بشــلك أكرث 
حتديــًدا. فعندمــا ظهــر يســوع تلالميــذه يــوم أحــد القيامــة، قــال هلم:

نَا« )يوحنا 20: 21(.
َ
ُكْم أ

ُ
ْرِسل

ُ
ِي اآلُب أ

َ
ْرَسل

َ
َما أ

َ
ُكْم! ك

َ
»َسالٌَم ل

ــد اكن  ــا. فق ــل تماًم ــا ب ــس تقريبً ــط«؛ ولي ــي »بالضب ــا« تع »َكَم
ــا اآلن  ــم، فأن ــذا العال ــلي أيب إىل ه ــا أرس ــا كم ــد، »تماًم ــوع يؤك يس

أرســلكم«.

أربعة آثار لنا

هناك أربعة آثار هلذه العبارة من يسوع فـي يوحنا 20: 21. 

يْــَس 
َ
ــُت ...، ل

ْ
ــْد نََزل

َ
 ق

ِّ
ين

َ
، عندمــا جــاء يســوع البــن، قــال: »أل

ً
أوال

ِي.« وهــذا هــو الغــرض لكــه 
َ
ْرَســل

َ
ِي أ

َّ
ْعَمــَل َمِشــيَئِي، بَــْل َمِشــيَئَة ال

َ
أل

مــن وجــودي يف العالــم، أي ل ألفعــل مــا أريــد أن أفعلــه بــل مــا يريــده 
اآلب« )انظــر يوحنــا 6: 38(.
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ــَو  ــالَّ يِفَّ ُه َ ــا »اآلَب الْ ــي أعمله ــال ال ــوع: األعم ــال يس ــا، ق ثانًي
ــا 14: 10(. ــر يوحن ــا )انظ ــن يعمله ــا م ــت أن ــاَل« لس ْعَم

َ
ــُل األ َيْعَم

ــْل لِــآِب  ــَس ِل بَ يْ
َ
ــَمُعونَُه ل ِي تَْس

َّ
الَُم ال

َ
ــك

ْ
ــال يســوع: »ال ــا، ق ثاثلً

ــا 14: 24(. ــع يوحن ِي« )راج
َ
ــل ْرَس

َ
ِي أ

َّ
ال

ى اآلَب« )يوحنا 14: 9(.
َ
ِي َرآيِن َفَقْد َرأ

َّ
ـًا، قال: »اَل رابع

ُكْم 
ُ
ْرِســل

ُ
ِي اآلُب أ

َ
ْرَســل

َ
َمــا أ

َ
ذللــك، ففيمــا يتعلــق بعبــارة يســوع »ك

نـَـا« )يوحنــا 20: 21(، نــرى أن لك هــذه الفقــرات األربعــة مــن الكتــاب 
َ
أ

املقــدس تــرز نلــا حقائــق مهمــة.

ــل  ــن نلفع ــيئتنا ولك ــل مش ــا ل نلفع ــن هن ــم 1: حن ــة رق احلقيق
ــل  ــق يف أن نفع ــا احل ــس نل ــلنا؛ ولي ــيح اذلي أرس ــوع املس ــيئة يس مش
مشــيئتنا. فالســبب الوحيــد لوجودنــا هنــا هــو أن نفعــل مشــيئة يســوع.

ــا كـــان مــا نفعلــه، جيــب أن نكــون قادريــن  ـً احلقيقــة رقــم 2: أي
أن نقــول: »لســت أنــا مــن يفعــل ذلــك. إنــه املســيح يف داخــي هــو مــن 

يقــوم بالعمــل«.

ــب أن  ــا، جي ــي نتلكمه ــات ال ــت اللكم ــا اكن ـً ــم 3: أي ــة رق احلقيق
نكــون قادريــن أن نقــول: »هــذه ليســت لكمــايت. إنهــا اللكمــات الــي 

ــا املســيح«. أعطــاين إياه
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ــام  ــوف أم ــن ىلع الوق ــون قادري ــب أن نك ــم 4: جي ــة رق احلقيق
هــذا العالــم ونقــول: »إن رأيتــي، فقــد رأيــت املســيح.« ويف احلقيقــة، ل 
يمكننــا جتنــب هــذا الرتبــاط، ألننــا املمثلــني املرئيــني هلل. وبقــدر مــا 
ــة  ــق آدم ىلع صــورة اهلل وشــبهه مــن أجــل ممارســة ســلطة اهلل نياب ُخِل
عنــه، ذللــك تــم إاعدة خلقنــا ىلع صــورة اهلل وشــبهه مــن خــالل يســوع 
املســيح ملمارســة ســلطة اهلل نيابــة عنــه. وقــد اعد يســوع إىل الســماء؛ 

ولك مــا جيــب فعلــه اآلن ىلع األرض جيــب أن نقــوم بــه أنــت وأنــا.

ــدث  ــس 3: 10، اذلي يتح ــع أفس ــل م ــذا الفص ــق ه ــا نغل فدعون
ــالص: ــن اخل ــة م ــد اهلل انلهائي ــن مقاص ع

ــَماوِيَّاِت،  ــالَِطِن يِف السَّ َؤَســاءِ َوالسَّ  اآلَن ِعْنــَد الرُّ
َ

»لِــَيْ ُيَعــرَّف
ُمَتَنوَِّعــِة، ...«

ْ
َمــِة اهللِ ال

ْ
نِيَســِة، ِبِك

َ
ك

ْ
بَِواِســَطِة ال

وبعبـارة أخرى، جيـب أن نكون ديلاًل ىلع حكمـة اهلل املتنوعة؛ 
ليـس فقـط هلـذا العالـم، ولكـن أيًضـا ىلع لك املجـال من الرؤسـاء 
والسـالطني يف السـماويات. فحكمـة اهلل املتنوعـة املتعـددة اجلوانب، 
جيب أن يتم الكشـف عنهـا، وإعالنها، واكتماهلا يف الكنيسـة؛ ويعي 

هـذا أنـت وأنـا. فهذا سـبب وجودنا هنـا؛ وهـذه يه مقاصد اهلل.

ــرث  ــؤويلة؟ وأك ــذه املس ــة ه ــتيعاب عظم ــادر ىلع اس ــت ق ــل أن فه
ــدم  ــك، ق ــر كذل ــا؟ إن اكن األم ــت مســتعد لقبوهل ــل أن ــك، ه ــن ذل م
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ــالة: ــذه الص ــرب يف ه ــك إىل ال نفس

ــي  ــرتف أن ــدو يل، وأع ــد يب ــا ق ق كم ــدَّ ــر ل يصَّ ــه أم ــا رب، إن ي
ــك  ــكب نعمت ــوك اس ــريئ يف األرض. فأرج ــك امل ــا ممثل ــييح، أن كمس
ادلاعمــة يّف. وأنــا أقــدم نفــي خلدمتــك وأطلــب منــك أن تقويــي لــيك 
ــم مــن  ــرك وســلطانك يف العال ــل ب ــق وفعــال، وأمث أمثلــك بشــلك دقي
حــويل. وهــذا ســأفعله، بمســاعدتك ونعمتــك؛ أنــا لــك يــا رب. آمــني.

ــن  ــتخدام لك م ــرث اس ــف أك ــوف نستكش ــايل، س ــل اتل يف الفص
األســلحة الروحيــة الــي وضعهــا الــرب حتــت ترصفنــا. وباإلضافــة إىل 
ذلــك، ســوف نؤكــد احلقيقــة، أول وقبــل لك يشء، أن الشــيطان مهــزوم 
بالفعــل. ومــع ذلــك، فــإن األمــر مــرتوك نلــا إلدارة انلــرصة الــي فــاز 

بهــا املســيح بالفعــل، باســتخدام لك ســالح قدمــه نلــا.
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الفصل التاسع
لنحمل أسلحتنا

ــح  ــدة كمل ــؤويلة فري ــا ومس ــك موقًع ــة تمل أرشت إىل أن الكنيس
ونــور للعالــم. ودعونــا نقــرأ مرة أخــرى مــىت 5: 13 يف الشــلك اذلي يضع 
املســؤويلة ىلع اعتقنــا. )أشــجعك ىلع إعــالن هــذه العبــارة بصــوت اعٍل 

إن أمكنــك ذلــك(. فهــل أنــت مســتعد؟

ــُح؟ الَ 
َّ
ــاَذا ُيَمل بَِم

َ
ــُح ف

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــْن إِْن ف ْرِض، َولِك

َ
ــُح األ

ْ
ــُن ِمل

َ
»ن

ــاِس.« ــَن انلَّ ــَداَس ِم ــا َونُ ــَرَح َخارًِج ْن ُنْط
َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ــَيْ ِ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
نَْصل

ــؤون  ــم يف الش ــل احلاس ــن العام ــيح، حن ــوع املس ــة يس وككنيس
اإلنســانية. فمصــري البــرش، وادلول، واحلضــارات يعتمــد علينا. والســبب 
ــل  ــم حســمه مــن قِبَ ــك هــو أن مصــري البــرش وادلول يت الرئيــي ذلل
القــوى الروحيــة يف العالــم الــرويح غــري املــريئ. والكنيســة وحدهــا يه 

ــادرة ىلع اتلدخــل يف هــذا املجــال. الق

وباألسـلحة الروحيـة، يمكننا اتلغلب ىلع قوى الـرش هذه، وباتلايل 
تغيـري اتلأثريات والسـلطات الي تعمل ىلع اإلنسـانية. وبهـذه الطريقة، 
يمكننـا إحـداث حتـول إجيـايب ملجـد اهلل يف شـؤون اجلنـس البـرشي. 
وىلع وجـه اخلصـوص، أود أن أشـري إىل أننـا كمسـيحيني، فبغض انلظر 
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عـن ادلولـة الـي نعيـش فيهـا، حنـن مسـؤولون أمـام اهلل عـن احلالة 
العامـة تللـك ادلولـة – أي احلالـة السياسـية والروحية ىلع حد سـواء.

موكب النصرة

ــال  ــة يف املج ــل بفعايل ــلطاننا للتدخ ــا وس ــاس قوتن ــو أس ــا ه م
الــرويح؟ إنهــا حقيقــة أن يســوع املســيح، بموتــه وقيامتــه، قــد وضــع 
ــك  ــل ذل ــد فع ــن. وق ــزي ُمعلَ ــة وخ ــة نهائي ــرش يف هزيم ــوى ال لك ق
كممثــل نلــا، ألنــه آدم األخــري، اذلي مّثــل نســل آدم بأكملــه، وأخــذ ىلع 
اعتقــه لك ذنوبنــا، وفشــلنا، ولك دينونتنــا، ولك عــبء ثقيــل جلبتــه نلــا 
اخلطيــة. وقــد اتلــى بعدونــا وجًهــا لوجــه، وهزمــه، وقــام كممثــل نلــا 

ــة. ــام يف انلــرصة ويف الغلَب ــا إىل األم ــد يلقودن ــرأس لنســل جدي وك

وقد وصف نلا بولس هذه احلقيقة يف كولويس:

ْشــَهَرُهْم ِجَهــاًرا، َظافـِـًرا بِِهــْم فِيــِه« 
َ
ــالَِطَن أ يَاَســاِت َوالسَّ  َجــرََّد الرِّ

ْ
»إِذ

)كولــويس 2: 15(.

ــدم  ــالطني، وق ــات والس ــيح ىلع الرياس ــوع املس ــرص يس ــد انت فق
ْشــَهَرُهْم( ىلع الصليــب. فلكمــة َظافِــًرا بهــذا املعــى 

َ
عرًضــا علنيًــا هلــم )أ

ــل«.  ــه بالفع ــم حتقيق ــد ت ــار ق ــميًا بانتص ــعبيًا ورس  ش
ً

ــال ــي »احتف تع
والغلَبــة )َظافـِـًرا( ليســت يه نفســها النتصــار. فالنتصــار هــو الفــوز 
يف املعركــة؛ بينمــا الغلَبــة )َظافـِـرًا( يه الحتفــال بانلــرصة. وقــد َغلَــب 
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ــة  ــب َغلَب ــود موك ــو يق ــالطني؛ وه ــات والس ــة الرياس ــيح عالني املس
ــن يف سالســل وراءه.  ــا يزحــف هــؤلء األعــداء مقيدي علــي بينم

وقـد أخذ بولس اقتباسـه الغلَبـة )َظافًِرا( فعليًا مـن اعدات روما 
 ينجـح 

ً
القديمـة. فـي اإلمراطوريـة الرومانيـة، عندمـا اكن جـرال

بشـلك بـارز يف معركـة، ويضيـف مناطـق جديـدة أو يقهـر أعـداء 
عظمـاء، اكن جملـس الشـيوخ يف رومـا يصـوِّت هل رسـميًا »اغلب«. 

واكنـوا يضعونـه يف مركبـة جيرهـا حصـان أبيـض وُيقـاد يف موكـب 
يف شـوارع املدينـة. واكن مواطنـو رومـا يصطفـون يف الشـوارع ويهتفون 
هل عندمـا يمـر أمامهـم. وخلـف هـذا اجلـرال، اكنت أدلـة غزواتـه تقاد 
بالسالسـل. فعى سـبيل املثـال، إن اكن قد ذهـب إىل أرض تقطنها انلمور، 
فـإن بعـض انلمـور املأسـورة سـتقاد يف موكـب وراءه كديلـل ىلع فـوزه 
)خاصـة وأن هـذا احليوان لم يكن شـائًعا يف رومـا(. وباإلضافة إىل ذلك، 
فـإن أي ملوك أو قادة عسـكريني عظماء ممن هزمهم سـيقادون بسالسـل 
خلـف مركبتـه. وبعدها سـيكون ترتيب رتبـة بعد األخـرى من األسى 
اذليـن تم أسهم خالل احلـرب. ومرة أخرى، اكن األعـداء األسى اذلين 
يسـريون وراء اجلـرال هـم األدلـة العامـة ىلع النتصارات الـي حققها.

وقــد نَســب بولــس هــذه الصــورة احليــة إىل يســوع املســيح. فنحــن 
نتصــور الســيد املســيح يف مركبــة، بعــد أن هــزم لك أعدائنــا يف الصليب 
ــورة  ــذه يه الص ــة وراءه. وه ــام واملذل ــوع الع ــم إىل اخلض واآلن يقتاده
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ــول  ــام الرس ــني يف أي ــرًا( للمؤمن ــة )َظافِ ــة الغلَب ــتحرضتها لكم ــي اس ال
بولــس، كمــا ينبــي نلــا ذلــك. فهــو الحتفــال العلي، الرســيم، الشــعيب 
ــم بالفعــل؛ وهــو عــرض جلميــع القــوى الــي ُهزمــت.  بانتصــار قــد ت
فبفضــل ذبيحــة يســوع ىلع الصليــب، اقتــاد الشــيطان ومجيــع رياســاته 

وســالطينه خلفــه يف هزيمــة ومذلــة علنيــة.

وبامليض قدًما، جند اآلية العظيمة يف 2 كورنثوس:

َمِســيِح ُكَّ 
ْ
تـِـِه يِف ال ِي َيُقوُدنـَـا يِف َمْوكـِـِب نرُْصَ

َّ
ًرا هللِ ال

ْ
»َولِكــْن ُشــك

تـِـِه يِف ُكِّ َمــاَكٍن« )2 كورنثــوس 2: 14(.
َ
ِحــٍن، َويُْظِهــُر بَِنــا َراِئـَـَة َمْعرِف

فقــد انتــرص املســيح بالفعــل، لكــن هــذه العبــارة خترنــا أن اهلل 
يقودنــا دائًمــا إىل انلــرصة يف املســيح. وتقــول نهايــة اآليــة »يِف ُكِّ َمــاَكٍن«. 
ــذا ل  ــاَكٍن«، فه ــٍن« و »يِف ُكِّ َم ــف »ُكَّ ِح ــة تضي ــا أن اآلي ــإن اعترن ف
يــرتك أي يشء يف اســتثناء خارًجــا، أليــس كذلــك؟ فنحــن نلــا الَغلَبــة 

يف املســيح »ُكَّ ِحــٍن«.

وأرجـو أن تضـع يف اعتبـارك أن الصـورة هنـا ليسـت أننـا ننضـم 
إىل األسى يف سالسـل خلـف مركبتـه. ل، فنحن ننتـيم للمركبة معه. 
وبموجب هذا احلق، هذا هو ماكن لك مؤمن؛ فيسـوع يدعونا ملشـاركته 
انتصـاره. وإحـدى الرتمجـات اجلديـدة جتعـل 2 كورنثـوس 2: 14 »أينما 
أذهـب، أشـكر اهلل، فهو جيعل حيايت موكبًـا دائًما للنرصة يف املسـيح...«
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تـِـِه« هــو مــا جيــب أن نكــون فيــه ومــا نملــك احلــق  »َمْوكـِـِب نرُْصَ
ــاز  ــد ف ــو ق ــيح؛ وه ــوع املس ــون ليس ــن ممثل ــه. فنح ــون في يف أن نك
بانلــرصة. واآلن قــد تــرك األمــر لــك ويل تلطبيــق انلــرصة. وكمــا رأينــا 
ســابًقا، قــال يســوع هذا بنفســه يف إجنيــل مــي 28: 18 - 19، واذلي أعيد 
ــوا  رِْض، فَاْذَهبُ

َ
 األ ــَماِء وىلََعَ َطاٍن يِف السَّ

ْ
ــل  ُس  لُكُّ َّ

َ
ــَع إِيل ــا: »ُدفِ ــه هن صياغت

ــي«. ــويت وقيام ــا بم ــزت به ــي ف ــوة ال ــم الق ــروا للعال ــوه. واظه واعلن

ُكْم 
ُ
ْرِسـل

ُ
ِي اآلُب أ

َ
ْرَسـل

َ
َما أ

َ
وباملثل، يف يوحنا 20: 21، قال يسـوع: »ك

نَـا«. واكن يسـوع يؤكـد أننـا ممثلـوه املرئيـني. فنحـن يف العالـم إلظهار 
َ
أ

فـوزه، وتطبيق نرصتـه، وإعالم انلـاس يف العالم بما حققـه نيابة عنهم.

أسلحتنا الروحية

وبهذا األسـاس اذلي نلا، ننتقل اآلن دلراسـة األسـلحة الي خنوض 
بهـا املعركـة. وألننـا يف حـرب روحيـة، فمـن املنطـي أن يقـدم اهلل نلـا 
أسـلحة روحيـة. ويف 2 كورنثـوس، قيـل نلـا ما يـي عن هذه األسـلحة:

 
ْ
ـَـارُِب. إِذ

ُ
ََســِد ن ْســَنا َحَســَب اجلْ

َ
ََســِد، ل ُك يِف اجلْ

ُ
َنــا َوإِْن كنَّا نَْســل نَّ

َ
»أل

ــاِدَرٌة بـِـاهللِ َعَ َهــْدِم ُحُصــوٍن. 
َ
يَْســْت َجَســِديًَّة، بـَـْل ق

َ
ْســلَِحُة ُمَاَرَبتَِنــا ل

َ
أ

ِسِيَن ُكَّ 
ْ
ــَتأ ــِة اهللِ، َوُمْس

َ
ــدَّ َمْعرِف ــُع ِض ــٍو يَْرتَِف

ْ
ــا َوُكَّ ُعل ــَن ُظُنونً َهاِدِم

َمِســيِح،...« )2 كورنثــوس 10: 3- 5(
ْ
 َطاَعــِة ال

َ
ــٍر إِل

ْ
فِك

لحــظ أن األفــاكر املعارِضــة املتمــردة يتــم جلبهــا أيًضــا إىل األس 
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خلــف املركبــة. فهــذا هــو املــاكن اذلي ينتمــون إيلــه؛ وتماًمــا كمــا أننــا 
حنــن ننتــيم للمركبــة، هــؤلء املتمرديــن ينتمــون إىل خلــف املركبــة.

إن مجيـع قـوى اتلمرد يف اعلـم الروح الي تسـيطر ىلع عقول البرش، 
وخياهلـم، وتعليالتهـم، ممـا جيعلهـم يثـورون ضـد اهلل، حنن نسـتأسها؛ 
ونتيجـة ذللـك، فهـم يتبعوننـا يف سالسـل خلـف املركبـة. وملسـاعدتنا 
 
ْ
ىلع فهـم هـذا الواقـع، يؤكـد الكتـاب املقـدس ىلع هـذه احلقيقـة: »إِذ
اِدَرٌة بِـاهللِ« )2 كورنثوس 10: 4(. 

َ
يَْسـْت َجَسـِديًَّة، بَْل ق

َ
ْسـلَِحُة ُمَاَرَبتَِنا ل

َ
أ

وتلحقيـق هزيمـة األعـداء الروحيني، أعطانـا اهلل أسـلحة روحية.

ويف هـذه املرحلـة مـن دراسـتنا، سـوف نـدرس بعـض األسـلحة 
الروحيـة األويلة الي يتوقع اهلل منا أن حنقق هذه انلتائج باسـتخدامها. 
وباختصـار، سـوف أعدد ما أعتقد أنه األسـلحة الرئيسـية؛ ومع ذلك، 
أنـا ل أقـرتح للحظـة أن هذه القائمة شـاملة. وفيما يي تلك األسـلحة 

الـي سنناقشـها: الصالة، والصوم، والتسـبيح، والشـهادة، والوعظ.

ســنناقش  لكنــا  األســلحة،  هــذه  بعــد  سنســتمر  كنــا  لــو 
ــال                                   ــة )انظــر، ىلع ســبيل املث ــة للطبيع ــروح القــدس اخلارق مواهــب ال
1 كورنثــوس 12: 1-11(. ومــع ذلــك، وألغراضنــا يف هــذا الكتاب، ســوف 
نتنــاول فقــط تلــك الــي ذكرتهــا أعــاله. ويف الفصــول الــي تنتظرنــا، 
ســأركز ىلع مــا أعتــره األســلحة الروحيــة الــي جيــب أن تهــم يف املقــام 

ــالة. ــالح الص ــنبدأ بس ــعب اهلل؛ وس ــة ش األول أغلبي
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الفصل العاشر
مصدر قوتنا العظيم

ــرة يف  ــزي ىلع فق ــالة، أود الرتك ــوع الص ــة ملوض ــالل مقدم ــن خ م
ــوع: ــا يس ــق به ــىت 18، نط م

ْرِض يَُكـوُن َمْرُبوًطا يِف 
َ
ُكْم: ُكُّ َمـا تَْربُِطونَُه َعَ األ

َ
وُل ل

ُ
ق
َ
َـقَّ أ »اَلْ

وُل 
ُ
ق
َ
ـَماءِ. وَأ  يِف السَّ

ً
وال

ُ
ْرِض يَُكـوُن َمْل

َ
ونَـُه َعَ األ

ُّ
ُل

َ
ـَماءِ، َوُكُّ َمـا ت السَّ

َبانِـِه 
ُ
ٍء َيْطل يِّ َشْ

َ
ْرِض يِف أ

َ
َنـاِن ِمْنُكـْم َعَ األ

ْ
يًْضـا: إِِن اتََّفـَق اث

َ
ُكـْم أ

َ
ل

ُه َحْيُثَما اْجَتَمَع  نَـّ
َ
ـَماَواِت، أل ِي يِف السَّ

َّ
ِب ال

َ
ُهَما ِمـْن قَِبِل أ

َ
ُه يَُكـوُن ل إِنَـّ

َ
ف

وُن يِف َوْسـِطِهْم« )مـىت 18: 18- 20(.
ُ
ك

َ
ـٌة بِاْسـِي َفُهَناَك أ

َ
الَث

َ
ْو ث

َ
َنـاِن أ

ْ
اث

القوة اليت نناهلا

الفقــرة الســابقة يه مصــدر قوتنــا العظــى بينمــا نواجــه العالــم. 
فهــذه اآليــات تتضمــن لك عنــارص القــوة الــي حنتــاج إيلهــا لــيك نعمــل 
أي يشء نريــد حتقيقــه. فــال يوجــد رئيــس، ول ديكتاتــور، ول قائــد 
عســكري، ول شــخص اعدي خــارج الكنيســة دليــه أصغــر جــزء مــن 

مــة لــلك املســيحيني يف هــذه اآليــات. الســلطة املوصوفــة واملقدَّ

ـَماءِ، َوُكُّ َمـا  ْرِض يَُكـوُن َمْرُبوًطـا يِف السَّ
َ
»ُكُّ َمـا تَْربُِطونَـُه َعَ األ

إِنَُّه 
َ
َبانِِه ف

ُ
ٍء َيْطل يِّ َشْ

َ
ـَماءِ... أ  يِف السَّ

ً
ـوال

ُ
ْرِض يَُكـوُن َمْل

َ
ونَـُه َعَ األ

ُّ
ُل

َ
ت
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ُهَمـا« )مـىت 18: 18-19(. فماهو األكرث مـن ذلك اذلي يمكنك 
َ
يَُكـوُن ل

أن تسـأل مـن أجلـه؟ ل يوجـد يشء ىلع اإلطـالق، أي ل يوجـد أي 
وضـع، أو مشـلكة، أو عـدو، أو معارضة، تُـرتك خارج هـذه الوعود. ولك 
 تماًما ومنتـرًصا تماًمـا تتضمنه هـذه الوعود.

ً
مـا حتتاجـه تلكـون فعـال

ويف تقديـم بعـض اتلعليقـات ىلع هذه الفقـرة، أود أن أعطيكم 
»نسخة ديريك برنس« من مىت 18: 20. وهذه يه الرتمجة احلرفية اخلاصة 
يب: »حيثما قمت بقيادة اثنني أو ثالثة مًعا إىل اسيم، سأكون يف الوسط«.

ســتالحظ أنــي قــد غــريت عبــارة »اْجتََمــَع« إىل »قمــت بقيــادة ... 
مًعــا«. وأســايس هلــذا اتلغيــري ســنجده يف روميــة 8: 14: 

ْبَناُء اهللِ«.
َ
وئلَِك ُهْم أ

ُ
أ
َ
ِيَن َيْنَقاُدوَن بُِروِح اهللِ، ف

َّ
نَّ ُكَّ ال

َ
»أل

ول يمكننــا أن نــرتك الــروح القــدس خــارج أي نشــاط مســييح. 
ــة، فهــذا هــو املــاكن  ــروح القــدس شــخصني أو ثالث فحيثمــا يقــود ال

اذلي يبــدأ فيــه العمــل املهــم.

إىل امسه

ــا »إىل  ــل ترمجته ــيِم،« أفضِّ ــارة »بِاْس ــن عب ــدًل م ــك، ب ــد ذل وبع
ــوع  ــرب يس ــم ال ــأن اس ــح ب ــاع الصحي ــي النطب ــذا يعط ــيم«. وه اس
ــع  ــعبه. ويف الواق ــا ش ــي حوهل ــي يلت ــة ال ــة املركزي ــو انلقط ــيح ه املس



 105

مصدر قوتنا العظيم

احلقيــي، هــذا هــو مــاكن الجتمــاع الوحيــد املســموح بــه للمســيحيني 
ــاء اهلل  ــا ج ــم، عندم ــد القدي ــام العه ــب نظ ــام. فبموج ــذا انلظ يف ه
ــأقوم  ــره، »س ــي يف جوه ــا يع ــم، م ــال هل ــد، ق ــل إىل أرض املوع بإسائي
ــا يل. وســوف أضــع  ــاء بيتً ــه بن ــث ســيتم في ــني مــاكن واحــد حي بتعي
ــه  ــد يف األرض اذلي ســأقبل في ــاكن الوحي ــو امل ــاك، وهــذا ه اســيم هن
ــليم، واكن  ــو أورش ــاكن ه ــذا امل ــني«. واكن ه ــح والقراب ــم اذلبائ منك
»ابليــت« هــو اهليــلك اذلي بنــاه ســليمان. وانلقطــة املهمــة الــي جيــب 
ــرَّبُّ إِلُهُكــْم  ــاُرهُ ال ِي َيَْت

َّ
ــاَكُن ال َم

ْ
ال

َ
مالحظتهــا يه أن اهلل قــال هلــم: »ف

اتـِـَك يِف ُكِّ َمــاَكٍن تـَـَراه.« 
َ
ْن تُْصِعــَد ُمَْرق

َ
يِلُِحــلَّ اْســَمُه فِيــِه، اِْحــَرِْز ِمــْن أ

ــة 12: 11، 13(. ــر تثني )انظ

ونفــس املعيــار صحيــح يف هــذا انلظــام؛ فــال يوجــد ســوى 
ــني املســيحيني. فنحــن ل نلتــي كمــا  ــد للقــاء ب أســاس واحــد معتَم
املعمدانيــني، أو املشــيخيني، أو األســقفيني؛ فهــذا ليــس مــا ســمح بــه 
ــه، وهــذا هــو  ــي في ــز واحــد فقــط حيــق نلــا أن نلت ــاك مرك اهلل. وهن
باســم يســوع. وحيثمــا يقــود الــروح القــدس اثنــني أو ثالثــة إىل اســم 

ــِطِهْم«. ــوُن يِف َوْس
ُ
ك

َ
ــاَك أ ــد: »َفُهَن ــد وع ــوع ق ــوع، فيس يس

ومــن املهــم أن نــدرك أن هــذا األصحــاح اثلامــن عــرش مــن مــىت 
ــل  ــوع يف األناجي ــوارات يس ــن ح ــط م ــني فق ــاين عبارت ــوي ىلع ث حيت
ــث  ــىت 16: 18، حي ــة. واكن األول يف م ــن الكنيس ــا ع ــدث فيه ــي حت ال
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نِيَســِي«. وهنــا، يف مــىت 18: 17، 
َ
بـْـي ك

َ
ْخــَرةِ أ قــال يســوع: »َوَعَ هــِذهِ الصَّ

قــدم يســوع تعليًمــا:

ــْم يَْســَمْع ]مؤمــن غــري تائــب[ ِمْنُهــْم ]اثنــني أو ثالثــة مــن 
َ
»َوإِْن ل

ــْن  َيُك
ْ
ل
َ
ــِة ف نِيَس

َ
ك

ْ
ــَن ال ــَمْع ِم ــْم يَْس

َ
ــِة. َوإِْن ل نِيَس

َ
ك

ْ
ــْل لِل ــني[ َفُق املؤمن

ــارِ.« َعشَّ
ْ
ــِيِّ َوال

َ
َوث

ْ
ــَدَك َكل ِعْن

ملصطلــح  اســتخدامني  حــول  رأيي  لكــم  أقــدم  أن  وأريــد 
»الكنيســة«. فــي مــىت 16، اكن يســوع يتحــدث عن الكنيســة الشــاملة، 
ــاس،  ــع األجن ــن مجي ــني م ــع املؤمن ــو مجي ــي اذلي ه ــد احلقي أي اجلس
ومجيــع األعمــار، ومجيــع اخللفيــات، ومجيــع الطوائــف. فتلــك املجموعــة 
مــن املؤمنــني لــن جتتمــع يف مــاكن واحــد حــىت جتتمــع يف اإلختطــاف 
ــا  ــع فيه ــرة جتم ــذه أول م )انظــر 1 تســالونييك 4: 15- 17(. وســتكون ه
ــع  ــتحيل مج ــن املس ــه م ــاملة. إل أن ــة ش ــا ككنيس ــة بأكمله الكنيس

ــذا ىلع األرض. ــا ه ــاملة يف وقتن ــة الش الكنيس

ومــع ذلــك، اكن يســوع يتحــدث يف مــىت 18 عــن الكنيســة 
املحليــة. ويف األســاس، تبــدأ إشــاراته إىل الكنيســة املحليــة باآليــة 20. 
ونلقرأهــا مــرة أخــرى يف »نســخة ديريــك برنــس«: »حيثمــا تــم قيــادة 
اثنــني أو ثالثــة مًعــا إىل اســيم ...« فهــذا هــو أســاس الكنيســة املحليــة 
احلقيقيــة ليســوع املســيح: اثنــان أو ثالثــة مــن املؤمنــني اذليــن قادهــم 

ــا إىل اســم يســوع. الــروح القــدس مًع
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وإدرااًك منــا بــأن الكنيســة يه جســد يســوع املســيح، جيــب علينــا 
ــت  ــا لس ــة. وأن ــة الكنيس ــة بصح ــة العناي ــق ىلع أهمي ــا أن نتف مجيًع
طبيبًــا، ولكــي كمــا ذكــرت ســابًقا، قــد خدمــت يف اجليــش الريطــاين 
كمجنــد طــيب؛ وذللــك، دلي بعــض املعرفــة بشــأن األجســاد الســليمة. 
ــة  ــيطة للغاي ــق بس ــإن احلقائ ــل اعدي، ف ــم كرج ــا نتلك ــو كن ــىت ل وح
ــن  ــادي، يكــون الاكئ ــاة اجلســد امل ــة: فــي حي ــث تكــون بديهي حبي
ــه.  ــا يُكــِون اجلســد بأكمل ــدد اخلالي ــب متع ــارة عــن مرك ــيح عب ال
ــدأ  ــار، يب ــا يف اإلنهي ــة يف جســد شــخص م ــاة اخللي ــدأ حي ــا تب وعندم
ــن أن  ــال يشء يمك ــه؛ ف ــالل صحت ــة اعت ــخص يف مواجه ــذا الش ه

ــة. ــا الفردي حيــل حمــل صحــة اخلالي

وأود أن أضــع أمامكــم أن نفــس الــيء ينطبــق ىلع جســد 
يســوع املســيح. فــي مــىت 18، نــرى »حيــاة اخلليــة« للكنيســة: اثنــان 
ــم  ــا إىل اس ــدس مًع ــروح الق ــم ال ــن قاده ــني اذلي ــن املؤمن ــة م أو ثالث
ــم تعــد حيــاة هــذه اخلليــة ســليمة، فبغــض انلظــر عــن  يســوع. وإن ل
ــج، أو  ــن الرام ــر ع ــض انلظ ــع؛ أي بغ ــاق أوس ــه ىلع نط ــد نفعل ــا ق م
انلهضــات، أو املؤتمــرات الــي قــد تكــون دلينــا، فــإن جســد يســوع 
املســيح ســيظل يف األســاس غــري صحيــح. فحيــاة اخلليــة الفرديــة أمــر 
ــن  ــة. ول يمك ــف صحيح ــول ىلع وظائ ــل احلص ــن أج ــه م ــد من ل ب
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ــار  ــا تنه ــيح، عندم ــلك ص ــل بش ــيح كلك أن يعم ــوع املس ــد يس جلس
ــدك  ــون جس ــن أن يك ــا يمك ــرث مم ــة، أي أك ــة الفردي ــاة اخللي حي

ــدة. ــع بصحــة جي يتمت

وكمــا تعلمــون، فــإن الرسطــان وأمــراض أخــرى متنوعــة مثلــه يه 
ــة، إن  ــة يف اجلســد. ويف انلهاي ــاة اخللي ــار حي يف األســاس نتيجــة إلنهي

اســتمر النهيــار، قــد حيــدث تدمــري للجســد بأكملــه.

وأنــا مقتنــع بــأن األمــر نفســه ينطبــق ىلع الكنيســة. فــإن اكنــت 
احليــاة اخللويــة »لثنــني أو ثالثــة«، ويه اجلماعــة الوثيقــة للنــاس اذلين 
جتمعــوا مًعــا يف اســم يســوع، ليســت صحيحــة، فــإن جســد الكنيســة 
ــنناقش  ــايل، س ــل اتل ــا. ويف الفص ــون صحيًح ــن أن يك كلك ل يمك

كيــف يمكننــا تعزيــز حيــاة خاليــا ســليمة وباتلــايل منــع اإلنهيــار.
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ــرة  ــل أن هــذه الفق ــا بالفع ــد انلظــر إىل مــىت 18: 18- 20، رأين عن
حتــدد مصــدر لك القــوة الروحيــة. ولك القــوة الــي قــد تكــون مطلوبــة 
ألي احتيــاج موجــودة يف وعــود هــذه اآليــات. لكنــي أعتقــد أن 
ــم. ول  ــوة حماطــة بســور عظي ــأن هــذه الق ــا ب ــاب املقــدس خيرن الكت
يمكنــك الوصــول إىل منطقــة الســلطة املركزيــة الرسيــة إل مــن خــالل 
ــت  ــة. وإن كن ــات الصحيح ــو العالق ــياج ه ــذا الس ــياج؛ وه ــذا الس ه
ل تســتمر وتعيــش يف عالقــات صحيحــة مــع أشــخاص آخريــن، فــال 

ــرى. ــالة الك ــوة الص ــول إىل ق ــك الوص يمكن

كن على حق مع اهلل واإلنسان

أعطانا يسـوع إرشـاداته حول هـذا العنرص احليـوي يف بضعة آيات 
 
َ
ْخَطأ

َ
قبـل اآليات السـابقة عـن الصالة. فـي مـىت 18: 15، قـال: »َوإِْن أ

َما«. ويعـي هذا، أن 
ُ
َهـْب وََعتِْبـُه بَيَْنـَك َوَبيَْنـُه وَْحَدك

ْ
اذ

َ
ُخـوَك ف

َ
ْـَك أ إيِلَ

تعالـج األمـر حبق؛ فـال تهمـل اتلعامل مع اإلسـاءات وسـوء الفهم.

ثـم يف ختـام مـىت 18، قال يسـوع ملثـل هـذا اخلـادم اذلي ل يغفر 
وقـد ُغِفـرت هل ديون قدرهـا عرشة آلف مـن الوزنات، لكنـه لم يغفر 
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ديـون ملجـرد مائة دينـار اكنت مسـتَحقة هل. فقد تم تسـليم هذا اخلادم 
إىل اجلالديـن نتيجـة ذللـك؛ وتقول اآليـة األخرية من ذلـك املثل:

ــوا ]تغفــروا[ ِمــْن 
ُ
ك ــْم َتْرُ

َ
ــَماوِيُّ َيْفَعــُل بُِكــْم إِْن ل ِب السَّ

َ
ــَذا أ

َ
هك

َ
»ف

ـِـِه« )مــىت 18: 35(. ِخيــِه َزالَت
َ
وبُِكــْم ُكُّ َواِحــٍد أل

ُ
ل
ُ
ق

وجنــد أن عــدم الغفــران، والضغينــة، واملواقــف اخلطــأ، والعالقــات 
ــة. ول يعــرف  املكســورة تســتبعد املســييح عــن مــاكن الصــالة القوي
عــدد كبــري مــن املســيحيني أي يشء عن قــدرة هــذه املاكنــة يف الصالة؛ 
وذلــك ألنهــم ل حيافظــون ىلع عالقــات صحيحــة مــع اآلخريــن. وأرجو 
أن تســمحوا يل بــأن أقــدم لكــم عبــارة شــاملة مهمــة: ل يمكنــك أن 
ــع  ــة م ــة صحيح ــون يف عالق ــان، وأن تك ــع إنس ــا م ــون خمطئً تك
ــع اإلنســان،  ــة صحيحــة م ــذا مســتحيل. وإن كنــت ىلع عالق اهلل؛ فه
ــع اهلل،  ــق م ــت ىلع ح ــع اهلل. وإن كن ــق م ــون ىلع ح ــك أن تك يمكن

فســتكون ىلع حــق مــع اإلنســان.

ودعــوين أؤكــد ىلع هــذه انلقطــة بتوضيــح بســيط للغايــة. فصليــب 
ــاج إىل  ــن يف احتي ــي. وحن ــرأيس واألف ــن، أي ال ــم عمودي ــيح يض املس
ــن  ــني م ــالن نوع ــا يمث ــل، وهم ــب الاكم ــول ىلع الصلي ــا للحص لكيهم
العالقــات. فالــرأيس هــو عالقــة اإلنســان بــاهلل؛ واألفــي هــو عالقــة 
ــه،  ــي خــارج موضع ــود األف ــإن اكن العم ــه اإلنســان. ف اإلنســان بأخي
فأنــت ل حتتــاج إىل شــخص خيــرك أن العمــود الــرأيس ســيكون خــارج 
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ــا مــع أخيــك اإلنســان، فــال يمكنــك  موضعــه أيًضــا. وإن كنــت خمطئً
أن تكــون ىلع حــق مــع اهلل.

فدعونــا ننظــر يف كيفيــة تطبيــق هــذا اتلوضيــح ىلع العالقــات يف 
احليــاة املســيحية. فواحــدة مــن أكــر مصــادر املشــالك، أي أكــر ترُسب 
ــة  ــة الرسي ــا أن املنطق ــأ. كم ــات اخلط ــة، يه العالق ــوة يف الكنيس للق
ــجام  ــب اهلل لإلنس ــو طل ــياج ه ــة بس ــلطان حماط ــلك الس ــة ل املقدس
واملصاحلــة، وهــو مــا لــن يغــريه. فيجــب عليــك احلفــاظ ىلع العالقــات 
الصحيحــة مــع اجلميــع. وإن لــم تقــم بذلــك، ل حيــق لــك الوصــول إىل 

هــذه املنطقــة احليويــة للصــالة.

انسجام ال يقاوم

ربمــا يكــون انهيــار املــزنل هــو أكــر نقطــة ضعــف يف املســيحية 
اإلجنيليــة. قــال يل ابــن رايع متشــدد بــارًزا يف إحــدى املــدن الكــرى: 
»أعــرف أربعــني خادًمــا متشــدًدا شــخصيًا، ومــن مجيعهــم، ل أعــرف 

بيتًــا ســعيًدا حًقــا«.

وهـذه العبـارة صادمـة، إل أنهـا تكشـف عـن حقيقـة مهمـة: 
فيمكنـك أن تكـون ىلع حـق يف مجيـع العقائـد وىلع خطـأ تـام يف 
مجيـع عالقاتك. فاملسـيحية ليسـت يف املقـام األول دينًـا للعقيدة، بل 
يه ديـن العالقـات؛ وهـذا هو مـا يؤكده الـروح القدس نلـا يف الوقت 
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احلارض. فدعونا ننسـجم، ثم سـنكون ل يمكـن مقاومتنا يف الصالة.

ويتــم اتلعبــري عــن مبــدأ النســجام هــذا يف إجنيــل مــي 18: 19: 
َبانـِـِه...« ومــن املهــم 

ُ
ٍء َيْطل يِّ َشْ

َ
ْرِض يِف أ

َ
َنــاِن ِمْنُكــْم َعَ األ

ْ
َفــَق اث »إِِن اتَّ

ــة  ــس اللكم ــَق« يه نف ــة »اتََّف ــة املرتمج ــة ايلوناني ــرف أن اللكم أن نع
الــي تُشــتَق منهــا اللكمــة ســيمفونية أو انســجام. وبعبــارة أخــرى، »إن 

ــم ىلع األرض ...« ــان منك ــجم اثن انس

ــد  ــري. وأعتق ــاق الفك ــرد التف ــة هل بمج ــوم ل عالق ــذا املفه وه
أنــه مــن قبيــل الســخرية املطلقــة ىلع النســجام )ســيمفونية( اذلي اكن 
ــق ىلع  ــا نتف ــيحيون: »دعون ــول املس ــا يق ــه عندم ــدث عن ــوع يتح يس
ذلــك«، ومــع ذلــك هــم ل يتفقــون، أي أنهــم أبعــد مــا يكونــوا عــن 
ــم ابلعــض. وتشــري لكمــة ســيمفونية  ــات الصحيحــة مــع بعضه العالق
ــدة.  ــن األرواح يف وح ــني م ــني اثن ــزج ب ــق، وامل ــجام، واتلواف إىل النس
ــن  ــه؛ ول يمك ــم أي يشء تطلبون ــوف يت ــك، س ــدث ذل ــا حي وعندم

ــم. ــف أمامك ــه أن يق ــا! ول يشء يمكن ــم حينه مقاومتك

أنـا لسـت موسـيقيًا، بـل وبعيـًدا عـن ذلـك. ولكـي أعلـم أنـه من 
أجـل احلصـول ىلع سـيمفونية موسـيقية، هنـاك احتيـاج إىل عنرصيـن 
ىلع األقـل: أحدهمـا قائـد األوركسـرتا، واآلخر هـو العالمات املوسـيقية. 
فيمكنـك احلصـول ىلع مجيع مكونات األوركسـرتا، ولكـن إن لم يكن 
دليـك قائد أوركسـرتا وعالمات موسـيقية، فلن تكون هناك سـيمفونية.
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ــا كذلــك. فللحصــول ىلع ســيمفونية  وهــذا املفهــوم ينطبــق روحيً
روحيــة حقيقيــة، جيــب أن يكــون دليــك قائــد أوركســرتا وعالمــات 
موســيقية. وقائــد األوركســرتا هــو الــروح القــدس؛ والعالمــات 
املوســيقية يه مشــيئة اهلل الــي يعلنهــا الــروح القــدس. فعندمــا يــأيت 
مســيحيان بانســجام إىل مشــيئة اهلل الــي يعلنهــا الــروح القــدس، فــإن 
ــه ســيتم حتقيقــه. ولــن يوجــد فشــل؛ فاألمــر مضمــون. لك مــا يطلبان

االتفاق بني الزوج والزوجة

 هنــا: يف الطبيــي، مــن همــا 
ً

اســمحوا يل أن أطــرح ســؤال
ــوات؟  ــا يف الصل ــرث توافًق ــا األك ــب أن يكون ــذان جي ــخصان ال الش
إن اكنــت إجابتــك يه الــزوج والزوجــة، فســتكون صحيًحــا. ولكــن 

ــل؟ ــون بالفع ــات يتفق ــن األزواج والزوج ــم م ك

ــألت:  ــيحيني، وس ــوة مس ــع ألخ ــرة يف جتم ــدث ذات م ــت أحت كن
»كــم مــن األزواج هنــا جيــدون مــن الســهل التفــاق مــع زوجاتهــم؟« 
ــده  ــع ي ــو اذلي رف ــري ه ــد كب ــن حش ــد م ــل واح ــد إل رج ــم يوج ول
خجــاًل. فحقيقــة األمــر يه أن اإلنســان الطبيــي ل جيــد مــن الســهل 
ــتحيل  ــن املس ــون م ــكاد يك ــاق ي ــخص. فالتف ــع أي ش ــاق م التف
ــدة لــذات  بالنســبة لألنــا القديمــة، وغــري املتجــددة، واملشاكســة، واملؤكِّ
ــم  ــتحيل يف العال ــن املس ــون م ــكاد يك ــر ي ــان؛ فاألم ــي لإلنس ال
ــد  ــم اجلدي ــد ويف العال ــه غــري ممكــن إل يف اإلنســان اجلدي ــم. إن القدي
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ــويس 3: 11-8( . ــال ، كول ــبيل املث ــر، ىلع س ــيح )انظ ــوع املس اذلي بيس

أؤمــن تماًمــا أنــه ل يوجــد احتيــاج يف الكنيســة ايلــوم أكــرث مــن 
ــام،  ــرص ونظ ــي لك ع ــة؛ واألب واألم. ف ــزوج والزوج ــني ال ــاق ب التف
ــة  ــاك وحــدة مركزي ــت هن ــت احلــارض، اكن ــن آدم وحــواء حــىت الوق م
واحــدة يف لك حيــاة لإلنســان، وهــذه الوحــدة يه ابليــت. وهــذه انلقطــة 
ــخ البــرشي.  ــة اتلاري ــك حــىت نهاي ــة ل ختتلــف، وســتظل كذل املركزي
ــت  ــها حت ــوس؛ ويه نفس ــب انلام ــة بموج ــذه الطريق ــت به ــد اكن وق
ــتكون يه  ــة؛ وس ــع ابلطارك ــة م ــذه الطريق ــت به ــد اكن ــة. فق انلعم
ــا يه  ــاة اإلنســان لكه ــة حلي ــي. فالوحــدة املركزي نفســها يف امللــك األل
املــزنل؛ وعندمــا يتــم تقســيم املــزنل، يتــم تدمــري لك احليــاة البرشيــة يف 
نهايــة املطــاف. ول أعتقــد أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك أي خــالف 

حــول هــذه احلقيقــة.

وليــس هنــاك مشــلكة واحــدة يف العالــم ايلــوم أكــر مــن انهيــار 
جريــت مــي 

ُ
املــزنل. وقــد ســافرت ىلع نطــاق واســع كواعــظ، وقــد أ

ــوريت  ــون مش ــخاص يطلب ــل أش ــن قِبَ ــر م ــت آلخ ــن وق ــالت م مقاب
ويســألوني عــن رأيي يف مشــالك ادلولــة الــي كنــت أحتــدث فيهــا. وقــد 
ــا  ــه بمــا أنــي لســت مواطنً كنــت حريًصــا يف العــادة ىلع إخبارهــم أن
ــالك  ــل مش ــو ح ــن أن دوري ه ــداً م ــن متأك ــم أك ــا ل ــم، فأن يف بدله
دوتلهــم. ثــم قــد يســألوين عــن قضايــا اجتماعيــة أخــرى؛ ولــم أفــرتض 
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ــًدا أن أكــون خبــرًيا، لكنــي قــد أشــعر باحلريــة يف تقديــم رأيي. ويف  أب
معظــم األحيــان، كنــت أود أن أعلــق ىلع أن القضيــة األكــرث خطــورة 
ــة  ــر حال ــتظل أك ــك، س ــال ش ــزنل. وب ــار امل ــوم يه انهي ــم ايل يف العال
ــم؛ إنمــا تبــدأ بالنهيــار  ــة تواجــه الكنيســة يف مجيــع أحنــاء العال طارئ

ــزوج والزوجــة. بــني ال

إن انهيــار الوحــدة بــني الزوجــني هــو مصــدر لك املشــالك العائليــة 
ــن األب واألم  ــم يك ــال، إن ل ــبيل املث ــى س ــك. فع ــن ذل ــة ع انلاجت
ــال  ــا. فاألطف ــًدا ىلع أطفاهلم ــيطرة أب ــا س ــون هلم ــن يك ــدان، فل متح
ــم.  ــني وادليه ــق ب ــدم تواف ــاك ع ــون هن ــا يك ــا عندم ــون دائًم يعرف
وتؤثــر هــذه املشــلكة ىلع العديــد مــن جمــالت احليــاة األخــرى كذلــك؛ 
وبغــض انلظــر عــن وجهــة انلظــر الــي نعترهــا مشــلكة، فإنهــا ترتكــز 

ــا يف هــذه العالقــة. اغبًل

الصلوات اليت تعاق

ــور  ــد املذك ــا ىلع اتلأكي ــًدا ملحوًظ ــرس تأكي ــول بط ــى الرس أعط
ــات: ــني األزواج والزوج ــة ب ــن العالق ــة ع ــد الكتاب ــابًقا عن س

ِفْطَنِة َمَع اإِلنَاءِ 
ْ
ونُوا َسـاكِنَِن ِبََسـِب ال

ُ
يَُّها الرَِّجاُل، ك

َ
ذلُِكـْم أ

َ
»ك

ـاِت 
َ
َوارِث

ْ
َراَمـًة، َكل

َ
ْضَعـِف، ُمْعِطـَن إِيَّاُهـنَّ ك

َ
النَِّسـاِئِّ ]الزوجـات[ َكأل

َواتُُكْم.« )1 بطرس 3: 7(
َ
ََياةِ، لَِيْ الَ ُتَعـاَق َصل يًْضـا َمَعُكْم نِْعَمـَة الْ

َ
أ
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ــني  ــرس وب ــه بط ــار إيل ــا أش ــني م ــت ب ــك أن ربط ــبق ل ــل س فه
ــا اكن يشــري إيلــه بطــرس هــو أن  تلــك اللكمــات الســبع األخــرية؟ فم
ــزوج والزوجــة ســيعيق صلواتهــم؛ وهــذا هــو  عــدم اإلنســجام بــني ال
ــدأ العــام. فمــن أجــل احلصــول ىلع إســتجابات  أحــد األمثلــة ىلع املب
ــا، جيــب أن »ننســجم«؛ وجيــب أن نكــون يف تناغــم. وجيــب  لصلواتن
ــا  ــة. وعندم ــدة روحي ــون يف وح ــب أن نك ــق؛ وجي ــون يف تواف أن نك
ــق لك  ــم حتقي ــة، ســوف يت ــك املــاكن مــن الوحــدة الروحي نصــل إىل ذل

ــه. يشء نطلب

ودعــوين أكــون رصحيًــا هنــا. أنــا زوج؛ وأنــا أعلــم أنــه ليــس مــن 
ــر  ــي؛ فاألم ــم رويح حقي ــخصان يف تناغ ــش ش ــًدا أن يعي ــهل أب الس
يتطلــب وجــود الهتمــام. وجيــب ىلع لك منهمــا أن يــدرك قيمــة ذلــك، 
ــن الزوجــني،  ــاة لك م ــب وحــده يف حي ــل الصلي ــن خــالل عم ــه م وأن
ســيتم حتقيــق هــذا األمــر؛ لكــن املاكفــآت يه األعظــم. وصدقــوين، 
األمــر يســتحق اجلهــد املبــذول للوصــول إىل ذلــك املــاكن مــن الوحــدة.

ــيح  ــوع املس ــون بيس ــن يؤمن ــات اذلي ــإن اكن األزواج والزوج ف
ــش يف  ــتطيعون العي ــدس ل يس ــروح الق ــة ال ــوا معمودي ــن نال واذلي
إنســجام، فإنهــم ل يملكــون أي يشء يســتحق اتلصديــر إىل بقيــة العالم. 
ــات،  ــاكاكت، واإلحباط ــن الحت ــل م ــه بالفع ــا يكفي ــه م ــم دلي فالعال
ــه  ــك تلقدم ــا دلي ــو لك م ــذا ه ــإن اكن ه ــر. ف ــامات، واتلناف والنقس
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ــار إن  ــه نلفســك؛ ول تصــدره لآلخريــن. فاختب لآلخريــن، فاحتفــظ ب
ــا هــو مــا إن اكن يعمــل يف املــزنل أم ل. فــإن  ــا يعمــل حًق اكن مــا دلين
لــم يعمــل يف مزنلــك، فــال حتــاول أن جتعلــه يعمــل يف أي مــاكن آخــر. 

ــد  ــزنل إن اكن أح ــه يف أي م ــة أن ــف برسع ــمحوا يل أن أضي واس
الزوجــني غــري مؤمــن، فهــذه مســألة خمتلفــة. وكذلــك، بالطبــع، 
ــا  ــذان يمكــن أن جيتمع ــدان ال ــا الوحي األزواج والزوجــات ليســا هم
يف الصــالة؛ لكنهمــا الثنــان األكــرث وضوًحــا. وكمــا لحظنــا يف وقــت 
ســابق، عندمــا يكــون الــزوج والزوجــة منســجمني، فــإن صلواتهمــا ل 
تقــاَوم. فعندمــا يتفــق الــزوج والزوجــة مــع بعضهمــا ابلعــض ويلمســان 
اهلل يف وقــت واحــد، فــإن مــا يطلبانــه ســيتم تســويته؛ وســيتم حتقيقــه.

ومــع ذلــك، أعــرف مــن اتلجربــة أن الشــيطان ىلع درايــة بمبــدأ 
ــذور  ــل مــن ب ــم القلي ــا بوســعه تلقدي اإلنســجام، وســوف يفعــل لك م
ــاكك. ول  ــن الحت ــل م ــاط، أو القلي ــن اإلحب ــل م ــالف، أو القلي اخل

ــك. ــق صلوات ــيك يعي ــا ل ــرًيا أو ُمهًم جيــب أن يكــون اخلــالف كب

حتويل القلوب

ــة. ورجــايئ  ــق شــخي للغاي ــم هــذا الفصــل بتطبي ــد أن أخت أري
اعدة  دليــه  احلمــاس  ألن  ببســاطة،  متحمًســا  أتــركك  ل  أن  هــو 
ــول  ــد الوص ــك إىل ح ــط علي ــب أن أضغ ــي جي ــد أن ــاؤل. وأعتق اتلض
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ــت  ــد قل ــك اآلن. فق ــم وشــخي، وســأفعل ذل ــي، ومحي ــرار حقي إىل ق
ــزوج  ــا ال ــالة هم ــاق يف الص ــة يف التف ــرث طبيعي ــخصني األك أن الش
والزوجــة. واقتنــايع الراســخ هــو أنــه إن قــام األزواج بذلــك، فســيكون 
هــذا هــو اتلغيــري ادلائــم واألهــم اذلي يمكــن أن حيــدث يف اعملنــا يف 

ــارض. ــت احل الوق

ــاب  ــخ الكت ــض نس ــه يف بع ــون أن ــاس ل يدرك ــن انل ــري م وكث
املقــدس، جنــد أن اللكمــة األخــرية يف العهــد القديــم يه »بِلَْعــٍن«. فهــل 
ــم يه  ــد القدي ــرية يف العه ــة اهلل األخ ــت لكم ــد اكن ــك؟ فق ــت ذل أدرك
ــا  ــد تُِركن ــا ق ــك، لكن ــول ذل ــد؛ فل ــد اجلدي ــة. نشــكر اهلل ىلع العه لعن

ــذا: ــولن ه ــم تق ــد القدي ــن العه ــان م ــان األخريت ــة. فاآليت للعن

ــْوِم  َ ، ايلْ ــْوِم الــرَّبِّ ْبــَل َمــِيءِ يَ
َ
ــِيَّ ق ــا انلَّ ُْكــْم إِيلِيَّ ْرِســُل إيِلَ

ُ
ــَذا أ نَ

َ
»هأ

ْبَنــاءِ َعَ 
َ
ــَب األ

ْ
ل
َ
ْبَنــاءِ، َوق

َ
ــَب اآلبَــاءِ َعَ األ

ْ
ل
َ
َمُخــوِف، َفــَرُدُّ ق

ْ
َعِظيــِم َوال

ْ
ال

ــٍن«. )مــاليخ 4: 5- 6( ْع
َ
ْرَض بِل

َ
ْضَِب األ

َ
 آِتَ وَأ

َّ
ــال ــْم. ئِلَ آبَائِِه

ــام  ــزعج األرض يف األي ــدة س ــلكة وحي ــم مش ــرى أعظ ــل ت فه
ــذه  ــادي ه ــوب تلف ــو املطل ــا ه ــوت. وم ــكك ابلي ــا تف ــرية؟ إنه األخ
اللعنــة؟ جيــب أن نــرى قلــوب اآلبــاء وقــد حتولــت إىل أبنائهــم، واعدت 
ــد  ــن أن يعي ــد اذلي يمك ــالج الوحي ــم. والع ــاء إىل آبائه ــوب األبن قل

ــت. ــرتداد ابلي ــو اس ــوراء ه ــة إىل ال اللعن
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وقــد وعظــت يف كثــري مــن األحيان حــول الحتيــاج إىل اإلنســجام 
ــوا  ــد نكث ــال ق ــا أن الرج ــت علنً ــد قل ــم. وق ــاء وأبنائه ــني اآلب ب
ــاء.  ــا للنس ــد تركوه ــس؛ فق ــادة كنائ ــاء، وق ــؤويلاتهم كأزواج، وآب بمس
إنــه لعــاٍر عليهــم! لكــن اهلل أظهــر يل أن انلقطــة الرئيســية للمصاحلــة 

ــاء. ــم يمكــن اســرتداد األبن ــزوج والزوجــة؛ ث ــني ال يه ب

هل سوف تستجيب؟

مــا وصفتــه للتــو هــو مبــدأ اعم، وأنــا أعلــم أن هنــاك حــالت فردية 
ــدة  ــد أن الوح ــك، أعتق ــع ذل ــا. وم ــق فيه ــة للتطبي ــون قابل ــد ل تك ق
ــد  ــز اتلجدي ــر، ومرك ــب، واجلوه ــييح يه القل ــت املس ــرتَّدة يف ابلي املس
الــرويح. ذللــك ســأطلب اآلن أن يكــرس األزواج والزوجــات ىلع حــد 
ــهم  ــر، أنفس ــاعدة اهلل القدي ــاب، بمس ــذا الكت ــرأون ه ــن يق ــواء، مم س
ــدة نيابــة عــن دوتلهــم. ومنازهلــم يلصبحــوا مراكــز صــالة فعالــة وموحَّ

فهــل ســوف تفعــل هــذا اللــزام؟ فــإن كنتــم، كــزوج أو كزوجــة، 
ــم  ــب منك ــة، أطل ــذه الطريق ــكم به ــوا أنفس ــدون أن تكرس تري
الوقــوف ىلع أقدامكــم وأنتــم تقــرأون هــذا. وإن لــم تكونــوا يف مــاكن 
يمكنكــم أن تقفــوا فيــه جســديًا اآلن، فأرجــو ىلع األقــل أن تتخيلــوا 
أنفســكم تقفــون أمــام املذبــح يف الــزام وإخــالص للــرب. فبالوقــوف 
بهــذه الطريقــة، ســواء باملعــى احلــريف أو املجــازي، أنتــم تتخــذ قــراًرا، 
نكــم اهلل، وختضعــون جلميــع نقــاط ضعفــك اإلنســانية،  أي كمــا يمكِّ
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ــة  ــالة بطريق ــًدا للص ــاعة فصاع ــك الس ــن تل ــكم م ــس أنفس بتكري
جديــدة وفعالــة للتدخــل اإللــي يف قيــادة ادلول الــي تعيشــون فيهــا 

ــم. ويف مجيــع دول العال

واآلن أريــد أن أصــي مــن أجلكــم فيمــا يتعلــق بالقــرار 
اللحظــة. بــه يف هــذه  الشــخي اذلي ســتقومون 

ــن لك  ــة ع ــك بانلياب ــيح، آيت إيل ــرب يســوع املس ــم ال ــارب، باس ي
شــخص قــد وقــف ىلع قدميــه، ممــن قــد اختــذ القــرار اذلي أوضحتــه 
هل مــن لكمتــك. ويف اســم يســوع اثلمــني، أصــي مــن أجــل لك واحــد، 

ــدة. فمــن اآلن فصاعــًدا، ســتأيت بركتــك عليهــم بطريقــة جدي

يــا رب، عــن طريــق اختيــار إرادي متعمــد، هم قــد ربطوا أنفســهم 
بمقاصــدك للعالــم ولمتــداد ملكوتــك. وىلع هذا األســاس، أطلب منك، 
أن تباركهــم، مــن اآلن فصاعــًدا، وأن توحدهــم مــع أزواجهــم بطريقــة 
جديــدة، وأن تمنحهــم رؤيــة جديــدة، وتفانيًــا جديــًدا، وهدفًــا جديــًدا. 

ــاك  ــون هن ــا يك ــه. وعندم ــت اذلي يمثلون ــارك ابلي ــوك ب أرج
حــزن، ومأســـاة، وانقســام، وحيــث يتناثــر بعضهــم ويضيعــون علـــى 
ــت  ــذا ابلي ــتعادة ه ــوع لس ــم يس ــي اآلن باس ــا رب، أص ــدو، ي ــا يب م
ــا. يف اســم  ــي يعيشــون فيه ــع األس يف ادلول ال ــوت مجي ولســرتداد بي

ــني. ــوع، آم يس
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الفصل الثاني عشر

الصالة - أواًل وقبل كل شيء

وصفــت لكــم قــوة الصــالة فيمــا يتعلــق باملؤمنــني اذليــن هــم ىلع 
عالقــة صحيحــة مــع بعضهــم ابلعــض. وأريــد اآلن مناقشــة الصــالة 

فيمــا يتعلــق بمجــال احلــرب الروحيــة.

وبينما نكتشف هذا املوضوع ، سيكون نصنا هو 1 تيموثاوس 2: 1–-4 

ــَواٌت َوابْتَِهــاالٌَت 
َ
ْن ُتَقــاَم َطلَِبــاٌت َوَصل

َ
ٍء، أ َل ُكِّ َشْ وَّ

َ
ــُب أ

ُ
ْطل

َ
أ
َ
»ف

ــْم يِف  ــَن ُه ِي
َّ

ــِع ال ــوِك وََجِي
ُ
ُمل

ْ
ــِل ال ْج

َ
ــاِس، أل ــِع انلَّ ــِل َجِي ْج

َ
َراٌت أل

ُّ
ــك َوتََش

نَّ 
َ
ــاٍر، أل

َ
ــَوى َوَوق ــًة يِف ُكِّ َتْق ــًة َهاِدئَ ــاةً ُمْطَمئِنَّ ِــَيْ َنْقــِيَ َحَي َمْنِصــٍب، ل

ــاِس  ــَع انلَّ نَّ َجِي
َ
ــُد أ ِي يُِري

َّ
ــا اهللِ، ال ِصَن

ِّ
ى ُمَل َ ــوٌل دلَ ــٌن َوَمْقُب ــَذا َحَس ه

ــوَن.«
ُ
ــقِّ ُيْقبِل َ ــِة الْ

َ
 َمْعرِف

َ
ــوَن، َوإِل ُص

ُ
َيْل

إن الفقــرة الــي قرأناهــا للتــو يه عــرض رائــع للحقيقــة املنطقيــة؛ 
ــس إىل  ــي تســبقها. فــي رســائل بول ولك خطــوة تنمــو مــن اخلطــوة ال
ــاوس، اكن تركــزيه ىلع بعــض الحتياجــات األساســية للكنيســة.  تيموث

 اكحتيــاج أســايس للكنيســة؟
ً

فمــن أيــن بــدأ؟ ومــا اذلي ذكــره أول

أدرج بولــس العديــد مــن النشــاطات املتعلقــة بهــذ الحتيــاج، أي 
الطلبــات، والصلــوات، والبتهــالت، والتشــكرات، ولكــن إن كنــت 
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ســأخلصها يف لكمــة اعمــة واحــدة، فســيكون ذلــك الصــالة. فقــد قــال 
ٍء«، حنــن حنتــاج إىل الصــالة«. َل ُكِّ َشْ وَّ

َ
بولــس: »أ

نصلي ملن هم يف منصب

ــا  ــن ىلع قائمــة الصــالة املــوَص به ــة اتلايلــة أول اذلي ــِرّف اآلي تُع
ــْم يِف  ــَن ُه ِي

َّ
ــِع ال ــوِك وََجِي

ُ
ُمل

ْ
ــِل ال ْج

َ
ــي »أل ــب أن نص ــة. فيج للكنيس

َمْنِصــٍب« )1 تيموثــاوس 2: 2(. ويف العديــد مــن اتلجمعــات الكبــرية يف 
ــا، ســألت هــذا الســؤال: »كــم  ــي وعظــت فيه ــات املتحــدة ال الولي
واحــد منكــم صــى ايلــوم لرئيــس الوليــات املتحــدة؟« ولألســف، لــم 
أحصــل ىلع إجابــة إجيابيــة أكــرث مــن 20 يف املائــة مــن انلــاس. ابلتــة. 
ــإن اكن  ــور. ف ــن اجلمه ــة م ــوايل 2 يف املئ ــتجابة ح ــون الس واعدة، تك
أعضــاء جســد املســيح لــن يصلــوا ملــن هــم يف منصــب يف دوهلــم، فمــن 
ســيفعل ذلــك؟ وأعتقــد بصــدق أن لكمــة اهلل تعــي بالضبــط مــا تقــوهل. 
فيجــب أن يكــون العنــرص األول يف قائمــة صــالة املســييح العــادي لك 

يــوم هــم أوئلــك اذليــن يف منصــب.

حياة هادئة ومطمئنة

ــَيْ  ِ ــه؟ »ل ــن أجل ــي م ــب أن نص ــا جي ــايل مل ــر اتل ــو األم ــا ه وم
ــاٍر« )1 تيموثــاوس 2: 2(؛          

َ
ــًة َهاِدئَــًة يِف ُكِّ َتْقــَوى َوَوق َنْقــِيَ َحَيــاةً ُمْطَمئِنَّ

ــرث  ــن أك ــر ع ــف تع ــه. فكي ــب أن نقدم ــب اذلي جي ــو الطل ــذا ه فه
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مــا حنتاجــه نلحيــا مثــل هــذه احليــاة؟ ســأخلصها يف لكمتــني: احلكومــة 
اجليــدة. فهــذه اآليــة يه حًقــا تعريــف ملــا جيــب ىلع احلكومــة اجليــدة 
ــاٍر«

َ
ــَوى َوَوق ــًة يِف ُكِّ َتْق ــًة َهاِدئَ ــاةً ُمْطَمئِنَّ ــِيَ َحَي ِــَيْ َنْق ــه: »ل أن تضمن

أرجوك اسـأل نفسـك هذا السـؤال عـن ادلولة الي تعيـش فيها: 
هل انلاس هنا يعيشون حياة هادئة ومطمئنة يف لك تقوى ووقار؟ إن لم 
يكن كذلك، فلماذا ل؟ أعتقد أن اإلجابة يه أن املسيحيني لم يصلوا.

اكن اتلفــكك وادلمــار اذلي نــراه حيــدث يف عــدد كبــري مــن ادلول 
ــة اهلل.  ــرون يف لكم ــذ ق ــديدة من ــة ش ــَف بدق ــد وُِص ــم ق ــول العال ح
واكنــت هــذه رســالة اهلل مــن خــالل انلــيب إشــعياء إىل شــعب إسائيــل 

يف ذلــك ايلــوم:

َهــا 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ْرُضُكــْم تَأ

َ
ـارِ. أ ــٌة بِانلَـّ

َ
»باِلَُدُكــْم َخِرَبــٌة. ُمُدنُُكــْم ُمَْرق

ُغَرَبــاءِ.« )إشــعياء 1: 7(
ْ
اَمُكــْم، َوِهَ َخِرَبــٌة َكنِْقــالَِب ال دَّ

ُ
ُغَرَبــاُء ق

وهــذا وصــف دقيــق إىل حــد مــا ملــا حيــدث يف العديــد مــن دول 
العالــم ايلــوم، أليــس كذلــك؟ واملــزية الرائعــة هلــذه الفقــرة يه أن اهلل 
ــام  ــدث أم ــا اكن حي ــم بم ــعبه يلخره ــا إىل ش ــل نبيً ــه أن يرس اكن علي
ــرق  ــم ح ــعب وت ــام أرايض الش ــم اتله ــه إن ت ــن أن ــد تظ ــم. فق أعينه
مدنهــم بانلــريان، فإنهــم ســيدركون مــا جيــري؛ لكــن اكن ىلع اهلل أن 

ــك. ــا يلخرهــم بذل يرســل نبيً
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ــة مــا اكن حيــدث أمــام  ــوا مــن رؤي ــم يتمكن فهــل تعــرف ملــاذا ل
أعينهــم؟ ألنهــم اكنــوا مشــغولني جــًدا باألنشــطة ادلينيــة، أي بالضبــط 
نفــس مــا حيــدث مــع العديــد مــن املســيحيني املعارصيــن. فقــد اكنــوا 
مشــغولني مــع »الكنيســة« دلرجــة أنهــم لــم يســتطيعوا رؤيــة مــا حيدث.

وما يقوهل اهلل يف الفقرة اتلايلة يشري إىل هذا الستنتاج:

ــاِت 
َ
ــْن ُمَْرق ــُت ِم َْم . اتَّ ــرَّبُّ ــوُل ال ــْم، َيُق ةُ َذبَاِئُِك َ ــرْ

َ
ــاَذا ِل ك »لَِم

 . َسُّ
ُ
ــا أ ــوٍس َم ــاٍن َوُتُي

َ
ــول وَِخْرف ــَدِم ُعُج ِ َناٍت، َوب ــمَّ ــْحِم ُمَس ــاٍش َوَش كَِب

ْن 
َ
ــْم أ يِْديُك

َ
ــْن أ ــَذا ِم ــَب ه

َ
ــْن َطل ــاِم، َم َم

َ
ــُروا أ ــوَن تِلَْظَه تُ

ْ
ــا تَأ ِحيَنَم

ُهــَو  َُخــوُر  الْ ــٍة. 
َ
بَاِطل بَِتْقِدَمــٍة  تُــوَن 

ْ
تَأ َتُعــوُدوا  ُدورِي؟ الَ  تَُدوُســوا 

ــَم 
ْ
ِطيــُق اإِلث

ُ
ْســُت أ

َ
َمْحَفــِل. ل

ْ
ــْبُت َونـِـَداُء ال ــْهِر َوالسَّ ُس الشَّ

ْ
َرَهــٌة ِل. َرأ

ْ
َمك

 َّ ْعَياُدُكــْم َبَغَضْتَهــا َنْفــِي. َصــاَرْت َعَ
َ
ْم وَأ

ُ
. ُرُؤوُس ُشــُهورِك

َ
َواالْعتـِـاَكف

ــعياء 1: 14-11( ــا.« )إش َه
َ
ــُت َحْل

ْ
. َملِل

ً
ــال ثِْق

وبينمــا اكن العالــم حيــرتق مبــارشة خــارج معابدهــم، اكن ايلهــود 
مشــغولني بدينهــم، أي براجمهــم، وجلانهــم، وخمططاتهــم اخلاصــة 
بالرتقيــات، ومحــالت عضويتهــم. واكن العالــم وأمتهــم اغرقــني يف 

ــة. ــم احلقيق ــن فه ــوا م ــم يتمكن ــم، ول ــراب أمامه اخل

وبقــدر مــا أشــعر بالقلــق، هــذه صــورة دقيقــة للعديــد مــن ادلول 
ــة أيًضــا.  ــة قاســية للكنيســة احلديث ــا، إنهــا إدان ــم ايلــوم. وحًق يف العال



 125

الصالة أوًل وقبل كل شئ

فنحــن لســنا أفضــل مــن انلــاس يف اهليــلك يف أيــام إشــعياء. وكثــريون 
منــا يف الكثــري مــن ادلول الــي نعيــش فيهــا مشــغولون ببســاطة بادليــن 
اذلي ليــس هل اتصــال حيــوي بالواقــع وهــم ل حيلــون مشــالك انلــاس.

ملاذا احلكومة اجليدة؟

دعونــا نعــود اآلن إىل دعــوة الرســول بولــس يف 1 تيموثــاوس 2. فقــد 
ِيــَن 

َّ
ــوِك وََجِيــِع ال

ُ
ُمل

ْ
ْجــِل ال

َ
قــال نلــا يف اآليــة 2 أننــا جيــب أن نصــي »أل

ــاٍر«
َ
ُهــْم يِف َمْنِصــٍب، لـِـَيْ َنْقــِيَ َحَيــاةً ُمْطَمئِنَّــًة َهاِدئـَـًة يِف ُكِّ َتْقــَوى َوَوق

ى  َ نَّ هــَذا َحَســٌن َوَمْقُبــوٌل دلَ
َ
ويف اآليــة 3، ذهــب بولــس يلقــول: »أل

ِصَنــا اهللِ«. ومــا اذلي اكن يشــري إيلــه بولــس عندمــا كتــب »هــَذا«؟ 
ِّ
ُمَل

اكن يشــري إىل احلكومــة اجليــدة. فاســأل نفســك هــذا الســؤال: مــا اذلي 
ــا اذلي  ــدة؟ وم ــة اجلي ــيئة أم احلكوم ــة الس ــه احلكوم ــق اهلل علي يواف

يرضيــه؟ واإلجابــة واضحــة: احلكومــة اجليــدة.

ــة  ــرث عملي ــبب األك ــس الس ــا بول ــاوس 2: 4، أعطان ويف 1 تيموث
ـاِس  نَّ َجِيــَع انلَـّ

َ
أ ِي يُِريــُد 

َّ
»ال ملوافقــة اهلل ىلع احلكومــة اجليــدة: 

ــوَن«. وبعبــارة أخــرى، يريــد اهلل أن 
ُ
ــقِّ ُيْقبِل َ ــِة الْ

َ
 َمْعرِف

َ
ُصــوَن، َوإِل

ُ
َيْل

يكــون جلميــع انلــاس فرصــة لســماع حــق اإلجنيــل يف ظــل الظــروف 
ــيخلُصون. ــك، س ــماع ذل ــة لس ــك، ونتيج ــة ذلل ــرث مالءم األك

ــرث  ــدة يه األك ــة اجلي ــأن احلكوم ــة ب ــرة الصحيح ــا الفط وخترن
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ــل  ــن أج ــاس م ــول إىل انل ــل والوص ــري باإلجني ــل اتلبش ــة لعم مالءم
ــاك  ــا يكــون هن ــه. فعندم ــن الصعــب حتقيق ــس م املســيح؛ وهــذا لي
ــة، وكســب  ــة األمان ــون، وجريمــة، وقمــع، وخيان ــاب للقان عنــف، وغي
غــري مــرشوع، يعــاق عمــل اإلجنيــل. وألن اهلل يريــد أن حيصــل مجيــع 
ــة  ــد احلكوم ــو يؤي ــة، فه ــماع احلقيق ــة لس ــل فرص ــاس ىلع أفض انل
ــا اذلي  ــا اهللِ«. إذن، م ِصَن

ِّ
ى ُمَل َ ــوٌل دلَ ــٌن َوَمْقُب ــَذا َحَس نَّ ه

َ
ــدة، »أل اجلي

ــك. ــن أجــل ذل ــك؟ جيــب أن نصــي م ــال ذل ســنفعله حي

ــه يف  ــت اذلي يقضون ــه إن قــى املســيحيون الوق ــراًرا أن ــت م قل
 مــن ذلــك، فإنــه ســيكون دليهــم 

ً
انتقــاد احلكومــة للصــالة هلــا بــدل

ــوا  ــم ادلول ليس ــني يف معظ ــن املواطن ــد م ــري. والعدي ــل بكث ــد أق نق
بطيئــني يف النتقــاد. ويف رأيي، يف بعــض األحيــان يكــون قــادة حكومــة 
ــة  ــم مــن معظــم مســيحيي تلــك ادلول ــا ملهمته ــة أكــرث تكريًس ادلول
للقيــام بأعماهلــم كمســيحيني. ويف هــذه احلــالت، يكون دلينــا القليل 
مــن احلــق يف انتقــاد القــادة، ألننــا فاشــلني يف مســؤويلتنا يف الصــالة من 

أجلهــم. ويه ليســت مســؤويلة صغــرية؛ بــل أنهــا مســؤويلة كبــرية.

وعندمــا نصــي مــن أجــل حكومــة جيــدة، مــا هــو الضمــان اذلي 
يمنحنــا إيــاه اهلل؟ ســنجد اإلجابــة يف رســالة يوحنــا األوىل:

ــَب  ــيًْئا َحَس ــا َش ْبَن
َ
ــُه إِْن َطل نَّ

َ
ــَدهُ: أ ــا ِعْن َ ــِي نلَ

َّ
ــُة ال ــِذهِ ِهَ اثلَِّق »َوه

ــُم 
َ
ـَـا، َنْعل

َ
ْبَنــا يَْســَمُع نل

َ
نَّــُه َمْهَمــا َطل

َ
ــُم أ

َ
نَّــا َنْعل

ُ
ـَـا. َوإِْن ك

َ
َمِشــيَئتِِه يَْســَمُع نل
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ــا 5: 14- 15( ــُه.« )1 يوحن ــا ِمْن ْبَناَه
َ
ــِي َطل

َّ
ــاِت ال لَِب ــا الطِّ َ نَّ نلَ

َ
أ

ــة  ــة قوي ــو لكم ــُة« ه ــه »اثلَِّق ــم ىلع أن ــاين املرتَج ــح ايلون إن املصطل
للغايــة تعــي »ثقــة تامــة«. وهــذا ليــس نــواًع مــن تســاؤل اإليمــان، بــل 
نَّــُه 

َ
ثقــة اكملــة يف اهلل. ومــا يه طبيعــة ثقتنــا؟ اســمحوا يل أن أكــرر: »... أ

نَّــُه َمْهَمــا 
َ
ــُم أ

َ
نَّــا َنْعل

ُ
ـَـا. َوإِْن ك

َ
ْبَنــا َشــيًْئا َحَســَب َمِشــيَئتِِه يَْســَمُع نل

َ
إِْن َطل

ْبَناَهــا ِمْنــُه«.
َ
ــِي َطل

َّ
ــاِت ال لَِب ــا الطِّ َ نَّ نلَ

َ
ــُم أ

َ
ــا، َنْعل َ ْبَنــا يَْســَمُع نلَ

َ
َطل

وحنــن نعلــم أن احلكومــة اجليــدة يه إرادة اهلل. ذلا، إن كنــا نصــي 
مــن أجــل حكومــة جيــدة، فإننــا نعلــم أن اهلل يســمعنا. وإن عرفنــا أن 
ــا، ويه  ــي طلبناه ــات ال ــا الطلب ــرف أن دلين ــن نع ــمعنا، فنح اهلل يس
احلكومــة اجليــدة. وهــذا هــو الســتنتاج الوحيــد املمكــن: إمــا أن مــا 
ــا ل نملــك حكومــة  ــه، أو أنن يقــوهل الكتــاب املقــدس غــري موثــوق ب
جيــدة ألننــا ل نصــي مــن أجلهــا. فمــا هــو يف رأيــك اتلفســري الصحيح؟

رأيي هــو أن املســيحيني حيصلــون ىلع حكومــة ســيئة ألنهــم 
يســتحقون ذلــك. وىلع العمــوم، أعتقــد أن شــعب اهلل حيصــل ىلع 
ــعب  ــلطة ش ــن س ــه م ــد أن ــتحقونها. وأعتق ــي يس ــة ال ــوع احلكوم ن
اهلل احلصــول ىلع حكومــة جيــدة لــدلول الــي يعيشــون فيهــا. وإن لــم 
يفعلــوا، فمــاذا أصبحــوا؟ أصبحــوا امللــح اذلي فقــد نكتــه. فنحــن ل 

ــا. ــام به ــا للقي ــا هن ــا اهلل هل ــي وضعن ــة ال ــوم باملهم نق
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هل وعود اهلل هي لليوم؟

ــن  ــل م ــد هائ ــو وع ــام 7: 14، وه ــار األي ــا يف 2 أخب ــننظر قريبً س
لكمــة اهلل. ومــع ذلــك، يعتقــد بعــض املســيحيني أن الوعــود يف العهــد 
ــذه  ــوض يف ه ــل اخل ــارض. ذلا، فقب ــت احل ــق ىلع الوق ــم ل تنطب القدي

ــي: ــا ي ــنا بم ــر أنفس  نذك
ً

ــا أول ــة، دعون اآلي

ْن َمْهَمــا َكنَــْت َمَواِعيــُد اهللِ َفُهــَو فِيــِه »انلََّعــْم« َوفِيــِه »اآلِمــُن«، 
َ
»أل

لَِمْجــِد اهللِ، بَِواِســَطتَِنا« )2 كورنثــوس 1: 20(.

إىل مــن تنطبــق عبــارة »بَِواِســَطتَِنا«؟ جيــب أن يكــون هــذا أنــت 
وأنــا. ودون أي ســؤال ىلع اإلطــالق، فإنــه يشــري إىل مجيــع املســيحيني.

مجيــع وعــود اهلل نلــا مجيًعــا اذليــن جــاءوا إيلــه يف يســوع املســيح 
»ِفيــِه«، ليــس »اكنــوا فيــه« )املــايض(، وليــس »ســيكونوا فيــه« 

)املســتقبل(. هــم اآلن »انلََّعــْم« و »اآلِمــُن«.

ووفًقــا هلــذه العبــارة، لــم تــأيت وعــود اهلل فقــط مــن خــالل اآلبــاء، 
ــَطِتنَا، أي بواســطتك  أو الرســل، أو الكنيســة األوىل. فقــد جــاءت بَِواِس
ــتبعد لك  ــي تس ــة. ف ــذه اآلي ــب ىلع ه ــا اتلغل ــا؛ ول يمكنن ــت وأن أن
هــذه انلظريــات املذهلــة الــي تطبــق لك »اللحــم« ىلع بعــض العصــور 
ــه يف  ــم« نلقضم ــوى »العظ ــا س ــرتك نل ــتقبلية، ول ي ــابقة أو املس الس

ــَطتَِنا«. ــو »بَِواِس ــك؛ فه ــا ل أصــدق ذل العــرص احلــايل. وأن
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ــن  ــياكغو اذلي ــيحيني يف ش ــن املس ــني م ــايئ املقرب ــض أصدق بع
ــد أصبحــت زوجــة أحدهــم  ــة. فق ــوا أزم ــد واجه ــدأوا متشــديني ق ب
ــا  ــى، وأخره ــالت ال ــن ح ــا م ــن عالجه ــة ل يمك ــة حبال مريض
ــت إىل  ــا. ذلا، ذهب ــه ل أمــل يف لكيته ــا )اذلي اكن ملحــًدا( أن أخصائيه
ــد  ــة الشــفاء. وق ــاب عــن كيفي ــا املتشــددة للحصــول ىلع كت مكتبته
ــة  ــول كيفي ــا ح ــرش كتابً ــة ع ــت بأربع ــد خرج ــا: »ق ــت بقوهل اعرتف

ــفاء«. ــة الش ــن كيفي ــًدا ع ــس واح ــن لي ــاة، ولك املعان

فهــل تعلــم مــاذا حــدث؟ هــذان املتشــددان املؤكــدان، قــد وضعــا 
انلقــط ىلع احلــروف لــلك عقيــدة، وقــد ذهبــا إىل كنيســة أســقفية عليــا 
يف ويتــون، إيلنــوي. وقــد قــام رئيــس اجلامعــة األســقفية بدهــن الزوجــة 
بالزيــت باســم الــرب يســوع، وشــفاها اهلل ىلع الفــور. فلمــاذا لــم يعــرف 
ــاح  ــه يف األصح ــرأوا عن ــم يق ــت؟ أل ــن بالزي ــن ادله ــددون ع املتش
ــات 14 ، 15؟ وهــل انقطعــت هــذه  ــوب، اآلي ــن رســالة يعق اخلامــس م

املمارســة عــن األنظــار؟ ل، بــل قــد »اســتبعدوها« بعيــًدا.

ــو  ــا ه ــن م ــنا ع ــا أنفس ــد خدعن ــون ق ــدة، نك ــرات عدي وم
األفضــل نلــا. فنحــن نعيــش ىلع احلليــب اخلــايل مــن ادلســم عندمــا 
ــا  ْن َمْهَم

َ
ــق، »أل ــعر بالقل ــذا أش ــدر ه ــدة. وبق ــع بالقش ــا اتلمت ــق نل حي

ــِد اهللِ،  ــُن«، لَِمْج ــِه »اآلِم ــْم« َوفِي ــِه »انلََّع ــَو فِي ــُد اهللِ َفُه ــْت َمَواِعي َكنَ
بَِواِســَطِي، أنــا ديريــك برنــس«. ودعــي أضــع األمــر ىلع هــذا انلحــو: 
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لك وعــد يف الكتــاب املقــدس ممــا ينطبــق ىلع حالــي وتللبيــة احتيــايج 
ــا. ــك أيًض ــي بالنســبة ل ــر حقي هــو يل ايلــوم؛ واألم

»إذا كان شعيب ...«

عندمــا تكــون هــذه احلقيقــة حــول وعــود اهلل واضحــة يف 
أذهاننــا، دعونــا نــدرس 2 أخبــار 7: 14. فقــد قــال اهلل:

ُبــوا 
َ
ــْوا َوَطل

َّ
ْيِهــْم َوَصل

َ
ِيــَن ُدِعَ اْســِي َعل

َّ
ــإَِذا تََواَضــَع َشــْعِي ال

َ
»... ف

ِفــُر 
ْ
غ

َ
ــَماءِ وَأ ْســَمُع ِمــَن السَّ

َ
إِنَّــِي أ

َ
وَْجــِي، َورََجُعــوا َعــْن ُطُرقِِهــِم الرَِّديــِة ف

ْرَضُهــْم.«
َ
بْــرُِئ أ

ُ
َخِطيََّتُهــْم وَأ

ــل  ــوف أفع ــياء، فس ــة أش ــعيب بأربع ــام ش ــول: »إن ق اكن اهلل يق
ــَن ُدِعَ  ِي

َّ
ــْعِي ال ــم وصــف شــعبه: »َش ــة أشــياء.« لحــظ كيــف ت ثالث

ْيِهــْم«. ويف اللغــة العريــة، هــذه العبــارة تعــي حرفيًــا »شــعيب 
َ
اْســِي َعل

اذليــن يُطلــق اســيم عليهــم«. فــإن كنــت مســيحيًا، فــإن اســم املســيح 
ــيحيني يف أي  ــة للمس ــرث دق ــف األك ــو الوص ــذا ه ــك. وه ــدىع علي يُ

ــاب املقــدس. مــاكن يف الكت

ذلا، يقــول اهلل، »إن اكن شــعيب املســيحيون ســيفعلون أربعــة 
أشــياء، فســأفعل هلــم ثالثــة«. فمــا يه اخلطــوات األربعــة الــي يطلبهــا 
الــرب مــن شــعبه؟ )1( يتواضعــون. )2( يصلــون. )3( يطلبــون وجهــه.    
)4( يرجعــون عــن طرقهــم الرديــة. فــإن حدثــت هــذه األعمــال األربعة، 
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عندهــا يقــدم اهلل وعــده أنــه سيســمع مــن الســماء، ويغفــر خطيتهــم ، 
ويــريء أرضهــم.

فــإن لــم تكــن أرض شــعب اهلل مشــفية، فهــل فشــل اهلل يف فعــل 
ــم يســتوف رشوطــه؟ مــا هــو برأيــك  مــا وعــد بــه؟ أم أن شــعب اهلل ل
اتلفســري الصحيــح؟ هــا هنــا تقييــيم: ل يوجــد يشء خاطــئ مــع اهلل؛ 
فهــو دائًمــا يفعــل مــا وعــد بــه. فــإن لــم تُشــى أرضنــا، فذلــك ألننــا 

ــم نلــيب رشوطــه األربعــة. ل

ــا نراجــع هــذه املتطلبــات. الــرشط األول هــو أن نتواضــع.  ودعون
ول تســأل اهلل أن جيعلــك متواضًعــا، بــل عليــك أن تتواضــع. إنــه قــرار 

جيــب أن تقــوم بــه.

العمل اثلاين هو الصالة، وقد ناقشنا كيفية القيام بذلك.

ــق  ــرش دقائ ــدة ع ــط مل ــي فق ــه اهلل. ل تص ــب وج ــا، أن نطل ثاثلً
مســاء الســبت؛ بــل صــِل حــىت تصــل إىل حضــور اهلل القديــر. 

وصدقــي، ســتعرف عندمــا تتالمــس مــع اهلل.

ــة« يف  ــرق ردي ــح »ط ــة. ومصطل ــا الردي ــن طرقن ــع ع ــا، نرج رابًع
بعــض األحيــان يعلــن فشــلنا. فهــل تــرى، ليــس اللــص، أو التــرسب، 
أو إدمــان اتلصــدع هــو اذلي يعيــق يــد اهلل؛ بــل أنــه الــرش املوجــود يف 
ــلكة يه  ــون املش ــان، ل تك ــم األحي ــا. ويف معظ ــو رشن ــة؛ وه الكنيس
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مــا نفعلــه بــل مــا ل نفعلــه. ونــرى هــذه احلقيقــة بوضــوح يف رســالة 
ــوب 4: 17: يعق

 ».ُ
َ

ذلَِك َخِطيٌَّة ل
َ
ْن َيْعَمَل َحَسًنا َوالَ َيْعَمُل، ف

َ
 أ

ُ
»َفَمْن َيْعرِف

ويف مــىت 25، نــرى مناقشــة أخــرى حــول الفشــل يف اختــاذ اإلجراء 
ــواع مــن انلــاس  ــة أن الصحيــح. ويتحــدث هــذا األصحــاح عــن ثالث
ــه:  ــرب عنــد عودت اذليــن ســيتم اســتبعادهم إىل األبــد مــن حضــور ال
ــل  ــاذا فع ــد ابلطــال، وابلــدلان املاعــز. فم ــذارى اجلاهــالت، والعب الع
هــؤلء انلــاس ممــا تســبب يف اســتبعادهم إىل األبــد مــن وجــود الــرب؟ 

ســأجيب ىلع هــذا الســؤال يف لكمتــني: ل يشء.

ــم يفعــل العبــد  ــم يأخــذن أي زيــت. ول فالعــذارى اجلاهــالت ل
ــاش،  ــاع، والعط ــز اجلي ــت دول املاع ــه؛ وجتاهل ــال يشء بوزنت ابلط
ــْم:  ُك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــال هلــم يســوع: »الْ ــد ق ــراة، واملســجونني. فق والع

ــوا« 
ُ
ــْم َتْفَعل

َ
ــِي ل

َ
ــِر، ف َصاِغ

َ
ــُؤالَءِ األ ــِد ه َح

َ
ــوهُ بِأ

ُ
ــْم َتْفَعل

َ
ــْم ل نَُّك

َ
ــا أ بَِم

 » بـَـِديٍّ
َ
 َعــَذاٍب أ

َ
)مــىت 25: 45(. ومــا يه انلتيجــة؟ »َفَيْمــِي هــُؤالَءِ إِل

ــد  ــن إىل األب ــك وتُلَع ــف! أن تهل ــر خمي ــن فك ــا هل م ــة 46(. ي )اآلي
ــأي يشء! ــام ب ــدم القي ــبب ع بس

وىلع نفــس املنــوال، قــال انلــيب صموئيــل لشــاول وبــي إسائيــل: 
ــْن  ــالَةِ ِم ــِن الصَّ ــفَّ َع

ُ
ك

َ
أ
َ
ــرَّبِّ ف  ال

َ
ــَئ إِل ْخِط

ُ
ْن أ

َ
ــا ِل أ َحاَش

َ
ــا ف نَ

َ
ــا أ مَّ

َ
»وَأ
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ْجلُِكــْم« )1 صموئيــل 12: 23(. فهــو قــد أدرك أن اتلوقــف عــن الصــالة 
َ
أ

اكن خطيــة. اكن أن »ل يفعــل شــيئًا.«

صلي كما أمر اهلل

وهنـا اسـتنتاجنا الرصـني: إن لم تُشـَى أرضنـا، فاخلطأ يقع ىلع 
الكنيسـة. فنحـن لـم نسـتويف رشوط اهلل. وليس اهلل هـو اذلي تغري 
أو فشـل يف الوفـاء بوعـده؛ بل حنن اجلنـاة. فإن لم نتوب ولم نسـتويف 
رشوط اهلل حـىت يتمكن، بدوره، من إبـراء أرضنا، فإن تصنيفنا هو 
ْن ُنْطَرَح 

َ
 أل

َّ
ٍء، إِل امللح اذلي فقد طعمه. وحنن إذن َل نَْصلُُح َبْعُد لَِيْ

َخارًِجـا َونُـَداَس ِمـَن انلَّاِس. ويـا هل من اعر رهيـب إن حدث ذلك!

ومــع ذلــك، ل أعتقــد أن هــذا جيــب أن حيــدث. وابلديــل هــو أننا، 
حنــن الكنيســة، جيــب أن نتــوب. وابلديــل هــو أن نصــي كما أمــر اهلل.

يف الفصــل العــارش، أثبتنــا أن الصــالة يه القــوة العظــى يف العالم. 
ذلا، فــي الفصــل اتلــايل، ســوف أعطيكــم بعــض األمثلــة الشــخصية 
للصــالة الــي غــريت مســار اتلاريــخ، أي الصلــوات الــي رفعتهــا أنــا 
ــا  ــد أنه ــة، وأعتق ــة ومفصل ــا دقيق ــم قصًص ــأقدم لك ــن. وس واآلخري

ستشــجعك بشــلك كبــري.

ومــع ذلــك، فلالســتجابة بشــلك صحيــح للحقائــق الــي درســناها 
يف هــذا الفصــل، دعنــا خنتــم بصــالة اتلوبــة.
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أيهــا اآلب الســماوي، أتينــا إيلــك اآلن باســم الــرب يســوع 
ــام  ــا وآث ــرتف خبطايان ــال، نع ــل داني ــن، مث ــل لك يشء حن ــيح. وقب املس
ــا رب،  ــك ي ــتيفاء متطلبات ــلنا يف اس ــا فش ــرتف بأنن ــن نع ــعبنا. وحن ش
ــب  ــوب، ونطل ــن نت ــعبنا. وحن ــات ش ــتيفاء متطلب ــلنا يف اس ــا فش وأنن
ــيك نغــري  ــة ل منــك أن تغفــر نلــا. وحنــن نصــي أن تســاعدنا ىلع اتلوب
طرقنــا، حــىت يمكننــا حتويــل مســار ادلولــة الــي نعيــش فيهــا. يــا رب، 

ــني. ــي. آم ــوع نص ــم يس ــا. يف اس ــريء أرضن ــوك اب نرج
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الفصل الثالث عشر

ألننا صلينا

ــرف  ــب أن تع ــىت 5: 13. واآلن، جي ــرأ م ــرى نق ــرة أخ ــا م دعون
كيــف ســنقرأ هــذه اآليــة. فبــدون تغيــري املعــى، ســنجعلها شــخصيًا:

ــُح؟ الَ 
َّ
ــاَذا ُيَمل بَِم

َ
ــُح ف

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــْن إِْن ف ْرِض، َولِك

َ
ــُح األ

ْ
ــُن ِمل

َ
»ن

ــاِس« ــَن انلَّ ــَداَس ِم ــا َونُ ــَرَح َخارًِج ْن ُنْط
َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ــَيْ ِ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
نَْصل

شروط الصالة املستجابة

قبــل أن أشــارككم ببعــض شــهادايت الشــخصية اخلاصــة بالصــالة 
الــي أثــرت ىلع اتلاريــخ، أعتقــد أنــه ســيكون مــن املفيــد تلخيــص مــا 

تعلمنــاه حــىت اآلن يف هــذا الكتــاب.

أرشت إىل الســبب الرئيــي وراء كــون الكنيســة يه العامــل 
احلاســم يف الشــؤون العامليــة. فمــا هــو هــذا الســبب؟ هــذا الســبب هــو 
ــة  ــوى الروحي ــع الق ــاركة يف رصاع رويح م ــا املش ــة يمكنه أن الكنيس
ــر ىلع  ــل آخ ــد وكي ــان وادلول؛ ول يوج ــري اإلنس ــر ىلع مص ــي تؤث ال
األرض يمكنــه أن يشــارك يف هــذا الــرصاع الــرويح. ومــرة أخــرى، جنــد 

ــس 6: 12: ــرب يف أفس ــذه احل ــن ه ــدث ع ــد حت ــس ق أن بول
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ــَع  ــاءِ، َم َؤَس ــَع الرُّ ــْل َم ــٍم، بَ ْ ــَع َدٍم َولَ ــْت َم يَْس
َ
ــا ل ــإِنَّ ُمَصارََعَتَن

َ
»ف

 ِّ ــاِد الــرَّ ْجَن
َ
ــَع أ ــِر، َم ْه ــِة هــَذا ادلَّ َم

ْ
ــِم َعَ ُظل

َ
َعال

ْ
ــَع ُوالَةِ ال ــالَِطِن، َم السَّ

ــَماوِيَّاِت« ــِة يِف السَّ وِحيَّ الرُّ

وقــد رأينــا أن اهلل قــد وفــر نلــا وســائل انلــرصة يف العالــم الــرويح. 
وجنــد أســاس لك انلــرصة يف كولــويس 2: 15:

ْشــَهَرُهْم ِجَهــاًرا، 
َ
ــالَِطَن أ يَاَســاِت َوالسَّ  ]املســيح يســوع[ َجــرََّد الرِّ

ْ
»إِذ

َظافـِـًرا بِِهــْم فِيــِه ]يف الصليــب[.«

ــة  ــة الاكمل ــل الغلب ــيح بالفع ــوع املس ــق يس ــب، حق ــى الصلي فع
ــي  ــك وم ــوب من ــني. واآلن، املطل ــداء الروحي ــؤلء األع ــع ه ىلع مجي
ــة.  ــا فعال ــه وجعله ــق نرصت ــو تطبي ــمه ه ــني هل وباس ــه كممثل أن نفعل
ــا املســيح هــو أمــر مــرتوك لكــم ويل  ــاز به ــي ف فإعــالن انلــرصة ال

ــخصيني. ــه الش ــده، وممثلي ــاء جس ــته، أي أعض ككنيس

وقــد فهمنــا أيًضــا أنــه نظــًرا إىل أننــا مدعــوون إىل احلــرب 
ــي  ــة، ال ــلحة الروحي ــن األس ــانة م ــا اهلل ترس ــدم نل ــد ق ــة، فق الروحي

وصفهــا بولــس بوضــوح يف 2 كورنثــوس:

ــاِدَرٌة بِــاهللِ َعَ 
َ
يَْســْت َجَســِديًَّة، بَــْل ق

َ
ْســلَِحُة ُمَاَرَبتَِنــا ل

َ
 أ

ْ
»إِذ

ــِة اهللِ، 
َ
ــدَّ َمْعرِف ــُع ِض ــٍو يَْرتَِف

ْ
ــا َوُكَّ ُعل ــَن ُظُنونً ــوٍن. َهاِدِم ــْدِم ُحُص َه

َمِســيِح.« )2 كورنثــوس 10: 5-4(
ْ
 َطاَعــِة ال

َ
ــٍر إِل

ْ
ِسِيَن ُكَّ فِك

ْ
َوُمْســَتأ
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ــية.  ــة الرئيس ــلحتنا الروحي ــض أس ــِره بع ــا أعت ــفنا م ــد اكتش وق
وســوف أذكرهــم هنــا مــرة أخــرى باختصــار، وهــم: الصــالة، والصــوم، 
ــة  ــة للطبيع ــروح اخلارق ــب ال ــظ، ومواه ــهادة، والوع ــبيح، والش والتس
)والــي، كمــا أرشنــا ســابًقا، يه أســلحة مهمــة أيًضــا، ىلع الرغــم مــن 

ــا لــن نناقشــها بشــلك أكــر ألغــراض هــذا ادلراســة(. أنن

ثــم درســنا بمزيــد مــن العمــق »القــوة الكــرى للعالــم«، وهــو أول 
ســالح رويح نلــا، أي الصــالة. كمــا بدأنــا مــع لكمــات يســوع الــواردة 

يف ثــالث آيــات يف مــىت 18:

ْرِض يَُكــوُن َمْرُبوًطا يِف 
َ
ُكــْم: ُكُّ َمــا تَْربُِطونـَـُه َعَ األ

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ »اَلْ

ــوُل 
ُ
ق
َ
ــَماءِ. وَأ  يِف السَّ

ً
ــوال

ُ
ْرِض يَُكــوُن َمْل

َ
ونَــُه َعَ األ

ُّ
ُل

َ
ــَماءِ، َوُكُّ َمــا ت السَّ

ِــِه  َبان
ُ
ٍء َيْطل يِّ َشْ

َ
ْرِض يِف أ

َ
ــاِن ِمْنُكــْم َعَ األ َن

ْ
ــَق اث َف ــا: إِِن اتَّ يًْض

َ
ُكــْم أ

َ
ل

نَّــُه َحْيُثَمــا اْجَتَمَع 
َ
ــَماَواِت، أل ِي يِف السَّ

َّ
ِب ال

َ
ُهَمــا ِمــْن قَِبــِل أ

َ
إِنَّــُه يَُكــوُن ل

َ
ف

ــِطِهْم«. )مــىت 18: 20-18( ــوُن يِف َوْس
ُ
ك

َ
ــاَك أ ــِي َفُهَن ــٌة بِاْس

َ
الَث

َ
ْو ث

َ
ــاِن أ َن

ْ
اث

وتصــف هــذه الفقــرة مــا أســميه »املــاكن الــرسي لــلك الســلطة«. 
ــذا  ــتثَى. ويف ه ــاج ُمس ــد أي احتي ــيئًا ول يوج ــتثي ش ــم تس ــي ل ف
املــاكن، يمكنــك حتقيــق أي يشء حتتــاج إىل حتقيقــه بالصــالة؛ فقــدرة 
ٍء  ــال، »ُكَّ َشْ ــد ق ــوع ق ــم أن يس ــن نعل ــك. وحن ــة ل ــة متاح اهلل اللكي
ٍء  ــا، »ُكُّ َشْ ــال أيًض ــه ق ــس 10: 27(. لكن ــَد اهللِ« )مرق ــَتَطاٌع ِعْن ُمْس

ــس 9: 23(. ــِن« )مرق ُمْؤِم
ْ
ــَتَطاٌع لِل ُمْس
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وبعبــارة أخــرى، بإيمانــك، ســتصبح قــدرة اهلل اللكيــة متاحــة لــك. 
ــلك الســلطة حمــيم  ــرسي ل ــاكن ال ــذا امل ــا إىل أن ه ــي أرشت أيًض لكن
ــة.  ــات الصحيح ــلك العالق ــو يف ش ــياج ه ــك الس ــياج؛ وذل ــوهل س وح
ولــن تتمكــن مــن الوصــول إىل هــذا الســلطان إل إن كنــت قــد قمــت 
ــاظ  ــات الصحيحــة مــع لك شــخص آخــر واحلف ــة العالق ــة بتنمي بعناي
ــة  ــك عالق ــك. وإن اكن دلي ــون يف قوت ــا يك ــدر م ــة، بق ــا بعناي عليه
ــن  ــف م ــال، موق ــبيل املث ــن، أي ىلع س ــخاص آخري ــع أش ــة م ضعيف
ــاًل إلدارة  ــت مؤه ــت لس ــران، فأن ــدم الغف ــرارة، أو ع ــتياء، أو امل الس

هــذه الســلطة.

األمناط، والربامج، والعمليات

ــا للصــالة يف 1  ــا معينً ثــم رأينــا أننــا قــد ُمِنحنــا نموذًجــا وبرناجمً
تيموثــاوس. ونلــدرس هــذه الفقــرة مــرة أخــرى.

ــَواٌت َوابْتَِهــاالٌَت 
َ
ْن ُتَقــاَم َطلَِبــاٌت َوَصل

َ
ٍء، أ َل ُكِّ َشْ وَّ

َ
ــُب أ

ُ
ْطل

َ
أ
َ
»ف

ــْم يِف  ــَن ُه ِي
َّ

ــِع ال ــوِك وََجِي
ُ
ُمل

ْ
ــِل ال ْج

َ
ــاِس، أل ــِع انلَّ ــِل َجِي ْج

َ
َراٌت أل

ُّ
ــك َوتََش

نَّ 
َ
ــاٍر، أل

َ
ــَوى َوَوق ــًة يِف ُكِّ َتْق ــًة َهاِدئَ ــاةً ُمْطَمئِنَّ ِــَيْ َنْقــِيَ َحَي َمْنِصــٍب، ل

ــاِس  ــَع انلَّ نَّ َجِي
َ
ــُد أ ِي يُِري

َّ
ــا اهللِ، ال ِصَن

ِّ
ى ُمَل َ ــوٌل دلَ ــٌن َوَمْقُب ــَذا َحَس ه

ــاوس 2: 1- 4( ــوَن.« )1 تيموث
ُ
ــقِّ ُيْقبِل َ ــِة الْ

َ
 َمْعرِف

َ
ــوَن، َوإِل ُص

ُ
َيْل

ــاة الرشكــة يف الكنيســة هــو الصــالة. ومــا  والنشــاط األول يف حي
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ــوِك 
ُ
ُمل

ْ
هــو ابلنــد األول يف قائمــة الصــالة؟ تشــري اآليــة 2 إىل اإلجابــة: »ال

ِيــَن ُهــْم يِف َمْنِصــٍب«.
َّ

وََجِيــِع ال

ويف لكمتــني، مــا اذلي نصــي ألجلــه؟ حنــن نصــي ألجــل حكومــة 
ــًة  ــاةً ُمْطَمئِنَّ ــِيَ َحَي ــَيْ َنْق ِ ــالة؟ »ل ــذه الص ــبب ه ــو س ــا ه ــدة. وم جي

ــاوس 2: 2(. ــاٍر« )1 تيموث
َ
ــَوى َوَوق ــًة يِف ُكِّ َتْق َهاِدئَ

نَّ 
َ
ــك: »أل ــح ذل ــدس يوض ــاب املق ــذه يه إرادة اهلل؟ الكت ــل ه وه

ــاوس 2: 3(. ــا اهللِ« )1 تيموث ِصَن
ِّ
ى ُمَل َ ــوٌل دلَ ــٌن َوَمْقُب ــَذا َحَس ه

ــا  ــي توفره ــة ال ــدة؟ ألن ابليئ ــة جي ــق اهلل ىلع حكوم ــاذا يواف ومل
نَّ 

َ
ــُد أ ِي يُِري

َّ
ــو[ ال ــه: »]ه ــة هلدف ــرث مالءم ــدة يه األك ــة اجلي احلكوم

ــوَن« )1 تيموثــاوس 2: 4(.
ُ
َــقِّ ُيْقبِل ــِة الْ

َ
 َمْعرِف

َ
ُصــوَن، َوإِل

ُ
َجِيــَع انلَّــاِس َيْل

ــدر  ــى ق ــح أق ــبة تتي ــة مناس ــد حال ــح أن اهلل يري ــن الواض وم
مــن احلريــة تلقديــم حقيقــة اإلجنيــل إىل مجيــع انلــاس. وبــدون شــك، 

ــل. ــظ باإلجني ــل الوع ــدة عم ــة اجلي ــهل احلكوم ستس

ومــا يه انلتيجــة انلهائيــة هلــذه الصلــوات؟ خيرنــا الكتــاب 
ــه يف إرادة اهلل،  ــرف أن ــل أي يشء نع ــن أج ــا م ــه إن صلين ــدس أن املق

ــا هل: ــا صلين ــوال م ــان نل ــا الضم فدلين

»َوهــِذهِ ِهَ اثلَِّقــُة ]تذكــر أن لكمــة ثقــة يه لكمــة قويــة تعــي »ثقــة 
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ْبَنــا َشــيًْئا َحَســَب َمِشــيَئتِِه يَْســَمُع 
َ
نَّــُه إِْن َطل

َ
َــا ِعْنــَدهُ: أ ــِي نلَ

َّ
اكملــة«[ ال

لَِباِت  ـَـا الطِّ
َ

نَّ نل
َ
ــُم أ

َ
ـَـا، َنْعل

َ
ْبَنــا يَْســَمُع نل

َ
نَّــُه َمْهَمــا َطل

َ
ــُم أ

َ
نَّــا َنْعل

ُ
ـَـا. َوإِْن ك

َ
نل

ْبَناَهــا ِمْنــُه« )1 يوحنــا 5: 14- 15(.
َ
ــِي َطل

َّ
ال

ــا إلرادة اهلل، حنــن نعلــم أن اهلل سيســمع نلــا.  فعندمــا نصــي وفًق
وعــالوة ىلع ذلــك، إن عرفنــا أن اهلل يســمع نلــا، فنحــن نعــرف أن دلينــا 

الطلبــات الــي طلبناهــا منــه.

ومنطــق هــذه العمليــة لكهــا واضــح ومشــجع؛ وُيقــال رصاحــة أن 
احلكومــة اجليــدة يه إرادة اهلل. ذللــك، إن كنــا نصــي مــن أجــل حكومة 
جيــدة، فإننــا نعلــم أن اهلل يســمعنا. وإن عرفنــا أن اهلل يســمع نلــا، فإننــا 
ــا. وإن  ــت نل ــد ُمنح ــدة ق ــة جي ــل حكوم ــن أج ــالتنا م ــم أن توس نعل
لــم يكــن دلينــا حكومــة جيــدة، فمــا هــو الســبب؟ الســبب هــو أننــا 
ــا  ــد أصبحن ــالة، فق ــلنا يف الص ــك، إن فش ــالوة ىلع ذل ــي. وع ــم نص ل
ــا يف األرض. ــوم بعملن ــد نق ــم نع ــن ل ــه؛ وحن ــد نكهت ــد فق ــا ق ملًح

ويتــم توضيــح هــذه العمليــة يف 2 أخبــار، حيــث يعطــي اهلل هــذا 
الوعــد املحــدد لألشــخاص اذليــن يُــدىع عليهــم اســمه:

ُبــوا 
َ
ــْوا َوَطل

َّ
ْيِهــْم َوَصل

َ
ِيــَن ُدِعَ اْســِي َعل

َّ
ــإَِذا تََواَضــَع َشــْعِي ال

َ
»... ف

ِفــُر 
ْ
غ

َ
ــَماءِ وَأ ْســَمُع ِمــَن السَّ

َ
إِنَّــِي أ

َ
وَْجــِي، َورََجُعــوا َعــْن ُطُرقِِهــِم الرَِّديــِة ف

ْرَضُهــْم.« )2 أخبــار 7: 14(
َ
بْــرُِئ أ

ُ
َخِطيََّتُهــْم وَأ
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ــوف  ــه س ــد أن ــد وع ــمة، ويه: أن اهلل ق ــرية حاس ــارة األخ والعب
ــو  ــبب ه ــإن الس ــا، ف ــراء ألرضن ــدث إب ــم حي ــا. وإن ل ــريء أرضن ي
ــي يه: أن  ــا اهلل، وال ــي حدده ــة ال ــرشوط األربع ــم نســتوف ال ــا ل أنن
ــة.  ــا الردي ــن طرقن ــع ع ــه اهلل، ونرج ــب وج ــي، ونطل ــع، ونص نتواض
فاملشــلكة ليســت يه خطيــة غــري اتلائبــني كمــا أنهــا ليســت خطيــة 
اذليــن ل يذهبــون إىل الكنيســة. إنهــا خطيــة شــعب اهلل يه الــي تعيــق 

ــة. ــل أي دول ــن أج ــري م ــة واتلطه انلهض

ـُه  نَـّ
َ
وبعــض هــذه الســتنتاجات نهائيــة. ويقــول الكتــاب، »أل

ــِت اهللِ« )1 بطــرس 4: 17(. فهــذا هــو  ــْن َبْي َقَضــاءِ ِم
ْ
ــَداءِ ال ــُت البْتِ

ْ
َوق

ْ
ال

املــاكن اذلي تبــدأ فيــه دينونــة اهلل دائًمــا. وإن اكن شــعب اهلل ســيخضع 
لدلينونــة، فــإن الطريــق مفتــوح أمــام بركــة اهلل لــيك تتدفــق إىل العالــم. 
وهــايه عبــارة رائعــة أدىل بهــا إيفــان روبرتــس، وهو شــخصية رئيســية 
يف نهضــة ويلــز يف اعم 1904: »احــي الكنيســة فيخضــع العالــم«. وهــذه 
املقولــة ل تــزال صحيحــة ايلــوم. وأينمــا يســتطيع اهلل أن حيي كنيســته، 
ــم. فاملشــلكة يه الكنيســة؛  ــلكة يف خضــوع العال ــه مش ــون دلي ل يك

ويه كذلــك دائًمــا.

أمثلة شخصية للصالة املستجابة

واآلن أود أن أشـارككم ببعض األمثلة الشخصية عن الصالة الي 
تمـت اسـتجابتها يف أمـور الشـؤون ادلويلـة؛ ويه الصلوات الـي رأيتها 
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تسـتجاب ىلع وجه اتلحديـد. وقد يعتقد ابلعض أين أشـعر باتلفاخر من 
خـالل سد هـذه اخلرات؛ وأنـا أؤكد لكم أني لسـت كذلـك. فعندما 
نصـل إىل مسـألة الصـالة، يصبح دلينا احتمـالن، وهما اثنـان فقط. إما 
أن اهلل يسـتجيب الصالة أو ل يستجيب. وإن اكن اهلل يستجيب الصالة، 
فأنـت تكـون سـخيًفا، إن كنت ل تصـي. أما إن اكن اهلل ل يسـتجيب 
للصـالة، فأنـت سـخيف إن كنت تصـي؛ واألمر مـرتوك لـك تلقرر ما 
تعتقـده. أمـا بالنسـبة يل وبليي، فنحـن نؤمن أن اهلل يسـتجيب الصالة 
)انظـر يشـوع 24: 15(. فعندمـا صلينـا ألمـور حمـددة يف اسـم يسـوع، 
عندمـا حتققـت، قبلنـا أن حيـدث هـذا بالشـكر اكسـتجابة لصلواتنـا.

النصر يف معركة العلمني

ــة  ــاء احلــرب العاملي ــال األول اذلي ســأقدمه لكــم حــدث أثن املث
اثلانيــة. وقــد اكن ذلــك عندمــا كنــت جنديًــا بريطانيًــا فـــي صحــراء 
ــدت  ــا وتعم ــالص حديثً ــت اخل ــد نل ــت ق ــد كن ــا، وق ــمال إفريقي ش
ــوة  ــه ق ــق علي ــا اكن يطل ــزًءا مم ــديت ج ــت وح ــدس. واكن ــروح الق بال
الصحــراء الغربيــة للجيــش الريطــاين، واذلي أصبــح فيمــا بعــد 

ــن. ــش اثلام ــم اجلي ــا باس معروفً

ويف ذلــك الوقــت، أفزعــي ســلوك الضبــاط الريطانيــني ومعايريهم. 
فقــد اكنــوا أنانيــني، وغــري منضبطــني، وغــري مســؤولني، ذلا لــم يكــن 
الرجــال يثقــون بهــم كمــا لــم يريــدوا أن يعملوا معهــم طواعية. وكـــانت 
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نتيجــة هــذا الســلوك جيًشــا منقســًما ىلع نفســه، وكمــا يقــول الكتــاب 
ــال،     ــبيل املث ــر، ىلع س ــد )انظ ــه أن يصم ــوح، ل يمكن ــدس بوض املق
ــب باملشــاركة يف أطــول  ــاز مري ــا امتي مــىت 12: 25(. وباتلــايل، اكن دلين
ل ىلع اإلطــالق يف تاريــخ اجليــش الريطــاين، مــن  تراجــع مســتمر يُســجَّ
ــرص،  ــني يف م ــس( إىل العلم ــا )أو طرابل ــة يف يلبي ــى العقيل ــاكن يس م

ويه مســافة تبعــد حــوايل ألــف ومخســمائة ميــل.

وقــد رأيــت خطــورة املوقــف، وكنــت أتــوق للصــالة؛ وكنــت أيًضــا 
أتــوق للنــرص الريطــاين. ومــع ذلــك فكــرت يف نفــي، كيــف أتوقــع 
ــي  ــرت يف ذه ــك، ظه ــذه؟ وذلل ــادة كه ــع قي ــرص م ــي اهلل انل أن يعط
صــالة معينــة، وأريــدك أن تأخــذ مالحظــات دقيقــة ملــا صليــت بــه، 
ألنهــا مناســبة للتطبيــق ايلــوم. وتلــك اكنــت صــاليت يف ذلــك الوقــت: 
»يــا رب، اعطنــا قــادة حبيــث يكــون ملجــدك أن تمنحنــا انلــرص مــن 
خالهلــم«. وأريــد أن أكــرر هــذه الصــالة، ألن صياغتهــا مهمــة جــًدا: 
»يــا رب، اعطنــا قــادة حبيــث يكــون ملجــدك أن تمنحنــا انلــرص مــن 

خالهلــم«.

قــررت   ،
ً

أول اســتجاب اهلل لصــاليت.  واآلن ســأخرك كيــف 
ــد  ــوا القائ ــن. فأعف ــش اثلام ــادة اجلي ــري قي ــة تغي ــة الريطاني احلكوم
ــط  ــا يف خ ــد اكن ضابًط ــوت. وق ــمه ج ــر، اكن اس ــاًل آخ ــاروا رج واخت
املواجهــة، وقــد اعد إىل القاعــدة العســكرية يف القاهــرة يلتــوىل القيــادة. 
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وعندمــا اكنــت طائرتــه تهبــط، انقلبــت. فســقط جــوت مــن الطائــرة 
وانكــرس عنقــه. وفجــأة، اكن ىلع احلكومــة الريطانيــة أن جتــد قائــًدا 

ــزناع. ــوري لل ــرسح املح ــذا امل ــرج وه ــع احل ــذا الوض هل

ــر  ــلك أو بآخ ــوهل، بش ــل ح ــتون ترشش ــر ونس ــك، نظ ورًدا ىلع ذل
بمبادرتــه اخلاصــة، واختــار ضابًطــا شــابًا جمهــول نســبيًا اســمه 
ــات  ــا تلوقع ــذا، وخالفً ــخص هل ــط أي ش ــري. ودون أن خيط مونتجوم
ــن. ــش اثلام ــادة اجلي ــأة إىل قي ــري فج ــة مونتجوم ــم ترقي ــع، ت اجلمي

ــد اكن  ــري؛ فق ــن مونتجوم ــة ع ــة مهم ــرك حقيق ــد أن أخ وأري
مســيحيًا مولــوًدا مــن جديــد. واكن وادله أســقًفا لكنيســة إجنلــرتا 
ــا جلمعيــة نــرش اإلجنيــل. ولــم يكــن أحــد يعــرف الكثــري عــن  وأمينً
مونتجومــري، لكــن أول عمــل رســيم قــام بــه اكن تشــديد النضبــاط 
  ــريَّ ــار، وغ ــط انل ــاط إىل خ ــرض الضب ــد أح ــاين. وق ــش الريط يف اجلي
ــرد أن  ــه. واكن بمج ــش بأكمل ــة للجي ــة وروح اجلماع ــروح املعنوي ال
أتــم ذلــك، أن معركــة العلمــني احلاســمة اكنــت مشــتعلة؛ وقــد اكنــت 
معركــة العلمــني أول انتصــار كبــري حقيــي للحلفــاء يف جممــل احلــرب. 
وقــد وصفهــا ونســتون ترششــل بأنهــا »بدايــة انلهايــة«. ويه باتلأكيــد، 

ــت نقطــة حتــول رئيســية. اكن

يف ايلــوم اتلــايل لشــن معركــة العلمــني، كنــت يف الصحــراء الغربية 
مــع جمموعــة مــن اجلنــود، واقفــني حــول شــاحنة. وىلع ابلــاب اخللــي 
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ــذا  ــن ه ــرج م ــد خ ــرًيا. وق ــو صغ ــاز رادي ــد جه ــاحنة، اكن يوج للش
ــني واكن يِصــف اتلحضــريات  ــو صــوت أحــد املعلقــني اإلخباري الرادي
الــي تمــت قبــل القتــال الفعــي يف معركــة العلمــني. وقــد وصــف هــذا 
املعلِّــق اإلخبــاري يف تقريــره، كيــف قــال اجلــرال مونتجومــري، قائــد 
ــرب،  ــأل ال ــا نس ــه: »دعون ــاهل وضباط ــام رج ــا أم ــاء علنً ــوات احللف ق

ــا انلــرص«. ــال، أن يمنحن ــر يف القت القدي

ــو، اكن  ــك الرادي ــن ذل ــات ختــرج م ــك اللكم ــا ســمعت تل وعندم
ــة  ــن قم ــدي م ــد ست يف جس ــماء ق ــاء الس ــو أن كهرب ــا ل ــر كم األم
رأيس إىل باطــن قــديم. واكن األمــر وكأن اهلل يقــول: هــذه يه اســتجابي 
لصالتــك. وهــذا مثــال ىلع الصــالة الــي اكن هلــا تأثــري كبــري وواســع 

انلطــاق.

الدفاع عن أورشليم )القدس(

ــليم  ــا يف أورش ــا وأن ــي يلدي ــت زوج ــنوات، اكن ــع س ــد بض وبع
)القــدس( ايلهوديــة عندمــا ظهــرت دولــة إسائيــل يف 15 مايــو 1948. 
عِلنَــت ادلولــة، اكنــت أورشــليم )القــدس( ايلهوديــة حمــارَصة 

ُ
وعندمــا أ

خبمســة جيــوش عربيــة. واكنــت دولــة إسائيــل الصغــرية بأكملهــا، يف 
ــك ادلول  ــن تل ــا م ــن احلــرب عليه عِل

ُ
ــد أ ــة، ق ــوم أن أصبحــت دول ي

ــود  ــن ايله ــان م ــد مليون ــا. واكن يوج ــة به ــس املحيط ــة اخلم العربي
ــليًحا  ــلحني تس ــرب املس ــن الع ــا م ــني مليونً ــوايل أربع ــون ح يواجه
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ــم. ــر وإهالكه ــود إىل ابلح ــع ايله ــني ىلع دف ــوا اعزم ــًدا، واكن جي

وقبــل هــذا احلــدث، أمضــت زوجــي مــا يقــرب مــن عرشيــن اعًما 
يف أورشــليم )القــدس(. واكنــت قــد مــرت بالكثــري مــن أعمال الشــغب، 
والضطرابــات، والــرصااعت الســابقة. وقــد رأت أن ايلهــود لــم يكونــوا 
مســتعدين ابلتــة لدلفــاع عــن أنفســهم؛ وقــد رأتهــم يربطــون ســاككني 
 

ً
ــال ــاهدت أطف ــا ش ــة. كم ــلحة بدائي ــس كأس ــي املاكن ــز ىلع ع اخل
ــاين.  ــطح املب ــن أىلع أس ــوا م لق

ً
ــم وأ ــت أذرعه ــد ُمِزق ــار وق ــود صغ يه

ــا  ــل، كن ــة إسائي ــام دول ــن قي ــت قصــري م ــل وق ــع، وقب ويف الواق
ــاءت  ــد ج ــدس(. وق ــليم )الق ــط أورش ــني يف وس ــى مع ــش يف مب نعي
ــت  ــا ، واكن ــة فقــط مــن عمره ــت يف الرابع ــي اكن ــث، ال ــا إلزيابي ابنتن
ــت: »أيب، أيب.  ــام، وقال ــد األي ــت، إيّل يف أح ــك الوق ــا يف ذل ــر بناتن أصغ
يوجــد الكثــري مــن القتــى يف الشــارع«. وقــد ذَهبــت إىل انلافــذة، وهــذا 
 

ً
ــوا رجــال ــم يكون ــود الشــباب )ل ــة للمتطوعــني ايله ــه: دوري ــا رأيت م
ونســاء حًقــا، بــل جمــرد فتيــان وفتيــات( اذليــن وقعــوا يف كمــني خــارج 
أورشــليم )القــدس( مــن قِبَــل جمموعــة من العــرب. وقــد قتلهــم العرب 
ــرية، أعــي  ــا صغ ــول قطًع ــا أق ــرية، وعندم ــم إىل قطــٍع صغ ــم قطعوه ث
أصغــر مــن راحــة يــدك. وقــد تــم إرســال شــاحنة بريطانيــة جلمــع هــذه 
اجلثــث، وقــد جلبَتهــم إىل وســط أورشــليم )القــدس( خــارج مزننلــا؛ 
ــة  ــعاف يهودي ــيارة إس ــم إىل س ــم نلقله ــأيت به ــاحنة ت ــت الش ــا اكن كم
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نلقلهــم لدلفــن. وباإلضافــة إىل هــذا املشــهد املرعــب، رأيــت شــخًصا 
ــة  ــا برشي ــن بقاي ــص م ــن يلتخل ــة ابلزني ــن علب ــة م ــتخدم قطع يس

ــم يلقيهــا يف مؤخــرة ســيارة إســعاف. صغــرية ىلع الرصيــف، ث

ــا  ــارًشا ىلع م ــاًل مب ــة ديل ــة املروع ــك احلادث ــي تل ــد أعطت وق
ــت  ــك الوق ــيطرون يف ذل ــوف يس ــرب س ــه إن اكن الع ــن توقع يمك
يف حماوتلهــم اإلســتيالء ىلع أورشــليم )القــدس(. ودون أن أكــون 
ــة  ــة أن لك أم يهودي ــة صحيح ــر كحقيق ــتطيع أن أذك ــا، أس ميلودرامي
ــلك  ــدة ل ــة واح ــاًل برصاص ــدس حمم ــاظ بمس ــت بالحتف ــد نُِصح ق
مــن بناتهــا وواحــدة أخــرى نلفســها. واكن اتلوجيــه هــو اســتخدامه إن 

ــة. ــرب ىلع املدين ــتوىل الع اس

ــي إىل اهلل  ــا وزوج ــت أن ــري، حتول ــع اخلط ــذا الوض ــم ه ويف خض
بالصــالة. وقــد كنــا نصــي مًعــا ىلع خلفيــة مــا أخرتكــم بــه. ول أريد 
أن نبــدو عنرصيــني أو متحزييــن، ولكنــي ســأبلغكم عــن مــا صلــت 
بــه زوجــي. فقــد ســمعتها تقــول: »يــا رب، أِصــب األعــداء بالشــلل«. 
ــرب  ــال إىل ح ــور القت ــة، تط ــالن ادلول ــن إع ــري م ــت قص ــد وق وبع
مفتوحــة يف أورشــليم )القــدس(. وقــد طلبــت اهلاجانــاه، وهــم اجليــش 
ــي  ــاء اخلل ــم يف الفن ــكر هل ــة معس ــا بإقام ــودي، إذنن ــويع ايله اتلط
نلــا. وكنــت أعلــم أنهــم ســيقومون بإقامتــه ســواء قلنــا نعــم أو ل، ذلا 
ــا؛  ــي ملزننل ــاء اخلل ــاك، اســتقروا يف الفن ــة. وهن ــت بصــورة مهذب وافق
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ــا ىلع هــؤلء الشــباب ايلهــود. وعندمــا فرضــت  ــا تدرجييً ــك تعرفن ذلل
ــن  ــهرين م ــة ش ــد قراب ــار بع ــالق انل ــف إلط ــدة أول وق ــم املتح األم
القتــال، اكن هــؤلء الشــباب يدخلــون إىل غرفــة معيشــتنا ويتحدثــون 

ــال اذلي حــدث. ــري مــن القت ــوا ىلع حــق يف الكث ــد اكن ــا. وق إيلن

ويف أحــد األيــام، اكنــوا يتحدثــون إيلنــا يف غرفــة معيشــتنا، وقالوا: 
»أنــت تعــرف، إن مــا حــدث أمــر رائــع للغايــة. فقد كنــا نذهــب إىل أي 
مبــى أو مــاكن آخــر للمواجهــة، واكن عــدد األعــداء يفوقنــا بكثــري. 
ــري  ــم غ ــدو أنه ــك يب ــع ذل ــري، وم ــليًحا بكث ــل تس ــم أفض ــا أنه كم
قادريــن ىلع فعــل أي يشء. وهــم كمــا لــو اكنــوا قــد أصيبــوا بالشــلل«.

ويف مزننلــا اخلــاص، اســتخدم هــذا الشــاب نفــس اللكمــة املحــددة 
ــو ل  ــح اهلل؟ فه ــو صال ــم ه ــرى ك ــل ت ــا. فه ــا يلدي ــت به ــي صل ال
ــد  ــه ق ــا أن ــا أيًض ــه أن يعلمن ــل يمكن ــب، ب ــا فحس ــتجيب لصالتن يس

ــة. ــة، وحداث ــًدا، ودق ــة األكــرث حتدي ــا بالطريق اســتجاب لصالتن

موت ستالني

ــرن  ــينيات الق ــىت مخس ــنوات ح ــع س ــدم بض ــوف أتق واآلن س
ــيحية يف  ــة مس ــر بعث ــا ندي ــا وأن ــا يلدي ــا كن ــك عندم ــن، وذل العرشي
ــودي.  ــعب ايله ــة بالش ــني للغاي ــزال مهتم ــا ل ن ــرتا؛ وكن ــدن، بإجنل نل
ــا  ــيا مفاده ــن روس ــا م ــا منه ــاء موثوقً ــا أنب ــة، تلقين ــة معين ويف مرحل
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ــم نكــن  ــاك. ول ــود هن ــد لليه ــاد جدي أن ســتالني اكن خيطــط لضطه
نشــارك مبــارشة مــع أي خدمــة لروســيا يف ذلــك الوقــت. ومــع ذلــك، 
وكمــا قلــت، كنــا نشــعر بالهتمــام لشــعب اهلل إسائيــل. وقــد اكنــت 
توجــد جمموعــة صغــرية قــد اعتــادت الجتمــاع يف موقــع ابلعثــة الــي 
حنــن فيهــا للصــالة، وعرفنــا بعــض اجلمــااعت األخــرى هنــا وهنــاك يف 
ابلــالد، أي جممــواعت مــن األشــخاص اململوئــني بالــروح القــدس مــن 
اذليــن اكنــوا مثقلــني بإسائيــل. ذلا، فقــد اتفقنــا فيمــا بيننــا ىلع أننــا 
ســنخصص يوًمــا معينًــا للصــالة والصــوم نيابــة عــن الشــعب ايلهــودي 

يف روســيا.

ــه  ــة أن ــت انلتيج ــة؟ اكن ــت انلتيج ــاذا اكن ــك، فم ــا ذل ــد فعلن وق
بعــد أقــل مــن أســبوعني مــن ايلــوم اذلي صلينــا فيــه وُصمنــا، مــات 
ســتالني. وحنــن لــم نطلــب مــن اهلل أن يقتــل ســتالني؛ فليــس عليــك 
ــي متأكــد  ــم. لكن ــو يعل ــه. فه ــه أن يفعل ــا جيــب علي أن ختــر اهلل بم
ــا يف السياســة  ــرًيا لكيً ــل تغي ــاة ســتالني تمث ــك ســتوافقي ىلع أن وف أن
الروســية. وهــا حنــن نتحــدث اآلن عــن عــرص »إزالــة الســتايلنية« اذلي 
بــدأ بمــوت ســتالني. فلمــاذا بــدأت بعــد ذلــك؟ أعتقــد أنــه اكن بســبب 

ــا. صالتن

كينيا املستقرة واملزدهرة

كنــا يلديــا وأنــا يف رشق إفريقيــا، يف كينيــا، ملــدة مخــس ســنوات، 
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ــايلة  ــادة إرس ــدل لقي ــك ابل ــا إىل ذل ــا ذهبن ــن 1957 إىل 1961. وعندم م
ــا،  ــا اغدرناه ــة. وعندم ــا الريطاني ــن رشق إفريقي ــت ضم ــاك، اكن هن
اكنــت هــذه املنطقــة قــد انفصلــت إىل ثــالث دول وتتجــه حنــو 

ــا. ــن بريطاني ــتقالل ع الس

ــل  ــرر أن حتص ــن املق ــة، اكن م ــك ادلول اثلالث ــن تل ــدة م وكواح
كينيــا ىلع الســتقالل يف العــام أو العامــني املقبلــني. وقــد تمزقــت إرًبــا 
ــورة املــاو مــاو، والــي لــن أحــاول أن أصفهــا باتلفصيــل إل  بســبب ث
أن أقــول أنهــا اكنــت واحــدة مــن أكــرث اثلــورات املخيفــة والوحشــية 
الــي يمكــن ختيُلهــا. وقــد حصلــت الكونغــو )إىل غــرب كينيــا( ىلع 
ــة  ــرب أهلي ــور يف ح ــقطت ىلع الف ــت، وس ــك الوق ــل ذل ــتقالهلا قب اس
مدمــرة. واكن العديــد مــن مبــرشي اإلجنيــل الاكمــل اذليــن فــروا مــن 

الكونغــو قــد جــاءوا وجلــأوا إىل قاعــدة إرســايلتنا لفــرتة طويلــة.

ــني  ــيني والجتماعي ــراء السياس ــع اخل ــت، اكن مجي ــك الوق ويف ذل
ــن  ــو، ولك ــق الكونغ ــس طري ــري يف نف ــوف تس ــا س ــرون أن كيني ي
بطريقــة أســوأ بكثــري. واكن لك نفــوذ يســاهم يف الــزناع املــدين وادلمــار 

ــة. ــه بدرجــة أكــرث كثاف ــا، باســتثناء أن ــو موجــوًدا يف كيني يف الكونغ

ويف اعم 1960، يف وســط هــذا الوضــع غــري املســتقر، شــاركنا، 
ــني  ــالب واملعلم ــن الط ــاب م ــي ش ــم مائ ــر يض ــا، يف مؤتم ــا وأن يلدي
األفارقــة، إىل جانــب فريــق مــن املبرشيــن. وقــد اجتمعنــا ملــدة أســبوع 
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تقريبًــا، ويف مســاء يــوم األحــد، ُعِقــدت آخــر خدمــة يف املؤتمــر. وقــد 
اســتمر الجتمــاع ملــدة أربــع ســااعت. وبعــد أن وعــظ أحــد املبرشيــن 
اآلخريــن، حتــرك روح الــرب بقــوة. ولــم تكــن الســاعتان األخريتــان 
مــن تلــك اخلدمــة حتــت ســيطرة أي إنســان؛ بــل اكنتــا حتــت ســيطرة 

ــروح القــدس. ال

وخــالل تلــك الفــرتة األخــرية، اكن دلي انطبــاع أننا ملســنا اهلل وأن 
قوتــه متاحــة اآلن نلــا. وعندمــا أروي الفكــر اذلي جــاء إيّل، أريــد أن 
أســتهله بالقــول إنــي ل أنتقــد احلركــة اخلمســينية. فــي ذلــك الوقــت، 
كنــت أتبــع احلركــة اخلمســينية ىلع األقــل ملــدة اثنــي عــرشة ســنة. إل 
أن هــذا الفكــر جــاء يل: اآلن، يلتنــا ل نفعــل كمــا يفعــل اخلمســينيون 
ــرويح  ــع اذلايت ال ــان ونبــدد هــذه القــوة فقــط يف اتلمت يف بعــض األحي
األنــاين. بــل دعونــا نســتخدمها للغــرض اذلي ألجلــه جعلــه اهلل متاًحا. 
وقــد جــاءت إيّل فكــرة أخــرى مــن الكتــاب املقــدس، مثلمــا عرضتهــا 
ــؤولون  ــم املس ــيحيني يف األرض ه ــاب، أن املس ــذا الكت ــم يف ه عليك
عــن مصــري بالدهــم. واكن يوجــد يف ذلــك الجتمــاع احلصــاد املختــار 
بلعــض قــادة املســتقبل املســيحيني الشــباب يف كينيــا، واكن مــن 

مســؤويلتهم الصــالة مــن أجــل مســتقبل أرضهــم.

وقــد توجهــت إىل املنصــة بقصــد حتــدي هــؤلء الشــباب للصــالة 
مــن أجــل مســتقبل كينيــا. وبينمــا كنــت أفعــل ذلــك، مــررت 
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ــا  ــت يده ــد رفع ــر؛ وق ــم آخ ــس يف قس ــت جتل ــي اكن ــا، ال ــام يلدي أم
وأوقفتــي. فقلــت هلــا: »مــا هــذا؟« فقالــت يل: »قــل هلــم أن يصلــوا مــن 
أجــل كينيــا.« فأجبتهــا: »هــذا هــو مــا ســأذهب إىل املنصــة للقيــام بــه«. 

ــرب. ــه اكن يل فكــر ال ــا، كنــت أعــرف أن وبســبب مــا قاتلــه يلدي

وعندمــا وصلــت إىل املنصــة، قمــت بإســاكت هــؤلء املئتــني مــن 
ــيحيني  ــؤويلة املس ــن مس ــكالم، ع ــر ال ــم، يف جوه ــباب وأخرته الش
ــن ىلع  ــم: »حن ــت هل ــد قل ــم. وق ــة أرضه ــل حكوم ــن أج ــالة م للص
ــيك  ــة ل ــا األفارق ــم أيه ــت لك ــان الوق ــماء. واآلن ح ــع الس ــال م اتص

ــم«. ــتقبل بدلك ــل مس ــن أج ــالة م ــوا بالص تقوم

ــدث  ــوا! وح ــد صل ــوين فق ــالة، وصدق ــم يف ص ــت بقيادته ــم قم ث
ــواء  ــريت األج ــد تغ ــور. فق ــك ىلع الف ــرف ذل ــت أع ــا؛ وكن يشء م
الروحيــة لكينيــا، ولــن تكــون أبــًدا كمــا يه مــن وقــت الصــالة ذلــك.

ــرش  ــا للمب ــاب اكن مرتمًج ــة ش ــيب ىلع املنص ــد إىل جان واكن يوج
اذلي اكن أول املتحدثــني يف الجتمــاع. واكن هــذا املرتجــم الشــاب قــد 
ختــرج مــن اللكيــة الــي نــرشف عليهــا واكن قــد تــوىل بالفعــل منصبًــا 
ــض  ــا، نه ــا انتهين ــي. وعندم ــن نص ــيب وحن ــع جبان ــيًا؛ واكن يرك تدريس
ــنوات،  ــالة.« ولس ــاء الص ــره اهلل يل أثن ــا أظه ــرك بم ــال: »أود أن أخ وق
احتفظــت بوثيقــة ملــا قــاهل، وقــد اكنــت مكتوبــة، ومؤرَّخــة، وموقعــة 
مــن ذلــك الشــاب. وهــذا مــا قــاهل يل الشــاب: »بينمــا كنــا نصــي، رأيت 
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ــن  ــا م ــو كيني ــا حن ــة، واكن قادًم ــا للغاي ــد اكن رشًس ــر. وق ــا أمح حصانً
الــرشق. واكن يوجــد رجــل أســود جيلــس عليــه، وخلفــه اكنــت خيــول 
أخــرى، محــراء أيًضــا، ورشســة، واكنــت قادمــة حنــو كينيــا.« وأنــا أشــك 
يف أن هــذا الشــاب قــد قــرأ انلــيب زكريــا، لكــن الصــورة الــي أعطاهــا 
ــا الوصــف الكتــايب يف زكريــا 1: 7– - 8. هل الــروح القــدس تــوازي تماًم

ــول  ــذه اخلي ــت ه ــا نصــي، رأي ــا كن ــال يل: »وبينم ــك، ق ــد ذل وبع
ــك حنــو الشــمال.  ــن ذل  م

ً
ــدل ــا، وتتجــه ب ــد عــن كيني تتحــول وتبتع

وبينمــا كنــت أتســاءل مــا اذلي يعنيــه هــذا، لكمــي اهلل. وهــذا مــا قــاهل 
اهلل يل: ل يوجــد إل القــوة اخلارقــة لصــالة شــعيب يه الــي يمكــن أن 

تزيــل املشــالك الــي تواجــه كينيــا.«

ويوجــد ســبب ألن أقتبــس لكمــة بكلمــة ممــا قــاهل ذلــك الشــاب: 
فــإن قمــت بتغيــري كينيــا إىل اســم بــدلك، فلــن حتتــاج إىل تغيــري لكمــة 
أخــرى. ل يوجــد إل القــوة اخلارقــة لصــالة شــعيب يه الــي يمكــن أن 

تزيــل املشــالك الــي تواجــه ]اســتبدل اســم بــدلك[.

فكيــف بــدأت األحــداث يف اتلغــري يف كينيــا؟ ســأقول فقــط أنــه 
يف الســنوات الــي انقضــت منــذ تلــك اللكمــة انلبويــة، لك يشء حــدث 
بالضبــط كمــا أظهــر اهلل ذللــك الشــاب. فبعــد فــرتة وجــزية مــن حصول 
ــة  ــة وخمطط ــة معين ــيوعيون بمحاول ــام الش ــتقالل، ق ــا ىلع الس كيني
للســيطرة ىلع ابلــالد. وقــد جــاءوا مــن الــرشق، مــن جزيــرة مدغشــقر. 
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وقــد تــم تدريــب الــوكالء اذليــن اســتخدموهم يف كوبــا، واكن بعضهــم 
ــا، ويه  ــد جنحــوا يف الوصــول إىل تزناني ــبانية. وق ــة اإلس يتحــدث باللغ
ابلــدل الواقــع جنــوب كينيــا. ولكــن بطريقــة غــري متوقعــة، قــام جومو 
كينياتــا، رئيــس كينيــا، بإيقافهــم، وإخراجهــم، ورفــض الســماح للبــدل 
ــا  ــا موقًف ــو كينيات ــع، اختــذ جوم ــع حتــت ســيطرتهم. ويف الواق ــأن يق ب
شــديًدا جــًدا ضــد الشــيوعية، وكذلــك ضــد التســلل الــرويس والصيي، 
ونــى أحــد قياداتــه اذلي اكن ذراعــه ايلمــني علنًــا بــكل خــزي ألنــه 
اكن متورًطــا يف تلــي املســاعدات املايلــة مــن الصــني احلمــراء. وايلــوم، 
ــات، يه  ــس لك اتلوقع ــا، ىلع عك ــني ىلع أن كيني ــم املعلق ــق معظ يتف
ــدة  ــع ادلول اخلمســني اجلدي األكــرث اســتقراًرا وازدهــاًرا مــن بــني مجي

الــي نشــأت يف إفريقيــا منــذ احلــرب العامليــة اثلانيــة.

ــن 16 صفحــة  ــا م ــا مكونً ــذ بضــع ســنوات، اتلقطــت ملحًق ومن
لصحيفــة نلــدن تايمــز واكن خمصــص بالاكمــل ملوجــز عــن كينيــا منــذ 
الســتقالل. واكن اختتــام املقــال هــو أن كينيــا اكنــت األكــرث تنظيًمــا، 
ــة  ــع ادلول األفريقي ــني مجي ــن ب ــاؤًل م ــرث تف ــا، واألك ــرث جناًح واألك
انلاشــئة حديثًــا. وبعــد ســنوات، تلقيــت رســالة مــن أصدقــاء مبرشيــن 
يف بــدلان خمتلفــة مــن رشق إفريقيــا. وقــد قالــوا يل: »إن كينيــا يه أكــرث 
ــا أن  ــن اخلــارج. كم ــز للتوســع اتلبشــريي م ــي مرك ــا؛ ف ــة إرشاقً بقع
حكومــة كينيــا األكــرث تفضيــاًل للنشــاط اتلبشــريي املســييح مــن أي 

حكومــة أخــرى يف املنطقــة لكهــا«.
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ــا. ويف  ــا صلين ــدث ألنن ــه ح ــد أن ــذا؟ أعتق ــدث ه ــاذا ح فلم
ــة أل  ــا ســنصبح ســخفاء للغاي ــة، كن ــذه الظــروف العصيب ــة ه مواجه
ــح  ــيء صحي ــس ال ــول أن نف ــل يل أن أق ــك؟ فه ــس كذل ــي، ألي نص
بالنســبة لــك؟ فــي الظــروف الــي تواجههــا حايلًــا، إن كنــت ل تصــي، 

ــك؟ ــس كذل ــا، ألي ــًدا أيًض ــخيًفا ج ــتكون س فس

الدور احليوي للروح القدس

كخاطئــني، ليــس دلينــا يشء جيــد لــيك نعطيــه هلل إل مــا أعطانــا 
.كمــا أننــا ليــس دلينــا يشء مــن أنفســنا يســتحق أن نعطيه هلل. 

ً
إيــاه أول

وهــذا صحيــح تماًمــا يف الصــالة، إل أن معظــم انلــاس ل يدركــون ذلك. 
فليــس دليــك مــا تصــي إىل اهلل بــه ممــا يســتحق الصــالة إل إن منحــك 
 الــروح القــدس. وعندهــا فقــط حيســن لــك أن تقــوم بالصــالة.

ً
اهلل أول

ــُم َمــا نَُصيِّ 
َ
ْســَنا َنْعل

َ
َنــا ل نَّ

َ
يًْضــا يُِعــُن َضَعَفاتَِنــا، أل

َ
وُح أ ذلـِـَك الــرُّ

َ
»َوك

نَّــاٍت الَ ُيْنَطــُق 
َ
وَح َنْفَســُه يَْشــَفُع فِيَنــا بِأ َمــا يَنَْبــِي. َولِكــنَّ الــرُّ

َ
ْجلـِـِه ك

َ
أل

نَّــُه 
َ
وِح، أل ــُم َمــا ُهــَو اْهتَِمــاُم الــرُّ

َ
ــوَب َيْعل

ُ
ُقل

ْ
ِي َيْفَحــُص ال

َّ
بَِهــا. َولِكــنَّ ال

يِســَن.« )روميــة 8: 26- 27( ِقدِّ
ْ
ِبََســِب َمِشــيَئِة اهللِ يَْشــَفُع يِف ال

ــي.  ــف نص ــرف كي ــنا ل نع ــا يف أنفس ــرة بأنن ــذه الفق ــا ه تُذِكرن
َمــا يَنَْبــِي« )روميــة 8: 26(. فــإن 

َ
ْجلـِـِه ك

َ
ــُم َمــا نَُصــيِّ أل

َ
ْســَنا َنْعل

َ
َنــا ل نَّ

َ
»أل

تُِركنــا ألنفســنا، بــدون الــروح القــدس، فنحــن اعجــزون عــن الصــالة 
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بشــلك صحيــح؛ وهــذا الضعــف يشــرتك فيــه اجلنــس البــرشي بأكملــه. 
والوقــت الوحيــد اذلي يمكننــا فيــه الصــالة بفعايلــة هــو عندمــا يــأيت 

الــروح القــدس يلعيننــا ويعطينــا صــالة.

ــروح،  ــل ال ــب عم ــن جوان ــر م ــا آخ ــمحوا يل أن أرشح جانبً اس
ــدم  ــف وع ــر إىل املواق ــك انلظ ــم أن بإماكن ــل تعل ــالن. فه ــو: اإلع وه
رؤيتهــا حــىت يظهرهــا لــك الــروح القــدس؟ ويمكنــك أن تنظــر بشــلك 
ــك  ــىت يمنح ــراه ح ــا ول ت ــون واضًح ــب أن يك ــح يف يشء جي صحي
ــرة  ــت يل فك ــنوات، أرشق ــدة س ــل ع ــتنارة. فقب ــدس اس ــروح الق ال
رائعــة؛ فقــد كنــت أفكــر يف الوضــع العالــيم، وقــد ظهــر يل أن كتلــة 
ــل  ــدوا يف ظ ــن توح ــخاص اذلي ــن األش ــني م ــات املالي ــن مئ ــرية م كب
الشــيوعية اإلحلاديــة، لــم يمكنهــم ببســاطة إاعقــة حتقيــق مقاصــد اهلل 
يف العالــم. وقــد يكــون دليــك طريقــة خيايلــة لــرشح ذلــك، لكــي ل 
ــم  ــة. ول ــق، أي الكتل ــة اعئ ــك بمثاب ــك. فبالنســبة يل، اكن ذل ــل ذل أفع
ــو أن  ــس. وأرج ــن إبلي ــل م ــن اهلل ب ــتوىح م ــع مس ــذا الوض ــن ه يك
ــة. ــة معين تفهــم أين ل أحتــدث بتحــزي أو بطريقــة ســيئة ضــد أي دول

وعندمــا جــاءين هــذا اإلدراك، فكــرت يف نفــي، حســنًا، كيــف 
ــد  ــالة اكن داود ق ــرت ص ــور، تذك ــق؟ وىلع الف ــذا العائ ــد ه ــي ض نص
صــى بهــا عندمــا واجــه معارضــة سياســية واضطهــاًدا. وســوف جتــد 
ِســنََتُهْم.« وبــني فــرتة 

ْ
ل
َ
ْق أ ــرِّ

َ
، ف ْهلِــْك يَــا َربُّ

َ
صالتــه يف مزمــور 55: 9: »أ
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وأخــرى، بينمــا اكن الــروح القــدس يدفعــي بشــأن الكتلــة الشــيوعية 
ــك  ــت ذل ــد فعل ــع، ق ــالة. ويف الواق ــذه الص ــي ه ــت أص ــا، كن بأكمله
لعــدد غــري قليــل مــن الســنوات. واكنــت صــاليت شــيئًا كهــذا: »يــا رب، 
فيمــا يتعلــق باذليــن يعارضونــك عــن قصــد ومعرفــة، ويفعلــون ذلــك 
أيًضــا ملســيحك، وروحــك، ولكمتك، وشــعبك، ومقاصــدك يف األرض ]يف 
ــا أصــي كمــا صــى عبــدك  ــًدا[، فأن ــوا حمّدديــن جي ذلــك الوقــت، اكن

ِســنََتُهْم.«
ْ
ل
َ
ْق أ ــرِّ

َ
، ف ــا َربُّ ــْك يَ ْهلِ

َ
داود: »أ

وقــد نظــرت إىل ذلــك ىلع أنــه صــالة مســتوحاة ألنهــا ذهبــت إىل 
جوهــر املوقــف بكاملــه. فــإن انقســمت ألســنتهم، أي انقلبــوا ضــد 

بعضهــم ابلعــض، لــن يتمكنــوا مــن العتنــاء بأنفســهم.

ــض  ــذه بع ــت ه ــتمرار، اكن ــالة باس ــك الص ــت تل ــا صلي وبينم
ــني  ــيا والص ــت روس ــل لك يشء، انفصل ــا. أول وقب ــي رأيته ــج ال انلتائ
عــن بعضهمــا ابلعــض؛ وقــد أمضيــا الكثــري مــن وقتهمــا يف اســتغالل 

ــم. ــن العال ــر م ــن أي يشء آخ ــرث م ــض أك ــا ابلع ــذاء بعضهم وإي

ثــم رأيــت فــرتة ممتــدة بأدلــة ىلع رصاع داخــي قــوي للغايــة داخــل 
ــه ادلول  ــت في ــا بذل ــاًطا واضًح ــا نش ــت أيًض ــراء. ورأي ــني احلم الص
ــيا  ــن روس ــاد ع ــا لالبتع ــارى جهده ــة قص ــا الرشقي ــة ألوروب اتلابع
ــا يف اتلفــكك الفعــي لالحتــاد الســوفييي  الســوفيتية )وبلغــت ذروته
نفســه(. وأنــا فقــط قــد اســتمريت يف الصــالة، »يــا رب، أشــكرك ىلع مــا 
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ِســنََتُهْم«. وإيمــاين هــو أن أعــداء اهلل 
ْ
ل
َ
ْق أ ــرِّ

َ
، ف ْهلِــْك يَــا َربُّ

َ
قمــت بــه؛ أ

ْهلـِـْك يـَـا 
َ
اكنــوا يتقاتلــون فيمــا بينهــم ألننــا كنــا نصــي مزمــور 55: 9:»أ

ــنََتُهْم«. ِس
ْ
ل
َ
ْق أ ــرِّ

َ
، ف َربُّ

املقاومة يف الصالة

ــام  ــرصاع يف فيتن ــور ال ــل أن يتط ــىت قب ــنوات، ح ــدة س ــل ع قب
ــن أن  ــاك ل يمك ــع هن ــي أن الوض ــادر إىل ذه ــل، اكن يتب ــلك اكم بش
يكــون ضمــن مشــيئة اهلل. وعــالوة ىلع ذلــك، شــعرت أنــه ل يمكــن 
ــا  ــيا برمته ــوب رشق آس ــة جن ــرق منطق ــيئة اهلل أن تغ ــون مش أن تك
حتــت إراقــة ادلمــاء والــزناع والشــيوعية امللحــدة. ذلا قلــت نلفــي: إن 
اكن هــذا الوضــع يف فيتنــام ليــس مشــيئة اهلل، فلمــاذا ل تصــي بشــأنه؟ 
ــل  ــن أج ــالة م ــؤويلة الص ــي مس ــذت ىلع اعت ــك، أخ ــة ذلل ونتيج
ــا يف ذلــك الوقــت.  ــا أمريكيً فيتنــام، ىلع الرغــم مــن أين لــم أكــن مواطنً

ــه للصــالة. ــف شــعرت باتلوجي ــرة اتلايلــة، ســأوضح كي ويف الفق

 أذكركــم مــرة أخرى بمــا ناقشــناه يف الفصول الســابقة. 
ً

دعــوين أول
قــد اســتنتجنا أن لك مــن األســلحة الروحية الــي نســتخدمها ل يكون 
 إل بقــدر مــا نــدرك أننــا نســتخدمه إلدارة انلــرصة الــي حققهــا 

ً
فعــال

املســيح بالفعــل ىلع الرياســات والســالطني. ولــم يكــن دلي بالــرضورة 
نمــوذج معــني مــن الصــالة إلدارة انلــرصة الــي حققهــا يســوع. ومــع 
ــي. ــب أن أص ــف جي ــال لكي ــام كمث ــة فيتن ــتخدم حال ــك، سأس ذل
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ــا رب، أنــت تعــرف عــن جنــوب رشق آســيا. وأنــت  قــد أقــول: »ي
ــم  ــريئ اذلي حيك ــري امل ــم غ ــالطني يف العال ــات والس ــرف الرياس تع
ويســيطر، ويســى إىل اتلدمــري، إلغــراق تلــك األمــة يف ســفك ادلمــاء، 
ــا         ــارب، أن ــة. ي ــذه املنطق ــرويح ىلع ه ــن الظــالم ال ولوضــع حجــاب م
ل أعتقــد أن هــذه يه مشــيئتك. فــي اســم يســوع، وىلع أســاس العمــل 
الاكمــل يف اجللجثــة، وألن املســيح قــد هــزم هذه الرياســات والســالطني، 
فأنــا أقــف ضدهــم وأطالــب بانســحابهم؛ أنــا أقاومــك يــا شــيطان باســم 
يســوع. وأعلــن كذلــك أن الكتــاب املقــدس، اذلي هــو لكمــة اهلل، يقــول 
أنــه إن قاومتــك، أيهــا الشــيطان، فســتضطر إىل اهلــرب مــي«. وأعتقــد 
أن توجيــه الــرب يل بالصــالة بهــذه الطريقــة هــو نمــوذج جيــد يمكــن 

أن تســتخدمه يف الصــالة بلــدلك أو ألي دولــة أخــرى.

وأرجــو أن تطمئنــوا إىل أنــي ل أفــرط يف اتلفكــري يف أين إن صليــت 
هــذه الصــالة مــرة واحــدة، فــإن ذلــك ســيغري الوضــع برمتــه. فاألمــر 
اوُِمــوا إِبْلِيــَس 

َ
يف الكتــاب املقــدس هــو يف املضــارع املســتمر: »ق

ــا أؤمــن بأنــك أنــت  ــُرَب ِمْنُكــْم« )يعقــوب 4: 7(. وأن ]باســتمرار[ َفَيْه
ــع الشــيطان باســتمرار يف أي جــزء مــن  ــا متلزمــني بمقاومــة فظائ وأن
العالــم ممــا يوجــه الــروح القــدس انتباهنــا هل. فعندمــا يبــني نلــا الــروح 
ــلطان إلدارة  ــا الس ــإن دلين ــس إرادة اهلل، ف ــدث لي ــا حي ــدس أن م الق
ــه باتلوقــف. ويه ليســت صــالة مــرة واحــدة  نــرصة املســيح ومطابلت

ــرة. ــل يه صــالة مســتمرة بعزيمــة ومثاب فقــط، ب
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ونقطة إضافية، ليسـت جمرد الصالة وحـدك بل ادلعوة إىل بعض 
ادلعم؛ فعلينا أن ندرك أننا لن ننجز املهمة بأنفسـنا. فهذا ما أؤمن به. 
وأيًضـا، ل يمكننا قبول اهلزيمة، ألن املعركـة القادمة الي خنوضها قد 
تكون أقرب إىل الوطن، سـواء يف املجال املـادي أو يف املجال الرويح.

األمم: مرياًثا لنا

ــح  ــي أوض ــوع، دع ــذا املوض ــول ه ــا ح ــة نظرن ــيع وجه وتلوس
ــت  ــات يف وق ــذه اآلي ــد أرشت إىل ه ــور 2. وق ــن املزم ــات م ــالث آي ث
ســابق عندمــا حتدثــت عــن يســوع، ممثلنــا، فقــد قابــل الشــيطان ىلع 
الصليــب، وهزمــه، ثــم قــام مــرة أخــرى. وقــد لحظنــا أن يســوع هــو 
رأســنا القائــم اذلي أصبــح بكــًرا بــني األمــوات وهــو أمــري، أو رئيــس 
ملــوك األرض. ويتحــدث الكتــاب عــن هــذا بشــلك نبــوي يف الفقــرة 
ــون  ــيح، ويرصخ ــوع املس ــون يس ــعب يرفض ــا اكن الش ــة. فبينم اتلايل
ــو  ــر وه ــون الق ــب، وخيتم ــلونه إىل الصلي ــه، ويرس ــه«، ويدينون »اصلب

ــوهل اهلل: ــا اكن يق ــذا م ــه، ه ــون في مدف

ــْدِس«. 
ُ
نَــا َفَقــْد َمَســْحُت َملِــِي َعَ ِصْهَيــْوَن َجَبــِل ق

َ
ــا أ مَّ

َ
»أ

ــاَل 
َ
: ق ــرَّبِّ ــاءِ ال َض

َ
ــِة ق ــْن ِجَه ــِرُ ِم ْخ

ُ
 أ

ِّ
ــول:[ ِإين ــن ويق ]فيســتجيب الب

تـُـَك ]مــن املــوت[. ]ويســتمر اآلب قائــاًل[  ْ َــْوَم َودلَ نـَـا ايلْ
َ
نـْـَت ابـْـِي، أ

َ
ِل: »أ

ــَك، 
َ
ــا ل

ً
َمــَم ]األمــم اذليــن يعبــدون األوثــان[ ِمرَاث

ُ
ْعِطَيــَك األ

ُ
أ
َ
ِي ف

ْ
ل
َ
اْســأ

ــور 2: 6–-8( ــَك«. )مزم
َ
ــاًك ل

ْ
ْرِض ُمل

َ
ــاِصَ األ

َ
ق
َ
وَأ
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وىلع أســاس مــا فعلــه املســيح مــن خــالل موتــه وقيامتــه، 
أصبحــت األمــم، أو األمميــون، وأجــزاء األرض إىل أقــى مــاكن مرياثــه 
ــرتك  ــدس ل ي ــاب املق ــأن الكت ــن ب ــي أؤم ــك، فإن ــع ذل ــوين. وم القان
ــا جســد املســيح،  األمــر لكــه ليســوع يلقــوم بــكل األمــر. وبمــا أنن
أي الكنيســة، فقــد وُِضعنــا حتــت الــزام أن نطلــب مــن اآلب أن يمنــح 
ــة  ــق انتصــار اجللجث ــا تطبي ــم. وعلين ــرشيع يف األم ــه ال املســيح مرياث
يف الصــالة بطريقــة جتعــل األبــواب مفتوحــة للعالــم األمــيم لكــه، أي 
العالــم لكــه اذلي لــم يتــم تبشــريه، حــىت يســمع عــن يســوع املســيح وأن 

ــوهل كمخلــص وتتوجيــه كــرب. ــاح هل الفرصــة لقب تت

التسابيح العالية

يف املزمــور 149، جنــد إعالنـًـا آخر لســلطان شــعب اهلل ومســؤويلته 
فيمــا يتعلــق بهذا الــرصاع الــرويح اذلي نناقشــه: 

ــْم.  ــوا َعَ َمَضاِجِعِه ُم نِّ ــٍد. لُِرَ ــون[ بَِمْج ــاُء ]القديس تِْقَي
َ
ــِج األ »يِلَبَْتِه

ــْم.« ــِن يِف يَِدِه يْ ــْيٌف ُذو َحدَّ ــْم، َوَس َواِهِه
ْ
ف
َ
ــاُت اهللِ يِف أ َتْنِويَه

)مزمور 149: 5- 6(

ــأيت  ــا ي ــا. فعندم ــٍد« دائًم ــِج ... بَِمْج ــاء( »يَبَْتِه ــون )األتقي القديس
ــني. ــاس مبتهج ــح انل ــد، يصب املج

مــن فضلــك لحــظ الســالحني الروحيــني املذكوريــن هنــا، وهمــا: 
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ــة اهلل.  ــن للكم ــيف ذو احلدي ــات( والس ــوت اعٍل )تنويه ــبيح بص التس
ــتخدمهما؟ ــف سنس فكي

ــْم  وكِِه
ُ
ْسِ ُمل

َ
ــُعوِب. أل ــاٍت يِف الشُّ ِديَب

ْ
ــِم، َوتَأ َم

ُ
ــًة يِف األ ــوا َنْقَم »يِلَْصَنُع

ُْكــَم  بِِهــِم الْ يِلُْجــُروا  ائِِهــْم بُِكُبــول ِمــْن َحِديــٍد. 
َ
ف بُِقُيــوٍد، َورُشَ

ويَــا.« )مزمــور 149: 7 –- 9(
ُ
ل
ِّ
تِْقَيائـِـِه. َهل

َ
َراَمــٌة هــَذا جِلَِميــِع أ

َ
ُتــوَب. ك

ْ
َمك

ْ
ال

ــم  ــاز، اذلي ت ــرى بوضــوح أن هــذا هــو الــرشف، أو المتي فهــل ت
ــبيح  ــيح؟ فبالتس ــوع املس ــالل يس ــن خ ــي اهلل م ــع قدي ــه جلمي منح
ــة، حنــن  ــن اذلي لللكم ــايل، وبالصــالة، وبالســيف احلــاد ذي احلدي الع
نقــوم بتنفيــذ حكــم اهلل ىلع حــاكم الظــالم يف هــذا العالــم، لربطهــم 
ــي  ــة ال ــذا الطريق ــل ه ــالة يف مث ــد بالص ــالل احلدي ــل وبأغ بالسالس
ــا.  ــم منه ــم ونأخذه ــرر األسى منه ــم وحت ــد ممالكه ــن أن تفس يمك
ــاء.  ــؤلء األتقي ــن ه ــد م ــت واح ــِه«؛ وأن ِ تِْقَيائ

َ
ــِع أ ــَذا جِلَِمي ــٌة ه َراَم

َ
»ك

ُْكــَم  وحيــق لــك النضمــام إىل هــذا النشــاط: »يِلُْجــُروا بِِهــِم الْ
ــوَب«. ُت

ْ
َمك

ْ
ال

ــن  ــرش م ــاين ع ــاح اثل ــة يف األصح ــذه احلقيق ــًدا هل ــرى تأكي ون
إجنيــل يوحنــا، اذلي حتــدث فيــه يســوع عــن موتــه القــادم ىلع 
الصليــب. فــي اآليــة 31، أعــرب عــن واحــدة مــن النتصــارات الــي 
ــِم. 

َ
َعال

ْ
اكن ىلع وشــك حتقيقهــا عــن طريــق صلبــه: »اآَلَن َدْيُنونـَـُة هــَذا ال

ــِم َخارًِجــا«. فكيــف ُطــِرَح رئيــس هــذا 
َ
َعال

ْ
اآَلَن ُيْطــَرُح َرئِيــُس هــَذا ال
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ــِن  ــُت َع ــا إِِن اْرَتَفْع نَ
َ
ــا 12: 32: »وَأ ــرى اجلــواب يف يوحن ــم؟ حنــن ن العال

ْرِض...« فكيــف ســيُطَرح رئيــس هــذا العالــم؟ مــن خــالل الصليــب.
َ
األ

ــذا  ــم املــيجء به ــد ت ــب، ق ــه بالصلي ــوا أن أرجــو منكــم أن تفهم
العالــم إىل ادلينونــة يف نظــر اهلل. وقــد ُطــِرَح رئيــس هــذا العالــم وأصبح 
اعجــًزا ىلع أســاس مــا فعلــه املســيح نيابــة عنــا بدمــه املســفوك، وموته 
الكفــاري، وقيامتــه الظافــرة. وألن يســوع قــد صعــد إىل الســماء، فقــد 
تــرك األمــر لــك ويل للحصــول ىلع املــرياث هل، وتطبيــق انلــرصة، ودفــع 

أعدائنــا الروحيــني للخــروج مــن مواقعهــم.

اجعل الشيطان عصيب

فيمــا يتعلــق بالســلطةان اذلي جيــب أن يمتلكــه شــعب اهلل ضــد 
العــدو، أدىل يســوع بهــذة العبــارة:

ــي  بْ
َ
ــَرةِ أ ْخ ــِذهِ الصَّ ــُرُس، َوَعَ ه ــَت ُبْط نْ

َ
ــا: أ يًْض

َ
ــَك أ

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــا أ نَ

َ
»وَأ

ــىت 16: 18(. ــا« )م ْيَه
َ
ــَوى َعل ــْن َتْق

َ
ــِم ل َِحي ــَواُب اجلْ بْ

َ
ــِي، وَأ نِيَس

َ
ك

يفــرس معظــم املســيحيني هــذه اآليــة ىلع انلحــو اتلــايل: »حســنًا، 
ــا، إن اكن  ــة. وربم ــل املدين ــني داخ ق ــن ومطوَّ ــا، حمارصي ــن هن ــا حن ه
ــن  ــيطان م ــن الش ــن يتمك ــات ول ــتصمد ابلواب ــا، فس ــا نل اهلل صاحلً
ــة،  ــذه اآلي ــا ه ــم به ــي تفه ــة ال ــذه يه الطريق ــت ه ادلخــول«. إن اكن
ــورة  ــة. فالص ــن احلقيق ــك ع ــن ذل ــد م ــون أبع ــك أن تك ــال يمكن ف
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احلقيقيــة يه عكــس هــذا املشــهد انلمطــي. وعندمــا بُنيــت الكنيســة 
ــر  ــرج وتدم ــا أن خت ــك يمكنه ــوع ، ذلل ــيح يس ــرة، أي املس ىلع الصخ
أبــواب اجلحيــم؛ وأبــواب اجلحيــم ل تســتطيع إبقــاء الكنيســة باخلــارج.

ــفر  ــله يف س ــم ونس ــى إلبراهي ــود العظ ــن الوع ــدة م ــد واح وجن
ــَل  ــله، »نَْس ــن نس ــِه«، حن ِ ْعَدائ

َ
ــاَب أ َك بَ

ُ
ــل ــرُِث نَْس ــن 22: 17: »َويَ اتلكوي

إِبَْراِهيــَم« )عرانيــني 2: 16( باإليمــان بيســوع املســيح. ودلينــا حق كتايب 
ــا باســم يســوع. ــا وامتالكه ــم، ألخذه ــواب اجلحي ــوين لقتحــام أب قان

ول يوجــد يشء جيعــل إبليــس أكــرث خوفًــا مــن إماكنيــة اكتشــاف 
قديــي اهلل هــذه احلقيقــة وابلــدء يف القيــام بذلــك. فكمــا ناقشــنا يف 
فصــل ســابق، هــذا هــو س الشــيطان اذلي يهتــم حبراســته أكــرث مــن 
ــي  ــك وع ــًدا عن ــه بعي ــد أن حيفظ ــد يشء يري ــر. ول يوج أي يشء آخ
ــلطتنا، إلدارة  ــا، ويف س ــرتوك نل ــر م ــة: واألم ــذه احلقيق ــن ه ــرث م أك
اهلزيمــة الــي أحلقهــا املســيح بــه بالفعــل. وأعتقــد أن كاًل مــن الســماء 

ــك. ــام بذل ــا للقي ــم ينتظرانن واجلحي

فمــاذا عنــك؟ هــل تنــوي فعــل يشء جتــاه ذلــك؟ إن اكنــت إجابتك 
ىلع هــذا الســؤال يه نعــم، أي إن أردت أن تضــع هــذه احلقيقــة موضــع 

اتلنفيــذ، أرجــو أن تعلــن هــذه اللكمــات بصــوٍت اعٍل:

ــرصة  ــإن انل ــب، ف ــوع ىلع الصلي ــوت يس ــه بم ــن أن ــا رب، أؤم ي
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ــع  ــرتوك اآلن يل وجلمي ــر م ــن أن األم ــت. وأعل ــد حتقق ــا ق ىلع عدون
قديســيك إلدارة هزيمــة الرياســات والســالطني، الــي ضمنهــا يســوع 

ــاره. ــالل انتص ــن خ م

ويف قوتـك، وروحك، سـوف أمي يف تلك انلـرصة، وأنال مرياث 
أمـم العالم، وأطبق قوة دم يسـوع لطرد أعدائنـا أمامنا. آمني!

 



 166

لنحيا ملح ونور



 167

املسرية

الفصل الرابع عشر
املسرية

ــوع  ــيني. املوض ــني رئيس ــع موضوع ــل، أود أن أمج ــذا الفص يف ه
ــيح »آَدُم  ــوع املس ــمية يس ــو تس ــل، وه ــاه بالفع ــو اذلي تناونل األول، ه
ــد  ــة 47(. وق ــايِن« )أي ــاُن اثلَّ َس

ْ
ــوس 15: 45( و »اإِلن ــُر« )1 كورنث ِخ

َ
األ

أرشت إىل أنــه يف اخلطــة اإلهليــة، اكن يســوع نهايــة نســل وبدايــة نســل 
آخــر. فــكآدم األخــري، أخــذ ىلع نفســه اخلطيــة، واتلعــدي، وادلينونــة، 
والفشــل الــي لنســل آدم. وبموتــه الكفــاري، اكن يكفــر عــن ذنــب 
ــدة احليــاة، فتــح الطريــق بلــدء نســل جديــد،  نســل آدم؛ وبقيامتــه إىل جِّ

ــه. ــوع« رأس ــو »أي يس واذلي ه

بُــو َربَِّنــا يَُســوَع 
َ
وقــد كتــب الرســول بطــرس: »ُمَبــاَرٌك اهللُ أ

، بِِقَياَمــِة  انَِيــًة لِرََجــاٍء َحٍّ
َ
نـَـا ث َ ثـِـَرةِ َودلَ

َ
ك

ْ
ِي َحَســَب رَْحَتـِـِه ال

َّ
َمِســيِح، ال

ْ
ال

ــن  ــه م ــا نتبع ــرس 1: 3(. وبينم ــَواِت« )1 بط ْم
َ
ــَن األ ــيِح ِم َمِس

ْ
ــوَع ال يَُس

ــاء يف  ــح أعض ــه، نصب ــاق ب ــان والتلص ــه باليم ــه وقيامت ــالل موت خ
ــد. ــل اجلدي ــذا النس ه

َســانًا َواِحــًدا َجِديــًدا« )أفســس 2: 15(. 
ْ
ويُســَى النســل اجلديــد »إِن

ــدف اذلي  ــق اهل ــًدا« أن حيق ــًدا َجِدي ــانًا َواِح َس
ْ
ــذا »إِن ــد اهلل هل ومقاص
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ــار  ــبهه إلظه ــورة اهلل وش ــَق آدم ىلع ص ــد ُخِل ــه. فق ــل آدم يف حتقيق فش
ــق  ــا ُخِل ــه؛ كم ــة عن ــلطان اهلل نياب ــة س ــة وممارس ــلك اهلل للخليق ش
ــًدا للشــيطان  آدم ملمارســة الســلطان. لكنــه فقــد ســلطانه وأصبــح عب

ــن اهلل.  م
ً

ــدل ــس ب ــا أطــاع إبلي ــة عندم واخلطي

وضع اثنني من املوضوعات معـًا

املوضوع رقم 1: استرداد ما ُفقـِد

ــألة  ــا املس ــج تماًم ــد اعل ــوع ق ــدرك أن يس ــا أن ن ــم نل ــن امله م
ــة  ــد القيام ــوع بع ــر يس ــا ظه ــل آدم. فعندم ــة بفش ــة املتعلق القانوني
ــَماءِ َوَعَ  َطاٍن يِف السَّ

ْ
َّ ُكُّ ُســل وكشــف نفســه تلالميــذه، قــال: »ُدفِــَع إِلَ

ْرِض« )مــىت 28: 18(. وقــد اكن يقــول، يف األســاس: »مــا فقدتمــوه، أنــا 
َ
األ

ــتعدته.« اس

َمــِم«       
ُ
ِمــُذوا َجِيــَع األ

ْ
َهُبــوا َوتَل

ْ
اذ

َ
وىلع هــذا األســاس، قــال: »ف

ــروا  ــلطاين. فاظه ــري س ــوا مدي ــرى، »كون ــارة أخ ــىت 28: 19(. وبعب )م
قــويت.« ونفــذوا مقاصــدي. ســأعود إىل الســماء؛ وبينمــا أكــون هنــاك، 
ــه  ــا تنالون ــدس. وعندم ــروح الق ــو ال ــر، ه ــا آخ ــم معزًي ــل لك سأرس
ــه آدم  ــه إلجنــاز مــا فشــل في ــه وقيادت ــه، ســتخرجون حتــت إدارت بقوت
ــن     ــون قادري ــوف تكون ــني. وس ــي املرئي ــون ممث ــوف تكون األول؛ وس
ى اآلَب.« وكمــا جئــت ألحقق 

َ
ِي َرآيِن َفَقــْد َرأ

َّ
أن تقولــوا، كمــا قلــت: »اَل
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ــن  ــهدت ع ــا ش ــيئي. وكم ــق مش ــون تلحقي ــوف تذهب ــيئة أيب، س مش
ــي  ــال ال ــام باألعم ــو اذلي ق ــكن يف وه ــن اكن يس ــو م ــه ه اآلب أن
ــم  ــكن فيك ــيح اذلي يس ــأن املس ــهدون يل ب ــم ستش ــا، فأنت عملته
ــهاديت  ــت بش ــا نطق ــا. وكم ــي تعملونه ــال ال ــل األعم ــو اذلي يعم ه
ــات  ــن اللكم ــة ولك ــوايل اخلاص ــم بأق ــم أتكل ــي ل ــن اآلب بأن ع
الــي أعطــاين إياهــا اآلب يه الــي نطقــت بهــا، ستشــهدون، »فنحــن 
ــا  ــا إياه ــي أعطان ــات ال ــن اللكم ــة ولك ــا اخلاص ــم بكلماتن ل نتلك
نَــا« )انظــر             

َ
ُكْم أ

ُ
ْرِســل

ُ
ِي اآلُب أ

َ
ْرَســل

َ
َمــا أ

َ
املســيح.« فهــذه يه خطــي: »ك

يوحنــا 5: 30 ؛ 12: 49 ؛ 14: 9 -– 10 ، 12 ، 16 -– 17 ؛ 20: 21(.

وألننــا تالميــذ يســوع، فنحــن ســفراء عــن املســيح. وتعلن رســالة 
ــيِح  َمِس

ْ
ْي إِنَّ اهللَ َكَن يِف ال

َ
ــة: »أ ــة 5: 19 هــذه احلقيق ــوس اثلاني كورنث

ــا  ــا فِيَن ــْم، َوَواِضًع ــْم َخَطايَاُه ُه
َ
ــٍب ل ــْرَ َحاِس ــِه، َغ ــَم نِلَْفِس

َ
َعال

ْ
ــا ال ُمَصاِلً

ُســَفَراَء َعــِن 
َ
َــِة«. ثــم تبــدأ اآليــة 20: »إًِذا نَْســَى ك ُمَصالَ

ْ
َكَِمــَة ال

َمِســيِح...« فنحــن ممثلــون عــن يســوع املســيح، ونلــا ســلطة خاصــة، 
ْ
ال

ــماء. ــيئة الس ــق مش ــماء تلحقي ــة الس ــن حكوم ــلني م ومرس

وهــذا هــو أحــد جوانــب أول املوضوعــني الذيــن أريــد مجعهمــا يف 
ــدر اإلمــاكن.  ــا ق ــم عمليً هــذا الفصــل؛ وسأحــاول جعــل هــذا اتلعلي
فعــر الســنني، توصلــت إىل نتيجــة مفادهــا أنــه إن اكنــت احلقيقــة غــري 
عمليــة، فــي ليســت روحيــة؛ فــاهلل ل يــروج لــيء لــن ينجــح. بــل 
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ىلع العكــس، أي يشء يشــجعه اهلل ســيعمل؛ فــاهلل هــو الشــخص األكرث 
عمليــة يف الكــون لكــه. ومــا ســوف يوعدنــا بــه ويشــجعه ســوف يعمــل.

املوضوع رقم 2: إرجاع الناس من اهلالك إىل اإلسترداد

ــا، أريــد أن أركــز ىلع موضــوع هــو املوضــوع الرئيــي للنــيب  ثانيً
يوئيــل: اإلســرتداد بــدل اهلــالك. وكمــا أفهــم هــذا املوضــوع، يوئيــل هــو 
نــيب هــذا اإلنســاكب العظيــم مــن الــروح القــدس يف األيــام األخــرية 
ىلع لك جســد. وقــد اكن ســفر يوئيــل هــو اذلي اقتبــس عنــه بطــرس يف 
. َيُقــوُل اهللُ: َويَُكــوُن  يــوم اخلمســني: »بـَـْل هــَذا َمــا قِيــَل بُِيوئِيــَل انلَّــِيِّ
ِخــَرةِ ...« )أعمــال 2: 16- 17(. ومــن تلــك اللكمــات األويلة، 

َ
يَّــاِم األ

َ
يِف األ

أخــذ بطــرس نبــوءة يوئيــل مبــارشة إىل نهايــة األزمنــة. ويف حديثــه يف 
ــْوُم  ــِيَء يَ ْن يَ

َ
اآليــة 20، حتــدث بطــرس عــن مــا اكن ســيحدث قبــل »أ

 
َ

ــْمُس إِل ُل الشَّ ــِهُر«، فمــا ســيحدث قبلــه هــو: »َتَتَحــوَّ َعِظيــُم الشَّ
ْ
الــرَّبِّ ال

 َدٍم«. وبكلمــات بطــرس، جنــد نبــوءة يوئيــل كمــا يه 
َ

َقَمــُر إِل
ْ
َمــٍة َوال

ْ
ُظل

ويه تشــري إىل نهايــة هــذا الزمــان.

ــأيت  ــا ي ــة األوىل. وم ــزل ىلع الكنيس ــا ن ــو م ــر ه ــر املبك اكن املط
ــاد؛  ــل احلص ــارشة قب ــأيت مب ــر، اذلي ي ــر املتأخ ــو املط ــا ه ــوم علين ايل
وهــذا واضــح جــًدا. ويف مقاصــد اهلل، أعتقــد أنــه ل توجــد مشــلكة يف 
هــذا املخطــط الواضــح ادلقيــق، يف صــورة مصغــرة، تلاريــخ الكنيســة. 
فــإن نظرنــا إىل الــوراء ىلع مــدى عرشيــن قرنـًـا، يمكننــا أن نــرى أن مــا 
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حــدث اكن تماًمــا كمــا قــال انلــيب يوئيــل أنــه ســيحدث كذلــك. وأنــا 
ــام اإلنســاكب  ــام املطــر املتأخــر، أي يف أي ــا يف أي ــة بأنن ىلع قناعــة تام

ــه يوئيــل. ــم اذلي حتــدث عن العظي

ــة، أود  ــايت اخلاص ــل بكلم ــوع يوئي ــص موض وإن اكن يل أن أخل
أن أقــول أنــه هــالك يليــه اســرتداد يليهمــا ادلينونــة. وُيفتتــح املشــهد 
ــل.  ــك أن تتخي ــا يمكن ــا مم ــل، ويه الصــورة األكــرث خرابً خبــراب اكم
ــه ل  ــرتى أن ــك، س ــل نلفس ــن يوئي ــاح األول م ــرأ األصح ــا تق وبينم

ــا. ــن خرابً ــم يك ــد يشء ل يوج

ــْم...«      ُك
َ
ــوُِّض ل َع

ُ
ــد: »وَأ ــأيت وع ــاين ي ــاح اثل ــي األصح ــم، فـ ث

)يوئيــل 2: 25(. ويتــم اإلســرتداد مــن خــالل إنســاكب الــروح القــدس.

ويف األصحاح اثلالث، جند هذه اللكمات:

ِريــٌب يِف َواِدي 
َ
نَّ يَــْوَم الــرَّبِّ ق

َ
َقَضــاءِ، أل

ْ
»َجَاِهــُر َجَاِهــُر يِف َواِدي ال

َقَضــاءِ« )يوئيــل 3: 14(.
ْ
ال

ــام  ــا لوجــه أم ــب اإلنســان وجًه ــروح القــدس جيل إن انســاكب ال
قضــاء اهلل. ول يوجــد مــاكن متبــي للحياديــة، عندمــا ينســكب الــروح 
القــدس. وهــذا هــو الســبب يف أن الكثــري مــن انلــاس يتجنبــون حركــة 

الــروح القــدس ويهربــون منــه؛ فهــو يســتبعد احلياديــة.
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وعندمــا يــأيت روح اهلل حًقــا للعمــل، جيــب عليــك اختــاذ القــرار. 
ــقاط  ــم إس ــوف يت ــن. وس ــذا الزم ــاء ه ــل انته ــيحدث قب ــا س ــذا م وه
مجــوع مــن مجيــع األمــم يف وادي القضــاء، ولــن يغــادروا ذلــك الــوادي 

حــىت يتخــذوا قــراًرا.

والقــرار بســيط: وهــو إمــا أن تكــون مــع يســوع املســيح أو ضده، 
« )مــىت 12: 30(. َّ يَْس َمــِي َفُهَو َعَ

َ
وهــذا لك يشء. فقــد قال يســوع: »َمْن ل

استرداد موازي

ــة  ــا: الكرم ــجرتني«، هم ــتالحظ »ش ــل، س ــوءة يوئي ــة نب يف مقدم
وشــجرة اتلــني. وقــد فهمــت دائًمــا أن هاتــني الشــجرتني همــا نــواعن 
مــن شــعب اهلل يف األرض: فالكرمــة، يه الــي تمثــل الكنيســة. وشــجرة 
ــط  ــور يرتب ــذا املنظ ــد أن ه ــل. وأعتق ــور إسائي ــي تص ــني، يه ال اتل

ــام بكلمــات يســوع: بوضــوح ت

ــَجَرةِ   َش
َ

ــُروا إِل : »اُْنُظ
ً

ــال ــْم َمَث ُه
َ
ــاَل ل

َ
ــل: »َوق ــم بمث ــم حتــدث إيله ث

 ]اكن يســوع يقتبــس مــن يوئيــل واآليــات 12 ، 19  ْشــَجارِ
َ
ــِن َوُكِّ األ اتلِّ

ــوَن  ُم
َ
ــُروَن َوَتْعل ــْت َتْنُظ رََخ

ْ
ف
َ
ــَت أ ــي تتحــدث عــن لك األشــجار[. َم ال

ــا 21: 29- 30(. ــُرَب« )لوق
َ
ــْد ق

َ
ــَف ق ْي نَّ الصَّ

َ
ــُكْم أ ْنُفِس

َ
ــْن أ ِم

فاخلــراب ينتــي؛ واحلصــاد قــادم. فقبــل بضــع ســنوات، أظهــر يل 
ــت  ــوازي يف الوق ــري باتل ــدأ واكن يس ــد ب ــجرتني ق ــرتداد الش اهلل أن اس
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ــروح  ــاكب ال ــن انس ــه ع ــمع في ــا نس ــت اذلي بدأن د. ويف الوق ــدَّ املح
القــدس ىلع الكنيســة يف هــذا انلظــام األخــري، ســمعنا عــن الســرتداد 
ــي اعم 1897،  ــام. ف ــري لالهتم ــو موضــوع مث ــل، وه الســيايس إلسائي
ــويرسا. ويف اعم 1904،  ــازل بس ــوين يف ب ــيم صهي ــر اعل ــد أول مؤتم ُعق
تــويف مؤســس الصهيونيــة، ثيــودور هريتــزل. واكن يـُـدىع الــرايئ وصاحب 
األحــالم، ولكنــه قــال: »يف غضــون مخســني اعًمــا، ســيكون ما تســمونه 

احللــم حقيقــة واقعــة«.

وقــد اكن هريتــزل ىلع حــق. وقــد اســتغرق األمــر أربــع وأربعــون 
ــم  ــت تهت ــل. وإن كن ــة إسائي ــر دول ــيك تظه ــه ل ــوم وفات ــن ي ــنة م س
ــم اســرتداد شــعب اهلل؛ أي  بتتبعهــا، ســرتى، خطــوة خبطــوة، كيــف يت

ــا. ــا، والكنيســة، روحيً ــل، سياســيًا ووطنيً إسائي

كمــا أظهــر يل اهلل ســبب اخلــراب. فــي أحــد األيــام، كنــت أتأمــل 
يف حالــة الكنيســة، وأفكــر ىلع وجــه اخلصــوص بالــرد اذلي تلقيتــه ىلع 
أنــواع معينــة مــن الرســائل الــي أرســلتها. فعــى ســبيل املثــال، عندمــا 
أقــوم باحلديــث عــن الحتيــاج إىل الغفــران، فــإن نصــف املســيحيني يف 
املــاكن ىلع األقــل ســيقفون لالعــرتاف بــأن هنــاك شــخًصا مــا حيتاجون 
إىل أن يغفــروا هل. ويف بعــض اتلجمعــات الكبــرية الــي أعــظ فيهــا عــن 
ــون إىل  ــم حيتاج ــخاص أنه ــة أش ــن لك أربع ــة م ــري ثالث ــالص، يش اخل
ــل  ــن أص ــخص م ــي ش ــن مائ ــأحصل ىلع رد م ــالص. واعدة، س اخل
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ــة  ــورة احلقيقي ــذه يه الص ــل ه ــي، ه ــرت يف نف ــد فك ــتمائة. وق س
ــا؟  للكنيســة؟ وهــل هــذه يه الطريقــة الــي تســري عليهــا األمــور حًق

وهــل يمكــن أن يكــون األمــر مــن هــذا القبيــل؟

استرداد مرياثنا

بينمـا كنـت أتأمل يف هذه اخلرات، لكمـي اهلل بوضوح يف ذهي، 
قائـاًل: إنك قـد وعظت بشـأن يوئيل، مبتـدًءا باخلراب. فهـل توقفت 
مـن قبل ليك تفكر يف سـبب اخلـراب؟ ويف أفاكري، أجبـت: ل، لكي 
حصلـت عليـه اآلن، فهـو جيـش غـزاة مـن احلـرشات. وقـد قرأته 
يَّـاُر  َغـْوَغُء َوالطَّ

ْ
َـَراُد، ال نلفـي يف األصحـاح اثلـاين مـن يوئيـل: »اجلْ

َقَمـُص« )يوئيـل 2: 25(. ويف هـذا املقطـع، يسـميهم اهلل »َجيْـِي 
ْ
َوال

َعِظيـُم« )آيـة 25(. ثـم حتـدث مي الرب مـرة أخرى بوضوح شـديد 
ْ
ال

يف ذهـي: قـوات العدو قـد اخرتقت شـعيب بشـلك منهيج.

وهــذه يه احلقيقــة بــال شــك. فبمجــرد أن تشــاهد األدلــة، يبــدو 
األمــر واضــح كمــا جيــب أن يكــون. فقــد تــم غــزو كنيســة يســوع 
املســيح بشــلك منهــيج كمــا اخرتقتهــا اجليــوش الغازيــة مــن األرواح 
ــوف  ــدس، فس ــروح الق ــأيت ال ــا ي ــا عندم ــة. أم ن ــرة، ويه حُمصَّ الرشي
يكــون عليهــم املغــادرة. وأشــكر اهلل ىلع أنهــم يف طريقهــم للخــروج، 
وهــم ليســوا ســعداء بذلــك، ول يفعلــون ذلــك عــن طيــب خاطــر، إل 

أنهــم ذاهبــون.
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ثــم أعطــاين اهلل بصــرية إضافيــة: تســتطيع أن تــرى إىل أي مــدى 
اكن شــعيب إسائيــل بعيــًدا منــذ ثمانيــة عــرش قرنًــا عــن مرياثــه اذلي 
ــد  ــا. فق ــذا اكن واضًح ــور أن ه ــرف ىلع الف ــت أع ــه اهلل هل. وكن وهب
عرفــت مــا يكــي مــن اتلاريــخ لــيك أدرك أن ايلهــود اكنــوا منفيــني، 
ــل ومرياثهــم املوهــوب يف تلــك األرض،  ــًدا عــن إسائي ــون بعي ويتجول
ألكــرث مــن ثمانيــة عــرش قرنـًـا. وقــال يل الــرب: يف نظــري، إن الكنيســة 
ــه  ــن مرياث ــل ع ــد إسائي ــو بُع ــا ه ــرويح كم ــا ال ــن مرياثه ــدة ع بعي

الســيايس.

ــاب  ــل اذله ــي اكن ىلع إسائي ــدة ال ــافة ابلعي ــرف املس ــا نع ولكن
إيلهــا لســتعادة أراضيهــم. والكنيســة دليهــا رحلــة مماثلــة للقيــام بهــا. 
ولــم يســرتد إسائيــل مرياثــه دون كفــاح، وتضحيــة، ورصاع. وكذلــك 

األمــر مــع الكنيســة؛ فاألمــر ســوف حيتــاج إىل شــن معركــة.

 دور الكنيسة يف االسترداد

يف ضــوء ادلور اذلي ســتلعبه الكنيســة يف األيــام القادمــة، أريــد أن 
أقــرتح أن اللكمــة الرئيســية يف لك مــا يتعلــق باحلركــة احلايلــة للــروح 
القــدس يه الســرتداد. فالكنيســة اكن دليهــا إصــالح؛ ولــم يعــد 
ــد  ــدف واح ــوى ه ــد س ــالح. ول يوج ــرد إص ــون جم ــن أن يك يمك
ــة أن  ــا للكنيس ــد اكفيً ــم يع ــرتداد. فل ــو الس ــدد اآلن، وه ــوف يتح س

ــم. ــرش وأنظمته ــايلب الب ــح أس ــن وتصح تتحس
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ــده،  ــه، ومقاص ــرتد نموذج ــل اهلل يس ــا اآلن أن جنع ــب علين وجي
ــه. ــم اهلل ب ــد اذلي يهت ــل الوحي ــو العم ــذا ه ــي، فه ــه اإلل ونظام

ــو أن اهلل  ــد ه ــن رأيي املؤك ــك، لك ــد تصدم ــة ق ــذه املالحظ وه
ليــس مهتًمــا بإحيــاء أي طائفــة. وأقــول هــذا ألين ل أعــي بــأي حــال 
مــن األحــوال أن أكــون ســلبيًا أو انتقاديًــا، ولكــن أعــي ببســاطة أن 
أذكــر احلقيقــة. فالبــرش اذليــن يســعون إىل اســتخدام انســاكب الــروح 
ــو  ــا. فه ــون هــدف اهلل لكيً ــة ســوف يضيع ــم الطائفي القــدس ألهدافه
يســرتد جســد يســوع املســيح؛ وهــو جيمــع أغنامــه املتناثــرة مــن مجيــع 
ادلول واألمــم، وقــد أعلــن أنــه يف نهايــة هــذا الزمــن ســيكون هنــاك 
ــد  ــذه يه مقاص ــا 10: 16(. فه ــر يوحن ــد )انظ ــد ورايع واح ــع واح قطي

اهلل.

ُ ]املســيا[ يَُكــوُن ُخُضــوُع 
َ

ويف ســفر اتلكويــن، نقــرأ: »... َول
ُشــُعوٍب« )تكويــن 49: 10(. فنحــن لــن نتجمــع حــول قائــد بــرشي، أو 
نظــام إنســاين، أو منظمــة إنســانية. بــل ســنتجمع حــول شــخص واحــد، 
وهــو رأس الكنيســة، أي الــرب يســوع املســيح. فهــده يه مقاصــد اهلل، 

ــرتداد. أي الس

ــلطان  ــا الس ــرك نل ــد ت ــيح ق ــوع املس ــرب يس ــا أن ال ــد رأين وق
واملســؤويلة نلكــون منفــذي مقاصــده ىلع األرض. وحنــن لــن جنلــس 
بشــلك ســليب ىلع اهلامــش ونقــول: »حســنًا، ســوف يفعــل اهلل ذلــك.« 
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ــوع  ــا يس ــد علَّمن ــده. وق ــع مقاص ــق م ــلك وثي ــارك بش ــب أن نش فيج
ِت 

ْ
ــأ ــة: »يِلَ ــالة الرباني ــال، يف الص ــا ق ــوت اهلل عندم ــق بملك أن نلتص

ــا، أي نلكــون  ــا هن ــا ســبب وجودن ــَك« )مــىت 6: 10(. ثــم أعطان وتُ
ُ
ك

َ
َمل

َمــا 
َ
مشــرتكني بشــلك وثيــق مــع أعمــال امللكــوت: »تِلَُكــْن َمِشــيَئُتَك ك

ــة 10(. ْرِض« )آي
َ
ــَك َعَ األ ِ ذل

َ
ــَماءِ ك يِف السَّ

ــايل ىلع  ــم بشــلك مث ــأن مشــيئة اهلل يمكــن أن تت ــن ب ــل تؤم فه
ــال  ــد ق ــك، وق ــن ذل ــدو يمك ــا يب ــماء؟ ىلع م ــا يه يف الس األرض كم
يســوع أن نصــي مــن أجــل أن يكــون كذلــك. ولكــن، يــا صديــي 
العزيــز، لــن حيــدث هــذا بدونــك وبــدوين؛ فنحــن مشــرتكون يف ذلــك 
وتـُـَك. تِلَُكــْن َمِشــيَئُتَك 

ُ
ك

َ
ِت َمل

ْ
األمــر؛ واملســؤويلة يه مســؤويلتنا: »يِلَــأ

ْرِض.«
َ
ِــَك َعَ األ ذل

َ
ــَماءِ ك ــا يِف السَّ َم

َ
ك

ــيئته ىلع  ــق مش ــوت اهلل وحتق ــع ملك ــط م ــد أن ترتب ــل تري فه
ــك  ــام بذل ــك القي ــذا؟ يمكن ــرف ه ــرب يع ــدع ال ــاذا ل ت األرض؟ فلم

ــة: ــيطة اتلايل ــالة البس ــذه الص ــتخدام ه ــق اس ــن طري ع

ــاًل  ــون وكي ــد أن أك ــك. وأري ــفرًيا ل ــون س ــد أن أك ــا رب، أري ي
ــعبك يف  ــع ش ــارك م ــوف أش ــاعدتك، س ــة يف األرض. فبمس للمصاحل
ــوك  ــا رب، أرج ــراب. ي ــن اخل  م

ً
ــدل ــرتداد ب ــق الس ــك، وحتقي عمل

ــني. ــك. آم ــاعدين يف ذل س
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الفصل اخلامس عشر
سالح »استرداد الكل«

فيمــا يتعلــق بموضــوع الســرتداد اذلي ناقشــناه يف الفصل الســابق، 
أريــد الرتكــزي اآلن ىلع موضــوع نــادًرا مــا ينتــج عنــه لكمــة »هللويــا« 
ــل  ــذا الفص ــا يف ه ــذا ألنن ــاذا؟ ه ــني. ومل ــن املؤمن ــني« م ــىت »آم أو ح
ــا  ــد جعله ــم دور الصــوم كوســيلة رئيســية لالســرتداد وق ســوف نتعل

اهلل متاحــة لشــعبه.

وعندمــا أذكــر الصــوم، أنــا أعــي المتنــاع املقصــود عــن الطعــام 
ــول إن الصــوم،  ــة. وأود أن أق ــة معين ــرتة زمني ــة ولف لألغــراض الروحي
ــال يف  ــو احل ــذا ه ــم أن ه ــرشب، رغ ــن ال ــع ع ــي أن تمتن اعدة، ل يع
بعــض األحيــان. فقــد ذهــب مــوىس مرتــني دون طعــام أو رشاب ملــدة 
أربعــني يوًمــا؛ وهكــذا فعــل إيليــا. فهــذا انلــوع مــن الصــوم هــو نــوع 
ــأن تذهــب  ــًدا ب ــا ل أنصــح أب ــه. فأن ــا ل أويص ب خــارق للطبيعــة، وأن
ــو رأيي  ــذا ه ــوائل؛ وه ــدون س ــاعة ب ــبعني س ــني وس ــا وراء اثن إىل م
الشــخي. وأنــا أعــرف أًخــا يف الــرب صــام ســبعة عــرش يومــا بــدون 
ــم تكــن أنــت ذاهــب لالنتقــال إىل  ــك، مــا ل طعــام أو مــاء. ومــع ذل
اعلــم خــارق للطبيعــة، فأنــا ل أنصحــك بذلــك. وخيرنــا لوقــا 4: 2 أن 
ِخــرًا«؛ ولــم يقــل 

َ
ــْت َجــاَع أ ــا َتمَّ مَّ

َ
يســوع قــد صــام أربعــني يوًمــا، »َول
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ــا  ــم يكــن صائًم ــه ل ــه اكن عطشــانًا. واملعــى الضمــي هــو أن ــا أن لوق
ــام.  ــدون طع دون ســوائل ولكــن ب

ودلي أصدقــاء صامــوا أربعــني يوًمــا )مــع الســوائل(، ذلا هــو أمــر 
ــدأ باتلفكــري يف هــذا الصــوم  ــرتح أن تب ــي ل أق ــا. ولكن ممكــن تماًم
الطويــل؛ بــل ضــع هدفًــا صغــرًيا نلفســك ثــم حققــه. وســيكون ذلــك 
ــه.  ــري نلفســك والفشــل يف حتقيق ــا أكــرث مــن وضــع هــدف كب ُمرضيً
ــة.   للغاي

ً
ــال ــون فع ــن أن يك ــني يمك ــدون وجبت ــدأ ب ــىت أن تب وح

فالقضيــة الرئيســية حــول الصــوم، كمــا هــو احلــال مــع طــرق اإلنضباط 
ــا. فيمكنــك الصــوم  ــي نمارســها مــن أجــل اهلل، يه دافعن األخــرى ال
ملــدة أربعــني يوًمــا دلوافــع خطــأ وينتــي األمــر دون نتائــج، باســتثناء 

ــا. ــل وزنً الشــعور بابلــؤس وأن تكــون أق

الصوم الذي خيتاره اهلل

يف الكتاب املقدس، جند إعالنًا قوًيا عن الصوم اذلي خيتاره اهلل:

ــرِ،  ــكَّ ُعَقــِد انلِّ
َ
. ف ِّ ُيــوِد الــرَّ

ُ
ــاُرهُ: َحــلَّ ق ْخَت

َ
ــَس هــَذا َصْوًمــا أ يْ

َ
ل
َ
»أ

ْن تَْكــِسَ 
َ
يْــَس أ

َ
ل
َ
ْطــَع ُكِّ نِــٍر. أ

َ
ْحــَراًرا، َوق

َ
َمْســُحوقَِن أ

ْ
َوإِْطــالََق ال

ــَت  يْ
َ
ــَك؟ إَِذا َرأ  بَيْتِ

َ
ــَن إِل َمَســاكَِن اتلَّائِِه

ْ
ــَل ال ْن تُْدِخ

َ
ـِـِع ُخــْزََك، وَأ َجائ

ْ
لِل

ِْمــَك. ِحينَئـِـٍذ َيْنَفِجــُر ِمْثــَل  ْن الَ َتَتَغــاَض َعــْن لَ
َ
ْن تَْكُســوهُ، وَأ

َ
ُعْريَانـًـا أ

ــُد  ــَك، َوَمْ َماَم
َ
ِــرَُّك أ ــُر ب ــا، َويَِس يًع ــَك َسِ ُت ــُت ِصحَّ ــوُرَك، َوتَنُْب ــِح نُ ْب الصُّ
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. تَْســَتِغيُث َفَيُقــوُل:  َتَك. ِحينَئـِـٍذ تَْدُعــو َفُيِجيــُب الــرَّبُّ
َ
الــرَّبِّ َيَْمــُع َســاق

ــِم 
ْ
الََم اإِلث

َ
ــِع َوك ــاَء بِاألْصُب ــَر َواإِليَم ــِطَك انلِّ ــْن َوَس ــَت ِم ــَذا. إِْن نََزْع نَ

َ
هأ

َمــِة 
ْ
ل ــَة، يـُـْرُِق يِف الظُّ

َ
يِلل ْشــَبْعَت انلَّْفــَس الَّ

َ
َجائـِـِع، وَأ

ْ
ْنَفْقــَت َنْفَســَك لِل

َ
وَأ

ــرَّبُّ َعَ  ــوُدَك ال ــِر. َويَُق ْه ــَل الظُّ ــُس ِمْث اِم ــَك ادلَّ ــوُن َظالَُم ــوُرَك، َويَُك نُ
ــٍة  َجنَّ

َ
ــُط ِعَظاَمــَك َفَتِصــُر ك ــُدوِب َنْفَســَك، َويُنَشِّ َ َواِم، َويُْشــبُع يِف اجلْ ادلَّ

ــُة.  َقِديَم
ْ
ــَرُب ال ِ

ْ
ــَى ال ــَك تُبْ ــُه. َوِمْن ــُع ِمَياُه ــاهٍ الَ َتْنَقِط ــِع ِمَي َنْب

َ
ــا َوك َريَّ

َمَســالِِك 
ْ
ــَم اثلُّْغــَرةِ، ُمرْجــَع ال ونََك: ُمَرمِّ يَُســمُّ

َ
ــَدْوٍر، ف

َ
َساَســاِت َدْوٍر ف

َ
تُِقيــُم أ

ــعياء 58: 12-6( َى«. )إش
ْ
ــك لِلسُّ

 وقبــل لك يشء، اســمحوا يل أن أشــري إىل أنه يف اآليات اخلمســة 
ً

أول
ــن الصــوم  ــا م ــا معينً ــا نموذًج ــن إشــعياء 58، وضــع اهلل جانبً األوىل م
ألنــه غــري فعــال تماًمــا. فالصــوم اذلي فيــه ادلوافــع خطــأ والعالقــات 
َاِع  ــزِّ ــِة َوال ُخُصوَم

ْ
ــا إِنَُّكــْم لِل ــه »َه اخلطــأ مــع األشــخاص املعنيــني. إن

« )إشــعياء 58: 4(. فــي جمــرد  ِّ َمــِة الــرَّ
ْ
ك

َ
ُبــوا بِل تَُصوُمــوَن، َوتِلَْضِ

طقــوس دينيــة خارجيــة، مثــل رجــل حيــي رأســه مثــل نبــات الــردي 
 . ويمــارس بعــض احلــراكت؛ ويقــول اهلل: »ِحينَئـِـٍذ تَْدُعــو َفُيِجيــُب الــرَّبُّ

ــَذا«.  نَ
َ
ــوُل: هأ ــَتِغيُث َفَيُق تَْس

ــو  ــبق ه ــا س ــإن م ــني، ف ــود اتلقليدي ــاًدا ىلع ايله ــت معت ــإن كن ف
ــي  ــذا ل يع ــول إن ه ــا. أق ــون به ــي يصل ــة ال ــة للطريق ــورة حي ص
انتقــاد ايلهــود اتلقليديــني، لكــن احلقيقــة أنهــم جيلســون ويكــررون 
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الصــالة باللغــة العريــة لســااعت؛ وكثــري منهــم ل يفهمــون فعليًــا تلــك 
اللكمــات الــي يكررونهــا. لكنهــم بينمــا يكــّررون هــذه الصلــوات، 
ــات  ــل الردي ــا مث ــف، تماًم ــا دون توق ــة وذهابً ــهم جيئ ــي رؤوس تنح
ــح. ويف الفقــرة الســابقة، اكن اهلل يقــول، »بقــدر مــا  ــا الري الــي حتركه
يتعلــق األمــر بــأذين يف الســماء، فــإن هــذا انلــوع مــن الصــوم مســتثى. 
فعالقاتــك خطــأ ودوافعــك خطــأ. وهــو جمــرد أمــر خــاريج، وهــو تقليد 

قــد تأصلــت فيــه، لكنــه لــن ينقلــك إىل أي مــاكن مــي«.

ــول  ــوم املقب ــن الص ــرض م ــع والغ ــن ادلاف ــم ع ــدأ اهلل يتلك ــم ب ث
دليــه. وبرصاحــة، عندمــا أقــرأ الوعــود الــي تــي ذلــك، فإنهــا جتعلــي 
أفكــر: أريــد أن أشــارك يف ذلــك. فدعونــا نــدرس بعــض هــذه الوعــود 

مًعــا.

ــُر  ــا[ َيْنَفِج ــك به ــي أوصي ــة ال ــوم بالطريق ــا تص ــٍذ ]عندم »ِحينَئِ
ــَك،  َماَم

َ
ــرَُّك أ ِ ــُر ب ــا، َويَِس يًع ــَك َسِ ُت ــُت ِصحَّ ــوُرَك، َوتَنُْب ــِح نُ ْب ــَل الصُّ ِمْث

ــَتِغيُث  . تَْس ــرَّبُّ ــٍذ تَْدُعــو َفُيِجيــُب ال َتَك. ِحينَئِ
َ
ــاق ــُع َس ــرَّبِّ َيَْم ــُد ال َوَمْ

الََم 
َ
نـَـَذا. إِْن نََزْعــَت ِمــْن َوَســِطَك انلِّــَر َواإِليَمــاَء بِاألْصُبــِع َوك

َ
َفَيُقــوُل: هأ

ــعياء 58: 8- 9(. ــِم « )إش
ْ
اإِلث

ــده  ــا اذلي تري ــك، فم ــا من ــيكون اهلل قريبً ــيحدث؟ س ــاذا س فم
ــرث؟ أك
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ــُط  ــُدوِب َنْفَســَك، َويُنَشِّ َ َواِم، َويُْشــبُع يِف اجلْ »َويَُقــوُدَك الــرَّبُّ َعَ ادلَّ
ــد  ــو أح ــذا ه ــرب ىلع ادلوام ه ــودك ال ــد أن يق ــل تري ــَك ]ه ِعَظاَم
َنْبــِع ِمَيــاهٍ الَ َتْنَقِطــُع ِمَياُهــُه ]ســيكون 

َ
ــا َوك ــٍة َريَّ َجنَّ

َ
األسار[ َفَتِصــُر ك

ــاه  ــع مي ــك ينابي ــيكون دلي ــك س ــاكن، إل أن ــك يف لك م ــاف حول اجلف
ــعياء 58 : 11(. ــك[« )إش ــن داخل ــض م تفي

بعــد أن شــاركنا إشــعياء لك هــذه الوعــود القويــة املتعلقــة بالصــوم 
اذلي خيتــاره اهلل، توصــل إىل الفكــرة الرئيســية:

ــَدْوٍر، 
َ
َساَســاِت َدْوٍر ف

َ
َقِديَمــُة. تُِقيــُم أ

ْ
ِــَرُب ال

ْ
»َوِمْنــَك تُبْــَى ال

َى.« )اشــعيا 58: 12(
ْ
ــك َمَســالِِك لِلسُّ

ْ
ــَم اثلُّْغــَرةِ، ُمرْجــَع ال ونََك: ُمَرمِّ يَُســمُّ

َ
ف

ــوم اذلي  ــرتك يف الص ــخص اذلي يش ــظ أن الش ــك لح ــن فضل فم
ــيقوم  ــرتداد. وس ــأيت بالس ــخص اذلي ي ــو الش ــيكون ه ــاره اهلل س خيت
هــذا الشــخص برتميــم اثلغــرات وإاعدة بنــاء أســوار احلمايــة الــي تــم 

ــة اهلل. ــول كرم ــا ح تفكيكه

الوقوف يف الثغر

ــل يف  ــعبه إسائي ــن ش ــذا ع ــال اهلل ه ــال 22: 30- 31، ق يف حزقي
ــني: ــت مع وق

َمــاِم 
َ
ــِر أ ــِي ِجــَداًرا َويَِقــُف يِف اثلَّْغ  يَبْ

ً
ــْم رَُجــال ْبــُت ِمــْن بَيْنِِه

َ
»َوَطل
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ــْم.«  ْيِه
َ
ْبُت َســَخِطي َعل

َ
َســك

َ
ِجــْد. ف

َ
ــْم أ

َ
ل
َ
ــا، ف ْخِرَبَه

َ
ــالَ أ ْي

َ
ْرِض لِك

َ
َعــِن األ

ــاكين  ــو اكن بإم ــو: »ل ــة، وه ــح للغاي ــا واض ــوهل اهلل هن ــا اكن يق وم
العثــور ىلع رجــل واحــد، لــاكن بإمــاكين أن أحــول غضــيب عنهــم. رجــل 
واحــد فقــط مــن شــأنه أن يقــف ىلع الســور املحيــط، ويقــف يف اثلغــر، 

يلكــون مرمــم اثلغــرة. لكــن لــم أجــد واحــًدا«.

ــه أن  ــول اهلل يف لكمت ــعياء 58، يق ــا يف إش ــا قرأن ــك، وكم ــع ذل وم
هنــاك طريقــة يمكنــك أن تصبــح بهــا مرمًمــا للثغــر، ومرجــع املســالك 
للســكى؛ ويمكنــك أن تــرىس أســس العديــد مــن األجيــال؛ ويمكنــك 

بنــاء اخِلــَرب القديمــة.

وعندمــا تنظــر إىل كنيســة يســوع املســيح، فــي اآلن جمــرد أرض 
خربــة كمــا اكنــت أرض إسائيــل يف ذلــك الوقــت. ويه مليئــة خِبــَرب 
ــام  ــدة. وجيــب أن يكــون انلــاس يف أي ــال عدي ــة، وأطــالل أجي قديم
حنميــا قــد ســألوا عــن مدينــة أورشــليم املنهــارة: »هــل مــن املمكــن أن 
يتــم بنــاء لك هــذه األنقــاض ولك هــذه الفــوىض مــرة أخــرى وحتويلهــا 
إىل مدينــة مــرة أخــرى؟« وباملثــل، حنــن نســأل »هــل يمكــن اســتعادة 
هــة  هــذه اخِلــَرب مــن الكنيســة؟« وجنــد إجابتنــا يف إشــعياء 58: 12، موجَّ
ِــَرُب 

ْ
ــَى ال ــَك تُبْ ــا تلعليمــات اهلل: »َوِمْن إىل الشــخص اذلي يصــوم وفًق

ــَم اثلُّْغــَرةِ، ُمرْجــَع  ونََك: ُمَرمِّ يَُســمُّ
َ
ــَدْوٍر، ف

َ
َساَســاِت َدْوٍر ف

َ
َقِديَمــُة. تُِقيــُم أ

ْ
ال

َى.«
ْ
ــك َمَســالِِك لِلسُّ

ْ
ال
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إن قناعــي الشــخصية يه، بــدون اســتثناء، أن لك إنســان ســببت 
خدمتــه تأثــرًيا يمتــد عــر األجيــال اكن رجــل صــوم وصــالة. وليــس 
مــن املمكــن ضمــن نطــاق هــذا الكتــاب الطــالع ىلع قائمــة شــاملة 
بمثــل هــؤلء الرجــال، لكــي أود أن أذكــر شــخصني جديريــن بالهتمام.

جون ويسلي

ــد  ــالة. وق ــوم والص ــال الص ــن رج ــل م ــتيني األوائ اكن امليثوديس
اعتــروا مــن املســلَّمات أن يصــوم شــعب كنائســهم. وقــد رصح ويســي 
رصاحــة أنــه لــن يرســم رجــاًل للخدمــة امليثوديســتية ممــن ل يصومــون 
ــد  ــة بع ــاعة الرابع ــىت الس ــة، ح ــاء واجلمع ــبوع، األربع ــني يف األس مرت

الظهــر.

وأنــا ل أقــول أن الصــوم هــو نظــام النضبــاط الوحيــد اذلي 
ــه  ــرف في ــاكن ع ــه يف أي م ــري إىل أن ــي أش ــك، فإن ــع ذل ــه. وم حنتاج
شــعب اهلل قــوة حقيقيــة، فــإن أحــد أسار تلــك القــوة اكن صومهــم.

تشارلز فيين

ذهــب فيــي إىل الغابــة وتلــى خــرة جميــدة لإليمــان ومعموديــة 
ــروح القــدس. ويف تلــك اللحظــة، منحــه اهلل قــوة خارقــة. ال

ويف خدمــة فيــي، اكن اتلبكيــت يظهــر أينمــا ذهــب، واكن اخلطــاة 
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ــان  ــض األحي ــة، »يف بع ــريته اذلاتي ــول يف س ــو يق ــون إىل اهلل. وه يرجع
كنــت أجــد نفــي فــاراًغ نســبيًا مــن هــذه القــوة. فكنــت أخــرج إىل 
الغابــة وأقــيض يومــاً أو يومــني يف الصــوم والصــالة. وقــد اكنــت القــوة 

تعــود وأجــد نفــي قــادًرا ىلع العــودة إىل خدمــي«.

خربيت يف الصوم

بعــض انلــاس يعتــرون الصــوم نــواًع مــن األشــباح الفظيعــة الــي 
تقــف أمامهــم. وبقــدر مــا أهتــم هلــذا املوضــوع، فأنــا ممــن ًجــدا إىل 
ــروح  اهلل أين اكتشــفت هــذه الطريقــة للوصــول إيلــه. فقــد علمــي ال
ــت اخلــالص وتعمــدت  ــد أن نل ــوًرا بع ــا عــن الصــوم ف القــدس درًس
بالــروح القــدس. فقــد كنــت جنديًــا يف اجليــش الريطــاين يف صحــراء 
شــمال إفريقيــا؛ ولــم يكــن دلي كنيســة. ولــم يكــن دلي أي 
إنســان بالقــرب مــي يعــرف الــرب، ولــم يكــن دلي خدمــة ألذهــب 
ــروح القــدس. ودون  ــاب املقــدس وال ــم يكــن دلي إل الكت ــا. ول إيله
اتلخطيــط ذللــك، بــدأت أيًضــا يف الصــوم بشــلك دوري يــوم األربعــاء 

مــن لك أســبوع.

ــام األول،  ــالم يف املق ــع لإلس ــم، اخلاض ــن العال ــزء م ــذا اجل ويف ه
دلى أوئلــك اذليــن يمارســون الصــوم شــهًرا يف الســنة يطلقــون عليــه 
رمضــان؛ وخــالل ذلــك الوقــت، هــم ل يأكلــون يف انلهــار. فلــن يــأكل 
املســلم اتلقليــدي مــن الفجــر حــىت غــروب الشــمس، وقــد عشــت يف 
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منطقــة مســلمة صارمــة يف الســودان، ولحظــت أنهــم ل يلمســون قطرة 
مــاء، ىلع الرغــم مــن أن درجــة احلــرارة اكنــت يف كثــري مــن األحيــان 
تفــوق املائــة درجــة فهرنهايــت. واكن اجلنــود الريطانيــون يعرفــون ذلــك 
ــاء »رمضــان«،  ــه اســم أربع ــون علي ــوا يطلق ــه، واكن الصــوم اذلي أفعل
ألنهــم اكنــوا يعرفــون أنــي لــن أتنــاول الطعــام يف ذلــك ايلوم. ولــم أكن 
أفعــل ذلــك لــيك يشــاهدين اجلنــود اآلخريــن. لكنــك عندمــا تعيــش يف 
شــاحنة يف الصحــراء تضــم ثمانيــة أشــخاص، وتفعلــون لك يشء مًعــا، 
تنامــون مًعــا، وتتناولــون الطعــام مًعــا، ولك مــا تبــى، يصبــح واضًحــا 

هلــم إن كنــت ل تــأكل.

واآلن، ل أريــد أن أعطــي النطبــاع بــأن الصــوم ســيمكنك مــن 
ــك.  ــدث ذل ــن حي ــك. فل ــيئة اهلل ل ــارج مش ــول ىلع أي يشء خ احلص
فــإن اكن هنــاك يشء خــارج مشــيئة اهلل، فــال توجــد طريقــة يعطيهــا 
اهلل للحصــول عليهــا. وىلع ســبيل املثــال، نتيجــة لعالقــة زىن، اكن دلى 
امللــك داود ابنًــا، واكن هــذا البــن مريًضــا؛ وقــد اكن مريًضــا ويمــوت. 
ــد اكن اهلل  ــه. وق ــات ابن ــك م ــع ذل ــبوع، وم ــدة أس ــام داود مل ــد ص وق
ــة اهلل  ــري دينون ــتطيع داود أن يغ ــم يس ــيموت، ول ــن س ــال أن الب ــد ق ق
ــا عــن  ــد شــيئًا خطــأ أو خارًج ــإن كنــت تري ــه بالصــوم. ذلا، ف أو لكمت

ــدك الصــوم. ــن يفي مشــيئة اهلل، ل

لكــن يوجــد جانــب آخــر هلــذا األمــر. فهنــاك نتائــج يف مشــيئة 
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ــا  ــودة، واهلل يقدمه ــج موج ــذه انلتائ ــوم. فه ــدون ص ــا ب ــن حنققه اهلل ل
ــالة. وىلع  ــوم والص ــو الص ــا ه ــد تلحقيقه ــبيل الوحي ــن الس ــا، ولك نل
ــن  ــهم ع ــعب اهلل أنفس ــد ش ــا أبع ــه أينم ــد أن ــوص، أعتق ــه اخلص وج
ــوم. ــرياث يه الص ــذا امل ــودة إىل ه ــية للع ــوة أساس ــإن خط ــم، ف مرياثه
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الفصل السادس عشر

الذين يغريون التاريخ

بينمــا نســتمر يف هــذا الفصــل دلراســة قــوة الصــوم كســالح رويح 
ــدة  ــع ع ــة م ــذه احلقيق ــح ه ــعبه، أود أن أوض ــدي ش ــه اهلل يف أي وضع
ــر  ــدرس آخ ــا ن ، دعون

ً
ــن أول ــم. لك ــد القدي ــن العه ــة م ــة حي أمثل

آيــة مــن ســفر 1 صموئيــل. فهــذا الســفر يتحــدث عــن رجــال يابيــش 
جلعــاد:

َخــُذوا ِعَظاَمُهــْم ]عظــام شــاول وأبنائــه اذليــن قُتلــوا يف احلــرب 
َ
»وَأ

ــْبَعَة  ــوا َس ــَش، َوَصاُم ــِة يِف يَابِي
َ
ل
ْ
ث
َ
ــَت األ ْ ــا تَ مــع الفلســطينيني[ َوَدَفُنوَه

ــاٍم« )1 صموئيــل 31: 13(. يَّ
َ
أ

درس ملدة سبعة أيام

ــل يف  ــا عم ــينيات، اكن دلين ــل اخلمس ــه يف أوائ ــابًقا أن ــرت س ذك
إرســايلة يف نلــدن، إجنلــرتا. وقــد أظهــر يل اهلل أنــه مــن أجــل عملنــا، 
ــبعة  ــوم س ــر، يف ص ــدأت يف نوفم ــك، ب ــوم. ذلل ــاج إىل الص ــت أحت كن
ــرودة  ــو مــاكن شــديد ال ــر ه ــرتا يف نوفم ــد تظــن، اجنل ــا ق ــام. وكم أي
والرطوبــة. وأتذكــر أنــه يف منتصــف هــذا الصــوم اذلي دام ملــدة ســبعة 
ــد،  ــدي تتجم ــع ي ــت أصاب ــد، واكن ــديم تتجم ــع ق ــت أصاب ــام، اكن أي
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وشــعرت بابلــؤس الشــديد. ويف الواقــع، أنــا كنــت حًقــا أتســاءل يف ذلــك 
ــت ســأموت.  ــت إن كن الوق

وقــد فكــرت يف نفــي، ربمــا أكــون قــد بالغــت يف ذلــك. وربمــا 
ــكوك يف  ــذه الش ــجع ه ــاك يش ــس هن ــب ... واكن إبلي ــو اتلعص ــذا ه ه
ذهــي. وإبليــس حيــب أن حيّذرنــا مــن اتلعصــب. واكن كتــايب املقــدس 
مفتوًحــا أمــايم، ومثلمــا كنــت أاعين مــن هــذه األفــاكر، وقعــت عينــاي 
يَّــاٍم« 

َ
ىلع هــذه اآليــة عــن رجــال يابيــش جلعــاد اذليــن »َصاُمــوا َســْبَعَة أ

ــاء الســماء قــد اندفعــت  )1 صموئيــل 31: 13(. وىلع الفــور، وكأن كهرب
بقــوة يف جســدي، مــن قمــة رأيس إىل باطــن قــديم، وقلــت: »إن اكنــوا 
قــد اســتطاعوا القيــام بذلــك، ذللــك يمكنــي أنــا أيًضــا أن أفعــل ذلك«. 
وقــد أعلنــت أنــي يمكنــي ذلــك، وقــد فعلــت هــذا؛ وهكــذا يمكنــك 
ذلــك. فمــا لــم يكــن دليــك حــدود جســدية، يمكنــك الصــوم أيًضــا، 

وليــس ذلــك أين أقــول لــك أن تفعــل ذلــك؛ بــل دع اهلل يقــودك.

إل أن األمــر لــم ينتــه عنــد هــذا احلــد؛ فقــد قــادين الــرب دلراســة 
هــذا املقطــع أكــرث. وقــد أظهــر يل أنــه جيــب يلّع أن أضــع يف اعتبــاري 
الفــرق بــني مســار األحــداث فـــي 1 صموئيــل ومســار األحــداث فـــي     

2 صموئيــل. وقــد فعلــت ذلــك، وهــذا هــو األكــرث إثــارة لدلهشــة.

فــي ســفر صموئيــل األول جنــده يضــم احنــداًرا إىل األســفل. فهــو 
يتحــدث عــن العصيــان، واهلزيمــة، والنقســام، والكــوارث، وهــذا هــو 
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ملخــص 1 صموئيــل. ويف نهايــة الِســفر، اكن إسائيــل يف الوضــع األكــرث 
بؤًســا اذلي واجهــوه ىلع اإلطــالق. فقــد قُتــل مِلكهــم املمســوح، وقُِتــل 
ــر  ــد ف ــني؛ فق ــوا لجئ ــة، وأصبح ــهم يف املعرك ــت جيوش ــاؤه، وُهزم أبن
العديــد منهــم إىل اجلانــب الــرشيق مــن األردن، واكن الفلســطينيون قــد 
غــزوا األرض واســتولوا عليهــا عمليًــا. وعــالوة ىلع ذلــك، فقــد تــم غزو 
وحــرق صقلــغ، ويه املدينــة الــي يعيــش فيهــا امللــك داود، مــن قِبَــل 
ِخــذ مجيــع أفــراد اعئلــة داود وممتلاكتهــم؛ 

ُ
عمايلــق أثنــاء غيابــه. كمــا أ

ــرك داود دون أي ممتلــاكت ىلع اإلطــالق. ولــم يكــن إسائيــل  وقــد تُ
يف مثــل هــذا املوقــف احلــرج.

ويف املقابــل، جنــد أن ســفر صموئيــل اثلــاين هــو ِســفر الســرتداد، 
وإاعدة الوحــدة، وانلــرص، والغــزوات. وهــو يصــف نلــا الظــروف الــي 
ــد  ــط. فق ــل بالضب ــِجلت يف 1 صموئي ــي ُس ــروف ال ــس الظ يه عك
ــني  ــا، وجــاء اتلحــول ب ــا بأكمله ــوط وتغيريه ــة اهلب ــم عكــس عملي ت
الِســفرين. ذللــك، قــال يل الــرب: دليــك الــرشح يف آخــر آيــة من الِســفر 
يَّــاٍم«. وهــذا هــو مــا غري 

َ
األول، فرجــال يابيــش جلعــاد »َصاُمــوا َســْبَعَة أ

مســار األحــداث. فعندمــا يصبــح شــعب اهلل جــاًدا بمــا فيــه الكفايــة 
يلبحــث عنــه جبديــة بالصــوم، فــإن مســار اتلاريــخ يتغــري دائًمــا.

ــك،  ــم نفعــل ذل ــإن ل ــخ. ف ــا تلغيــري اتلاري فشــعب اهلل موجــود هن
ــا  ــن هن ــح األرض. وحن ــن مل ــة اهلل. فنح ــق خط ــق يف حتقي ــا خنف فإنن
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ــم  ــا إن ل ــوع أنن ــال يس ــد ق ــد. وق ــري فري ــو تأث ــم، وه ــر ىلع العال نلؤث
نفعــل ذلــك، فنحــن مثــل امللــح اذلي فقــد نكهتــه. وحنــن بعــد ذلــك 
ــاِس«  ــَن انلَّ ــَداَس ِم ــا َويُ ــَرَح َخارًِج ْن ُيْط

َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ـِـَيْ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
»الَ يَْصل

ــىت 5: 13(. )م

وهــذا يعنينــا أنــت وأنــا. فــإن لــم نكــن ممــن يغــريون للتاريــخ، 
وإن لــم نمــارس تأثــرًيا حيوًيــا يف جمتمعاتنــا، ويف مدننــا، ويف ادلول الــي 
نعيــش فيهــا، ويف العالــم، فســنكون امللــح اذلي فقد نكهتــه. وكما قلت 
ســابًقا، أعتقــد أن انلــاس اذليــن سيدوســوننا بأقدامهــم ليســوا بعيديــن. 
ــك. ــام بذل ــرون القي ــتعدون وينتظ ــم مس ــار منه ــوايل امللي ــاك ح فهن

األدوات اإلهلية لالسترداد

دانيال

نواصــل اآلن دراســتنا للـــدور املحــوري اذلي يلعبــه الصــوم فـــي 
نتائــج تاريــخ العالــم. وســننظر إىل العديــد مــن الشــخصيات الكتابيــة، 
بــدًءا حبيــاة دانيــال. وأرجــو أن تضــع يف اعتبــارك أن مــا ندرســه يف هــذا 
الفصــل هــو يف ســياق الشــخصيات الرئيســية يف الكتاب املقــدس اذلين 
ــد  ــابق، لك واح ــت س ــا أرشت يف وق ــة. وكم ــرتداد إهلي ــوا أدوات اس اكن

مــن هــؤلء انلــاس اكن يمــارس الصــوم.

واحــدة مــن أعظــم الكــوارث الــي وقعــت ىلع شــعب اهلل اكنــت 
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الســيب ابلابــي الفــاريس إلسائيــل. وخــالل هــذه الفــرتة مــن الســيب، 
اكن الرجــل اذلي وضــع عمليــة الســرتداد روحيًــا يف احلركــة هــو دانيال. 

فــي األصحــاح اتلاســع مــن ســفر دانيــال، نقــرأ هــذه اللكمــات:

ِي 
َّ

َماِديَِّن ال
ْ
ْحَشــِويُروَش ِمْن نَْســِل ال

َ
ارِيُوَس بِْن أ  دِلَ

َ
ول

ُ
ــَنِة األ »يِف السَّ

نـَـا َدانِيــآَل 
َ
ِكــِه، أ

ْ
 ِمــْن ُمل

َ
ول

ُ
ــَنِة األ َدانِيِّــَن، يِف السَّ

ْ
لَك

ْ
ــِة ال

َ
ك

َ
ــَك َعَ َمْمل

ِّ
ُمل

 إِْرِمَيا 
َ

ِي َكنـَـْت َعْنَها َكَِمــُة الــرَّبِّ إِل
َّ
ــنَِن ال ُتــِب َعَدَد السِّ

ُ
ك

ْ
ِهْمــُت ِمــَن ال

َ
ف

وُرَشــلِيَم« )دانيــال 9: 1– - 2(.
ُ
ــِة َســْبِعَن َســَنًة َعَ َخــَراِب أ

َ
َمال

َ
، لِك ــِيِّ انلَّ

وقــد أدرك دانيــال مــن خــالل دراســة كتابــات إرميــا يف الكتــاب 
املقــدس، أن خــراب أورشــليم سيســتمر ســبعني ســنة. وقــد اكن يعــرف 
مــا يكــي لفهــم أن الوقــت قــد انتــى تقريبًــا؛ ذللــك مــاذا فعــل؟ هــل 
اكن جيلــس ويقــول: »اآلن، أليــس هــذا رائًعــا؟ سنُســرتَد قريبًــا؟« ل فهــو 

ــد نفســه بمقاصــد اهلل. لــم يفعــل ذلــك بــل وحَّ

وعلينـا أن نفهـم أن انتظارنـا نلـوال إعالنًا عن خطـة اهلل ليس 
عـذًرا نلـا لـيك ل نفعل شـيئا؛ بـل هو حتـد يواجهنـا للمشـاركة. فقد 
أخـذ دانيـال األمر ىلع هذا انلحـو؛ وقد قال، يف الواقـع ، »اآلن أعرف 
مـا اذلي أقـدم نفي يف الصـالة هل، إنه حتقيق هـذه املقاصد اإلهلية«.

وقــد رأى دانيــال بوضــوح أنه مشــرتك يف حتقيــق مقاصــد اهلل؛ كما 
اكنــت هل عالقــة بقــدوم ملكــوت اهلل. فقــد اكن ســيصبح أداة يمكــن 
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ــا اكن  ــه ىلع األرض كم ــل وج ــيئة اهلل ىلع أكم ــق مش ــطتها حتقي بواس
ينبــي القيــام بــه يف الســماء.

ـَضَُّعِت،  ــالَةِ َواتلَـّ ــيِِّد َطاِلًــا بِالصَّ  اهللِ السَّ
َ

ْهــُت وَْجــِي إِل وَجَّ
َ
»ف

ــُت: 
ْ
ل
ُ
ــُت َوق

ْ
 الــرَّبِّ إِلــِي َواْعَرَف

َ
ْيــُت إِل

َّ
َمــاِد. َوَصل َمْســِح َوالرَّ

ْ
ــْوِم َوال بِالصَّ

ــِه  ــِة لُِمِحبِّي ــِد َوالرَّْحَ َعْه
ْ
ــَظ ال ــوُب، َحافِ َمُه

ْ
ــُم ال َعِظي

ْ
ــرَّبُّ اإِلُل ال ــا ال َه يُّ

َ
»أ

ــال 9: 3- 4( ــاهُ...« )داني ــي َوَصايَ وََحافِِظ

ويف اآليــة اثلاثلــة والعرشيــن مــن ذلــك األصحــاح، جــاءت 
ــذا  ــل يف ه ــة باتلفصي ــن نغطــي العملي ــال؛ ول الســتجابة لصــالة داني
ــه  ــال وصوم ــالة داني ــت ص ــك، اكن ــدون ش ــك، وب ــع ذل ــم. وم القس
ــة اســرتداد  ــي اســتخدمها اهلل يف حتريــك عملي ــة ال همــا األداة الروحي

ــيب. ــن الس ــل م إسائي

ــز. فعندمــا  ــي العزي ــا صدي ــق عليــك وىلّع ي ــدأ ينطب ونفــس املب
نــرى يف لكمــة اهلل أنــه ســوف يتحــرك، وأن يســرتد، وأن يســكب روحــه، 
ــو  ــا ه ــول: »ه ــل نق ــا؟« ب ــذا رائع ــس ه ــول: »ألي ــس ونق ــن ل جنل حن
ــي هل يف  ــدم نف ــا أق ــو م ــذا ه ــه. وه ــد ب ــب أن أحت ــرض اذلي جي الغ
ــت  ــا اهلل حت ــي يضعه ــرى ال ــائل األخ ــكل الوس ــوم وب ــالة والص الص
ــي  ــة ال ــذه يه الطريق تــرصيف. وســوف أكــون متحــًدا بعمــل اهلل.« فه

ــرتداد. ــة اهلل لالس ــا يف عملي ــل به نتدخ
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عزرا

ــل  ــة، ننتق ــة اتلايل ــة العظيم ــخصية الكتابي ــل إىل الش ــني ننتق وح
ــا مثــرًيا لالهتمــام.  إىل ِســفر عــزرا. ويف األصحــاح اثلامــن، جنــد وضًع
ــل ملــك بــالد فــارس لقيــادة جمموعــة  فقــد تــم تعيــني عــزرا مــن قِبَ
ــة  ــع األواين املقدس ــليم جلمي ــرتداد أورش ــبيني واس ــن املس ــن العائدي م
الــي تنتــيم إىل هيــلك الــرب. واكنــوا ينقلــون مــواد ثمينــة مــن اذلهــب 

ــة. ــة هائل والفضــة ذات قيم

ذللــك هنــا اكن عــزرا مــع املرافقــني هل العائديــن مــن الســيب، مــن 
الرجــال والنســاء واألطفــال، واكن يف حوزتــه أكــرث األواين اثلمينــة مــن 
ــدل  ــر ابل ــة ع ــة طويل ــام برحل ــه القي ــت مهمت ــة. واكن ــب والفض اذله
الوعــر حيــث اكن يوجــد قطــاع طــرق ولصــوص مســلحون وســارقون. 
ــي اكن  ــائل ال ــت الوس ــاذا اكن ــان؟ وم ــرور بأم ــه امل ــف اكن يمكن فكي
ــو  ــار. فه ــه اختي ــد واجه ــرى أن عــزرا ق ــك أن ت سيســتخدمها؟ يمكن
يمكنــه اســتخدام وســائل روحيــة أو يمكنــه اســتخدام وســائل جســدية. 

ويتــم تســجيل قــراره يف عــزرا 8:

ــا  ــاَم إِلِهَن َم
َ
ــَل أ

َّ
ــَيْ َنَتَذل ِ ــَوا ل ْه

َ
ــِر أ ــْوٍم َعَ َنْه ــاَك بَِص ــُت ُهَن »َونَاَديْ

 
ِّ

ين
َ
 َمانِلَــا. أل

ِّ
ْطَفانِلَــا َولِــُل

َ
َــا َوأل

َ
ــَب ِمْنــُه َطِريًقــا ُمْســَتِقيَمًة نل

ُ
نِلَْطل

ــا َعَ  ــانًا يِلُْنِجُدونَ ْرَس
ُ
ــا َوف ــِك َجيًْش َملِ

ْ
ــَن ال ــَب ِم

ُ
ْطل

َ
ْن أ

َ
ــْن أ ــُت ِم

ْ
َخِجل

ــا َعَ ُكِّ  ــَد إِلِهَن ــَن: »إِنَّ يَ ائِلِ
َ
ــَك ق َملِ

ْ
ــا ال ْمَن

َّ
ــا َك َن نَّ

َ
ــِق، أل ِري ــُدوِّ يِف الطَّ َع

ْ
ال
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ْبَنــا 
َ
ُصْمَنــا َوَطل

َ
ــُه«. ف

ُ
ك َــُه َوَغَضَبــُه َعَ ُكِّ َمــْن َيْرُ

َ
َخــْرِ، َوَصْوتل

ْ
َطاِلِيــِه لِل

ــزرا 8: 21- 23(. ــا« )ع َ ــَتَجاَب نلَ اْس
َ
ــا ف ــْن إِلِهَن ــَك ِم ِ ذل

ويف اآلية 31، جند اإلجناز اتلاريي ملهمتهم:

ِل  وَّ
َ
ــْهِر األ ــَن الشَّ ــَرَ ِم ــايِن َع ــَوا يِف اثلَّ ْه

َ
ــِر أ ــْن َنْه ــا ِم َن

ْ
ــمَّ رََحل »ُث

َعــُدوِّ 
ْ
ْنَقَذنـَـا ِمــْن يـَـِد ال

َ
أ
َ
ْيَنــا، ف

َ
وُرَشــلِيَم، َوَكنـَـْت يـَـُد إِلِهَنــا َعل

ُ
 أ

َ
نِلَْذَهــَب إِل

ــزرا 8: 31(. ــِق« )ع ِري ــِن َعَ الطَّ اَكِم
ْ
َوال

ــاس  ــن انل ــري م ــداء والكث ــن األع ــري م ــد الكث ــه يوج ــظ أن لح
ــاذا؟  ــم. فلم ــل منه ــعب إسائي ــاذ ش ــم إنق ــن ت ــون؛ لك ــن يرتقب اذلي
ــل أن  ــرويح قب ــال ال ــرص يف املج ــوا ىلع انل ــم حصل ــك ألنه ــدث ذل ح
ــيلتني؛  ــني وس ــار ب ــزرا الختي ــرى، اكن لع ــرة أخ ــة. وم ــدأوا الرحل يب
فقــد اكن بإماكنــه أن يطلــب مــن امللــك جمموعــة مــن اجلنود والفرســان 
ــور  ــه ىلع الف ــزرا نفس ــع ع ــك، وض ــع ذل ــة. وم ــة آمن ــم حراس يلمنحه
مــن خــالل شــهادته، وهــذا هــو أحــد فوائــد الشــهادة؛ فعندمــا تشــهد، 

ــه. ــا تشــهد عن ــي إىل م ــك أن ترت علي

ــو  ــده. فه ــي بعبي ــو يعت ــا اهلل وه ــك: »دلين ــزرا للمل ــال ع ــد ق وق
حيمينــا؛ وحيرســنا؛ وحيفظنــا. وهــو يلك القــوة. وهــو ليــس فقــط هلإ أرض 
إسائيــل أو هلإ أرض مــرص؛ إنــه هلإ مجيــع األرايض ولك األمــم. فلكهــم يف 

يــده، ولكهــم حتــت ســيطرته«.
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ذللــك، عندمــا قــال امللــك: »خــذ هــذه املجموعــة مــن انلــاس إىل 
أورشــليم،« أدرك عــزرا أنــه ل يســتطيع اذلهــاب إىل امللــك ثــم يقــول: 
ــان؟«  ــود والفرس ــن اجلن ــة م ــا فرق ــك بإعطائن ــن فضل ــمح م ــل تس »ه
فمــن خــالل شــهادته اخلاصــة، اكن حيــد نفســه ىلع الوســائل الروحيــة 
ـِـَك  ــا ذل ْبَن

َ
ــا َوَطل ُصْمَن

َ
ــك الوســائل؟ »ف ــت تل ــاذا اكن ــه. فم ــام مهمت إلتم

ــزرا 8: 23(. ــا« )ع ــْن إِلِهَن ِم

ــرصة يف  ــال انل ــا تن ــة: عندم ــم للغاي ــيء مه ــرك ب ــد أن أذك أري
املجــال الــرويح، يكــون دليــك انلــرصة، فهــذا هــو لك يشء. وهــذا هــو 
ــور.  ــم يف لك األم ــرص احلاس ــة يه العن ــرصة الروحي ــوب؛ فانل لك املطل
واذليــن يعرفــون كيفيــة اتلدخــل يف املجــال الــرويح يصبحــون العامــل 
ــون  ــب أن يك ــبب، جي ــذا الس ــانية. وهل ــؤون اإلنس ــي يف الش الرئي
ــم  ــم اذلي ــم وحده ــم، فه ــل احلاس ــم العام ــيح ه ــد املس ــاء جس أعض
ــاِدَرٌة 

َ
ــْل ق ــِديًَّة، بَ يَْســْت َجَس

َ
ــا ل ــلَِحُة ُمَاَرَبتَِن ْس

َ
 أ

ْ
يملكــون الوســائل. »إِذ

ــا  ــا وضعن ــو م ــذا ه ــوس 10: 4(. فه ــوٍن« )2 كورنث ــْدِم ُحُص ِــاهللِ َعَ َه ب
ــه. اهلل ألجل

وأود أيًضــا أن أقــول هــذا، تماًمــا مثــل شــهاديت: فلــن أقــدم أبــًدا 
أي حتــراًك كبــرًيا أو أي الــزام رئيــي دون صــوم وصــالة؛ ألين ســأكون 
خائًفــا مــن القيــام بذلــك. وقــد ســافرنا يلديــا وأنــا مــن أرض إىل أرض 
ومــن قــارة إىل قــارة وأخذنــا صغارنــا معنــا. ويمكنــي أن أشــهد أن هلإ 
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عــزرا هــو إلــي؛ فهــو لــم يتغــري. اطلبــوه يف الصــوم والصــالة؛ وســوف 
ــق؛ وســوف حيميكــم وحيــيم  حيرســكم؛ وســوف يفتــح لكــم الطري

أطفالكــم. وهــذا رائــع.

حنميا

ــا. فمــاذا  ــة الســرتداد يه حنمي شــخصية عظيمــة أخــرى يف عملي
فعــل حنميــا عندمــا ســمع عــن وضــع الســور املنهــدم وأبــواب املدينــة 

املحروقــة؟

ــا،  يَّاًم
َ
ــُت أ ْ ــُت َونُ ــُت َوَبَكْي ْس

َ
الََم َجل

َ
ــك

ْ
ــَذا ال ــِمْعُت ه ــا َس مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــا 1: 4(. ــَماء«ِ )حنمي ــاَم إِلِ السَّ َم
َ
ــُت أ ْي

َّ
ــُت َوَصل َوُصْم

 مــن ذلــك، أنــا 
ً

ولــن نذهــب إىل قصــة حنميــا بأكملهــا هنــا. وبــدل
ببســاطة أقــدم تأكيــًدا ملاكنــة الصــوم والصــالة يف عمليــة الســرتداد.

استري

الشــخصية اتلايلــة يه واحــدة مــن أبــرز األمثلــة ىلع حقيقــة قــوة 
الصــوم. ويه تــأيت مــن قصــة اســتري، الــي، جنًبــا إىل جنــب مــع العديد 
مــن ايلهــود اآلخريــن، اعشــت حتــت حكــم اإلمراطوريــة الفارســية 
ــل ىلع  ــا ديل ــة يه أيًض ــذه القص ــة أن ه ــو مالحظ ــيب. وأرج ــاء الس أثن

عمليــة الســرتداد.



 199

الذين يغريون التاريخ

ــام اســتري، اعش هنــاك رجــل معــني يــدىع هامــان، وهــو  فــي أي
نــوع مــن الشــيطان، اخلصــم لشــعب اهلل. وقــد اســتصدر هــذا الرجــل 
ــم يف بــالد فــارس مرســوًما اكن ســيتم  ــر مــن اإلمراطــور العظي الرشي
مــن خــالهل إبــادة مجيــع ايلهــود يف لك وليــة يف اململكــة يف يــوم حمــدد.

وباملناســبة، مــن خــالل هــذه القصــة، ســنجد هنــاك رصاع بــني 
ــه  ــان، ســتجد أن ــال، إن درســت ســلوك هام ــى ســبيل املث األرواح. فع
قــدم الكثــري تلحديــد ايلــوم املناســب للمذحبــة. وبعبــارة أخــرى، اكن 
ــم غــري  ــه، وهــم أرواح يف العال يســى للحصــول ىلع اإلرشــاد مــن آهلت
املــريئ، جلعلهــم يف صفــه حــىت يتمكــن مــن العثــور ىلع أفضــل وقــت 
ــع، اقــرتب هامــان مــن هــذا اهلــدف  إلهــالك اإلسائيليــني. ويف الواق
أكــرث ممــا فعلــه أدولــف هتلــر، ألنــه تمكــن مــن احلصــول ىلع مرســوم 
ــارس يف  ــالد ف ــة يف ب ــود يف 127 مقاطع ــالك لك ايله ــيض بإه ــي يق فع
يــوم معــني. وببســاطة، بمجــرد صــدور مرســوم مــن ملــك فــارس، ل 

يمكــن الرتاجــع عنــه.

ــا يف  ــم يهــودي اكن حــارًضا يوميً وقــد ســمع مردخــاي، وهــو زعي
قلعــة امللــك، بذلــك املرســوم، وخــرج إىل الشــوارع، ولبــس املســوح، 
اذلي اكن عالمــة ىلع الصــوم واحلــداد. واكنــت اســتري امللكــة ابنــة عــم 
مردخــاي؛ وعــالوة ىلع ذلــك، اكن قــد رباهــا واعتــى بهــا بعــد وفــاة 
ــال  ــد ق ــس وعرضــت أن تكســوه. وق ــد أرســلت هل املالب ــا. وق وادليه
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ــى يف  ــد أن أب ــا أري ــك. فأن ــديم يل مالبس ــع: »ل تق ــاي، يف الواق مردخ
املســوح.« ثــم أرســلت أســتري رســالة إيلــه لالستفســار عــن املشــلكة، 
واكن رده أساًســا هــو هــذا: »اســتري، أنــت يف وضــع فريــد. وأذنــا امللــك 
تصغيــان إيلــِك. ويمكنــك اذلهــاب إيلــه واحلصــول ىلع مرســوم يغــري 

مصــري شــعبك«.

وقــد أرســلت أســتري رســالة أخــرى إىل مردخــاي، قائلــة: »لكنــك 
تعــرف القانــون. فــأي شــخص يدخــل إىل حــرضة امللــك دون أن 
يســتدعيه يتعــرض لعقوبــة اإلعــدام، إل إن مــد امللــك إيلــه الصوجلــان 
اذلهــيب«. فأجــاب مردخــاي: »ليــس دليــك بديــل؛ هــذا هــو مــا أنــت 
ــت اســتري: »حســنًا. إن هلكــت،  ــك، قال ــه«. ورًدا ىلع ذل ــا مــن أجل هن
ــف  ــوت.« واكن موق ــش أو أم ــيك أعي ــر ل ــذا األم ــا يف ه ــك. فأن أهل
ــْم 

َ
ــا 12: 11: » ... َول ــن يف رؤي ــني املذكوري ــف املؤمن ــل موق ــتري مث أس

ــن يبحــث  ــوع البــرش اذلي ــْوِت«. وهــذا هــو ن َم
ْ
ــتَّ ال ــْم َح ــوا َحَياَتُه ُيِبُّ

اهلل عنهــم؛ أي اذليــن يلزمــون بــه، واذليــن يعتقــدون أن مــا إن اكنــوا 
ــا.  ــس مهًم ــون لي يعيشــون أو يموت

َُهــوِد  َهــِب اْجَــْع َجِيــَع ايلْ
ْ
وقــد قالــت أســتري ملردخــاي: »اذ

ــوا  ُب ــوا َوالَ تَْرَ
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــِي َوالَ تَأ ــْن ِجَه ــوا ِم ــَن َوُصوُم ــَن يِف ُشوَش َموُْجوِدي

ْ
ال

ــَذا 
َ
ذلـِـَك. َوهك

َ
يًْضــا وََجــَوارِيَّ نَُصــوُم ك

َ
ــا أ نَ

َ
 َوَنَهــاًرا. وَأ

ً
ــال ْ ــاٍم يلَ يَّ

َ
ــَة أ

َ
الَث

َ
ث

ــتري 4(. ــر اس ــِك« )انظ َملِ
ْ
 ال

َ
ــُل إِل ْدُخ

َ
أ
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ــباب  ــد األس ــوح. وأح ــتري املس ــع اس ــم تض ــع، ل ــوم الراب ويف ايل
ــه ل يمكــن ألحــد أن يدخــل يف حــرضة امللــك وهــو يرتــدي  هــو أن
ــد  ــتري ق ــري إىل أن اس ــه يش ــك، أن ــن ذل ــم م ــن األه ــوح. ولك املس
ــها  ــدت مالبس ــد ارت ــل. فق ــل أن تدخ ــرصة قب ــل انل ــت بالفع حقق
اجلميلــة ودخلــت كملكــة؛ وعندمــا رآهــا امللــك، حتــرك قلبــه حنوهــا. 
ــِك؟ َوَمــا 

َ
ِك َفُيْعَطــى ل

ُ
ومــد هلــا الصوجلــان اذلهــيب وقــال: »َمــا ُهــَو ُســْؤل

ــتري 5: 6(. ــر اس ــَى« )انظ ــِة ُتْق
َ
ك

َ
َمْمل

ْ
ــِف ال  نِْص

َ
ــِك؟ إِل َبُت

ْ
ِهَ ِطل

وإســتري يه واحــدة مــن انلمــاذج العظيمــة لكنيســة يســوع 
املســيح، ونمــوذج يلومنــا هــذا، فــي تناقــض صــارخ مــع مــا جتــده يف 
ــه يف  ــاك ســوف تكتشــف أن ــن ســفر إســتري. فهن األصحــاح األول م
الســابق اكنــت هنــاك ملكــة أخــرى تــدىع وشــي. ويه تشــبه إىل حــد 
كبــري الكنيســة املعــارصة واملؤسســية، واكن دلى وشــي جــدول أعماهلــا 
اخلــاص. فعندمــا أرســل امللــك هلــا، حــىت يتمكــن مــن إظهــار مجاهلــا 
ــة  ــت: »دلي ويلم ــه، وقال ــي دعوت ــت وش ــده، رفض ــوف يف عي للضي

ــتري 1: 12-9(. ــر أس ــة يب« )انظ خاص

ــل  ــا رب. ول تتدخ ــي ي ــة؟ »ل تقاطع ــل الكنيس ــذا ِمث ــس ه ألي
ــاص.«  ــا اخل ــا برناجمن ــا؛ فدلين ــًدا عن ــدس بعي ــك الق ــق روح ــط اب فق
وعندمــا رفضــت »وشــي« املــيجء، أصبــح امللــك اغضبًــا للغايــة وأعلــن 

ــأن هــذه امللكــة لــن تظهــر مــرة أخــرى يف حضــوره. ــا ب حكًم
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وكنتيجــة نلــي وشــي، أصبحــت اســتري ملكــة. واكنــت قــد مــرت 
ــور  ــع العط ــهر م ــتة أش ــر وس ــت امل ــهر بزي ــتة أش ــري، س ــة حتض بعملي
وعالجــات اتلجميــل. وباملثــل، ســتكون هنــاك عمليــة حتضــري 
ــر  ــيكون بامل ــا س ــض منه ــيح. وابلع ــوع املس ــة ليس ــروس احلقيقي للع
ــوة.  ــل احلل ــع اتلواب ــيكون م ــا س ــرة(، وبعضه ــروف املري ــه الظ )تمثل
ــا حلجــاي، خــي امللــك، اذلي هــو  إل أن أســتري اكنــت مطيعــة تماًم
نمــوذج للــروح القــدس. ويه لــم تســأل شــيئًا ســوى مــا قدمــه حجــاي. 
فلــم تكــن تريــد املزيــد مــن الزينــة، ول املزيــد مــن اجلاذبيــة، ولــم 
يكــن دليهــا أجنــدة برشيــة. وقــد دخلــت إىل امللــك بالطريقــة الــي 

ــزة، وأصبحــت امللكــة. ــت جمه ــد اكن ــا حجــاي. وق ــا هل أعده

ــث  ــو يبح ــي، وه ــض اهلل وش ــد رف ــوم؛ فق ــدث ايل ــا حي ــذا م وه
ــك  ــة ب ــة وثيق ــد ىلع يشء هل صل ــد أن أؤك ــي أري ــتري. لكن ــن اس ع
ــأيت  ــف ي ــإن املوق ــة، ف ــل امللك ، مث ــنيَّ ــخص املع ــبة للش ويب. فبالنس
ــت  ــل؛ وأن ــه أن يتدخ ــخص اذلي يمكن ــت الش ــرية. فأن ــؤويلة كب بمس
الشــخص اذلي يمكنــه تغيــري اتلاريــخ. وأنــت الشــخص اذلي يمكنــه 

ــة. ــري دول ــري مص تغي

ــراد والكنيســة  ــني كأف ــن املؤمن ــة ىلع لك م ــق هــذه احلقيق وتنطب
ــوف  ــخ. وس ــا يف اتلاري ــة بتدخالته ــة احلقيقي ــتتمزي الكنيس كلك. وس
تتحقــق هــذه اتلدخــالت بالصــوم والصــالة. فــإن كنــت تريــد املنصب 
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والمتيــازات، عليــك أن تقبــل املســؤويلات الــي ســتأيت معهــم. 
فمواطنــوا ادلول الــي نظــام احلكــم فيهــا ملكيــة دســتورية يفهمــون 
ــأيت  ــا ي ــة، فكم ــة املالك ــق بالعائل ــا يتعل ــدأ فيم ــذا املب ــوح ه بوض
ــري  ــون غ ــت تك ــؤويلة. وأن ــم املس ــأيت معه ــازات ت ــب والمتي املنص

ــؤويلة. ــول املس ــتعًدا لقب ــن مس ــم تك ــب إن ل ــل للمنص مؤه

يوئيل

ــرت يف  ــد ذك ــل. وق ــفر يوئي ــر إىل ِس ــا ننظ ــري، دعون ــا األخ وملثانل
ــذا  ــري، وه ــاكب األخ ــذا النس ــيب ه ــو ن ــل ه ــابق أن يوئي ــت س وق
الســرتداد العظيــم؛ ومــع ذلــك، طالــب يوئيــل بتعــاون شــعب اهلل. وقــد 
ُســوا  دِّ

َ
، قــال يوئيــل: »ق

ً
داع انلــيب للصــوم والصــالة ثــالث مــرات. فــأول

َصْوًمــا. نـَـاُدوا بِاْعتـِـاَكٍف« )يوئيــل 1: 14(. ثــم أعلــن ثانيًا: »َولِكــِن اآلَن، 
ــْوح«  ــاَكءِ َوانلَّ ُ ــْوِم َوالْ وبُِكــْم، َوبِالصَّ

ُ
ل
ُ
َّ بـِـُكلِّ ق ، ارِْجُعــوا إِلَ َيُقــوُل الــرَّبُّ

ُســوا َصْوًمــا. نَــاُدوا بِاْعتـِـاَكٍف. اِْجَُعــوا  دِّ
َ
)يوئيــل 2: 12(. وأخــرًيا، قــال: »ق

ــُيوَخ« )يوئيــل 2: 15- 16(. ــَة. اْحُشــُدوا الشُّ ََماَع ُســوا اجلْ دِّ
َ
ــْعَب. ق الشَّ

ــا  ــل أن يعطين ــبة يلوئي ــا بالنس ــي تماًم ــري املنط ــن غ ــد اكن م وق
ــا قديمــة؛  نظــرة اعمــة عــن النســاكب، وبعــد ذلــك يصــف نلــا طرقً
فســيكون ذلــك ســخيًفا. وقــد أظهر نلــا يوئيــل مــا ســيفعله اهلل، وأظهر 
ــه شــعب اهلل  نلــا كيــف نتعــاون مــع اهلل. واجلــزء اذلي جيــب أن يلعب
وَبُكــْم الَ ثَِيابَُكــْم« 

ُ
ل
ُ
ــوا ق

ُ
ق هــو طلــب وجهــه بالصــوم والصــالة، »َوَمزِّ
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)انظــر يوئيــل 2: 13(، وأن ندعــو إىل حشــد اجلماعــة املقدســة.

وأود أن أشــري إىل أن قــادة شــعب اهلل يتحملــون مســؤويلة خاصــة. 
فــإن كنــت قائــًدا يف الكنيســة، وبــأي صفــة، ســواء خادًمــا، أو شــيًخا، 
ــع  ــأيت م ــي ت ــؤويلة؛ ف ــك املس ــمول يف تل ــت مش ــًدا اعدي، فأن أو قائ

املنصــب. وعليــك أن تكــون نموذًجــا لشــعب اهلل.

ـَـاٌة...« فقــد أظهر 
َ

ويف يوئيــل 2: 32، جنــد هــذه اللكمــات: »تَُكــوُن ن
نلــا اهلل خطتــه كمــا هــو واضــح يف يوئيــل كمــا أظهــر خطتــه دلانيــال 
ــا. وتقــع املســؤويلة الــي وقعــت ىلع اعتــق  مــن خــالل كتابــات إرمي

دانيــال اآلن ىلع اعتقــك وىلع اعتــي؛ فهــذه يه طريقــة اهلل.

اهلل يعتمد علينا لتحقيق االسترداد

ــم  ــل، ويت ــم إلسائي ــرتداد العظي ــاح الس ــو أصح ــال 36 ه حزقي
حتقيقــه أمــام أعيننــا ايلــوم. فبعــد أن وعــد اهلل بهــذا الســرتداد الرائــع، 

لحــظ مــا قــاهل:

ــْم  ُُه
ِّ

ر
َ
ك

ُ
ــْم. أ ُه

َ
ــَل ل َع

ْ
ف
َ
ــَل أل ائِي ــِت إِْسَ ــْن َبْي ــُب ِم

َ
ْطل

ُ
ــِذهِ أ ــَد ه »َبْع

نَــاٍس« )حزقيــال 36: 37(.
ُ
َغَنــِم أ

َ
ك

ــن  ــول: »ل ــو يق ــك، ه ــع ذل ــك؛ وم ــل ذل ــد اهلل أن يفع ــد وع وق
ــالة«. ــي يف الص ــون م ــىت يطلب ــل ح ــا بالاكم أفعله
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وينطبــق نفــس الــيء بدقــة ىلع انســاكب الــروح القــدس. فقــد 
أظهــر نلــا اهلل مــا يكــي نلعــرف أنــه يعمــل عملــه بالنســاكب ايلــوم؛ 
ولكــن لــيك نــراه حــىت انلهايــة، علينــا أن نتعــاون معــه. وأشــكر اهلل 
ىلع أن الكثــري مــن قديســيه يتعاونــون بالفعــل مــع خططــه ومقاصــده.

ــد  ــري؛ واهلل يعتم ــا جوه ــون؛ ووجودن ــا مهم ــدرك أنن ــب أن ن وجي
علينــا. فقــد تتحــدث عــن إيمانــك بــاهلل، وهــذا رائــع وصحيــح. لكن 
توقــف للحظــة واحــدة وفكــر يف اإليمــان اذلي هلل فيــك. فهــذا الفكــر 
ســوف جيعلــك متضًعــا؛ فــاهلل يعتمــد عليــك ويلّع. فدعونــا ل خنــذهل.
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متى... وليس إن...

الفصل السابع عشر
مىت... وليس إن...

ــن خــالل  ــريه م ــوة الصــوم وتأث ــا ىلع ق ــل الســابق، ركزن يف الفص
انلظــر يف بعــض أحــداث العهــد القديــم. وقــد درســنا حيــاة األشــخاص 
اذليــن شــاركوا يف تلــك األحــداث واذليــن لعبــت ممارســتهم الصــوم دوًرا 

حاســًما يف تغيــري اتلاريــخ.

وقــد انتقــدين بعــض انلــاس، قائلــني إين أكــرز فقــط مــن العهــد 
القديــم. ذللــك، وألريكــم أن الصــوم يمــارَس بشــلك واضــح يف العهــد 
اجلديــد، ســنبدأ بانلظــر يف األصحــاح الســادس مــن إجنيــل مــىت. وهذه 
الفقــرة يه جــزء مــن املوعظــة ىلع اجلبل، الــي يتفــق اجلميــع تقريبًا ىلع 
أنهــا »امليثــاق« جلميــع املســيحيني. وكمــا قلــت يف بدايــة هــذا الكتــاب، 
م نلــا عــن احلياة املســيحية. فــإن املوعظــة ىلع اجلبــل يه انلمــوذج املقــدَّ

يسوع يتوقع منا الصوم

ــياء:  ــة أش ــن ثالث ــىت« ع ــة »م ــوع لكم ــتخدم يس ــىت 6، اس يف م
ــَت  ــَت َفَم نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــة 3(، »... وَأ ــًة« )آي

َ
ــَت َصَدق ــَت َصَنْع ــَت َفَم نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
»... وَأ

ــِق  ــة 17(. ونلل ــَت« )آي ــَت ُصْم ــَت َفَم نْ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــة 6(، و »... وَأ ــَت« )آي ْي

َّ
َصل

ــل. ــن اتلفصي ــد م ــات بمزي ــذه املمارس ــن ه ــرة ىلع لٍك م نظ
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َك َمــا َتْفَعــُل 
َ
 ِشــَمال

ْ
ــالَ ُتَعــرِّف

َ
ــًة ف

َ
نْــَت َفَمــَت َصَنْعــَت َصَدق

َ
ــا أ مَّ

َ
»وَأ

يَِميُنــَك« )مــىت 6: 3(.

ــَك،  ــْق بَابَ لِ
ْ
غ

َ
ــَك وَأ  ِمَْدِع

َ
ــْل إِل اْدُخ

َ
ــَت ف ْي

َّ
ــَت َصل ــَت َفَم نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
»وَأ

ََفــاءِ ُيَازِيــَك  ِي يَــَرى يِف الْ
َّ

بـُـوَك ال
َ
أ
َ
ََفــاءِ. ف ِي يِف الْ

َّ
بِيــَك ال

َ
 أ

َ
َوَصــلِّ إِل

ــًة« )مــىت 6: 6(. َعالَنَِي

ِســْل وَْجَهــَك، لـِـَيْ الَ 
ْ
َســَك َواغ

ْ
اْدُهــْن َرأ

َ
نـْـَت َفَمــَت ُصْمــَت ف

َ
ــا أ مَّ

َ
»وَأ

َتْظَهــَر لِلنَّــاِس َصائًِمــا...« )مــىت 6: 17- 18(.

وألين كنــت معلًمــا للغــة اإلجنلزييــة، فأنــا أعلــم أنــه يوجــد فــرق 
بــني اللكمــة مــىت واللكمــة إن. وإن لــم يكــن يســوع قــد قــال: »َفَمــَت 
ــاكن  ــَت...«، ل ــَت ُصْم ــَت...« أو »َفَم ْي

َّ
ــَت َصل ــًة...«، أو »َفَم

َ
ــَت َصَدق َصَنْع

قــد تركهــا مفتوحــة حــول مــا إن اكن يتوقــع منــا القيــام بذلــك أم ل. 
ولكــن باســتخدامه اللكمــة »مــىت«، فقــد ُحِســمت املســألة.

هــل تعتقــد أنــه أمــر كتــايب للمســيحيني عمــل الصدقــات؟ وهــل 
ــر  ــه أم ــم، فإن ــن ث ــايب أن يصــي املســيحيون؟ وم ــر كت ــه أم ــد أن تعتق
كتــايب للمســيحيني أن يصومــوا. ويتــم اســتخدام نفــس اللغــة بالضبــط 

فيمــا يتعلــق جبميــع املمارســات اثلالثــة.

وحنــن نــرى تأكيــًدا مماثــاًل يف مرقــس 2، حيــث يتــم ســؤال يســوع 
يِســيَِّن«. َفرِّ

ْ
عــن الصــوم. وخترنــا اآليــة 18، »يَُصــوُم تاَلَِميــُذ يُوَحنَّــا َوال
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ــة تشــري  ــا ألديل بمالحظــة مهمــة. فهــذه اآلي ودعــوين أتوقــف هن
إىل تالميــذ يوحنــا املعمــدان وتالميــذ الفريســيني. فقــد اكن املتدينــون 
اجلــادون يمارســون الصــوم دائًمــا، ول يزالــون حــىت ايلــوم يمارســونه، 
ــني، واملســلمني، وغريهــم. وأود أن أشــري بــكل بســاطة  ــم ابلوذي ومنه
أن األديــان الــي تمــارس الصــوم دليهــا قــوة أكــر مــن األديــان غــري 
الصائمــة. وإن أردنــا احلصــول ىلع قــوة أكــر مــن تلــك الــي لألديــان 
ــدف دون  ــذا اهل ــق ه ــتطيع حتقي ــا ل نس ــيحية، فإنن ــة للمس املعارض

صــوم.

عندمــا كنــت أعيــش يف بــالد حتكمهــا عبــادات أخــرى، كنــت 
ــاة  ــت مغط ــماوات اكن ــم وكأن الس ــرتات صومه ــاء ف ــا أثن ــعر أحيانً أش
بســحابة مــن الظلمــة؛ واكن األمــر كمــا لــو أن اجلحيــم ىلع بعــد خطــوة. 
ــك  ــه صــوم تل ــرة؟ إن ــوة الرشي ــك الق ــق تل ــا اذلي خل ــل تعــرف م فه

ــادات. العب

فالصــوم يــودل القــوة؛ وقــد تكــون هــذه القــوة إجيابيــة أو رشيــرة. 
ــادات، فقــد تســيئ فهــيم.  وإن كنــت ل تعــرف شــيئًا عــن هــذه العب
ــادات هــو  ــك، دعــي أخــرك بوضــوح أن هلإ هــذه العب لكــن مــع ذل
إبليــس، وأنــا ل أســى إىل اإلســاءة ألي شــخص. وهــذا ل يعــي أن اهلل 

ل حيبهــم؛ لكــن أنظمــة تلــك العبــادات يه أنظمــة رشيــرة.
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عالمة التلمذة

وبالعودة اآلن إىل نَِصنا يف مرقس 2، نقرأ:

 ُ
َ

ــوا ل
ُ
ال

َ
ــاُءوا َوق َج

َ
ــوَن، ف ــيَِّن يَُصوُم يِس َفرِّ

ْ
ــا َوال ــُذ يُوَحنَّ »َوَكَن تاَلَِمي

ــُذَك  ــا تاَلَِمي مَّ
َ
ــيَِّن، وَأ يِس َفرِّ

ْ
ــا َوال ــُذ يُوَحنَّ ــوُم تاَلَِمي ــاَذا يَُص ]ليســوع[: »لَِم

ْن 
َ
ــْرِس أ ُع

ْ
ــو ال ــَتِطيُع َبُن ــْل يَْس ــوُع: »َه ــْم يَُس ُه

َ
ــاَل ل ــوَن؟« َفَق ــالَ يَُصوُم

َ
ف

ْن 
َ
ــَتِطيُعوَن أ ــْم الَ يَْس ــُس َمَعُه َعِري

ْ
ــا َداَم ال ــْم؟ َم ــُس َمَعُه َعِري

ْ
ــوا َوال يَُصوُم

ــٍذ  ِحينَئِ
َ
ــْم، ف ــُس َعْنُه َعِري

ْ
ــُع ال ــَن يُْرَف ــاٌم ِح يَّ

َ
ِت أ

ْ
ــَتأ ــوا. َولِكــْن َس يَُصوُم

ــس 2: 18- 20(. ــاِم« )مرق يَّ
َ
ــَك األ

ْ
ــوَن يِف تِل يَُصوُم

أجــاب يســوع ىلع الســؤال بمثــل بســيط، وســأعطيكم تفســريي 
ــه؛  ــن نفس ــدث ع ــس، اكن يتح ــن العري ــدث ع ــا حت ــو عندم هل. فه
وعندمــا حتــدث عــن أصدقــاء العريــس، اكن يتحــدث عــن تالميــذه. 
واكن يقــول، »بينمــا العريــس مــع أصدقــاء العريــس، ل يمكنهــم الصوم. 
ذللــك، ل تتوقعــوا منهــم أن يصومــوا وأنــا شــخصيًا موجــود ىلع األرض. 
لكــن ســتأيت األيــام عندمــا يؤخــذ منهــم العريــس؛ فــي تلــك األيــام 

ســيصومون«.

وكمــا أفهــم هــذه الفقــرة وكيــف تنطبــق علينــا ايلــوم، فقــد اُِخــذ 
ــه.  ــار عودت ــن يف انتظ ــس؛ وحن ــوع العري ــخي ليس ــود الش ــا الوج من
ــك  ــوع: »يف تل ــال يس ــوح، ق ــا اآلن؛ فبوض ــس هن ــه لي ــذا أن ــي ه ويع
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ــذ املســيح«. ــس، أي تالمي ــاء العري ــام، ســيصوم أصدق األي

ــم تفعــل  فمــا يه عالمــة اتللمــذة؟ إنهــا الصــوم. وبرصاحــة، إن ل
ذلــك، فإنــك تفتقــر إىل إحــدى عالمــات اهلل املعيَّنــة تلالميــذ يســوع 

املســيح.

الصوم يف الكنيسة األوىل

ــلك  ــان وبش ــن األحي ــري م ــة األوىل يف الكث ــو الكنيس ــام مؤمن ص
علــي. فــي األصحــاح اثلالــث عــرش مــن ســفر أعمــال الرســل، نقــرأ 

القصــة اتلايلــة:

ــا،  ــوَن: بَْرنَابَ ُم
ِّ
ــاُء َوُمَعل نْبَِي

َ
ــاَك أ ــِة ُهَن نِيَس

َ
ك

ْ
ــَة يِف ال ْنَطاكَِي

َ
»َوَكَن يِف أ

ــوَن  ــْم َيِْدُم ــا ُه ــاُوُل. َوَبيَْنَم ــُن ...، َوَش ِ ــوُس ...، َوَمَناي وكُِي
ُ
ــْمَعاُن ...، َول َوِس

ــاُوَل  ــا َوَش ــِرُزوا ِل بَْرنَابَ
ْ
ف
َ
ــُدُس: »أ ُق

ْ
وُح ال ــرُّ ــاَل ال

َ
ــوَن، ق ــرَّبَّ َويَُصوُم ال

ــال 13: 1– - 2( ــِه««. )أعم ْ ــا إيِلَ ِي َدَعْوُتُهَم
َّ

ــِل ال َعَم
ْ
لِل

ــة  ــة يف أنطاكي ــة املحلي ــك اجلماع ــن تل ــة م ــادة اخلدم ــع ق اجتم
ــوا  ــك، تلق ــة ذلل ــوم. ونتيج ــالة والص ــوا اهلل بالص ــايع وطلب ــلك مج بش
ــي  ــايل الفع ــرشوع اإلرس ــدث امل ــد ح ــاص. وق ــي اخل ــالن اإلل اإلع
األول اذلي قرأنــا عنــه يف العهــد اجلديــد اســتجابة لصــوم وصــالة قــادة 
ْــِه«. ِي َدَعْوُتُهَمــا إيِلَ

َّ
َعَمــِل ال

ْ
ــِرُزوا ِل بَْرنَابـَـا َوَشــاُوَل لِل

ْ
ف
َ
الكنيســة األوىل. »أ
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أرجــو أن تالحظــوا أنهــم عندمــا نالــوا هــذا اإلعــالن، لــم يترصفوا 
ىلع الفــور، كمــا هــو موضــح يف اآليــة اتلايلــة:

ُقوُهَما« 
َ
ْطل

َ
يـَـاِدَي، ُثــمَّ أ

َ
ْيِهَمــا األ

َ
ــوا َوَوَضُعــوا َعل

ُّ
َصاُمــوا ِحينَئـِـٍذ َوَصل

َ
»ف

.)3  :13 )اعمال 

ــوا،  ــي صام ــرة األوىل ال ــي امل ــوا. ف ــوا وصل ــرى صام ــرة أخ وم
تلقــوا اإلعــالن. ويف املــرة اثلانيــة الــي صامــوا، نالــوا انلــرصة قبــل أن 
ــي جيــب أن حتــدث يف  ــة ال ــا وشــاول. وهــذه يه الطريق يرســلوا برناب
ــرب.  عمــل اإلرســايلات؛ وهكــذا جيــب أن يكــون األمــر يف عمــل ال
ــىت  ــي ح ــب أن نص ــرج؛ وجي ــل أن خن ــرصة قب ــق انل ــب أن حنق فيج

ــال انلــرصة. ــيك نن ــة ل ــة ونصــوم حــىت انلهاي انلهاي

اكنــت اعئلــي يف حقــل اإلرســايلات يف رشق إفريقيــا ملــدة مخــس 
ســنوات. وخــالل تلــك الفــرتة، مارســت أنــا ويلديا الصــوم بانتظــام، لك 
ــروا، أنــا ل أتفاخــر بــأي حــال مــن األحــوال، لكــن  يــوم مخيــس. تذكَّ
إن لــم أُكــن قــد مارســت الصــوم أبــًدا، فإنــي باتلأكيــد ل أســتطيع أن 

أعــظ عنــه لآلخريــن.

 
ً

ــغول ــت مش ــة، وكن ــًرا لللكي ــي مدي ــم تعيي ــا، ت ويف رشق إفريقي
ــا إىل  ــة صباًح ــاعة السادس ــن الس ــنوات م ــك الس ــالل تل ــًدا خ ج
العــارشة مســاًء، لك يــوم، بمــا يف ذلــك يــوم األحــد. ويف ابلدايــة، قــررت 
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أين مشــغول جــًدا عــن الصــوم. ولكــن بعــد فــرتة وجــزية، وجــدت أن 
حيــايت الروحيــة لــم تكــن كمــا اكن جيــب أن تكــون. ويف ابلدايــة، لــم 
أتمكــن مــن وضــع أصبــي ىلع أي ســبب حمــدد. ثــم أدركــت أنــه مــن 

 جــًدا عــن الصــوم.
ً

األفضــل أل أكــون مشــغول

ويف الواقــع، قــال جــون ويســي يف مذكراته، أنه إن اســتقبل شــخص 
ــر  ــوف يتقهق ــته، فس ــح يف ممارس ــم ينج ــوم ول ــن الص ــتنارة ع ــا الس م
ــي أن  ــالة. ويمكن ــل يف الص ــالة وسيفش ــتنارة يف الص ــخص هل اس كش

أشــهد عــن عبــارة ويســي؛ إنــه اكن ىلع حــق.

ذلا، فقــد عــدت إىل صــويم. وعندمــا اغدرت رشق إفريقيــا، كنــت 
قــد ارتكبــت العديــد مــن األخطــاء. لكنــي عرفــت يف األســاس أين 
قــد أتممــت العمــل اذلي أرســلي اهلل إيلــه هنــاك. وأنــا أعطــي الكثــري 

مــن الفضــل ملمارســة الصــوم.

نتائج مقِنعة

ــا  ــم عندم ــا، جنــد أنه ــس وبرناب ــع قصــة بول ــا نســتمر م وعندم
ــر  ــوه )انظ ــل اذلي أتم ــن العم ــًرا ع ــوا تقري ــم، قدم ــن رحلته اعدوا م
ــت  ــا كن ــة. وعندم ــوا املهم ــد أتم ــوا ق ــال 14: 27(؛ وببســاطة، اكن أعم
يف رشق إفريقيــا، كشــف اهلل يل عــن حقيقــة يف شــلك مجلــة: إن 
كنــت تريــد نتائــج العهــد اجلديــد، فعليــك اســتخدام أســايلب العهــد 
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ــك. ــال توجــد أي وســيلة أخــرى ذلل ــد؛ ف اجلدي

ويف األصحــاح الرابــع عــرش مــن ســفر أعمــال الرســل جنــد تأكيًدا 
إضافيًا ىلع ممارســة الصــوم يف الكنيســة األوىل:

َيــا 
َّ
نِيَســٍة، ُثــمَّ َصل

َ
ُسوًســا يِف ُكِّ ك

ُ
ُهــْم ق

َ
»َواْنَتَخَبــا ]بولــس وبرنابــا[ ل

ــْد آَمُنــوا بـِـِه.« )أعمــال 14: 23(
َ
ِي َكنـُـوا ق

َّ
ْصــَواٍم َواْســَتْوَدَعُهْم لِلــرَّبِّ ال

َ
بِأ

ــذه  ــن ه ــم تك ــوام؛ ول ــا بأص ــة، صلي ــم يف لك كنيس ــظ أنه لح
ــة يف لك  ــت ممارســة منتظم ــد اكن جمــرد ممارســة يف كنيســة واحــدة. فق
كنيســة حتــت قيــادة الرســل؛ وذلا جيــب أن يكــون نفــس األمــر ايلــوم.

ــه يف لك يشء، أشــاد بنفســه كخــادم اهلل: »يِف َصــْرٍ  قــال بولــس أن
ــُجوٍن، يِف  ــاٍت، يِف ُس َب ــاٍت، يِف َضَ وَراٍت، يِف ِضيَق ــَدائَِد، يِف َضُ ــٍر، يِف َش ثِ

َ
ك

ْصــَواٍم« )2 كورنثــوس 6: 4- 5(. 
َ
ْســَهاٍر، ]و[ يِف أ

َ
ْتَعــاٍب، يِف أ

َ
اْضِطَرابـَـاٍت، يِف أ

فإحــدى الطــرق الــي نؤكــد بهــا أنفســنا كُخــدام اهلل يه صومنــا.

ويف 2 كورنثوس 11، كتب بولس هذا عن خرته وخدمته الشخصية:

ــَرةً، يِف ُجــوٍع وََعَطــٍش، يِف  ثِ
َ
ــَراًرا ك ــَهاٍر ِم ْس

َ
، يِف أ ــدٍّ

َ
ــٍب َوك »... يِف َتَع

ــْرٍي.« )2 كورنثــوس 11: 27( ــْرٍد َوُع ــَرةً، يِف بَ ثِ
َ
ــَراًرا ك ْصــَواٍم ِم

َ
أ

وقــد مــزي بولــس بــني اجلــوع والعطــش، والصــوم. فاجلــوع 
والعطــش هــو عندمــا ل تســتطيع أن تــأكل أو تــرشب ألنــك ل 



 215

متى... وليس إن...

تملــك أي طعــام أو مــاء. أمــا الصــوم فهــو عندمــا تتعمــد أن ل تــأكل 
ْصــَواٍم ِمــَراًرا 

َ
لألغــراض الروحيــة؛ وقــد اكن تعليــق بولــس أنــه اكن: »يِف أ

ــَرةً.« ثِ
َ
ك

الصوم ميكنه أن يغري العامل

مــن املمكــن نلــا أن نغــري اتلاريــخ. وأنــا مقتنــع بهــذا تماًمــا؛ فأنــا 
ــل بالفعــل؛ وهــو  ــم عــن يشء يُعَم ــا أخرك ــل أن ــات. ب ل أعــظ بنظري
أمــر يقــدم نتائــج. وأعتقــد بصــدق أن اهلل يتوقــع منــا أن نكــون ممــن 

يغــريون اتلاريــخ؛ ويف الواقــع، حيتــاج اتلاريــخ إىل أن يتغــري.

وهنــاك احتيــاج مــاس تلغيــري مســار األحــداث يف العالــم ايلــوم. 
ويمكننــا تغيــريه؛ أي يمكننــا القيــام بذلــك. فاتلاريــخ، كمــا هــو مــدون 
يف الكتــاب املقــدس، يُظِهــر نلــا مــراًرا وتكــراًرا أنــه عندما اكن شــعب 
اهلل يصبــح جــاًدا بمــا يكــي إلنــكار شــهيتهم وطلــب اهلل، ووضــع 
ــا، فــاهلل قــد حتــرك رًدا ىلع  ــم جانبً ــة املؤقتــة هلــذا العال املســايع املادي

ذلــك؛ وقــد تغــري اتلاريــخ.

ــاب  ــارج الكت ــجالت خ ــذه الس ــن ه ــد م ــا العدي ــد أيًض ويوج
ــني،  ــاء يائس ــال والنس ــا الرج ــح فيه ــي يصب ــات ال ــدس، أي األوق املق
ــه.  ــداث بأكمل ــرى األح ــري جم ــم تغي ــد ت ــون اهلل، وق ــون، ويطلب فيصل
ــة  ــت األم ــا أعلنَ ــة، عندم ــة اثلاني ــرب العاملي ــه يف احل ــك يف أن ول ش
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ــل اهلل يف  ــوم الصــالة، فــي تلــك اللحظــة احلرجــة، تدّخ ــة ي الريطاني
ــن  ــد م ــع العدي ــت م ــد حتدث ــد. فق ــدث باتلأكي ــد ح ــريك؛ وق دونك
ــة  مَّ

ُ
ــوا شــهود عيــان ملــا حــدث؛ فعندمــا تتواضــع أ الرجــال اذليــن اكن

أمــام اهلل، ل يوجــد أي يشء ل يفعلــه اهلل. فكرياؤنــا واكتفاؤنــا اذلايت 
ــذ مقاصــد اهلل. ــق تنفي ــي تعي ــن احلواجــز ال ــا م هم

هل نتعلم من أخآب؟

ــا  ــة مــن مناقشــتنا للصــوم، دعــي اســتخدم حدثً يف هــذه املرحل
غــري اعدي ولكنــه رائــع وقــد تــم وصفــه نلــا يف ســفر ملــوك األول 21. 
فقــد أرســل انلــيب إيليــا يلعلــن قضــاء اهلل ىلع امللــك أخــآب واعئلتــه 
ــآب  ــالة أن أخ ــت الرس ــك. واكن ــارخ للمل ــرش الص ــبب ال ــا بس بأكمله
واعئلتــه ســوف يبــادوا بالاكمــل. ولكــن عندمــا تلــى أخــآب ، هــذا 
ل وجهــه إىل احلائــط وطلــب  امللــك الرشيــر، هــذه الرســالة مــن اهلل، حــوَّ
ــِد 

َ
نَّــُه ق

َ
ْجــِل أ

َ
ِمــْن أ

َ
الــرب بالصــالة والصــوم. وقــال اهلل، يف الواقــع: »... ف

يَّاِمــِه« )انظــر 1 ملــوك 21: 29(.
َ
َّ يِف أ ــُب الــرَّ ْجلِ

َ
َمــاِم الَ أ

َ
اتََّضــَع أ

فــإن اكن اهلل يفعــل ذلــك للملــك أخــآب عندمــا يصــي ويصــوم، 
ــرأ  ــا نق ــت؟ ودعون ــت وصم ــك إن صلي ــيفعل ل ــري س ــم باحل فك

ــوك 21: ــة 1 مل ــجيلها يف نهاي ــم تس ــي ت ــة ال ــات الفعلي اللكم

ــَيِ  ِّ يِف َعْي ــرَّ ــِل ال ــُه لَِعَم ــاَع َنْفَس ِي بَ
َّ

ــآَب ال ْخ
َ
أ
َ
ــْن ك ــْم يَُك

َ
»َول
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ْصَنــاِم 
َ
ا بَِذَهابـِـِه َوَراَء األ تـُـُه. َورَِجــَس ِجــدًّ

َ
َوتـْـُه إِيَزابـَـُل اْمرَأ

ْ
غ

َ
ِي أ

َّ
، ال الــرَّبِّ

ــِي  ــاِم بَ َم
َ
ــْن أ ــرَّبُّ ِم ــُم ال ــَن َطَرَدُه ِي

َّ
ــوَن ال ُمورِيُّ

َ
ــَل األ ــا َفَع َحَســَب ُكِّ َم

ــوك 21: 26-25(. ــَل« )1 مل ائِي إِْسَ

لــم يكــن هنــاك أحــد رشيــر تماًمــا مثــل أخــآب. ولكــن، كمــا 
لحظنــا، انظــر مــاذا حــدث بســبب اســتجابة امللــك ىلع كالم اهلل:

ــُه  ــقَّ ثَِيابَ الََم ]عــن قضــاء اهلل[، َش
َ
ــك

ْ
ــآُب هــَذا ال ْخ

َ
ــِمَع أ ــا َس مَّ

َ
»َول

وٍت. 
ُ
ِمْســِح َوَمــَى بُِســك

ْ
وََجَعــَل ِمْســًحا َعَ َجَســِدهِ، َوَصــاَم َواْضَطَجــَع بِال

ــَف اتََّضــَع  ْي
َ
ــَت ك يْ

َ
ــْل َرأ : »َه

ً
ِــال ائ

َ
ــِيِّ ق ــا التِّْش  إِيلِيَّ

َ
ــرَّبِّ إِل الَُم ال

َ
ــاَكَن ك

َ
ف

َّ يِف  ــرَّ ــُب ال ْجلِ
َ
ــاِم الَ أ َم

َ
ــَع أ ــِد اتََّض

َ
ــُه ق نَّ

َ
ــِل أ ْج

َ
ــْن أ ِم

َ
ــاِم؟ ف َم

َ
ــآُب أ ْخ

َ
أ

َّ َعَ بَيْتـِـِه« )1 ملــوك 21: 27- 29(. ْجلـِـُب الــرَّ
َ
يَّــاِم ابْنـِـِه أ

َ
يَّاِمــِه، بـَـْل يِف أ

َ
أ

ــل  ــاء اهلل جلي ــل قض ــبب يف تأجي ــه أن يتس ــآب أمكن ــىت أخ فح
واحــد عندمــا أصبــح جديـًـا بمــا فيــه الكفايــة لطلــب الــرب بالصــالة 
والصــوم. ومــرة أخــرى، كــم جيــب أن تنطبــق عليكــم نتائــج الصالة 
والصــوم! فأنــت جــزء مــن جيــل خمتــار؛ وأنــت واحــد مــن شــعب اهلل. 
فــإن اكن اهلل يفعــل ذلــك مــن أجــل ملــك رشيــر ووثــي، فماذا ســيفعل 
ــن  ــآب؟ ل ــل أخ ــادة مث ــح ج ــا تصب ــيح عندم ــوع املس ــة يس لكنيس
يكــون هنــاك قضــاء كبــري نلــا يف ايلــوم األخــري، إن كنــا ىلع اســتعداد 

أن نصبــح جاديــن مثــل امللــك آخــاب.
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»اطلبوا وجهي«

غطينــا الفقــرة الكتابيــة اتلايلــة يف الســابق، لكــن األمر يســتحق 
ادلراســة مــرة أخــرى. فــي 2 أخبــار 7: 14، يقــول اهلل:

ُبــوا 
َ
ــْوا َوَطل

َّ
ْيِهــْم َوَصل

َ
ِيــَن ُدِعَ اْســِي َعل

َّ
ــإَِذا تََواَضــَع َشــْعِي ال

َ
»... ف

ِفــُر 
ْ
غ

َ
ــَماءِ وَأ ْســَمُع ِمــَن السَّ

َ
إِنَّــِي أ

َ
وَْجــِي، َورََجُعــوا َعــْن ُطُرقِِهــِم الرَِّديــِة ف

ْرَضُهــْم. «
َ
بْــرُِئ أ

ُ
َخِطيََّتُهــْم وَأ

ــت  ــك. وأن ــمه علي ــدىع اس ــعب اهلل، وي ــن ش ــد م ــت واح أن
ــي        ــع فـ ــك؛ وهــذا الوعــد الرائ ــدىع علي مســييح ألن اســم املســيح ي

ــه، ألن: ــاد علي ــك العتم ــك، ويمكن ــو ل ــار ه 2 أخب

ــْم«  ــيح[ »انلََّع ــِه ]يف املس ــَو فِي ــُد اهللِ َفُه ــْت َمَواِعي ــا َكنَ ْن َمْهَم
َ
»أل

َوفِيــِه »اآلِمــُن«، لَِمْجــِد اهللِ، بَِواِســَطتَِنا.« )2 كورنثــوس 1: 20(

ْن َمْهَمـا َكنَـْت َمَواِعيـُد اهللِ«. فأنت 
َ
والوعـد يف 2 أخبـار يشـمله »أل

يتـم تعريفـك كواحـد من شـعب اهلل اذليـن ُديِع عليهم اسـم املسـيح، 
ذللـك فهـذا الوعد لـك؛ وتذكر مـا غطيناه يف وقت سـابق. فقـد قال اهلل 
أنه إن اكن شـعبه اذلين يدىع اسـمه عليهم سـيتخذون أربعة أفعال؛ أي 
يتضعون، ويصلـون، ويطلبون وجهه، ويرجعون عـن طرقهم الردية، فإنه 
يعدهـم بثـالث اسـتجابات، ويه: أنه سـوف يسـمع من السـماء، ويغفر 
خطيتهم )خطية من؟ خطية شـعبه(، ويريء األرض الي يعيشـون فيها.
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قــد تدربــت كعالــم منطــق، وبالنســبة يل، هنــاك اســتنتاج واحــد 
ــت  ــتنتاج يف وق ــذا الس ــنا ه ــد ناقش ــار 7: 14. وق ــن 2 أخب ــح م واض
ســابق: فــإن لــم يتــم إبــراء األرض، فــإن اخلطــأ هــو عنــد شــعب اهلل. 
وبغــض انلظــر عــن ابلــدل اذلي تعيــش فيــه، أعتقــد أن املســؤويلة عــن 
ــاب شــعب اهلل. إن الكنيســة يه املســؤولة؛  ــد ب ــع عن ــدلك تق ــة ب حال
ــني،  ــال امللتوي ــال األعم ــس رج ــدين، ولي ــيني الفاس ــس السياس ولي

ــا يه الكنيســة.  ــس اثلــوار، وإنم ولي

فالكنيســة مســؤولة عــن األرض الــي تعيــش فيهــا؛ وقــد اكنــت 
ــُح 

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــح األرض. »َولِكــْن إِْن ف ــا. فالكنيســة يه مل ــك دائًم كذل

ٍء« )مــىت 5: 13(. ـِـَيْ ــُد ل ــُح َبْع
ُ
ــم يــؤدي وظيفتــه[ ... الَ يَْصل ]ل

ٍء«؛ إل أن  ــُح َبْعــُد لـِـَيْ
ُ
ومــرة أخــرى، هــذه عبــارة جليلــة: »الَ يَْصل

هــذا هــو مــا نكــون عليــه إن لــم نقــم بعملنــا. وهــذا مــا اكن يقــوهل 
ــم تقــم  يســوع يف اآليــة املذكــورة ســابًقا: »أنــت ل تصلــح لــيء إن ل

بعملــك كمســييح«.

أصعب خطوة

دعــوين أؤكــد مــرة أخــرى أن اخلطــوة األوىل املطلوبــة مــن شــعب 
ــوة  ــب خط ــذه يه أصع ــع. وه ــل يف اتلواض ــالة ب ــل يف الص اهلل ل تتمث
جيــب اختاذهــا، ولكــن إن اكن بإماكنــك جعــل املتدينــني يتواضعــون، 
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فيمكــن أن حيــدث أي يشء. وقــد اقتبســت مــن قبــل مــا قــاهل إيفــان 
روبرتــس يف نهضــة ويلــز العظيمــة لعــام 1904: »احي الكنيســة فيخضع 
ــك أن  ــا يمكن ــم عندم ــع العال ــب أن خيض ــن الصع ــس م ــم.« فلي العال
ــه  ــب، اذلي دلي ــق املتصل حتــي الكنيســة. فقســيس الكنيســة ذو العن

ــر اذلايت، والكتفــاء اذلايت هــو اذلي يقــف بــني اهلل وانلهضــة. ال

ذلا، فشـعب اهلل هـم اذليـن جيـب عليهـم أن يتواضعـوا؛ وقـد اكن 
األمـر دائًمـا بهـذه الطريقـة. ويمكنـك رؤيـة هـذه احلقيقة مـن خالل 
الكتـاب املقدس. وىلع سـبيل املثال، تـم ذكرها بوضوح يف رسـالة بطرس 
َقَضـاءِ ِمـْن َبْيِت اهللِ« )1 بطـرس 4: 17(. 

ْ
ـُت البْتِـَداءِ ال

ْ
َوق

ْ
ُه ال نَـّ

َ
األوىل: »أل

 مَعنـا، أي مـع الكنيسـة. ولـم يكـن بطـرس يف أي 
ً

فالقضـاء يبـدأ أول
شـك حـول مـن اكن يقصـده عندمـا قـال: »َبْيـِت اهللِ«. أيـن سـيوجد 
الفاجـرون واخلطـاة؟ واجلواب ىلع هذا السـؤال ُمقِلق، فهو: يف الكنيسـة.

وتوجــد قصــة يف حزقيــال 9 حيــث أرســل اهلل ســتة رجــال بأســلحة 
ذبــح عــر املدينــة إلصــدار قضــاء ىلع شــعبه. فأين أخرهــم أن يبــدأوا؟ 
وا 

ُ
ــَدأ اْبَت

َ
ــدأوا؟ »ف ــن ب ــع م ــال 9: 6(. وم ــِدِس« )حزقي ــْن َمْق ــوا ِم »اْبَتِدئُ

ــيحدث  ــذا س ــة 6(. وهك ــِت« )أي َْي ــاَم الْ َم
َ
ــَن أ ِي

َّ
ــُيوِخ ال ــاِل الشُّ بِالرَِّج

ايلــوم عندمــا يــأيت قضــاء اهلل. فســوف يــأيت ىلع شــعبه، وىلع القــادة يف 
املقــام األول؛ فهــذا املبــدأ ل يتغــري أبــًدا.

ــة، ويه:  ــة صعب ــدأ بمهم ــؤويلتنا تب ــرى أن مس ــرة أخ ــظ م ولح
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أنــه علينــا أن نتواضــع. فكيــف تتواضــع؟ بــكل الوســائل، ل تصــي: 
»يــا رب، اجعلــي متواضًعــا«؛ فهــذه ليســت صــالة كتابيــة. اهلل يقــول 
ــام  ــي القي ــب م ــع. ول تطل ــك أن تتواض ــع: »علي ــتمرار، يف الواق باس
بذلــك«. يمكنــه أن يذلــك، إن كنــت حباجــة ذللــك، لكنــك أنــت فقــط 
اذلي يســتطيع أن يتواضــع. فاتلواضــع هــو يشء يــأيت مــن ادلاخــل؛ ول 

يتــم فرضــه مــن اخلــارج.

نوع جيد من البؤس

ــل أخــآب نفســه بالصــوم. ويف  ــرة الســابقة، ذل ــا يف الفق ــا رأين كم
ــارة أخــرى،  ــِي«. وبعب ــْوِم َنْف ــُت بِالصَّ

ْ
ل
َ
ل
ْ
ذ
َ
ــال داود: »أ املزمــور 35: 13، ق

»قــد أخضعــت هــذه األنــا الــي يّف الــي تطلــب: »أريــد هــذا« و »أريــد 
ِتَ َوَراِئ ]مــايه اخلطــوة 

ْ
ــأ ْن يَ

َ
ــٌد أ َح

َ
َراَد أ

َ
ــال يســوع: »إِْن أ ــد ق ــك«. وق ذل

َيِْمــْل َصلِيَبــُه ُكَّ يـَـْوٍم، َويَتَْبْعــِي« )لوقــا 9: 23(. ُيْنِكــْر َنْفَســُه َو
ْ
ل
َ
األوىل[، ف

ــه  ــة؛ إن ــا العتيق ــكار األن ــو إن ــوم ه ــُه.« والص ــْر َنْفَس ُيْنِك
ْ
ل
َ
»ف

إنــكار رغباتهــا. وهــو يقــول: »ل، هنــاك مــا هــو أكــرث أهميــة منــك. 
ــبي.  ــا يناس ــِك عندم ــأعود إيل ــت؛ س ــن الوق ــرتة م ــط لف ــري فق انتظ

ــع رويح«. ــل م ــوم اهلل باتلعام ــوف يق ــاآلن، س ف

ــق للتواضــع، وأســتطيع أن أخــرك  ــرف الطري ــد أن تع ــن اجلي وم
ــة شــخصية أن الصــوم جيعلــك تشــعر أنــك اكدلودة. لكــن  مــن جترب
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ــق  ــا يل يعل ــرة صديًق ــد ســمعت ذات م ــدان! وق ــا دي ــد، ألنن ــذا جي ه
ــا ُدوَدَة  ــْف يَ َ ــة 14: »الَ تَ ــك اآلي ــا يف ذل ــعياء 41، بم ــن أش ــرة م ىلع فق
َيْعُقــوَب«. وقــد قــال: »يســتطيع اهلل أن يأخــذ ادلودة وجيعلهــا أداة حــادة 
 جيــب أن تــدرك 

ً
تــدرس اجلبــال« )انظــر إشــعياء 41: 15(؛ ولكــن أول

ــا دودة. ادلودة أنه

وعندمــا تصــوم، فأنــت تشــعر بأنك مثــل ادلودة، قــل: »ســبحوا الرب، 
فــاآلن أدركــت مــا أنــا. أنــا دودة«. والصــوم جيعلــي أشــعر بابلــؤس، لكنه 
نــوع جيــد مــن ابلــؤس. وحنــن مجيًعــا حنتــاج إىل أن نكــون بائســني يف 
ــاء اذلايت  ــة، ذات الكتف ــا املتكــرة، املناضل ــذه األن ــان. فه بعــض األحي
يه الــي تصبــح العائــق يف طريــق اهلل؛ وجيــب أن تصبــح متضعــة. وقــد 
ــْوِم َنْفــِي« )مزمــور 35: 13(. فقــد قمــع نفســه؛  ــُت بِالصَّ

ْ
ل
َ
ل
ْ
ذ
َ
قــال داود: »أ

وأخرهــا بماكنتهــا، أي أنــه رفض الســماح هلــا بإمالء شــئون ملكوت اهلل.

ــا نقــرأ هــذه اآليــة الرائعــة مــن  وباحلديــث عــن تواضعنــا، دعون
ــني: العراني

ــالَ 
َ
ف
َ
ــْم. أ ــا َنَهاُبُه نَّ

ُ
ــَن، َوك بِ

ــاِدنَا ُمَؤدِّ ْجَس
َ
ــاُء أ ــا آبَ َ ــْد َكَن نلَ

َ
ــمَّ ق »ُث

ْرَواِح، َفَنْحَيــا؟« )عرانيــني 12: 9(
َ
ِب األ

َ
ا أل  ِجــدًّ

َ
ْول

َ
َْضــُع بِــاأل نَ

فهــل تريــد أن تعيــش؟ جيــب أن تكــون يف خضــوع أليب الرواح؛ 
ــاه، مــن اجليــد اهلبــوط!  ــع. ي ــه شــعور رائ وِاخضــع روحــك لروحــه؛ إن
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ــي إىل  ــر نف ــط ألخ ــتلي ىلع األرض فق ــان، أس ــض األحي ــا يف بع وأن
أيــن أنتــيم. وأنــت يمكنــك بالــاكد أن جتــد أحــد رجــال اهلل يف الكتــاب 
املقــدس ولــم يســقط ىلع وجهــه أمــام الــرب؛ ول واحــد، مــن انلاحيــة 
ــه، أي  ــت من ــاكن اذلي أتي ــو امل ــيم إيلــه ه ــاكن اذلي تنت ــة. فامل العملي

مــن الــرتاب )انظــر اتلكويــن 2: 7(. تعــَرّف فقــط ىلع هــذه احلقيقــة.

قبل فوات األوان

ــة  ــا. واحلقيق ــرايث إرمي ــفر م ــة يف ِس ــرة رائع ــننظر اآلن يف فق س
ــا، متأخــرة  ــى م ــة، بمع ــت مكتوب ــا اكن ــا يه أنه ــرايث إرمي ــة مل املحزن
جــًدا. ويف الواقــع، قــال إرميــا: »أســتطيع أن أرى لك يشء؛ كمــا أســتطيع 
ــا  ــات األوان«. وفيم ــد ف ــن ق ــأ، لك ــو خط ــا ىلع حن ــن ذهبن أن أرى أي
يتعلــق بعــرصه اخلــاص، اكن الوقــت قــد فــات؛ واكن قضــاء اهلل قــد بــدأ 
تنفيــذه. وقــد اكن انلــاس يُنَقلــون بعيــًدا، واألطفــال الصغــار يموتــون 
مــن اجلــوع، وقــد قُتــل الرجــال يف احلــروب، واكنــت األمهــات ثــكى. 
ــم  ــي، ول ــاس يف اعر عل ــد اكن انل ــف، فق ــة باألس ــعَرت املدين ــد ش وق
ــد انتظــروا حــىت  ــري مســار األحــداث؛ فق ــة تلغي ــاك طريق تكــن هن

ــات األوان. ف

وِسـفر مـرايث إرميـا هو ِسـفر مأسـاوي. ولكن من اجليـد نلا أن 
نقـرر أنـه لـن يكون هنـاك ِسـفر للرثـاء ىلع بالدنـا. فمـن املمكن 
أن يـأيت وقـت عندمـا يفـوت األوان؛ ول شـك يف ذلك. وقد تشـعر يف 
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كثـري مـن األحيـان أن هـذه اللحظة قـد حانت بلـدلك؛ وأنا شـخصيًا 
ل أعتقـد ذلـك، لكـن أعتقـد أن الوقت حـرج. وأنا مقتنـع باحلاجة 

لُملِّحة. ا

ــْم 
َ
َنــا ل نَّ

َ
ويف مــرايث إرميــا 3: 22، نقــرأ: »إِنَّــُه ِمــْن إِْحَســانَاِت الــرَّبِّ أ

ــإن اكنــت هــذه اجلملــة صحيحــة يف  ــُزوُل...« ف ــُه الَ تَ نَّ َمَراِحَ
َ
ــَن، أل َنْف

ــارة مــرة أخــرى،  ــح ايلــوم. ونلقــرأ هــذه العب ــك صحي أي وقــت، فذل
باإلضافــة إىل العديــد مــن اآليــات اتلايلــة:

ــُزوُل.  ــُه الَ تَ نَّ َمَراِحَ
َ
ــَن، أل ــْم َنْف

َ
ــا ل َن نَّ

َ
ــرَّبِّ أ ــْن إِْحَســانَاِت ال ــُه ِم »إِنَّ

ــْت 
َ
ال

َ
، ق ــرَّبُّ ــَو ال ــِي ُه ــَك. نَِصي َماَنُت

َ
ــَرٌة أ ثِ

َ
ــاٍح. ك ــَدٌة يِف ُكِّ َصَب ِهَ َجِدي

ــُه،  ْونَ ــَن َيَرَجَّ ي ِ
َّ

ــرَّبُّ لِل ــَو ال ــٌب ُه ــوهُ. َطيِّ رُْج
َ
ِــَك أ ــِل ذل ْج

َ
ــْن أ ــِي، ِم َنْف

وٍت 
ُ
ــك ــَع بُِس

َّ
ــاُن َويََتَوق َس

ْ
ــَر اإِلن ْن يَنَْتِظ

َ
ــٌد أ ــُه. َجيِّ ُب

ُ
ــِي َتْطل

َّ
ــِس ال لِلنَّْف

ــَدهُ  ــُس وَْح ــاهُ. َيْلِ ــَر يِف ِصَب ــَل انلِّ ْن َيِْم
َ
ــٌد لِلرَُّجــِل أ . َجيِّ ــرَّبِّ َخــالََص ال

ــُه يُوَجــُد 
َّ
َعل

َ
َاِب َفَمــُه ل ْيــِه. َيَْعــُل يِف الــرُّ

َ
ــْد َوَضَعــُه َعل

َ
نَّــُه ق

َ
ُت، أل

ُ
َويَْســك

ــا 3: 22- 29(. ــرايث إرمي ــاٌء« )م رََج

ــن  ــزًءا م ــع ج ــي الواق ــابقة اكن فـ ــرة الس ــن الفق ــزء م ــذا اجل وه
ـَر فِـــي ِصَبــاهُ«                 ْن َيِْمــَل انلِـّ

َ
شــهاديت الشــخصية: »َجيِّــٌد لِلرَُّجــِل أ

ــدين  ــرب وعَمّ ــي ال ــا خلص ــي عندم ــت حال ــك اكن ــة 27(. فتل )آي
ــا يف اجليــش  ــذ عــدة ســنوات بينمــا كنــت جنديً ــروح القــدس من بال
الريطــاين. فقــد بقيــت جنديًــا ملــدة أربــع ســنوات ونصــف. ويف ذلــك 
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الوقــت، لــم أتمكــن مــن رؤيــة ملــاذا اكن يلّع أن أبــى جنديًــا عندمــا 
ــا  ــق، عندم ــت لح ــن يف وق ــدين، وداعين. لك ــرب، وعم ــي ال خلص
نظــرت مــرة أخــرى إىل تلــك الفــرتة مــن حيــايت، أدركــت أنــه مــن بــني 
خمتلــف أشــاكل اتلعليــم الــي تلقيتهــا، اكن أكرثهــا قيمــة هــو األربــع 

ــاين. ــد إيم ــش بع ــا يف اجلي ــي قضيته ــف ال ــنوات ونص س

أتذكــر أنــي كنــت يف الصحــراء، يوًمــا بعــد يــوم، ويللــة بعــد يللة، 
ــود  ــا جبن ــت حماًط ــدة. وكن ــا ممه ــة، ول أرى طريًق ــىت انلهاي ــهور ح ولش
ــور اهلل.  ــاهلل أو بأم ــام ب ــم أي اهتم ــس دليه ــني ولي ــهوانيني وجمدف ش
ولــم أتمكــن مــن اهلــرب ألنــه لــم يكــن بوســي اهلــروب منــه. وقــد 
جــاءت حلظــات ايلــأس عندمــا كنــت أجلــس وألــزم الصمــت، حــىت 
ــا 3: 29.  ــا كمــا يقــول مــرايث إرمي ــرتاب، تماًم أنــي وضعــت فــيم يف ال
وقــد ل تفكــر يف اتلحقيــق احلــريف ملثــل هــذه اآليــة؛ لكــي أتذكــر مرات 
ــراء  ــطح الصح ــي ىلع س ــي ىلع وج ــي نف ــت أل ــا كن ــدة عندم عدي
ــُه يُوَجــُد رََجــاٌء«. ولــم أكــن أســتمتع بذلــك، 

َّ
َعل

َ
وأضــع فــيم يف الــرتاب، »ل

ولكنــه اكن أمــر جيــًدا جــًدا بالنســبة يل؛ فهــذا هــو املــاكن اذلي ننتــيم 
إيلــه، أي يف الــرتاب.

وإن كنــت ســتتبع الوصفــة الــي يف يوئيــل الــي درســناها يف وقــت 
ســابق، انــزل ىلع وجهــك يف الــرتاب أمــام اهلل، متواضًعــا، ومــزق قلبــك 
وليــس ثيابــك، واطلــب اهلل مــن لك قلبــك، وضــع جانبًــا لك ارتبــااكت 
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ماديــة، وســوف يشــق الســماوات ويــزنل. وســتذوب اجلبــال يف حرضتــه، 
وســرى نهضــة الــروح القــدس اهلائلــة )انظــر إشــعياء 64: 1(. فنحــن 

ىلع اجلانــب الفائــز!

تعامل مع اهلل

ــد، وأن  ــد صع ِــُك« ق َفات
ْ
ــول أن »ال ــرة يف ســفر ميخــا تق توجــد فق

ــاز قبــل شــعبه. امللــك جيت

َـاِب، 
ْ

ال ِمـَن  وَن  َويَْعـُرُ َيْقَتِحُمـوَن  َماَمُهـْم. 
َ
أ َفاتِـُك 

ْ
ال َصِعـَد  ـْد 

َ
»ق

ِسـِهْم« )ميخا 2: 13(.
ْ
َماَمُهْم، َوالرَّبُّ يِف َرأ

َ
ُهـْم أ

ُ
َيَْتاُز َملِك َوَيْرُُجـوَن ِمْنـُه، َو

َفاتـِـُك« هــو يســوع املســيح. وقــد صعــد؛ فانفتح 
ْ
وحنــن نعلــم أن »ال

الطريــق؛ ولك مــا علينــا فعلــه هــو أن نتبعــه.

يـاه، إن اإلجنيـل هـو اخلـر السـار! ودعـوين ل أفشـل أبـًدا يف 
اتلأكيـد ىلع هـذه احلقيقة. إنها ليسـت وصفة تلجلس سـاكنًا وتقول: 
»أنـا آسـف، ولكـن ل يوجـد يشء يمكنـي القيـام به«. بـل يمكنك 

أن تفعـل شـيئًا؛ ويمكنـك أن تتدخـل؛ ويمكنـك أن تطلـب اهلل. 

فهل تذكر »قوة الصالة« الي سبق وقدمتها يف ثالث آيات؟

َماءِ« )مىت 18:18( ْرِض يَُكوُن َمْرُبوًطا يِف السَّ
َ
»ُكُّ َما تَْربُِطونَُه َعَ األ
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ـُه  إِنَـّ
َ
َبانِــِه ف

ُ
ٍء َيْطل يِّ َشْ

َ
ْرِض يِف أ

َ
َنــاِن ِمْنُكــْم َعَ األ

ْ
»إِِن اتََّفــَق اث

ــىت 18: 19( ــا...« )م ُهَم
َ
ــوُن ل يَُك

وُن 
ُ
ك

َ
ــٌة بِاْســِي ]يســوع[ َفُهَنــاَك أ

َ
الَث

َ
ْو ث

َ
َنــاِن أ

ْ
نَّــُه َحْيُثَمــا اْجَتَمــَع اث

َ
»أ

ــِطِهْم.« )مىت 18: 20( يِف َوْس

فــال يوجــد يشء مســتبَعد عندمــا تفكــر يف تلــك الوعــود اهلائلــة؛ 
وهــذا هــو قلــب لك قــوة. إنــه مــاكن الســلطة، وهــو حمــاط بالعالقــات 

الصحيحــة، كمــا أخرتــك ســابًقا.

وأريــد أن أوصيــك بــأن تثبت وجهــك للتحــرك والقيــام بأعمال مع 
اهلل. وأريــد أن أحتــداك لإلســتجابة إىل مــا قمنــا بتغطيته يف هــذا الفصل. 
فقــد اختــذت قــراًرا منــذ بعــض الوقت بــأين لــن أقــوم باتلدريــس فقط، 
ــة. ــم جمــرد حمــارضة ديني ــا عــن تقدي ــد اآلن راضيً ــن أكــون بع وأين ل

ــا،  ــا واضًح ــدم تطبيًق ــد أن أق ــم، أري ــذا القس ــالق ه ــع إغ وم
ــا، وشــخصيًا للغايــة. فعندمــا كنــت أقــوم بتدريــب معلمــني يف  وعمليً
رشق إفريقيــا، علّمتهــم أل يكتفــوا بتدريــس أي درس، ولكــن جيــب 
أن يقومــوا دائًمــا بتقديــم تطبيــق تلحــدي طالبهــم. وأنــا ل أريــد أبــًدا 
ــد  ــل أري ــري؛ ب ــال انلظ ــدس يف املج ــاب املق ــات الكت ــرك تعليم أن أت

إدخاهلــا إىل املجــال العمــي.

أنــت مســييح، وأنــت تعيــش يف بــدلك، وأعتقــد أنــك مدعــو إىل 
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أن تكــون ملــح للجــزء اخلــاص بــك مــن األرض. وأنــت مســؤول عــن 
اتلدخــل بالوســائل الروحيــة وتغيــري مــا هــو خطــأ يف بــدلك، أي تغيــري 
احلــاكم، واحلكومــات، واملواقــف وذلــك مــن خــالل الزامــك حنــو اهلل. 
وأحــد األســلحة الرئيســية الــي جيــب عليــك إجنازهــا هــو الصــوم. ذلا، 
فــإن كنــت تريــد أن تلــزم الصــوم نيابــة عــن بــدلك، فأرجــو أن تســمح 

يل بالصــالة مــن أجلــك.

أيب الســماوي، أشــكرك ىلع هــذا الصديــق العزيــز اذلي اســتجاب 
ــاك  ــل ســيكون هن ــن يكــون ســهاًل هل؛ ب ــر ل حبمــاس وطاعــة. فاألم
اختبــارات ورصااعت. فقــد دعوتنــا لعالــم مــن الــرصاع، لكنــك 

ــرصة. ــا بانل وعدتن

ــذه  ــرأ ه ــز اذلي يق ــق العزي ــذا الصدي ــا رب، هل ــي، ي ــا أص وأن
اللكمــات اآلن، أنــك تفتــح طريًقــا جلعــل هــذا األمــر حقيقــة يف حياتــه.

وأطلــب منــك أن تعلِّمــه مــن الكتــاب املقــدس. وأرجــوك أن تُظِهر 
هلــذا الرجــل أو املــرأة كيفيــة ادلخــول يف الــرصاع؛ وكيــف نتاكتــف مــع 
ــروح؛  ــن يف ال ــن يف جممــواعت صغــرية، وكيــف نكــون متحدي اآلخري
ــيس  ــببًا يف تأس ــون س ــواب ونك ــة إىل األب ــط ىلع املعرك ــف نضغ وكي

مملكــة اهلل. يف اســم يســوع، أصــي. آمــني.
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الفصل الثامن عشر
قوة شهادتنا

دعونــا نواصــل اتلأكيــد ىلع أن كنيســة يســوع املســيح يه الوكيــل 
الوحيــد ىلع األرض الــي هلــا ســلطة إدارة انلــرصة الــي حققهــا املســيح 
نيابــة عنــا. ول أعتقــد أن هــذه املهمــة يمكــن إجنازهــا مــن قِبـَـل فــرد. 
ــرصة  ــار ن ــه إظه ــن علي ــو م ــا، ه ــيح ، مجاعيً ــوع املس ــد يس ــل جس ب
املســيح وســلطانه. واألصحــاح اثلالــث مــن أفســس ينــص ىلع أن هــذا 

هــو غــرض اهلل:

ــَماوِيَّاِت،  ــالَِطِن يِف السَّ َؤَســاءِ َوالسَّ  اآلَن ِعْنــَد الرُّ
َ

»لِــَيْ ُيَعــرَّف
ُمَتَنوَِّعــِة...« )أفســس 3: 10(

ْ
َمــِة اهللِ ال

ْ
نِيَســِة، ِبِك

َ
ك

ْ
بَِواِســَطِة ال

فقــد اختــار اهلل الكنيســة كوحــدة مجاعيــة للكشــف عــن حكمته 
ــد  ــن أح ــالن ع ــو إع ــن هلل ه ــلك اب ــب. ف ــددة اجلوان ــة متع املضاعف
جوانــب حكمــة اهلل. وأنــت دليــك إعــالن خــاص لــيك تقدمــه، ليــس 
ــماويات.  ــالطني يف الس ــات والس ــا للرياس ــن أيًض ــم ولك ــط للعال فق
وهــذا اإلعــالن اخلــاص عــن حكمــة اهلل يظهــر مثــل نعمتــه يف حياتك؛ 
ول يمكــن ألي شــخص آخــر أن يقــدم اإلعــالن املعــني اذلي جيــب 
كــب حلكمــة اهلل  ــا، اإلعــالن املرَّ ــِون مًع ــك تقديمــه. وحنــن نكَّ علي

املضاعفــة متعــددة اجلوانــب.
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إمكانات جميدة

عندمــا أشــري إىل اإلماكنــات املجيــدة الي تكمــن داخل الكنيســة 
ايلــوم، أريــد أن أؤكــد مــرة أخــرى أن مقاصــد اهلل اهلائلــة لــن تتحقــق 
مــن قِبـَـل بعــض األفــراد املوهوبــني واملتفوقــني؛ بــل يه عمــل الكنيســة 
ــة  ــدرك هــذه احلقيق ــة الكنيســة أن ت ــد انتظــر اهلل ولك اخلليق كلك. وق

وأن حتقــق دعوتهــا )انظــر، ىلع ســبيل املثــال، روميــة 8: 18- 22(.

ــم  ــون دليك ــم أن يك ــم أن اهلل يدعوك ــرتح عليك ــوين أق ودع
ــل أيًضــا  ــد باملســؤويلة، ليــس فقــط ىلع أســاس فــردي ب شــعور جدي
ىلع مســتوى مجــايع، لــدلول الــي تنتمــون هلــا وللعالــم. وأعتقــد أن اهلل 
يتطلــع إىل الكنيســة لــيك تصبــح فعالــة يف الوضــع احلــرج اذلي يواجــه 

ادلول الــي تنتمــون هلــا.

ــة،  ــات الفردي ــتوى الحتياج ــوق مس ــا يف ــر إىل م ــب أن تنظ وجي
ــة ســتبدو  ــإن احتياجاتكــم الفردي ــا، ف ــه إن انهــارت أمــة بأكمله ألن
ــن أن  ــة يمك ــن يف نقط ــة. وحن ــك الاكرث ــوء تل ــًدا يف ض ــرية ج صغ
ــرده  ــي بمف ــل اإلل ــة بســهولة. واتلدّخ ــل هــذه الاكرث ــا مث حتــدث فيه
ــد ىلع  ــل الوحي ــيح يه الوكي ــوع املس ــة يس ــيمنعها، وكنيس ــا س ــو م ه

ــي. ــل اإلل ــتعجل اتلدخ ــا أن تس ــي يمكنه األرض ال

ويف الفصــول الســابقة، تعلمنــا عــن ماكنــة الصــوم كوســيلة لــيك 
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نتضــع حــىت نتمكــن مــن جتنــب قضــاء اهلل ىلع بدلنــا. وأنــا أفــرتض 
ــن أن  ــة اهلل، ل يمك ــادئ لكم ــا ملب ــوم وفًق ــارس الص ــا نم ــه عندم أن

ــاح لشــعب اهلل. ــك مت يوجــد ســالح أعظــم مــن ذل

ــت  ــه اهلل حت ــم وضع ــر عظي ــالح آخ ــر اآلن إىل س ــا ننظ ودعون
ــرويح اذلي  ــرصاع ال ــرصة يف ال ــق انل ــىت حنق ــيحيني ح ــا كمس ترصفن

ــهادتنا. ــوة ش ــو: ق ــه، وه ــرتك في نش

إىل أقصى األرض

يف أعمــال 1: 8، نقــرأ اللكمــات األخــرية الــي تكلــم بهــا يســوع 
ــا اكن ىلع األرض: ــذه بينم إىل تالمي

ــْم،  ْيُك
َ
ــُدُس َعل ُق

ْ
وُح ال ــرُّ ــلَّ ال ــَت َح ةً َم ــوَّ

ُ
وَن ق

ُ
ــتََنال ــْم َس »لِكنَُّك

 
َ

ــاِمَرةِ َوإِل ـِة َوالسَّ َُهوِديَـّ وُرَشــلِيَم َوِف ُكِّ ايلْ
ُ
َوتَُكونُــوَن ِل ُشــُهوًدا يِف أ

ْرِض« )أعمــال 1: 8(.
َ
ــَى األ

ْ
ق
َ
أ

ــة  ــا معمودي ــن نوانل ــايس م ــدف األس ــة أن اهل ــذه اآلي ــا ه خترن
ــل:  ــم يق ــح شــهوًدا. ولحــظ أن يســوع ل ــو أن نصب ــروح القــدس ه ال
»ستشــهدون«. فبعــض انلــاس شــهود حمرتفــون، لكــن هــذا ليــس مــا 
اكن يتحــدث عنــه يســوع. بــل اكن يتحــدث عــن كينونتنــا كشــهوٍد يف 

ــا لكهــا شــهادة. لك مــا نقــوهل ونفعلــه؛ فحياتن
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ولحــظ أيًضــا أننــا ســنكون شــهوًدا هل. فنحــن ل نكــون شــهوًدا 
ىلع خــرة أو طائفــة؛ بــل حنــن نشــهد للــرب يســوع املســيح. وســتجد 
ــح انلــاس  ــا يف النســحاب عندمــا يصب ــدأ دائًم ــروح القــدس يب أن ال
شــهوًدا ىلع أي يشء آخــر غــري يســوع املســيح. وســينتقل الــروح 
القــدس مــن هنــاك ألنــه جــاء يلجعلنــا شــهوًدا لشــخص واحــد فقــط، 
وهــذا الشــخص هــو الــرب يســوع املســيح. والغــرض من هــذه الشــهادة 

ــد جمــده إىل أقــى األرض. ليســوع هــو أن يمت

ــوم اخلمســني أشــبه باحلجــارة  ــروح القــدس يف ي اكن انســاكب ال
ــاًل،  ــا هائ ــت تدفًق ــد أنتج ــة. وق ــط برك ــت يف وس ــي ألقي ــرية ال الكب
ــة. فمــن ذلــك اتلدفــق، بــدأت  ــم يكــن انلهاي لكــن هــذا اتلدفــق ل
اتلموجــات تتجــه إىل اخلــارج يف مجيــع الجتاهــات، موجــة تلــو األخرى. 
وقصــد اهلل هــو أن هــذه اتلموجــات جيــب أن ختــرج مــن هــذا اتلدفــق 
املركــزي الكبــري حــىت تلمــس لك هامــش مــن الِركــة، أي حــىت يصلــوا 

إىل أقــى األرض.

الفرص اليت مينحها اهلل

ــل 1: 8 دون  ــال الرس ــفر أعم ــن س ــم ع علِّ
ُ
ــًدا أن أ ــتطيع أب ل أس

أن أديل بشــهاديت الشــخصية، األمــر اذلي يصــادف أنــه يتــالءم بشــلك 
ــش  ــن اجلي ــرًيا م ــت أخ ــا خرج ــوع. فعندم ــذا املوض ــع ه ــد م جي
الريطــاين بعــد مخــس ســنوات ونصــف )ســنة غــري مؤمــن، ثــم أربــع 
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ســنوات ونصــف مؤمنًــا(، اكن مــن املتوقــع أن أعــود إىل وطــي. لكــن 
ــت. ــك الوق ــا يف ذل ــم أعــود إىل بريطاني ــم حيــدث، أي ل هــذا ل

ــا،  ــا بريطانيً ــح جنديً ــه عــن أن أصب ــي ايلــوم اذلي توقفــت في ف
ــة.  ــة املقبول ــة اتلقليدي ــك بالطريق ــدث ذل ــم حي ــاًل، ول ــت مرس أصبح
فلــم أذهــب أبــًدا أمــام جملــس إدارة اإلرســايلات أو قابلــت أي شــخص 
ــه داعين، فرشعــت يف  ــرب أن ــرب. ويف األســاس، أخــرين ال باســتثناء ال
ــُم 

ُ
ِي يَْدُعوك

َّ
ــَو ال ــٌن ُه ِم

َ
ــدس، »أ ــاب املق ــول الكت ــوة. ويق ــذه ادلع ه

ــرين  ــت، أخ ــك الوق ــالونييك 5: 24(. ويف ذل ــا« )1 تس يًْض
َ
ــَيْفَعُل أ ِي َس

َّ
ال

الــرب بوضــوح تــام أن ابلــاب اكن مفتوًحــا للخدمــة كمتفــرغ اكمــل، 
ــك؛ وإن انتظــرت،  ــي أن أختطــى ذل ــت، اكن يمكن ــد رغب ــت ق وإن كن

ــي. ــا أن تنت اكن يمكنه

ــان،  ــب لإلنس ــت املناس ــًدا الوق ــران أب ــان ل تنتظ ــد حاتل وتوج
وهمــا: فــرص اهلل وقضــاء اهلل. فهمــا ل تأتيــان أبــًدا عندمــا نشــعر أننــا 
مســتعدين هلمــا. وجيــب أن نقــرر إن كنــا سننســجم مــع اهلل أو ندعــه 

ــا. وقــد أظهــر يل اهلل هــذا املبــدأ بوضــوح يف ذلــك الوقــت. يتخطان

ــن  ــم تك ــان. ول ــن الرسط ــوت م ــزنل، يم ــدي يف امل ــد اكن ج فق
اعئلــي قــد رأتــي منــذ أربــع ســنوات ونصــف. وكنــت احلفيــد الوحيد، 
واحلفيــد الوحيــد مــن اذلكــور مــن مجيــع أفــراد العائلــة، ذللــك اعتقــد 
اجلميــع أنــه مــن املنطــي أن أعــود إىل ديــاري. واكن اجليــش الريطــاين 
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ملزًمــا بذلــك وينتظــر نقــي إىل الوطــن. ومــع ذلــك وقتهــا قــال اهلل: قد 
فتحــت أمامــك بــاب اخلدمــة. ويمكنــك اذلهــاب اآلن إن كنــت ترغب 
يف ذلــك. أمــا إن انتظــرت، ســيُغلَق ابلــاب. واكنــت تلــك حلظــة حرجــة 
ــه اهلل. ــاب اذلي فتح ــن ابل ــت م ــرًيا أين دخل ــعدين كث ــايت، ويس يف حي

ــة أورشــليم  ــدأت مســرييت يف مدين ــد ب ذلا، أصبحــت مرســاًل. وق
ــك،  ــت ذل ــي تل ــنوات ال ــه يف الس ــرب أن ــكر ال ــا أش اعم 1946. وأن
تمكنــت مــن اذلهــاب إىل أقــى جــزء مــن األرض أيًضــا. وباملناســبة، 
ــر أن هــذه انلقطــة ســتقاس  هــل تعــرف أيــن يقــع »أقــى األرض«؟ تذكَّ
مــن أورشــليم. فــإن نظــرت إىل الكــرة األرضيــة وقمــت بقيــاس املســافة 
األبعــد ىلع ســطح األرض مــن أورشــليم إىل مــاكن مأهــول، فهــذا هــو 

الســاحل الــرشيق نليوزيلنــدا؛ ول شــك يف ذلــك.

وأثنــاء عيــد امليــالد اعم 1967، وصلــت إىل نيوزيلنــدا، وقــد عــدت 
ــديف  ــي وه ــت رغب ــني. واكن ــك احل ــذ ذل ــرات من ــدة م ــاك ع إىل هن
ــمع لك  ــىت تس ــى األرض، ح ــاهًدا إىل أق ــون ش ــو أن أك ــيني ه الرئيس

ــرب يســوع املســيح. ــة، وأمــة، ومملكــة، ولســان عــن ال قبيل

وأشــعر بالقلــق مــن أن الكنيســة بشــلك اعم ترتاىخ بشــلك ملحوظ 
فيمــا يتعلــق بالوصــول إىل هــذا اهلــدف. فمــن بــني مئــات املاليــني مــن 
انلــاس يف قــارة إفريقيــا، لــم يســمع عــدة ماليــني عن اســم يســوع. وإن 

ذهبــت إىل شــبه القــارة اهلنديــة، فإنــك ســتجد أن النســبة متشــابهة.



 237

قوة شهادتنا

»القصة القدمية جدًا«

ــوز  ــيوية عج ــيدة آس ــة لس ــورة يف جمل ــت ص ــنوات، رأي ــل س قب
منحنيــة هلــا شــعر أبيــض جُمعــد. وقــد قالــت عــن اإلجنيــل، »القصــة 
القديمــة جــًدا«؟! أنــا رجــل عجــوز؛ ولــم أســمع هــذه العبــارة أبــًدا مــن 
قبــل!« فهــل أنــت معتــاد ىلع ترنيمــة »أخــِرين القصــة القديمــة جــًدا«؟ 
ــم  ــن ل ــرأة اآلســيوية العجــوز اذلي ــل امل ــن انلــاس مث ــري م ــاك الكث هن
ــا مــرة واحــدة؛ وبالنســبة هلــم، يه ليســت قصــة قديمــة.  يســمعوا به

ــدة بشــلك مذهــل. وبالنســبة بلعــض انلــاس، إنهــا جدي

ــريان  ــة ط ــن رحل ــايئ ىلع م ــد أصدق ــا اكن أح ــرة، عندم ذات م
إىل روســيا، بــدأ يشــهد إىل مضيفتــني. وعندمــا قــرأ يوحنــا 3: 16، قــال 
هلمــا: »اهلل حيبكمــا.« فقالــوا، »اهلل حيبنــا؟ غــري ممكــن. لــم نســمع هــذا 
الــكالم أبــًدا يف حياتنــا لكهــا«. وقــد قــاد هاتــني املضيفتــني إىل الــرب 
يف الطائــرة، أمــام بــايق الــراكب. فهــل تــرى: يف لك حياتهمــا، لــم يســمعا 

ــا بالنســبة هلمــا. أبــًدا أن اهلل حيبهمــا، فقــد اكن أمــًرا جديــًدا تماًم

ملــاذا حنــن هنــا؟ حنــن هنــا نلكــون شــهوًدا ليســوع املســيح، أي أن 
خنــر انلــاس، وأن جنعلهــم يعرفــون، وأن جنعلهــم يــرون.

وقــد نفعــل هــذا بطــرق عديــدة وخمتلفــة. أعــرف بعــض انلــاس 
الطيبــني اذليــن يمكنهــم اتبــاع طريقــة تبشــريية هلــا جنــاح كبــري. فهــم 
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يذهبــون إىل الطائــرة، وجيلســون جبانــب شــخص مــا، وهــا هــو، يف عرش 
ــون قــد شــاركوا اإلجنيــل بأكملــه مــع هــذا الشــخص!  ــق، يكون دقائ
وصدقــوين، إن حاولــت القيــام بذلــك، فهــو فشــل يلك بالنســبة يل. فأنــا 

جيــب فقــط أن أســمح للــرب أن جيعلــي أكــون أنــا.

ــاس يمكــن أن تكــون خمتلفــة  ــا للن ــي أشــهد به ــة ال والطريق
ــا عــن الطريقــة الــي ستشــهد أنــت بهــا. لكــن انلــاس اذليــن  تماًم
ــا، ذللــك جيــب علينــا  نشــهد هلــم يعرفــون مــىت يكــون ذلــك حقيقيً
ــرب،  ــا يف ال ــت طبيعيً ــفت أين إن كن ــد اكتش ــنا. وق ــون أنفس أن نك
ــرشط  ــة أو بأخــرى، ســيتلكم اهلل يب إىل انلــاس، ب ــا شــاهد. فبطريق فأن
ــدف  ــإن اهل ــرى، ف ــرة أخ ــك. وم ــماح هل بذل ــتعًدا للس ــون مس أن أك
ــا هــو أن نكــون شــهوًدا ليســوع املســيح. ــا هن األســايس مــن وجودن

مشهد ال يـُنسى

ــت  ــل 1: 8 اكن ــال الرس ــفر أعم ــوع يف س ــات يس ــرت أن لكم ذك
ــك  ــه اكن ىلع وش ــفتيه ألن ــن ش ــت م ــي خرج ــرية ال ــات األخ اللكم
مغــادرة األرض والصعــود إىل الســماء. فهــل فكــرت يوًمــا يف مــا اكنــت 
عليــه تلــك اللحظــة؟ أنــت تعــرف أنــك عندمــا تقــول ودااًع لشــخص 
ــوداع الــي تعــز بهــا؛ ويه  مــا عزيــز عليــك، فهنــاك توجــد حلظــة ال

ــة. ــورة داخلي ــك كص ــة يف ذاكرت ــح مطبوع تصب
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أتذكــر عندمــا قالــت زوجــي وأنــا ودااًع إلحــدى بناتنــا وزوجهــا 
اذليــن ذهبــا مــع ابنهمــا الصغــري إىل رشق إفريقيــا كمرســلني. وبينمــا 
كنــا نقــف هنــاك ونشــهد خــروج القطــار مــن املحطــة، اكن مشــهًدا 

نابًضــا باحليــاة؛ وقــد أصبحــت لك تفاصيلــه مطبوعــة يف أذهاننــا.

ِخذ 
ُ
أنــا متأكــد مــن أنــه اكن مشــهًدا حيًــا تلالميذ يســوع عندمــا أ

الــرب منهــم. فقــد اكنــوا يعلمــون أنهــم لــن يــروه أبــًدا بهــذه الطريقــة 
مــرة أخــرى. وباتلــايل، فــإن اللكمــات األخــرية الــي تكلم بهــا جيب أن 
تكــون مهمــة ومقدســة بشــلك خــاص بالنســبة هلــم. وبانلظــر يف هــذه 
ْرِض« )أعمــال 1: 8(؛ أنــا متأكد من 

َ
ــَى األ

ْ
ق
َ
 أ

َ
اللكمــات األخــرية: »... َوإِل

أن اتلالميــذ ذهبــوا إىل منازهلــم بتلــك اللكمــات الــي تــرتدد يف أذهانهم.

مــا اذلي أَس قلــب الــرب؟ أقــى األرض. ويف الواقــع، اكن يقــول: 
ــن ل  ــل؛ لك ــت العم ــد أكمل ــة؛ وق ــت العقوب ــد دفع ــت؛ وق ــد م »ق
أحــد سيســتفيد منــه إل إن ســمعوا عنــه. فقــد اكن مــن املمكــن أن ل 
أمــوت إن لــم يكــن الرجــال والنســاء سيســمعون عــن مــويت عنهــم.« 

أل تعتقــد أن هــذا صحيــح؟ هــذا صحيــح تماًمــا.

ــا اعد  ــهد عندم ــور املش ــة تص ــورة كالمي ــا ص ــخص م ــَم ش رَس
الــرب إىل الســماء. وقــد اكنــت املالئكــة يســجدون هل ويرحبــون بــه، 
ويقولــون هل كــم اكن رائًعــا لك مــا فعلــه. ثــم قــال هل أحــد املالئكــة: 
»يــا رب، قــد أجنــزت لك هــذا، وقــد دفعــت اثلمــن، وجعلــت اخلــالص 
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ــن  ــخاص اذلي ــالة لألش ــذه الرس ــل ه ــك تلوصي ــا يه خطت ــا. فم ممكنً
ــاك«.  ــذ هن ــض اتلالمي ــنًا، دلي بع ــرب: »حس ــاب ال ــا؟« فأج حيتاجونه
ــن  ــري جديري ــوا غ ــم اكن ــرف ك ــك تع ــاًل: »لكن ــالك قائ ــائل امل وتس
باثلقــة. وقــد أســاءوا فهمــك، وقــد خذلــوك، وقــد أنكــروك. نلفــرتض 
ــي  ــة ال ــة ابلديل ــا يه اخلط ــاس؟ فم ــرون انل ــون وخي ــم يذهب ــم ل أنه

ــة«. ــة بديل ــس دلي خط ــرب: »لي ــال ال ــك، ق ــك؟« ورًدا ىلع ذل دلي

ــل  ــه بدي ــس دلي ــة اهلل، ولي ــت خط ــوم. أن ــع ايل ــو الواق ــذا ه وه
عنــك. فــإن فَشــلت، فشــلَت اخلطــة بأكملهــا. فنحــن شــهوده. والكتاب 
ــداث  ــزن إزاء األح ــعر باحل ــن أن نش ــك. ويمك ــول ذل ــدس يق املق
ــر ىلع  ــع اذلي يظه ــوى الفظي ــف، واملحت ــا الصح ــي تورده ــة ال املرعب
شاشــات الســينما. لكــن هــذه األمــور ليســت شــهوًدا هل. فنحــن مــن 
ــا للعالــم. فهــل ســنعمل ىلع  يعتمــد عليهــم الــرب لــيك يكــون معروفً

حتمــل هــذه املســؤويلة؟
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الفصل التاسع عشر 
قوة الشهادة والتسبيح

ــيك  ــة ل ــهادتنا كطريق ــايف لش ــق اإلض ــدرس اآلن اتلطبي ــوف ن س
ــه إىل يســوع. ولكمــة شــهادتنا يه ســالح  ــأيت ب ــت ون ــم مائ ــوز بعال نف

ــيح. ــة املس ــوي لقضي رويح ق

رئيس هذا العامل قد ُطِرح

ــتعداًدا  ــوع اس ــا يس ــي قاهل ــات ال ــر إىل اللكم ــدأ بانلظ ــا نب دعون
ــب: ــاب إىل الصلي لذه

ــِم 
َ
َعال

ْ
ــِم. اآَلَن ُيْطــَرُح َرئِيــُس ]أمــري[ هــَذا ال

َ
َعال

ْ
»اآَلَن َدْيُنونـَـُة هــَذا ال
َخارًِجــا« )يوحنــا 12: 31(.

هــذه أخبــار ســارة، أليــس كذلــك؟ فمــن خــالل مــا فعلــه يســوع 
ــم، أي إبليــس. فعــى  ىلع الصليــب، ُطــرح رئيــس أو أمــري، هــذا العال
ــر  ــا خن ــاوزه. فدعون ــتطع جت ــد يس ــم يُع ــه؛ ول ــف طريق ــب، أوقِ الصلي
العالــم بأخبارنــا الســارة، ويه: أن إبليــس ل يمكنــه أن يتجــاوز 
ــه أن يكــون  ــه؛ ول يمكن ــه أن يكــون أىلع من ــال يمكن ــب! ف الصلي
حتتــه؛ ول يمكنــه اســتيعابه؛ ول يمكنــه أن جيتــاز فيــه. فمجــاهل ينتــي 

ــه. ــِرَح بمــوت يســوع وقيامت ــد الصليــب؛ وقــد ُط عن



 242

لنحيا ملح ونور

فهــل تعــرف مــا يعنيــه يســوع بكلمــة »اآَلَن َدْيُنونَــُة هــَذا 
ــِم«؟ اعتقــد انلــاس اذليــن طابلــوا بمــوت يســوع أنهــم حيكمــون 

َ
َعال

ْ
ال

ــوا حيكمــون ىلع أنفســهم. والقضــاء اذلي جــاء ىلع  ــه، لكنهــم اكن علي
يســوع اكن القضــاء اذلي اكنــوا مســتحقني هل )وكذلــك لكنــا(. فقــد اكن 
ــُة  ــاًل عنهــم. »اآَلَن َدْيُنونَ ــه اكن بدي  عنهــم؛ اي أن

ً
ــدل ــه ب حُيَكــم علي

ــِم«؟ وألن دينونــة هــذا العالــم جــاءت ىلع يســوع، فقــد ُطــِرَح 
َ
َعال

ْ
هــَذا ال

رئيــس هــذا العالــم؛ وقــد انتهــت ســلطته؛ ولــم يعــد دليــه أي اداعءات 
ــد« يف املســيح يســوع. ىلع »اإلنســان اجلدي

ِخــُر« )1 كورنثــوس 15: 45(. ثــم، 
َ
ــا، اكن يســوع »آَدُم األ وكمــا رأين

ــايِن« )أيــة 47(،  َســاُن اثلَّ
ْ
عندمــا أتــم عملــه ىلع الصليــب، أصبــح »اإِلن

ــح  ــب الصحي ــة ىلع اجلان ــرج بالقيام ــد خ ــد. وق ــل جدي أي رأس نس
ــد إل  ــث ل يوج ــرى، وحي ــالل أخ ــد أي ظ ــث ل توج ــب، حي للصلي
ــُس ]أمــري[  ــِم. اآَلَن ُيْطــَرُح َرئِي

َ
َعال

ْ
ــُة هــَذا ال نــور وجــه اهلل. »اآَلَن َدْيُنونَ

ــِم َخارًِجــا« )يوحنــا 12: 31(. وأنــا أحــب هــذه العبــارة، فــي 
َ
َعال

ْ
هــَذا ال

ــة نلــا لــيك نســتوعبه. إعــالن هــام للغاي

وقد صى داود: 

 ]أوقــف طريــق اذليــن  َقــاَء ُمَطــارِِديَّ
ْ
ًــا َوُصــدَّ تِل ْ

ْع ُرم رْشِ
َ
»وَأ

نَــا«« )مزمــور 35: 3(.
َ
ــْل نِلَْفــِي: »َخالَُصــِك أ

ُ
يضطهــدوين[. ق
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وقــد اســتجاب الــرب هلــذه الصــالة ىلع الصليــب. وهنــاك، قــال: 
ــت  ــإن كن ــا. ف ــدو أرواحن ــام ع ــق أم ــف الطري ــا«، وأوق نَ

َ
ــِك أ »َخالَُص

ــال  ــارج جم ــت خ ــب، فأن ــن الصلي ــح م ــب الصحي ــش ىلع اجلان تعي
ــيطان. الش

بسبب الصليب

ــن  ــاح األول م ــا إىل األصح ــر أيًض ــا ننظ ــدد، دعون ــذا الص يف ه
ــويس:  كول

ــوِت 
ُ
ك

َ
 َمل

َ
ــا إِل َن

َ
ــِة، َوَنَقل َم

ْ
ل َطاِن الظُّ

ْ
ــل ــْن ُس ــا ِم ْنَقَذنَ

َ
ِي أ

َّ
»]اهلل[ ال

ــويس 1: 13(. ــِه« )كول ــِن َمَبَّتِ ابْ

ــم إىل  ــد القدي ــني يف العه ــل« رجل ــم »نق ــد ت ــل. وق ــل متاكم فانلق
ــن 5: 24؛  ــا )انظــر تكوي ــوخ وإيلي ــا: أخن ــا، وهم الســماء دون أن يموت
وعرانيــني 11: 5 ؛ 2 ملــوك 2: 1 ، 11- 12(. ولــم يــرتك أي منهمــا جســده؛ 

فقــد اكن نقلهمــا اكمــاًل، وكذلــك األمــر بالنســبة نلقلنــا.

وقــد نقلَنــا اهلل، أي الــروح، وانلفــس، واجلســد، مــن أرض الظلمــة 
إىل ملكــوت ابــن حمبتــه، حيــث القواعــد والقوانــني يه قواعــد وقوانني 
ْعَتَقــِي ِمــْن 

َ
ــْد أ

َ
َمِســيِح يَُســوَع ق

ْ
ــاةِ يِف ال ََي نَّ نَاُمــوَس ُروِح الْ

َ
احلــب. »أل

َمــْوِت« )روميــة 8: 2(. ولــن حيــدث هــذا يف الزمــن 
ْ
ــِة َوال َِطيَّ نَاُمــوِس الْ

القــادم؛ فهــو حيــدث اآلن. وبســبب الصليــب، تــم نقــي خــارج املنطقــة 
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ــني  ــت قوان ــا اآلن حت ــيطان، وأن ــني الش ــت قوان ــا حت ــت فيه ــي كن ال
مملكــة اهلل.

ــن  ــالص م ــون إىل اخل ــن حيتاج ــخاص اذلي ــع األش ــي م ويف تعام
األرواح الرشيــرة، اكتشــفت أن الســالح العظيــم هــو الصليــب. 
فالشــياطني ترتعــش عندمــا تعــرف كيــف خترهــم عــن الصليــب؛ بــل 
إنهــم يرتعــدون مــن اســم يســوع، ودم يســوع، والشــهادة عــن مــا فعلــه 

ــب. ــوع ىلع الصلي يس

فأنــت ل حتتــاج أن ختــاف مــن إبليــس. وقــد تبــدو هــذه كعبــارة 
اوُِمــوا إِبْلِيــَس 

َ
اْخَضُعــوا هللِ. ق

َ
مذهلــة، لكــن لكمــة اهلل تقــول: »ف

ــوب 4: 7(. ــْم« )يعق ــُرَب ِمْنُك َفَيْه

ارفع الرب يسوع

ــِم َخارًِجــا« 
َ
َعال

ْ
بعــد أن أعلــن يســوع: »اآَلَن ُيْطــَرُح َرئِيــُس هــَذا ال

)يوحنــا 12: 31(، قــال:

َِميَع«. )يوحنا 12: 32( َّ اجلْ ْجِذُب إِلَ
َ
ْرِض أ

َ
نَا إِِن اْرَتَفْعُت َعِن األ

َ
»وَأ

فمــن هــم اذليــن عليهــم أن يرفعــوا الــرب؟ إنهــم حنــن. وأنــا مقتنــع 
ــرب، فســوف  ــع ال ــذل قصــارى جهــده لريف ــه إن اكن لك مســييح يب أن
ينجــذب إيلــه مجيــع انلــاس. وهــذا ليــس مــن قبيــل املبالغــة؛ بــل أنــا 
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ــخص  ــول أن لك ش ــا ل أق ــة. وأن ــة ادلقيق ــذه يه احلقيق ــد أن ه أعتق
ســيأيت إيلــه؛ فقــد يظــل ابلعــض يقاومــون. ومــع ذلــك، فــإن لك فــرد، 
يف مجيــع أحنــاء العالــم، سيشــعر جبــذب الــروح القــدس هلــم إىل يســوع، 

إن كنــا أنــت وأنــا ســنؤدي العمــل اذلي علينــا.

ومــا هــو هــذا العمــل؟ أن نرفــع الــرب يســوع املســيح. فهــذا هــو 
مــا حنــن هنــا مــن أجلــه، ل أن نشــجع كنيســة أو طائفــة، ول أن نمنــح 

إبليــس إكراًمــا ل مــرر هل بمــا نقــوهل، بــل أن نرفــع الــرب.

ولألســف،  وأنــا أقــول ذلــك دون أن أكــون ميــال إىل انلقــد، أعتقد 
أن أغلبيــة شــعب اهلل يقضــون وقتًــا أطــول يف اإلعــالن عــن مــا فعلــه 
إبليــس أكــرث مــن اإلعــالن عــن مــا فعلــه الــرب. ويمكــن أن يصبــح 
ــات  ــارة عــن قائمــة طويلــة مــن اإلعالن اجتمــاع الصــالة العــادي عب
إلبليــس: »أنــا دلي هــذا املــرض، واعئلــي بأكملهــا مريضــة.« و»يقــول 
الطبيــب أن دلي مــرض ل شــفاء هل«، وهكــذا دوايلــك. وأي مظهــر مــن 
مظاهــر رفــع الرب هو ىلع بعــد ألف األميال من لك ذلك. واملأســاة يه أن 
انلــاس يفشــلون يف إدراك القــوة اتلدمرييــة الــي هلذه الشــهادة الســلبية.

ــض  ــداد بع ــأقوم بإع ــاط، س ــن النش ــوع م ــذا انل ــة ه وملواجه
اقتباســات الكتــاب املقــدس الــي تعطينــا شــيئًا إجيابيًــا لنشــهد عنــه. 
ــاح  ــل املفت ــون، ب ــيحيني يتحدث ــل املس ــلكة يف أن جنع ــد مش ــال توج ف

ــة. ــواعت الصحيح ــن املوض ــون ع ــم يتحدث ــو أن جنعله ه
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املوضوعات الصحيحة

مرجعنا األول هو من ِسفر املزامري:

نَاِج« )مزمور 77: 12(.
ُ
َعالَِك، َوبَِصَنائِِعَك أ

ْ
ف
َ
َهُج ِبَِميِع أ

ْ
ل
َ
»وَأ

صديــي العزيــز، إن كنــت تتأمــل وتلهــج يف املوضــوع الصحيــح، 
ســتتحدث عــن املوضــوع الصحيــح؛ فالثنــان يذهبــان مًعــا.

ثم، سننظر إىل يشوع 1: 8، حيث قال اهلل إلسائيل:

ــاًرا  ــِه َنَه ــُج فِي َه
ْ
ــْل تَل ِمــَك، بَ

َ
ــْن ف ــِة ِم يَع ِ

ْح ِســْفُر هــِذهِ الرَّ ــْرَ »الَ َي
نَّــَك 

َ
ُتــوٌب فِيــِه. أل

ْ
َعَمــِل َحَســَب ُكِّ َمــا ُهــَو َمك

ْ
ــَظ لِل ، لـِـَيْ َتَتَحفَّ

ً
ــال ْ َويلَ

ــُح.« ــٍذ ُتْفلِ ــَك وَِحينَئِ ــُح َطِريَق ــٍذ تُْصلِ ِحينَئِ

ــه  ــل إن ــاًل؛ ب ــون فاش ــف تك ــدس كي ــاب املق ــرك الكت ل خي
ــدس.  ــاب املق ــذا الكت ــود يف ه ــذا موج ــح، ولك ه ــف تنج ــرك كي خي

ــرب. ــن ق ــوع 1: 8 ع ــن يش ــزء األول م ــدرس اجل ــا ن ودعون

ــاًرا  ــِه َنَه ــُج فِي َه
ْ
ــْل تَل ِمــَك، بَ

َ
ــْن ف ــِة ِم يَع ِ

ْح ِســْفُر هــِذهِ الرَّ ــْرَ »الَ َي
ــِل...« َعَم

ْ
ــَظ لِل ِــَيْ َتَتَحفَّ ، ل

ً
ــال ْ َويلَ

علينــا أن نتخــذ ثالثــة توجيهــات: أن نفكــر يف لكمــة اهلل، 
ــذه  ــع ه ــة اهلل. ض ــب لكم ــرصف حس ــة اهلل، وأن نت ــق لكم وأن ننط
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ــرض  ــري مع ــون غ ــوف تك ــذ، وس ــع اتلنفي ــة موض ــراءات اثلالث اإلج
للخطــر؛ ول يمكــن أن تفشــل. فــاهلل ل حيــب يشــوع أكــرث ممــا حيبــك. 
فــإن فعلــت مــا طلــب اهلل مــن يشــوع القيــام بــه، فســوف حتصــل ىلع 
نفــس انلتائــج. فمــا تتأمــل فيــه ومــا تتحــدث عنــه هــو أمــر حاســم يف 

ــك. خرت

ــذا  ــرى ه ــه؛ ون ــد علي ــالص يعتم ــىت أن اخل ــح ح ــذا صحي وه
بوضــوح يف روميــة 10: 9- 10:

نَّ 
َ
ــَك أ بِ

ْ
ــَت بَِقل ــوَع، َوآَمْن ــرَّبِّ يَُس ــَك بِال ــَت بَِفِم

ْ
ــَك إِِن اْعَرَف نَّ

َ
»... أل

َفــَم 
ْ
، َوال ــِرِّ

ْ
ــَب يُْؤَمــُن بـِـِه لِل

ْ
َقل

ْ
نَّ ال

َ
ْصــَت. أل

َ
ْمــَواِت، َخل

َ
اَمــُه ِمــَن األ

َ
ق
َ
اهللَ أ

َخــالَِص.«
ْ
 بـِـِه لِل

ُ
ُيْعــَرَف

ــب  ــأ. فيج ــرتاف خط ــاس اع ــالص ىلع أس ــوال اخل ــك ن ل يمكن
أن تعــرتف بفمــك باحلقائــق الصحيحــة. فــأن تعــرتف يعــي »أن تقــول 
ــة. فاإلعــرتاف للمؤمــن هــو أن  نفــس مــا يقــوهل ...« وهــذا مهــم للغاي

ــه. ــي قاهلــا اهلل يف لكمت ــق ال ــه نفــس احلقائ ــول بفم يق

وقد تم تأكيد هذا نلا يف فيليب 4: 8:

َهــا اإِلْخــَوةُ ُكُّ َمــا ُهــَو َحــٌق، ُكُّ َمــا ُهــَو َجلِيــٌل ]أمــني[،  يُّ
َ
ِخــرًا أ

َ
»أ

ــُه  ــا ِصيُت ، ُكُّ َم ــِسٌّ ــَو ُم ــا ُه ــٌر، ُكُّ َم ــَو َطاِه ــا ُه ــَو َعِدٌل، ُكُّ َم ــا ُه ُكُّ َم
ــُروا.«  َتِك

ْ
ــِي هــِذهِ اف

َ
ــْدٌح، ف ــٌة َوإِْن َكَن َم

َ
ِضيل

َ
ــْت ف ــٌن، إِْن َكنَ َحَس
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يتــم إعطاءنــا ثمانيــة »أشــياء« للتفكــري فيهــا يف هــذه اآليــة، ولــن 
جتــد أي يشء ســليب أو غــري مشــجع يف هــذه القائمــة. بــل أنهــم مجيًعــا 
أشــياء حســنة. وقد أشــار أحدهم إىل أن بعض الطيور تتغــذى ىلع اللحم 
الــيح وتتغــذى الطيــور األخــرى ىلع اللحــم غــري الصالــح لــأللك. ومــا 
عــر عنــه هــذا الشــخص اكن بســيًطا جــًدا: لك نــوع مــن الطيــور جيــد 
مــا يبحــث عنــه. فالطائــر اذلي يبحــث عــن اللحــم الــيح جيــد اللحــم 
الــيح؛ والطائــر اذلي يبحــث عــن اللحــم املتعفــن جيــد جســًدا فاســًدا.

ــإن  ــه. ف ــا يبحــث عن ــيء، أي ســيجد م ــو نفســه ال ــك ه وعقل
كنــت تريــد أن تتغــذى ىلع اللحــم انلاضــج الطــري، فإنــه موجــود. وإن 
ــك  ــاك. ويمكن ــو هن ــن، فه ــم املتعف ــذى ىلع اللح ــد أن تتغ ــت تري كن

ــيء. ــب أو ال اتلغــذي ىلع الطي

ــك؛  ــه عقل ــم بتوجي ــُروا«. فق َتِك
ْ
ــِذهِ اف ــِي ه

َ
ــس: »ف ــال بول ــد ق وق

ــك  ــك. ويمكن ــه خادم ــل إن ــيدك؛ ب ــك س ــون عقل ــب أل يك فيج
ــض  ــر بع ــتغرق األم ــنة. وسيس ــياء احلس ــري يف األش ــة اعدة اتلفك تنمي

ــة اهلل. ــملها لكم ــة تش ــا وصي ــر أنه ــن تذك ــت، لك الوق

عالمتنا املميزة

توجــد أيًضــا اآليــة الــي تــوازي هــذا الفكــر يف فيلــيب. ويه تبــدأ، 
َِتــاَن...« )فيليــيب 3: 3(. واخلتــان هــو عالمــة شــعب اهلل 

ْ
ْــُن ال

َ
َنــا ن نَّ

َ
»أل
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امللــزم بالعهــد. ويف العهــد القديــم، اكن اخلتــان يف اجلســد؛ لكــن يف 
ــل  ــة 2: 28- 29(. وحيم ــع رومي ــب )راج ــو يف القل ــد، ه ــد اجلدي العه
املســيحيون هــذه العالمــة املمــزية خلتــان العهــد اجلديــد إن اكنــوا هــم 
ــِلُ َعَ  َمِســيِح يَُســوَع، َوالَ َنتَّ

ْ
وِح، َوَنْفَتِخــُر يِف ال ِيــَن َنْعُبــُد اهللَ بِالــرُّ

َّ
»ال

ََســِد« )فيليــيب 3: 3(. فهــذا مــا يعنيــه الكتــاب املقــدس خبتــان العهد  اجلْ
اجلديــد؛ ولك مــن ل يملــك هــذه العالمــة ل ينتــيم إىل العهــد اجلديــد.

َمِســيِح يَُســوَع...« وجيــب علينــا 
ْ
وِح، َوَنْفَتِخــُر يِف ال »َنْعُبــُد اهللَ بِالــرُّ

أن نفتخــر بالــرب يســوع. الفتخــار يه لكمــة قويــة جــًدا. وباتلأكيــد، 
دلينــا خيــار اتلحــدث عــن أي موضــوع؛ ويمكننــا تركــزي حمادثتنــا ىلع 
املشــالك الجتماعيــة، أو اتلعليــم، أو أي موضــواعت أخــرى. لكــن يف 
مرحلــة مــا ، جيــب أن نتفاخــر باملســيح. وجيــب ىلع شــعب اهلل، بغــض 
ــا، أن  ــتانتية، أو غريه ــة، أو الروتس ــة، الاكثويلكي ــن الطائف ــر ع انلظ
يتحــدث عــن يســوع. فهــذا هــو عمــل الكنيســة؛ أي أن جنعــل فخرنــا 

يف الــرب؛ وجيــب أن نتعلــم اجلــرأة يف تمجيــد الــرب يســوع املســيح.

التسبيح هو قرار

أريــدك أن تالحــظ أنــه يف مزمــور 34، اختــذ داود قــراًرا حــول مــا 
اكن ســيتحدث عنــه. فقــد قــال:

ــِي. بِالــرَّبِّ َتْفَتِخــُر 
َ
بـَـارُِك الــرَّبَّ يِف ُكِّ ِحــٍن. َدائًِمــا تَْســبِيُحُه يِف ف

ُ
»أ
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ــلِّ اْســَمُه  َُع
ْ

ُمــوا الــرَّبَّ َمــِي، َونل ــُوَدَعُء َفَيْفرَُحــوَن. َعظِّ
ْ
ــَمُع ال َنْفــِي. يَْس

ــا« )مزمــور 34: 1– - 3(. َمًع

ــكالم  ــر أو ال ــكوى أو اتلذم ــال للش ــرار داود أي جم ــرتك ق ــم ي ل
الســليب. ول يمكــن أن يكــون لــك تســبيح الــرب باســتمرار يف فمــك 
ــا أن  ــت. فإم ــس الوق ــك يف نف ــلبية يف فم ــات الس ــك العرتاف وكذل

ــط. ــر فق ــا أو اآلخ ــون أحدهم يك

« يعــي أن جنعلــه اعيلًــا.  َُعــلِّ
ْ

ُمــوا« يعــي اجعلــوه عظيًمــا، »َونل »َعظِّ
ــرب يســوع؛ وجتعــل  وهــذا هــو عمــل الكنيســة، وهــو: أن تتفاخــر بال
ــيتغري  ــك، س ــا ذل ــإن فعلن ــيح. ف ــخص املس ــد ش ــم؛ وتمج ــمه عظي اس
ــا. ويف الواقــع، ســيؤثر هــذا اتلغيــري يف اجلــو املحيــط  اجلــو املحيــط بن

ــح. ــد ثبــت أن هــذا أمــر صحي بمجتمعــك، ومدينتــك، وأمتــك؛ وق

ــة يف اعم 1904،  ــز العظيم ــة ويل ــرى إىل نهض ــرة أخ ــارة م يف إش
اجتمــع شــعب اهلل، وشــهدوا بمــا فعلــه معهــم، وقضــوا ســااعت 
ــالق لك  ــم إغ ــك؟ ت ــة ذلل ــدث نتيج ــاذا ح ــرف م ــل تع ــبحونه. فه يس
ــات  ــة، وتوقفــت لك مباري ــات املالكم ــاء لك مباراي ــم إلغ ــات، وت احلان
كــرة القــدم، ألنــه لــم يكــن هنــاك أي متفــرج. ونــرى بوضــوح مــن 
ــا اكن  ــل م ــعب اهلل بفع ــغل ش ــا اكن ينش ــه عندم ــايب أن ــخ الكت اتلاري
ــا  ــه؛ كم ــى اهلل بأعدائ ــت، اعت ــوال الوق ــوه ط ــم أن يفعل ــي عليه ينب

ــة. ــالكهم الجتماعي ــى بمش اعت
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يســتطيع اهلل أن يفعــل ذلــك نلــا كذلــك؛ فعندمــا حنقــق انلــرصة 
يف الــروح، فنحــن نربــح انلــرصة. ثــم يمكننــا فقــط اجللــوس ومشــاهدة 

تعامــل اهلل مــع أعدائنــا.

ماذا جيب أن نقول

ــوهل  ــب أن نق ــا جي ــا م ــرى خترن ــات أخ ــد آي ــور 71 ، جن يف مزم
ــة فقــط  ــارات قليل ــك اختي ــارك أين ســأقدم ل ــا. وضــع يف اعتب بأفواهن

ــة. ــع املمكن ــن املقاط ــد م ــن العدي م

ُه ِمْن َمِْدَك« )مزمور 71: 8(.
َّ
َْوَم ُك ِي ِمْن تَْسبِيِحَك، ايلْ

َ
»َيْمَتلُِئ ف

َدْيَتَها« )مزمور 71: 23(.
َ
ِي ف

َّ
َك، َوَنْفِي ال

َ
ُم ل َرنِّ

ُ
 أ

ْ
»تَبَْتِهُج َشَفَتاَي إِذ

َهُج بِِرَِّك« )مزمور 71: 24(.
ْ
ُه يَل

َّ
َْوَم ُك يًْضا ايلْ

َ
»َولَِسايِن أ

ُه« يه فرتة طويلة جًدا. وبعد ذلك، دعنا نقرأ مزمور 105: 1–-3:
َّ
َْوَم ُك »ايلْ

ــوا  ْعَمــاِلِ. َغنُّ
َ
َمــِم بِأ

ُ
ــوا َبــْنَ األ

ُ
ف . اْدُعــوا بِاْســِمِه. َعرِّ ــُدوا الــرَّبَّ »اِْحَ

وِس.«  ــدُّ ُق
ْ
ــِمِه ال َتِخــُروا بِاْس

ْ
ــِه. اف ِشــُدوا بـِـُكلِّ َعَجائِبِ

ْ
ن
َ
ُ. أ

َ
ــوا ل ُم ُ. َرنِّ

َ
ل

َتِخــُروا«. الفتخــار يعــي »اتلبــايه، واتلمجيــد، 
ْ
لحظــوا لكمــة »اف

ِشــُدوا بـِـُكلِّ َعَجائِبـِـِه 
ْ
ن
َ
وأن نكــون واثقــني للغايــة. فيجــب علينــا أن »أ

]عجائــب الــرب[.«
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واملزمــور 145: 1- 12، اذلي ســأدرجه باألســفل، هــو الفقــرة األخــرية 
الــي ســأذكرها يف هــذا القســم. ومــرة أخــرى، أرجــو منــك أن تالحــظ 
ــل:  ــارات مث ــايئ، عب ــلك نه ــول، بش ــب أن نق ــرار. وجي ــزي ىلع الق الرتك
ــاء«؛ أو  ــاء اثلالث ــأجمد اهلل مس ــد«، أو »س ــاح األح ــرب صب ــبح ال »سأس
»ســأبارك الــرب ألنــي قــررت أن أفعــل ذلــك«؛ أو »ســأتأمل يف جــالل 
ــح  ــكل ري ــواًع ب ــون مدف ــن أك ــي ل ــه، ألن ــن عظمت ــدث ع اهلل وأحت
الظــروف. فــدلي عقــل وإرادة، ويمكنــي أن أقــرر مــا ســأفكر فيــه ومــا 
ــنتخذ  ــا، س ــا، قرارن ــل إرادتن ــالل عم ــن خ ــه.« فم ــدث عن ــوف أحت س
ــرار  ــذا ق ــه. فه ــالح اهلل وامانت ــن ص ــدث ع ــري واتلح ــوة للتفك اخلط

شــخي قــوي.

جمدوا الرب

ــن  ــأن تعل ــك ب ــي أوصي ــل، فإن ــذا الفص ــب هل ــام مناس وكخت
بصــوت اعل اللكمــات الــي نطقهــا صاحــب املزمــور إىل الــرب وعنــه يف 
املزمــور 145. وأرجــوك، ل تــرتدد يف اإلعــالن عــن هــذه اللكمــات بقــوة:

بَـِد. يِف 
َ
ْهـِر َواأل  ادلَّ

َ
بَـارُِك اْسـَمَك إِل

ُ
َملِـَك، وَأ

ْ
ْرَفُعـَك يَـا إِلـِي ال

َ
»أ

بَـِد. َعِظيـٌم ُهـَو الـرَّبُّ 
َ
ْهـِر َواأل  ادلَّ

َ
َسـبُِّح اْسـَمَك إِل

ُ
َك، وَأ

ُ
بَـارِك

ُ
ُكِّ يَـْوٍم أ

َك، 
َ
ْعَمال

َ
 َدْوٍر يَُسـبُِّح أ

َ
يْـَس لَِعَظَمتِـِه اْسـتِْقَصاٌء. َدْوٌر إِل

َ
ا، َول وََحِيـٌد ِجـدًّ

ةِ  َهـُج. بُِقوَّ
ْ
ل
َ
ُمـورِ َعَجائِبِـَك أ

ُ
وَن. ِبَـالَِل َمْـِد َحْـِدَك وَأ وتِـَك ُيْـِرُ َوِبََرُ

ةِ َصالَِحـَك ُيْبُدوَن،  َ ـرْ
َ
ـَر ك

ْ
ُث. ِذك َحـدِّ

ُ
َمَاوِفِـَك َيْنِطُقـوَن، َوبَِعَظَمتِـَك أ
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ثِـُر الرَّْحَِة. 
َ
وِح َوك َوبَِعْدلِـَك يَُرنُِّمـوَن. اَلـرَّبُّ َحنَّـاٌن َورَِحيـٌم، َطِويـُل الـرُّ

ْعَمالَِك، 
َ
ْعَماِلِ. َيَْمُدَك يَـا َربُّ ُكُّ أ

َ
، َوَمَراِحُـُه َعَ ُكِّ أ

ِّ
ُل

ْ
الـرَّبُّ َصالِـٌح لِل

ُمـوَن، 
َّ
وتِـَك َيَتلَك ـِكَك َيْنِطُقـوَن، َوِبََرُ

ْ
تِْقَيـاُؤَك. بَِمْجـِد ُمل

َ
َك أ

ُ
َويَُبـارِك

ـِكَك« )مزمـور 145: 1- 12(.
ْ
ْدَرتَـَك َوَمْـَد َجـالَِل ُمل

ُ
ـوا بَـِي آَدَم ق

ُ
ف يِلَُعرِّ

تلخــص اآليــات 10- 12 حًقــا مــا أحــاول أن أقــول. »َيَْمــُدَك يـَـا َربُّ 
وتـِـَك  ــِكَك َيْنِطُقــوَن، َوِبََرُ

ْ
تِْقَيــاُؤَك. بَِمْجــِد ُمل

َ
َك أ

ُ
ْعَمالـِـَك، َويَُبــارِك

َ
ُكُّ أ

ــِكَك...« إن 
ْ
ْدَرتَــَك َوَمْــَد َجــالَِل ُمل

ُ
ــوا بَــِي آَدَم ق

ُ
ف ُمــوَن، يِلَُعرِّ

َّ
َيَتلَك

ــن ســيفعلون هــذا. القديســون، أي شــعب اهلل، هــم اذلي

فعندمــا جــاء روح اهلل ىلع تالميــذ يســوع يف يــوم اخلمســني، عــن 
ِــِم اهللِ« )أعمــال 2: 11(. فمــاذا  ــون؟ اجلــواب: »بَِعَظائ ــوا يتحدث مــاذا اكن
حــدث نتيجــة ذللــك؟ جــاءت لك أورشــليم ملعرفــة مــا جيــري )انظــر 
أعمــال 2: 5- 11(. فــإن فعلنــا نفــس أنــواع اإلعالنــات، ســيأيت انلــاس؛ 

وعندمــا نرفــع الــرب، ســيبدأ ىلع الفــور يف جــذب انلــاس إىل نفســه.

ــوهل أن  ــه ونق ــوم ب ــا نق ــن لك م ــا م ــا وقرارن ــل هدفن ــا جنع دعون
نرفــع ونمجــد الــرب يســوع املســيح. وسنفشــل مــرات عديــدة، خاصــة 
يف ابلدايــة. لكــن يمكننــا ببســاطة أن نطلــب مــن الــرب أن يغفــر نلا، 
ثــم جنــدد الزامنــا بأننــا ســوف حنيــا كشــهادات عــن يســوع املســيح.

فعلــت الكنيســة مــا يكــي مــن اإلعالنــات إلبليــس وأعمــاهل. 
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ــه  ــان حــول مــا يمكــن للعــدو فعل ــا يف كثــري مــن األحي وقــد حتدثن
ــة  ــذه العملي ــول ه ــا حن ــك، دعون ــن ذل  م

ً
ــدل ــه. وب ــا فعل ــك م وكذل

يســتحق اإلعــالن؛  فبعــد لك يشء، هــو  الــرب.  لإلعــالن عــن 
»ومنتجاتــه« موضــع للثقــة بهــا؛ ويمكنــك اإلتــكال عليهــا. ولك واحد 
منهــا حيمــل ضمانًــا مكتوًبــا؛ فيمكننــا باتلأكيــد تســبيح الــرب ذللــك!

ــط؟ وإلغــالق هــذا  ــك بالضب ــاذا ل نفعــل ذل ــع األمــر، مل ويف واق
ــة  ــات اثلالث ــرة أخــرى بإعــالن اآلي ــرب م ــا نســبح ال الفصــل، دعون

ــو: ــاه للت ــور اذلي قرأن ــن املزم األخــرية م

ــِكَك 
ْ
تِْقَيــاُؤَك. بَِمْجــِد ُمل

َ
َك أ

ُ
ــارِك ْعَمالـِـَك، َويَُب

َ
ــا َربُّ ُكُّ أ »َيَْمــُدَك يَ

ْدَرتـَـَك َوَمْــَد َجــالَِل 
ُ
ــوا بـَـِي آَدَم ق

ُ
ف ُمــوَن، يِلَُعرِّ

َّ
وتـِـَك َيَتلَك َيْنِطُقــوَن، َوِبََرُ

ــِكَك« )مزمــور 145: 10- 12(.
ْ
ُمل
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الفصل العشرون
كلمة شهادتنا

قبــل أن نقــوم باملزيــد مــن ادلراســة عــن شــهادتنا عــن املســيح، 
ــته  ــا بدراس ــا قمن ــاز م ــتعرض بإجي ــا أن نس ــد نل ــن املفي ــيكون م س
حــىت اآلن حــول أن حنيــا كملــح ونــور. وقــد تعلمنــا أننــا ســفراء عــن 
املســيح، وهــو قــد أرســلنا إىل العالــم، تماًمــا كمــا أرســله اآلب إلجنــاز 
مشــيئة اآلب وإظهــار قوتــه. وحنــن ممثلــو اهلل الشــخصيون، وقــد أاعدنــا 
إىل شــبهه وهــو يســتثمرنا بســلطانه. وهــذا هــو مــاكن وامتيــاز الكنيســة 

ومســؤويلتها.

حتقيق موقفنا يف املسيح

ــيح،  ــوع املس ــد يس ــن جس ــزء م ــا يف لك ج ــه تقريبً ــع أن ــا مقتن أن
ــون  ــم ل يعرف ــرويح؛ وه ــم ال ــق موقفه ــتاقون تلحقي ــاس يش ــد أن يوج
ــم  ــو تعلي ــص ه ــعيي املخِل ــت س ــد جعل ــك. وق ــون ذل ــف يفعل كي
ــرصاع  ــال يف ال ــلك فع ــرتاك بش ــن الش ــن م ــىت نتمك ــيحيني ح املس
ــن  ــارك م ــوز يف املع ــا، أي نلف ــاكن حونل ــدور يف لك م ــرويح اذلي ي ال

ــيئة اهلل يف األرض. ــق مش ــرب وحنق ــل ال أج

ــمعته  ــد س ــت ق ــا كن ــرُت متحدثً ــاب، ذك ــذا الكت ــة ه ويف مقدم
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ــا، وأخرنــا بمــدى فظاعــة الوضــع يف بــالده.  يتلكــم ملــدة ســاعة تقريبً
وصدقــوين، يف الوقــت اذلي انتــى فيــه مــن الــكالم، كنتــم ســتعرفون 
ــيئة،  ــار الس ــذه األخب ــد لك ه ــة، وبع ــيئاً! ويف انلهاي ــع اكن س أن الوض
ــة  ــو »نهض ــه ه ــا حنتاج ــر، أن م ــلك اعب ــور، بش ــار احلض ــام بإخب ق
الــروح القــدس«. ومــع ذلــك، أنــا ل أذكــر أنــه أعطــى مجلــة واحــدة 
تلعليمــات حمــددة حــول كيــف نــرى هــذا يتحقــق. وأعتقــد أن أغلبيــة 
انلــاس اذليــن ســمعوا تلــك الرســالة قــد انســحبوا مــن شــدة اإلحبــاط، 
ــن  ــيئًا. ولك ــل ش ــب أن نفع ــع يسء. جي ــق. »الوض ــاب، والقل والكتئ

ــم. ــا أن نفعــل؟« ل أحــد يعل ــاذا يمكنن م

ــم، اعدة  ــع أفاكره ــا اجلمي ــرس فيه ــي خي ــات ال ــات األزم ويف حلظ
يقــول أحدهــم: »افعــل شــيئًا، أي أن شــخًصا مــا جيــب أن يفعــل شــيئًا 
ــد أن  ــة. وأعتق ــذه الطريق ــج به ــل ىلع أي نتائ ــك ل حتص ــا!« ولكن م
الكتــاب املقــدس يوضــح نلــا تماًمــا مــا يمكننــا القيــام بــه، وأعتقــد أن 
العديــد مــن املســيحيني املخلصــني يريــدون أن يفعلــوا ذلــك؛ وهــذا 

هــو اقتنــايع.

وتلحقيــق هــذه الغايــة، اكن الغــرض مــن هــذا الكتــاب هــو تقديم 
احلقائــق األساســية حــول األســلحة الروحيــة الــي منحهــا اهلل لشــعبه 
ــوة  ــع الق ــيك خنل ــد، أي ل ــن يسء إىل جي ــداث م ــار األح ــري مس تلغي
الشــيطانية مــن عرشــها؛ ونلتــوج، ونعــي الــرب يســوع املســيح ونرفعــه.
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بناء ترسانة أسلحتنا

ــز  ــا نرك ــل، دعون ــاه بالفع ــا تعلمن ــة م ــتمر يف مراجع ــا نس وبينم
ىلع بنــاء »ترســانة« أســلحتنا الروحيــة. وقــد درســنا مــا وصفتــه باســم 
ــني يف  ــن املؤمن ــة م ــان أو ثالث ــع اثن ــو حــني يتجم ــوة الصــالة«؛ وه »ق
ــا أن  ــد علمن ــة. وق ــرب روحي ــن ح ــوع لش ــم يس ــجم باس ــاق منس اتف
هــذا املــاكن مــن الســلطة الروحيــة جيــب أن يكــون حماًطــا بعالقــات 
ــني  ــت بســبب اإلســاءات ب ــة مــن األرضار الــي حدث صحيحــة، حممي

ــني. ــيحيني املؤمن املس

ــد  ــًدا. وق ــوي ج ــالح ق ــوم كس ــادة ىلع الص ــرة ج ــا نظ ــم أخذن ث
والكتابيــة،  الشــخصية،  األمثلــة  مــن خــالل  دراســتنا  وضحنــا 
 فيهــا الصــوم مســار اتلاريــخ، وحــال دون وقــوع  واتلارخييــة الــي غــريَّ
املأســاة، وعرقــل اتلدمــري، حــىت أنــه يف بعــض احلــالت، تفــادى وقــوع 

ــاء اهلل. قض

وأخــرًيا، يف الفصــول الــي ســبقت هــذا الفصــل مبــارشة، اكتشــفنا 
ســالحني إضافيــني متاحــني نلــا كمؤمنــني. األول هــو شــهادتنا، وفيــه 
حتقيــق تعليمــات يســوع األخــرية إىل اتلالميــذ قبــل صعــوده إىل 
ــال 1: 8 (.             ْرِض« )أعم

َ
ــَى األ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــُهوًدا ... َوإِل ــوَن ِل ُش ــماء: »َوتَُكونُ الس

واثلــاين موجــود يف عالمــة العهــد املمــزية الــي حنملهــا كمســيحيني يف 
العهــد اجلديــد، والــي تشــمل عبــادة اهلل بالــروح القــدس والفــرح يف 



 258

لنحيا ملح ونور

ــا  ــبيح، أطلقن ــالح التس ــع س ــيب 3: 3(. وم ــر فيل ــوع )انظ ــيح يس املس
ــرب يســوع. ــا بال ــوة اإلعــالن؛ وحنــن نتفاخــر باســتمرار بأفواهن ق

وبشــهادتنا وتســبيحنا، حنــن نرفــع ونعــي الــرب يســوع، اذلي قــال: 
َِميَع« )يوحنــا 12: 32(. فهذا  َّ اجلْ ْجــِذُب إِلَ

َ
ْرِض أ

َ
نـَـا إِِن اْرَتَفْعــُت َعــِن األ

َ
»وَأ

هــو اهلــدف األســايس لوجودنــا؛ ولك يشء آخــر هــو يشء ثانــوي. فقــد 
ــة،  ــق مهن ــش، وحتقي ــة العي ــن أسة، وكســب لقم ــا تلكوي نكــون هن
وجتربــة جوانــب احليــاة الطبيعيــة األخــرى. لكــن هــذه لكهــا أهــداف 
ثانويــة. فاهلــدف األســايس لإلنســان املســييح هــو أن يكــون شــاهًدا 
للــرب يســوع املســيح وأن نرفعــه بطريقــة جتعلــه، بالــروح، جيــذب لك 
انلــاس إىل نفســه. وهدفنــا هــو أن يشــعر العالــم لكــه جبــذب، وجاذبيــة 

ســلطان الــرب يســوع املســيح.

أيام الصراع

ــًدا  ــة ج ــرة مهم ــا 12: 7 - 11، ويه فق ــر اآلن إىل رؤي ــا ننظ دعون
وســتكون مفيــدة بالنســبة نلــا. ويف هــذا اجلــزء مــن الكتــاب املقــدس، 
ــد أن  ــاه اآلن. وأري ــت اذلي دخلن ــة الوق ــرصاع نهاي ــورة ل ــد ص توج
ــام  ــرية يه أي ــام األخ ــذه األي ــا، ويه: أن ه ــة هن ــة مهم ــن حقيق أعل

ــة. ــلحتنا احلربي ــنحتاج ألس ــن س ــرصاع؛ وحن ال

وأنــا أتذكــر هــذا الواقــع يف لك مــرة أقــرأ مزمــور 55؛ ودعونــا نأخذ 
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فقــط حلظــة للنظــر يف هــذا املزمــور. فقــد وجــد داود نفســه متورًطــا يف 
ــزاع، وقال: ن

ُع  ْسِ
ُ
ْنــُت أ

ُ
يَّــِة. ِســالَْه. ك َرِّ

ْ
بِيــُت يِف ال

َ
ْبُعــُد َهارًِبــا، وَأ

َ
ْنــُت أ

ُ
نـَـَذا ك

َ
»هأ

َعاِصَفــِة، َوِمــَن انلَّــْوءِ« )مزمــور 55: 7–-8(.
ْ
يــِح ال َــاِت ِمــَن الرِّ

َ
يِف ن

أعتقــد أن العديــد مــن األشــخاص قــد يشــعرون بمــا فعلــه داود، 
فهــم يفكــرون يف أنفســهم، أود اخلــروج مــن هــذا الوضــع، ولكــن ل 
يوجــد أي طريــق للخــروج. ول بــد يل مــن أن أتقبــل الوضــع وأمــيض 
ــه،  ــتنتاج بنفس ــذا الس ــل داود إىل ه ــا وص ــه. وعندم ــا يف معاجلت قدًم
ْهلـِـْك يـَـا 

َ
انقلــب ىلع أعدائــه وصــى اللكمــات الــي يف مزمــور 55: 9: »أ

ــنََتُهْم...« ِس
ْ
ل
َ
ْق أ ــرِّ

َ
، ف َربُّ

ــون  ــذا يلك ــفت ه ــف اكتش ــاركتكم كي ــابق، ش ــل س ويف فص
ــم  ــاوم اهلل يف العال ــي تق ــوى ال ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــالة فعال ــرث ص أك
ــاس  ــرف انل ــت تع ــول، »أن ــا رب«، وأق ــوم: »ي ــي لك ي ــا أص ــوم. وأن ايل
ــت،  ــك أن ــن يرفض ــرف م ــت تع ــك. وأن ــك ويقاومون ــن يعارضون اذلي
ومســيحك، وكالمــك، وروحــك، أي لك أوئلــك اذليــن يعارضــون 
ــذه  ــم، ه ــت عليه ــد أن تعرف ــدك يف األرض. واآلن بع ــعبك ومقاص ش
ل ألســنتهم ضــد  ِســنََتُهْم...« أي حــوِّ

ْ
ل
َ
ْق أ ــرِّ

َ
، ف ْهلـِـْك يـَـا َربُّ

َ
يه صــاليت: »أ

ــض«. ــم ابلع بعضه



 260

لنحيا ملح ونور

وقــد وجــدت اهلل أمينًــا يف اســتجابة هــذه الصــالة؛ ول يوجــد مــا 
حنتاجــه غــري ذلــك. فهــؤلء األعــداء ســينقلبون ىلع أنفســهم عندمــا 
نصــي بهــذه الطريقــة. إنهــا صــالة قصــرية، بســيطة، وفعالــة، وتقــّوض 

أساســات العــدو بالاكمــل.

ومــن الواضــح أنــه قبــل الصــالة بهــذه الطريقــة يف مزمــور 55، اكن 
دلى داود حلظــات مــن اخلــوف. فقــد رصخ:

ــَتِمْع  ِع. اْس ــَضُّ ــْن تَ ــاَض َع ــالَِت، َوالَ َتَتَغ  َص
َ

ــا اهلَلُ إِل ــَغ يَ »اِْص
ــْن  ، ِم ــُدوِّ َع

ْ
ــْن َصــْوِت ال ــرُِب ِم ْضَط

َ
ــِي وَأ ْرَب

ُ
ُ يِف ك ــرَّ َ تَ

َ
ــَتِجْب ِل. أ ِل َواْس

ًمــا، َوبَِغَضــٍب يَْضَطِهُدونـَـِي... 
ْ
َّ إِث ــوَن َعَ

ُ
ُهــْم ُيِيل نَّ

َ
يــِر. أل ِّ ــِم الرِّ

ْ
قَِبــِل ُظل

ــا  ــَت ِل َجَناًح ْ ــُت: »يلَ
ْ
ــٌب. َفُقل ــيَِي ُرْع ، َوَغِش َّ ــا َعَ َتَي

َ
ــَدٌة أ  َوَرْع

ٌ
ــْوف َخ

ــُت يِف  بِي
َ
ــا، وَأ ــُد َهارًِب ْبُع

َ
ــُت أ ْن

ُ
ــَذا ك نَ

َ
ــَرِيَح! هأ ْس

َ
ــَر وَأ ِط

َ
أ
َ
ــِة، ف ََماَم َكلْ

ــَن  ــِة، َوِم َعاِصَف
ْ
ــِح ال ي ــَن الرِّ ــاِت ِم َ ُع يِف نَ ْسِ

ُ
ــُت أ ْن

ُ
ــالَْه. ك ــِة. ِس يَّ َرِّ

ْ
ال

ــور 55: 1–-3 ، 8-5( ــْوءِ««. )مزم انلَّ

فقــد أراد داود بوضــوح اخلــروج مــن الظــرف اذلي اكن يواجهــه. 
َمِديَنــِة« 

ْ
ًمــا وَِخَصاًمــا يِف ال

ْ
يـْـُت ُظل

َ
ــْد َرأ

َ
 ق

ِّ
ين

َ
وقــد قــال يف اآليــة اتلايلــة: »أل

)مزمــور 55: 9(. وقــد اكن املشــهد لكــه اذلي واجــه داود هــو أن املدينــة 
ــد داود  ــار، وج ــذا اإلط ــام. ويف ه ــم واخلص ــال الظل ــا رج ــد احتله ق
ــى  ــوم. ذلا، ص ــول واهلج ــل اتلح ــرب ب ــن يه اهل ــم تك ــة؛ ول اإلجاب
ــنََتُهْم.« ومــرة أخــرى، إن اكن شــعب  ِس

ْ
ل
َ
ْق أ ــرِّ

َ
، ف ــا َربُّ ــْك يَ ْهلِ

َ
ــاًل: »أ قائ
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ــم ســيفوزون بانلــرصة. اهلل ســيصلون هكــذا، فإنه

ويف الواقــع، هــذه الصــالة وحدهــا دليهــا القــدرة ىلع قلــب قــوى 
ضــد املســيح واإلحلــاد يف العالــم ايلــوم. فقــد صليــت هكــذا، ورأيــت 
ــا أن نواصــل الصــالة هكــذا حــىت  ذلــك حيــدث؛ وجيــب علينــا مجيًع
ــاب  ــك الكت ــول ل ــة. وحنــن لســنا حباجــة إىل اهلــرب. ويق ــي املهم تنت
املقــدس أنــه جيــب أن يكــون دليــك الشــجاعة، وأن تلتفــت، وتقاتــل.

القديسون املنتصرون

واآلن، كمقدمــة للفصــل اتلــايل، دعونــا نلفــت انتباهنــا إىل ِســفرنا 
الرئيــي، رؤيــا 12: 7- 11. إن رصاع نهايــة الوقــت املوصــوف هنــا ليــس 
جمــرد نــزاع اعلــيم، بــل هــو رصاع شــامل. ويبــدأ هــذا الســيناريو يف 

اآليــة 7:

َحاَرُبــوا  َوَمالَئَِكُتــُه  ِميَخائِيــُل  ــَماءِ:  السَّ يِف  َحــْرٌب  ــْت 
َ
»وََحَدث

ــْم  ــْم يُوَجــْد َماَكُنُه
َ
ل
َ
ــَوْوا، ف ــْم َيْق

َ
ــُه َول ــُن َوَمالَئَِكُت ــاَرَب اتلِّنِّ ــَن، وََح اتلِّنِّ

َمْدُعــوُّ 
ْ
َقِديَمــُة ال

ْ
َيَّــُة ال َعِظيــُم، الْ

ْ
ــَماءِ. َفُطــِرَح اتلِّنِّــُن ال َبْعــَد ذلـِـَك يِف السَّ

ْرِض، َوُطرَِحــْت 
َ
 األ

َ
ــُه، ُطــِرَح إِل

َّ
ــَم ُك

َ
َعال

ْ
ِي يُِضــلُّ ال

َّ
ــْيَطاَن، ال إِبْلِيــَس َوالشَّ

ــَماءِ: »اآلَن َصــاَر   يِف السَّ
ً

ائـِـال
َ
َمَعــُه َمالَئَِكُتــُه. َوَســِمْعُت َصْوتـًـا َعِظيًمــا ق

ــِرَح  ــْد ُط
َ
ــُه ق نَّ

َ
ــيِحِه، أل َطاُن َمِس

ْ
ــل ــُه َوُس

ُ
ك

ْ
ــُه َوُمل ْدَرتُ

ُ
ــا َوق ــالَُص إِلِهَن َخ

 .
ً

ْــال َمــاَم إِلِهَنــا َنَهــاًرا َويلَ
َ
ْيِهــْم أ

َ
ِي َكَن يَْشــَتِي َعل

َّ
ُمْشــَتِي َعَ إِْخَوتَِنــا، ال

ْ
ال
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ــْم  ــوا َحَياَتُه ــْم ُيِبُّ
َ
ــَهاَدتِِهْم، َول ــِة َش ــُروِف َوبَِكلَِم َ ِــَدِم الْ ــوهُ ب ُب

َ
ــْم َغل َوُه

ــا 12: 7- 11(. ــا يوحن ــْوِت« )رؤي َم
ْ
َحــتَّ ال

لحظــوا نطاق هــذا الــرصاع: إنــه يضــم الســماء واألرض، ميخائيل 
ــن ىلع  ــني اذلي ــك القديس ــه، وكذل ــس ومالئكت ــه، وإبلي ومالئكت
األرض. لكهــم مشــرتكون مًعــا يف هــذا الــرصاع احلاســم. ويف ســياق هــذا 
ــماويات  ــلطة يف الس ــم الس ــن اعل ــس ع ــزاح إبلي ــم، يُ ــرصاع الضخ ال
ــع،  ــذا الوض ــل ه ــع تفاصي ــوض يف مجي ــرح ىلع األرض. ودون اخل وُيط
دعونــا نقــرأ الفقــرة املوجــزة املتعلقــة بإزاحتــه وطرحــه، ويه توجــد يف 

ــوهُ...« ُب
َ
ــْم َغل اآليــة 11. وهــو يبــدأ هكــذا: »َوُه

وإن قمــت بفحــص ســياق هــذه العبــارة ودراســتها بنفســك، فــال 
شــك يف أن »َوُهــْم« تشــري إىل القديســني اذليــن ىلع األرض. »َوُهــْم« 
ُبــوهُ«؛ أي غلبــوا إبليــس. وهنــا ديلــل 

َ
القديســون اذليــن ىلع األرض »َغل

ــع  ــارش م ــارك يف رصاع مب ــب أن نش ــيحيني جي ــا كمس ــح ىلع أنن واض
ــخص.  ــخص إىل ش ــو رصاع ش ــيطان. وه الش

أرجــو أن تالحــظ أنــه ىلع الرغــم مــن أن رؤســاء املالئكــة 
واملالئكــة وقــوى الســماء مشــرتكون، فــإن انلــرص انلهــايئ هــو فــوز 
القديســني ىلع األرض. ول يســتطيع أحــد أن يقــول أننــا غــري مهمــني.
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السر الذي لنا بالنصرة الروحية

اهلل  اختـار  فقـد  مذهلـة.  مفارقـة  حنققهـا  الـي  انلـرصة  تمثـل 
الضعفـاء واألدنيـاء لـيك خيزي األقويـاء )انظـر 1 كورنثـوس 1: 27–-28( 
فاملالئكـة جبـارة جًدا حىت أن الـرب ل يريد أن يسـتخدمهم كأوئلك 
اذليـن حيققـون انلـرصة انلهائية. وهو قـد منحنا هذا المتيـاز بالرضورة 

حـىت يذهـب لك املجـد إىل الرب.

ويف الفصـل اتلايل، سـوف نـدرس ما هو، يف رأيي، أحـد أعظم أسار 
ُبوهُ«. 

َ
انلـرصة الروحيـة يف أي مـاكن يف الكتـاب املقـدس: أي كيـف »َغل

َُروِف َوبَِكلَِمِة َشـَهاَدتِِهْم« )رؤيـا 12: 11(. ومن  ُبوهُ؟ »بِـَدِم الْ
َ
فكيـف َغل

َمـْوِت« )آية 11(. 
ْ
ْم ُيِبُّـوا َحَياَتُهْم َحتَّ ال

َ
الواضـح أنهم اكنوا مكرَسـني: »َول

وكمـا ذكرت سـابًقا، اكنوا مثـل إسـتري؛ أي ل يهمهم إن اكنوا سيعيشـون 
أو سـيموتون، فهـذا لم يكـن مهًما.

ــو  ــل ه ــني. ب ــري املكرس ــيحيني غ ــس للمس ــم لي ــذا اتلعلي وه
ــن  ــر ع ــض انلظ ــة، بغ ــذه املهم ــام به ــون ىلع القي ــك املصمم ألوئل
ــُت!«، يه صيحــة 

ْ
ك

َ
ــُت، َهل

ْ
ك

َ
ــإَِذا َهل

َ
ــة. ورصخــة إســتري 4: 16 »ف اتللكف

ــيحية. ــرصة املس انل
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الفصل احلادي والعشرون

الغلبة بالدم

ــة  ــه الغلب ــا يعني ــا يمكــن م ــم بأوضــح م ــد اآلن أن أرشح لكم أري
ــل 20،  ــة الفص ــي نهاي ــت فـ ــا قل ــهادتك. وكم ــة ش ــروف ولكم ــدم اخل ب
أعتقــد أن هــذا هــو أحــد أعظــم أسار انلــرصة الروحيــة يف أي ماكن فـــي 
الكتــاب املقــدس. وقــد فكــرت بعنايــة يف اتلطبيــق العمــي لرؤيــا 12: 11، 
وقــد اكتشــفت أنــه الســالح األكــرث إثــارة لدلهشــة اذلي يمكنكــم أن 

ــة بهــذه الطريقــة: ــوه. وســأعيد صياغــة هــذه اآلي تتخيل

ــهادتكم  ــة ش ــروف وبكلم ــدم اخل ــيطان ب ــون الش ــم تغلب أنت
عندمــا تشــهدون شــخصيًا ىلع مــا تقــول لكمــة اهلل أن دم يســوع يفعلــه 

لكــم.

وسندرس هذه العبارة املحورية باتلفصيل.

ــذا  ــري ه ــس. ول يش ــام إبلي ــخصيًا أم ــهد ش ــك تش ــظ أن لح
ــوات يف  ــوة واألخ ــام اإلخ ــه أم ــف في ــهادة اذلي تق ــاع الش إىل اجتم
كنيســتك وتقــول: »أود أن أقــدم تقريــًرا عــن التســبيح ...« فيمكــن أن 
تكــون هــذه الجتمــااعت رائعــة، لكــن ليــس هــذا مــا أتكلــم عنه. 
ــك، فأنــت تشــهد أمــام إبليــس. وأنــت تشــهد ىلع مــا   مــن ذل

ً
ــدل وب
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ــق ادلم  ــت تقــوم بتطبي ــك؛ وأن ــه ل تقــوهل لكمــة اهلل أن دم يســوع يفعل
ــك. ىلع حاتل

خروف الفصح

يف العهــد القديــم، اكن خــروف الفصــح أعظــم نمــوذج ىلع 
املســيح، أي اخلــروف املذبــوح، اذلي ُســِفَك دمــه. وُيذَكــر هــذا 
نَّ 

َ
التشــابه يف أماكــن كثــرية يف العهــد اجلديــد؛ فقــد قــال بولــس: »أل

ــال  ــوس 5: 7(. وق ــا« )1 كورنث ْجلَِن
َ
ــَح أل ــْد ُذب

َ
ــيَح ق َمِس

ْ
ــا ال يًْض

َ
ــا أ فِْصَحَن

يوحنــا املعمــدان: »ُهــَوَذا َحَــُل اهللِ...« )يوحنــا 1: 29(، مشــرًيا إىل يســوع 
كخــروف الفصــح. لكــن محــل اهلل ل حيمــل خطيــة بيــت واحــد فقــط 
ــِم« )يوحنــا 1: 29(.

َ
َعال

ْ
ــَة ال يف إسائيــل؛ بــل أن هــذا احلمــل »يَْرَفــُع َخِطيَّ

ويســجل نلــا خــروج 12 أول فصــح. وســوف جتــد أن لك أسة 
عرانيــة قــد ذحبــت اخلــروف اخلــاص بهــا، واكن دم اخلــروف يوضــع يف 
حــوض. ومــع ذلــك، قــال اهلل إلسائيــل، يف األصــل: »ادلم لــن حيميكم 
ــا  ــاب العلي ــة ابل ــم، ىلع عتب ــات بيوتك ــع ىلع واجه ــا يوَض إل عندم
ْعــُرُ َعْنُكــْم« )خــروج 12: 13(.

َ
َم وَأ َرى ادلَّ

َ
ــأ

َ
ــم قــال: »ف والقائمتــني«. ث

ــر: ادلم يف  ــذا الفك ــك ه ــدم ل ــد أن أق ــة، أري ــاطة وبرصاح ببس
احلــوض لــم حيــيم أحــًدا. ولــم يتــم إنقــاذ أي إسائيــي مــن الغضــب 
والقضــاء بينمــا بــي ادلم يف احلــوض. وقــد اضطــرت لك اعئلــة 
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ــن  ــل ادلم م ــا، إىل نق ــا وإيمانه ــل إرادته ــالل فع ــن خ ــة، م إسائيلي
ــرياه  ــة ل ــه للعام ــم عرض ــث ت ــه اهلل، حي ــاكن اذلي عين ــوض إىل امل احل

ــيئًا. ــنًا وس ــع، حس اجلمي

وقــد اكنــت توجــد وســيلة واحــدة عينهــا اهلل ومــن خالهلــا اكنــوا 
يقومــون بهــذا انلقــل، أي لــم يكونــوا يســتخدمون أي يشء آخــر. وقد 
اكنــت هــذه الوســيلة عبــارة عــن عشــب صغــري يُســى الزوفــا، وهــو 
ينمــو بكثافــة يف الــرشق األوســط. واكن عليهــم أن يأخــذوا باقــة مــن 
ــة  ــا ىلع العتب ــوض، ويرضبونه ــونها يف ادلم اذلي يف احل ــا، ويغمس الزوف

العليــا وىلع القائمتــني.

أرجــو مالحظــة أنهــم لــم يضعوهــا ىلع العتبــة الســفى؛ فنحــن ل 
نــدوس ىلع ادلم. ولحــظ أيًضــا أنهــم اكنــوا  جيــب أن يرضبونهــا، واكن 

ذلــك بمثابــة عمــل حــازم وحاســم.

ــًرا  ــذا أم ــأرى إن اكن ه ــس »س ــو لي ــة؛ وه ــس جترب ــان لي فاإليم
ــي، ىلع  ــفاء اإلل ــوال الش ــون ن ــاس حياول ــن انل ــري م ــا«. فالكث ناجًح
ســبيل املثــال. لكــن إحــدى اللــوايت وعظــن عــن الشــفاء اإللــي ويه 
ــت: »أنــت ل جتــرِّب الشــفاء  ــة، قال ــت طبيب ــي اكن ــان يومــان، ال يللي

ــة. ــذه يه احلقيق ــك«؛ وه ــي جيرب ــفاء اإلل ــل الش ــي؛ ب اإلل

ــل  ــة؛ ب ــرد جترب ــن ادلم جم ــق م ــذا اتلطبي ــن ه ــم يك ــك، ل ذلل
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ــون ادلم  ــذ اإلسائيلي ــد أخ ــة. وق ــدل ىلع الطاع ــًما ي ــاًل حاس اكن عم
ــوا  ــك وظل ــوا ذل ــا فعل ــا والقائمتــني؛ وعندم ــة العلي ــوه ىلع العتب ورضب

ــني. ــوا آمن ــالم، اكن ــااعت الظ ــوال س ــف ادلم ط خل

منوذج لنا

ــا  ــرب نل ــاه ال ــد أعط ــون ق ــه اإلسائيلي ــراء اذلي يتبع اكن اإلج
كنمــوذج؛ فنتاجئــه صحيحــة بالنســبة نلــا أيًضــا. فاملســيح، فصحنــا، قــد 
ُذبـِـَح مــن أجلنــا )انظــر 1 كورنثــوس 5: 7(. وبشــلك جمــازي، اكن ادلم يف 
احلــوض؛ لكــن بينمــا اكن ادلم يف احلــوض لــم تكــن هل أي فائــدة؛ ولــم 
ــك بشــلك  ــق ذل ــك تطبي يكــن ســيحيم شــخص واحــد. وجيــب علي
 .

ً
فــردي وشــخي، مــع فعــل إيمانــك اخلــاص، قبــل أن يصبــح أمــًرا فعال

ــه  ــم عرض ــاكن اذلي يت ــوض إىل امل ــن احل ــل ادلم م ــك نق ــب علي وجي
عالنيــة ىلع حياتــك؛ وعندهــا ســيصبح فيــه محايــة لــك.

ــيلة  ــا كوس ــن الزوف ــة م  اهلل باق ــنيَّ ــم، ع ــد القدي ــب العه وبموج
نلقــل ادلم مــن احلــوض إىل العتبــة العليــا والقائمتــني. وبموجــب العهــد 
اجلديــد، حنــن ل نســتخدم الزوفــا، لكننــا نســتخدم شــيئًا متاًحــا لــلك 
شــخص، تماًمــا كمــا اكنــت الزوفــا متاحــة بســهولة إىل اإلسائيليــني. 
فهــل تعلــم مــا هــو؟ إنــه اللســان؛ ويه لكمــات فمنــا الــي تنقــل ادلم 

مــن احلــوض.
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ويتــم تطبيــق دم اخلــروف ولكمــة شــهادتك عنــد اإلدلء بالعبــارة 
الصحيحــة عــن ادلم. ويأخــذ هــذا اإلعــالن ادلم مــن احلــوض ويضعــه 
ــوهُ  ُب

َ
ــْم َغل ــارة: »َوُه ــود بعب ــو املقص ــذا ه ــك. وه ــك وىلع حيات ىلع مزنل

ــا 12: 11(. ــَهاَدتِِهْم« )رؤي ــِة َش ــُروِف َوبَِكلَِم َ ــَدِم الْ ِ ب

ما تـُعَّلمه لنا كلمة اهلل

ــك أن تعــرف  ــة، جيــب علي ــذه الطريق ــق ادلم به مــن أجــل تطبي
ــه  لم ــا ُتعَّ ــاًل بم ــت جاه ــن ادلم. وإن كن ــة ع ــا اللكم ــه نل لم ــا ُتعَّ م
اللكمــة، فمــن املســتحيل القيــام بــه. وســوف أقــودك مــن خــالل بعــض 
ــن دم  ــة اهلل ع ــن لكم ــارات م ــض العب ــدس وبع ــاب املق ــرات الكت فق
يســوع ورشح كيفيــة تطبيقهــا شــخصيًا. ثــم، يف ختــام هــذا الفصــل، 
ــه  ــعر في ــت تش ــتخدامه يف أي وق ــك اس ــالن يمكن ــأخلصهم كإع س
ــيطان. ــب ىلع الش ــايل اتلغل ــوع، وباتل ــهادة دلم يس ــاج إىل الش بالحتي

وسنبدأ مع أفسس 1: 7:

ََطايَا، َحَســَب ِغــَى نِْعَمتِِه.« ِفــَداُء بَِدِمِه، ُغْفــَراُن الْ
ْ
ـَـا ال

َ
ِي فِيــِه نل

َّ
»ال

لحــظ أن الفــداء اخلــاص بــك هــو أمــر موضــي. فهــو يف املســيح 
ِفــَداُء بَِدِمــِه«. فــإن لــم تكــن يف املســيح، فأنــت 

ْ
ـَـا ال

َ
ِي فِيــِه نل

َّ
فقــط، »ال

ليــس لــك الفــداء. ففدائــك يعــي »أن يتــم رشائــك مــرة أخــرى«. فقــد 
اشــرُتينا بــدم املســيح؛ هــو مثــل الفديــة الــي يتــم دفعهــا. فعندمــا يتــم 
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ــن ادلولرات  ــات اآللف م ــة مئ ــع العائل ــد تدف اختطــاف شــخص، ق
ــن أجــل اخلاطــئ اذلي  ــوب. وم ــداء(« الشــخص املحب »إلاعدة رشاء )ف
ــن  ــة؛ واكن اثلم ــوع الفدي ــع يس ــيطان، دف ــن الش ــه م ــض علي ــم القب ت

دمــه. وقــد اشــرتانا بــادلم، مــن يــد إبليــس.

ويوجــد نــواعن مــن العبــارات اهلائلــة حــول ادلم يف اآليــة املذكــورة 
ِفــَداُء«. واآلن ســأوضح لــك 

ْ
ـَـا ال

َ
ِي فِيــِه نل

َّ
أعــاله: »بَِدِمــِه ]يســوع[«، و»ال

كيفيــة جعــل هــذا أمــًرا شــخصيًا، أي كيــف تأخــذ »باقــة مــن الزوفــا« 
وتبــدأ يف رضب تلــك اتلرصحيــات ىلع حياتــك. قُــْل: »بــدم يســوع، قــد 
ــا  ــالل قوهل ــن خ ــة م ــذه احلقيق ــق ه ــب يف تطبي ــد ترغ ــت.« وق فتدي

ُ
أ

فتديــت.«
ُ
بصــوت اعٍل )إن كنــت قــادًرا ىلع ذلــك(: »بــدم يســوع، قــد أ

ــا مــن أفســس 1: 7 يه  ــل هــذا اإلعــالن تماًم واآليــة الــي تكِمّ
َداُهــْم ِمــْن يـَـِد 

َ
ِيــَن ف

َّ
، ال مزمــور 107: 2، اذلي يبــدأ: »يِلَُقــْل َمْفِديُّــو الــرَّبِّ

...« فهــل تــرى، أنــت لســت مفديـًـا إىل أن تقــول ذلــك. »اإليمــان  َعــُدوِّ
ْ
ال

ــر  ــالص )انظ ــو اخل ــم« ه ــرتاف بالف ــن »الع ــع، لك ــب« رائ يف القل
ــول  ــن إىل أن تق ــك، ولك ــدق ذل ــك أن تص ــة 10: 9-10(. ويمكن رومي

ذلــك، ليــس دليــك ذلــك.

ــْن  ــْم ِم َداُه
َ
ــَن ف ِي

َّ
ويقــول اجلــزء اثلــاين مــن املزمــور 107: 2: »... ال

ــه،  ــت في ــاكن اذلي كن ــكوك يف امل ــس دلي أي ش ــا لي «. وأن ــُدوِّ َع
ْ
ــِد ال يَ

ــد  ــم فــدايئ مــن ي ــدم يســوع، ت ــد العــدو. ولكــن ب فقــد كنــت يف ي
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العــدو. إنــه مــن دوايع سوري أن أقــول ذلــك: »بــدم يســوع، افتديــت 
مــن يــد الشــيطان. فأنــا لســت يف يــده بعــد اآلن.« وهــذه يه شــهاديت 

األوىل.

»خطاياي مغفورة«

ــا  ــة يقدمه ــارة هائل ــا أن أول عب ــس 1: 7، رأين ــودة إىل أفس بالع
ــا، تقــول أنــه نلــا أيًضــا  الكتــاب املقــدس هــو أننــا قــد افتدينــا. وثانيً
مغفــرة اخلطايــا بــدم يســوع. فبــدون ســفك ادلم، ليــس هنــاك مغفــرة 
ــدث  ــي نتح ــة ال ــهادة اثلاني ــني 9: 22(. والش ــر عراني ــة )انظ للخطي
عنهــا يه: »بــدم يســوع، ُغِفــرت لك خطايــاي.« وأود أن أضيــف لكمــة 
ــدث لك الفــرق. 

ُ
واحــدة مكونــة مــن مخســة أحــرف، مجيًعــا، ألنهــا حت

ــاي«. ــدم يســوع، غفــرت لك خطاي »ب

ــوع  ــه دم يس ــا يفعل ــهادة مل ــتخدمها يف الش ــرى سنس ــرة أخ وفق
ــا: ــا يه 1 يوحن ــبة نل بالنس

ــٌة 
َ
ك ــا رَشِ َن

َ
ل
َ
ــورِ، ف ــَو يِف انلُّ ــا ُه َم

َ
ــورِ ك َنا يِف انلُّ

ْ
ك

َ
ــل ــْن إِْن َس »َولِك

ــتمرار،  ــا ]باس ُرنَ ــِه ُيَطهِّ ــيِح ابْنِ َمِس
ْ
ــوَع ال ــٍض، َوَدُم يَُس ــَع َبْع ــا َم َبْعِضَن

ــا 1: 7(. ــٍة« )1 يوحن ــْن ُكِّ َخِطيَّ ــا[ ِم ــام، ودائًم وبانتظ

ُرنـَـا«  ويف اللغــة ايلونانيــة األصليــة، فــإن اللكمــة الــي ترتَجــم »ُيَطهِّ
ــه  ــذا أن ــي ه ــتمر. ويع ــارع املس ــن املض ــم الزم ــرف باس ــا يع يه يف م
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طاملــا أننــا نســري باســتمرار يف انلــور )وهــو رشط جيــب أن نســتوفيه(، 
فــإن دم يســوع املســيح يطهرنــا اآلن وبشــلك مســتمر مــن لك خطيــة. 
وهــذا جــزء مــن شــهادتنا ضــد اتهامــات العــدو: »دم يســوع املســيح، 

ــة«. ــن اهلل، يطهــرين اآلن مــن لك خطي اب

وشهادتنا اتلايلة مأخوذة من رومية:

ــَن  ــِه ِم ِ ــُص ب
ُ
ْل ــِه نَ ُروَن اآلَن بَِدِم ــَرِّ ــُن ُمَت ْ ــرًا َونَ ثِ

َ
 ك

َ
ْول

َ
ــاأل بِ

َ
»ف

َغَضــِب!« )روميــة 5: 9(
ْ
ال

فنحــن متــررون بــدم يســوع. وتعــي لكمــة متــرر »جعلــه بريئًا أو 
بــاًرا«؛ فقــد رصنــا أبــراًرا بــدم يســوع. ذللــك، هكــذا نشــهد بإســتخدام 

روميــة 5: 9: »بــدم يســوع، صــار يل بــر يســوع املســيح باإليمــان«.

وجنـد بُعـًدا إضافيًا من الر اذلي نلـا يف 2 كورنثـوس. وخترنا هذه 
اآليـة بأن يسـوع صار خطيـة نلا حـىت نتمكن من احلصـول ىلع بره:

 َخِطيَّــًة ]يســوع[، َخِطيَّــًة 
ْ

ــْم َيْعــرِف
َ
ِي ل

َّ
ـُه ]اهلل[ َجَعــَل ال نَـّ

َ
»أل

ْــُن بِــرَّ اهللِ فِيــِه« )2 كورنثــوس 5: 21(.
َ

ْجلَِنــا، نِلَِصــَر ن
َ
أل

ــا  ــري اذلايت. فأن ــس ب ــوم؛ ولي ــري لك ي ــدر ب ــو مص ــيح ه واملس
ــه؛ بــل  ــاًرا عــن طريــق القيــام بأفضــل مــا يمكنــي القيــام ب لســت ب

ــه. ــاهل بدم ــع، اذلي أن ــيح انلاص ــوع املس ــر يس ــو ب ــري ه ب
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مربرون، مقدسون

ــهد  ــا أن نش ــوس 5: 21، يمكنن ــة 5: 9 ، 2 كورنث ــتناًدا إىل رومي واس
ــو كنــت  ــا،« كمــا ل ــا مــرًرا، وبريئً ىلع انلحــو اتلــايل: »بــدم يســوع، أن
لــم أخطــيء أبــداً.« وهــذا هــو مــا يعنيــه اتلريــر حًقــا. ويبــدو األمــر 
كمــا لــو أنــي لــم أخطــأ أبــًدا؛ وأي يشء أقــل مــن ذلــك هــو دينونــة. 
فالــر الوحيــد اذلي يمكــن أن نقــرتب بــه جبــرأة مــن عــرش اهلل هــو 

الــر اذلي يبــدو كمــا لــو أننــا لــم خنطــئ أبــًدا.

ــد اآلن  ــم بع ــن يتذكره ــه ل ــول اهلل أن ــاي؛ ويق ــى لك خطاي وتُم
)انظــر أرميــا 31: 34(. وأنــا مغَطــى بمالبــس اخلــالص انلاصعــة ورداء 

ــس 5: 27(. ــعياء 61: 10؛ وأفس ــر إش ــر )انظ ال

ويقــدم عرانيــني 13 بُعــًدا آخــر دلم يســوع اذلي يمكننــا الشــهادة 
شــخصيًا عنــه؛ وخترنــا هــذه اآليــة بأننــا مقدســني بــدم يســوع:

ــَم 
َّ
ل
َ
ــِه، تَأ ــَدِم َنْفِس ِ ــْعَب ب َس الشَّ ــدِّ ــَيْ ُيَق ِ ــا، ل يًْض

َ
ــوُع أ ــَك يَُس ِ »ِلل

ــني 13: 12(. ــاِب« )عراني َ ــارَِج الْ َخ

ومــن الواضــح أنــه، أن يتــم تقديســنا يعــي أن نكــون مقدســني. 
وقــد أصبحــت أهميــة هــذه اللكمــات اغمضــة، ولكــن ليــس هنــاك 
ــاب  ــي للكت ــر يل اهلل يف دراس ــد أظه ــريف. وق ــى احل ــول املع ــك ح ش
ــه كمــا يمكنــك احلصــول ىلع ضمــان اخلــالص، يمكنــك  املقــدس أن
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ــدث  ــك حي ــرف أن ذل ــاج أن نع ــة. وحنت ــان القداس ــول ىلع ضم احلص
ــا، إن كنــت  باإليمــان. فباإليمــان، يمكنــك أن حتســب نفســك مقدًس

ــتويف رشوط اهلل. تس

ــدم  ــهادتنا: »ب ــإلدلء بش ــوم ل ــذا املفه ــتخدام ه ــة اس ــا طريق وهن
يســوع، قــد تقّدســت، ورصت مقّدًســا، وخمصًصــا هلل«. وقــد قــال الــرّب 
ــزًيا  ــل: »ولكــي أضــع تمي مــراًرا للفرعــون املــرصي عــن شــعبه إسائي
ــروج 8: 22؛ 9: 4(.  ــر خ ــعبك« )انظ ــعيب وش ــني ش ــرق ب ــدايئ ألف ــن ف م
وهــذا اتلميــزي الفــدايئ هــو مــا يقــف بــني إبليــس وبيــي. فمــا هــو هذا؟ 
إنــه دم يســوع. فأنــا ل أنتــيم إىل أرايض إبليــس؛ وبــدم يســوع ، نُِقلــت 
ــويس 1: 13(. ــر كول ــة اهلل )انظ ــن حمب ــوت اب ــالم إىل ملك ــوة الظ ــن ق م

اعتراف جريء

ــل  ــرشط أن نفع ــًدا، ب ــريء ج ــا ج ــون لك من ــع اهلل أن يك يتوق
ذلــك لســبب صحيــح. فــال تتفاخــر بمــا أجنزتــه أنــت أو كنيســتك أو 
ــوهل اهلل عــن  ــا يق ــك حــول م ــل باألحــرى، تكــون جرأت ــك. ب طائفت
مــا فعلــه دم يســوع مــن أجلــك. ول يمكنــك أبــًدا أن تكــون رصحيًــا 
جــًدا حيــال ذلــك، ألنــك، بفضــل جرأتــك، تعطــي لك املجــد والكرامــة 

للــرب يســوع املســيح.

ــا  ــي قمن ــدس ال ــاب املق ــرات الكت ــني لك فق ــع ب ــا اجلم ويمكنن
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ــا،  ــى يف مضامينه ــة عظ ــد ذات أهمي ــي تع ــىت اآلن، وال ــا ح بتغطيته
ــة  ــايل. ويف نهاي ــال اتل ــك املث ــي أعطي ــوي؛ ودع ــد ق ــرتاف واح يف اع
ــا إىل  ــات، جنبً ــن العرتاف ــزة م ــلة موج ــأقدم سلس ــل، س ــذا الفص ه
جنــب مــع مراجعهــا الكتابيــة املقابلــة، لســتخدامها يف شــلك مشــرتك 

ــة. ــهادة جريئ كش

بدم يسوع، يل فداء.

دم يسوع افتداين من يد إبليس.

بدم يسوع، ُغِفرت لك خطاياي.

دم يسوع املسيح يطهرين باستمرار من لك خطية.

بدم يسوع، أكون مرًرا، وأكون باًرا، كما لو كنت لم أخطيء أبًدا.

بدم يسوع، تقدست، ورصت مقّدًسا، خمصًصا هلل.

ويف خــريت للصــالة مــع انلــاس مــن أجــل اخلــالص، وجــدت أنــه 
إن اكن هنــاك شــلك واحــد مــن الشــهادات الــي ل حيبهــا إبليــس حبــق، 
فــي هــذا انلــوع مــن العــرتاف؛ ومــن امللفــت للنظــر كيــف يتفاعــل 
ــرتاف  ــرار الع ــم إق ــرك روح اهلل، ويت ــا يتح ــا. فعندم ــس ضده إبلي
ــار إىل درجــة أن تهييجــه للشــخص  الصحيــح، فــإن إبليــس ســوف يث

اذلي حيتــاج إىل اخلــالص يكــون واضًحــا للجميــع.
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ــاه ل جيــب اســتخدامه  وأرجــو أن تفهــم أن العــرتاف اذلي مجعن
كإجــراء روتيــي أو صيغــة حمفوظــة؛ بــل جيــب أن نعيشــه بالــروح.

ــيًطا  ــا وس ــة م ــح بطريق ــابق أصب ــام س ــه حاخ ــا كتب ــرأت كتابً ق
ــال  ــالص يف املســيح ون ــد إىل خــرة اخل ــا بع ــه جــاء فيم ــا ولكن روحيً
ــس ل  ــه، إىل أن إبلي ــار يف كتاب ــد أش ــدس. وق ــروح الق ــة ال معمودي
ــون عــن دم يســوع إن  ــن يتحدث ــا مــن انلــاس اذلي يكــون أقــل خوفً

ــدس. ــروح الق ــوة ال ــك بق ــوا ذل ــم يفعل ل

ول توجــد صيغــة آمنــة مــن شــأنها أن جتعلــك حتصــل عليــه؛ بــل 
فقــط مــن خــالل وجــود قــوة الــروح القــدس وِمســَحته ســوف تصبــح 

شــهادتنا فعالــة.

باملاء والدم

ــي  ــة ال ــهادات القوي ــة الش ــنضيف إىل قائم ــايل، س ــم اتل يف القس
يمكننــا أن نعلنهــا مــا تقــوهل لكمــة اهلل أن دم يســوع يفعلــه نلــا. لكــن 
 مــا ذكــره يوحنــا عــن كيــف يشــهد الــروح القــدس 

ً
دعــي أوضــح أول

ــاءِ  َم
ْ
َمِســيُح. الَ بِال

ْ
ــوُع ال ــاٍء َوَدٍم، يَُس  بَِم

َ
ت

َ
ِي أ

َّ
ــَو ال عــن يســوع: »هــَذا ُه

ــَو  وَح ُه ــرُّ نَّ ال
َ
ــَهُد، أل ِي يَْش

َّ
ــَو ال وُح ُه ــرُّ ِم. َوال ــاءِ َوادلَّ َم

ْ
ــْل بِال ــْط، بَ َفَق

«. )1 يوحنــا 5: 6(. وباتلأكيــد، جــاء يســوع باملــاء اكملعلــم العظيــم؛  َــقُّ الْ
وحــىت قبــل أن يذهــب إىل الصليــب، قــال تلالميــذه:
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ْمُتُكْم بِِه« )يوحنا 15: 3(.
َّ
ِي َك

َّ
الَِم ال

َ
ك

ْ
نِْقَياُء لَِسَبِب ال

َ
ْنُتُم اآلَن أ

َ
»أ

ومــع ذلــك، مــن املهــم جــًدا بالنســبة نلــا أن نفهــم أن يســوع لــم 
ــادات  ــن العب ــري م ــم )ألن الكث ــم العظي ــأت ملجــرد أن يكــون املعل ي
ــم،  ــل قــد جــاء أيًضــا اكلفــادي العظي ــك(. ب تقــودك إىل العتقــاد بذل
لــيك يضــع حياتــه ذبيحــة بديــاًل عنــا ويســفك دمــه الكفــاري. وهــذا 
ــاء، ولكــن  ــروح القــدس. فقــد جــاء يســوع بامل ــه ال ــا يشــهد علي م
ــروح القــدس هــو  ــا ال ــاء وادلم. إنم ــل جــاء بامل ــاء فقــط؛ ب ــس بامل لي

ــة ودم اذلبيحــة. ــاء اللكم ــن م اذلي يشــهد ىلع لك م

ــه،  ــا أتم ــوع وم ــن يس ــهد ع ــدس يش ــروح الق ــدأ ال ــا يب وعندم
صدقــوين، ســريتعد لك اجلحيــم. وعــالوة ىلع ذلــك، فــإن انلتائــج 
ــن أو  ــا يتحــررون مــن عرشي ــت أناًس ــد رأي ــا. فق ــة حًق ســتكون رائع
ثالثــني روًحــا رشيــرة، واحــدة تلــو األخــرى، وذلــك عندمــا يكونــون 
قــد أدلــوا بهــذه الشــهادة. ويف ابلدايــة، عندمــا حــاول بعض األشــخاص 
انلطــق بهــذا اإلعــالن عــن دم يســوع، لــم تســمح هلــم األرواح 
الشــيطانية حــىت بنطــق هــذه اللكمــات؛ فإنهــا ســوف ختنقهــم. لكــن 
بينمــا نبــدأ بالرجــوع بالشــهادة، واحــًدا تلــو اآلخــر، فــإن هــذه األرواح 

ــرج. ــت خت ــرة اكن الرشي
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قوة اإلعالن

هنـا عبـارة فعالـة أخـرى يمكـن إضافتهـا إىل اعرتافنا املشـرتك: 
س بدم  ـر، ومقدَّ »جسـدي هـو هيلك للـروح القدس، وهو مفـدي، ُمطهَّ
يسـوع؛ وإبليـس ليـس هل يّف مـاكن. وإبليـس ليـس هل سـلطان هل يلع« 

)انظـر 1 كورنثـوس 6: 19؛ رؤيـا 5: 9؛ يوحنـا 14: 30؛ لوقـا 10: 19(.

ــجلة يف  ــارة مس ــاله يه عب ــورة أع ــل املذك ــن اجلم ــدة م ولك واح
ــدأ يف  ــركك روح اهلل تلب ــا حي ــك، فعندم ــا ذلل ــدس. ووفًق ــاب املق الكت

ــة. ــج هائل ــة نتائ ــدأ يف رؤي انلطــق بهــم، ســوف تب

وقــد ترغــب يف الســتمرار يف قــول هــذه اجلمــل مــراًرا وتكــراًرا، 
ــا  ــك، لكم ــن ألن ــرًيا، ولك ــيحدث تغي ــا س ــرد تكراره ــس ألن جم لي

تقوهلــا، ســوف تنمــو يف اإليمــان واتلصديــق.

ــب.  ــر قل ــن ظه ــا ع ــزية حلفظه ــاك م ــة، وهن ــق قوي ــذه حقائ وه
فكيــف تفعــل ذلــك؟ حيــدث ذلــك بتكــرار العبــارات بفمــك. ولكمــا 
ــني.  ــون فعال ــث يصبح ــك، حي ــون إىل قلب ــوت اعل، يدخل ــم بص تقوهل
ــم يضــع  ــة 10: 9، ل وهلــذا الســبب، يف احلديــث عــن اخلــالص يف رومي
. وقــد يكــون نهــج 

ً
؛ بــل وضــع »العــرتاف« أول

ً
بولــس »اإليمــان« أول

ــال: ــه ق ــا، لكن ــا تلفكرين بولــس خمالًف
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نَّ اهللَ 
َ
بـِـَك أ

ْ
ــَت بَِفِمــَك بِالــرَّبِّ يَُســوَع، َوآَمْنــَت بَِقل

ْ
نَّــَك إِِن اْعَرَف

َ
»أل

ْصــَت« )روميــة 10: 9(.
َ
ْمــَواِت، َخل

َ
اَمــُه ِمــَن األ

َ
ق
َ
أ

ومن املثري لالهتمام، أن بولس قال يف اآلية اتلايلة:

َخالَِص« )رومية 10:10(.
ْ
 بِِه لِل

ُ
َفَم ُيْعَرَف

ْ
، َوال ِرِّ

ْ
َب يُْؤَمُن بِِه لِل

ْ
َقل

ْ
نَّ ال

َ
»أل

ــا ممــا إن كنــت تصــدق شــيئًا مــا،  ــم تكــن متأكــًدا تماًم ــإن ل ف
فابــدأ بنطقــه؛ وعندمــا تقــول ذلــك، ســوف تصدقــه. اكن دلى ســميث 
وجيلــزورث خدمــة شــفاء وتبشــري خــالل انلصــف األول مــن القــرن 
ــرة  ــيء ونظ ــيط م ــج بس ــه نه ــرية، اكن دلي ــواح كث ــن ن ــن. وم العرشي
ثاقبــة. فعندمــا اكن يقتبــس روميــة 9، اكن يقتبــس أيًضــا روميــة 10: 17، 
َــَرُ بَِكلَِمــِة اهللِ«. وقــد وصــل إىل 

ْ
َــَرِ، َوال

ْ
الــي تقــول: »إًِذا اإِليَمــاُن بِال

اســتنتاج، هــو: »إن أردت أن أؤمــن بــيء يف لكمــة اهلل، جيــب أن أبــدأ 
أقــول ذلــك بصــوت اعٍل. وعندمــا أســتمع إىل نفــي أقــول ذلــك، أبــدأ 
ــت  ــا؛ ويه ليس ــة تماًم ــة وكتابي ــة منطقي ــذه املمارس ــه.« وه يف تصديق

ســخيفة بــأي وســيلة.

ربط الكتاب املقدس

قــد وعدتكــم أنــه يف نهايــة هــذا الفصــل ســأقدم لكــم سلســلة 
موجــزة مــن اإلعرتافــات والكتابــات املقدســة اخلاصــة بهــم لــيك يتــم 

دجمهــا لســتخدامها كشــهادة جريئــة. وهــا يه:
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–بــدم يســوع، افتديــت مــن يــد الشــيطان. وبــدم يســوع، ُغِفــرت 
ــاي )انظــر افســس 1: 7(. لك خطاي

ــة  ــن لك خطي ــي اآلن م ــن اهلل، يطهرنـ ــيح، اب ــوع املس دم يس
)انظــر 1 يوحنــا 1: 7(.

ــم  ــت ل ــو كن ــا ل ــا، كم ــد رصت بريئً ــرر، وق ــا م ــوع، أن ــدم يس ب
ــة 5: 9(. ــر رومي ــًدا )انظ ــيء أب أخط

بــدم يســوع، تقدســت، وقــد رصت مقّدًســا، خمصًصــا هلل 
)انظــر عرانيــني 13: 12(.

س بــدم  ــر، ومقــدَّ جســدي هيــلك للــروح القــدس، مفــدي، مطهَّ
ــوة يلّع )انظــر              ــي داخــي ول ق ــه مــاكن فـ ــس لـ ــس لي يســوع. وإبلي

ــا 10: 19(. ــا 14: 30؛ لوق ــا 5: 9؛ يوحن ــوس 6: 19؛ رؤي 1 كورنث

ــة  ــهادة )وإن لــم تكــن قائم ــات الش هــذه سلســلة مــن لكم
شــاملة( يمكننــا إعالنهــا. ومــن خالهلــا، نشــهد عــن قــوة دم يســوع،      

ــه. ــس نفس ــب ىلع إبلي ــايل نتغل وباتل

ــا  والشــهادة يه ســالح قــوي، وجــزء مــن ترســانة أســلحة يمكنن
ــد  ــل. وتلأكي ــة بالاكم ــائل روحي ــة بوس ــرصة اكمل ــب ن ــا لكس توظيفه
هــذه انلــرصة، دعونــا ننتــي بإعــالن اإلنتصــار اذلي ننــاهل باألســلحة 
الــي قدمهــا نلــا اهلل. فــإن كنــت قــادًرا ىلع اإلعــالن عــن هــذا املقطــع 

بصــوت مرتفــع، أرجــوك افعــل ذلــك:
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َــارُِب. 
ُ

ََســِد ن ْســَنا َحَســَب اجلْ
َ
ََســِد، ل ُك يِف اجلْ

ُ
ــا نَْســل َنــا َوإِْن كنَّ نَّ

َ
»أل

ــاِدَرٌة بِــاهللِ َعَ َهــْدِم 
َ
يَْســْت َجَســِديًَّة، بَــْل ق

َ
ْســلَِحُة ُمَاَرَبتَِنــا ل

َ
 أ

ْ
إِذ

ُحُصــوٍن« )2 كورنثــوس 10: 3- 4(.

ــذا  ــام ه ــن خت ــرتب م ــن نق ــرى وحن ــرة أخ ــا م ــا نعلنه ودعون
الفصــل:

ــاِدَرٌة بـِـاهللِ َعَ َهــْدِم 
َ
يَْســْت َجَســِديًَّة، بَــْل ق

َ
ْســلَِحُة ُمَاَرَبتَِنــا ل

َ
 أ

ْ
»إِذ

ُحُصــوٍن.«
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الفصل الثاني والعشرون
ضد كل النزاعات

بعــد تقديــم مثــل هــذه اإلعالنــات القويــة يف الفصــل الســابق، هل 
أنــت مســتعد دلراســة حــدث كتــايب أحدثــت فيــه اإلعالنــات املماثلــة 
انتصــاًرا اكمــاًل؟ ســنجد القصــة يف 2 أخبــار 20. والقصــة تصــف الوضــع 
يف العهــد القديــم اذلي حقــق فيــه ملــك يهــوذا وشــعبه نــرًصا عســكرًيا 
اكمــاًل دون اســتخدام ســالح واحــد »جســدي« أو »مــادي«. وقــد اكن 

انتصــاًرا جــاء مــن خــالل تطبيــق األســلحة الروحيــة ول يشء ســواها.

ــه  ــري إىل أن ــمحوا يل أن أش ــة، اس ــذه القص ــدرس ه ــل أن ن وقب
ــتخدم  ــول هلل أن يس ــي واملقب ــن الطبي ــم، اكن م ــد القدي ــل العه يف ظ
شــعبه أســلحة احلــرب املاديــة، ألن ذلــك اكن جــزًءا مــن انلظــام اذلي 
ــوا يف  ــا حيتاجــون إىل أن يكون ــوا هــم أيًض ــع، اكن ــه. وبالطب اعشــوا في
عالقــة صحيحــة مــع اهلل وأن يتبعــوا توجيهاتــه مــن أجــل احلصــول ىلع 
انلــرصة. ومــع ذلــك، اكنــت هنــاك أوقــات داع فيهــا اهلل إىل اســتخدام 
ــة  ــك يف عملي ــاف، وذل ــل التســبيح واهلت ــة فقــط، مث األســلحة الروحي

ــم. هزيمــة أعدائه

ــا ألفســس 6: 12، فــإن مصارعتنــا  وبموجــب العهــد اجلديــد، وفًق
ليســت ضــد اللحــم وادلم. فنحــن ل حنــارب البــرش وإنمــا الرياســات 
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والســالطني الرشيــرة. ذللــك، فأســلحة حماربتنــا ليســت جســدية، كمــا 
أعلننــا للتــو مــن 2 كورنثــوس 10: 3- 4. فــإن اكن شــعب اهلل، بموجــب 
ــا  ــكرًيا عظيًم ــرًصا عس ــق ن ــتطاع أن حيق ــد اس ــم، ق ــد القدي العه
باســتخدام األســلحة الروحيــة، فكــم باحلــري جيــب أن ينطبــق هــذا 
علينــا حنــن اذليــن يعيشــون يف عــرص العهــد اجلديــد ونظامــه اذلي هــو 

ــا؟ مناســب ورويح تماًم

منوذج للحروب الروحية

ــار 20.  ــا اآلن إىل القصــة املذكــورة يف 2 أخب ــا نلفــت انتباهن دعون
ــدث  ــذا احل ــدوث ه ــة ح ــن كيفي ــزة ع ــة موج ــاء خلفي ــأبدأ بإعط وس
الكتــايب. وقــد اكنــت الشــخصية الرئيســية يف القصــة هــو يهوشــافاط، 
ــد  ــة. وق ــوذا اجلنوبي ــة يه ــعب اهلل يف مملك ــد ش ــح وقائ ــك الصال املل
ــزو اململكــة  ــدم تلغ ــة تتق ــوش األعــداء اهلائل ــغ يهوشــافاط أن جي بِل

ُ
أ

مــن الــرشق. وقــد أدرك ىلع الفــور أن أمتــه لــم تكــن تملــك املــوارد 
العســكرية أو األعــداد الاكفيــة ملقاومــة هــذا اجليــش الغريــب 

ــه. ــب علي واتلغل

واعرتافًـا بهـذا الواقع، حتـول يهوشـافاط تماًما إىل العالـم الرويح. 
وباسـتخدام سلسـلة مـن األسـلحة الروحيـة، حصـل هو وشـعبه ىلع 
انلـرص الاكمـل، إىل احلـد اذلي لـم يضطـروا فيـه مطلًقـا إىل إطـالق 
سـهم، أو ريم رمح، أو اسـتخدام السـيف. ولك مـا اكن عليهم فعله هو 
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مجـع الغنائـم من جثـث أعدائهم. ولم يفلـت أحًدا مـن أعداءهم حيًا، 
فجمعـوا لك غنائـم احلرب. واكن املجهـود الوحيد اذلي بذلـوه هو قضاء 
ثالثـة أيـام يف مجـع الغنائم، ألنـه اكن يوجد الكثري منهـا. فإن لم يكن 

هـذا هـو انلـرص الاكمـل، فأنا ل أعـرف ما هـو إًذا انلـرص الاكمل.

ــو  ــة وه ــرب الروحي ــايل للح ــبه مث ــوذج ش ــة يه نم ــذه القص وه
ــذه  ــن ه ــدة م ــة واح ــد مجل ــوم. ول توج ــعب اهلل ايل ــق ىلع ش ينطب
القصــة غــري صاحلــة للتطبيــق. وإن اختــذ شــعب اهلل نفــس اإلجــراء، 

ــها. ــج نفس ــيحصلون ىلع انلتائ فس

االلتفات اىل اهلل

ــا.  ــانًا مثلن ــا إنس ــه اكن أيًض ــا، ولكن ــاًك عظيًم ــافاط مل اكن يهوش
ــا اكن يف  ــا اغزًي ــل هل أن جيًش ــا قي ــه عندم ــرد فعل ــو ســجل ل ــذا ه وه
ــافاط  ــد اكن يهوش ــار 20: 3(. فق اُط« )2 أخب

َ
ــاف  َيُهوَش

َ
ــاف َخ

َ
ــق: »ف الطري

ــق الــي  ــم يكــن إنســانًا أمحــق؛ فقــد نظــر إىل احلقائ ــه ل إنســانًا، لكن
ــي. ــال الطبي ــوف يف املج ــًدا للخ ــببًا جي ــاك س ــه، وأدرك أن هن أمام

وينطبــق الــيء نفســه ايلــوم. فــي بعــض انلــوايح، يمكــن أن 
ــا. وليــس مــن غــري املناســب  نقــول إن قــوى الــرش يمكــن أن تغمرن
أن خنــاف؛ فيجــب أن نكــون موضوعيــني ونــرى األوضــاع كمــا يه. 
ولكــن عندمــا نتحــول عــن اخلــوف بالتلفــات إىل اهلل، فإنــه جيلــب 
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نلــا احللــول للمعضــالت الــي نواجههــا. وقــد ذكرنــا يف النتصــار اذلي 
قرأنــاه يف هــذه القصــة اســتخدام ابلعــض مــن األســلحة الروحيــة الــي 

اكن تركزينــا عليهــا يف هــذا الكتــاب.

خطوات للنصرة

وبدايــة مــن رد فعــل يهوشــافاط ىلع تلــك األزمــة، دعونــا 
  ــع. ــذا املقط ــف يف ه ــي تتكش ــرصة ال ــوات انل ــف خط نكتش

1( الصوم

ــاَدى بَِصــْوٍم  ، َونَ ــَب الــرَّبَّ
ُ
ــُه يِلَْطل اُط وََجَعــَل وَْجَه

َ
 َيُهوَشــاف

َ
َخــاف

َ
»ف

ــار 20: 3(. ــوَذا« )2 أخب يِف ُكِّ َيُه

ــم اســتخدام  ــد ت الســالح األول يف هــذه القصــة هــو الصــوم. وق
ــات  ــي حلظ ــور. ف ــر العص ــعب اهلل ىلع م ــل ش ــن قِبَ ــالح م ــذا الس ه
األزمــة، عــرف شــعب اهلل دائًمــا أن الصــوم هــو الطريقــة الــي جيــب 

ــا. أن يســتجيبوا به

2( االجتماع

يًْضــا ِمــْن ُكِّ ُمــُدِن َيُهــوَذا 
َ
. َجــاُءوا أ وا الــرَّبَّ

ُ
ل
َ
»َواْجَتَمــَع َيُهــوَذا لِيَْســأ

« )2 أخبــار 20: 4(. وا الــرَّبَّ
ُ
ل
َ
لِيَْســأ



 287

ضد كل النزاعات

واخلطــوة اتلكتيكيــة العظيمــة اتلايلــة اكنــت أن جيتمــع شــعب اهلل 
مًعــا؛ ومثــل هــذا اتلجُمــع هــو مــا يطلبــه منــا اهلل. فهــو لــم يعــد يبــارك 
انلــاس اذليــن خيرجــون فقــط للرتويــج لكنائســهم اخلاصــة أو لإلضافــة 
إىل أعدادهــم مــن األعضــاء. فأنــت ل تســتطيع أن جتعــل اهلل يبــارك مــا 
هــو غــري مهتــم بمباركتــه. أمــا إن بــدأت تفعــل مــا يريــده اهلل منــك أن 

تفعلــه، فســوف تندهــش مــن الكيفيــة الــي ســيبارك بهــا.

ــون  ــن يك ــيحيًا، فل ــك مس ــجن لكون ــتوضع يف الس ــت س إن كن
مــن املهــم جــًدا مــا إن كنــت مســجونًا لكونــك مــن امليثودســتيني، أو 
ــرك  ــف يتح ــرى كي ــا أن ن ــك. ويمكنن ــروم الاكثويل ــني، أو ال املعمداني
الــروح يف مجيــع أحنــاء العالــم يف العديــد مــن األماكــن املتنوعــة، ألن 
اهلل ليــس مهتًمــا ابلتــة بالطوائــف؛ ولك مــا يريــده هــو منــر جيمــع فيــه 

ــا. شــعبه مًع

ومــن املثــري لالهتمــام، أن اتلجمــع اذلي يريــده اهلل يكــون 
ــرى  ــس أو اخلــدام. وحنــن ن ــون، ل الكنائ ــه انلــاس العادي ــادر ب ــد ب ق
العديــد مــن املنظمــات العلمانيــة الــي يتحــرك اهلل مــن خالهلــا والــي 

ــا روحــه. يســكب به

قبــل ســنوات، ويف واحــدة مــن رحــاليت إىل نيوزيلنــدا وأســرتايلا، 
ــن نظمــوا الجتمــااعت ومجعــوا  ــني هــم اذلي اكن معظــم انلــاس العادي
العديــد مــن الطوائــف مًعــا. ول يهتــم اهلل بالتســميات أو وضــع أوئلــك 
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اذليــن جيتمعــون، لكنــه يبحــث عــن منصــة يســتطيع شــعبه أن جيتمعوا 
فيهــا مًعــا. إذن، فاخلطــوة اثلانيــة الكــرى يف انتصــار يهــوذا حتــت قيــادة 

يهوشــافاط يه أنهــم اجتمعــوا مًعــا.

3( الصالة / الشهادة

وجند اخلطوة اثلاثلة العظيمة يف 2 أخبار 20، بداية من اآلية 5:

ــرَّبِّ  ــِت ال ــلِيَم يِف َبْي وُرَش
ُ
ــوَذا وَأ ــِة َيُه اُط يِف َجَاَع

َ
ــاف ــَف َيُهوَش

َ
َوق

َ
»ف

ــار 20: 6-5(. ــا، ...« )2 أخب ــا َربُّ إَِل آبَائَِن ــاَل: »يَ
َ
ــَدةِ َوق َِدي ارِ اجلْ ــاَم ادلَّ َم

َ
أ

ــا،  ــا هن ــه بكامله ــوم بتضمــني صالت ــن نق صــى يهوشــافاط؛ ول
ــه  ــاذا؟ ألن ــة. ومل ــات، ولكنهــا صــالة نموذجي والــي تســتمر لســبعة آي
ــافاط  ــام يهوش ــد ق ــة؛ وق ــة اهلل املكتوب ــاس لكم ــا ىلع أس ــى لكيً ص
بتذكــري اهلل بكلمتــه ووعــوده. ثــم قــال، يف الواقــع، »اآلن حنــن نتمســك 

ــه«. بــك تلحقيــق مــا وعــدت ب

وقــد قمــت مــراًرا باتلعليــم فيمــا يتعلــق بصــالة داود يف 1 أخبــار 17، 
َعْل 

ْ
، ... َواف َهــا الــرَّبُّ يُّ

َ
واملفتــاح هــو يف مــا قــاهل داود يف العــدد 23: »َواآلَن أ

ــاهل،  ــا ق ــرب بم ــام ال ــك أم ــتطيع أن تتمس ــا تس ــَت«. فعندم ــا َنَطْق َم
َ
ك

يمكنــك أن تطمــن إىل أنــه ســيقوم بذلــك. ومــع ذلــك، فــإن صليــت 
ــري  ــة وغ ــك ضعيف ــتكون صالت ــة، س ــة اهلل املكتوب ــل لكم ــت جته وأن
ــك؛ فيجــب أن تعــرف الكتــاب  ــدة. ول توجــد طريقــة جبانــب ذل مؤكَّ



 289

ضد كل النزاعات

املقــدس. وىلع ســبيل املثــال، ل يمكنــك الشــهادة عــن مــا تقــوهل لكمــة 
اهلل عــن ادلم إن كنــت ل تعــرف مــا تقــوهل لكمــة اهلل. ول يمكنــك أن 

تصــي ىلع أســاس اللكمــة إن كنــت ل تعــرف اللكمــة.

عــرف يهوشــافاط لكمــة اهلل؛ واكن يعــرف اإلعــالن اإللــي املوجود 
ــوم بتذكــري  ــك اإلعــالن؛ واكن يق ــه، واكن يصــي ىلع أســاس ذل يف أيام
اهلل مــن األحــداث اتلارخييــة. فقــد قــام بتذكــري اهلل بوعــوده؛ ثــم قــال، 

يف األصــل: »واآلن، يــا رب، األمــر مــرتوك لــك«.

4( حركة الروح

ــروح  ــة بال ــة للطبيع ــزة خارق ــه معج ــة، نواج ــة الرابع يف املرحل
القــدس. فبعــد أن صامــوا، وبعــد أن اجتمعــوا، وبعــد أن صلــوا، 

ــوة. ــاءت انلب ــا ج عنده

وِيِّ 
َّ
ِريَّــا بـْـِن َبَنايـَـا بـْـِن يَِعيئِيــَل بـْـِن َمتَّنِيَّــا الــال

َ
»َوإِنَّ َيَْزئِيــَل ْبــَن َزك

ــاَل:  ــِة، َفَق ََماَع ــِط اجلْ ــرَّبِّ يِف َوَس ــِه ُروُح ال ْي
َ
، َكَن َعل

َ
ــاف ــِي آَس ــْن بَ ِم

اُط. 
َ
ــُك َيُهوَشــاف َملِ

ْ
ــا ال َه يُّ

َ
وُرَشــلِيَم، وَأ

ُ
َن أ ــا َجِيــَع َيُهــوَذا َوُســاكَّ ــْوا يَ »اْصَغ

ــار 20: 14- 15(. ُكــْم...« )2 أخب
َ
ــرَّبُّ ل ــاَل ال

َ
ــَذا ق

َ
هك

وقــد جــاء روح الــرب ىلع حيزئيــل. ذللــك، لــم يكــن حيزئيــل هــو 
اذلي يتحــدث؛ بــل اكن اهلل يتلكــم مــن خــالهل. ومــا قــاهل اهلل اكن لكمــة 
توجيهيــة مــن اإلســتنارة، واحلــث، والراحــة، واتلوجيــه. وقــد اكن ذلــك 
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ــل  ــة؛ ب ــم يكــن إدان ــا أيًضــا. فهــو ل ــه اكن مرحيً ــة إرشــاد؛ إل أن بمثاب
اكن تشــجيًعا. وبرصاحــة، أنــا ل أحبــث عــن انلــاس يلتنبــؤا بكلمــات 
ادلينونــة يلّع؛ فــدلي مــا يكــي مــن مصــادر اإلحبــاط دون أن يتنبــأ 

انلــاس يلحبطــوين.

واكنــت اللكمــات األوىل الــي تكلــم بهــا الــرب عــن يهوشــافاط يه: 
ثـِـرِ،...« )2 أخبــار 20: 15(.

َ
ك

ْ
ُْمُهــورِ ال ــوا َوالَ تَْرتَاُعــوا بَِســَبِب هــَذا اجلْ

ُ
َاف

َ
»الَ ت

ــعبه: »ل  ــال لش ــدس أن اهلل ق ــاب املق ــا يف الكت ــرة قرأن ــم م ك
ختــف!« قيــل يل أن هــذه العبــارة تظهــر ثالثمائــة ومخســة وســتني مــرة 
ــام  ــن أي ــوم م ــلك ي ــدة ل ــرة واح ــذا م ــي ه ــدس؛ ويع ــاب املق يف الكت

الســنة.

وكــم مــرة ســمعنا بأنفســنا اهلل وهــو يقــول نلــا: »ل ختافــوا«؟ يف املرة 
األوىل الــي تلقيــت فيهــا رســالة نبــوة شــخصية عــي، كنــت مســتلقيًا 
ىلع أرضيــة ســيارة إســعاف عســكرية، صاعــًدا عــر الصحــراء 
الغربيــة مــن شــمال إفريقيــا إىل خــط اجلبهــة اســتعداًدا ملعركــة 
العلمــني. ويف ذلــك الوقــت، كنــت قلًقــا بعــض الــيء، وأتســاءل مــا 
اذلي ســيحدث. وىلع الفــور، شــعرت بهــذه احلــرارة الرائعــة يف معــديت، 
وفكــرت يف نفــي: اآلن ســأتكلم بألســنة. ومــع ذلــك جاءت الرســالة 
يف شــلك نبــوءة؛ فقــد قــال الــرب: »ل ختــف.« واكنــت لكمــات اهلل األوىل 

يل مشــجعة: »لــن ختــاف«.
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وحنن نرى نفس انلوع من الرسائل انلبوية املتواصلة يف اآلية 15:

َــْرَب  نَّ الْ
َ
ثـِـرِ، أل

َ
ك

ْ
ُْمُهــورِ ال ــوا َوالَ تَْرتَاُعــوا بَِســَبِب هــَذا اجلْ

ُ
َاف

َ
»الَ ت

ُكــْم بـَـْل هللِ« )2 أخبــار 20: 15(.
َ
يَْســْت ل

َ
ل

ــه  ــض اتلوجي ــاء بع ــة، ج ــجعة املدهش ــة املش ــك اللكم ــد تل وبع
ــه  ــا يفعل ــدو، وم ــع الع ــون م ــث يتقابل ــة اتلحــرك، حي املحــدد لكيفي
العــدو. ولــن حنتــاج إىل ادلخــول يف لك هــذه اتلفاصيــل؛ فيمكنــك أن 

ــار 20: 16 - 17.  ــك يف 2 أخب ــا بنفس تقرأه

ثــم جــاءت اســتجابة انلــاس ىلع هــذا اإلعــالن؛ ومــن الواضــح من 
اســتجابتهم أن اإلعــالن اذلي نالــوه مــن الــرب اكن واهــب للحيــاة؛ فقد 
 اجلــو. إن اللكمــات انلبويــة احلقيقيــة ل تــرتكك تشــعر  أنهضهــم، وغــريَّ
كمــا لــو أن بطانيــة مبللــة قــد ألقيــت فوقــك. بــل أن اللكمــات انلبويــة 
ــذا  ــا. وه ــو اكن مكهَرًب ــا ل ــواء كم ــل اهل ــك؛ ويه جتع ــة تنهض احلقيقي
ــة  ــوة األصيل ــة صحيحــة؛ فانلب ــة انلبوي ــت اللكم ــد إن اكن ــار جي اختب

ســتكون منِهضــة، وحمِفــزة، وتتمــاىش مــع مقاصــد اهلل.

وُرَشــلِيَم 
ُ
ُن أ ْرِض، َوُكُّ َيُهــوَذا َوُســاكَّ

َ
اُط لِوَْجِهــِه َعَ األ

َ
َخــرَّ َيُهوَشــاف

َ
»ف

« )2 أخبــار 20: 18(. َمــاَم الــرَّبِّ ُســُجوًدا لِلــرَّبِّ
َ
َســَقُطوا أ

ســيكون مــن الســهل علينــا أن نفقــد ضخامــة مــا حــدث هنــا. 
فيمكنــك أن تقــرأ اآليــة 18 عــرشات املــرات دون أن تتصــور مــا يعنيــه 
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أن يســقط عــدة آلف مــن األشــخاص ىلع األرض يف وقــت واحــد. )يف 
ــارج  ــتجابة خ ــذه الس ــل ه ــر مث ــوم، تعت ــس ايل ــن الكنائ ــد م العدي

انلظــام(.

 .
ً

فلمــاذا يقــع انلــاس حتــت قــوة اهلل؟ هــذه القصــة تعطينــا مثــال
ــزنل ىلع  ــا ن ــوا: »اآلن، دعون ــدام قال ــض اخل ــك ألن بع ــن ذل ــم يك فل
ــع وىلع  ــك اتلجم ــا إىل ذل ــرك يشء م ــك، حت ــن ذل  م

ً
ــدل ــا«. وب ركبن

ــا. ــف يف حضوره ــن أن تق ــة ل يمك ــعب بطريق الش

ــرب  ــرأ عــن جمــد ال ــاب املقــدس، نق يف أماكــن أخــرى يف الكت
ــتطع  ــم يس ــات، ل ــذه األوق ــي ه ــليمان. ف ــلك س ــاء إىل هي ــا ج عندم
الكهنــة الوقــوف يلقدمــوا خدمتهــم بســبب قــوة جمــد الــرب. وبعــد لك 
يشء، يشــهد الكتــاب املقــدس أن لك اجلســد هــو عشــب، وأنــه عندمــا 
تهــب ريــح الــروح القــدس ىلع العشــب، يتــالىش العشــب واألزهــار 
)انظــر إشــعياء 40: 6- 8(. إن جســدنا يذبــل ببســاطة يف حضــور روح 

اهلل. 

5( التسبيح

مــا اذلي حــدث بعــد ذلــك؟ دلينــا ســالح واحــد فقــط تلغطيتــه، 
وهــو اكف تماًمــا. إنــه التســبيح:

ــَن  ُقورَِحيِّ
ْ
ــِي ال ــْن بَ ــَن َوِم َقَهاتِيِّ

ْ
ــِي ال ــْن بَ ــوَن ِم وِيُّ

َّ
ــاَم الال »َفَق
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ــار 20: 19(. ا« )2 أخب ــدًّ ــٍم ِج ــْوٍت َعِظي ــَل بَِص ائِي ــرَّبَّ إَِل إِْسَ ــبُِّحوا ال لِيَُس

أنــا ممــن لألصــوات العايلــة؛ فهــل أنــت كذلــك ؟ بعــض انلــاس 
ــد،  ــع باتلأكي ــر رائ ــذا أم ــي«. وه ــرب يف بي ــبح ال ــا أس ــون يل: »أن يقول
لكــن ل جيــب نلــا أن نبقيــه يف ابليــت فقــط؛ بــل دعــوه خيــرج. ويف 
املناســبات املناســبة، جيــب علينــا مجيًعــا أن نســبح الــرب بصــوت اعل. 
أنــا لســت ماهــًرا جــًدا يف الغنــاء، ولكــن صــويت مرتفــع جــًدا، وأنــا 

ــرب. ــا ىلع اســتعداد لســتخدامه مــن أجــل ال دائًم

ــْم  ــَد ُخُروِجِه ــوَع. َوِعْن ــِة َتُق يَّ  بَرِّ
َ

ــوا إِل ــا وََخرَُج ــُروا َصَباًح »َوَبكَّ
ــا  ــَمُعوا يَ ــجيعهم[: »اْس ــة لتس ــم لكم ــدم هل ــاَل ]ق

َ
اُط َوق

َ
ــاف ــَف َيُهوَش

َ
َوق

نْبَِيائـِـِه 
َ
َمُنــوا. آِمُنــوا بِأ

ْ
وُرَشــلِيَم، آِمُنــوا بِالــرَّبِّ إِلِهُكــْم َفَتأ

ُ
َن أ َيُهــوَذا َوُســاكَّ

ــبِِّحَن يِف  ــرَّبِّ َوُمَس ــَن لِل ــاَم ُمَغنِّ
َ
ق
َ
ــْعَب أ ــاَر الشَّ ــا اْستََش مَّ

َ
ــوا«. َول َفُتْفلُِح

ــُدوا  ــَن: »اْحَ ائِلِ
َ
ــَن َوق ُمَتَجرِِّدي

ْ
ــاَم ال َم

َ
ــْم أ ــَد ُخُروِجِه ــٍة ِعْن َس ــٍة ُمَقدَّ زِيَن

ــار 20: 21-20( ــُه««. )2 أخب ــِد رَْحََت بَ
َ
 األ

َ
نَّ إِل

َ
ــرَّبَّ أل ال

ووفًقــا للمعايــري العســكرية احلديثــة، ربمــا يتــم اعتبــار املغنيــني 
غــري رضوريــني وأمــر ثانــوي يف الطريــق. إل أنهــم يف الواقــع لــم يكونوا 
كذلــك، فقــد اكن هــذا هــو مفتــاح النتصــار لكــه، أي التســبيح. أرجــو 

مالحظــة مــا هــو موجــود يف اآليتــني اتلايلتــني:

ــِي  ــًة َعَ بَ ِمَن
ْ
ك

َ
ــرَّبُّ أ ــَل ال ــبِيِح َجَع ــاءِ َوالتَّْس ِغَن

ْ
وا يِف ال

ُ
ــَدأ ــا اْبَت مَّ

َ
»َول
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ــاَم 
َ
وا. َوق ــَسُ انَْك

َ
ــوَذا ف ــَن َعَ َيُه ــِعر اآلتِ ــِل ِس ــوآَب وََجَب ــوَن َوُم َعمُّ

ــْم.  وُه
ُ
ــْم َويُْهلِك ُموُه ــِعر يِلَُحرِّ ــِل ِس ِن َجَب ــاكَّ ــوآُب َعَ ُس ــوَن َوُم ــو َعمُّ َبُن

ــٍض«                      ــالَِك َبْع ــْم َعَ إِْه ــاَعَد َبْعُضُه ــِعر َس ِن ِس ــاكَّ ــْن ُس ــوا ِم َرُغ
َ
ــا ف مَّ

َ
َول

)2 أخبــار األيــام 20: 22- 23(.

ــي  ــالة ال ــرة للص ــة ظاه ــة دقيق ــة يه نتيج ــذه انلتيج ــت ه واكن
ِســنََتُهْم...« )مزمــور 55: 9(؛ وقــد 

ْ
ل
َ
ْق أ ــرِّ

َ
، ف ْهلـِـْك يـَـا َربُّ

َ
ذكرتهــا ســابًقا: »أ

انقلبــوا ضــد بعضهــم ابلعــض. فكــم عــدد املواقــف الــي قــد يكــون 
علينــا فيهــا الوقــوف إىل الــوراء، والصــالة، ثــم النتظــار لــرى مــا اذلي 

ســيخرج منهــا؟

ــؤال اذلي  ــوذا، فالس ــعب يه ــافاط وش ــة يهوش ــدرس قص ــا ن وبينم
ــة، يه:  ــة؟ واإلجاب ــرصة فعال ــت انل ــىت أصبح ــو: م ــه ه ــرح نفس يط
عندمــا بــدأوا يف الغنــاء والتســبيح؛ فهــذا هــو الوقــت اذلي تعامــل فيــه 

ــرب مــع عدوهــم. ال

إىل األبطال اجملهولني

وها يه انلتيجة انلهائية لصالتهم وتسبيحهم: 

ُْمُهــورِ َوإَِذا  َْو اجلْ ُعــوا نَ
َّ
يَّــِة َتَطل َرِّ

ْ
ــِب يِف ال

َ
َمْرق

ْ
 ال

َ
ــا َجــاَء َيُهــوَذا إِل مَّ

َ
»َول

ــار 20: 24(. ــٌد« )2 أخب َح
َ
ــْت أ ــْم َيْنَفلِ

َ
ْرِض َول

َ
ــاقَِطٌة َعَ األ ــٌث َس ــْم ُجَث ُه
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ــة يف  ــرج املراقب ــد وصــل إىل ب ــه مــن املهــم أن العــدو ق أعتقــد أن
الريــة. وأود أن أعطيكــم فكــرة روحيــة عــن ذلــك. »بــرج املراقبــة« هو 
املــاكن اذلي يراقــب فيــه بعــض أبنــاء اهلل األوضــاع بالصــالة وبايلقظــة 
ــم ايلــوم، يوجــد عــدد مــن  الروحيــة. وأعتقــد أنــه يف لك دولــة يف العال
القديســني املكرســني اذليــن قــد ل نعــرف أســمائهم أبــًدا. وقــد اختــذوا 
موقعهــم ىلع بــرج املراقبــة مثــل انلــيب حبقــوق، وقالــوا، كمــا فعــل: »َعَ 
ــو  ــذا ه ــوق 2: 1(. فه ــُب...« )حبق ْنَتِص

َ
ــِن أ ِْص

ْ
ــُف، َوَعَ ال قِ

َ
ــِدي أ َمْرَص

املــاكن اذلي ســيتوقف فيــه العــدو. وبينمــا يصمــد هــؤلء القديســني، 
يتجمــع جســد شــعب اهلل مــن أجــل انلــرصة.

ل أدري كيــف أقــدم تكريًمــا اكفيًا للقديســني الغايلني املكرســني 
ــهوانية يف  ــداد، والش ــدار، واإلرت ــن لك الحن ــم م ــن، ىلع الرغ هلل، اذلي
ــا ل  ــاًرا يف الصــالة. وأن ــرب يلــاًل ونه الكنيســة، فإنهــم يتمســكون بال
أشــك يف أنهــم موجــودون يف لك أمــة ويف لك أرض؛ وعندمــا يتــم الفــوز 

بانلــرصة، سنكتشــف أن العــدو قــد توقــف عنــد بــرج املراقبــة.

ــف ىلع  ــت تق ــني هلل، إن كن ــس األم ــز والقدي ــي العزي ــا صدي ي
بــرج املراقبــة، فقــط ابــق هنــاك لفــرتة أطــول قليــاًل؛ فاملعونــة قادمــة 
ــتحصل ىلع  ــط س ــوات فق ــة األم ــي قيام ــلم؛ ف ــق. ل تستس يف الطري

ــة. ــتكون رائع ــا س ــك؛ لكنه ميدايلت

وقــد ل يــدرك انلــاس ىلع وجــه األرض أو يقــدرون اتلضحيــة الي 
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تقــوم بهــا اآلن. بــل أن الكثــري والكثــري مــن انلــاس اذليــن اســتفادوا 
مــن صلواتــك لــن يعرفــوا شــيئًا عنــك أبــًدا حــىت األبديــة. ومــع ذلك، 

عليــك الصمــود والســتمرار يف يقظتــك.

ــة  ــزر قبال ــن اجل ــلة م ــس، ويه سلس ــود، يف هردي ــدة عق ــل ع قب
ــد قامــت  ــة. وق ــاك نهضــة هائل ــريب إلســكتلندا، اكن هن الســاحل الغ
ابنتنــا إلزيابيــث بزيــارة األماكــن الــي حدثــت فيهــا هــذه انلهضــة. 
ــس.  ــاهلل يف منطقــة تســى لوي ــة خاصــة ب ــة قوي ــاك حرك ــد اكن هن وق
غِلقــت لك احلانــات ولك قــااعت الرقــص، ألن مجيــع 

ُ
ويف هــذه املنطقــة، أ

ــص  ــااعت الرق ــات وق ــاب إىل احلان ــادوا اذله ــن اعت ــخاص اذلي األش
اكنــوا يف اجتمــااعت الصــالة. )فمــا فائــدة الحتفــاظ باحلانــات مفتوحــة 

ــالة؟( ــااعت الص ــع يف اجتم إن اكن اجلمي

وقــد بــدأت هــذه انلهضــة يف اعم 1949 واســتمرت لعــدة ســنوات؛ 
ــا قــد ســمعت دنــكان اكمبــل، اذلي  ــة. وأن ــة ثابت ويه حقيقــة تارخيي

اكن اخلــادم اذلي اســتخدمه اهلل يف هــذه انلهضــة، يصفهــا بنفســه.

ــالة  ــا ص ــة؟ إنه ــذه انلهض ــار ه ــا اذلي أث ــرف م ــل تع ــن ه ولك
ــني  ــن اثلمان ــا أكــرث م ــار الســن، ولك منهم ــن الســيدات كب ــني م اثنت
ــاهلل يلــل نهــار، وســنة بعــد  ــان الســيدتان ب ــد تمســكتا هات ــا. وق اعًم
ســنة. وقاتلــا: »يــارب، أنــت اهلل حافــظ العهــد. وحنــن نتمســك 
ــىت  ــع ح ــرا اجلمي ــم تنتظ ــيدتان ل ــان الس ــدك.« وهات ــك لعه بتحقيق
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يقتنعــوا. وهكــذا تــرى، يمكــن أن تقــوم شــخصيتان مقتنعتــان بتغيــري 
ــٌة بِاْســِي...« )مــىت 18: 20(. 

َ
الَث

َ
ْو ث

َ
َنــاِن أ

ْ
نَّــُه َحْيُثَمــا اْجَتَمــَع اث

َ
الوضــع: »أل

ــتخدم  ــا يس ــو دائًم ــل ه ــة؛ ب ــل باألغلبي ــل أي يشء مذه اهلل ل يفع
ــة. األقلي

تغيري عاملنا

ــن  ــم يك ــا؛ ول ــو مصرين ــذا ه ــعب اهلل؛ فه ــدة لش ــرصة معَّ انل
ــا  ــا يف قدرتن ــو أيًض ــل ه ــط، ب ــذا فق ــس ه ــك. ولي ــالف ذل ــًدا خ أب
ــا؛ أي  ــا اهلل نل ــي وهبه ــة ال ــلحة الروحي ــايلب واألس ــالل األس ــن خ م
ــرى  ــلحة أخ ــد أس ــبيح. وتوج ــهادة، والتس ــوم، والش ــالة، والص الص
متاحــة نلــا كذلــك. لكــن، صدقــوين، عندمــا نســتخدم جمــرد تلــك 
ــة  ــون اكفي ــوف تك ــا س ــاب، فإنه ــذا الكت ــا يف ه ــم حتديده ــي ت ال

ــرصة. ــوز بانل للف

ــا بشــأن  ــيء م ــام ب ــد أن أحتــداك وأشــجعك لذهــاب والقي أري
انلــرصة الــي أعدهــا اهلل لــك وألمتــك؛ ول تنتظــر أن تقتنــع الكنيســة 
بأكملهــا. فــإن كنــت مقتنًعــا، فاحبــث عــن شــخص آخــر مقتنــع، وقوما 
ــا؛ فقــط أنتمــا الثنــان. فعندمــا تتفــق أنــت مــع واحــد أو  بابلــدء مًع

اثنــان آخــران ســيمكنكم تغيــري العالــم.

ــا مــن تغيــري  ــة يف أن تكــون جــزًءا حيوًي ــك الرغب فــإن اكنــت ل
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بــدلك والعالــم مــن حولــك، فإنــي أدعــوك للتعبــري عــن هــذه الرغبــة 
يف الصــالة اتلايلــة:

ــاب  ــذا الكت ــته يف ه ــد درس ــكل يشء ق ــع ب ــا مقتن ــا رب، أن ي
وأنــك قــد منحتــي الســالح، يف تناســق وانســجام مــع إخــويت وأخــوايت 

ــيم. ــدلي واعل ــري يف ب يف املســيح، إلحــداث تغي

ــن  ــن م ــام إىل اآلخري ــتخدمي؛ لالنضم ــوع اآلن لتس ــا أتط وأن
ــتخدام  ــة يف الس ــلحة الروحي ــذه األس ــع ه ــيك نض ــري ل ــس اتلفك نف
اجليــد. فبنعمتــك، وبمعونتــك، ســأحارب قــوى الظــالم وأكــون 

ــدي. ــه يف ي ــا تضع ــتخدًما لك م ــرًصا، مس منت

ًمــا، ىلع انلــرصة الرائعــة الــي ســتحققها؛ وأنــا  أشــكرك يــا رب مقدَّ
أقــدم لــك لك الشــكر والتســبيح. وأصــي لك هــذه األشــياء باســم ربنــا 
ــة،  ــه يف اجللجث ــل نرصت ــق بالفع ــيح، اذلي حق ــوع املس ــا، يس وخملّصن

وحنــن نطبقهــا يف هــذه األيــام اهلامــة. آمــني.
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ــة  ــني. درس ايلوناني ــن بريطانيَّ ــد ألبوي ــس يف اهلن ــك برن ُودل ديري
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد اتلعليمي ــهر املعاه ــن أش ــني م ــة يف إثن والالتيني
وجامعــة كمريــدج مــن 1940 إىل 1949. حصــل ىلع الزمالــة مــن جامعــة 
ــة  ــة. درس العري ــة واحلديث ــفة القديم ــص يف الفلس ــدج وختص –––– كمري
ــة يف  ــة العري ــدج واجلامع ــة كمري ــن جامع ــاً يف لك م ــة أيض واآلرامي
ــات  ــن اللغ ــدداً م ــك ع ــدث ديري ــك يتح ــة إىل ذل ــدس. وباإلضاف الق

ــارصة. املع

ــع  ــدم م ــا اكن خي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنني احل ــل س يف أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري اجليــش الريطــاين كمــرشف مستشــى، إخت

ــع يســوع املســيح.  ــاة م ــري للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــني لــم أقابــل مــا جيعلــي أتغــري 
مــن جهتهمــا:

 . األول ىه أن يسوع املسيح يَحّ

واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عمي وعرصي.
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هاتان انلتيجتان غريتا مسار حيايت جذرياً وبال رجعة.

ــث  ــس )حي ــك برن ــة، ظــل ديري ــة اثلاني ــة احلــرب العاملي  يف نهاي
ــه األوىل  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاين ( يف الق ــش الريط ــله اجلي أرس
يلديــا، أصبــح أبــاً باتلبــي ثلمــاين فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إاعدة 
ــا  ــا يف كيني ــك ويلدي ــا اكن ديري ــل يف 1948. وبينم ــة إسائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا اتلاســعة – طفل ــا إبنتهم يعمــالن كمعلمــني، تبني
يلديــا يف اعم 1975. ويف اعم 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر ملــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً اىل لك أحنــاء العالــم يعلمــان احلــق الكتــايب املعلــن 
ويشــاراكن الرؤيــة انلبويــة يف أحــداث العالــم يف ضــوء الكتــاب املقدس. 

ــمر 1998. ــت روث يف ديس توفي

إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــزي فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة خمتلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعايلم
معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســري الكتــاب املعارصيــن. يصــل 
برناجمــه اإلذايع ايلــويم، »مفاتيــح احليــاة انلاجحــة« إىل نصــف العالــم 

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم يف 13 لغ

بعــض الكتــب اخلمســني الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت 
ــا ودول  ــزي ىلع رشق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة خمتلف إىل 60 لغ
اإلحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفيي ســابقاً( 
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ويوجــد أكــرث مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــلك أساســاً 
ــم  ــدة يف هــذا اجلــزء مــن العال ــاب اجلدي لعــرشات مــن مــدارس الكت

اذلي لــم يكــن خمدومــاً مــن قبــل.

مــن خــالل الرنامــج الكــرازي العالــيم، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقــادة 
يف أكــرث مــن 120 دولــة – لذيــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرشائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت 
بوليــة شــمال اكرويلنــا، ويوجــد فــروع للخدمــة يف اململكــة املتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيالن ــا وهونل ــا وأملاني ــدا وفرنس ــرتايلا وكن و أس

وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون يف دول كثــرية أخــرى.
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مدينة على اجلبل - النور الوحيد

 إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية
 

 كتب: 
 . اسس اإليمان▪
 . يخرجون الشياطي   ▪
 . الكفارة▪
 . اإليمان الذي به نحيا ▪
  الحرب ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة. ▪
 . أزواج وآباء ▪
 . الدخول اىل محض  هللا▪
 . تشكيل التاري    خ▪
 . عهد الزواج▪
ة▪  . مواجهة األيام األخي 
 الشكر التسبيح العبادة. ▪
كة▪  . العبور من اللعنة اىل الير
▪  

 . الصالةأرسار المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة. ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه هللا. ▪
كة أو اللعنة▪  : أنت تختار! الير
 . لنحيا ملح ونور ▪
 . وة اسمهق▪

 
 كتيبات: 

 . المبادلة اإللهية العظىم▪
 . بوةاأل ▪
▪ .  الدواء اإلله 
كاء مدى الحياة. ▪  رسر
 . الروحيةالمصارعة ▪
 . الروح القدس فينا ▪
 . الرفض▪
 . ومتى صمتم▪
 . فكر هللا من نحو المال▪
 هل يحتاج لسانك اىل شفاء؟▪
 . الخالص الكامل▪
 . المحبة المرسفة▪
 الصالة من أجل الحكومة. ▪
 .مشيئة هللا لحياتك▪
 ثالث كلمات. قوى أ▪
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