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 ،ه أناریدأُ  ما هللا قولال عن أتوقف عندما. إعاقة حجر یجعلني الطریقة بهذه إن التكلم" بعض الحزن والغَّمْ 

أن  أو ،وأن یرفعني وُیمجدني ،أن یسحقني هُ مكنیُ  وهو. عائق أي دون فيَّ  بحریة إرادته عملی أنفحینئٍذ ُیمكنه 

  شفقةإن ال - صالحهلي إیمانًا ُمطلقًا به وب یكون أن مني یطلب ببساطة نهإ .یختارُه هو آخریفعل أي شيء 

في  غرضه وقصدهل اهللا لْ بَ قِ  من مَ خدَ ستَ أُ  أن یمكن الف هافی نغمسأ كنت وٕاذا الشیطان، من يه على الذات

بأن  هللا حَ سمَ یُ ن لو  ،"العالمهذا  داخل عالم" ریحمُ عالمي الشخصي الدافئ وال لي یخلق بذلك القیامإن . لعالما

 ".أتجمد بالصقیع" أن من خوفي بسببینقلني منه 

. الملئو  القیامة إلى الطریق أیضاً  هو الصلیبذلك  أنب تذكر ولكن. صلیبنا ألن نحمل مدعوون إننا نعم،

! فجرال مع األمل وارتفع جر،الحَ  جَ حرِ دُ  تم: نهار إلى اللیل وتحول الصباح، جاء ثم" إحدى الترانیم، قولت كما

 .١: ٦٠، سفر أشعیاء "َعَلْیكِ  َأْشَرقَ  الرَّبِّ  َوَمْجدُ  ُنوُركِ  َجاءَ  َقدْ  َألنَّهُ  اْسَتِنیِري ُقوِمي". "الصباح جاء لقد

 الذین التالمیذ،فإن  اآلنو . الشیطان وقد ُهِزمَ  ،فارغٌ  القبرَ وٕان  ،حيٌ  هو الربإن . لقد قام من بین األموات

 نتائجإن ! كانوا یظنون ویتخیلون مما أكثر النتیجة وكانت. النور رأوا طلق،المُ  الیأس من حالة في كانوا

 !هتتخیل أن مكنكیُ  أمل أو فكرة أي بكثیر تفوق سوف ،وحمل صلیبك نانیة،األ غیر حیاتك
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 َعنْ  َذِلكَ  َبْعدَ  َتَكلَّمَ  َلَما َأرَاَحُهمْ  َقدْ  َیُشوعُ  َكانَ  َلوْ  َألنَّهُ  .»ُقُلوَبُكمْ  ُتَقسُّوا َفالَ  َصْوَتهُ  َسِمْعُتمْ  ِإنْ  اْلَیْومَ «: ِقیلَ  َكَما

 ِمنْ  اهللاُ  َكَما َأْعَماِلِه، ِمنْ  َأْیضاً  ُهوَ  اْسَترَاحَ  َتهُ رَاحَ  َدَخلَ  الَِّذي َألنَّ  !اهللاِ  ِلَشْعبِ  رَاَحةٌ  َبِقَیتْ  ِإذاً  .آَخرَ  َیْومٍ 

 َحیَّةٌ  اهللاِ  َكِلَمةَ  َألنَّ  .َعْیِنَها َهِذهِ  اْلِعْصَیانِ  ِعْبَرةِ  ِفي َأَحدٌ  َیْسُقطَ  ِلَئالَّ  الرَّاَحَة، ِتْلكَ  َنْدُخلَ  َأنْ  َفْلَنْجَتِهدْ  .َأْعَماِلهِ 

وحِ  النَّْفسِ  َمْفَرقِ  ِإَلى َوَخاِرَقةٌ  َحدَّْیِن، ِذي َسْیفٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَأْمَضى َوَفعَّاَلةٌ   َوُمَمیَِّزةٌ  َواْلِمَخاِخ، َواْلَمَفاِصلِ  َوالرُّ

 َمَعهُ  الَِّذي َذِلكَ  ِلَعْیَنيْ  َوَمْكُشوفٌ  ُعْرَیانٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َبلْ  ُقدَّاَمُه، َظاِهَرةٍ  َغْیرَ  َخِلیَقةٌ  َوَلْیَستْ  .َوِنیَّاِتهِ  اْلَقْلبِ  َأْفَكارَ 

 ."َأْمُرَنا

 اإلصرار خالل من أو المثالیة المعاییر بعض تحقیق فقط من خالل لیس ةالروحی الراحة إلى نتقدم إننا

 معرفة طریق عن یأتي الروحي التقدمإن . مقاییس اهللا رؤیة مسألة كلیاً  إن األمر هو. هدٍف بعید الَمنال على

 .ن ما لست أنت علیهُمحاولة أن تكو  ولیس ،من أنت بالفعل

بأنك قد  ترى عندما إنه. بأنك قد ُقمَت من بین األموات ترى وعندما ،نفسك بأنك میتٌ  ترى عندما إنه

 .وبأنك تحصل على ما قد حصل هو علیه بالفعل المسیح في نفسك ترى وعندما ،أصبحَت ُمقدساً 

حینئٍذ ُیمكنك أن  ،)٣: ٤ عبرانیینال رسالة( العالم تأسیس قبل قد ُأكِمَلتْ  أعماله أنب ترى عندما إنه

 .تستریح بالفعل

 .ألجل ُسُمِوهِ  جهدي صارىقُ  كتابه، من تشیمبرز، أوزوالد ،العظیم اهللا رجل من اقتباٌس  یلي وفیما

 ."...اْلَمِسیحِ  ِإْنِجیلِ  ِفي َمَعَنا اْلَعاِملَ  : "...تقول ٢: ٣ األولىرسالة تسالونیكي 

 خالل من في غرضه نقلكَ  قد اهللا ألن الحیاة، في غرضكهو  ما القول بالصع من فإنه التقدیس، بعد

 كنت إذا. كما إستخدم إبنه لغرض خالصنا العالم أنحاء في هألغراض اآلن كیستخدم فهو. القدس الروح

. تمنع اهللا من إستخدامه لكبذلك فإنك " ولهذا لهذا قد دعاني اهللا"ُمفكرًا بأن  لنفسك، عظیمة شیاءأل تسعى

 أو تماماً  تتماشىتجعلها  أن یمكنك فال ،كطموحاتو  الشخصیةواهتماماتك  مصالحك على تحافظ كنت الماط

 الشخصیة ططكخ جمیع عن التخلي من خالل فقط تحقیقه مكنیُ  هذاإن . اهللاواهتمامات  مصالح مع ُتطابقها

إن مفهومك الشخصي . لعالما هذاغرضه وهدفه ل إلى باشرةً مُ  یأخذكهللا بأن  والسماح األبد، وٕالى واحدة مرةً 

 .اآلن الرب قْ رُ طُ ضمن  ألنه ،ستسلم أیضاً یخضع و یلطرقك یجب أن 

ه نظر  وجهةني من یستخدم اهللاإن . نفسيل ولیس هللا،ینتمي  حیاتي من الغرض أنب علمأت أنَعَليَّ 

 لي سببیُ  هذاإن  رب، یا": قولأن أ أبداً  ینبغي الو . به أثق أن هووٕان ُكل ما ُیریده مني  ،الرائعة شخصیةال
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هذه  من الكثیرأنت أیضًا  سألت وربما ألحداث،ل يءفاجالمُ  التحول هذاب یوحنا مَ دِ صُ فقد  األرجح، على

 ".رب یا لماذا"األسئلة 

 .همألجل اهللاتحرك  یرون ال ألنهم إن الكثیرین ُیحبطون

 أو علینا، اً هجوم ذلك كان سواء سیئة، األمور كانت مهما سیطر،مُ ال هو اهللا بأن الثقة إلى بحاجة إننا

 .نا الشخصيفشل سببه ذلك كان لو حتى

ْلحَ  َعاِمالً  ِلَنْفِسِه، اْلُكلَّ  ِبهِ  ُیَصاِلحَ  َوَأنْ : "تقول ٢٠: ١رسالة كولوسي   َواءٌ سَ  ِبَواِسَطِتِه، َصِلیِبِه، ِبَدمِ  الصُّ

 ."السََّماَواتِ  ِفي َما امْ  اَألْرضِ  َعَلى َما َكانَ 

 القدرة لدیها ذبیحتهو  المسیح یسوع صلیبإن ". صدیق لىإ عدو من لتغییرا"  :تعني" الُمصالحة"إن كلمة 

 .بركة لیكون شيء كل تحویل على

 .راحته أدخل إلى. وحده هللا النتائج تركأ

 أن السهل من لیس األحیان بعض في أنهب ،وال زلت أكتشف ،كتشفتُ إ لقد. نتظاراإل طریق عن كیف؟

 للقیامبحل إحدى القضایا، ومتى أستسلم وأسمح هللا  ،)طبیعتي الجسدیة(عندما ُیحاول جسدي  ُأدرك وُأمیز

أخطأت  اً أوقات هناك كانتلقد ! مدرسته في باستمرار التعلم عملیة فهي لي، بالنسبة. بعمله الخارق للطبیعة

 أيالقیام باتخاذ  یرفضون الناس من كثیرفإن ال ذلك، ومع. یكفي بما طویالً  االنتظار عدم خالل من فیها

 لنا كیف لذلك،. الذي أعده اهللابعد من جدول اإلنتظار أویسقطون في التأخیر والتباطؤ فیما هو  وتحرك إجراء

 طریق عن منهُ  تلقیتهُ ذي لا اإلیمانب راحته إلى والدخول اهللا صوتإلى  االستماع طریق عن نعرف؟ أن

 يئأخطا حتى یأخذ اهللا أنب وُذِهلتُ  أیضاً  اكتشفتُ  لقد. وهو یتحدث بطرق متعددة یختارها هو له االستماع

 .الخیر أجل من ویستخدمها

 َأنَّهُ  ِمْنُكمْ  َحدٌ أَ  ُیَرى رَاَحِتِه، ِإَلى ِبالدُُّخولِ  َوْعدٍ  َبَقاءِ  َمعَ  َأنَّهُ  َفْلَنَخْف،: "تقول ١٣-١: ٤ عبرانیینرسالة ال

 ُمْمَتِزَجةً  َتُكنْ  َلمْ  ِإذْ . ُأوَلِئكَ  اْلَخَبرِ  َكِلَمةُ  َتْنَفعْ  َلمْ  َلِكنْ  ُأوَلِئَك، َكَما ُبشِّْرَنا َقدْ  َأْیضاً  َنْحنُ  َألنََّنا !ِمْنهُ  َخابَ  َقدْ 

 َیْدُخُلوا َلنْ  َغَضِبي ِفي َأْقَسْمتُ  َحتَّى«: َقالَ  َكَما الرَّاَحَة، لُ َنْدخُ  اْلُمْؤِمِنینَ  َنْحنُ  َألنََّنا .َسِمُعوا الَِّذینَ  ِفي ِباِإلیَمانِ 

 اهللاُ  َواْسَترَاحَ «: السَّاِبعِ  َعنِ  َمْوِضعٍ  ِفي َقالَ  َألنَّهُ  .اْلَعاَلمِ  تَْأِسیسِ  ُمْنذُ  ُأْكِمَلتْ  َقدْ  اَألْعَمالِ  َكْونِ  َمعَ » !رَاَحِتي

 َیْدُخُلوَنَها، َقْوماً  َأنَّ  َبِقيَ  َفِإذْ  .»رَاَحِتي َیْدُخُلوا َلنْ «: َأْیضاً  َهَذا َوِفي .»َأْعَماِلهِ  َجِمیعِ  ِمنْ  السَّاِبعِ  اْلَیْومِ  ِفي

 ِمْقَداُرُه، َذاهَ  َزَمانٍ  َبْعدَ » اْلَیْومَ «: َداُودَ  ِفي َقاِئالً  َیْوماً  َأْیضاً  ُیَعیِّنُ  اْلِعْصَیاِن، ِلَسَببِ  َیْدُخُلوا َلمْ  َأوَّالً  ُبشُِّروا َوالَِّذینَ 
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 .٧ الفصل جدعون، كمین

وقد  لجدعون اً حقیقی نفسه اهللا جعللقد . جداً  كبیرٍ  حدٍ  إلى ونعانیُ  سرائیلفقد كان شعب إ في أیام جدعون

 .صلیبه جدعون لقد َحَملَ .بطریقة خارقة للطبیعة العدو حومَ لقد تم . شخصیاً تلمذُه ودربُه 

 .٨ الفصل فرعون، كمین

إن . جازفوا بخطر قتلهم من ِقَبْل فرعون لهروبهم من مصر بینما صلیبهم إسرائیل وبني موسى لقد َحَملَ 

 .لیقوموا به اً ریحمُ  ئاً شی یكن لمذلك 

 .٩ الفصل بولس، الرسول

. ّیواحیَ  أنب آلخرینلكي یتمكن ا" الموت" من أنواعٍ ب رُ مُ یَ  واحدٍ  شخصٍ ل مثالٌ  يه بولسالرسول  حیاةإن 

 إعالنًا  أعطاه اهللا أنب إنني أؤمن. حّیوایَ  أنمن  آلخرینا لیتمكن هذه "الموت" لفكرةلقد كان بولس ُمتعهدًا 

 .عاناتهمُ  فوائد باستمرار رىی أن فقد كان بإمكانه وبالتالي،. الروحي المفهوم هذاب یتعلق فیما اً خاص

 كورنثوسرسالة  في. نجیلاإلب البشارة رىی أن أجل من باستمرار صلیبه یحمل بولس الرسوللقد كان 

 الواقع في تكان الجسد، في ته التيشوك ،بأن لعناته اهللا من إعالناً  قىلَ تَ  نهبأ سبول قال ١٠-١: ١٢الثانیة 

 .اآلخرین حیاة في الشیطانیة التأثیرات لتدمیر اً رصفُ 

 .١٣الفصل الرؤیا، سفر في یوحنا الرسول

 التي تتعرض  الكنائس عاناةمُ  مع التعامل هیمكن یوحنا الرسول أنعرف بی اهللا فقد كان یبدو، ما على

 .بطمس جزیرة في وسجیناً  عبداً  ُجِعلَ قد  نفسه هو نهإ و  المؤمنین، قتلو  لالضطهاد،

 ظهرفقد  لذلك، نتیجةكو  یواجهها، كان التي عاناةلمُ ل اإلجابات بعضبحاجة إلى  بالفعل لقد كان یوحنا

لقد . السماویة المحكمة قاعة في والقضاء الحكم مع التي تتعامل ةالجدید اإلدارة ورةص له أعطىو  له، یسوع

. في یوم الخمسین القدس الروححلول  ثم صعوده،و  یسوع، قیامة دَ هِ شَ  أن بعد ما حدٍ  إلى الرسول یوحنا فاجأت

من ِقَبْل  الرهیب اءالعد من عانيتُ  تْ عَ رِ زُ  التي الكنائسجمیع  فجأةً  رأى عندماالذي كان یفكر به  ما

وغیرها من  ،یقتلون جماعة الُمصلیینو  الكنائس ونحرقی الرومانلقد كان  العنیفة؟ الرومانیة إلمبراطوریةا

 لألكل، یصلح ال الذي الطعام لیختبر أكل بطمسونفیه في  وبعدها تم إعتقال یوحنا. األمور الكثیرة األخرى

فقد كان ینقل الصخور  األرجح علىو . في أردأ األماكن نامی أن علیه كان ربما التي المعیشیة والظروف

 .الكبیرة إلى أعلى التالل طوال النهار

۱٤۳ 
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 الكائنات على والقضاء الحكم عملیة ُینهي الذي هو داخلنا في القدس الروح أنب أعاله، اآلیات في الحظ

 .الشیطانیة

 سُأشیرُ و . السابقة الفصول في عنها كتبتالتي  الشخصیات بعض على الوراء إلى نظرة نلقي دعونا

 .الفصول أرقامإلى أیضًا 

 .٣ الفصل. م بتدمیر الشر وهزیمتهلقد قام إبراهی

الوعد الذي تكلم اهللا إلیه  لقتل أیضاً  ولكن هللا، كطاعةٍ  الحبیب بنهلقتل إ فقط لیس سكینهُ  إبراهیم رفعلقد 

 من یجتاز الوعد ما عادةً فإنه  اهللا، وعودتحقیق  نرى أن أجل من أنهب رأیتُ  لقد. ٢٢ التكوین سفر -به 

 الوعدبأن  نشعر التي تحاول طبیعتنا الجسدیة أن تُدیر النتیجة النهائیة ما غالباً ف لذلك. ةقیامالو  موتال خالل

 .ةقیامالو  موتال خالل من اهللا من تأتيإن وعودنا . الجسدإن ذلك ُیسمى بالسلوك في . یتجه إلیها

 .مثال َغَلبة دانیال، الفصل الخامس

 إلى الصالة یمنع اً قانون بأن یضع داریوس لملكا واأقنع بابل في المسؤولین كبار أنب ٦ دانیالسفر  یقول

 في به لقيَّ أُ فقد  لذلك، ونتیجةً . حال أي على استمر في الصالةو  المرسوم إلى لتفتی لم دانیال ولكن إله، أي

اإلله  وبخصوص الحدث، هذاكلها ب األرض لقد سمعت". بریئاً " كان ألنه بأعجوبة نجا لكنه األسود، بجُ 

 .صلیبه دانیاللقد َحَمَل . وبالحي الرائع والمه

 .٥ الفصل نغو، وعبد ومیشخ شدرخ

وقد ُألقيَّ بهم في آتون  ،بالسجود له وحده نصر نبوخذ الملك أمر نغو وعبد ومیشخ شدرخلقد تجاهل 

 اهللا عن الوقت ذلك في ابأكمله األرض فقد سمعت خرىأُ  مرةً و . النار، إال أن الرجل الرابع َظَهَر في المشهد

 .صلیبهم لقد َحَملوا. الحقیقي الحي

 .٦ الفصل ،أیوب

هم فی بما لجمیعل قالعندما َكَشَف قلبه و  النهایة في لقد َغَلَب أیوب. رحمة بال أیوب الشیطان هاجملقد 

 تْ رَ مِ ودُ  ،شخصیاً  ألیوب نفسه اهللا كشف ،أخیراً . حیاته في على ما ُیرام یكن لم شیئاً ُهناك  أنأیضًا ب اهللا

 .أیضاً  خریناآل َص لُ وخَ . حیاته في انیةالشیط ىالقو 
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 .موطيء القدم

 ضاألر  هذه على كبشرٍ  أنناوهي ب أعالهالتي قمت بشرحها  الفكرة هذه مع یختلفون الناس سمعت لقد

فهم . األرض هذه على عملالتي ت  الشریرة الروحیة القوى على أبدي تأثیر أيبالفعل  لنا یكون أن یمكن

 هذا في أشرح وكما لكن،. والقیامة الصلیب في الشر ضدبالكامل  العمل قد أنهى یسوع أنمحقون بالقول ب

 .فینا القدس والروح ،فقط خاللنا من األرض على هنا لعملل السلطة لدیهما اهللا اآلباهللا و  یسوعإن  الكتاب،

 .اهللا موطيء قدمي مع عالقة لها واضح بشكل ذلك تؤكد التيو  المدهشةالمقدس  الكتابإن آیات 

 َأْعَداَءكَ  َأَضعَ  َحتَّى َیِمیِني َعنْ  اْجِلْس : [ِلَربِّي الرَّبُّ  َقالَ  َمْزُمورٌ . ِلَداُودَ : "یقول ٧-١: ١١٠مزمور 

ِتكَ  َیْومِ  ِفي ُمْنَتَدبٌ  َشْعُبكَ  .َأْعَداِئكَ  َوَسطِ  ِفي َتَسلَّطْ . ِصْهَیْونَ  ِمنْ  ِعزِّكَ  َقِضیبَ  الرَّبُّ  ُیْرِسلُ  ].كَ ِلَقَدَمیْ  َمْوِطئاً   ُقوَّ

 ُرْتَبةِ  َعَلى اَألَبدِ  ىِإلَ  َكاِهنٌ  َأْنتَ : [َیْنَدمَ  َوَلنْ  الرَّبُّ  َأْقَسمَ  .َحَداَثِتكَ  َطلُّ  َلكَ . اْلَفْجرِ  َرِحمِ  ِمنْ  ُمَقدََّسةٍ  ِزیَنةٍ  ِفي

 َسَحقَ . َواِسَعةً  َأْرضاً  ُجَثثاً  َمَألَ . اُألَممِ  َبْینَ  َیِدینُ  .ُمُلوكاً  ِرْجزِهِ  َیْومِ  ِفي ُیَحطِّمُ  َیِمیِنكَ  َعنْ  الرَّبُّ  ].َصاِدقَ  َمْلِكي

 ."الرَّْأَس  َیْرَفعُ  ِلَذِلكَ  الطَِّریقِ  ِفي َیْشَربُ  النَّْهرِ  ِمنَ  .ُرُؤوَسَها

 َجَلَس  َواِحَدًة، َذِبیَحةً  اْلَخَطاَیا َعنِ  َقدَّمَ  َفَبْعَدَما) المسیح( َهَذا َوَأمَّا: "قولت ١٣-١٢: ١٠رسالة العبرانیین 

 ."ِلَقَدَمْیهِ  َمْوِطئاً  َأْعَداُؤهُ  ُتوَضعَ  َحتَّى َذِلكَ  َبْعدَ  ُمْنَتِظراً  اِهللا، َیِمینِ  َعنْ  اَألَبدِ  ِإَلى

 یمین على َس لَ جَ  األموات بین من قامبعدما  یسوع بأن جداً  واضح بشكل أعاله الحظ ما تقوله اآلیات

 قدمه یضع" :تعني القدیم العهد في "القدمین موطيء"إن كلمة . ، وانتظر لحین أن ُیدمر أحدهم أعدائهاهللا

 ."الوقوف على وسحق: "تعني الجدید العهد فيو . "المهزوم العدو على

فمن الذي یقوم  ،اآلب جالٌس في السماء وٕاذا كان یسوع یجلس عن یمینه بأنه إن كان الرب سألتلقد 

والتي كنت دائمًا  ١٦الرب فهمًا سریعًا في بشارة یوحنا  أعطانيلقد . بدور الحكم والقضاء على األرض

 .ُأعاني من صعوبة فهمها

ني إن كنت ال من األفضل لكم أن أذهب، أل : ولكني أقول لكم الحق: "تقول ١١-٧: ١٦بشارة یوحنا 

الخطیئة وعلى البر وعندما یجيء یبكت العالم على . ولكني إذا ذهبت أرسله إلیكم. أذهب، ال یأتیكم المعین

أما على الخطیئة، فألنهم ال یؤمنون بي، وأما على البر، فألني عائد إلى اآلب فال ترونني  .وعلى الدینونة

 ".صدر علیه حكم الدینونة بعد؛ وأما على الدینونة، فألن سید هذا العالم قد
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 ١٢،النازي النظامفترة حكم  خالل دَ شهِ الذي استُ  بونهوفر، دیتریش قاللقد 

 لیسوع الحصري واإلخالص الوالء ثمرة هي التي عاناةالمُ  بل هو مأساة؛ب لیست الصلیب لْ مُ حَ تَ  إن"

 ".المسیح

لمستوى العاطفة  اإلنجیل ُقمنا بتخفیف ذاوإ  التلمذة، في جادة تكون أن إذا توقفت حیاتنا المسیحیة عن"

أن نرى  مكننایُ  ال فإنه ،والمسیحي الطبیعي الوجود بین التمییز في فشلی والذي تكلفة بأي طالبال یُ  الذي

وبالتالي . الحیاة فيالتي تواجهنا  نْ حَ والمِّ  التجارب من اً واحد باعتباره عادیة، یومیة كارثة بمثابةإال  الصلیب

 ".عاناةالمُ  وكذلك والعار الرفض یعني الصلیب بأنفقد نسینا 

 .ك واستیعابكفهم كل تتجاوز أن یجبإذ  -وتستوعبه  فهمهت ك أنیمكن ما على قتصرت ال لتلمذةإن ا"

 فهم على ساعدكإلى ما هو أبعد من حدود فهمك واستیعابك، وأنا سوف أُ  عمیقًا جداً  المیاه في ُقْم بالغطس"

 ".وهكذا خرج إبراهیم من بیت أبیه وهو ال یعلم أین یذهب" ."به أقوم ما واستیعاب

 .الحیاة في هدفنا هو هذاإن 

 على هنا الحیاة هذه في لنا األساسي الغرض أنب ناأظهر فقد  الكتاب، هذا من األول الفصل إلى العودةوب

 الشیاطین تدمیرب القدوس، روحه خالل من فینا،الذي یحیا  یسوعل السماحإنه . غالبین كونن أن هو األرض

. األرض على هنافي النهایة  ئهُ إنشاالذي سیتم  اهللا ملكوت في رئیسیة خطوة هيالتي و  األبد، إلى واللعنات

ُینِتُج  الروحي كمینإن ال. الروحي كمینبال وصفناه مایتضمن  ،كله یكن لم ٕانو  ،الوقت معظم أنب أرى إنني

 مؤقتاً  شعوراً  لدینا سیكون أنهب یعني كمینإن ال. أیضاً  اهللا ولملكوت األنفسن الثمر جُ نتِ تُ  تي بدورهاالو  َغَلبةال

" تدمیر"لـ  سلطةال لدیه كنت لم یسوع ألن هذا؟یحدث  لماذا. الصلیب على یسوع فعل كما العدو هجومب

فقد َأَعَد كمینًا  یسوع، ُصِلبَ  عندما. ك ومن خالليخالل من إال األرض، على هنا اللعناتو  الشیاطین

 الشیطان رَ مَ دَ  ما هوإن حقیقة موت یسوع الذي لم َیُكْن قانونیًا ألنه لم تكن لدیه خطیة في حیاته، . شیطانلل

 خالل من حیاتكب ترتبط التي لعناتوال الشیطانیة ىالقو  تدمیرفإن یسوع ُیرید اآلن  ذلك، ومع. األبد إلى

 وسوف ،اً ریحمُ  كونی لناألمر  هذاإن . أنت خاللك من إال بذلك للقیام السلطة یملكإنه ال . أیضاً  كمینال

لیتم التعامل معها من الماضي  "وأشیاءاً  أموراً "م لدیه منا البعضإن . ختلفینمُ  ناسٍ ألُ  مختلفة طرقب ظهری

 .أكثر من غیرهم

 NI ONX :۲۰۰٦لندن، . أم. سي. مطبعة أس. تكلفة التلمذة. بونھوفر دیتریش  ۱۲
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 ؟تواجهنا التي التحدیات فيصلیبنا 

ألن  تحدیاً  لدیناف عاناة،مُ ال یتضمن أو تحدیاً  یشكل مما حیاتك، في غیر ُمریح شيء یحدث مرة كل في

 ولكن ،بما تفضله وتریده طبیعتنا الجسدیة ال الظروف مع تفاعلال طریق عن ؟یتم ذلك كیف. نحمل صلیبنا

ن نراها كبذار ألجل أل كفرصة اتالتحدی تلك رؤیة بأنه علینا یعني إن ذلك. القدس الروحوُیرید  فضلیُ  كما

 الثمر  وسیخلق فینا إنه اآلن یحیا. لإلثمار على اإلطالق راالبذ أعظم الواقع في یسوع صلیب كانلقد . الثمر

 یسوعدم و  الصلیب أن على تنصالتي  ٢٠: ١ كولوسيرسالة  تذكر. تهاجمنا التي الشریرة األشیاء تلك من

 !شيء كل ُیصالحان

 یوجد ال بینماو . النفس وراحة الذات بقاء على عازمة أعاله، اآلیات في جاء كما ،یةدالجس طبیعةإن ال

 من تفكیرنا تغییر إلى بحاجة إال أننا الراحة،في  رغبةوال حتیاجاتناالتسدید ال في طلب يءخاط شيءُهناك 

 یسوعإن . ألحكامه هو وفقاً  ةوالراحتسدیدًا الحتیاجاتنا  عطینایُ بأن  یسوعل والسماح ألنفسنا، األشیاء تلك تسدید

نفعل  هلف: دائماً  كأولویة خادماً  كونه یضع یسوعإن  ؟كذلك نحننفعل  هل: كأولویة دائماً  اآلخرین یضع

 نفس الشيء؟ نحن

 والتي الصلیب،وقانون  شریعة فيوُمقاسمة  كُمشاركة التلمذة وصف یسوع أنب أعاله اآلیات في الحظ

 تالمیذهل أعطىقد  یسوع نبأ ،كذلك یزال وال للغایة، ذهالً مُ  تصریحاً  كانلقد . فضوالر  عاناةالمُ  من الً كُ  تشمل

 ...".ورائي یأتي أن أحدٌ  إن أرادَ : "قالإذ . إختیارًا ُمهماً 

 .الذي ُرِفَض یحیا فینا ألن. الرفض

 من أكثربها  شعری منا البعضإن . الجیلیة الُمتوارثة لعنةال آثارمن  ُیعاني منا البعض ألن ربما. عاناةالمُ 

هي  عبودیة في لوضعنا حاولتهامُ ٕان و  ،لعنتنا لَ مَ حَ  یسوع أنب نعلم فإننا هذا في وحتى ذلك، ومع. اآلخرین

یقوم اهللا فیها بإبعاد  اً أوقات هناكإن . اهللا إلى متروك األمرإن  ذلك؟ مع نتعامل فكیف. قانوني غیرأمٌر 

 عملیة خاللباإلجتیاز من  لنا یسمح عندما أخرى أوقات هناكو . وصرف تأثیرات اللعنة من على حیاتنا

إن األمر یعود إلى . دمارهم ونرى لعنةال وراءالتي  الشیطانیة القوىومعصیة  ذنبوأن ُنعلن وُنجاهر ب َغَلبةال

لنا  وٕان األفضل الذي عنده ،تعزیتهو  وحبه، كلمته،بو  به إیماناً منا  یتطلب الحالتین كلتا وفي. اهللا وحكمته ُكلیاً 

 .سودیغلب وی سوفهو الذي 
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 عشر السادس الفصل
 إحمْل َصلیَبكَ 

 

 َأْنتَ «: ُبْطُرُس  َفَأَجابَ  »َأَنا؟ يِإنِّ  َتُقوُلونَ  َمنْ  َوَأْنُتمْ «: َلُهمْ  َفَقالَ : "تقول ٣٨-٢٩: ٨بشارة مرقس 

 اِإلْنَسانِ  اْبنَ  َأنَّ  ُیَعلُِّمُهمْ  َواْبَتَدأَ  .َعْنهُ  َألَحدٍ  َیُقوُلوا الَ  َكيْ  َفاْنَتَهَرُهمْ  »)الممسوحالشخص  -المسیا ( !اْلَمِسیحُ 

 .)من الموت( َیُقومُ  َأیَّامٍ  َثَالَثةِ  َوَبْعدَ  َوُیْقَتلَ  َواْلَكَتَبةِ  َكَهَنةِ الْ  َوُرَؤَساءِ  الشُُّیوخِ  ِمنَ  َوُیْرَفَض  َكِثیراً  َیتَأَلَّمَ  َأنْ  َیْنَبِغي

 ِإَلْیهِ  ُبْطُرُس  َفَأَخَذهُ  )فیها بَس لَ  ال یجعلها ممابصراحة، بوضوح، ببساطة وسهولة، ( َعَالِنَیةً  اْلَقْولَ  َوَقالَ 

 َیا َعنِّي اْذَهبْ «: َقاِئالً  ُبْطُرَس  َفاْنَتَهرَ  َتَالِمیَذهُ  َوَأْبَصرَ ) سوظهره لبطر ( َفاْلَتَفتَ  .َیْنَتِهُرهُ  َواْبَتَدأَ  )وواجهه(

 اْلَجْمعَ  َوَدَعا .»)إنك لست بجانب اهللا، لكنك بجانب البشر( ِللنَّاسِ  ِبَما َلِكنْ  ِللَّهِ  ِبَما َتْهَتمُّ  الَ  َألنَّكَ  َشْیَطانُ 

ینسى، یتغاضى، یتجاهل، یتبرأ من، یفقد ( َنْفَسهُ  َفْلُیْنِكرْ  َورَاِئي َیْأِتيَ  َأنْ  ادَ َأرَ  َمنْ «: َلُهمْ  َوَقالَ  َتَالِمیِذهِ  َمعَ ) له(

ُیشاركني كتلمیذ ویقف بجانب ( وَ  َصِلیَبهُ  َوَیْحِملْ  )نفسه واهتماماته الشخصیةومرأى ویخسر وُیضّیع منظر 

 الروحیة، أعلى،( َنْفَسهُ  ُیَخلَِّص  َأنْ  َأرَادَ  َمنْ  َفِإنَّ  .)بثباتبي باستمرار، یتعلق ( َیْتَبْعِني) وفي طرفي فریقي

حیاته التي یحیاها ( َنْفَسهُ  ُیْهِلكُ  َوَمنْ  )، الحیاة المؤقتةة، الفانیة، الزمنیةطبیعیوال السفلى،( ُیْهِلُكَها )األبدیة

 .)رفیعة في ملكوت اهللا األبديحیاته الروحیة ال( ُیَخلُِّصَها َفُهوَ  اِإلْنِجیلِ  َأْجلِ  َوِمنْ  َأْجِلي ِمنْ  )على األرض

 اِإلْنَسانُ  ُیْعِطي َماَذا َأوْ ) في ملكوت اهللا األبدي(  َنْفَسُه؟ َوَخِسرَ  ُكلَّهُ  اْلَعاَلمَ  َرِبحَ  َلوْ  اِإلْنَسانُ  َیْنَتِفعُ  َماَذا َألنَّهُ 

 اْسَتَحى َمنِ  َألنَّ  ).ديعن بركة حیاته في ملكوت اهللا األب( َنْفِسِه؟ َعنْ  )المقابل في فدیة، تعویض،( ِفَداءً 

 َمَتى ِبهِ  َیْسَتِحي اِإلْنَسانِ  اْبنَ  َفِإنَّ  اْلَخاِطئِ  )الغیر أمین( اْلَفاِسقِ  اْلِجیلِ  َهَذا ِفي َوِبَكَالِمي ِبي) ُهنا واآلن(

 .مقدسالترجمة الموسعة للكتاب ال ."»اْلِقدِّیِسینَ  اْلَمَالِئَكةِ  َمعَ  َأِبیهِ  )عظمة وجالل( ِبَمْجدِ  َجاءَ 

بخصوص ما تعنیه بالفعل أن إنني أؤمن بأن الترجمة الموسعة للكتاب المقدس ُتعطي إجابات كثیرة 

 .تحمل صلیبك

 هقیاموب. والخاطئة الساقطة طبیعتناب اإللهیة طبیعته فقد إختار أن یستبدلو  صلیبه، یسوع َحَملَ  عندما

 .الخاطئة لطبیعتنا وفقاً  حیاته من جزء أي م یحیاإال أنه ل ذلك، ومع. فقد َحَمَل َعّنا جمیع لعناتنا بذلك

 یبدو هأنف األولى للوهلةو . اإللهیة طبیعتهب الخاطئة طبیعتنا تبادلبأن ن فإننا ُنقرر نحمل صلیبنا، عندما

 األمر؟ ذلك مع مشاكلممن ُیعانون  ناك العدیده لماذا لكن تفكیر،ا خطوة بال وكأنه
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هذه  من أیاً  لم ینجح ولكن واالشتراكیة، الشیوعیة بعضال َجَربَ  ثم. )ؤمن بأن ُهناك نموذجًا إلهیاً إنني أ(

 ."المذاهب"

 منهما الً كُ ل عطيیُ  اهللاإن . واحدةال ساعةوُأناٌس لل شباٌب أغنیاء دائماً  هناك سیكون ؛إن ُهناك شیئًا ثابتاً 

 ،ما دولةٍ  أي في یعیش أن للمرء مكنیُ . ٢٠-١٩ متىبشارة  فية اللعنة كما فعل حال من للخروج الفرصة

فإن  اهللا، ملكوت في حیای الشخص ذلك كان إذاكانت الحكومة فقیرة أو أیًا كان حال تلك الحكومة، ف ومهما

 .اهللا هو الذي سیعتني به أو بها

  .أجنبیة لدولةراء وأن ُنعاَمَل َكُسفَ  األرض، هذه على اآلن، اهللا ملكوت في حیاةال فرصة عطینایُ  یسوعإن 

 لهم رسلیُ  األصلي وطنهمإن . قتصادياإل همرفاه جلأل بها قیمونیُ  التي األمة على یعتمدون ال فراءسُ إن ال

 .هُ رَ بِّ وَ  ملكوتهُ ل أوالً  نسعى كنا إذا لنا دفعسی اهللإان و  المسیح فراءسُ إننا . معنا الشيء نفس هوو . رواتبهم

 ."َلُكمْ  ُتزَادُ  ُكلَُّها َوَهِذهِ  َوِبرَّهُ  اللَّهِ  َمَلُكوتَ  َأوَّالً  ْطُلُبواا َلِكنِ : "تقول ٣٣: ٦بشارة متى 

 لكوت؟الم رْ سِّ  هو ما

 اهللا كلمة عن تحدثلقد . الزارع لْ ثَ مَ  في دُ رِ یَ  اهللا ملكوت سر أنب یسوع یقول ١١: ٤في بشارة مرقس 

 الجمیع قادرین  لیس أنهب أیضاً  یسوع قاللقد  .الحیاة في نحتاجه ما لكل ثمارهاب أتيت سوف التي راالبذ هاأنب

 أصل من فقط اً واحدبأن  الحظ. العنصر الفاصل يه قلوبنا حالة أنأرانا ب ولقد. الطریقة بهذه العیش على

 .لم یكن بإمكان الجمیع أن یفعلوا ذلك. كان ُمثمراً   الزارع لْ ثَ مَ  في أشخاص أربعة

 ؟أوالً  لكوتالم على یحصل الذيمن 

 كل في یسوع،یعتمدون على  خرى،أُ  بعبارة أو الكلمة، على یعتمدون الذین الُمتعطشین والُمنكسرین الناس

 .الحیاة في شيء

 .إسماعیل نتاجإ من بدالً  إسحاق ثمر نتظرإ
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 كما األرض، وجاء بالملكوت على واآلن هنا اهللا ملكوت حصل على واحدة ساعةالذي عمل ل الرجلإن 

 ذلك في لكوتالم على لوحص مات عندما السماء لىإ ذهبقد  ٥رقم  الرجلیكون  ربما. الربانیة الصالة في

 .اآلن علیه به فقد حصلَ  ثقلی آخر شيء أيلم یكن لدیه  الذي الشخص ولكن. الوقت

 في فقط تثقفإنك س ،فقط واحدة ساعةعمل ل رجالً  كنت إذا اآلن؟ ملكوت اهللا تلقيل اإلظهار هو ما

رسالة  نظرأ( والتقوى اةللحی تحتاجه ما كل تسدیدل یسوع ستثق برفقتك وشركتك مع ینماب اهللا كلمة سماع

 مجموعة إستقبلها بالحقفقد  ،٢٠٠٥ عام في كوبا في الرسالة هذه شاركنا عندما). ١١-٢: ١الثانیة  بطرس

إننا رجال : لقد صرخوا قائلین "!واحدة ساعةالذي عمل ل الرجل" علیها، بَ تِ كُ  الفتاتٍ لقد جاءوا حاملین . القادة

قائًال هللویا مجدًا  صرخأن تو " رجل الساعة الواحدة" نفسك دعوةل یكفي ابم هل أنت ُمتعطٌش  .الساعة الواحدة

 هللا؟

 .الجمیع ُمنكسرین لیس ولكن ،ُمتعطشین وفي أمس اإلحتیاج العالم هذا في الناس من كثیرإن ال

بأن الشخص هو أو  یعنيإن اإلنكسار . ُمتعطشًا وُمنكسرًا معاً  كان واحدةال ساعةال رجل أنب أرى إنني

  أو إنسان أي من توفرةمُ  معونةأیة  هناك لیس هأنب أو تعرف فیه عرفالذي ی حدال إلى وصل قدهي 

 فهو . التوظیف وكالة في بقي واحدةال ساعةال رجل أنب الحظ. الشخصیة المرء قدرات من حتى وال مؤسسة،

َیُقْم  لم ما أنهب یعني فهذا ،سلوكك المسیحي هذا تطبیقوب. لدعمه بالناس لتالعبا ُیحاول أو ،تسوالً مُ  یكن لم

 !تفعله، فإنك ضائٌع وخاسرٌ  ت أنُترید أن ،ما ءٍ شي فعلإلهك ب

اإلتكال الكامل والعطش  مثالٌ فهو  واحدةال ساعةال رجلأما  الذاتي، كتفاءهو مثاٌل لإل الغني الشاب إن

 الحیاة قید على یزال ال بینما اهللا ملكوت في العمل على اً قادر  واحدةال ساعةال رجل كانفقد  بالتالي .اهللاإلى 

 .یموت عندما السماء إلى ذهبسی وأیضاً  األرض، هذه على

 .نفسهُ  عیدُ یُ  التاریخإن 

 العالمي النظام فإن قادتها، أوجیدة  الحكومة كانت مهما. الشیطان لْ بَ قِ  منُیداُر وُیحَكُم " العالم" نظام إن

الـ  سنوات منتصف في فیكتوریا، الملكةُحكم  فترة خالل. احدةو ال ساعةرجل الو  الغني الشاب دائماً َسُینشيُء 

 قراءفُ ین أصبحوا الكثیر  ولكن جداً  أغنیاء الناس من كثیرال أصبحإذ . صناعیة ثورة ناكهُ  تكانفقد  ،١٨٠٠

العالمي  الرأسمالي النموذج وطمع جشع من الثقافة عانتفقد  ،ثابتة وسطى طبقة وبالرغم من وجود. جداً 
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 اُألْجَرةَ  َوَأْعِطِهمُ  اْلَفَعَلةَ  اْدعُ : ِلَوِكیِلهِ  اْلَكْرمِ  َصاِحبُ  َقالَ  اْلَمَساءُ  َكانَ  َفَلمَّا: "تقول ١٦-٨: ٢٠بشارة متى 

ِلینَ  ِإَلى اآلِخِرینَ  ِمنَ  ُمْبَتِدئاً   َجاءَ  َفَلمَّا .ِدیَناراً  ِدیَناراً  َوَأَخُذوا ةَ َعْشرَ  اْلَحاِدَیةَ  السَّاَعةِ  َأْصَحابُ  َفَجاءَ  .اَألوَّ

ُلونَ   اْلَبْیتِ  َربِّ  َعَلى َتَذمَُّروا َیْأُخُذونَ  ُهمْ  َوِفیَما .ِدیَناراً  ِدیَناراً  َأْیضاً  ُهمْ  َفَأَخُذوا. َأْكَثرَ  َیْأُخُذونَ  َأنَُّهمْ  َظنُّوا اَألوَّ

 َفَقالَ  !َواْلَحرَّ  النََّهارِ  ِثَقلَ  اْحَتَمْلَنا الَِّذینَ  َنْحنُ  ِبَنا َساَوْیَتُهمْ  َوَقدْ  َواِحَدةً  ةً َساعَ  َعِمُلوا اآلِخُرونَ  َهُؤَالءِ : َقاِئِلینَ 

 ُأْعِطيَ  َأنْ  ُأِریدُ  َفِإنِّي َواْذَهبْ  َلكَ  الَِّذي َفُخذِ  ِدیَناٍر؟ َعَلى َمِعي اتََّفْقتَ  َأَما! َظَلْمُتكَ  َما َصاِحبُ  َیا: ِمْنُهمْ  ِلَواِحدٍ 

یَرةٌ  َعْیُنكَ  َأمْ  ِبَماِلي؟ ُأِریدُ  َما َأْفَعلَ  َأنْ  ِلي َیِحلُّ  َما َأوَ  .ِمْثَلكَ  اَألِخیرَ  َهَذا  َیُكونُ  َهَكَذا َصاِلٌح؟ َأَنا َألنِّي ِشرِّ

ِلینَ  اآلِخُرونَ  ُلونَ  َأوَّ  ."ُیْنَتَخُبونَ  َوَقِلیِلینَ  ُیْدَعْونَ  َكِثیِرینَ  َألنَّ  آِخِرینَ  َواَألوَّ

 إنني أؤكد بأنه . كاملٍ  لیومٍ  العملُأجرًة  هذا وكان. الیوم في اً واحد دیناراً ب األول الرجل ستأجرالقد 

 .٥رقم  الرجل هذا كانلقد . الخمسة الرجال من درةً قُ  واألكثرَ  األقوى استأجرَ 

 نهالیوم وبأبأن یعمل ُجزءًا من  ٤رقم  رجلمن ال وطلب ساعدةلمُ ل مزیدال یستأجرل عادَ  الثالثة الساعة في

 .أجرُه بعدلٍ  له یدفعس

 .٣رقم  رجلال. نفس الشيء فعل السادسة الساعة في

 .٢ رقم الرجل. نفس الشيء فعل التاسعة الساعة في

 .١ رقم الرجل. أخرى مرة عاد عشرة الحادیة الساعة في

 وخرج ،"َأَحدٌ  َیْستَْأِجْرَنا مْ لَ  َألنَّهُ : "قائالً  الرجل أجاب. هناك یزال ال كان لماذاوسأله  ١رقم  رجللل لقد قال

 .واحدة ساعة لمدة وعمل

فقد  األرجح، على. التوظیف وكالةلم یكن هؤالء الرجال ُكسالى وٕاال لما كانوا قد جلسوا طوال الیوم في 

 أو جسدیة إعاقة لدیه تكان ربما. لجمیعمن ا قدرة األقل الرجل الذي عمل لساعة واحدة فقط هو هذا كان

 یحصل ومتى وكیف اهللا ملكوت عن هو المثل هذاإن  تذكر،. الجمیع أضعف كان أنهب ي أؤكدإنن. عقلیة

 .علیه الناس

 والرجل ،١ رقم الرجل ،واحدة ساعة لمدةالذي عمل  الرجل سیدال دعا ر،و األجلدفع  الوقت حان عندما

ِلینَ  اآلِخُرونَ  َیُكونُ  َهَكَذا" ،وقال أخیراً  ،٥رقم  رجلال الیوم، طوال الذي عمل ُلونَ  َأوَّ  َكِثیِرینَ  َألنَّ  آِخِرینَ  َواَألوَّ

 ".ُیْنَتَخُبونَ  َوَقِلیِلینَ  ُیْدَعْونَ 
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 ِإذاً «: َقاِئِلینَ  ِجّداً  ُبِهُتوا َتَالِمیُذهُ  َسِمعَ  مَّاَفلَ  .»اللَّهِ  َمَلُكوتِ  ِإَلى َغِنيٌّ  َیْدُخلَ  َأنْ  ِمنْ  َأْیَسرُ  ِإْبَرةٍ  َثْقبِ  ِمنْ  َجَملٍ 

 ُكلُّ  اللَّهِ  ِعْندَ  َوَلِكنْ  ُمْسَتَطاعٍ  َغْیرُ  النَّاسِ  ِعْندَ  َهَذا«: َوَقالَ  َیُسوعُ  ِإَلْیِهمْ  َفَنَظرَ  »َیْخُلَص؟ َأنْ  َیْسَتِطیعُ  َمنْ 

 َلُهمْ  َفَقالَ  »َلَنا؟ َیُكونُ  َفَماَذا. َوَتِبْعَناكَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َتَرْكَنا َقدْ  َنْحنُ  اهَ «: ِحیَنِئذٍ  ُبْطُرُس  َفَأَجابَ  .»ُمْسَتَطاعٌ  َشْيءٍ 

 َمْجِدهِ  ُكْرِسيِّ  َعَلى اِإلْنَسانِ  اْبنُ  َجَلَس  َمَتى التَّْجِدیدِ  ِفي َتِبْعُتُموِني الَِّذینَ  َأْنُتمُ  ِإنَُّكمْ : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ «: َیُسوعُ 

 َأوْ  ُبُیوتاً  َتَركَ  َمنْ  َوُكلُّ  .َعَشرَ  اِالْثَنيْ  ِإْسرَاِئیلَ  َأْسَباطَ  َتِدیُنونَ  ُكْرِسّیاً  َعَشرَ  اْثَنيْ  َعَلى َأْیضاً  َأْنُتمْ  َتْجِلُسونَ 

 اْلَحَیاةَ  َوَیِرثُ  ِضْعفٍ  ِمَئةَ  َیْأُخذُ  اْسِمي َأْجلِ  ِمنْ  ُحُقوالً  َأوْ  َأْوَالداً  َأوْ  اْمرََأةً  َأوِ  ُأّماً  َأوْ  َأباً  َأوْ  َأَخَواتٍ  َأوْ  ِإْخَوةً 

ُلونَ  َكِثیُرونَ  َوَلِكنْ  .اَألَبِدیَّةَ  ِلینَ  َوآِخُرونَ  آِخِرینَ  َیُكوُنونَ  َأوَّ  . "»َأوَّ

 ماذا كانت ُمشكلة الشاب الغني؟

  ثریاً  وكان ،جداً  تدیناً مُ  كان لقد. لقد كان ما یبدو ظاهریًا على السطح في حیاته ُمستحقًا ألن یحیا ألجله

 .هیكلال في أو الحكومة في سواء كان في موضع سلطة وربما ،جداً 

 الحیاة على الحصول كیفیةعن  یسأل كان ألنه ما شیئاً  یفتقد كان نهبأ الشاب عرففقد  ذلك، معو 

لقد  ،بأنه قد حفظها یعتقد كان والتي ،لقد حفظ الشریعة. ُمكتفیًا ذاتیاً  كان أنههي ب مشكلته تكانلقد . األبدیة

 عن ربما أو الخاصة، بجهوده جداً  اً ثری تصبح قدف ما وبطریقةٍ  ،والدینیة األخالقیة المسؤولیاتب كان یعتني

التي و  كله، ذلك من األهم الثروة أن یرث منمنعتُه  األشیاء تلك إال إن. األرضي من اآلباء المیراث طریق

 .األبدیة الحیاةهي 

من  كبیر بشكل تضاعفتقد  ثروتهلكانت  ،ما یملك عن ليالتخب یسوع قتراحإ طاعأ الشاب هذا لو كان

. القادمالعالم و  العالم هذا في األبدیة الحیاة ورث قد كانَ لو  ،الزرع والحصاد لقانون وفقاً  الفقراء باركةمُ  خالل

 .السماء في اآلن وهو ،حیاته قد إتخذ القرارات الصحیحة في الحقٍ  وقتٍ  فيربما 

 .التالمیذ ستجابةإ

 رداً  الً ثَ مَ  یسوع لهم قاللقد . إلى ملكوت اهللا شخص أي دخول كیفیة بخصوص ق التالمیذ وانزعجوالقد قل

 .٢٠األصحاح  متىبشارة  في مخاوفهم على

 .واحدة ساعةالذي عمل ل الرجل

 إلى ذهبالذي  صاحب الكرم لْ ثَ مَ عن  بإخبارهم ٢٠األصحاح  متى بشارة في تالمیذه یسوع أجابلقد 

 .ِلَكْرِمهِ  َفَعَلةً  َتْأِجرَ ِلَیسْ  السوق
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 عشر  الخامس الفصل
 من هو الشخص المؤهل؟

 

 من هو الشخص المؤهل لیكون غالبًا؟

 وكما ذلك، بعدو . االبتدائي المؤهلهو  شيٌء لیغلبهُ  أو لدیها/ لدیه نهاأ وأ نهبأ یعرفالذي  شخصال

 ،أوالً ومقاصده  هأغراض وضع ،مرضاتهِ  في رغبةال یسوع، مع حمیمة عالقة فإن األمر یتطلب ،اً سابق كتبت

 .ثابرةالمُ  فإنه یتطلب ،وأخیراً 

 .اماألهداف الُمراد تحقیقه ماه فإن الَغَلبة واإلتیان بالثمر ،سابقاً  كتبت كما

شخصًا ُمثمرًا  یكون أن ألحدٍ  مكنیُ  الو  ،إن الشخص الغالب سیكون ُمثمراً . جنب إلى جنباً  انسیر ی امنهإ

أنت  بینما اهللا ملكوت في وأن تحیا في تعمل أن یعنیه مال وصفٌ ُهما  ،إن كال األمرین. ثابتًا ما لم یكن غالباً 

 .األرض علىُهنا 

 .واحدة ساعةالذي عمل ل والرجل الغني الشاب

إن األشخاص الُمتعطشین . لیسوا من الغالبین وُهمْ  ،ُیمكنهم أن یأتوا بالثمار ال ذاتیاً  ینكتفیمُ ال الناسإن 

. یسوع یواجهالغني وهو  الشابقصة  ١٩ متىبشارة  .وا ُمثمرین وغالبینصبحیُ  أن هممكنیُ والُمنكسرین ُهم من 

 والدین، ،والمنصب والشهرة، ،الغنى: من األمور التي یثق بها الكثیر لدیه الشابذلك  أنب یسوع عرفلقد 

إنك تعرف ما الذي . حقاً  الحیاة یرید كان إذایسوع بأن یتخلى عن هذه األمور كلها  نصحه لقد. ذلك إلى وما

 .القصة إقرأ. أحبه ألنه یسوع وحزن الشاب رفضلقد  ؛حدث بعد ذلك

اِلحُ  اْلُمَعلِّمُ  َأیَُّها«: َلهُ  َوَقالَ  َتَقدَّمَ  َواِحدٌ  َوإَِذا: "تقول ٣٠-١٦: ١٩بشارة متى   َأْعَملُ  َصَالحٍ  َأيَّ  الصَّ

 ِإنْ  َوَلِكنْ . اللَّهُ  َوُهوَ  َواِحدٌ  ِإالَّ  َصاِلحاً  َأَحدٌ  َلْیَس  َصاِلحًا؟ َتْدُعوِني ِلَماَذا«: َلهُ  َفَقالَ  »اَألَبِدیَُّة؟ اْلَحَیاةُ  ِليَ  ِلَتُكونَ 

. َتْسِرقْ  الَ . َتْزنِ  الَ . َتْقُتلْ  الَ «: َیُسوعُ  َفَقالَ » اْلَوَصاَیا؟ َأیَّةَ «: َلهُ  َقالَ  .»اْلَوَصاَیا َفاْحَفظِ  اْلَحَیاةَ  َتْدُخلَ  َأنْ  َأَرْدتَ 

ورِ  َتْشَهدْ  الَ  . َحَداَثِتي ُمْنذُ  َحِفْظُتَها ُكلَُّها َهِذهِ «: الشَّابُّ  َلهُ  َقالَ  .»َكَنْفِسكَ  َقِریَبكَ  َوَأِحبَّ  َوُأمَّكَ  َأَباكَ  َأْكِرمْ  .ِبالزُّ

 َلكَ  َفَیُكونَ  اْلُفَقرَاءَ  َوَأْعطِ  َأْمَالَككَ  َوِبعْ  َفاْذَهبْ  َكاِمالً  َتُكونَ  َأنْ  َأَرْدتَ  ِإنْ «: َیُسوعُ  َلهُ  َقالَ  »َبْعُد؟ ُیْعِوُزِني َفَماَذا

 َیُسوعُ  َفَقالَ  .َكِثیَرةٍ  َأْمَوالٍ  َذا َكانَ  َألنَّهُ  َحِزیناً  َمَضى اْلَكِلَمةَ  الشَّابُّ  َسِمعَ  َفَلمَّا .»اْتَبْعِني َوَتَعالَ  السََّماءِ  ِفي َكْنزٌ 

 ُمُرورَ  ِإنَّ : َأْیضاً  َلُكمْ  َوَأُقولُ  .السََّماَواتِ  َمَلُكوتِ  ِإَلى َغِنيٌّ  َیْدُخلَ  َأنْ  َیْعُسرُ  ِإنَّهُ : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ «: ِلَتَالِمیِذهِ 
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 قوةال تدمیربفقط فإنك ال تقوم  ،فبینما تغلب. العملیة نفس فيلقد ُقِصَد أن یحدث ُكًال من اإلثمار والَغَلبة 

 .الثمر إنتاج یتم أیضاً  ولكن روحیة،ال

 .َأِحبَّاِئهِ  َألْجلِ  َنْفَسهُ  َأَحدٌ  عَ َیضَ  َأنْ  َهَذا ِمنْ  َأْعَظمُ  ُحبٌّ  َألَحدٍ  َلْیَس : "تقول ١٦-١٣: ١٥بشارة یوحنا 

یُكمْ  َأُعودُ  الَ  .ِبهِ  ُأوِصیُكمْ  َما َفَعْلُتمْ  ِإنْ  َأِحبَّاِئي َأْنُتمْ   َقدْ  َلِكنِّي َسیُِّدهُ  َیْعَملُ  َما َیْعَلمُ  الَ  اْلَعْبدَ  َألنَّ  َعِبیداً  ُأَسمِّ

ْیُتُكمْ   ِلَتْذَهُبوا َوَأَقْمُتُكمْ  اْخَتْرُتُكمْ  َأَنا َبلْ  اْخَتْرُتُموِني َأْنُتمُ  َلْیَس  .َأِبي ِمنْ  َسِمْعُتهُ  َما ِبُكلِّ  َأْعَلْمُتُكمْ  َألنِّي َأِحبَّاءَ  َسمَّ

 ."ِباْسِمي َطَلْبُتمْ  َما ُكلَّ  اآلبُ  ُیْعِطَیُكمُ  ِلَكيْ  َثَمُرُكمْ  َوَیُدومَ  ِبَثَمرٍ  َوتَْأُتوا

 :التالي النحو علىهرس سترونجز في ف هاتعریف یتم ١٦في العدد " أقمتكم"إن كلمة 

 أو سلبیة وضعیة في صحیح، بشكل والمجازي؛ الحرفي بالمعنى لتطبیق،ل نطاق أوسع في(  أن یضع

ي ه ٢٧٤٩ حین في ،وفعال رأسي وضععلى  صحیح بشكل دلت والذي ،٢٤٧٦ عن تختلف وبالتالي ،ةأفقی

إن یضع  ،یركع عطي،ی ،یتصور ویتخیل ،یتعهد ،ُیخضع ،نْ یّ عَ یُ  المشورة، تقدیم+  -): وُكلي صحیح إنعكاس

 ".قْ غرِ یُ  ،یوطد وُیرسخ ،)إیاباً ( ُیَنِصبْ  ،یضع ،غرض ،یرسم ،یصنع ،)ألعلىل أو ،سفلأو لأل ،جانباً ( 

. حاليال الوقت في ویسود یحكم نعلیه أ ینبغي نهأ مَ ثَ فمن  اهللا بنإ هو یسوعلقد إعتقد بطرس بأنه ألن 

 ).٣٨-٢٧: ٨بشارة مرقس ( الصلیب إلىبأن علیه أن یذهب أوًال  قائالً  أنذره یسوع ولكن

 ،٤٥-٣٥: ١٠بشارة مرقس  في سجلٌ مُ  هو كما اهللا ملكوت في عالیة مناصب ویوحنا یعقوب أرادلقد 

 .فعل كما الموت من والقیامة الصلیبوأن یختبر  اً خادمأنذرهم قائًال بأنه یجب أوًال أن ُیصبح  یسوع لكنه

 .اإلثمار نحو الطریق وه قلبك، في تْ عَ رِ زُ التي  كلمةال جانب إلى ،الخادمالشخص وح ر و  الصلیبإن 
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 یحصد الروح فمن للروح یزرع الذي ولكن والدمار، والخراب االنحالل الجسد من جنيی سوففإنه ) الشهوانیة

ألننا  ،وأن نفعل الحق بشرف سلوكال في أن نضعفو  وأن ال َنكِّلْ  الجوهر فقدن الأن  دعونا. األبدیة الحیاة

الترجمة ". تناشجاعوُنضعف  وُنرخي خيتر ن ال كنا إذا ،الُمعین موسمال وفي المناسب الوقتسنجني في 

 .الموسعة للكتاب المقدس

 على. فقط نزرعه ما نجني بأننا المقدس، الكتاب یقول وكما البذور، زارعيبأننا  أیضاً  الواضح منإنه 

  من إعطاء أو ُنعطي عشورنا عندما أموالنا زرعأن ن یمكننا. اإلدانة أو رحمةال زرعأن ن یمكننا المثال، سبیل

 .أیضًا من األمور اُألخرى الكثیر هناكو . القضایا أهم أحد دُ عَ تُ  التي المغفرة، زرعأن ن یمكننا. احتیاج في هم

 .اهللا كلمة رابذ من اإلثمار خطوات هي هذه

إن . قلوبنا فيتضع البذار  كلمتهإن . القدس الروح خالل ومن كلمته في عیسو  مع شركة إننا في. ١

 .ستریحن أن یمكننا ثم. القدس والروح الكلمة خالل من به تصالإ على البقاء علینا یجب. األرض هي قلوبنا

ألن  بأنه الراحة في وعوده وفي كلمته الجدید العهدالسبت في  ُتعِرفْ  ٤و ٣األصحاحین  عبرانیینرسالة ال

 .العالم تأسیس قبل قد ُأكِمَلتْ  أعماله

 ناسبالمُ  الوقت هو هذاإن . كثفةومُ  حقیقیة حرب إن هذه. راالبذ/  كلمةال لسرقة یأتي الشیطان إن. ٢

: ٤إقرأ بشارة مرقس . جیدة اً أرض لیست التي القلوب تلك من البذور سرقة على قادر الشیطانإن . َغَلبةلل

 الشیطان على اً طلقمُ  اناً سلط لدیكإن . أن یفحص تربة قلبك الرب من طلباو  ةبروح الصال أعاله ٢٠-١٤

 .حیا من خالل الجلوس، والسلوك، والثبات في عملیة الَغَلبةت كنت إذا

فإن الثمر سیأتي  ،)السابق الفصل في كما عرفتها( َغَلبةال عملیة في ونثبت ،ونسلك نجلس، عندما. ٣

 .الفصل هذا في وصفتها التي طرقبال حیاتناأخیرًا في 

 الروح خالل منالُمقام من بین األموات هو یحیا في داخلك  المسیح أنب الحق معرفة هوإن الجلوس 

أما . َفُتْب وَتَطَهْر  ذلك، ُتخِفُق في وعندما ،فیك حیاته بأن یحیا القدس لروحل السماحوالسلوك هو . القدس

 .ین أن تختبر الُنصرة في الموقف ویأتي الثمراإللهیة لح والوعود كلمتهب التمسك الثبات فهو

 على أنكب یعني هذاإن . "ةقیامالو  موتال" بعد عادةً  أتيی ثمرال أنب ندرك أن علینا یجبف ذلك، ومع

بأننا  دائماً  یسوع لقد نبهنا. الحرب في خرىاألُ  قویةال واألحداث الفشل،ستجتاز في خبرات اإلنكسار، و  األرجح

 .تكلفة نفوسنا بدونعلى ثمر الملكوت ُیمكننا الحصول  ال
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 وكیف ٤خادمًا كان ُیعلم عن بشارة مرقس األصحاح  التلفزیون شاشات علىشاهدُت  بأنني أبداً  أنسى لن

رسالة بطرس ( والتقوى للحیاة ،نحتاجه شيء كل في بالثمر أتيت اإلنسان قلب في زروعةالم اهللا كلمة أن

 في وهو ُینتج ثمرهُ  اهللا أرى أنب ستطعتإ فشیئاً  شیئاً و . ابه توعش الفكرة تلكب أمسكتلقد ). ٣: ١الثانیة 

 .عرفت بأن ذلك هو الحقلقد . بمفرديبها  القیاملم یكن بإمكاني  اً ومواقف اً أشیاء بأن ذلك سُینتجو  حیاتي،

لقد . قویة بطرقحربه ضد إنتاج الثمر  الشیطانوقد َشَن . بسرعة نموی ال هذا الثمر كیف أیضاً  رأیتلقد 

 یعني اهللا أنب نعلم كنا ألننا ولم نتخلى أو لم نستسلم وأنا كارول زوجتي ولكن عاناة،المُ  من الكثیر هناك كان

 نعیش إننا ال نزال. اهللا ملكوت إلى الدخول من جزءاً  الكلمة جلأ من عاناةالمُ  كانتفقد  الواقع، في. هُ قال ما

 .وكلما إزدادت التحدیات، كلما إزداد الثمر أیضاً . النحو هذا على حیاتنا

 نَّهُ َوأَ  اِإلیَمانِ  ِفي َیْثُبُتوا َأنْ  َوَیِعَظاِنِهمْ  التََّالِمیذِ  َأْنُفَس  ُیَشدَِّدانِ " :یقول ٢٢: ١٤الرسل  أعمالسفر 

 ."اهللاِ  َمَلُكوتَ  َنْدُخلَ  َأنْ  َیْنَبِغي َكِثیَرةٍ  ِبِضیَقاتٍ 

 عام في هذا أكتب وأنا اآلن،. رائعة بطرق اهللا ظهرو فقد تحسنت األمور  ،فشیئاً  شیئاً و  نهایة،ال في

 الحیاة أنب ،شخصیةال تجربتي خالل من أیضاً  ولكن اهللا، كلمة خالل من فقط لیس أشهد أن نيیمكن ،٢٠١٢

 كنت بأنني أرىأستطیع أن  الوراء، إلى أنظر وأنا اآلن،و . اهللا ملكوت سر الواقع في يه اإلثمار خالل من

 .لكنني لم أكن ُأدرك ذلك َغَلبةال عملیة في فعالً 

 وحفظ اهللا كالم سماع على التركیز خالل من الماضیة، السنوات هذه خاللبأنه  ،هو فضلوالشيء األ

 لم یكن  لو حتى. رضیةومُ  جداً  عمیقةأصبحت  یسوع مع الشخصیة فإن ُألفتي ،وحیویة نشطة معه عالقتي

 .ما یكفیني هو والحمیم العمیق المستوى هذا على تهمعرف جردمُ فإن  العالم، هذا في آخر شيء أي لي

 .هاتزرع التي البذور من الثمر من أنواع

 َیْحُصدُ  ِإیَّاهُ  اِإلْنَسانُ  َیْزَرُعهُ  الَِّذي َفِإنَّ . َعَلْیهِ  خُ ُیْشمَ  الَ  اهللاُ ! َتِضلُّوا الَ : "تقول ٩-٧: ٦ غالطیةرسالة 

وحِ  َیْزَرعُ  َوَمنْ  َفَسادًا، َیْحُصدُ  اْلَجَسدِ  َفِمنَ  ِلَجَسِدهِ  َیْزَرعُ  َمنْ  َألنَّ  .َأْیضاً  وحِ  َفِمنَ  ِللرُّ  َفالَ  .َأَبِدیَّةً  َحَیاةً  َیْحُصدُ  الرُّ

 ."َنِكلُّ  الَ  ُكنَّا ِإنْ  َوْقِتهِ  ِفي َسَنْحُصدُ  َألنََّنا اْلَخْیرِ  َعَملِ  ِفي َنْفَشلْ 

 أواالحتقار،  االزدراء،( ُیهزَأ به أنب لنفسه یسمح لن اهللاإن  تضلیل؛الو  األوهام وراء تجرواو  تضلوا، ال"

إن الذي یحاول أن یوهم اهللا فهو یوهم ) [طرح وصایاه جانباً  طریق عن أو ادعاءات، مجرد من یةخر سُ ال

 ،الُسفلى الطبیعة( لجسده یزرع من النه. یجنیه سوف ما هو فقطفإن ذلك  ،اإلنسان یزرع مهماألنه ] سهنف
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 ).١٣-١: ١٧سفر العدد ( لآلخرین إمتدادنا ووصولنا أو ،خدمتنا مثلت هارون عصا. ٣

الفئات  هذه ضمن َغَلبةال عملیة خالل من تختبرها أن یمكن التي ثمرال ومظاهر أنواع من العدید هناك

 كنت ربما أو. سطة ثمر الروحوالتي تم حلها أخیرًا بوا شخصیة قضیة معربما كنت ُتعاني وُتجاهد . األساسیة

جیلیة  لعنة على َتَغَلبتَ  ربما. المَّنْ  بواسطة حلها تم التي مسائل متعلقة بالعالقات أو مالیة مشاكل من تعاني

 .هارون عصا ثمر خالل من یأتي ذلك إن. إبنك على أثرتمتوارثة قد 

غیر  أعین من غماماتغزالة ال هو وذلك ،بةأنواع الَغلَ  لجمیع شائعاً  یكون قد واحداً  شیئاً ُهناك  إنني أؤمن

 تنص التيو  ٤و ٣األصحاحین  كورنثوس رسالة عن كتبتحین  السابق الفصل في تذكرون ولعلكم. المؤمنین

 من تدفقی الذي فینا اهللا مجد في یكمن الحل ولكن المؤمنین، غیر ذهانأ عمىأ قد العالم هذا إله أن على

بینما نغلب نحن، فإننا بذلك أیضًا  أن، على تنص أیضاً  ٢٢-٢١: ١١لوقابشارة . وُمعاناتنا آالمنا خالل

 .ُنطلق اآلخرین أحراراً 

 َمَتى َوَلِكنْ  .َأَمانٍ  ِفي َأْمَواُلهُ  َتُكونُ  ُمَتَسلِّحاً  َداَرهُ  اْلَقِويُّ  َیْحَفظُ  ِحیَنَما: "تقول ٢٢-٢١: ١١ لوقا بشارة

 ."َغَناِئَمهُ  َوُیَوزِّعُ  َعَلْیهِ  اتََّكلَ  الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسَالَحهُ  َوَیْنِزعُ  ْغِلُبهُ یَ  َفِإنَّهُ  ِمْنهُ  َأْقَوى ُهوَ  َمنْ  َجاءَ 

 .الخاصة بالثمر يشهادات أول إحدى

لقد كان عمري . لي كان ما كلب العالم نظام في لنجاحا بالفعل حاولت قد كنتعندما خلصني الرب، فقد 

 كنت إال أنني من الداخل ،ظاهریاً  تبدو جیدةكانت  ألمورأن ا من الرغم وعلى ،١٩٧٩ عامسنة في  ٣٩

 ُكًال من  في حیاتي، في التغییرات بعض الرب صنعلقد . یكن ذلك هو القصد األسمى لحیاتي لم أننيب أعرف

 أنب الوقت ذلك في فكرة أي لدي یكن لم. لحیاتيطریقه وخطته  في یضعني أجل من ،في العملو  عالقاتي

 .هي الثمر نتكا التغییرات هذه

 أعرف كنتلقد . الخدمةو  والعالقات، مالیة،ال ته في األمورمساعد على للحصول بشدة إلیه صرختلقد 

 لي اهللاإرادة  أنب أعرف كنتلقد . ذلك عن معنى فكرة لم تكن لي ولكن حیاتي، على دعوة لدیه بأنه كانت

لیقود حیاتي بالكامل  دعوهأن أو  ؤمنأ أن هو به القیام نيیمكن ما وكل ،"أفضل حیاةً " تكون لي أنهي 

 تغییر في بدأتولقد . في دراستها یوم كلالطویلة  ساعاتال كنت أقضيو  اهللا، كلمة لقد أحببتُ . %)١٠٠(

 .عدیدة بطرق حیاتي

۱۲۹ 
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 یسوع كانلقد . اهللا ملكوت سر على یحتوي لزارعل الَمَثْل البسیط أنب ولنا لتالمیذه یقول یسوع كانلقد 

 قید على نحن بینما هنا، كي نحیا فیهل ولكن السماء، إلى نصل عندما فقط لیس اهللا ملكوت سر فیكش

  اهللا قبل منقد ُقِصَد له بأن یَوَفَر لنا  األرض على هنا لحیاتنا نحتاجه ما كلإن . األرض على ُهنا الحیاة

تساقط "لننظر  واالنتظار الجلوسبأن علینا  یعنيال  األحوال، من حال بأي هذا،إن . اإلثمار عملیة خالل

 عملیة خاللمن و  في یكون أن ینبغي ذلك حتى ولكن العمل، إلى مدعوون إننا ال،ك" العنب من السماء

 .اإلثمار

 .للكثیرین غامضة ولكنها بسیطة، عملیةإن ال

 ِمنْ  ُهمْ  الَِّذینَ  َوَأمَّا. اللَّهِ  َلُكوتِ مَ  )ِسرَّ ( َتْعِرُفوا َأنْ  َلُكمْ  ُأْعِطيَ  َقدْ : َلُهمْ  َفَقالَ : "تقول ١١: ٤بشارة مرقس 

 ."َشْيءٍ  ُكلُّ  َلُهمْ  َیُكونُ  َفِباَألْمثَالِ  َخاِرجٍ 

 ُتْزَرعُ  َحْیثُ : الطَِّریقِ  َعَلى الَِّذینَ  ُهمُ  َوَهُؤَالءِ  .اْلَكِلَمةَ  َیْزَرعُ  اَلزَّاِرعُ : "تقول ٢٠-١٤: ٤بشارة مرقس 

 الَِّذینَ  ُهمُ  َكَذِلكَ  َوَهُؤَالءِ  .ُقُلوِبِهمْ  ِفي اْلَمْزُروَعةَ  اْلَكِلَمةَ  َوَیْنِزعُ  ِلْلَوْقتِ  الشَّْیَطانُ  َیْأِتي َیْسَمُعونَ  َ◌ِحیَنَما اْلَكِلَمةُ 

 ِفي َأْصلٌ  َلُهمْ  َس َلیْ  َوَلِكنْ  ِبَفَرحٍ  ِلْلَوْقتِ  َیْقَبُلوَنَها اْلَكِلَمةَ  َیْسَمُعونَ  ِحیَنَما الَِّذینَ : اْلُمْحِجَرةِ  اَألَماِكنِ  َعَلى ُزرُِعوا

 ُهمُ  َوَهُؤَالءِ  .َیْعُثُرونَ  َفِلْلَوْقتِ  اْلَكِلَمةِ  َأْجلِ  ِمنْ  اْضِطَهادٌ  َأوِ  ِضیقٌ  َحَدثَ  ِإَذا َذِلكَ  َفَبْعدَ . ِحینٍ  ِإَلى ُهمْ  َبلْ  َذَواِتِهمْ 

 َساِئرِ  َوَشَهَواتُ  اْلِغَنى َوُغُرورُ  اْلَعاَلمِ  َهَذا َوُهُمومُ  َمةَ اْلَكلِ  َیْسَمُعونَ  الَِّذینَ  ُهمُ  َهُؤَالءِ : الشَّْوكِ  َبْینَ  ُزرُِعوا الَِّذینَ 

 َیْسَمُعونَ  الَِّذینَ : اْلَجیَِّدةِ  اَألْرضِ  َعَلى ُزرُِعوا الَِّذینَ  ُهمُ  َوَهُؤَالءِ  .َثَمرٍ  ِبالَ  َفَتِصیرُ  اْلَكِلَمةَ  َوَتْخُنقُ  َتْدُخلُ  اَألْشَیاءِ 

 ."ِمَئةً  َوآَخرُ  ِستِّینَ  َوآَخرُ  َثَالِثینَ  َواِحدٌ  ُیْثِمُرونَ وَ  َوَیْقَبُلوَنَها اْلَكِلَمةَ 

 .اهللا كلمة منلثمار ا من أنواع

 كانلقد . ثمرال من ةالثالث الرئیسیة الفئات تمثل العهد تابوت یتضمنها التي العناصر أنأؤمن ب إنني

 هي ثمرال من ةالثالث الرئیسیة الفئات هذهفإن  اهللا، هیكل اآلن ألنناو . اهللا الخیمة وهیكل داخلالعهد  تابوت

 !ذلك في فكر. الثمر الكامن أیضاً  فینا

 :وهم

 .شخصیة اإللهیةال في یتجلى والذي الروح، ثمر مثلت الشریعة. ١

 على هناكل ما نحتاجه  ولكن ،فقط المالیةاالحتیاجات  ولیس األرض، على هنا احتیاجاتنا یمثل نْ المَّ . ٢

 .صحیحةال القاتالع ذلك في بما األرض،

۱۲۸ 
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 على القدرة بأن لهما الشخصیة اوقوتهم ،اوذكائهم اوفكرهم ،خبرتهما بسببذلك قررا  وحواء آدم إال أن

 الكتاب یسمیه ما هوهم الشخصي قرار  أن. اهللا كلمة على٪ ١٠٠ بنسبةُكلیًا  االعتماد دون إدارة حیاتهم

 .الخطیة جوهر هو ذلك كانلقد و . والشر الخیر معرفة شجرة من األكل المقدس

 .كالشو  لعنة

 لكن،. تُنتج ثمرًا مثالیاً  أن شأنها من التي الجنة ،لعمل مثالي وكامل ورئیسيبركة ال دماهللا آل أعطى قدل

 إذا أنه،ب دمآل المشورة تقدیم سوى آخر خیار أي هللا لم یكن. ستقالً مُ  كونی أنب آدمفقد كانت رغبة  نعلم، وكما

 .وبالعرقاألشواك وسط ُیعیل نفسه أن علیه فآدم اللعنة اختار 

 ."َوَیْحَفَظَها ِلَیْعَمَلَها َعْدنٍ  َجنَّةِ  ِفي َوَوَضَعهُ  اَدمَ  االَلهُ  الرَّبُّ  َواَخذَ : "یقول ١٥: ٢ التكوین سفر

 اْوَصْیُتكَ  الَِّتي الشََّجَرةِ  ِمنَ  َواَكْلتَ  اْمرَاِتكَ  ِلَقْولِ  َسِمْعتَ  النَّكَ : ِالَدمَ  َوَقالَ : "یقول ١٧: ٣ التكوین سفر

 ."َحَیاِتكَ  ایَّامِ  ُكلَّ  ِمْنَها تَاُكلُ  ِبالتََّعبِ . ِبَسَبِبكَ  االْرُض  َمْلُعوَنةٌ  ِمْنَها تَاُكلْ  ال: الَقائِ 

إختارا لقد  .احیاتهم أیام كل والشر الخیر معرفة شجرة من نسیأكال  بأنهما قولی ١٧ اآلیة في الحظ

وأصبحت حیاتهما وال زالت مشقًة وشوكاً . ةالطبیعی راتهماوقد وذكائهماحیاتهما بفكرهما الخاص، إدارة  

 .وحسكاً 

 ُخْبزا تَاُكلُ  َوْجِهكَ  ِبَعَرقِ  .اْلَحْقلِ  ُعْشبَ  َوتَاُكلُ  َلكَ  تُْنِبتُ  َوَحَسكا َوَشْوكا: "یقول ١٩-١٨: ٣ التكوین سفر

 ."ودُ َتعُ  ُترَابٍ  َواَلى ُترَابٌ  النَّكَ . ِمْنَها اِخْذتَ  الَِّتي االْرضِ  اَلى َتُعودَ  َحتَّى

 .لقد َحَمَل یسوع لعنتنا

 ."َعَلْیهِ  َوَوَضُعوهُ  َشْوكٍ  ِمنْ  ِإْكِلیالً  َوَضَفُروا ُأْرُجواناً  َوأَْلَبُسوهُ ": تقول ١٧: ١٥بشارة مرقس 

: َمْكُتوبٌ  َألنَّهُ  َألْجِلَنا، َلْعَنةً  َصارَ  ِإذْ  النَّاُموِس، َلْعَنةِ  ِمنْ  اْفَتَداَنا اَْلَمِسیحُ : "تقول ١٣: ٣رسالة غالطیة 

 ."»َخَشَبةٍ  َعَلى ُعلِّقَ  َمنْ  ُكلُّ  َمْلُعونٌ «

 دونوأن ُنثمر  ،"طبیعیةال"ألن نعود لحالتنا  اً عظیم اً إلهی اً متیاز اآلن إ لدیناف ،لعنتنا لَ مَ حَ قد  یسوع ألنو 

 .ألشواكاو  لعنةال

 والناس ،اءسطبُ ال سللنا إنه تدینین؛المُ األشخاص  أو والالهوت الدین لعلماء لیس ا اإلمتیازهذإن 

فعلینا أن نكون  ذلك، ومع. إنه زرٌع روحيٌ . تعلمینالمُ  غیر حتى الناسو  ،والصادقین والشرفاء ،المتواضعین

 .اهللا لسماع یكفي بما ُمتعطشین وصادقین

۱۲۷ 
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 السیاسیة األنظمةو  الثقافة، على" عینك"نظرك  تركیزتقوم ب ،حیٍن آلخر من حتى أو باستمرار، كنت إذا

 ،لك تحصل على ُمساعدتها أن بأخرى، أو بطریقة تستطیع، كأنب أملٍ  في حولك من قتصادیةاإل األنظمةو 

 ،تكهوی أو ،كلذات كتصور  ُیصیغُ  كعین تجاهإ إن. تستقر على شيٍء أقل بكثیر جدًا مما قصده اهللا لكفإنك 

بالتالي فإن  ، یسوع الكلمة، على إذا ُقمَت بإبقاء نظرك وعینك. مصیركَ  صیُغ وُتَشِكلُ تُ  بدورها، والتي،

 ستقبلكمُ  إن. من خالل الخطة الرائعة التي أعدها لك) أي بیسوع(سیتم صیاغته به  ،كستقبلمُ  أو ،مصیرك

 .لك وأفضل أعلىما هو  تمثل سوف والتي ،بثماره سیكون ملیئاً 

 تحتإن عملیة النمو . )اإلغتصاب(الُعنف إحدى عملیات  هي الطبیعي عالمال في اإلثمار عملیةإن 

 .)إغتصاباً (ُعنفًا یتضمن  سفل،األ من األرضواختراق  لكسرالجهد الناتج و  األرض،

 َواْلَغاِصُبونَ  ُیْغَصبُ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتُ  اآلنَ  ِإَلى ْعَمَدانِ اْلمَ  ُیوَحنَّا َأیَّامِ  َوِمنْ " :قولت ١٢: ١١ متىبشارة 

 ."َیْخَتِطُفوَنهُ 

 مع جنب إلى جنباً  ،)السماد( الروث حتى األرض، من الفضالت تستخلص وتستمد اإلثمار عملیةإن 

إن . ثمار إلى احولهوتُ  ،كمبیوترال علم من خالل للدهشة مثیر بشكل حسابها یتم التي الكیمیائیة المواد بعض

 من حیاتنا في الثمار إلى فضالتال من التحویل هذا تمكین یتم. أبدیة قیمة له الذي الوحید المنتج الثمر هو

 !إن الُعنف الذي ُعِمَل ضد یسوع على الصلیب هو ما أعطاك أنت وأنا ملكوت اهللا. الصلیب خالل

 .الطبیعي وضعال إلى ُیعیدناكي ل یسوع جاءلقد 

التي  ١١بشارة مرقس  في التین شجرة مثل األمر به وانتهى. والعرق الشوكإلى  ثمرال من آدم ركلقد تح

  الشجرة على تكون أن المفترض من كان والتي ،بكرٍ مُ  وقتٍ  في الثمر عن یبحث یسوع كانلقد . یسوع جففها

 الشوك اخترت إذاف. والشوك رالثم بین ،ینا اإلختیارلد آدم، مثل تماماً  ،وٕاننا. األوراق مع جنب إلى جنباً 

 .اإلطالق على بال ثمر ولكن ،تبدو رائعًا وعظیمًا في أوراق تینك آدم، فعل كما األمر بك فسینتهي والعرق،

 ،الطبیعي في فقط لیس ،لقد كان اهللا ُیمول َوَسْط الجنة. مثمرة لتكون ،آدم مفوضًا لیعتني بالجنة كانلقد 

 إلیه یتكلمس اهللا أنف ،یومیاً  اهللا كلمة الحیاة، شجرة إلى آدمجاء  إذا أنهب اهللا دَ عَ وَ لقد . آدم قلب في أیضاً  ولكن

فیاضة  ستكون حیاته نأو  آدم، قلب في سیتم زرعها الروحیة راالبذ وبعدها فإن. الحمیمة العالقة خالل من

 .في ُكًال من الجنة الطبیعیة والمجال الروحي ،وملیئة من خالل اإلثمار

۱۲٦ 
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 ي العالم قتصادإلل وفقاً  العیش إلى حاجةب كنن لم أنناب لنا یقول كان یسوعبأن  دناهأ الحظ في اآلیات

لیسوا في  الذین أولئك یعني العام، السیاق في ،إن غیر المؤمنین. )غیر المؤمنین( نیالوثنی یفعل كما والنظام

 ربما. فقیرة كانت ثقافةوسط  في الیهودي الشعب إلى غالباً  یتحدث یسوع كانلقد . اهللا مع الدمب عهدال عالقة

 الیونانیون وكذلك فقراء، یكونوا لم الذین الرومان، الجنودمن  ُهمْ  الوقت ذلك في نیالوثنی من العدید كان

 .وغیرهم

َدأُ  السُّوُس  ُیْفِسدُ  َحْیثُ  اَألْرضِ  َعَلى ُكُنوزاً  َلُكمْ  َتْكِنُزوا الَ " :قولت ٢٣-١٩: ٦بشارة متى   َوَحْیثُ  َوالصَّ

 َیْنُقبُ  الَ  َوَحْیثُ  َصَدأٌ  َوالَ  ُسوٌس  ُیْفِسدُ  الَ  َحْیثُ  السََّماءِ  ِفي ُكُنوزاً  َلُكمْ  اْكِنُزوا َبلِ  .َوَیْسِرُقونَ  السَّاِرُقونَ  ُقبُ َینْ 

 َكاَنتْ  َفِإنْ  اْلَعْینُ  ُهوَ  اْلَجَسدِ  ِسرَاجُ  .َأْیضاً  َقْلُبكَ  َیُكونُ  ُهَناكَ  َكْنُزكَ  َیُكونُ  َحْیثُ  َألنَّهُ  َیْسِرُقونَ  َوالَ  َساِرُقونَ 

یَرةً  َعْیُنكَ  َكاَنتْ  َوإِنْ  َنیِّراً  َیُكونُ  ُكلُّهُ  َفَجَسُدكَ  َبِسیَطةً  َعْیُنكَ   النُّورُ  َكانَ  َفِإنْ  ُمْظِلماً  َیُكونُ  ُكلُّهُ  َفَجَسُدكَ  ِشرِّ

 ."!َیُكونُ  َكمْ  َفالظََّالمُ  َظَالماً  ِفیكَ  الَِّذي )ضمیرك(

فإن  ،في تسدید إحتیاجاتك اهللا غیر أخرى لمصادر تتطلع عینككانت  إذا أنهب هنا حذریُ  یسوعإن 

ُیمكن لعینك أن . فلن تتمكن فیما بعد من سماع صوت اهللا بدقة ضمیرك، یتقسى عندماو . سیتقسى ضمیرك

 .َوَمْن َسَیهَتُم ِبكَ  ،مْ خدِ َستَ  نْ مَ  دُ دِ حَ یُ سَ وذلك ما  ،في وقٍت واحدٍ  واحدٍ  تجاهٍ إ في تنظر

 اآلَخرَ  َوُیِحبَّ  اْلَواِحدَ  ُیْبِغَض  َأنْ  ِإمَّا َألنَّهُ  َسیَِّدْینِ  َیْخِدمَ  َأنْ  َأَحدٌ  َیْقِدرُ  الَ : "یقول ٣٤-٢٤: ٦بشارة متى 

 ِبَما ِلَحَیاِتُكمْ  َتْهَتمُّوا الَ : َلُكمْ  َأُقولُ  ِلَذِلكَ  .َواْلَمالَ  اللَّهَ  َتْخِدُموا َأنْ  َتْقِدُرونَ  الَ . اآلَخرَ  َوَیْحَتِقرَ  اْلَواِحدَ  ُیَالِزمَ  َأوْ 

 ِمنَ  َأْفَضلَ  َواْلَجَسدُ  الطََّعامِ  ِمنَ  َأْفَضلَ  اْلَحَیاةُ  أََلْیَستِ . َتْلَبُسونَ  ِبَما َألْجَساِدُكمْ  َوالَ  َتْشَرُبونَ  َوِبَما تَْأُكُلونَ 

. َیُقوُتَها السََّماِويُّ  َوَأُبوُكمُ  َمَخاِزنَ  ِإَلى َتْجَمعُ  َوالَ  َتْحُصدُ  َوالَ  َتْزَرعُ  الَ  ِإنََّها: السََّماءِ  ُطُیورِ  ِإَلى ُاْنُظُروا اللَِّباِس؟

 َتْهَتمُّونَ  َوِلَماَذا َواِحَدًة؟ ِذرَاعاً  َقاَمِتهِ  َعَلى َیِزیدَ  َأنْ  َیْقِدرُ  اْهَتمَّ  ِإَذا ِمْنُكمْ  َوَمنْ  ِمْنَها؟ َأْفَضلَ  ِباْلَحِريِّ  َأْنُتمْ  أََلْسُتمْ 

 َمْجِدهِ  ُكلِّ  ِفي ُسَلْیَمانُ  َوالَ  ِإنَّهُ  َلُكمْ  َأُقولُ  َوَلِكنْ  .َتْغِزلُ  َوالَ  َتْتَعبُ  الَ ! َتْنُمو َكْیفَ  اْلَحْقلِ  َزَناِبقَ  تََأمَُّلوا ؟ِباللَِّباسِ 

 َهَكَذا اللَّهُ  ُیْلِبُسهُ  التَّنُّورِ  ِفي َغداً  َوُیْطَرحُ  اْلَیْومَ  ُیوَجدُ  الَِّذي اْلَحْقلِ  ُعْشبُ  َكانَ  َفِإنْ  .ِمْنَها َكَواِحَدةٍ  َیْلَبُس  َكانَ 

 َماَذا َأوْ  َنْشَربُ  َماَذا َأوْ  َنْأُكلُ  َماَذا: َقاِئِلینَ  َتْهَتمُّوا َفالَ  اِإلیَماِن؟ َقِلیِلي َیا َأْنُتمْ  ُیْلِبُسُكمْ  ِجّداً  ِباْلَحِريِّ  َأَفَلْیَس 

 َأوَّالً  اْطُلُبوا َلِكنِ  .ُكلَِّها َهِذهِ  ِإَلى َتْحتَاُجونَ  َأنَُّكمْ  َیْعَلمُ  السََّماِويَّ  َأَباُكمُ  َألنَّ  .اُألَممُ  َتْطُلُبَها ُكلََّها َهِذهِ  َفِإنَّ  َنْلَبُس؟

 ."َشرُّهُ  ْومَ ایَ  َیْكِفي. ِلَنْفِسهِ  ِبَما َیْهَتمُّ  اْلَغدَ  َألنَّ  ِلْلَغدِ  َتْهَتمُّوا َفالَ  .َلُكمْ  ُتزَادُ  ُكلَُّها َوَهِذهِ  َوِبرَّهُ  اللَّهِ  َمَلُكوتَ 

۱۲٥ 
 



 اهللاَ  ُیَمِجدُ  َثَمرٌ  -عشر  الرابع الفصل

 الرابع عشر الفصل
 اهللاَ  ُیَمِجدُ  َثَمرٌ 

 

 لصق ت التي الشیطانیة القوى" تدمیر" هو الكتاب هذا في عنه بتُ تَ كَ َغَلبة الذي لل األساسي الهدفإن 

 .أن نأتي بالثمر هو َغَلبةال من والهدف الُمحصلة النهائیة فإن ذلك، ومع. بلعناتنا وخطایانا نفسهاوتربط 

دُ  ِبَهَذا: "تقول ٨: ١٥بشارة یوحنا   ."تَالِمیِذي َفَتُكوُنونَ  َكِثیرٍ  ِبَثَمرٍ  واتَْأتُ  َأنْ  َأِبي َیَتَمجَّ

إن . األقل على وبصورة جزئیة األحیان، من كثیرٍ  فيالمسیحیة  الدوائر في هافهم ساءُ یُ إن فكرة الَثَمْر 

 عن بعیداً  یزال ال بالحقیقة ال أنهإ ،صحیحٌ  هذا أن حین في. وناتج التبشیر لخصالعدید ُیحددون الثمر بأنه مُ 

 .المقدس الكتاب في موضحٌ  هو كما الَثَمرْ  وتعریف كاملةلا فكرةال

 .یسوع لذین یتبعونوهي أساسیة وحیویة ل! واسعة جداً  الَثَمرْ  فكرةإن 

 من مختلفة أشكال من یتألف والذي ،"الغریب" العالم هذا فيإن اإلثمار هو تصمیم اهللا لنا لكي نحیا 

  لنظامبأنها في النهایة خاضعة ل المقدس الكتابعلیها  یؤكد تيوال والثقافیة، قتصادیةاإل األنظمةو  الحكومة،

 علىهو یعمل و  إن ملكوت اهللا هو بدیلنا. العالم هذا رئیس هو الشیطانإن . ي وهو الُمسیطر علیهاالعالم

لقد ُقِصَد لنا . قتصادیةاإل األنظمةو  العالم حكومات جمیع محل یحلوهو . والحصاد) الزرع(موسم البذار  مبدأ

. العالم في فیه نعیش الذي المكان عن النظر بغض اهللا، ملكوت في زدهرأن نو  الحیاة قید على بأن نبقى

 أن بمجردو . وخیرنا وسعادتنا مصیرنا على حقیقي انسلط أي لدینا لیسف الشیطان، مملكة في وبینما نحیا

 الفشل على للتغلب یسوع سمإ في قطلالمُ  انالسلط لدینافسیكون  األرض، على هنا اهللا ملكوت في حیاةال بدأن

 .حیاتنا على على أن یضعه َوَعَزمَ  الشیطانالذي َصَمَم 

 هذه على نحیال والتقوى للحیاة نحتاجه ما كل توفیر على إن ثمر اهللا ُمَصَممٌ  الحقة، فقرة في فُ صِ أَ  كماو 

 ).٣: ١رسالة بطرس الثانیة (لكوته لم كسفراء األرض

 معیشتك، طریقة في جذریاً  تغییراً  مثلیُ  أن یمكن ألنه الوقت من فترةل فیه لالتأم یستحقاألمر  هذاإن 

 .تفعل أنلك  یسوع دَ صَ قَ كما 

 ال َوَلْیلٌ  َوَنَهارٌ  َوِشتَاءٌ  َوَصْیفٌ  َوَحرٌّ  َوَبْردٌ  َوَحَصادٌ  َزْرعٌ  االْرضِ  ایَّامِ  ُكلِّ  ُمدَّةَ : "یقول ٢٢: ٨ التكوین سفر

 ."َتزَالُ 

۱۲٤ 
 



 اإلعالن -دورنا  -الثالث عشر  الفصل

 السجن؛ اساتأس تزعزعت حتى كبیر، زلزال هناك كان وفجأة ."وهو یقرع بقدمیه األرض اآلبباهللا  شعرت

 ).٢٦: ١٦ الرسل أعمالسفر " (الجمیع قیود انحلتو  األبواب جمیع تْ حَ تِ فُ  الفور وعلى

 !علینا اإلختیار ؟بْ غلِ أن نَ  مكننایُ  كیف

 العملقد قام ب یسوع أن حین في. قانوني غیر وضع في التي ُنعاني منها الهجمات إبقاء من تأكدال علینا

 كیف والحظ الفصل هذا في الوراء إلى نظرلل لحظة توقف. شارك معهتأن ن اآلن أیضاً  نحنفعلینا  المطلوب،

القیام بكل شيء  بینما یتم. اهللا وشعب اهللا ملكوت إلسقاط العدو محاوالت أفضل على ؤثرت هائلةاهللا ال قوة أن

وهو . حیاتنا في قوته نرى أن أجل منعلینا أن نلعبه  دوراً  هناك یزال الإال أنه  وقوته، اهللا هو منمن خالل 

 .هتناج من التام االستسالم بأنه أصفهبإمكاني أن . ١١: ١٢ُمتضمٌن في سفر الرؤیا 

إن تلك . نعلیه بأن یخلع له اهللا قالفقد  ،٥: ٣ الخروج سفر في المقدسة األرض علىعندما وقف موسى 

 اهللا قوةإن . والخضوع االستسالم ببساطةعلیه  یجب لكن ،حقوقٍ أیة  لدیه دْ عُ یَ  لم العبد أن على عالمةهي 

 .شخصیة حقوقٍ  ةأی لدیه دْ عُ یَ  لم الذي "عبداً "خاضعًا وُمستسلمًا  موسىألن یكون  بحاجة اسرائیل حریرلت

 ."اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  مْ َوهُ : "یقول ١١: ١٢سفر الرؤیا 

 ي ه. القشو  ،تبنالو  الخشب، أو الثمینة؛ الجواهرو  والذهب، الفضة،. إن الجلوس، والسلوك، والثبات

 !الشخصي اختیارك

 

۱۲۳ 
 



 اإلعالن -دورنا  -الثالث عشر  الفصل

فلما رأى األبواب مفتوحة ظن أن السجناء هربوا، فاستل . وأیقظ الزلزال ضابط السجن .قیود السجناء كلهم

فطلب » !هنا ال تمس نفسك بسوء، فنحن جمیعاً «: سیفه لیقتل نفسه، ولكن بولس صاح به بأعلى صوته

: ثم أخرجهما خارجا وسألهما ، وارتمى أمام بولس وسیال،فاً ، واندفع إلى الداخل وهو یرتجف خو ضوءاً 

 ".»!آمن بالرب یسوع فتخلص أنت وأهل بیتك«: فأجاباه »یاسیدي، ماذا ینبغي أن أفعل لكي أخلص؟«

 .الترجمة الحدیثة للكتاب المقدس

 .حدث شيٌء مثل هذا ربما

هذا  رطبال السجن جدارروح ظهري بأقوم بتدلیك ج إنني ،یا سیال بالتأكید" " بخیر؟ أنت هل ،سبول"

ال  ،یا سیال أعرف ال أنا" ."یقتلوننا؟ سوف أنهمب تعتقد هل ،سبول" ."الراحة بعض على لحصولا حاوالً مُ 

ذلك الشيء یا  هو ما" "أعماقيُیدركني ُمحاوًال الخروج من  شيء هناك...  اآلن ذلك في فكرأُ  أن ُیمكنني

بأن ترنیمًة تخرج مني وال ُیمكنني  أشعرإنني  ،سیال". "موسیقىبدو وكأنه كالی ،یا سیال تأكداً مُ  لست" ."؟بولس

 ".نعم یا بولس، إنني أشعر بنفس الشيء". "أن ُأمسكها

 .!لها نسمح دعنا... ها هي تخرج من أعماقنا "

 

 

 

 

 .الزنزانات اُألخرى إلى الزنزانة قضبانخالل  وارتفعت النغمات وتدفقت من

 األیوني، الغالف في واستمرت النغمات بالتصاعد. بالهواء الُمحیط ارتطمتو  جنالس ثم تدفقت خارج

  لمالك،ل وقال عنقه اآلب أن حنى لحین خرى،األُ الُمحیطة  المجاالت وجمیع ،الطبقة الُعلیا من الغالف الجوي

"  ناهُ  جداً  شائعٌ األمُر  هذا ولكن موسیقى، وكأنه یبدو هذا سیدي، یا آه،" "المالك؟هذا الذي أنا سامٌع أیها  ما"

 ".جدیدةً یبدو وكأنه ترنیمًة  هُ إن ،ُمختلفٌ  هذاإن  المالك،أیها  الك" 

 بدأَ  هأن لدرجة ،لقد أَحَب تلك األصوات كثیرًا جداً . أطول لفترة نفسهلم یتمكن من أن یتمالك  باآلإن 

  عندما جداً  عنیفاً  ألرضا فعل رد كانفقد  الرب،قدمي  يءموطهي  األرض ألنو  .باألرض هیقدم یقرع

۱۲۲ 
 



 اإلعالن -دورنا  -الثالث عشر  الفصل

 ."اَألْرضِ  ُكلَّ  َیا ِللرَّبِّ  َرنِِّمي. َجِدیَدةً  َتْرِنیَمةً  ِللرَّبِّ  َرنُِّموا" ١: ٩٦مزمور 

 ."ُقْدِسهِ  َوِذرَاعُ  َیِمیُنهُ  َخلََّصْتهُ . َعَجاِئبَ  َصَنعَ  َألنَّهُ  َجِدیَدةً  َتْرِنیَمةً  ِللرَّبِّ  َرنُِّموا" ١: ٩٨مزمور 

 ."َلكَ  ُأَرنِّمُ  َأْوتَارٍ  َعَشَرةِ  َذاتِ  ِبَرَبابٍ . َجِدیَدةً  َتْرِنیَمةً  َلكَ  ُأَرنِّمُ  اهللاُ  َیا" ٩: ١٤٤مزمور 

ْتِقَیاءِ  َجَماَعةِ  ِفي َتْسِبیَحَتهُ  َجِدیَدةً  َتْرِنیَمةً  ِللرَّبِّ  َغنُّوا. َهلُِّلوَیا" ١: ١٤٩مزمور   ."اَأل

 اْلَبْحرِ  ِفي اْلُمْنَحِدُرونَ  َأیَُّها. اَألْرضِ  َأْقَصى ِمنْ  َتْسِبیَحهُ  َجِدیَدةً  َیةً ُأْغنِ  ِللرَّبِّ  َغنُّوا" ١٠: ٤٢سفر إشعیاء 

 ."َوُسكَّاُنَها َواْلَجزَاِئرُ  َوِمْلُؤهُ 

 ُخُتوَمُه، حَ َوَتْفتَ  السِّْفرَ  تَْأُخذَ  َأنْ  َأْنتَ  ُمْسَتِحقٌّ «: َقاِئِلینَ  َجِدیَدةً  َتْرِنیَمةً  َیَتَرنَُّمونَ  َوُهمْ " ٩: ٥سفر الرؤیا 

 ."َوُأمَّةٍ  َوَشْعبٍ  َوِلَسانٍ  َقِبیَلةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِبَدِمكَ  ِللَّهِ  َواْشَتَرْیَتَنا ُذِبْحتَ  َألنَّكَ 

 َلمْ وَ . َوالشُُّیوخِ  اْلَحَیَواَناتِ  اَألْرَبَعةِ  َوَأَمامَ  اْلَعْرشِ  َأَمامَ  َجِدیَدةٍ  َكَتْرِنیَمةٍ  َیَتَرنَُّمونَ  َوُهمْ " ٣: ١٤سفر الرؤیا 

 ."اَألْرضِ  ِمنَ  اْشُتُروا الَِّذینَ  أَْلفاً  َواَألْرَبُعونَ  َواَألْرَبَعةُ  اْلِمَئةُ  ِإالَّ  التَّْرِنیَمةَ  َیَتَعلَّمَ  َأنْ  َأَحدٌ  َیْسَتِطعْ 

 ِزیَنةٍ  ِفي َوُمَسبِِّحینَ  ِللرَّبِّ  ُمَغنِّینَ  َأَقامَ  الشَّْعبَ  اْسَتَشارَ  َوَلمَّا" ٢٢-٢١: ٢٠سفر أخبار األیام الثاني 

 اْلِغَناءِ  ِفي اْبَتَدُأوا َوَلمَّا ].َرْحَمَتهُ  اَألَبدِ  ِإَلى َألنَّ  الرَّبَّ  اْحَمُدوا: [َوَقاِئِلینَ  اْلُمَتَجرِِّدینَ  َأَمامَ  ُخُروِجِهمْ  ِعْندَ  ُمَقدََّسةٍ 

 ."َفاْنَكَسُروا َیُهوَذا َعَلى اآلِتینَ  اِعیرَ سَ  َوَجَبلِ  َوُموآبَ  َعمُّونَ  َبِني َعَلى َأْكِمَنةً  الرَّبُّ  َجَعلَ  َوالتَّْسِبیحِ 

 ؟٣١-١٩: ١٦الرسل  عمالسفر أ في وسیال بولس عن ماذا

وهي إحدى  فیلبي، في اكان عندما. ُأخرى لیكرزا باإلنجیل إلى مدینة من وسیال بولسلقد سافر 

فقام بولس وسیال بتحریرها من . المستقبلبتتنبأ  كانتِعَراَفٍة  ُروحُ  ِبَها َجاِرَیةً  لتقیاإ الرومانیة، ستعمراتمُ ال

 .ِبِعَراَفِتَها َكِثیراً  َمْكَسباً  َمَواِلَیَها ُتْكِسبُ انزعجوا بخصوص ذلك ألنها كانت  َمَواِلیَها إال إن. الروح الشریر

ولما رأى سادتها أن مورد رزقهم قد انقطع، قبضوا على " :یقول ٣١-١٩: ١٦سفر أعمال الرسل 

هذان الرجالن یثیران «: وقدموهما إلى الحكام قائلین وهما إلى ساحة المدینة للمحاكمة،بولس وسیال، وجر 

 »!ینادیان بتقالید ال یجوز لنا نحن الرومانیین أن نقبلها أو نعمل بها الفوضى في المدینة؛ فهما یهودیان

هما في السجن، وأمروا وألقو  فجلدوهما كثیراً  فثار الجمع علیهما، ومزق الحكام ثیابهما وأمروا بجلدهما،

فزج بهما في السجن . ونفذ ضابط السجن هذا األمر المشدد .ضابط السجن بتشدید الحراسة علیهما

ونحو منتصف اللیل كان بولس وسیال یصلیان ویسبحان اهللا،  .الداخلي، وأدخل أرجلهما في مقطرة خشبیة

، وسقطت ، فانفتحت جمیع أبوابه حاالً وفجأة حدث زلزال شدید هز أركان السجن والمسجونون یسمعونهما،
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، وبینما كنت أقرأ سفر الرؤیا، فإن یسوع خلصني ١٩٧٩أغسطس، سنة  ٢٦إنني أعرف ایضًا بأنه في 

سنة، فال  ٣٣وبعد مرور ! لقد أعَلَن نفسه لي ولم َأُعْد كالسابق. بطریقة ُمعجزیة ومألني من الروح القدس

إننا بحاجة ألن نعرف . یزال الرب یتعامل معي من سفر الرؤیا من خالل الضیقات والمَِّحْن التي أختبرها اآلن

 !اآلنمن هو یسوع 

 !َفِهَم یوحنا عندئذٍ 

 إننا . على األرض هنا جیدة حیاة أن نعیشو  السماء إلى ذهابال جردمُ  من أكثر هو مافي الحیاة  هناك

بالنسبة لنا  هذهإن ! النصر على ناحصول من وُمتأكدٌ حٌي وُمقتدٌر  هو یسوعٕان و  حرب، في لنكون مدعوون

 هذه ضمن ما مكانٍ  في أنفسنا ألن نضع بحاجة إننا. یرام ما علىاألمور  تسیر ال عندما نفهمل صورةٌ  هي

 !ثبتن أن یمكننا ثم. بأن اهللا قد عینها لنا نعرف أنو  العملیة

 .قانوني غیرأمرًا  الهجوم فإن ذلك یجعل ،نؤمن بوعود اهللا عندما

 ألنه ،عدم قانونیة الهجوم على یحافظ وأیضاً  ،غیر الموجودة كأنها موجودة األشیاء تلك یدعو الوعد،إن 

 .الحالي الظرف ولیس حقیقي،ال الشيء هو الوعد نفإ ،على قدر ما كان اهللا متحكماً 

 !جدیدةال الترنیمة رنملنُ  ناسبالمُ  الوقت هو اآلن. ١٢

 اْلَحَیَواَناتِ  اَألْرَبَعةِ  َوَأَمامَ  اْلَعْرشِ  َأَمامَ  )َجِدیَدةٍ  َكَتْرِنیَمةٍ ( َیَتَرنَُّمونَ  َوُهمْ : "یقول ٣: ١٤سفر الرؤیا 

 ."اَألْرضِ  ِمنَ  اْشُتُروا الَِّذینَ  أَْلفاً  َواَألْرَبُعونَ  َواَألْرَبَعةُ  اْلِمَئةُ  ِإالَّ  التَّْرِنیَمةَ  َیَتَعلَّمَ  َأنْ  َأَحدٌ  َیْسَتِطعْ  َوَلمْ . َوالشُُّیوخِ 

الحمد  أغنیة الغناء هو رأیي، في والجدید، القدیم العهدین كال في موضح هو كما جدیدةال غنیةإن األ

 . ن فقط للغالبین بأن یتعلمونهامكیُ  التي األغنیة إنها. عاناةالمُ في و  ظلمةالمُ  األماكن في نكون عندما والتسبیح

 :بأنها فهرس سترونجز توصف في "جدیدة" كلمة إن

نوع وجنس  عرض جوهر وحقیقة ،ةملبوس غیر مستخدمة، غیر ،مؤخراً  طازجة، ،مؤخراً  تْ عَ نِ صُ "

 ."لم ُیسمع به من قبل ألوف،م غیر ،جدید وُمستحدث مثیل، له یسبق لم ،وطبیعة جدیدة

 .جدیدةال آیات الترنیمة بعض

 ."ِبُهتَافٍ  اْلَعْزفَ  َأْحِسُنوا. َجِدیَدةً  ُأْغِنَیةً  َلهُ  َغنُّوا" ٣: ٣٣مزمور 

 َعَلى ُلونَ َوَیَتَوكَّ  َوَیَخاُفونَ  َیُرونَ  َكِثیُرونَ . ِإلَلِهَنا َتْسِبیَحةً  َجِدیَدةً  َتْرِنیَمةً  َفِمي ِفي َوَجَعلَ " ٣: ٤٠مزمور 

 ."الرَّبِّ 
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 َفِإنَّ  اْكُتْب،«: ِليَ  َوَقالَ . »َجِدیداً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْصَنعُ  َأَنا َها«: اْلَعْرشِ  َعَلى اْلَجاِلُس  َوَقالَ  .»َمَضتْ  َقدْ  اُألوَلى

 ُأْعِطي َأَنا. َوالنَِّهاَیةُ  اْلِبَداَیةُ  َواْلَیاُء، اَألِلفُ  ُهوَ  َأَنا! َتمَّ  َقدْ «: ِلي َقالَ  ُثمَّ  .»َوَأِمیَنةٌ  َصاِدَقةٌ  اَألْقَوالَ  َهِذهِ 

اناً  اْلَحَیاةِ  َماءِ  َیْنُبوعِ  نْ مِ  اْلَعْطَشانَ   َوَأمَّا .اْبناً  ِليَ  َیُكونُ  َوُهوَ  ِإَلهاً  َلهُ  َوَأُكونُ  َشْيٍء، ُكلَّ  َیِرثْ  َیْغِلبْ  َمنْ  .َمجَّ

 ِفي َفَنِصیُبُهمْ  اْلَكَذَبةِ  َوَجِمیعُ  اَألْوثَانِ  َوَعَبَدةُ  َوالسََّحَرةُ  َوالزَُّناةُ  َواْلَقاِتُلونَ  َوالرَِّجُسونَ  اْلُمْؤِمِنینَ  َوَغْیرُ  اْلَخاِئُفونَ 

 ."»الثَّاِني اْلَمْوتُ  ُهوَ  الَِّذي َوِكْبِریٍت، ِبَنارٍ  اْلُمتَِّقَدةِ  اْلُبَحْیَرةِ 

 .٢٢مسحة للخدمة، األصحاح 

هذه هي صورة النهر . ُیظهر خدمة آولئك األشخاص الذین ثََبتوا وَغَلبوا حتى النهایة ٢٢إن سفر الرؤیا 

مع الثمر في كال الجانبین لشفاء اُألمم، الوثنیون، أو الناس ، ٤٧التي تم ذكرها في سفر حزقیال  الُمتدفق،

بالنسبة الختباري الشخصي، فإن الخدمة الحقیقیة تأتي بعد إجتیاز الكثیر من المَِّحْن . الذین ال یعرفون یسوع

 .خالل المعارك إننا نتسلط على الشیاطین ونسود علیهم من. والتجارب والتغلب علیها

 اهللاِ  َعْرشِ  ِمنْ  َخاِرجاً  َكَبلُّورٍ  َالِمعاً  َحَیاةٍ  َماءِ  ِمنْ  َصاِفیاً  َنْهراً  َوَأرَاِني: "یقول ٥-١: ٢٢سفر الرؤیا 

 ُكلَّ  َوُتْعِطي َثَمَرًة، َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َتْصَنعُ  َحَیاةٍ  َشَجَرةُ  ُهَناكَ  َوِمنْ  ُهَنا ِمنْ  النَّْهرِ  َوَعَلى ُسوِقَها َوَسطِ  ِفي .َواْلَحَملِ 

 ِفیَها، َیُكونُ  َواْلَحَملِ  اهللاِ  َوَعْرُش . َبْعدُ  َما ِفي َما َلْعَنةٌ  َتُكونُ  َوالَ  .اُألَممِ  ِلِشَفاءِ  الشََّجَرةِ  َوَوَرقُ  َثَمَرَها، َشْهرٍ 

 ِسرَاجٍ  ِإَلى َیْحتَاُجونَ  َوالَ  ُهَناَك، َلْیلٌ  َیُكونُ  َوالَ  .ِجَباِهِهمْ  َعَلى َواْسُمهُ  َوْجَهُه، َسَیْنُظُرونَ  َوُهمْ  .َیْخِدُموَنهُ  َوَعِبیُدهُ 

َلهَ  الرَّبَّ  َألنَّ  َشْمٍس، ُنورِ  َأوْ   ."اآلِبِدینَ  َأَبدِ  ِإَلى َسَیْمِلُكونَ  َوُهمْ  َعَلْیِهْم، ُیِنیرُ  اإلِْ

، وسوف صبرواإنتظروا واأنا آٍت سریعًا، . "هو أیضًا كلمة تشجیع ٢٢إن سفر الرؤیا األصحاح 

 ".، وسوف تحولون جمیع هذه المَِّحْن والتجارب والضیقات في حیاتكم إلى بركةإنتظروا واصبروا. تتباركون

 .َعَمُلهُ  َیُكونُ  َكَما َواِحدٍ  ُكلَّ  ِألَُجاِزيَ  َمِعي َوُأْجَرِتي َسِریعاً  آِتي َأَنا َوَها«: "یقول ١٤-١٢: ٢٢سفر الرؤیا 

لُ  َوالنَِّهاَیُة، ِبَداَیةُ الْ  َواْلَیاُء، اَألِلفُ  َأَنا  َعَلى ُسْلَطاُنُهمْ  َیُكونَ  ِلَكيْ  َوَصاَیاهُ  َیْصَنُعونَ  ِللَِّذینَ  ُطوَبى .»َواآلِخرُ  اَألوَّ

 ."اْلَمِدیَنةِ  ِإَلى اَألْبَوابِ  ِمنَ  َوَیْدُخُلوا اْلَحَیاةِ  َشَجَرةِ 

وال . ني ُأقدم ُهنا تعلیمًا كامًال للسفرجمیع تفاصیل سفر الرؤیا، وال أزعم بأنإنني ال أدعي بأنني أفهم 

إنه تطبیٌق . من ذلك أكثرإن ُكل ما أقوله هو بأنه . بأنه ال ینطبق على نبؤات وأحداث العالم الُمستقبیلة أقول

 .مهٌم جدًا لحیاتنا الیوم
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 السََّماءِ  ِفي الَِّذینَ  َواَألْجَنادُ  .»اهللاِ  َكِلَمةَ « اْسُمهُ  َوُیْدَعى ِبَدٍم، َمْغُموسٍ  ِبَثْوبٍ  ُمَتَسْرِبلٌ  َوُهوَ  .ُهوَ  ِإالَّ  َیْعِرُفهُ  َأَحدٌ 

. اُألَممَ  ِبهِ  َیْضِربَ  ِلَكيْ  َماضٍ  َسْیفٌ  َیْخُرجُ  َفِمهِ  َوِمنْ  .َوَنِقّیاً  َأْبَیَض  َبزّاً  َالِبِسینَ  ِبیٍض، َخْیلٍ  َعَلى َیْتَبُعوَنهُ  َكاُنوا

 َعَلى َوَلهُ  .َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اْلَقاِدرِ  اهللاِ  َوَغَضبِ  َسَخطِ  َخْمرِ  َمْعَصَرةَ  َیُدوُس  َوُهوَ  َحِدیٍد، ِمنْ  ِبَعصاً  َسَیْرَعاُهمْ  َوُهوَ 

 ."»اَألْرَبابِ  َوَربُّ  اْلُمُلوكِ  َمِلكُ «: َمْكُتوبٌ  اْسمٌ  َفْخِذهِ  َوَعَلى َثْوِبهِ 

 .غیر المؤمنین نأعیُ  منُتزال  غماماتإن ال. ١٠

 القلیلة الفصول في تذكر. اء والُحكم والدینونةویتم القض الشیطان؛ُیَقَیُد  ،٢٠األصحاح  الرؤیا سفر في

غیر  نْ أعیُ  عن الغمامة إزالة تتم بینما تدریجیاً  یأتي اهللا ملكوت أنب رتُ كَ ذَ فقد  الكتاب هذا من األولى

سیتم  هذا أنب ٤و ٣الثانیة األصحاحین  كورنثوسأعلن في رسالة  سبولالرسول  أنب أیضاً  ذكروأ. المؤمنین

 .االنكسار واإلنسحاق من خاللاآلخرین  من اهللا مجدبینما یتدفق 

 َعِظیَمةٌ  َوِسْلِسَلةٌ  اْلَهاِوَیِة، ِمْفتَاحُ  َمَعهُ  السََّماءِ  ِمنَ  َنازِالً  َمَالكاً  َورََأْیتُ : "یقول ٣-١: ٢٠سفر الرؤیا 

 ِفي َوَطَرَحهُ  َسَنٍة، أَْلفَ  َوَقیََّدهُ  َوالشَّْیَطاُن، یُس ِإْبلِ  ُهوَ  الَِّذي اْلَقِدیَمِة، اْلَحیَّةِ  التِّنِّیِن، َعَلى َفَقَبَض  .َیِدهِ  َعَلى

 َما ِفي )غیر الیهود أو آولئك الذین ال یعرفون یسوع( اُألَممَ  ُیِضلَّ  الَ  ِلَكيْ  َعَلْیهِ  َوَخَتمَ  َعَلْیِه، َوَأْغَلقَ  اْلَهاِوَیةِ 

 ."َیِسیراً  َزَماناً  ُیَحلَّ  َأنْ  دَّ بُ  الَ  َذِلكَ  َوَبْعدَ . السََّنةِ  اَألْلفُ  َتِتمَّ  َحتَّى َبْعدُ 

 ).٢٢ رؤیاسفر ال(الخدمة  وتبدأ) ٢١ رؤیاسفر ال( أكثر یزداد اهللا ملكوتإن . ١١

 أعمق لفةً أُ فهو ُیِظُر . الجدیدة أوروشلیم واقعیة، أكثر وهو ُیصبح اهللا ملكوت ظهریُ  ٢١إن سفر الرؤیا 

ملكوت اهللا  أنب فإنني أؤمن السابقة، الفصول في ذكرتُ  ماك. إختبرناه وٕاجتزنا فیه ما كلل نتیجةك یسوع مع

 ثم. ٢١األصحاح  في توضحی كما ،غیر الیهود، غیر المؤمنین الوثنیین، أو ،"اُألمم"یخلص  سیزداد بینما

 الكامل شكله في سیأتيفإن ملكوت اهللا  رصتهم،فُ  قد نالوا  اُألمم جمیع أنب باآلاهللا  یحدد عندما ،أخیراً 

 .يوالنهائ

 اُألوَلى َواَألْرَض  اُألوَلى السََّماءَ  َألنَّ  َجِدیَدًة، َوَأْرضاً  َجِدیَدةً  َسَماءً  رََأْیتُ  ُثمَّ : "یقول ٨-١: ٢١سفر الرؤیا 

 ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  َناِزَلةً  ةَ اْلَجِدیدَ  ُأوُرَشِلیمَ  اْلُمَقدََّسةَ  اْلَمِدیَنةَ  رََأْیتُ  ُیوَحنَّا َوَأَنا .َبْعدُ  َما ِفي ُیوَجدُ  الَ  َواْلَبْحرُ  َمَضتَا،

 َمعَ  اهللاِ  َمْسَكنُ  ُهَوَذا«: َقاِئالً  السََّماءِ  ِمنَ  َعِظیماً  َصْوتاً  َوَسِمْعتُ  .ِلَرُجِلَها ُمَزیََّنةٍ  َكَعُروسٍ  ُمَهیََّأةً  اهللاِ  ِعْندِ 

 ُكلَّ  اهللاُ  َوَسَیْمَسحُ  .َلُهمْ  ِإَلهاً  َمَعُهمْ  َیُكونُ  َنْفُسهُ  َواهللاُ . َشْعباً  َلهُ  َیُكوُنونَ  َوُهمْ  َمَعُهْم، َسَیْسُكنُ  َوُهوَ  النَّاِس،

 اُألُمورَ  َألنَّ  َبْعُد، َما ِفي َوَجعٌ  َوالَ  ُصرَاخٌ  َوالَ  ُحْزنٌ  َیُكونُ  َوالَ  َبْعُد، َما ِفي َیُكونُ  الَ  َواْلَمْوتُ  ُعُیوِنِهْم، ِمنْ  َدْمَعةٍ 
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لدیك  ونتك أن هو الفشل تختبرل به القیام علیك ما كلإن  ،عیك وٕادراككبو  "الموت"لیس علیك أن تختار 

 أسلوب اتباع اخترت إذاف ذلك، ومع. االفتراضیة النتیجة هو الفشلإن . )إهتمام الجسد(عقلیة جسدیة شهوانیة 

 هزمیُ  سوف. مالسالستكون الحیاة و  االفتراضیة النتیجة فإن أعاله، التي ُقمُت بوصفها ُنصرة والَغَلبةال حیاة

 .، فسیأتيحیاتك فيذلك  یعني كان أیاً ، وٕان النصر، أعدائك

الجانبین  بینما  التعاون ُیرینا فهو. وفساده" العالم" نظامعن  إعالنٌ  هو ١٧إن سفر الرؤیا األصحاح 

 .والسیاسي الروحي

 وشك على نهأل" العالم" نظام من یخرج نأل اهللا لشعب آخر تحذیرٌ هو  ١٨إن سفر الرؤیا األصحاح 

 أو بابل، رُ سِ إن . واضٌح َوَجليٌ  النظام هذا إن خراب وتدمیر. علیه االعتماد یمكن الوالخراب و  اإلنهیار

 هذاعند نهایة  فقط لیسذلك و  ،قد تمت هزیمته العالمي، النظام في یتحكم الذي لشیطانل المركزي النظام

 .اآلن حیاتنا في الراهن الوقت في ولكن العالم،

 أیضاً  ولكن المادي رهازدها فقط عطيیُ  ال فهو العالمي، النظام یسقط وبینما ،في اآلیات التالیةالحظ 

 .أیضاً الناس  ونفوس ممتلكاته وُمقتنیاته أثمن

 َوَصاَرتْ  اْلَعِظیَمُة، َباِبلُ  َسَقَطتْ  َسَقَطتْ : َقاِئالً  َعِظیمٍ  ِبَصْوتٍ  ِبِشدَّةٍ  َوَصَرخَ " :قولی ٢: ١٨سفر الرؤیا 

 ."َوَمْمُقوتٍ  َنِجسٍ  َطاِئرٍ  ِلُكلِّ  َوَمْحَرساً  َنِجٍس، ُروحٍ  ِلُكلِّ  َوَمْحَرساً  ِلَشَیاِطیَن، ْسَكناً مَ 

ارُ  َوَیْبِكي" :قولی ١٣-١١: ١٨سفر الرؤیا   َأَحدٌ  َیْشَتِریَها الَ  َبَضاِئَعُهمْ  َألنَّ  َعَلْیَها، َوَیُنوُحونَ  اَألْرضِ  ُتجَّ

ةِ  الذََّهبِ  ِمنَ  َبَضاِئعَ  َبْعُد، َما ِفي  ُعودٍ  َوُكلَّ  َواْلِقْرِمزِ  َواْلَحِریرِ  َواُألْرُجوانِ  َواْلَبزِّ  َواللُّْؤُلؤِ  اْلَكِریمِ  َواْلَحَجرِ  َواْلِفضَّ

 َوُلَباناً  َوِطیباً  َوَبُخوراً  ْرَفةً َوقِ  َواْلَمْرَمِر، َواْلَحِدیدِ  َوالنَُّحاسِ  اْلَخَشبِ  َأْثَمنِ  ِمنْ  ِإَناءٍ  َوُكلَّ  اْلَعاجِ  ِمنَ  ِإَناءٍ  َوُكلَّ  ِثیِنيٍّ 

 ."النَّاسِ  َوُنُفوَس  َوَأْجَسادًا، َوَمْرَكَباٍت، َوَخْیًال، َوَغَنماً  َوَبَهاِئمَ  َوِحْنَطةً  َوَسِمیذاً  َوَزْیتاً  َوَخْمراً 

 .األبیض الحصان

لكي یأتي و  لُیتمم قصده األبیض هحصان على یعود والرب انتصارٌ  هناك ١٩األصحاح  الرؤیا سفر في

 وضیقات  تجارب منوُیحررنا  لینقذنا الرب یأتي عندما الحالیة تناحیا على أیضاً  ینطبق هذاإن . بالُمكافآت

 .تنامحكم قاعة

 ُیْدَعى َعَلْیهِ  َواْلَجاِلُس  َأْبَیُض  َفَرٌس  َوإَِذا َمْفُتوَحًة، السََّماءَ  رََأْیتُ  ُثمَّ " :قولی ١٦-١١: ١٩سفر الرؤیا 

 َلْیَس  َمْكُتوبٌ  اْسمٌ  َوَلهُ  َكِثیَرٌة، ِتیَجانٌ  رَْأِسهِ  َوَعَلى َناٍر، َكَلِهیبِ  َوَعْیَناهُ  .َوُیَحاِربُ  َیْحُكمُ  َوِباْلَعْدلِ  َصاِدقًا،وَ  َأِمیناً 

۱۱۷ 
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وحِ  َثَمرُ  َوَأمَّا: "تقول ٢٣-٢٢: ٥ غالطیة رسالة  ٌح،َصالَ  ُلْطفٌ  َأَناةٍ  ُطولُ  َسَالٌم، َفَرحٌ  َمَحبَّةٌ : َفُهوَ  الرُّ

 ."َناُموٌس  َلْیَس  َهِذهِ  َأْمثَالِ  ِضدَّ . َتَعفُّفٌ  َوَداَعةٌ  ِإیَمانٌ 

 أن نتوب  السمات، هذهنخضع ل أن علینا یجب ذلك، ومع. فینا القدس الروح عمل هو الروح ثمرإن 

 الِ َأْمثَ  ِضدَّ " ،ُیعلن فإنه ٢٣: ٥ غالطیةرسالة  في الحظ. سودی الثمر نرى سوف ذلك وبعد ،ُنخطيء عندما

 المحكمة، قاعة إختبار ةضغط في نحن بینماو  .المحكمة قاعةإن هذه هي فائدة ومیزة " َناُموٌس  َلْیَس  َهِذهِ 

 الطاعة خالل من سودی أنب القدس لروحل باستمرار سمحنا إذا ضدنا قانونٍ  أي لن یجد فإن الُمشتكي علینا

 .والتوبة

 ثمر دورنا، إن! اهللا كلمة هو سمهإ أنب تذكر. له سكناً م قلوبنا جعلن نأل فقط بحاجة أنناف بساطةوب

  اآلب، اهللا من جداً  ینقریب لبقاءفي ا شوقنا خالل من هإنجاز  یتم بل". األداء"ال یتم إنجازه من خالل  الروح،

 .وُننجز ما ال ُیمكننا إنجازه حققنُ  فحینئذٍ  ذلك، نفعل عندما. القدس والروح یسوع،و 

 .الجسدب حیاتنا حیانأن و  وف،والخ القلق،سوف ُنَجَرُب ب

 ."َواِحَدًة؟ ِذرَاعاً  َقاَمِتهِ  َعَلى َیِزیدَ  َأنْ  َیْقِدرُ  اْهَتمَّ  ِإَذا ِمْنُكمْ  َوَمنْ " :قولت ٢٥: ١٢ لوقابشارة 

 لنا التي ُأعطیَّتْ  جدیدةال طبیعةلل اً شائعأمرًا  لیست ولكنها البشریة، الطبیعة في شائعٌ أمٌر  هو القلقإن 

 لنا؟هو  هل نخضع للطرق التي اختارها حیاتنا؟ في بما یحدث به نثق هل. فینا المسیح ،المسیح في

 التيو  ،تستغرق وقتاً  عملیة هو وٕازالته القلق على القضاءفإن  ،هقرأت مامو  ،بالنسبة الختباري الشخصي

أوقات  اللخو  ،مةالظل أوقات خالل. قلقتدفعك ألن ت وضیقات عمیقة تجاربو  ،ُعمقاً  تتضمن ما غالباً 

 المعونة  عطینایُ  ال قدف. جدیدة بطرقٍ  نفسه لنا كشفهو یو  ظهری اهللافإن ُلطف  ،ضیقاتنا التي تدفعنا للقلق

 ،اً دمر مُ  كونی أن یمكن لقلقإن ا. القلق على للتغلب نفسه عطینایُ  سوف لكنه القلق، ثیرتُ  التي لقضایال الفوریة

 .لنا اهللا بها یرغب التي النتائج على أیضاً  ٕانماو  الداخلي، كیاننا على فقط لیس

 إبراهیم كما َفَعلَ  ،ةستحیلمُ  الظروف تبدو عندما بطریقتنا الشخصیة األمورب القیام تجنب إلى بحاجة إننا

 .التوبة لىإ حاجةب ببساطة فإننا ذلك، فعلن أنفسنا نجد عندما. إسماعیل ولد عندما وسارة

 .الشیطان علیها سیطریُ  التي ،الزانیة العالمي، النظام هزیمة. ٩

 بذلك؟ أعني ماذا. دائماً الحیاة  ختارن أن منا یتطلب العملیة في النقطة هذه لىإ ولناوصإن 

وحِ  اْهِتَمامَ  َوَلِكنَّ  َمْوتٌ  ُهوَ  اْلَجَسدِ  اْهِتَمامَ  َألنَّ : "تقول ٦: ٨رسالة رومیة   ."َوَسَالمٌ  َحَیاةٌ  ُهوَ  الرُّ
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  .خاللنا من حیاتهونبقى جائعین هللا ألن یحیا  الجسد،ب أن نسلك أو خطيءنُ  عندما رباستمرا نتوبإننا . بذلك

إن . الجسد القدیمة، تنالطبیع وفقاً  التصرف إلى نمیل فإننا ،ةطویلال المحكمة قاعة تجارب خالل عادةً 

من خالل  في وعیس من جداً  قریبة البقاء خالل من إالأن تنمو وتتطور  یمكن التنا، شخصیتنا اإللهیة قداس

 .بالفعل غیرنایُ  ما هو منهإن ُقربنا . قضاء وقت حقیقي معه

 حقلال إلى هلرسلی تمردالمُ ألبنه  ببساطة یغفر لم إن األبف ،)١٥ لوقابشارة ( الضال بناإل قصة في

 .تقبیلهوالوقوع علیه و  ،وركضه نحوه بعید، من بنهإ رؤیةب كان واضحاً  األب، هدفإن  ال،ك. عملیل

لقد كان هذا لیضع شوقًا  . إلبنهالحذاء و  ،والخاتم ،األولى اْلُحلَّةَ كان واضحًا من خالل إعطاء اآلب لقد 

 مع الحال نفس هوو . الضال بناإل معلقد إشتهى اآلب عالقًة وثیقًة وقریبًة . في اإلبن لیكون قریبًا من أبیه

 .أبینا

  .ثابرةوالمُ  الصبرب الصعبة الظروف خالل) علق بهاالت(اإلستمرار واإلمساك بوعود اهللا لنا  هو الثباتإن 

 .كسیٍف للروح باستمرار بالكلمة تكلمال وهو

: ٣األولى  كورنثوس رسالة في كما الثمینة هراجو الو  والذهب، الفضة،لقد ُقمُت بوصف العملیة ك ،ثانیاً 

١٣-١١. 

 شخصیةال هو الذهبٕان و . ٢األصحاح  أفسسرسالة  في لجلوسل وهو ُمشابهٌ  الفداء، هو الفضةإن 

 عاناةالمُ والتي تدل على  جواهر،أما ال. ٤األصحاح  أفسسرسالة  في للسلوك وهو ُمشابهٌ  ،)التقیة(اإللهیة 

 .٦األصحاح  أفسس رسالة في كما فهي الثبات والضغط،

 ضدنا تالهجما فعندها ستعتبر جمیع حیاة،لل كأسلوبهذه  ثالثةمن هذه األمور ال الً كُ ُقمنا بتطبیق  إذا

إن ذلك . ونأخذ غنائمهم وُنبطل قوتهم وعملهم ضدنا الشیطانیة القوى على نتغلببالتالي و  قانونیة غیر

 .١١ لوقا بشارةو  ١٨ الرؤیا سفر في كماالناس  نفوس یتضمن

كِلُف یُ  واآلن یسوع، نتصارلقد َكَلَف ذلك إ. غیر المؤمنین نْ أعیُ  من ماماتغُ ُیمكن نزع ال الطریقةبهذه 

 .صرتهنُ ونشر  لتوزیعَلَبَتنا غَ 

 .المحكمة قاعة في الروح ثمر

 .شخصیتنا في الروح ثمر فحینئٍذ سیسود الثالثة، الرئیسیة المكونات هذه خالل من نحیا عندما
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  .شخصیتنا في تسود أن ،اآلن فینا هو الذي القدس الروح خالل من یسوع، لشخصیة السماح هو ذلكإن 

 .لكي نبقى طاهرین نال مفتاحیةال الوسیلة هي التوبةإن 

 أیضاً  ٕانماو  ،الشخصیة اآلثمة والشریرة التي ال ُترضي اهللا عن نتخلى أن فقط علینا لیس هأنب إنني أؤمن

قد و  الناس، من كثیرال ُهنا حیث یخفق الهدف. برنامجنا الشخصي من اهللا برنامجب اهتماماً  أكثر كونأن ن

 .حیاتنا في ةر تستومُ جدًا  ماكرة كونت

 .حیةكذبیحة  نفسناأ تقدیمفهي 

 .، ما لم تكن إرادة اآلب"الكأس"من اآلب وترجاه بأن یأخذ عنه  یسوع لقد طلب

 َحیَّةً  َذِبیَحةً  َأْجَساَدُكمْ  ُتَقدُِّموا َأنْ  اهللاِ  ِبرَْأَفةِ  اِإلْخَوةُ  َأیَُّها ِإَلْیُكمْ  َفَأْطُلبُ : "تقول ٢-١: ١٢رسالة رومیة 

 َأْذَهاِنُكمْ  ِبَتْجِدیدِ  َشْكِلُكمْ  َعنْ  َتَغیَُّروا َبلْ  الدَّْهرَ  َهَذا ُتَشاِكُلوا َوالَ  .اْلَعْقِلیَّةَ  ِعَباَدَتُكمُ  اهللاِ  ِعْندَ  َمْرِضیَّةً  ُمَقدََّسةً 

اِلَحةُ  اهللاِ  ِإرَاَدةُ  ِهيَ  َما ِلَتْخَتِبُروا  ."اْلَكاِمَلةُ  اْلَمْرِضیَّةُ  الصَّ

 :یلي ما كتب الذي میلر،. آر. جاي من اقتباٌس  یلي وفیما

 .النار اهللا لرسِ یُ سَ  حینئذٍ  ،بإخالصٍ  المذبحأن نضع الذبیحة الحیة على  فقطعلینا 

 شهادتنا، كلمةو  الخروف، دم: الثالثة الرئیسیة المكونات هذهل فكرةال بوصف فقد ُقمتُ  ابقةالس كتاباتي في

 .ختلفةمُ  قٍ رُ طُ بِ  الموت، حتى حیاتنا وأن ال ُنحب

 .٦، و٤، و٢ أفسسرسالة  في كما الثباتو  ،سلوكوال الجلوس، بأنها العملیة وصفت لقد ،أوالً 

  ١: ٤ أفسسرسالة . السماویات في معه جلسنا) ماضي نا هوهُ  الفعلإن ( أنناب تقول ٦: ٢ أفسس رسالة

  علیه، نحن مثلما حیاة،ال أن نحیا أو ،فعلینا السلوك المسیح، في نحن وبینما نعرف من اآلن، أنه على تنص

 تنص. خاللنامن و  نافی حیاته حیای أنب یسوعل فعلینا أن نسمح نعمةال خالل من أخرى، وبعبارة. مقدسة حیاة

 .لذلك سالحنا هي اهللا كلمة أن على نصتو . العدو ضد الوقوفو  ه علینا الثباتأنب ١٣: ٦ أفسس رسالة

إننا بالفعل نجلس مع . اهللا كلمة خالل من للحق أذهاننا تجدیده وٕاتمامه من خالل إنجاز  یتم الجلوسإن 

 واقعة حقیقةسیكون  جلوسالفإن  الحقیقة، هذهب بأن تتشبع ناعقولل نسمح وعندما اآلن، السماویات فيالمسیح 

 .لنا بالنسبة

. التدینو  األداءلیكون نوعًا من   یتعوج وأن بسهولة فهمه یساء أن مكنیُ  مقدسة حیاةبأسلوب  السلوكإن 

 القیام على القدرة وله مقدسة، حیاة حیای أن یستطیع الذي الوحید هو فینا المسیح أنعن كونه بالحري معرفة ب
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فإن  ،ضیقتك أو ُمعاناتك هذه خالل. اآلخر الشخص لهذا خالص،ال حتى أو ،تحریرلبا اً وعدیكون لدیك 

 .اآلخرین األشخاصهؤالء  أو الشخص هذاجل أل التشفع بقوة هي همتكمُ 

 .األحمر البحر معبر عندوهو  موسى عن تحدثت عندما ٧ الفصل في هذا على رائعاً  مثاالً  یتُ أعطلقد 

 .عنهم نیابةبالَغَلبة بال موسى َتَدَخلَ  ولكن ، السلبیة الكلماتیتكلمون ب سرائیلیوناإلكان  لقد

 إلى باإلضافة. الشفاعة هذه من جزءٌ الذي ُأعطيَّ لك هو  اهللا كلمة وعدبصورة ُمنتظمة ب عترافكوٕان إ

 متى بشارة في یسوع قاله ما ستخدمأ أن أود. َشُفعْ التَ  كیفیةل القدس للروح اً حساس تكون نأل إنك بحاجة ذلك،

١٦. 

أي  - بیتروس ،یعني الیونانیةب[  ُبْطُرُس  َأْنتَ : َأْیضاً  َلكَ  َأُقولُ  َوَأَنا: "تقول ١٩-١٨: ١٦بشارة متى 

ْخَرةِ  َهِذهِ  َوَعَلى ] الصخور من كبیرة قطعة ]  طارق جبل مثل ضخمة صخرة - البتراء تعني الیونانیةب [ الصَّ

ضد  قویة تكون أو[  َعَلْیَها َتْقَوى َلنْ  ] الجهنمیة لمنطقةاحدود  في القوى [ اْلَجِحیمِ  َوَأْبَوابُ  َكِنیَسِتي َأْبِني

ُتعلن بأنه غیر مناسب  [ َتْرِبُطهُ  َما َفُكلُّ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتِ  َمَفاِتیحَ  َوُأْعِطیكَ  .] ضدها الصمود أو ضررها

ُتعلن بأنه  [ َتُحلُّهُ  َما َوُكلُّ . اتِ السََّماوَ  ِفي َمْرُبوطاً  َیُكونُ  اَألْرضِ  َعَلى ] غیر شرعي -وخاطيء وغیر قانوني 

 ."السََّماَواتِ  ِفي َمْحُلوالً  َیُكونُ  اَألْرضِ  َعَلى ] قانوني وشرعي 

لم نكن  لو حتى ،من أجله صلينُ الذي  الشخص حیاة في اهللا ومشیئة إرادةتتم  أجل من صلينُ  إننا ،أوالً 

  هذال السماء فيهو مربوٌط اآلن  ما وربط انونیةق عدم إلعالن صلينُ  ثم،. التفاصیلمن  تماماً  ینتأكدمُ 

ُنصلي أن  وعلینا ،األرض على هنا الشخص لهذا اهللا إرادة ضد هو ما كلأن ُنعلن عدم قانونیة . الشخص

إن هذه الصالة . السماء في كل ما هو محلوٌل من اهللا اآلن ،، أو أن ُنعلن قانونیة وشرعیة)وَفكْ (أیضًا ِلَحْل 

 في قلت كما ألنه، ؟إذًا أن ُنصلي بها نحتاج فلماذا. اهللا مشیئة مع نتفق ببساطة ألننا داً قویة وفعالة ج

 .الوحیدون من یمتلكون الُسلطان من خالل كلماتنا ُهنا على األرض ،رٌ شَ بَ كَ  ،إننا السابقة، الفصول

 .الموت حتى) هي نفوسنا الفعلیة الكلمة إن( حیاتناأن ال ُنحب 

 طبیعتناما ُتملیه علینا  عن التخلي من خالل ك بأسلوب حیاة التقوى ومخافة اهللاأن نسل یعني هذاإن 

 فإننا نتوب  ،لما فعلنا ذلكك ولكن الجسد، خطایا في ننزلق أنفسنا نجدف ،وبینما نسلك هكذا. القدیمة الجسدیة

األولى  یوحنارسالة ( فذلك ُیعتبر كما لو أننا لم ُنخطيء على اإلطالق ذلك، نفعل عندما. بها عترفنو  فوراً 

٩: ١.( 
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 یسوعل اهللا حَ مَ سَ لقد . اً ذنبمُ  هولو كان  كما یسوع على قد ُوِضعَ  القانوني، بالمعنى ،وقضاء حكم كلإن 

 یسوعب حَ مَ سَ لقد . جنس البشريال على الخطیة آثار وجمیع ،لعناتال كلو  خطیة، كل ضحیةهو  یكون أنب

 الخطایاو  نحن التي ارتكبناها خطایاال یشمل هذاإن . شيء أي یبق ولم. خطیة كلل اً مرتكب باعتباره بَ عاقَ یُ  أنب

 .ضدنااآلخرون  بهاارتك تم التي

إن األمر یتعلق . ننا بحاجة ألن نعرف تلك الحقیقة وأن ُنخصصها ألنفسنا بصورة شخصیة‘ف لك،ذ ومع

أشخاصًا  ،یجعلنا أبراراً ل دمهواسطة ب لقد أنجز العمل. المسیح في نحن من ن نعرفأل بحاجة إننا. الهویةب

فقط  حیاتنا على تطبیقه مكنیُ ائعة إن الحق الُمتعلق بهذه الحقیقة الُمذهلة والر . ُمتبررین تابعین للجنس الجدید

 .كل ساعة األحیان من كثیر فيو  ،هو أمر یومي تجدیدال هذاإن . اهللا كلمة خالل من أذهاننا تجدید من

 اهللا نایعطی عندما. َغَلَبتَنا وضع على تنطبق التي اهللا كلمةب التكلمالُنطق و  یعني هذاإن . شهادتهم كلمة

نتكلم  أن أیضاً  علینا. لَغَلبةاوتحقیق  إنجاز یتم حتىنا أن نتكلم بتلك الكلمة فعلی ،ضیقاتنا مواجهة في اً وعد

 في مرات عدة ٩١ مزموربال تكلمن وأنا زوجتي. عامة وشاملة للَغَلبة تكون قد التيو  خرىاألُ  باآلیات الكتابیة

 عن تتحدث التيو  والجدید مالقدی العهدین وكال المزامیر من خرىاألُ اآلیات الكتابیة  مع جنب إلى جنباً  الیوم،

 .المسیح في نحن الروحیة ومن الحرب

 قاعةشهادة  إن هذه هي. َغَلبةال لعملیة أو/  و ،لنا كوعٍد منه اهأعطا التي اهللا لكلمة شهدعلینا أن ن

 .بالتبریر وقضیتنا وضعناالتي ستجعل القاضي یحكم على تنا محكم

ْت  زَ غَ  السلبیة الظروفإن . استسلموا سریعاً و  الناس نم ونالكثیر فیه  فشل الذي المكان هو هذاإن 

 مهما تماماً تجدید أذهاننا  إلى حاجةب إننا. السلبیةالسلبي والشهادة والحدیث  كالمال في یظهر والذي تفكیرهم،

. لمجده المسألة یحسم سوف الذي والقاضي كالملك والسید اهللا نرى أن نامكنیُ  سلبیة،تبدو  الظروف كانت

 .دمه بواسطة" اً أصدقاءأصبحت " قد تصالحت األشیاء جمیع أنب تذكر

ْلحَ  َعاِمالً  ِلَنْفِسِه، اْلُكلَّ  ِبهِ  ُیَصاِلحَ  َوَأنْ " :قولت ٢٠: ١ كولوسيرسالة   َسَواءٌ  ِبَواِسَطِتِه، َصِلیِبِه، ِبَدمِ  الصُّ

 ."السََّماَواتِ  ِفي َما امْ  اَألْرضِ  َعَلى َما َكانَ 

 .آلخرینمن أجل ا لشفاعةل أیضاً  ستخدمتُ  شهادتنا كلمةإن 

 ،)یوجد فیها طرٌف آخر(التي تجتاز فیها قد تتضمن شخصًا آخر  عاناةمُ ال أو )المحاكمة(إن الضیقة 

قد و  ،"طریقك" في الرب هوضع قد آخر شخص أي أو ،بناأل أو العائلة أفراد أحدیكون ذلك الطرف هو  ربما
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 بذلك؟ أعني ماذا. لدینا اإلختیار

 .أدناه اآلیات في الثالثة المتطلبات الحظ

 ِإَلِهَنا َخَالُص  َصارَ  اآلنَ : السََّماءِ  ِفي َقاِئالً  َعِظیماً  َصْوتاً  َوَسِمْعتُ " :یقول ١١-١٠: ١٢سفر الرؤیا 

 ِإَلِهَنا َأَمامَ  َعَلْیِهمْ  َیْشَتِكي َكانَ  الَِّذي ِإْخَوِتَنا َعَلى اْلُمْشَتِكي ُطِرحَ  َقدْ  َألنَّهُ  َمِسیِحِه، ُسْلَطانُ وَ  َوُمْلُكهُ  َوُقْدَرُتهُ 

 ."اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ  .َوَلْیالً  َنَهاراً 

 .المحكمة قاعةلها داللة ب "یشتكي" كلمةإن 

 .القضاء نطاق خارج اً تهامإ ،أن یوجه إتهاماً : يقاضال أمام: )یتهم( أن یشتكي

 .الكتاب هذا لموضوع تذكیرك التالیة فكرةال حبأُ  إنني

 اكهنو  الجاذبیة، قانون هناك المثال، سبیل على. القوانین بواسطة الوجود في شيء كل اهللا خلقلقد . ١

 الخطیة )ناموس( قانون هناك روحي،على الصعید ال. الجاذبیةقانون  ُیبطل ذيال الطائرات لرفع قانون

 الخطیة ناموس ُیبطل الذي ،٢: ٨رسالة رومیة  یسوع، المسیح في الحیاة روح ناموس هناكو . والموت

 .ستمرفي حالة دوران مُ  جسمنا خالیا فيالموجودة  الذرات تبقي قوانین هناك. والموت

 .لقانونل تنفیذاً  هناك یكون أن مكنیُ فال  يقاض دونوب. يقاض تتطلب بطبیعتها القوانین. ٢

 .الذنب أو البراءة نُ ُتعلَ  حیث المحكمة قاعة یتطلب بطبیعته يقاضإن ال. ٣

ته ولعنا الشیطان، تهاماتفإن إ وبالتالي باإلیمان، السماویة المحكمة قاعة في فإننا ُمتبررین كمؤمنین. ٤

 .ةقانونی غیر حیاتنا، على التي تأتي

أتي ی هذاإن . التي تعمل في داخلنا  اهللا قوة خالل من فإننا نغلبه علینا الحكم هذا إصدار یتم عندما. ٥

 .األرض على اهللا ملكوتب

 .دورنا مثلت التي للَغَلبة الثالثة رئیسیة مكوناتثالثة  هناك

سفك دمه ألجل  خالل من لقد َغَلَب یسوع. للصلیب هائيالن العمل یسوع مثلیُ  هذاإن . الخروف دم

 في حتى األحیان من كثیر في هذا عن نسمع إننا. داخلنا في لتحیا) ذاته( طبیعته أعطانا ثم ،خطایانا ولعنتنا

 بعبارة أو دمه، یسوع لقد َسَفكَ . الفعالة الحقیقة ننسى ناأنب أشعر األحیان بعض في أنهب المسیحیة، األوساط

إذا كانت حیاته التي فینا هي التي  أن نغلب فقط یمكننا. نامَ دَ وَ  حیاتنا، مقابل في حیاته، أعطىلقد  ى،أخر 

 .جداً  وأساسيٌ  حیويٌ أمٌر  هو الخروف دم فكرةأن  في السبب هو هذاإن . تقوم بإنجاز العمل
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  كانواومرًة ُأخرى، فقد . العدو مَ زَ هَ قد  تهمخاطر ومُ  إیمانهمإن . من األعداء َكِثیرٌ  ُجْمُهورٌ  مواجهة في والتسبیح

  دائماً  واكانالغالبین  أنب بینتُ التي  المقدس الكتاب في واألمثلة القصص منأیضًا  العدید ناكهُ إن . قلیةاأل

 لماذا؟. قلیةاأل

 معرفةجل أل تجدیدًا ُكلیًا للذهن طلبتی مراأل نبأ فستجد مسؤولیتنا بخصوص التالیة الفقرات تقرأ بینما

 ستمرالمُ  األخذ على فقط یطمئن أن هیمكن الذياإلیمان  إنه یتطلب. الكذب ضد وقوفثبات والوال حق،ال

 تحقیق في شاركةوالمُ  اهللا إرضاء یهمك ما بقدر الخاصة حیاتكب إنه یتطلب عدم الُمباالة. الحیة اهللا لكلمة

 .األرض على ملكوته

 عند تتوقف ال. شخصيال كنمو  من زءاً جُ  كونی ما غالباً  هو الفشلإن . فشلت إذا تیأس ال ذلك، ومع

 تذكر،. إنهض واستمر برغم الفشل. أخرى مرةإنهض، وانفض الغبار من علیك، وعاود المسیر  ولكن الفشل،

 یتم شيء كل أنب تقول ٢٠: ١ كولوسيورسالة . جدیداً  شيء كل یجعل نهیقول بأ ٥: ٢١الرؤیا سفر 

 !إلٌه عجیب لدیناإن . صلیبه بدم ُمصالحته

رآها  التي تبقیةالمُ  مشاهدهي ال ذهوه. السابق الفصلفي  هو استكماٌل لبعض مما ُذِكرَ  الفصل هذا إن

 .رؤیاال یوحنا في

 .١٢سفر الرؤیا . العملیة هذه في ودورنا ،الشیطان على التغلب.  ٨

 .العالمي النظام هزیمة ظهریُ  ١٩-١٧سفر الرؤیا .  ٩

 الثانیة كورنثوس رسالة في كماإزالة الُغمامات من على أعین غیر المؤمنین  بینیُ  ٢٠ سفر الرؤیا.  ١٠

 .٤و ٣ األصحاحین

 قاعةوقضاء  حكمصدور  بعدالتي تبدأ ُیبینان الخدمة الممسوحة  ٢٢-٢١سفر الرؤیا األصحاحین .  ١١

 .المحكمة

 .١٤ رؤیاسفر ال الجدیدة، الترنیمة.  ١٢

 .دورنا في الَغَلبة

 على سنتغلب ننافإ كبیرةال متاعبال من الوقت هذا خالل تنابثَ  إذا أنهب لنا بینیُ  ١١: ١٢إن سفر الرؤیا 

 هللا محبتنا من أكثر حیاتنا حبنُ  ال أن بشرط أفواهنا،بها ب شهدن التي اهللا وبكلمة الخروف بدم العدو

 .مقاصدهلو 
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 الثالث عشر الفصل
 ناإلعال  -دورنا 

 
 زء الثايناجل

 

القوة الالزمة ألجل و  المسؤولیة معظم فإن السابقة، الفصول في السماویة المحكمة قاعة عن َكتَبتُ  كما

 الَغَلبة هذه  عملیة فينحن  دورنا عن تحدثأ أن أود الفصل هذا فيو . كونت أن ینبغي كما هللا،الَغَلبة َتعوُد 

 فيلنلعبه  هام جزء لدینافیوجد  وبالرغم من ذلك ،لقوةا صاحبو  ،المسؤول هو اهللا بینما. المحكمة قاعة في

 .العملیة هذه

 ؟هاماً  دوراً  لدینایوجد  لماذا

نفسُه  َحَددَ  فقد. االرض على ةالسیاداإلنسان مسؤولیة  اهللا أعطىلقد  السابقة، الفصول في ذكرت كما

 .األرض على ناهُ  جسده نحن. هنانا خالل من العملب

. َیَدْیكَ  َأْعَمالِ  َعَلى ُتَسلُِّطهُ  .ُتَكلُِّلهُ  َوَبَهاءٍ  َوِبَمْجدٍ  اْلَمَالِئَكةِ  َعنِ  َقِلیالً  َتْنُقَصهُ وَ : "یقول ٦-٥: ٨ مزمور

 ."َقَدَمْیهِ  َتْحتَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َجَعْلتَ 

 َسَمكِ  َعَلى ُطونَ َفَیَتَسلَّ  َكَشَبِهَنا ُصوَرِتَنا َعَلى االْنَسانَ  َنْعَملُ «: اهللاُ  َوَقالَ : "یقول ٢٦: ١ التكوین سفر

 ."»االْرضِ  َعَلى َتِدبُّ  الَِّتي الدَّبَّاَباتِ  َجِمیعِ  َوَعَلى االْرضِ  ُكلِّ  َوَعَلى اْلَبَهاِئمِ  َوَعَلى السََّماءِ  َطْیرِ  َوَعَلى اْلَبْحرِ 

 َكِثیرٍ  ِبَثَمرٍ  َیْأِتي َهَذا ِفیهِ  َناَوأَ  ِفيَّ  َیْثُبتُ  الَِّذي. اَألْغَصانُ  َوَأْنُتمُ  اْلَكْرَمةُ  َأَنا: "تقول ٥: ١٥بشارة یوحنا 

 ."َشْیئاً  َتْفَعُلوا َأنْ  َتْقِدُرونَ  الَ  ِبُدوِني َألنَُّكمْ 

فال ُیمكن للكرمة أن  ذلك، ومع. ُنثمر أن أجل من الكرمة،الذي هو  یسوع،إلى  بحاجة بالتأكید إننا كفروع

 .الفروع دونتأتي بالثمار ب

 .أقلیة إن الغالبین دائمًا ُهم

لقد . وعدمال أرض إلى في الطریق األردن، ،"الموت"ذین صعدوا إلى نهر ال األقلیةُهم  الالویین كانلقد 

لقد كان . حیث انفلقت وانقسمت بصورة خارقة للطبیعة تابوت،حاملین ال النهر، عبرقادوا اإلسرائیلیین 

وابتدأوا بالغناء  وتََقدموهم إسرائیل بقیة َسَبقوا نالذیُهم  ٢٠في سفر أخبار األیام الثاني األصحاح  الالویین
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  الكاثولیكیة - الَفَرس األبیض

  الشیوعیة - األحمر َفَرسال

 الرأسمالیة - الَفَرس األسود

 اإلسالم -) األخضر بمعنى( الَفَرس الشاحب اللون

 الرب من ففي الواقع لیس لديَّ أُي إعالٍن ُمعین وخاصٍ  ،ِللنََّظرِ  ةُمْلِفت هي األوصاف هذه أن حین في

 .دقتها على

 .والنزاعات واألوبئة، یمة،العظ الحرب.  ٦

إذ . بینما ُیفتح السفر ضطهاداو  ،وقضاء وحكم صراع،و  كبرى، حروب هناكف ،١٦-٦ رؤیاسفر ال في

 اهللافإن  هذا، في ولكن. تقریباً  إلى حٍد ال ُیطاق أسوأ إلى سيء من تتقدم واألحداث جنون،ب األمورتسیر 

  .الخروج سفر في وصفهاالتي تم  الضربات تشبه الضرباتإن . یغلبون ویثبتون سوف الذین أولئك عن یبحث

 حمل الى حاجةشعبه كانوا ب ولكن .عب اهللا ولكنها قضت على جیش فرعونإن الضربات أدت إلى تحریر ش

 .الخروجسفر  في الحال هو مثلما شهادتهم، وكلمة ، والطاعة الفصح،

 .ختمها.  ٧

 اهللا لْ بَ قِ  من ینمختوم اُألمناء في عملیة الَغَلبة هذه المؤمنین أولئك أنب بینیُ  ٣: ٧إن سفر الرؤیا 

 قبل جاسانأرض  فيوُهْم  سرائیلاهللا إل حمایةل شابهٌ مُ  وهو! االسوأ نحو تسیروف س موراألإن . لحمایتهم

 .الخروج

وا الَ «: َقاِئالً  : یقول ٣: ٧سفر الرؤیا   َعَلى ِإَلِهَنا َعِبیدَ  َنْخِتمَ  َحتَّى اَألْشَجاَر، َوالَ  اْلَبْحرَ  َوالَ  اَألْرَض  َتُضرُّ

 ."»ِجَباِهِهمْ 

 .١١سفر الرؤیا األصحاح 

بأن السیادة على أنظمة  بینیُ و  الصلیب نتصارإ رُ ظهِ یُ  ١١ رؤیاسفر ال فيقد ُعِقَد ناك إعالٌن إعتراضٌي هُ 

 كما  ،ینالحقیقی اهللا شهودن إ كیف أیضاً  بینیُ  أنهوٕانني أؤمن ب. وملكوته المسیح یسوع للرب العالم قد ُأعطَیتْ 

 ".الموت والقیامة" بالفعل سوف یثبتون ،تهم ُمسبقاً وصف

قَ  ُثمَّ : "قولی ١٥: ١١سفر الرؤیا   َقدْ «: َقاِئَلةً  السََّماءِ  ِفي َعِظیَمةٌ  َأْصَواتٌ  َفَحَدَثتْ  السَّاِبُع، اْلَمَالكُ  َبوَّ

 ."»اآلِبِدینَ  َأَبدِ  ِإَلى َفَسَیْمِلكُ  َوَمِسیِحِه، ِلَربَِّنا اْلَعاَلمِ  َمَماِلكُ  َصاَرتْ 
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 وقت بحلولو . آخر اً ختم وُیضیف ،ویلف السفر أخرى، مرة قفیو  الكتابة، یستأنف ثم. الشمعب المرحلة

كل  في ًا واحداً قسم مخطوطاتاللقد كانت تُقرأ . مرات سبع رد كان علیه أن یختم السففق ،من الكتابة ئهنتهاإ

 .ختم كل فتح بعد ،مرة

 من لهم المرخص غیر األشخاص لمنعبأنها كانت ُتستخدم  الواضح من العملیة؟ هذه كانت ُتستخدم لماذا

 سلطةذو  اً شخصأي  هو، ذلك -قط ف" یستحق"الذي  شخصإن ال. محتویاته وكشف ئتهقرا أو بالسفر ثْ بَ العَ 

 .إذنًا قانونیًا وشرعیًا للدخول إلى محتویات السفر أن یكون له یمكنهو من  -ُمناسبة وُمخصصة

المَِّحْن  بعضل اإجتیازه بسبب هامتلكاتمُ و  هاأراضی مصادرةب یهودیةال عائلةمن ال یتطلب كان عندما

سفٍر  في خسائرهم إدراج إذ كان یتم. دائم بشكلمنهم  اتهمُممتلكفلم َیُكْن باإلمكان أن تؤخذ  ،١١والضیقات

كانت ُتكتب على ظهر  الممتلكاتو  األراضي شراءألعادة  الالزمةفإن الظروف  وبعدها مرات،ة سبعوُیخَتُم 

هذا فإن  ،ردادواإلست ستصالحاإل متطلبات تلبیةل المؤهلالشخص  یتم إیجاد عندما. السفر من الخارج

 .األصلي المالك إلى الممتلكات إرجاعب اً ُملزمكان  لشخصا

 اَألْرَبَعةِ  ِمنَ  َواِحداً  َوَسِمْعتُ  السَّْبَعِة، اْلُخُتومِ  ِمنَ  َواِحداً  اْلَحَملُ  َفَتحَ  َلمَّا َوَنَظْرتُ : "یقول ١: ٦سفر الرؤیا 

 ."»!َواْنُظرْ  َهُلمَّ «: َرْعدٍ  َكَصْوتِ  َقاِئالً  اْلَحَیَواَناتِ 

أخذ ورفع  سترداد،اإل حق شروط وكان مكتوٌب على ظهر السفر. خطایاناو  ،لعناتنا السفر داخللقد ُكِتَبْت 

 .ظهره وعلى الداخل مكتوبًا من ه كانأنب قولی حیث ١: ٥ الرؤیا سفر في وبالنظر رجوعاً . لعنتنا وخطیتنا

 متطلبات لتلبیة دَ جِ وُ  الذي المؤهل خلصالمُ  هو یسوعفإن  ذلك، ومع ،على لعناتنا یحتوي إن السفر نعم،

 أي یتعرف في البدایة على لم عندما یوحنا بكى السبب هذال. فهو َحَمَل لعناتنا. واإلسترداد ألجلنا ستصالحاإل

 .ذلك السفر یفتح أن هیمكن شخص

 .العالمي النظام قوة قواعد - الخیول.  ٥

 فياألربعة  األولیة لطاقةا قواعد مثلتُ فهي  رأیي، في ،٦األصحاح  الرؤیا سفر في األربعة الخیولإن 

 هذه هتمثل ما بالضبط أنا أعرف ال بینما. شعبهنحن  ،ومعنا اهللا مع صراعٍ  في هو الذي العالمي النظام

 :كالتالي تكون أن مكنیُ  مابَ رُ  اأنهب عتُ مِ سَ  قدف األربعة، الخیول

 بالفعل كالیفورنیا والیةمضت إستخدمت  سنوات منذف. في یومنا الحالي الرھنفكرة  مثلالُممتلكات التي كانت تؤخذ وُتصادر ھي  فكرةإن   ۱۱
یسترد ما  -فك الرھن ( متلكاتالمُ الكافي إلعادة شراء  الوقتلحین أن یكون للشخص المدین  النھائي الرھنبأن یؤخذ  تسمحَتُكْن  مولالكتابیة  الفكرة ھذه

 .اآلنإال إنني ُمدرٌك بأنھ قد تم تغییر ذلك . ما سنةٍ  في كان أنھ أعتقد. )تم رھنھ
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 ،"نذهب"بأن  الجنرال یقول عندما. المعارك یبدأ الذي هو اهللا فإن ،٦و ٥االصحاحین  رؤیاسفر ال في

هو الذي یبدأ  یسوعإن . حیاتنا في معاركال لیس هو من یبدأ الشیطانإن . المعركة ساحة إلى نذهب فإننا

 كاألسد یسوع، بأنه لم یكن أحدًا ُمستحقًا أن یفتح السفر ویفك ختومه إال الحظ،. بفتح السفر وفك األختام

 یسوعإن . قوةً  َشدُ األَ و  نتصر،المُ  أو األسد، هو یسوعإن . اهللا لْ مَ حَ  نفسه، الوقت وفي یهوذا، سبط منارج الخ

 لحیاةفي ا الصعبة الظروف في صمدن أن نامكنیُ  ال. َسُنقِبُل علیهما  نفسه على یأخذالذي  الوحید ،لْ مَ حَ ال هو

 !َسُنقِبُل علیهما یأخذ ،لْ مَ حَ الك یسوع أن لوال 

 وضع الذي هو یسوع إنما ،شریراً  اً هجوم یكونُ  قد. المتاعب أتيت عندما ألن نتذكر هذا بحاجة ناإن

 الصلیب كان كما كمین إنه! سمهإب م وسحقهمتدمیره من نتمكنل یناعل وایأت لكي أعدائنا أنف في الصنارة

 !هللویا! األبد إلى الرب سمإ باركمُ . أیضاً 

 ،له مأ للعدو كان إذاما  یشوع هسأل وعندما ،"الرب ندج قائدك" بالر  ظهری ٥األصحاح  یشوعسفر  في

 ًا أرض على كان ألنه حذائه خلعلقد قال لیشوع أن ی. المسؤول هو أنهب یعني مما ،"الك" ببساطة الربفأجابه 

 .للرب العبد مثل كان یشوع أنب یعني هذاإن . قدسةمُ 

 شعبه حررت التي الضرباتبدأ  اهللا هو الذي فإن فرعون، من إسرائیل بني حرریُ  اهللا كان عندما

 .العدو على وَقَضتْ  تْ مَ كَ وحَ 

هذا كان  وربما العبودیة،خاضعة للعنة  إسرائیلفیه  كانت الذي الوقت في. ِللنََّظرِ  ُمْلِفت التشابهإن هذا 

 اللعنات و  آدم،تعود إلى  لعناتال من كثیرة ألنواع خضعن اآلن إننا. لعبودیةل ببیعه یوسف إخوة تصرف بسبب

 الضربات"ٕان هذه و  ،اللعنات هذه جمیعیسوع  لَ مَ حَ لقد . أجیال ١٠-٤ُمتوارثة من حوالي  األخیرة اآلونة في

 .وُتطلقنا أحراراً " هم وتسحقهمدمر تُ " سوف" أعدائنا الُمصوبة والموجهة نحو

 .السفر رسِّ  بدقة یصف الذي "لیندسي هال"الكاتب  اتكتاب أحب إنني

 ."لیندسي هال" :للكاتب "قادمٌ  جدید عالم هناك" كتاب من قتباٌس إ یلي فیما

لقد كانت وصایا ُكًال من . التوراتیةالكتابیة  العصور في ومهمة شائعة مارسةمُ  كان سفرال ختمإن "

 .ختوم بسبعةُتَؤَمُن  قیصر وأوغسطس فیسباسیاناإلمبراطورین  

في  بدأیو  )المخطوطة الرقیة( الرق من طویلة فةلفا یحصل على الكاتبكان  فقد الوثیقة، هذه لمثل

 تلك في سفرال وختم كلماته لتغطیة یكفي بما الكتابة قرَ  ویلف وقف،یت كان الكتابة من فترة بعدو . الكتابة
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 ولكن ذلك، في ال یوجد خطأٌ . ًا خاصاً عاطفی إختباراً  أن تختبر جردمُ فقط  لیس" االختبار"بـ أعنیه ماإن 

 األكاذیب ُنحارب األرجح على فإننا مظلم، مكان في نكون عندما. هُ أقترح اإلختبار الذي نوع هو هذا لیس

 ا قراءتهأثناء  حتىو  الكلمة، في یسوع مع شركة فيوبینما نحن . أو التي ُتجربنا وتغوینا أذهاننا في التي

 عندما حتى السالم عطیناوتُ  أذهاننا دُ دِ جَ تُ سَ  كلمةإن ال. كلمةال هو یسوع أنب نتذكر أن نامكنیُ  ،عالٍ  بصوتٍ 

، الشیطانأیها : "قالإذ . َجَربُ یُ  كان عندما یسوع فعل كما إفعل. األكاذیبب جنونب دفعنات أن الشیاطین تحاول

 ".مكتوبٌ  هإن

 .بدایة المعارك -السفر .  ٤

 َورَاٍء، َوِمنْ  َداِخلٍ  ِمنْ  َمْكُتوباً  ِسْفراً  اْلَعْرشِ  َعَلى اْلَجاِلسِ  َیِمینِ  َعَلى َورََأْیتُ : "یقول ٩-١: ٥سفر الرؤیا 

 َوَیُفكَّ  السِّْفرَ  َیْفَتحَ  َأنْ  ُمْسَتِحقٌّ  ُهوَ  َمنْ «: َعِظیمٍ  ِبَصْوتٍ  ُیَناِدي َقِوّیاً  َمَالكاً  َورََأْیتُ  .ُخُتومٍ  ِبَسْبَعةِ  َمْخُتوماً 

 .ِإَلْیهِ  َیْنُظرَ  َأنْ  َوالَ  السِّْفرَ  َیْفَتحَ  َأنْ  اَألْرضِ  َتْحتَ  َوالَ  اَألْرضِ  َعَلى َوالَ  السََّماءِ  ِفي َأَحدٌ  َیْسَتِطعْ  َفَلمْ  »ُخُتوَمُه؟

 َواِحدٌ  ِلي َفَقالَ  .ِإَلْیهِ  َیْنُظرَ  َأنْ  َوالَ  َوَیْقرََأهُ  السِّْفرَ  َیْفَتحَ  َأنْ  ُمْسَتِحّقاً  َحدٌ أَ  ُیوَجدْ  َلمْ  َألنَّهُ  َكِثیرًا، َأْبِكي َأَنا َفِصْرتُ 

 ِلَیْفَتحَ  َداُوَد، َأْصلُ  َیُهوَذا، ِسْبطِ  ِمنْ  الَِّذي اَألَسدُ  )كلمة قاعة المحكمة( َغَلبَ  َقدْ  ُهَوَذا. َتْبكِ  الَ «: الشُُّیوخِ  ِمنَ 

 َقاِئمٌ  َحَملٌ  الشُُّیوخِ  َوَسطِ  َوِفي اَألْرَبَعةِ  َواْلَحَیَواَناتِ  اْلَعْرشِ  َوَسطِ  ِفي َفِإَذا َورََأْیتُ  .»السَّْبَعةَ  ُخُتوَمهُ  ُفكَّ َویَ  السِّْفرَ 

 السِّْفرَ  َوَأَخذَ  َفَأَتى .اَألْرضِ  ُكلِّ  ِإَلى اْلُمْرَسَلةُ  اهللاِ  َأْرَواحِ  َسْبَعةُ  ِهيَ  َأْعُیٍن، َوَسْبعُ  ُقُرونٍ  َسْبَعةُ  َلهُ  َمْذُبوٌح، َكَأنَّهُ 

 َأَمامَ  َشْیخاً  َواْلِعْشُرونَ  َواَألْرَبَعةُ  اْلَحَیَواَناتُ  اَألْرَبَعةُ  َخرَّتِ  السِّْفرَ  َأَخذَ  َوَلمَّا .اْلَعْرشِ  َعَلى اْلَجاِلسِ  َیِمینِ  ِمنْ 

 َتْرِنیَمةً  َیَتَرنَُّمونَ  َوُهمْ  .اْلِقدِّیِسینَ  َصَلَواتُ  ِهيَ  َبُخوراً  َمْمُلوَّةٌ  َذَهبٍ  ِمنْ  َوَجاَماتٌ  ِقیثَارَاتٌ  َواِحدٍ  ُكلِّ  َوَلُهمْ  اْلَحَمِل،

 َقِبیَلةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِبَدِمكَ  ِللَّهِ  َواْشَتَرْیتََنا ُذِبْحتَ  َألنَّكَ  ُخُتوَمُه، َوَتْفَتحَ  السِّْفرَ  تَْأُخذَ  َأنْ  َأْنتَ  ُمْسَتِحقٌّ «: َقاِئِلینَ  َجِدیَدةً 

 ."َوُأمَّةٍ  َوَشْعبٍ  نٍ َوِلَسا

  لعنةالك زكریا هیصف الذيو  ،الذي كان وحده ُمستحقًا أن یأخذ السفر الخروف یوحنا رأى العرش، في

 ،بظالل لعناتنا نشعرإننا ) . الرؤیا سفر في الكوارث( السفر وتحدث البالیا حُ ُیفتَ  ثم). ٣: ٥ زكریاسفر (

  الضوء سلطنُ  عندما. صطدم بهیحمل السفر والبالیا ت لْ مَ الحَ  ولكن. حقیقي شيءبأنها ك وهي تشعر ،البالیاو 

 أولئك سجون لفتح فتاحٍ كمُ  اهذ لَ ظِّ  تقبلس هل" لنا، ویقول ،ینزف ألجل لعناتنا الخروف نرىفإننا  ،الظل إلى

 ."؟هل ستفعل هذا ألجلي. َك شيءٌ رَ ضُ یَ  لن أنهب وأعدك ؟ُمقیدینال

۱۰٥ 
 



 قاعة المحكمة في سفر الرؤیا -الثاني عشر  الفصل

 َواْلَعِقیِق، اْلَیْشبِ  َحَجرِ  ِشْبهَ  اْلَمْنَظرِ  ِفي اْلَجاِلُس  َوَكانَ  .َجاِلٌس  اْلَعْرشِ  َوَعَلى السََّماِء، ِفي َمْوُضوعٌ  َعْرٌش 

 ."لزُُّمرُّدِ ا ِشْبهُ  اْلَمْنَظرِ  ِفي اْلَعْرشِ  َحْولَ  ُقَزحَ  َوَقْوُس 

 َنارٍ  َمَصاِبیحِ  َسْبَعةُ  اْلَعْرشِ  َوَأَمامَ . َوَأْصَواتٌ  َوُرُعودٌ  ُبُروقٌ  َیْخُرجُ  اْلَعْرشِ  َوِمنَ : "یقول ٥: ٤سفر الرؤیا 

 ."اهللاِ  َأْرَواحِ  َسْبَعةُ  ِهيَ  ُمتَِّقَدٌة،

ه نظر  وجهة من األحداث لرؤیة السماویات إلى لنصعد وأنا، وأنت ،یوحنا یسوعیدعو  ،٤ رؤیاسفر ال في

بإمكاننا أن ُنصبح أرضیین . اهللا نظر وجهة من الحیاة في األحداث نرى نأ لىإ بحاجة إننا. األفضل

 مور األ رؤیة تُفقدنا التي ظروفناإلى  النظر في أفقیة وُیمكن أن تكون بصیرتنا ،ودنیویین في طریقة تفكیرنا

تلك  منحنایبأن  القدس لروحل یمكن وبالتالي، المسیح، مع السماویات في إننا جالسون. اهللانظر  وجهة من

 .سیئة تبدو ال فإنها اهللا، نظر وجهة من ظروفنا نرى عندما. البصیرة

وفي یوٍم من . كان جمع الُقمامة هي مهنته وهوایته طیلة أیام حیاته الذي الرجل عن قصة سمعتلقد 

ُیدرب عینیه  كان إنهب قالوقد . دوالرانت قیمته ربع ملیون والذي ك القمامة في الماس ًا منخاتم دَ جَ وَ  األیام

 أنهقال ب الماس دَ جَ وَ  عندماو . فجأةً  األشیاء ذات القیمة لبعض فقط أن تنظرانو  القمامةدائمًا بأن تتجاهال 

 شخصاً  أنكانت ب معجزةال ولكن ذلك،على َدَرَب نفسه  نهعندما رأى الماس لم یكن ذلك معجزة بالنسبة له أل

 .هُ فقد قد ما

 هذه في. انالسلط نرى فإننا العرش، نرى عندما. اهللا وعرش ،هیبة اهللا وروعته اهللا، مجدیوحنا  رأىلقد 

 رُ مُ نَ  ما عن النظر بغضو . األرباب ورب الملوك ملك النهائیة، السلطة تكانبل  السلطة،فقط  كنت لم الحالة

 !رامیُ  ما على شيء كل أنب نعلم فإننا المشهد، هذا نرى عندماف به،

 إلى  بحاجة نحنف بالطبع. ةعقائدی ولیسإن مسیرتنا مع الرب قد ُصِمَمْت لتكون إختباریة أي أمرًا نختبرُه، 

إقرأ . الوقت الحقیقي الذي نختبرُه معه وزیادة تعزیزل هو ذلك كل ولكن للكلمة، وفهم والطاعة، جیدة، عقیدة

بأن ُیعطیك  القدس الروح من أطلب. واختبره یوحنا، آهر  ماهذه اآلیات وضع نفسك في مكان یوحنا، أنظر 

 هذاإن . یسوع يه تيال الكلمة، ختبرن فإننا ،عالٍ  بصوتٍ  وخصوصاً  الكلمة، قراءة خالل من. هذا االختبار

فإن اهللا  ستسلم،إ" النابعة من مشاعرك والتي تقول لك من اإلغراءات تلك ُیحاربو  ذهنك دُ دِ جَ َسیُ  في النهایة

 ."ُیساعدكلن 
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 في أغلب األحیان فإن التجارب تستغرق وقتًا طویًال، وٕان الشیطان ُیحاول أن ُیفقدنا العزیمة وٕاضعافنا

الشیطان إستطاع إضعافهم وأن  إن العدید من المؤمنین لم ُیكِملوا عملیة ومرحلة الُمحاكمة ألن. وٕانهاكنا

أحدهم بواسطة َتَلقي العدید من الضربات الصغیرة من إبلیس وُأنِهَك لقد َضِعَف . ُیخرجهم وُیثنیهم عن ثباتهم

على مدار فترات زمنیة طویلة، ولقد قرأُت بعض الروایات عن ُسجناء الحروب الذي إختبروا وواجهوا هذا 

! هذا هو كل ما ُیریدهُ ٕان نا بسرعة فحینئٍذ نبدأ بالشهادة عن الشیطان، و عندما ال نرى نهایة تجارب. الشيء

، )ِمْنُكمْ  َفَیْهُربَ  ِإْبِلیَس  َقاِوُموا. ِللَّهِ  َفاْخَضُعوا(. هووُننِهَكُه وفي الواقع فإنه یجب علینا أن ُنقاومُه وأن ُنضِعُفُه 

 ٧: ٤رسالة یعقوب 

 جنراالً  كان لو كما واآلن، آنذاك اً سواء الكنیسة، لىإ یسوع یتحدث ٣و ٢سفر الرؤیا األصحاحین  في

 حدث،ی أن وشك على اً كبیر ًا صراع وكان. للمعركة ُمستعدین لیجعلهم قواته لىإ یتحدث )قائدًا عسكریاً (

لعیوبها ونقاط ضعفها  وفقاً  كنیسة كل یسوع تناوللقد . ما لم یستعدوا السبعة كنائسال تدمیر یتم وسوف

 .جعهم لیكونوا في وضٍع صحیٍح مع اهللاوقد ش. وعجزها

فهو أمین وعادل لُیطهرنا من  نتوبُنخفق في ذلك فإننا  عندماف. َغَلبتنا عملیة حميتس ما يه القداسةإن 

 من نوع كلل الخاص وعدال الحظ). ٩: ١األولى  یوحنارسالة ( المحكمة قاعة في كل إثم ویحفضنا أبراراً 

 شخصیتنا على الحفاظ نحاول وبینما ،الَغَلبة هذا وقت خالل. سیغلبون أنهمب هو كنیسة، كل ،ینمؤمنال

 .تهونعم اهللا قوة بواسطة ولكن ،بواسطة أعمالنا لیست تناقداس أنب نتذكر أن إلى بحاجة فإننا ،اإللهیة وقداستنا

 ؟یتم ذلك كیف

 إلى أقرب كلما ُكناو . شخصیته لكي نمتص ونشرب یسوع من مقربة على البقاء هو إن ما علینا القیام به

 بینما . إضافة ولیس طرح، مسألة إذًا فهي. كلما سنعرف أن نتوب عن الشخصیة التي ال ُترضي اهللا یسوع،

 سكن فینا ی القدوس وروحه شيء كل لَ عَ فَ قد  یسوع ألن ُنضیفه ئاً شی هناك لیس. الجسد طبیعة طرح یتم نتوب،

 .نحوناالُمتدفق  هحب نعمته، عن إنها تعتمد كلیاً . بملئه بالفعل

 .العرش إلى هنا إصعد.  ٣

ْوتُ  السََّماِء، ِفي َمْفُتوحٌ  َبابٌ  َوإَِذا َنَظْرتُ  َهَذا َبْعدَ : "یقول ٣-١: ٤سفر الرؤیا  لُ  َوالصَّ  َسِمْعُتهُ  الَِّذي اَألوَّ

وِح، ِفي ِصْرتُ  َوِلْلَوْقتِ  .»َهَذا َبْعدَ  َیِصیرَ  َأنْ  ُبدَّ  الَ  َما َفُأِرَیكَ  ُهَنا ِإَلى اْصَعدْ «: َقاِئالً  َمِعي َیَتَكلَّمُ  َكُبوقٍ   َوإَِذا الرُّ
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 .ةالسبع الكنائس.  ٢

سفر  في ةسجلمُ  يه كما یوحنا رؤیة خالل آسیا في ةالسبع الكنائس من كالً  یسوع استعرض عندما

 .وسمیرنا فیالدلفیاُهما  توبیخ ونا بحاجة إلىتك لمتین فإن الكنیستین الوحیدتین الل ،٣و ٢الرؤیا األصحاحین 

 أنب إنني أؤمن). الموتاستشهدوا ب الذینالغالبین  تمثل وسمیرنا الشهداء،و /  الغالبین األحیاء تمثل فیالدلفیا(

 .األوقات من وقت أي في یعیشون الذین المؤمنین من ،حاالت أو أنواع، سبعة تمثل ةالسبع الكنائس هذه

 الكلمةإن هذه ". ُجِربَ " أو" ُیجرب" كلمة وسمیرنا فیالدلفیا في الكنائس لىإ ستخدم الرب في حدیثهلقد ا

 -ُیجرَّْب، أو ُیفحص "  یعني أحد المعاني. تتضمن معاني كثیرة الكلمة هذهإن . "peirazo" هي الیونانیة في

 معنى ."مكوناته لتحدید ،عقاٍر ما أوٍن لمعد وخاصة للمادة، الكمي أو النوعي التحلیل" :تعني والتي" ُیختبر

. الُمحاكمة في الحال هو كما" ُیَجَربْ " ـل یعني آخر تعریف ولكن ،"إلعادة صقلُه بالنار أو إلثبات،" هو آخر

إن حقیقة ذلك الشخص یجب أن . یقوم القاضي بتحدید فیما إذا كان الشخص ُمذنبًا أم بریئاً  حاكمةالمُ  في

فإن جودته الحقیقیة  بالنار الذهب صقلیتم  ماعند". النار" بواسطة الحقیقة إستعالن یتم أحیاناً . ُتستعلن

 أیضاً  ولكن ،فإن ذلك لن یكشف فقط هویتهم الحقیقیة المحكمة ضیقة بنار الناس وعندما یتم صقل. ستظهر

 .ؤمنون بهی ما

. السلطة تمثل إن األكالیل. لحیاةا أكالیل ،باألكالیل وفیالدلفیا سمیرناكنیستي  من الً كُ الرب  دَ عَ وَ  لقد

 في الموت حتى ثََبتَ و  فیالدلفیا، حالة في الضیقة بأنك كلما ثابرَت وَغَلبتَ  هنا یقول یسوع أنب ٕانني أؤمنو 

 الدول في المؤمنین أولئك تمثل سمیرنا كنیسةإن . سیخلصون بسبب َغَلَبِتكَ  الناس أنف سمیرنا، حالة

 .إیمانهمجل أل كبیر بشكل للتعذیب وایتعرض أو وایموت أن إما التيالُمضطهدة 

 تم لذلك، ونتیجة ،فیها بشدة همتعذیب تم ذینالالُمضطهدة  الدول في المؤمنینببعض  شخصیاً  التقیت لقد

 الشدیدة عاناةلمُ ل ونخضعی ذینال فیالدلفیا نوع من مؤمنین أعرف". حیاتهم إكلیل" خالل من اآلخرین خالص

 .َغَلَبتهم بسبب الثمار من الكثیر أیضاً  تحمل التيو  تهایعطب في مادیة لیست التي

نثبت في  أن یجب األحیان من كثیر في ولكن ،ألجلنا رائعة أشیاء فعل قد اهللا أنب هو هنا الدرسإن 

التي ُیریدنا الرب أن نحصل  األشیاء تلك على حصلن لكي َغَلبةال الحیاة نمط وأن نحیا )الُمحاكمة(الضیقة 

 ".ُیَجَربوا" سیغلبون بعد أن بأنهم المؤمنین، أنواع أو ،اتین الكنیستینه من لُكالً  یسوع قال لقد. علیها
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قد َغَلَب  یسوع أنب رأىفقد . كمةالمح قاعةل نتصارینإنني أؤمن بأن یوحنا قد رأى أوقات الَغَلبة مرتین، إ

 بخصوص  السابق الفصل طابقیُ إن ذلك . َغَلبةال إلى بحاجة أیضاً ونحن ) یوحنا(بأنه  یسوع أراهُ  ثم. ُمسبقاً 

 .المحكمة قاعةل الذي یكشف عن إنتصارین دانیال حلم

 .القاضي.  ١

وحِ  ِفي ُكْنتُ : "یقول ١٨-١٠: ١  سفر الرؤیا ،الرَّ  َیْومِ  ِفي الرُّ  َكَصْوتِ  َعِظیماً  َصْوتاً  َورَاِئي َوَسِمْعتُ  بِّ

لُ . َواْلَیاءُ  اَألِلفُ  ُهوَ  َأَنا«: َقاِئالً  ُبوقٍ   اْلَكَناِئسِ  السَّْبعِ  ِإَلى َوَأْرِسلْ  ِكتَابٍ  ِفي اْكُتبْ  َترَاهُ  َوالَِّذي. َواآلِخرُ  اَألوَّ

 ِفیَالَدْلِفَیا، َوإَِلى َساْرِدَس، َوإَِلى َثِ◌َیاِتیرَا، َوإَِلى َبْرَغاُمَس، َوإَِلى ،ِسِمیْرَنا َوإَِلى َأَفُسَس، ِإَلى: َأِسیَّا ِفي الَِّتي

ْوتَ  َألْنُظرَ  َفاْلَتَفتُّ  .»َالُوِدِكیَّةَ  َوإَِلى  َوَسطِ  َوِفي َذَهٍب، ِمنْ  َمَناِیرَ  َسْبعَ  رََأْیتُ  اْلَتَفتُّ  َوَلمَّا. َمِعي َتَكلَّمَ  الَِّذي الصَّ

 َوَأمَّا .َذَهبٍ  ِمنْ  ِبِمْنَطَقةٍ  َثْدَیْیهِ  ِعْندَ  َوُمَتَمْنِطقاً  الرِّْجَلْیِن، ِإَلى ِبَثْوبٍ  ُمَتَسْرِبالً  ِإْنَساٍن، اْبنِ  ِشْبهُ  َمَناِیرِ الْ  السَّْبعِ 

، النَُّحاسِ  ِشْبهُ  َوِرْجَالهُ  .َنارٍ  َكَلِهیبِ  َوَعْیَناهُ  َكالثَّْلِج، اَألْبَیضِ  َكالصُّوفِ  َفَأْبَیَضانِ  َوَشْعُرهُ  رَْأُسهُ   َكَأنَُّهَما النَِّقيِّ

 َحدَّْینِ  ُذو َماضٍ  َوَسْیفٌ  َكَواِكَب، َسْبَعةُ  اْلُیْمَنى َیِدهِ  ِفي َوَمَعهُ  .َكِثیَرةٍ  ِمَیاهٍ  َكَصْوتِ  َوَصْوُتهُ . َأُتونٍ  ِفي َمْحِمیَّتَانِ 

ِتَها ِفي ُتِضيءُ  َوِهيَ  َكالشَّْمسِ  َوَوْجُههُ  َفِمِه، ِمنْ  َیْخُرجُ   َیَدهُ  َفَوَضعَ  َكَمیٍِّت، ِرْجَلْیهِ  ِعْندَ  َسَقْطتُ  رََأْیُتهُ  َفَلمَّا .ُقوَّ

لُ  ُهوَ  َأَنا َتَخْف، الَ «: ِلي َقاِئالً  َعَليَّ  اْلُیْمَنى . اآلِبِدینَ  َأَبدِ  ِإَلى َحيٌّ  َأَنا َوَها َمْیتاً  َوُكْنتُ . َواْلَحيُّ  َواآلِخُر، اَألوَّ

 ."َواْلَمْوتِ  اْلَهاِوَیةِ  یحُ َمَفاتِ  َوِلي. آِمینَ 

 .القاضيك هُ یصور  الذي یسوع، وصف الحظ

 في أحالم  هلوصف ،تقریباً  طابقمُ و  ،جداً  شابهٌ مُ  وه الرؤیا سفر في كالقاضي یسوع وصفأن  كیف الحظ

 الذي القاضي باعتباره یوحنال نفسه یسوع أظهرَ فقد  ،أوالً . السابق الفصل في التي ُقمنا بُمناقشتها دانیال

 كنائسال في مثلٌ مُ  منا، واحد كل أنب لیوحنا ثم أظهرَ  ، ثم. الَغَلبة له ولنا أیضاً  عملیات على سیشرف

فقد أراَد منهم وِمّنا أیضًا أن نعرف بأننا . الروحیة للحرب إعدادنا أجل من حاكمیُ  من أول سیكون ،السبعة

مكانة  في إنه ُیریدنا أن نكون. بِّْر ال حیاة أسلوب لىع للحفاظ أن نتوب كیف نتعلم أن إلى بحاجة وأننا ،أبرارٌ 

 .باإلیمانالُمتبررین 

 قاعة والذي هو ،إلى أمٌر جدیدٌ  یوحنا یأخذ كان أنهوب والیاء، األلف بأنه له یقول یسوع یوحنا عَ مِ سَ لقد 

 ال الذي الشر تدمیر میت لكي غالباً  حَ صبِ یُ ل المحكمة هذه قاعة في ذاهبٌ  أنهب لیوحنا وقال. السماویة المحكمة

 .هذه محكمةال قاعة في القاضي باعتباره نفسهُ  رَ أظهَ لقد . األرض على هنا یعمل یزال
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ُأعطیَك إعالن هذه اإلدارة الجدیدة للتاریخ، وٕاعالنًا بخصوص من أنا في الوقت الحالي، وما هي أغراضي 

 الذي في  الظالم كان مهماا َعَرَف الناس الذین ُیعانون بأنني أعمُل بقوة، إذ. لحین عودتي للمرة األخیرة

فإن أغراض ملكوتي  ،إذا ثبتوا. التعزیة والُمثابرة لدیهم سیكونف ،ُمعادیة ظروفه تبدو كیف أو حیاتهم

 ."سُتسَتعَلنُ 

 لي، هقالقد  عیسو  أنب أؤمن الذي الشيء هو أعاله االقتباسبأن  أن ُتدرك، القارئ، عزیزيأرجوك 

 .یوحنا للرسول الذي ُأعطيَّ  الصورة واالنطباع نفسقد یكون من الُممكن بأنها  وبالتالي

 :یوحنا هارأ التي والمناظر المشاهد

 .كالقاضي یسوع رأى.  ١

 .المعاركفي  َغَلبةال ستقبلمُ  أجل من ثابرةلمُ ل أو لكي یتوبوا الكنائس یسوعلقد إرتدى .  ٢

 .اهللا عرش لینظر وحنای لقد ُأصِعدَ .  ٣

 .وجانبیه ،ِسْفرال یسوع فتحَ لقد .  ٤

 .للطاقةشریرة  كمصادر الخیول الُمختلفة یسوع فَ شَ كَ لقد .  ٥

 لنا بالنسبة القضاء العادل هي والتي الضربات، ١٦-٦سفر الرؤیا االصحاحات  في فَ شَ كَ لقد .  ٦

 .سقطوا ینالذ والمالئكة الشیاطین من وجیشه للشیطان، ُحكم العقابو 

 .٧ رؤیاسفر ال الضربات، من لیحمیهم المؤمنین مَ تَ خَ لقد .  ٧

 :التالي الفصل في التي سیتم تغطیتها البنود

 .١٢سفر الرؤیا . العملیة هذه في ودورنا الشیطان، على التغلب.  ٨

 .العالمي النظام هزیمة ظهریُ  ١٩-١٧سفر الرؤیا .  ٩

 ٣الثانیة  كورنثوس رسالة في كما غیر المؤمنینأعُیْن مامات من إزالة الغُ  بینیُ  ٢٠سفر الرؤیا .  ١٠

 .٤و

 .المحكمة قاعةُحكم وقضاء  بعدُیظِهُر الخدمة الممسوحة التي ستبدأ  ٢٢-٢١سفر الرؤیا .  ١١

 .١٤سفر الرؤیا  الجدیدة، الترنیمة.  ١٢
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 كنت إذا. معك نفس األمر هو أن. حیاتي في ظلمةالمُ  الفترات خالل حینئٍذ كنت قادرًا على الثبات المقدس،

 وقاتاأل خالل ثباتال على اً قادر  تكون سوفف المحكمة، قاعة إطار في اإلجتیاز في عملیة الَغَلبة فكرة رقدِ تُ 

 .للغایة صعبةال

 غرفةلو كانت  كما الرؤیا سفر في یبحثكان  بینما الشرقیة عقلیةال روتالند مارك الدكتور فَ صَ وَ  قدل

تستند على المنطق  سلسلة في فصل كل تصنیفكالتي تقوم ب الغربیة عقلیةالو  ،الُمتحركة الصور من ملیئة

 .لألحداثوالوقت 

 ن ع االدلة بعض الرؤیا سفرهل ُیعطینا . البعض امبعضه مع انتعارضی ال الرأیین هذین أنب أجزم إنني

 إبتداءًا  ،"األخیرة ألیامل"اهللا  اإلدارة التي قصدهاأیضًا  الرؤیا سفر هل ُیرینا. نعم العالم؟ هذا نهایةستأتي  كیف

 .نعم ؟خمسینال یوم من

 ك،ذل بعد. حیاتك بقیةل نمطال هو إن هذا" ،)وأنا ، وأنت( لیوحنا یقول كان یسوع أنب إنني أؤمن 

 ".معي لتكون تأتيس

 .اإلعالن هذا من الوقت ذلك في منه عانيی یوحنا الرسول كان ما ُتدرك أن وحاول الوقت بعض إقضي

 ظهرفقد  لذلك، نتیجةكو  یواجهها، كان التي عاناةلمُ ل اإلجابات بعضبحاجة إلى  بالفعل لقد كان یوحنا

لقد . السماویة المحكمة قاعة في والقضاء الحكم مع التي تتعامل ةدیدالج اإلدارة صورة له أعطىو  له، یسوع

. في یوم الخمسین القدس الروححلول  ثم صعوده،و  یسوع، قیامة دَ هِ شَ  أن بعد ما حدٍ  إلى الرسول یوحنا فاجأت

َبْل من قِ  الرهیب العداء من عانيتُ  تْ عَ رِ زُ  التي الكنائسجمیع  فجأةً  رأى عندماالذي كان یفكر به  ما

وغیرها من  ،یقتلون جماعة الُمصلیینو  الكنائس ونحرقی الرومانلقد كان  العنیفة؟ الرومانیة إلمبراطوریةا

 لألكل، یصلح ال الذي الطعام لیختبر أكل بطمسونفیه في  وبعدها تم إعتقال یوحنا. األمور الكثیرة األخرى

فقد كان ینقل الصخور  األرجح علىو . ماكنفي أردأ األ ینام أن علیه كان ربما التي المعیشیة والظروف

 .الكبیرة إلى أعلى التالل طوال النهار

هذه  من الكثیرأنت أیضًا  سألت وربما ألحداث،ل يءفاجالمُ  التحول هذاب یوحنا مَ دِ صُ فقد  األرجح، على

 ".رب یا لماذا"سئلة األ

 لیس ساعدكیُ  أن شأنه من ُأریَك شیئاً س. سألت ألنك سعید أنا ،یوحنا" ،قائالً أجابه  یسوعبأن  ،إنني أؤمن

إنني . ما ستكتبهُ  ونیقرأ الذین ولآلخرین لك الذي وهبه الحقیقياهللا  لترى غرض ولكن یجري، ما فهم فقط
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 الثاني عشر الفصل
 سفر الرؤیاقاعة المحكمة في 

 
 اجلزء أ�ول

 

 قصد هو لنهما ُمرتبطین بسفر الرؤیا، ولكي ُیظهران ،١٣و ١٢ین قبلالمُ  فصلینة الكتاب من الغرضإن 

 .َغَلبةال عملیة في دورنا تحدید في ساعدةوللمُ  المحكمة، قاعة) إختبار( تجربة في طریقهو  اهللا

ني إن. للغایة صعبةال كظروففي  بینما تجتازُ  وأمل جدیدة رؤیة مع عكیشجإن المقصود منهما أیضًا هو ت

 .حیاته في الظروف أصعب خالل وأمل جدیدة رؤیة كتسبإ یوحنا الرسول أنب اؤمن

والذي  المحكمة قاعة تجربة واختبار على ینطبقالرؤیا  سفر أن كیف لوصف كاملٌ كتاٌب  ةكتاب باإلمكان

 صولالح خالله من یمكننا سریع مخطط من لالستفادة فقط هو الفصل لهذا هدفيفإن  ذلك، ومع. عنه أكتبُ 

 .َغَلبةال فيهو دورنا بالفعل  ماو  الكلمة،و  الرب، من الحكمة على

 .سفر الرؤیا

 وأیضاً  مجيء الربُیحفزنا لكي نشتاق ل ألنه رائعٌ  هو ،زمانال نهایة أحداث دراسة أو باآلخرة، یمانإلاإن 

 كلمة مسحةو  النبویة دقةال في المطلقة الثقة أیضاً  أعطاني لقد. مجیئهل نفوسنا ألن ُنِعدَ  حافز بمثابة كونی أن

 الكاتب كتبه كتاب یرافقهبینما كنت أقرأ في سفر الرؤیا  جدید من لدتلقد خلصُت وو . أي سؤال دون اهللا

 في اهللا ملكوت سیتأسس وكیف العالم، هذاإنتهاء  كیفیةل بعدسة المجهر وصفه الذي لیندسي، هال الكبیر،

 .األرضهذه  على نهایةال

 یسوع ولكن موت،ال دعب أذهبس أین سؤاليعلى  فقط إنه لم ُیِجبْ ! الحقیقة من جرعةلتلك ال بحاجة كنت

 .النهائیة المعارك جمیع في والفائز ،اإلله الُكلّي الُقدرةو  ،محبةال إله ،الكاملة اهللا كلمةك لي نفسه أعلن

أن  لي وقال بالر  تحدث ،جداً  ظلمةمُ ال األوقات بعض في تجتاز عائلتيكانت  عندماو  سنوات بضع بعد

 ذلك ومنذ ،عطیةال تلكالرب  أعطانيلقد . الغربیة عقلیةال من بدالً  الشرقیة عقلیةبال سفر الرؤیا قراءة في أبدأ

  من ،َغَلبةال فكرة رأیتلقد . الحالیة ظروفي في كتابال خالل من كأنني أمشي وأسلك نفسي أرى بدأت الوقت

 الكتاب في الفكرة هذه رأیت أن بعد. السابقة الفصول في اعنه التي كتبت واألشیاء المحكمة،قاعة  حكم
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 والَحتمیة؟ النهائیة النتیجة هي ما

 تجربة في بالفعل بأنك فإعلم األلم، من وُتعاني) الُمحاكمة( في نفسك َتِجدُ  عندما القادمة المرة في

 ُأنُظر. نفسه الشیطان هو علیك والُمشتكي یسوع، هو عنك والُمحامي اآلب، اهللا هو القاضي ولكن حقیقیة،

 .فقط اهللا كلمة إلى ُأنُظر. دائماً  والخادعة الكاذبة والظروف األحداث خلف هو ما إلى دائماً 

 إشعیاء سفر إن. عنك والدینونة العقاب ورفع طایاكخ ثمن ودفع حیاتك، على من اللعنة یسوع كسر لقد

 بأن یسوع یرغب التي واألشیاء األمور من الكثیر بأن ُیعلن إذ یسوع، وعمل ُمهمة طبیعة عن یكشف ٦١

 .وَغَلَبتك إنتصارك بعد وكثیرة وُمذهلة رائعة نتائج سترى بأنك أؤمن أنا. اإلنتقام یوم بعد ستأتي ألجلنا یعملها

 .كله وتأمل به ٦١شعیاء إقرأ سفر أ

 طریق في اشتراكك بعد والسرور الفرح بعدها ختبرست فإنك للغایة، سیئة كانت التجربة إن من وبالرغم

 على من) اللعنات( اللعنة كسرت ألنك ستفرح ذلك وبعد الُمْر، والمذاق الحلو المذاق طریق واأللم، السعادة

 وُملتصقین ُمرتبطین كانوا الذین) الشیاطین( الشیطان فإن ِسَرتْ كُ  قد اللعنة وألن أیضًا، عائلتك وحیاة حیاتك

، وكما كتبت في الفصل السابق، قد الهاویة في الُمبكر للتقاعد وسیذهبون ُمبكراً  وظیفتهم ستنتهي باللعنة

 .ُهزموا واندحروا وتم إبطالهم عن العمل

 ملكوت في العمل من جدیدة ُمستویاتو  نطاقات إلى دخلت قد تكون بذلك فأنت كله، هذا إلى وباإلضافة

 من بكثیر وأكثر أعمق بصورة الرب مع الحمیمة العالقة وستختبر حیاتك، تطهرت ولقد األرض، على ُهنا اهللا

 نفس یجتازون الذین اآلخرین عن وُمدافعاً  وُمحامیاً  ،"الراحة خادم" تعتبر اآلن فأنت النهایة، وفي السابق،

 یسوع ویتبعون بیضاء خیوالً  َیمَتطونَ  الذین القدیسین من واحدٌ  اآلن فأنت. قبل من فیها إجتزت التي الظروف

 .١٩ الرؤیا سفر اآلخرین، ونجدة إلسعاف والقادمین

كم من الوقت تحتاج أنت لكي تثبت على كلمة اهللا وتتكلم بكلمة شهادتك؟ كم سیستغرق ذلك : سؤال

 !لحین أن تنتصر وَتغِلب: األمر؟ الجواب هو

 ِلَذِلكَ  آَمْنتُ « اْلَمْكُتوبِ  َحَسبَ  َعْیُنُه، اِإلیَمانِ  ُروحُ  َلَنا َفِإذْ : "تقول ١٣: ٤ الثانیة كورنثوس رسالة

 ".َأْیضاً  َنَتَكلَّمُ  َوِلَذِلكَ  ُنْؤِمنُ  َأْیضاً  َنْحنُ  - »َتَكلَّْمتُ 
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 على وتتغلب لتسود طویالً  وقتاً  وتستغرق جدًا، مؤلمة والَغَلبة الُنصرة بأن ُتخبرنا النبویة دانیال أحالم إن

 اإلصحاح وٕان الكونیة، المحكمة قاعة في تحدثُ  والَغَلبة الُنصرة عملیة بأن أیضاً  وُتخبرنا الُظلمة، قوى

 .لهذا وُمشابهة ُمماثلة نبویة رؤیة هو الرؤیا سفر إن. أیضاً  األمر هذا یؤكد دانیال سفر من األخیر

 .یرونهلما س المحكمة قاعة في شاركینالمُ ثم یتلهف جمیع 

 هناكو . وأنا أنتَ إن الُمتهمین ُهْم . السابق الفصل في التي ُقمُت بوصفها المحكمة قاعة يه إن هذه

 على الوقوف على قادر غیر بأنك تشعر إنهیارك، وقبل فُمباشرةً ! المحكمة قاعة إلى للدخول یستعد شخٌص 

 ألجل الجسدیة ومورادك قدراتك في أملٍ  وكل رجاءٍ  ُكل فقدت قد بأنك تشعر وعندما ذلك، من أكثر رجلیك

 وهذا( وأمانتهُ  ومصداقیتهُ  وٕاسمِه، شخصه، ألجل الرب ُتسبح. الرب ُتسبح أن تُقرر حینئذٍ ف نفسك عن الدفاع

 !المحكمة قاعة یدخل الُعلیا المحكمة قاضي اآلب، ترى فقط وعندئذٍ  ،")الجدیدةترنیمة ال"بـ ُیسمى ما

 .)العادل قد جاء لینهض الجمیع ألن القاضي: (وفجأًة یكتسح قاعة المحكمة صوٌت قائالً 

 األمر هذا َدعْ : "لك ویقول بیدیه ظهرك ویسند إلیك القدس الروح یأتي إذ كهذا، أمرٌ  حدوثُ  معي َتَخَیلْ 

 ".شخصیاً  والُحكم القضاء أعرف وأنا قبل، من ُهنا ُكنتُ  لقد صدیقي، یا لي

 بفتح األیام قدیمال فیأُمرُ  النافذة، خالل من ینظر أن ویسأله األیام القدیم أمام ویقف یأتي القدس الروح إن

 ونظر رأسه أدارَ  عندما واأللم السعادة من مزیج ذات نظرة علیه َبَدتْ  وٕاذا مصراعیها، على والنافذة الستارة

: ویقول وٕاليَ  إلیك یتجه وفجأةً  الصلیب، على وهو المذبوح الَحَملْ  ُیشاهد وهو الُجلُجثة، یرى وهو النافذة خارج

قد تم تدمیرك، وٕابطالك عن العمل : علیك الُمشتكي للشیطان ویقول ،"بررٌ ومُ  بريءٌ  أنت ُمذنبًا، لست أنت"

 .والتأثیر والفعالیة

إن الذي قام من . یسوعل كان كما المحكمة قاعة في المكانة نفس ولدینا یمان،اإلتذكر، بأننا قد تبررنا ب

 !بین األموات یحیا في داخلك

قد سبق واتخذت  العلیا المحكمة فإن السماویة محكمةال قاعة فيف ،عالمال محكمة إجراءات عكسإن هذا ب

 في النتیجة قررقد  المسیح یسوع صلیبإن . ذلكفعل  األدنى المحكمةتحاول  أن قبل حتى القضیة فيالقرار 

 .ُمسبقاً 
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 َعَليَّ  َوَتَغیََّرتْ  َكِثیراً  َأْفَزَعْتِني َفَأْفَكاِري َداِنیآلَ  َأَنا َأمَّا. اَألْمرِ  ِنَهاَیةُ  ُهَنا ِإَلى: "یقول ٢٨: ٧ دانیال سفر

 ."َقْلِبي ِفي اَألْمرَ  َوَحِفْظتُ  َهْیَئِتي

 مكننایُ  ال أمرٌ  الحدید، أصابع مثل ظروفنا تبدو عندما الشخصي، المستوى على ضع هذا في اإلعتبار

 إن . الَخَزفْ  من ةمصنوعال المملكة لتلك الروحي األساس فقط تذكرف لنا، بالنسبة جداً  قوي عدوٌ  معه، التعامل

فسنغلب وسیسقط العدو ذو األقدام المصنوعة من  ،ثبتنا إذا. سیهتمان بهذا األمر وقیامته یسوع صلیب

 الرابعة المملكة هذه سحق الذي هو ، الصخرة أو الحجر، بأن ،٤٥: ٢ دانیالسفر  في أعاله الحظ! الخزف

 !تكلم بالكلمة! كلمةال هي الصخرة یسوع؛ هو الصخرةإن . النهائیة

 .البدایة في دائماً  سیئةتبدو  األمور إن

  .تأتي، ویبدو بأنها لیست جیدة األدلةو . ویشتكي علیك یتهمك الشیطان، ،)النائب العام( العام دعيالمُ إن 

 أن قبل اآلخرین من العدید إلتهم قد أنهب كتشفتو  سجله من التحققفتبدأ أنت ب. فیبدأ بالتهامك الشكوى علیك

 !الخوفإذ تبدأ الشعور ب. ُیلقي بتركیزه علیك

 بعض لدیك ویوجد مور كما ینبغيلم تقم بفعل األ ربما" ذنبمُ " بتدائیة،اإل المحكمة في الحكم تسمعو 

 الجسدإن . التقوى إلغراءات ستجیبن ال غالباً ف عاناة،المُ  من شدید ضغط تحت نكون عندما. بالذنب الشعور

 اإلخفاقات لهذه ویمكن. والنتائج الظروف على السیطرة نحاول حیث خوف،ب بإمكانه أن یجعلنا أن نتصرف

 ،ُیسِرُع في تبریرناو  نتوب، عندما سِرُع بالُغفرانیُ  اهللا ولكن. والیأس باالحباط تشعر تجعلكأن  المؤقتة

 .حقاً  اهللا ما یختبره هي الوقت هذا خالل دوافعكإن . ُمَعدة إلرضاءه قلوبناكانت  إذا رحمنا،ولی

 تقریر یكون ربما. جداً  ماهرٌ  ببساطة هو) الُمشتكي علیك( العام المدعي ولكن ذنب تكون بال ربما

  كیف عن ُمباشرٌ  تقریرٌ  ولدیناالمحكمة هذه من قبل  قاعة في لقد كان أیوب. دكض إدانة وكأنهیعمل  الطبیب

 آخر إستئناف على الحصول تعتزم فقد. الُعلیا المحكمة وناَشدَ  الُحكم ِإْسَتْأَنفَ  لقد. الحقاً  لصالحه عملت

 .الوشیك والهالك الُحكم على وتنتصر تتغلب أن باإلمكان یكون وقد لقضیتك

 الُمدعي الشخص منصة على جالساً  الشیطان وترى بعینیك ستلمح الُعلیا المحكمة اعةلق دخولك عند

 العاملین وترى عظامك، في حتى تستشعرها أن ُیمكنك شریرة بنظرة بك التحدیق في ویبدأ ،)علیك الُمشتكي(

 ال بأن منهُ  بَ الَتَهرُ  ُتحاول وأنت وجهك في قلیالً  ویبتسم ضدك، الواضحة األدلة ذات األوراق وكومة معه

 .بالنفس بالثقة ملیئةٍ  شریرةٍ  بنظرةٍ  حاجبیه رافعٌ  وهو بُخبثٍ  إلیك یبتسم تراهُ  فجأةً  ولكنك أبدًا، إلیه تنظر

۹٥ 
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بخصوصنا نحن، بل هو بخصوص مجدهُ إن األمر لیس . المواصلة لمجدُه هو علینا یجب ولكن ،من ذلك

 .التنازل أو اإلستسالم على جرؤن الإننا . هو

قمت باالستسالم والتخلي عن الوعد  إذا أنه على نصی ٦األصحاح  العبرانیینسفر  بأن یذكرني یسوعإن 

 .من جدید الذي أعطاه لي، فإنني بذلك أصلبه ثانیةً 

كم ستستغرق : "سألتهإذ . حیاتي في المحكمة قاعة أوقات أحلك من واحدة خالللي  الرب تحدثلقد 

 ."؟القبر كم إستغرق وجودي داخل: "هو سألنيف ،" ؟المحكمة هذه قاعة

 عرفلقد جعلني أ. لحین أن مات محكمته قاعةبأنه لم یتم الفصل وٕاصدار القرار في  أعرف جعلني ثم

 .إصدار قرار اإلنتصارحینئٍذ سیتم  ،والتجربة المحاكمة هذه خالل" موتأ"أن  علي أنهب

 ".إرحمني" كتبه فریق ،"والشافي الُمتألم" ترنیمة كلماتهي  یلي إن ما

 إذًا ها أنا

 وماذا بقي لي

 معاناتيب مجدال یلتقي عندما

 الحیاة قید على أنا

 مات قد مني جزءاً  أن من الرغم على

 الحیاة إلى أخرى مرة ُتعیدهُ و  قلبي تأخذ فإنك

 برحبٍ  تینمفتوحال ذراعیك على أرتمي أنا

 یلتقي المتألم والشافي عندما

 ".لكن" أدناه، ٢٦ اآلیة في هي یةالمفتاح الكلمةإن 

 .اْلُمْنَتَهى ِإَلى َوَیِبیُدوا ِلَیْفُنوا ُسْلَطاَنهُ  َعْنهُ  َوَیْنزُِعونَ  الدِّینُ  َفَیْجِلُس : "یقول ٢٧-٢٦: ٧ دانیال سفر

ْلَطانُ  َواْلَمْمَلَكةُ   َأَبِديٌّ  َمَلُكوتٌ  َمَلُكوُتهُ . اْلَعِليِّ  ِقدِّیِسي ِلَشْعبِ  ُتْعَطى السََّماءِ  ُكلِّ  َتْحتَ  اْلَمْمَلَكةِ  ةُ َوَعَظمَ  َوالسُّ

 ."َوُیِطیُعونَ  َیْعُبُدونَ  ِإیَّاهُ  السََّالِطینِ  َوَجِمیعُ 

 هللا وملكوت ،حربنا الروحیة الثانیة المحكمة قاعة أخرى مرة صفت ٢٧-٢٥ اآلیات أنب إنني أؤمن

 .الذي یقترب إلى األرض من خالل َغَلَبَتنا

۹٤ 
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 .رَْأِسي ُرَؤى َوَأْفَزَعْتِني ِجْسِمي َوَسطِ  ِفي ُروِحي َفَحِزَنتْ  َداِنیآلَ  َأَنا َأمَّا[: "یقول ٢٧-١٥: ٧ دانیالسفر 

 َهُؤَالءِ  :اُألُمورِ  َتْفِسیرَ  َوَعرََّفِني َفَأْخَبَرِني. َهَذا ُكلِّ  ِفي اْلَحِقیَقةَ  ِمْنهُ  َوَطَلْبتُ  اْلُوُقوفِ  ِمنَ  َواِحدٍ  ِإَلى َفاْقَتَرْبتُ 

 َفَیْأُخُذونَ  اْلَعِليِّ  ِقدِّیُسو َأمَّا .اَألْرضِ  َعَلى َیُقوُمونَ  ُمُلوكٍ  َأْرَبَعةُ  ِهيَ  َأْرَبَعةٌ  ِهيَ  الَِّتي اْلَعِظیَمةُ  اْلَحَیَواَناتُ 

 الَِّذي الرَّاِبعِ  اْلَحَیَوانِ  ِجَهةِ  ِمنْ  اْلَحِقیَقةَ  ُرْمتُ  ِحیَنِئذٍ  .اآلِبِدینَ  َأَبدِ  َوإَِلى اَألَبدِ  ِإَلى اْلَمْمَلَكةَ  َوَیْمَتِلُكونَ  اْلَمْمَلَكةَ 

 ِبِرْجَلْیهِ  اْلَباِقيَ  َوَداَس  َوَسَحقَ  َأَكلَ  َوَقدْ  ُنَحاسٍ  ِمنْ  َوَأْظَفارُهُ  َحِدیدٍ  ِمنْ  َوَأْسَناُنهُ  ِجّداً  َوَهاِئالً  ِلُكلَِّها ُمَخاِلفاً  َكانَ 

 َوَفمٌ  ُعُیونٌ  َلهُ  اْلَقْرنُ  اَوَهذَ . َثَالَثةٌ  ُقدَّاَمهُ  َفَسَقَطتْ  َطَلعَ  الَِّذي اآلَخرِ  َوَعنِ  ِبرَْأِسهِ  الَِّتي اْلَعَشَرةِ  اْلُقُرونِ  َوَعنِ 

 اْلَقِدیمُ  َجاءَ  َحتَّى َفَغَلَبُهمْ  اْلِقدِّیِسینَ  ُیَحاِربُ  اْلَقْرنُ  َهَذا َوإَِذا َأْنُظرُ  َوُكْنتُ  .ُرَفَقاِئهِ  ِمنْ  َأَشدُّ  َوَمْنَظُرهُ  ِبَعَظاِئمَ  ُمَتَكلِّمٌ 

 الرَّاِبعُ  اْلَحَیَوانُ  َأمَّا: [َفَقالَ  ].اْلَمْمَلَكةَ  اْلِقدِّیُسونَ  َفاْمَتَلكَ  اْلَوْقتُ  َبَلغَ وَ  اْلَعِليِّ  ِلِقدِّیِسيِ  الدِّینُ  َوُأْعِطيَ  اَألیَّامِ 

 َواْلُقُرونُ  .َوَتْسَحُقَها َوَتُدوُسَها ُكلََّها اَألْرَض  َفتَْأُكلُ  اْلَمَماِلكِ  ِلَساِئرِ  ُمَخاِلَفةٌ  اَألْرضِ  َعَلى رَاِبَعةٌ  َمْمَلَكةٌ  َفَتُكونُ 

ِلینَ  ُمَخاِلفٌ  َوُهوَ  آَخرُ  َبْعَدُهمْ  َوَیُقومُ  َیُقوُمونَ  ُمُلوكٍ  َعَشَرةُ  ِهيَ  اْلَمْمَلَكةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َشَرةُ اْلعَ   .ُمُلوكٍ  َثَالَثةَ  َوُیِذلُّ  اَألوَّ

 َزَمانٍ  ِإَلى ِلَیِدهِ  َوُیَسلَُّمونَ  َوالسُّنَّةَ  ْوَقاتَ األَ  ُیَغیِّرُ  َأنَّهُ  َوَیُظنُّ  اْلَعِليِّ  ِقدِّیِسي َوُیْبِلي اْلَعِليِّ  ِضدَّ  ِبَكَالمٍ  َوَیَتَكلَّمُ 

) ٢٧عدد (.اْلُمْنَتَهى ِإَلى َوَیِبیُدوا ِلَیْفُنوا ُسْلَطاَنهُ  َعْنهُ  َوَیْنزُِعونَ  الدِّینُ  َفَیْجِلُس ) ٢٦عدد (.َزَمانٍ  َوِنْصفِ  َوَأْزِمَنةٍ 

ْلَطانُ  َواْلَمْمَلَكةُ   َأَبِديٌّ  َمَلُكوتٌ  َمَلُكوُتهُ . اْلَعِليِّ  ِقدِّیِسي ِلَشْعبِ  ُتْعَطى السََّماءِ  ُكلِّ  َتْحتَ  ةِ اْلَمْمَلكَ  َوَعَظَمةُ  َوالسُّ

  ."َوُیِطیُعونَ  َیْعُبُدونَ  ِإیَّاهُ  السََّالِطینِ  َوَجِمیعُ 

 .التي نجتاز فیها نحن الثانیة، المحكمة قاعة وأخیراً  الحرب، فُ صِ تَ  ٢٢-٢١ اآلیات أنب إنني أؤمن

 ُمَخاِلَفةٌ  اَألْرضِ  َعَلى رَاِبَعةٌ  َمْمَلَكةٌ  َفَتُكونُ  الرَّاِبعُ  اْلَحَیَوانُ  َأمَّا: َفَقالَ : "یقول ٢٥-٢٣: ٧ انیالد سفر

 ُمُلوكٍ  َعَشَرةُ  ِهيَ  اْلَمْمَلَكةِ  َهِذهِ  ِمنْ  اْلَعَشَرةُ  َواْلُقُرونُ  .َوَتْسَحُقَها َوَتُدوُسَها ُكلََّها اَألْرَض  َفتَْأُكلُ  اْلَمَماِلكِ  ِلَساِئرِ 

ِلینَ  ُمَخاِلفٌ  َوُهوَ  آَخرُ  َبْعَدُهمْ  َوَیُقومُ  َیُقوُمونَ   ِقدِّیِسي َوُیْبِلي اْلَعِليِّ  ِضدَّ  ِبَكَالمٍ  َوَیَتَكلَّمُ  .ُمُلوكٍ  َثَالَثةَ  َوُیِذلُّ  اَألوَّ

 ".َزَمانٍ  َوِنْصفِ  َوَأْزِمَنةٍ  َزَمانٍ  ِإَلى َیِدهِ لِ  َوُیَسلَُّمونَ  َوالسُّنَّةَ  اَألْوَقاتَ  ُیَغیِّرُ  َأنَّهُ  َوَیُظنُّ  اْلَعِليِّ 

یحارب القدیسین  كان العدو إنب یقول فإنه ،ةالجدید جیمس الملك نسخة في أعاله، ٢١ اآلیة في الحظ

 یتم لمإذ  ،إن تلك الترجمة أیضًا قد لفتت إنتباهي بالفعل. بأنه قد َغَلَبُهمْ  خرىأُ ویقول في ترجماٍت . ویغلبهم

إال أنه ظهر في الصلیب بأنه كان مجرد  ،یغلبهیحارب یسوع ل الشیطان كان كما تماماً . القضیةملف  إغالق

المواصلة أكثر  نامكنیُ  بأنه عتقدن الو . العدو قبل من انغلبنا قد أنناب شعرن وأنا، أنت القدیسین، ولكن. كمینًا له

۹۳ 
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. َقْبَلهُ  الَِّذینَ  اْلَحَیَواَناتِ  ِلُكلِّ  ُمَخاِلفاً  َوَكانَ . ِبِرْجَلْیهِ  اْلَباِقيَ  َوَداَس  َوَسَحقَ  َأَكلَ . َكِبیَرةٌ  َحِدیدٍ  ِمنْ  َأْسَنانٌ  َوَلهُ  ِجّداً 

 ."ُقُرونٍ  َعَشَرةُ  َوَلهُ 

 َوَأَصاِبعُ " :یقول الذيو  ٤٥-٤٢: ٢ دانیالسفر  في الرابعة المملكة هذهل كتماالإ أكثر تفسیر ناكهُ 

 اْلَحِدیدَ  رََأْیتَ  َوِبَما .َقِصماً  َواْلَبْعُض  َقِوّیاً  َیُكونُ  اْلَمْمَلَكةِ  َفَبْعُض  َخَزفٍ  ِمنْ  َواْلَبْعُض  َحِدیدٍ  ِمنْ  َبْعُضَها اْلَقَدَمْینِ 

 َیْخَتِلطُ  الَ  اْلَحِدیدَ  َأنَّ  َكَما ِبَذاكَ  َهَذا َیَتَالَصقُ  الَ  َوَلِكنْ  النَّاسِ  ِبَنْسلِ  َیْخَتِلُطونَ  َفِإنَُّهمْ  الطِّینِ  ِبَخَزفِ  ُمْخَتِلطاً 

 آَخرَ  ِلَشْعبٍ  كُ ُیْترَ  الَ  َوَمِلُكَها َأَبداً  َتْنَقِرَض  َلنْ  َمْمَلَكةً  السََّماَواتِ  ِإَلهُ  ُیِقیمُ  اْلُمُلوكِ  َهُؤَالءِ  َأیَّامِ  َوِفي .ِباْلَخَزفِ 

 ِبَیَدْینِ  الَ  َجَبلٍ  ِمنْ  َحَجرٌ  ُقِطعَ  َقدْ  َأنَّهُ  رََأْیتَ  َألنَّكَ  .اَألَبدِ  ِإَلى َتْثُبتُ  َوِهيَ  اْلَمَماِلكِ  َهِذهِ  ُكلَّ  َوتُْفِني َوَتْسَحقُ 

ةَ  َواْلَخَزفَ  َوالنَُّحاَس  اْلَحِدیدَ  َفَسَحقَ   اْلُحْلمُ . َهَذا َبْعدَ  َسَیْأِتي َما اْلَمِلكَ  َعرَّفَ  َقدْ  یمُ اْلَعظِ  اللَّهُ . َوالذََّهبَ  َواْلِفضَّ

 ."َیِقینٌ  َوَتْعِبیُرهُ  َحقٌّ 

 .عدم حصانتها ضد الحجر الذي الذي قام بسحقها بینتُ  النهائیة االمبراطوریة هذهل الطین أقدامإن 

 .٧األصحاح و  دانیالسفر  في إستمر

 ِمنَ  َثَالَثةٌ  َوُقِلَعتْ  َبْیَنَها َطَلعَ  َصِغیرٍ  آَخرَ  ِبَقْرنٍ  َوإَِذا ِباْلُقُرونِ  مِّالً ُمتَأَ  ُكْنتُ : "یقول ١٤-٨: ٧ دانیال سفر

 َأنَّهُ  َأَرى ُكْنتُ  .ِبَعَظاِئمَ  ُمَتَكلِّمٍ  َوَفمٍ  اْلَقْرنِ  َهَذا ِفي اِإلْنَسانِ  َكُعُیونِ  ِبُعُیونٍ  َوإَِذا ُقدَّاِمهِ  ِمنْ  اُألوَلى اْلُقُرونِ 

 َنارٍ  َلِهیبُ  َوَعْرُشهُ  النَِّقيِّ  َكالصُّوفِ  رَْأِسهِ  َوَشْعرُ  َكالثَّْلجِ  َأْبَیُض  ِلَباُسهُ . اَألیَّامِ  اْلَقِدیمُ  َوَجَلَس  وٌش ُعرُ  ُوِضَعتْ 

 َفَجَلَس . ُقدَّاَمهُ  ُوُقوفٌ  اتٍ َرَبوَ  َوَرَبَواتُ  َتْخِدُمهُ  أُُلوفٍ  أُُلوفُ . ُقدَّاِمهِ  ِمنْ  َوَخَرجَ  َجَرى َنارٍ  َنْهرُ  .ُمتَِّقَدةٌ  َنارٌ  َوَبَكرَاُتهُ 

 َأَرى ُكْنتُ . اْلَقْرنُ  ِبَها َتَكلَّمَ  الَِّتي اْلَعِظیَمةِ  اْلَكِلَماتِ  َصْوتِ  َأْجلِ  ِمنْ  ِحیَنِئذٍ  َأْنُظرُ  ُكْنتُ  .اَألْسَفارُ  َوُفِتَحتِ  الدِّینُ 

 ُأْعُطوا َوَلِكنْ  ُسْلَطاُنُهمْ  َعْنُهمْ  َفُنِزعَ  اْلَحَیَواَناتِ  َباِقي َأمَّا .ارِ النَّ  ِلَوِقیدِ  َوُدِفعَ  ِجْسُمهُ  َوَهَلكَ  اْلَحَیَوانُ  ُقِتلَ  َأنْ  ِإَلى

 ِإَلى َوَجاءَ  َأَتى ِإْنَسانٍ  اْبنِ  ِمْثلُ  السََّماءِ  ُسُحبِ  َمعَ  َوإَِذا اللَّْیلِ  ُرَؤى ِفي َأَرى ُكْنتُ [ .َوَوْقتٍ  َزَمانٍ  ِإَلى َحَیاةٍ  ُطولَ 

 ُسْلَطاُنهُ . َواَألْلِسَنةِ  َواُألَممِ  الشُُّعوبِ  ُكلُّ  َلهُ  ِلَتَتَعبَّدَ  َوَمَلُكوتاً  َوَمْجداً  ُسْلَطاناً  َفُأْعِطيَ  .ُقدَّاَمهُ  َقرَُّبوهُ فَ  اَألیَّامِ  اْلَقِدیمِ 

 ."َیْنَقِرُض  الَ  َما َوَمَلُكوُتهُ  َیُزولَ  َلنْ  َما َأَبِديٌّ  ُسْلَطانٌ 

 الشیطانعلى  حكمت يتال يه ١٤-٩ اآلیات في أعاله المذكورة األولى القاعة هذه إنني أؤمن بأن

 یسوع دَ عِ صَ  عندما أنهب بینیُ  الكتاب أنإنني أؤمن ب. وعلى یسوع بأنه بريء ذنبمُ  أنه على الصلیب في

 .المملكة على لَ صَ حَ  فقد اآلب، إلى
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 رؤیة دانیال لقاعة المحكمة السماویة -الحادي عشر  الفصل

 دي عشرالحا الفصل

 السماویة المحكمة قاعةل دانیال رؤیة
 

 .النهایة زمنةأ في السماویة المحكمة قاعة بخصوص جداً ودقیقة  حددةمُ  رؤى لدانیال اهللا كشفلقد 

 التاریخیة الممالك ،ةختلفمُ وحوش  أشكال في دانیال،فقد رأى  ٧األصحاح  دانیالسفر  من اً بتداءإ

التي سقطت  األسد،ك البابلیة اإلمبراطوریة رأىفقد  ،أوالً . ألرضا حكموالتي ست حكمت التي والروحیة،

 ،الكبیر اإلسكندر ،)الیونانیة(ة غریقیاأل اإلمبراطوریة رأى ثم،. الدبب لةثَ مَ مُ ال الفارسیة اإلمبراطوریة بواسطة

أساسات  أیضاً  ایهلد تكانفقد  ذلك، ومع ،بالفعل تاریخیة إمبراطوریاتجمیعًا  هذه كانتلقد . النمرالُمَمَثلة ب

 .مرئیة غیر روحیة

 رأیي، في. ویفترس بوحشیة الحدیدمن  أسنانٌ له  وكان. تماماً  ختلفٌ مُ  وكان جداً  اً قوی الرابع الوحش كان

 منذ األخیرة األیام في لشیطانل روحیةال مبراطوریةاإلو  الفعلیة الرومانیة اإلمبراطوریة ،مملكتین مثلیُ  هذا فإن

 .یسوع قیامة

 قاعة مكان في الرابع الوحش على التغلب یتم كیف والحظ أدناه ٧واألصحاح  دانیاللى سفر إ نظرأ

 مَ لَّ سَ تَ لم یحكم فقط لیسوع لیَّ  القاضي، اهللا األیام، القدیم أنب تالحظتتوقف و  أنب علیك أقترح. المحكمة

 .أیضاً  األرض على ثم ،أوالً  السماویات في اً أحكام هناك أنب یبدو. أیضًا بعد ذلك لقدیسینالمملكة، وٕانما ل

رَ  اُألوَلى السََّنةِ  ِفي: "یقول ٧-١: ٧ دانیالسفر   َعَلى رَْأِسهِ  َوُرَؤى ُحْلماً  َداِنیآلُ  رََأى َباِبلَ  َمِلكِ  ِلَبْیْلَشاصَّ

 السََّماءِ  ِرَیاحِ  ِبَأْرَبعِ  َوإَِذا َلْیالً  ُرْؤَیايَ  ِفي َأَرى ُكْنتُ : [َداِنیآلُ  َقالَ  .اْلَكَالمِ  ِبرَْأسِ  َوَأْخَبرَ  اْلُحْلمَ  َكَتبَ  ِحیَنِئذٍ . ِفرَاِشهِ 

لُ  .َذاكَ  ُمَخاِلفٌ  َهَذا َعِظیَمةٍ  َحَیَواَناتٍ  َأْرَبَعةُ  اْلَبْحرِ  ِمنَ  َوَصِعدَ  .اْلَكِبیرِ  اْلَبْحرِ  َعَلى َهَجَمتْ   َوَلهُ  َكاَألَسدِ  اَألوَّ

 َقْلبَ  َوُأْعِطيَ  َكِإْنَسانٍ  ِرْجَلْینِ  َعَلى َوُأوِقفَ  اَألْرضِ  َعنِ  َواْنَتَصبَ  َجَناَحاهُ  اْنَتَتفَ  َحتَّى َأْنُظرُ  َوُكْنتُ . َنْسرٍ  َجَناَحا

 َفَقاُلوا َأْسَناِنهِ  َبْینَ  َأْضُلعٍ  َثَالثُ  َفِمهِ  َوِفي َواِحدٍ  َجْنبٍ  َعَلى َفاْرَتَفعَ  ِبالدُّبِّ  َشِبیهٍ  ثَانٍ  آَخرَ  ِبَحَیَوانٍ  َوإَِذا .ِإْنَسانٍ 

 َوَكانَ . َطاِئرٍ  َأْجِنَحةِ  َأْرَبَعةُ  َظْهرِهِ  َعَلى َوَلهُ  النَِّمرِ  ِمْثلِ  ِبآَخرَ  َوإَِذا َأَرى ُكْنتُ  َهَذا َوَبْعدَ  .َكِثیراً  َلْحماً  ُكلْ  ُقمْ [: َلهُ 

 َوَشِدیدٍ  َوَقِويٍّ  َهاِئلٍ  رَاِبعٍ  ِبَحَیَوانٍ  َذاَوإِ  اللَّْیلِ  ُرَؤى ِفي َأَرى ُكْنتُ  َهَذا َبْعدَ  .ُسْلَطاناً  َوُأْعِطيَ  ُرُؤوسٍ  َأْرَبَعةُ  ِلْلَحَیَوانِ 
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أو  الُمحامي: "والتي تعني" paraklesis -الباراكلیسیس "بالیونانیة تعني ترجمتها " الُمعزي"إن كلمة 

إعطاء وَتمكین التشجیع لتسكین وتخفیف ). بمعنى الُمدافع عن شخٍص ما في قاعة المحكمة( الُمدافع عن

، وقد كانت القدرة على تقدیم العون والُمساعدة لشخٍص ما. مااأللم والُحزن والكآبة واألسى عن شخٍص 

الشخص (ُتستخدم أیضًا في المحكمة كداللة على الُمساعدة القانونیة، أو الُمستشار القانوني، أو الُمحامي 

الذي ُیدافع عن شخص آخر أمام القضاء، أو ُیجیب وُیدافع عن ُتهمة الشخص اآلخر في القضاء، یترافع 

عند البحث عن تعریف ). ضاء من أجل قضیة شخص آخر، یتشفع ألجل شخص آخر أمام القضاءأمام الق

، فإن الُمحامي هو الشخص الذي یتواجد "الُمعزي"التي ُیشار إلیها أیضًا بـ " الُمدافع عنأو  الُمحامي"كلمة 

 . داخل قاعة المحكمة للدفاع عن شخٍص ما

ال بأنه سُیرِسُل الُمعزي الذي سیأتي وَیِحُل مكانُه، وبالتالي إن یسوع هو الُمحامي عنا، ومع ذلك، فقد ق

 .فإن شهادتنا هي مزیٌج وخلیٌط من الكلمة والروح القدس وهي ُمتحدة وُمرتبطة مع كلیُهما ارتباطًا وثیقاً 

 َلمْ  تَأَلَّمَ  إِذْ وَ  ِعَوضاً  َیْشِتمُ  َیُكنْ  َلمْ  )أي المسیح( ُشِتمَ  ِإذْ  الَِّذي: "تقول ٢٤-٢٣: ٢رسالة بطرس األولى 

 ِلَكيْ  اْلَخَشَبِة، َعَلى َجَسِدهِ  ِفي َخَطاَیاَنا َنْفُسهُ  ُهوَ  َحَملَ  الَِّذي .ِبَعْدلٍ  َیْقِضي ِلَمنْ  ُیَسلِّمُ  َكانَ  َبلْ  ُیَهدِّدُ  َیُكنْ 

 ."ُشِفیُتمْ  ِبَجْلَدِتهِ  الَِّذي. ِلْلِبرِّ  َفَنْحَیا اْلَخَطاَیا َعنِ  َنُموتَ 
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 .اً شهود یكونوا ُهْم من یحق لهم أن فقطإن البشر 

 كالمب تكلمإننا البشر الوحیدون المفوضین بأن ن. لبشر لیكونوا شهوداً غیر ا یستخدم أن هللاال ُیمكن 

 على السیادة أعطى اهللا أنب كلمةال قولت ،٨ مزمورو  ٢٦: ١ التكوین سفر في. األرض هذه على الشهادة

 .لإلنسان األرض هذه

. فقیر إنني. ونتمردمُ  والديإن أ" القول، إلى إننا ُنَجَربُ . لهُ أن نتكلم كشهوٍد  جعلنا یحاول الشیطانإن 

قد یشهد اآلخرون عنا  أو ."إن سیارتي القدیمة هذه ال ُیمكنها أن تسیر میًال إضافیًا آخر. موتأ أن أتمنى

قد وضعوا ثقتهم في  وفالن فالن أنب لنا ونیقول قدو . فقد یقولون لنا كم نبدو سیئین. كما َفَعَل أصحاب أیوب

 ال وأحیاناً  ساعدیُ  أحیاناً ف اهللا، هسیفعل ما أبداً  تعرف الإنك " لنا، ونقولی قد. قد خسروا بیتهماهللا إال أنهم 

 ."ُیساعد

  حقائق نكرنُ  ال إننا وبینما ،اهللا ُمحاكمتنا وتجربتنا قُ سِّ نَ سیُ  كیف نعرف ال أننامن الصحیح ب في حین أنه

  الحق، وأن ُنرسخ ،شهودنرفع وُنمجد كلمته ك أن علینا یجري، ما عن النظر بغض ولكن صعبة،ال ظروفال

 هو اهللاإن . وحكمته بحسب توقیته یحكم فیه اهللا في القضیة الذي الوقت یحین حتى الحق على وأن نثبت

 وقتاً  یستغرقذلك  أنف األحیان اغلب في. همایاقض بتقدیم الجانبین كالل یسمح نهإ حیث العادل القاضي

 .طویالً 

 ُیْعُطونَ  َسْوفَ  النَّاُس  ِبَها َیَتَكلَّمُ  َبطَّاَلةٍ  َكِلَمةٍ  ُكلَّ  ِإنَّ : َلُكمْ  ُقولُ أَ  َوَلِكنْ : "تقول ٣٧-٣٦: ١٢بشارة متى 

رُ  ِبَكَالِمكَ  َألنَّكَ  .الدِّینِ  َیْومَ  ِحَساباً  َعْنَها  ."تَُدانُ  َوِبَكَالِمكَ  َتَتَبرَّ

 .لقاعة المحكمة كالهما تصریحان" ُتدان"و " تَتبرر"الكلمات بأن الحظ في اآلیات الكتابیة أعاله 

 إبلیس ضد كلمةبال تكلمت أن علیك. باستمرار فمك من اهللا، كلمة شهادتك، بكلمة تكلمعلیك أن ت

 المالئكةإن . إیاها لتثبت علیها أعطاك يتال اهللا مةكلوتكلم ب وتكراراً  مراراً  تأمل. أن تغلب لحین وشیاطینه

 .حیاتك على یسوع دمإن الكلمة تضع . ةیفرون ویهربون من الكلم الشیاطینو  ؛مةكلال إلىُتصغي 

 .الالزمة للَغَلبة قوةال هو القدس الروحإن 

، الوسیط والشفیع، الُمساعد والُمعین، الُمستشار القانوني أو الُمحامي، الُمعزي"إن الروح القدس ُیدعى بـ 

لُنسخة الموسعة للكتاب ا( ٢٦: ١٤بشارة یوحنا ". البدیل، الضامن، القوة والمقدرة، الُمحامي والُمدافع عن

 ).المقدس
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بـ  سمىالتي تُ و . لك باشرةمُ  كلمة یتكلماهللا وهو  تسمع الذي الوقتأن یأتي  حینل اهللابقوة إلى محضر  اإلندفاع

 .ُمباشرةً  یسوع َشَفَتي منلك  الخاص صوتال بأنها والتي توصف ،اإلعالن معرفة أو ،"الریما"

 كیف؟. یماناإل إلى مدعو إنك. حقاً  ؤمنت كنت إن ثباتإل  لك فإن األمر یعودُ  ذلك بعد

 ما عادةً  هذاإن . كشاهد وضعكحالتك و  بخصوص لكالتي ُأعطیَّت  اهللا كلمةب كلمالت طریق عن.  ١

 مزموربال َتَكَلمَ  صلیبه، علىكان  عندماالذي  یسوع، هو عظماأل مثالناإن . اً نضباطإ یتطلبو  اً صعب كونی

الترجمة و  األصلیة العبریةاللغة  في" كملأُ  قد" بـ وینتهي ،"تركتني لماذا إلهي، إلهي،" ـب یبدأ والذي ،٢٢

 .المقدس لكتابل الموسعة

 .بالطاعة والتوبة یكون أنینبغي  أیضاً  الرب مع إن سلوكنا.  ٢

 االعتراف و  الطاعة على واالستمرار التعاون علینا یجبفاهللا،  من الصحیح بأن تبریرنا هو من وبینما

 .أن تنتصر وتسود من خالل السلوك الذي ال ُیرضي اهللا )الطبیعة الجسدیة(جسدنا  حاولبینما ی بخطایانا،

  الظروفوقد ال تتماشى . صعبة جدًا على مشاعرك منها عانيتُ  التيوالضیقة  حاكمةالمُ ما ستكون  عادةً 

 هناو . ُتَجَرَب باإلستسالم والشعور بأن اهللا ال یهتم سوفو . وسوف ُتَجَرَب لتقول شیئًا خاطئاً . اهللا وعد مع

 !كلمةال على إثبت. حقاً  به تؤمن ماُیمكنك أن تُثبت  حیث

 الكلمة تقوله ما ُبرهان تمثل ،١١: ١٢ الرؤیا سفر في ةستخدممُ  يه كما شهادتنا كلمةإنني أؤمن بإن 

التكلم  نهإ. لصلیبالكامل والنهائي ل عملالو  الشیطان هزیمة على یدل أنه. ألجلنا یسوع مدعلى ما فعله 

 !عالٍ  بصوتٍ  المقدس ككتاب وقراءة اهللا  عودبو 

 ُتصلي  ال كنت إذا. الزمن من طویلة لفترات لسنةاألب للصالة هوو  كشاهد للصالة جداً  قویة طریقة وهناك

بأنني  أشهد أن أستطیعإنني . القدس الروحب أن ُیعمدكو  ك هذه الموهبةُیعطی أن اهللا سألفا الطریقة، بهذه

 .لسنةاألب الصالة اختبرت تحریرًا كثیرًا في حیاتي من خالل

 .الفوضى من ترتیبال

خربة وخالیة وعلى " تكان يتوال األرض، فوق َیُرفُ  القدس الروح فقد كان ١األصحاح  التكوین سفر في

 الروح نفس هأن. من الفوضى لى جلب ترتیبإ كلمةبال القدس الروحأدى اقتران و  اهللا تكلم ثم" وجه الغمر ُظلمة

 من والترتیب النظام لجلبونفس تلك القوة ُیمكن أن نتنفسها من خالل أنفاسنا وشفاهنا  اآلن، فینا الذي

 .الفوضى
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 الشاهد؟ هو ما

وحُ  َحلَّ  َمَتى ُقوَّةً  َسَتَناُلونَ  َلِكنَُّكمْ " :یقول ٨: ١الرسل  عمالسفر أ  ُشُهوداً  ِلي َوَتُكوُنونَ  َعَلْیُكمْ  اْلُقُدُس  الرُّ

 ."اَألْرضِ  َأْقَصى َوإَِلى َوالسَّاِمَرةِ  اْلَیُهوِدیَّةِ  ُكلِّ  َوِفي ُأوُرَشِلیمَ  يفِ 

أنها ُمجرد ك الحیاة فيالتي ُتصیبهم " التجارب" على نظرة یلقون مجرد المؤمنین من جداً  اً كبیر  اً عددإن 

 لیست محاكمإن تجارب قاعات ال. العصیب الوقت خالل من أنهم یجتازون. فیه جتازونی صعب وقت

فإن القلق سیحاول أن یسود، وسیكون من . ستحیلةمُ  تبدو سوف الظروففإن  األحیان معظم فيف .تعةمم

 شيءال لكذو  ،هُ فعل لماو  یسوع حقو  لقوة" الشهود" أنناب دائماً  نتذكر أن علینا! مؤلمةفترة  أنها. الصعب النوم

 .نحن منا بكثیر أكبري یحدث هو ذال

 قامةإل عودته عن وهسأل عندما لتالمیذه ٨: ١ الرسل أعمال سفر في مكتوب هو ما یسوع لقد إقتبس

 فإن ،من خالل شهادتهمو  ،اً شهود وایكون أنكانت وال تزال هي  تالمیذه بأن ُمهمة – أوضحقد و . مملكته

 .المهمة بهذه للقیام القدس الروح قوة إلى حاجة في أنناب أیضاً  وأكد. لكوته سیأتيم

 .هعن نتحدث يذال الشاهد نوع إلى یشیر كان یسوع أنب إنني أؤمن

 بالمعنى وفاته، قبل یشهد الذي الشخص" عنيت يوه ،"شهید"ُتَعَرْف ككلمة  الیونانیة في "شاهد" إن كلمة

 هذا أنب أعتقدال  إنني ."المباراة - المسابقة" المثال سبیل على ،ئاً شی ُیعاین هو الذيالشخص  القانوني،

 نموت. أن نحمل صلیبنا الروحي، بالمعنى أن، یجب أنناب یسوع قاللقد . لشهیدل التقلیدي ناتعریف على یقتصر

 حیاتنا  عن للتخلي استعداد على نكون أن علینا. للحق شهدن عندما باستمرارٍ  إننا ُنقَتلُ . لیسوع بینما نحیا یومیا

 .من الموت نفسه الحیاة یدق على البقاء الصعب من یكون ما غالباً  ولكن األمر، لزم إذا المادیة

 .المذبح خارج االنجراف إلى نمیل أننا. "حیةال ذبیحةال"بـ  یسمى ما هذاإن 

 ؟ا علینا أن نشهدذبما

الناطقین  إننا فقط. ینالحقیقی شهودال لسنا إننا الواقع، في. اهللا كلمةن حق عنشهد فقط  أن نایلع ینبغي

 قیامة على عیان شاهد كان الذي الوحید هو إنه. القدس الروح حقیقي،ال لشاهدل األواني الحاملةبلسان أو 

 القدس الروحإن . ٌمتبررون أننابو  األموات بین من قام یسوع أنب ثبتیُ  أن یستطیع الذي الوحید هو نهإ. یسوع

أن من ُیمكنُه  فقط هو القدس الروحإن . اً شهود حُ صبِ نُ لك ذبو  اهللا، كلمة بحق التكلم من ي ُیَمِكُنناذهو ال

 ثباتال ضروري جداً ال من فإنه حاكمة،المُ فترة خالل  تجتاز عندما. بالبراءة حكم على لحصولل ساعدكی
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وهو . تأثیرنا مجال ین ُهْم ن حولنا وفيذال ؤالءه حیاة وفي حیاتنا في لعناتال إدامة یحاول الشیطانإن 

 غیر منإنه . هراجو إلى  نفایاتنا لحو أن ی اهللا یرید حین في عاناة،مُ نفایاتنا لتبقى مجرد نفایات و  إدامة ُیحاول

قمنا  إذا ذلك، ومع. لعناتنا جمیع حمل یسوع ألن حیاتنا في لعناتال إدامة مواصلة شیطانیة للقوات القانوني

قمنا  إذا. لعناتنا إدامة مواصلة على قانونیاً  وقادرة تامٍ  ستعدادٍ إ على فهي الشیطانیة، القوات مع عاونبالت

 جعله أو ،"همتدمیر " وسیتم السماویة، المحكمة قاعة في ینمذنبعلیهم ك حكمسیتم ال ذٍ فحینئ اهللا، مع بالتعاون

 .وُیبطل عملهم بال تأثیر وغیر فعالین

 .اهللا قضاء لفكرة اهتماماً  یولون ال الناس من الكثیرإن 

 هذاإن  نعم،. موتهم بعدسوف یحدث  ثٌ دَ حَ بأنها  ویظنون اهللا قضاء فكرة فهم یسیئون الناس بعضإن 

 هو كما وجهین ذات عملة هو اهللا إن قضاء. باستمرار یختبرون القضاء ین یحیون فیهذال والناس العالم

 له  یجلبس فإن القضاء ،قدرتها/  بكل قدرته الرب بعتی كان الذي للمؤمنفبالنسبة . ١ مزمور في موضح

 مكنیُ  أو القضاء الحكم نفسإن . علیهم الدینونة والعقوبات یجلب فإنه آلخرینل بالنسبةف ذلك، ومع. كافأةمُ ال

 .الوقت نفس في المكافأت والدینونةب یعمل أن

فلم . ما بخصوص أمرٍ  األرجحعلى  مذنبون إننا. تجارب المحكمة في نحنبینما و  الحقیقة نواجه أن علینا

 .الطبیعیة تناحیا في أو ،وُشركاء حیاتنا ،ناأعمالو  أطفالنا، مع ینمثالی نُكْن أشخاصاً 

نا وحكم ،تناوخطی ،نب وٕاثمناذشعورنا بال َحَملَ  یسوع ألن .یمانباإل التبریریتم فیه  الذي المكان هو هذا

 عطیةك أعطانا ماب باإلیمان ولكن ،أداءنا طریقة أو وعملناه به مناقُ  ما بسبب ولیس ،ونحن أحرارٌ  ،ودینونتنا

 .مجانیة

 :هذالمحكمة ه قاعة في الشخصیات على توزیع األدوار هنا

 .)ي یتهمناذال(الُمشتكي  هو لشیطانا

 .ینتهمالمُ ُهم  ،ین نقف ألجلهمذأولئك ال أو نحن،

 .حامینالمُ  أو ،الُمدافعین َعنا هم القدس الروح و یسوع. األیام والقدیم القاضي، هو السماوي أبینا

 .أیضاً  شهودٌ  نحنف ،هذالمحكمة ه قاعة هذه في آخر دوراً  نلعبإننا 
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 .القاعة هذه في نفوز وننتصر أن لنا یتسنى لكي أن ُنحاكم یجب ،أوالً 

أو  ،في طاعةبأننا لسنا  أنفسنا نجد عندما. لكلمته وطاعتنا یسوعل الكامل العمل علىیستند  كمناحُ  إن

 .لنهائيبسبب عمله هو الكامل وا اهللا أمامفبإمكاننا الرجوع بسرعة للكمال  ،ضللنا طریقنا

 .الصلیب من رئیسي جانب هو التبریرإن 

 ."َتْبِریِرَنا َألْجلِ  َوُأِقیمَ  َخَطاَیاَنا َأْجلِ  ِمنْ  )هو( ُأْسِلمَ  الَِّذي: "تقول ٢٥: ٤ رومیة رسالة

ْرَنا َقدْ  َفِإذْ : "تقول ١: ٥ رومیة رسالة  ."َمِسیحِ الْ  َیُسوعَ  ِبَربَِّنا اهللاِ  َمعَ  َسَالمٌ  َلَنا ِباِإلیَمانِ  َتَبرَّ

 من تبرئةبال بإنصاف شخص إقرار" عنيي توه. القانونیة المحاكم في تستخدم كلمة هي تبریرالإن 

 ك،تبتبرئ القاضي یقوم ،غریبٍ  لسببٍ و  ذلك، وبعد جریمة، بارتكاب اً مذنب كنت نكبأ تعرف كنت إذا" التهمة

 لو حتى یحررك أن یعني العفوإن  .لعفوا من أفضل هو )أن تكون ُمبرراً (إن اإلبراء . جداً  سعیداً أصبحت و 

 .شيء كل حمل یسوع ألن ،كأنك لم ُتخطيء أبداً . ذنباً مُ  لستَ  أنكب یعني یئاً بر  یكون أن ولكن ،ذنباً مُ  نتَ كُ 

 .إتهامه لنا زوراً  هو الشیطان أسلحة أعظم إن أحد

 في أثناء وجودك. المؤلمة الحیاة تجارب أكثر من واحدة وهي. زوراً یوجد شخٌص یرغب في أن ُیَتَهَم  ال

 لقد إُتِهَم یسوع . أیضاً  هذاعنك  یسوع لَ مَ حَ فقد  ذلك، ومع. زوراً  تم إتهامكی سوف السماویة، المحكمة قاعة

 .ملحوظاً  فعله رد كانقد و  ،ُمحاكمته أثناء زوراً 

 ِبَشْيٍء؟ ُتِجیبُ  َأَما«: وعَ َیسُ  َوَسَألَ  اْلَوَسطِ  ِفي اْلَكَهَنةِ  َرِئیُس  َفَقامَ : "تقول ٦١-٦٠: ١٤بشارة مرقس 

 أََأْنتَ «: َأْیضاً  اْلَكَهَنةِ  َرِئیُس  َفَسأََلهُ . ِبَشْيءٍ  ُیِجبْ  َوَلمْ  َساِكتاً  َفَكانَ  ُهوَ  َأمَّا »َعَلْیَك؟ َهُؤَالءِ  ِبهِ  َیْشَهدُ  َماَذا

 ."»اْلُمَباَرِك؟ اْبنُ  اْلَمِسیحُ 

 !ى أن تتبرر باإلیمانفلن تكون قادرًا عل نفسك، عن الدفاعا استجبت بذإ

ا تدریٌب في حمل صلیبك، وسیؤدي ذإن ه. زوراً  تَُتَهمَ  عندما الصمت أن تلتزم فعالة ولكنها مؤلمة أنها

 هو آخر شخصیكون فداء  ربما ؛زوراً ي إُتِهَم ذال یسوع علىإن فدائنا قد ُبنَي . إلى صلب طبیعتك الجسدیة

 !ما شخص حیاة ذقد تكون سببًا في إنقا .المحنة العسیرة هذه في یسوعل ناتباعإ ثمرة

 ؟المحكمة قاعة من الغرض هو ما

 نتصارإ ذوتنفی تطبیق هو هدفنافإن  ،أیضاً  وجهة نظرنا تكون أن ینبغي التيو  اهللا، نظر وجهة من

 .حیاتنا في شیطانیة وكائنات محددة قضایا على الصلیب
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 ولیس باإلیمان یجدنا أبراراً  أن یریدي ذال یسوعب عالقة له األخیر إن اإلعالن. ي ال عون لهذالالعاجز و 

 ."األرض على اإلیمان" یقول فإنه ،الحظ. الفریسیین فعل كما باألعمال

 .الزمان نهایةمحكمة  قاعة في تبریرنا مسألة بخصوص الفریسیین یسوع یخاطب القادم لْ ثَ المَ  في

 تبریره إلى بحاجة أنهمب فقط أكدَ لقد  ؛ین الَمَثلینذبه لهم تحدث عندما الفریسیین دینیُ  یسوع یكن لم

 َمَتى َوَلِكنْ ... " :یسوع قال ذإ ٨: ١٨ لوقابشارة  في الحظ. ًا بالنسبة لهممفهوم شیئاً  یكن لم الذي باإلیمان،

 القاعة هذه في نتصارإلألجل ا بأنه یقول كان لقد ."اَألْرِض؟ َعَلى انَ اِإلیمَ  َیِجدُ  أََلَعلَّهُ  اِإلْنَسانِ  اْبنُ  َجاءَ 

 .باإلیمان تتبرر أن ویجب رملةكانت تلك األ كماوبال عون  عاجزاً  تكون أن یجبف

 :اْلَمَثلَ  َهَذا ینَ اآلَخرِ  َوَیْحَتِقُرونَ  َأْبرَارٌ  َأنَُّهمْ  ِبَأْنُفِسِهمْ  َواِثِقینَ  ِلَقْومٍ  َوَقالَ : "تقول ١٤-٩: ١٨ لوقا بشارة

یِسيٌّ  َواِحدٌ  ِلُیَصلَِّیا اْلَهْیَكلِ  ِإَلى َصِعَدا ِإْنَساَنانِ « یِسيُّ  َأمَّا .َعشَّارٌ  َواآلَخرُ  َفرِّ : َهَكَذا َنْفِسهِ  ِفي ُیَصلِّي َفَوَقفَ  اْلَفرِّ

 َمرََّتْینِ  َأُصومُ  .اْلَعشَّارِ  َهَذا ِمْثلَ  َوالَ  الزَُّناةِ  الظَّاِلِمینَ  اْلَخاِطِفینَ  النَّاسِ  َباِقي ِمْثلَ  َلْستُ  َأنِّي َأْشُكُركَ  َأَنا اَللَُّهمَّ 

 َقَرعَ  َبلْ  السََّماءِ  َنْحوَ  َعْیَنْیهِ  َیْرَفعَ  َأنْ  َیَشاءُ  الَ  َبِعیدٍ  ِمنْ  َفَوَقفَ  اْلَعشَّارُ  َوَأمَّا .َأْقَتِنیهِ  َما ُكلَّ  َوُأَعشِّرُ  اُألْسُبوعِ  ِفي

راً  َبْیِتهِ  ِإَلى َنَزلَ  َهَذا ِإنَّ  َلُكمْ  َأُقولُ  .اْلَخاِطئَ  َأَنا اْرَحْمِني اللُهمَّ : ِئالً َقا َصْدرِهِ  َعَلى  َمنْ  ُكلَّ  َألنَّ  َذاكَ  ُدونَ  ُمَبرَّ

 ."َیْرَتِفعُ  َنْفَسهُ  َیَضعُ  َوَمنْ  َیتَِّضعُ  َنْفَسهُ  َیْرَفعُ 

 القلب، غیریت أن أجل منو . القلب من نبعی مل ما له قیمة ال السلوك تعدیل أنب دائماً  كدیؤ  یسوعلقد كان 

  رملةاأل وُهما األمثال هذه في مثالینُهناك . لك یتطلب أن نكشف قلوبنا أمامهذو  یسوع،" رىن" أن علینا یجبف

بل إننا  ،فلسنا ناموسیین فیما بعد" ُنریدُ " إلى تغییرست" علینا یجب" فإن هذا، نفعل عندما. لضرائبا وجابي

 .نحبه ألننا لكذمن  ین بدالً طیعمُ 

 أن یمكن هدیة أعظم هو التبریرفإن  اهللا، حكمنحن في انتظار و  المحكمة قاعة هي الحیاة كانت إذا

 .تلقاهان

 المبدأا ذه یفهمون ال ألنهم مهم وبلواهماآل على التغلب في وافشلقد  المؤمنین من الكثیر أنإلنني أؤمن ب

 .الكتابي

 وأصبح) توقعاً مُ  كان مما تماماً  ختلفةمُ  بطریقة( أخیراً  وقد تبررَ  القاعة، ههذ فيبأن أیوب كان  إنني أؤمن

تجربة ال" هذهفي  إن اإلجتیاز. فقط ینتظر اهللا كانفقد  ،نفسه تبریر في الوقت یقضي كان بینما. غالبًا رائعاً 

 .تلك عاناتهُ مُ  دون لم یكن لیشهدها طریقةب ذاته اهللا محضرللدخول إلى  یوبأل هي الباب تكان" المحاكمة -
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 كل لتغطیة الفصل هذا في كافیة مساحة وجدت ال أنهبحیث  الموضوع هذا بخصوص المقدس الكتاب في

 .الكتاب هذا من )أ( الملحق في بالَغَلبة تعلقةالمُ  من اآلیات العدید ذكرت لقد. شيء

) ٢٠: ١٧ لوقابشارة ( الفریسیین أسئلة على رداً  ١٨األصحاح  قالو بشارة  في األمثالب یسوع تكلملقد 

 .اهللا ملكوتسیأتي  متىعن سألوا  عندما

 اهللا ملكوت أنب ظنوا همأن تحسس عندما لتالمیذه قال یسوع أنب ،َمَثْل األمناء السابق الفصل في ناقشنا

بشارة  في اآلن. لْ ثَ المَ  لكذ خالل من ةنعمالو  ملمن األ رسالةب همفأجاب). ١٩ لوقابشارة ( الفور على سیأتي

 بطریقة الفریسیین إلى تحدثلقد . اهللا ملكوت سیأتي متى حول الفریسیین سؤال على یسوع أجاب ١٨ لوقا

وزنًة  لكم ألترك ذاهبٌ  إنني" ،مجموعتینال لكال یقول كانلقد . تالمیذه التي تحدث فیها مع نع تماماً  ختلفةمُ 

بتلك الوزنة التي أعطیتها  مفعلت ما أرى سوف أعود وعندما ،اتبرك الى الشر تحویلل وعطیًة لكي تستخدموها

 ."لكم

 ولكنهم قد لن یجتازوا ویفوزوا  المحكمة قاعةل واختبار تجربة هناك یكونس أنهب لفریسیینل أوضحلقد  ،أوالً 

 المحكمة قاعة فيثقل ال مقاومةُیمكنه  ال اتيذبأن برهم ال حقیقة إلى یرجعلك ذوٕان  المحكمة قاعة في

 .السماویة

 .التالیة اآلیات في تباعه،أل ولیس الفریسیین، لىإ یتحدث یسوعإن 

یِسیُّونَ  َسأََلهُ  َوَلمَّا" :قولت ٢٠: ١٧ لوقابشارة   َمَلُكوتُ  َیْأِتي الَ «: َأَجاَبُهمْ  »اِهللا؟ َمَلُكوتُ  َیْأِتي َمَتى«: اْلَفرِّ

 ."ِبُمرَاَقَبةٍ  اهللاِ 

 ِفي َكانَ « :ُیَملَّ  َوالَ  ِحینٍ  ُكلَّ  ُیَصلَّى َأنْ  َیْنَبِغي َأنَّهُ  ِفي َمَثالً  َأْیضاً  َلُهمْ  َوَقالَ : "تقول ٨-١: ١٨بشارة لوقا 

 َأْنِصْفِني: َلةً َقائِ  ِإَلْیهِ  تَْأِتي َوَكاَنتْ . َأْرَمَلةٌ  اْلَمِدیَنةِ  ِتْلكَ  ِفي َوَكانَ  .ِإْنَساناً  َیَهابُ  َوالَ  اهللاَ  َیَخافُ  الَ  َقاضٍ  َمِدیَنةٍ 

 ِإْنَساناً  َأَهابُ  َوالَ  اهللاَ  َأَخافُ  الَ  ُكْنتُ  َوإِنْ : َنْفِسهِ  ِفي َقالَ  َذِلكَ  َبْعدَ  َوَلِكنْ . َزَمانٍ  ِإَلى َیَشاءُ  الَ  َوَكانَ  .َخْصِمي ِمنْ 

 َیُقولُ  َما اْسَمُعوا«: الرَّبُّ  َوَقالَ  .»َفَتْقَمَعِني ماً َدائِ  تَْأِتيَ  ِلَئالَّ  ُأْنِصُفَها ُتْزِعُجِني اَألْرَمَلةَ  َهِذهِ  َأنَّ  َألْجلِ  َفِإنِّي

اِرِخینَ  ُمْختَاِریهِ  اهللاُ  ُیْنِصفُ  َأَفالَ  .الظُّْلمِ  َقاِضي  ِإنَّهُ  َلُكمْ  َأُقولُ  َعَلْیِهْم؟ ُمَتَمهِّلٌ  َوُهوَ  َوَلْیالً  َنَهاراً  ِإَلْیهِ  الصَّ

 ."»اَألْرِض؟ َعَلى اِإلیَمانَ  َیِجدُ  أََلَعلَّهُ  اِإلْنَسانِ  اْبنُ  َجاءَ  َمَتى َوَلِكنْ ! َسِریعاً  ُیْنِصُفُهمْ 

سینتقم   بالحريم فك ،سینتقم لألرملة الظالم القاضي كان إذا. للُمقارنة هنا الظالم القاضي یستخدم یسوعإن 

 موقفنا یمثل الذي أرملة، هو هنا المثال أنب أیضاً  الحظ والده؟أل سیقضي بسرعة ،العادل القاضي اهللا،

۸۳ 
 



 قاعة المحكمة السماویة - عاشرال الفصل

 العاشر الفصل
 قاعة المحكمة السماویة

 

 على التغلب في )دعوى قضائیة( قانونیة عملیة وجود إلى شیرأؤمن بأن آیات الكتاب المقدس تُ  بما إنني

 هذه تحدث عندما المحكمة قاعةبخصوص  تهمعرف یمكننا ما نرى دعونا إذاً  ،ینالروحی ئناوأعدا تحدیاتنا

 .بالكامل القانونیة المعركة

 .المحكمة قاعة عن عبارة الحیاةإن 

 قانونیة عملیة هناك أن إلى شیرتُ  التي الشخصیة والتجارب آیات الكتاب المقدس على التأكیدب قمتُ  لقد

 مثلو  ،فإنني أؤمن كذلك، األمر دام وما. قانونیة عملیة تدل على ١٠"الَغَلبة" كلمة فإن الواقع، في. َغَلبةال في

 منهذه  السماویة المحكمة قاعةتبدو  كیف نكتشف أن یجبف قانونیة، مسألة في شاركمُ  أو جید يحاممُ  أي

 .نستفید منها لنحقق الفوز أجل

 فقط لیس" الحجاب" هذا خلف نرىفإننا س المادي، العالم هذا من الستار رفع من تمكنا لوبأننا  إنني أرى

 ،ُمكثفاً  اً نشاط نرىس أؤمن بأننانني إ ."السماویة المحكمة قاعة" أیضاً سنرى  ولكن الروحي، العالم في ما هو

 .والمحاكم اُألخرى مریكیةاأل اكمالمحالذي نراه في  من كثافة كثراأل حتى وربما

 العدل؛ على یقومال  أنهإال  العالم، فياألنظمة القضائیة  أفضل هو أحد أمریكا في القضائي النظامإن 

 سجن أو ،ص ُمذنبًا إذ ُیمكن إطالق سراحهحتى وٕان كان الشخ القضیة، كسبأن ی همكنیُ  من على یقوم بل

 هي هذهإن . ثمن بأي للفوز انیتنافس بل العدالة، أجل من اننافسیت ال الجانبین الكِ إن . ذنبمُ  غیر شخص

 هو والشیطان العالم، أنظمة هي القضائیة تنانظمإن أ األمر، واقع وفي. الشیطانبها  یعمل التي الطریقة

 .عدلالب یقضي اهللافإن  ،ذلك ومع. العالم رئیس هذا

 عن عبارة يه الحیاة في الصعوبات على التغلب أنب لنا بینتُ  المقدس الكتابآیات  بأن قتنعٌ مُ  إنني

في غایة  أمرٌ هذه هو  المحاكم قاعات فهم أنب وٕانني أؤمن. جمیعاً  لنا المحكمة قاعة تجارب من سلسلة

 الكثیر هناكفإن  الواقع، في. حیاتنا في لعناتال على تغلبال وخصوصاً  ،َغَلبةبال األمر یتعلق عندمااألهمیة 

یأتي  ،اإلنتصار حملیل النصر، على الحصول ،ینتصر ویغلب قھر،ی القضیة، لكسب ،ُیستدعى شخٌص ُمتھٌم للمثول أمام القضاء عندما ،الَغلَبة  ۱۰
  .اتواالضطھاد ،والتجارب واإلغراءات ،أعدائھم قوة ضد الموت، حتى إیمانھمب الذین تمسكوا المسیحیین أعدائھ، جمیع على نتصراً مُ  المسیح ،نتصراً مُ 

۸۲ 
 

                                                           



 ْمَناءَمَثْل األَ  -التاسع  الفصل

 ة موضح يه كما "رَ مَ دَ " كلمة ولكن هزیمتهم،الدقیقة بخصوص  تفاصیلال جمیع من متأكداً  لستإنني 

 .لجعلم غیر قادرین على التأثیر في األرض فیما بعد كفيي ته أعاله

 .ُهناك أیضًا شيٌء آخر

إن . أنت لكعم لیسو  اهللا عمل هو َغَلبةال عملیة وبعد أثناء یبدو وما لحیاتك، الغرض أو ،إن األمناء

 .في ذهن اهللا لنا ما تفسیر محاولة يءخطنُ  ما كثیراً 

 ما هي مسؤولیتنا خالل فترة اإلنتظار؟

إن إسلوب حیاة الُنصرة والَغَلبة هي مسؤولیتنا خالل هذه الفترة، وعلینا أن ُنلقي بأنظارنا على ما فعله دم 

حیاتنا حتى الموت، وأن نتكلم بكلمة واهللا وشهادتنا  یسوع ألجلنا، وأن نحمل صلیبنا باستمراٍر، وأن ال ُنحب

 .ضد العدو باستمرار

 اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ : "إذ یقول ١١: ١٢إن أسلوب حیاة الُنصرة والَغَلبة موجٌز في سفر الرؤیا 

 ."اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ 

 

 

۸۱ 
 



 ْمَناءَمَثْل األَ  -التاسع  الفصل

 حیاتنافي  والمسائل قضایاال على نحنهو بینما نغلب  الروحیة الحرب ههذ في لمثیرا الجانبإن 

 .تم تجریدها من مهمتها أو تكلیفها التي الشیطانیة القوة نفسمن  فهذا یؤدي إلى تحریر اآلخرین ،شخصیةال

 َأْقَبلَ  َفَقدْ  الشََّیاِطینَ  ْخِرجُ أُ  )الروح القدس( اهللاِ  ِبِإْصِبعِ  ُكْنتُ  ِإنْ  َوَلِكنْ : "تقول ٢٢-٢٠: ١١بشارة لوقا 

 َأْقَوى ُهوَ  َمنْ  َجاءَ  َمَتى َوَلِكنْ  .َأَمانٍ  ِفي َأْمَواُلهُ  َتُكونُ  ُمَتَسلِّحاً  َداَرهُ  اْلَقِويُّ  َیْحَفظُ  ِحیَنَما .اهللاِ  َمَلُكوتُ  َعَلْیُكمْ 

 ."َغَناِئَمهُ  َوُیَوزِّعُ  َعَلْیهِ  تََّكلَ ا الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسَالَحهُ  َوَیْنِزعُ  َیْغِلُبهُ  َفِإنَّهُ  ِمْنهُ 

 .المبدأ هذا على تشهد التي حیاتنا في عدیدة أمثلة نالدی أناو  زوجتيإن 

 نتیجة أفریقیا غرب ثم یتيیها في كتاباتنا هیتوج یةكیفعن  ینمندهش كنا ،التسعینات منتصف إلى بالعودة

 باستغراب شاهدنا أفریقیا غرب من. األمریكیة المتحدة والیاتال في هنا حیاتناب الُمرتبطة الظروف على لَغَلَبتنا

 هي ختباراتاإل هذه من كثیرإن ال. فریقیةاأل الدول أكثر من العدید في ناكتابات یسوع الرب هیتوج كیفیة حول

  الالتینیة، وأمریكا وآسیا األوسط الشرق في األبوابوهو یفتح  الرب شاهدنا فقد ذلك، ومع ،جداً  شخصیة

 الرب ولكن المعجزات، هذهعن  فقط نشهد لم نناإ. الشخصیةوالمسائل  القضایا على التغلبب عالقة لها لهاوك

 .العالم أنحاء جمیع فيتلك على الناس  عن كیف كان تأثیر َغَلَبَتنا جداً  بوضوحلنا  تحدثأیضًا  نفسه

ُطِرحوا  الذین المؤمنین. لكنیسةلاألولى  العصورأیام  من القصص من األنواع هذهب ملیئة التاریخ كتبإن 

قد أدى إلى خالص وربح  موتهم بأن األخرى الشهادات من فَ رِ عُ  على األعمدة فقد الذین ُأحِرقوا أو سودلأل

 .یسوعل شخص ٣٠٠ما یقرب من 

لقد تسألُت كثیرًا بأنه ربما كان استشهاد إستفانوس قد یكون له عالقة برفع الُغمامات من على عیني 

 ؟)لرسول بولسا(شاول 

 علیها؟ نتغلب عندما والحصون واللعنات الشیطانیة، الكائنات لهذه یحدث ذاما

-١٤: ٢ عبرانیینرسالة ال( الشیطانوَدَمَر  قد َهَزمَ  یسوع أنب حقیقة قدمت السابقة الفقرة فيبأنني  أذكر

 :بحسب قاموس سترونجز كالتالي یتم تعریفها رَ مَ دَ  كلمة أنو  ،)١٥

 :كالتالي" یهزم أو ُیهلك"لشامل للكتاب المقدس ُیَعِرُف لنا كلمة إن القاموس ا

 .أن ُیبطل وُیعِطل، أن یجعله عاطًال عن العمل، ُیبطل نشاطه، عدیم التأثیر والفعالیة. ١

 .غیر قادر على أن یعمل بكفاءة عالیة. أن یجعل الشخص أو الشيء عدیم التأثیر. ٢

 .طانُیجِرد من القوة والتأثیر والُسل. ٣

۸۰ 
 



 ْمَناءَمَثْل األَ  -التاسع  الفصل

 ،هاإلنجاز اإلستراتیجیات الُمهمة جدًا والحروب الروحیة األبدیة التي تركها لنا یسوع  بعض هناك یزال ال

 .وبالطبع فذلك یتم من خالل حیاته فینا

 على هنا )"التنظیف(ُمهمة التطهیر "ترك لنا  یسوع أن توضحفي رسالة العبرانیین  التالیةاآلیات إن 

 . األرض

الحظ في . الحرب في االنتصار هذا یحقق ما هو وقیامته یسوع موت قوة أن على أشددأؤكد و  أن ریدأُ  أنا

 أن یمكن ال وهذا قدمیه، موطئعند ه الذي ُوِضعوا أعداء حول التالیة المقدس الكتاباآلیات التالیة من 

توضح  المقدس الكتابإن آیات . والصعود والجلوس عن یمین اهللا اآلب والقیامة، الصلیب، بعدإال  یتحقق

 كوننل معنا قوته ثم َتَركَ  الشیطان،یسوع  مَ زَ هَ  لقد). ١: ٦٦ إشعیاءسفر ( ي موطئ قدمیهه األرض أنب

 .في مجال تأثیرنا ومن حولنا الشیطانیة التأثیراتالكائنات و  تلك على لتغلبفي ا أدواته

 اَألَبدِ  ِإَلى َجَلَس  َواِحَدًة، َذِبیَحةً  اْلَخَطاَیا َعنِ  َقدَّمَ  َفَبْعَدَما َهَذا َوَأمَّا: "تقول ١٣-١٢: ١٠ عبرانیینرسالة ال

 ."ِلَقَدَمْیهِ  اً َمْوِطئ َأْعَداُؤهُ  ُتوَضعَ  َحتَّى َذِلكَ  َبْعدَ  ُمْنَتِظراً  اِهللا، َیِمینِ  َعنْ 

 َأْعَداَءكَ  َأَضعَ  َحتَّى َیِمیِني َعنْ  ِاْجِلْس «: َقطُّ  َقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  ِلَمنْ  ُثمَّ : "تقول ١٣: ١ عبرانیینرسالة ال

 ."»ِلَقَدَمْیَك؟ َمْوِطئاً 

 هانإ .الحقیقیة الروحیة الكائنات مع مصارعة في كمؤمنین ناأنب وضحت ٦األصحاح  أفسسرسالة إن 

 الروحیة الكائنات هذه وصف الحظ. ذلك من أكثر هو ما هناكبل  ،تنا الجسدیةطبیعل طهیرت مجرد لیست

 .ه اآلیةهذ في

َؤَساِء، َمعَ  َبلْ  َوَلْحٍم، َدمٍ  َمعَ  َلْیَستْ  ٩ُمَصاَرَعَتَنا َفِإنَّ : "یقول ١٢: ٦ أفسس رسالة  َمعَ  السََّالِطیِن، َمعَ  الرُّ

وِحیَّةِ  الشَّرِّ  َأْجَنادِ  َمعَ  الدَّْهِر، َهَذا ُظْلَمةِ  َلىعَ  اْلَعاَلِم، ُوَالةِ   ."السََّماِویَّاتِ  ِفي الرُّ

 الكاتب أنأؤمن ب إنني. الشیطان على لتغلبا مهمة بالفعل انلدی هأنب یوضح ١١: ١٢إن سفر الرؤیا 

 قاعة تدل على َلبةالغَ  كلمةبأن  تذكر،. ١٢: ٦ أفسسرسالة  فيهي  كما شیطانیةال كائناتال یقصدكان 

 .الُمهمة أو التكلیفمن  ُیَجَردُ لذي ا والخاسر الُمنتصر الفائز مع القانونیة، والمعركة المحكمة

 ."اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ : "یقول ١١: ١٢سفر الرؤیا 

 لرمي یسعى فیھا كل طرف ثنینإ بین أو ُمباراة مسابقة( ھي صارعةالمُ إن . فیما بعد یسقط أین االھتمام دون منترك شيء  أو وطرح رمي  ۹
تم  لقد )عنقھ على یدهو سفلوإبقاءه إلى األ خصمھباإلمساك ب االستمرار على قادراً  نتصرالمُ الشخص یكون  عندمایتم الفصل والحكم فیھا  والتي اآلخر،
  .الشر قوة مع المسیحي لصراعإلى ا المصطلح ھذا تحویل

۷۹ 
 

                                                           



 ْمَناءَمَثْل األَ  -التاسع  الفصل

إن األمناء توجد مطمورة ومخفیة داخل الظروف  .اللعنات الجیلیة التي إنتقلت إلینا عبر األجیال السابقة

 .الُمعادیة هي ُسلطانه الذي تركه لنا كما ُیعلن الَمَثلْ 

 .ٕادراك حقیقیة ما في داخل الحاویات والُحزم التي یمتلكونهالیس للجمیع القدرة على فهم و 

، وبالتالي فهم یشعرون ویعتقدون بأن بالنسبة لهماألموات لیست أمرًا مألوفًا بین ن قیامة یسوع من إ

ضیقاتهم وُمعاناتهم وآالمهم وتحدیاتهم في الحیاة هي أموٌر علیهم أن یتجنبونها ویبتعدوا عنها، وُهم بالتالي 

ثَبطي العزیمة ویائسین وال ُیمكنهم رؤیة الحقیقة بأن اهللا ُیرید أن یمحوا ویرفع عنهم ضیقاتهم وآالمهم مُ 

وُمعاناتهم وُكل ما هو رديٌء ومؤذي لحیاتهم، لذلك یظنون بأن اهللا هو الذي َجَلَب ُكل تلك األمور السیئة 

ا ُحكماء فسیتمكنون من إدراك ورؤیة الكنز ومع ذلك، فإن كانو . على حیاتهم لُیعلمهم درسًا، أو لُیعاقبهم

العظیم الموجود داخل الُحزمة والحاویة التي تبدو من الخارج ذات شكٍل ُمریٍع وكریٍه إلى أقصى الحدود، 

 .وسیكون بإمكانهم أن ُیصبحوا وكالء صالحین لملكوت اهللا ولحیاتهم الشخصیة وحیاة الذین ُهم من حولهم

خاص الذین تم ذكرهم في الَمَثْل والذین كانت لدیهم صورة خاطئة ومشوهة عن أؤمن بأن هؤالء األش إنني

السید لم یستطیعوا أن َیَروا ما هو خلف وما هو داخل تلك الحاویات والُحَزْم ذات الشكل السيء من الخارج، 

 .نهاولم یتمكنوا من إدراك عظمة وروعة الكنز الذي أعطاهم إیاه یسوع والذي یوجد في داخل ُكًال م

إن أولئك األشخاص الذین لم ُیریدوا أن َیمُلَك السید علیهم ُهم أولئك األشخاص الذین لم ُیخِضعوا ولم 

 .الروح القدس، والُسلطات الُمعطاة لهم من اهللاُیسِلموا حیاتهم لُسلطان یسوع، وعلى وجه التحدید لكلمة اهللا و 

 .ألعداء اهللا آخر كمینًا من نوعٍ إنني أؤمن بأن هذا الَمَثْل یوضح 

 الهزیمة یحققل اهللایشنه  عدوان يه بل دفاعي، رد فعل لیست نهاإ. حقیقیة روحیة حرب هي هذهإن 

  عدوانیة، اً حرب یكن لم الصلیب أنویقولون ب البعض یجادل قد. العالم هذا في الشیطانیة القوى على النهائیة

وبذلك فقد تم نصب . في بستان جسثیماني تهحیا ضعو و  لعنتنا یسوع أخذلقد . كان كذلك بالتأكید ولكنه

رسالة ( هللا حیة ذبیحةك نادأجسا نقدم عندما. معنااألمر یحدث  نفس إن. لیصلب یسوع شیطانالكمین لل

  .عاديمُ ذات شكل  مٍ زَ حُ  شكل في الكمینیأتي  ثم. فذلك هو بستان جثسیماني بالنسبة لنا) ٢-١: ١٢ رومیة

أن َیِشَن   هللانسمح  فإننا بذلك عادیة،مُ  ُحزمة كل في ،انهسلط أو ،"األمناء" هناك أنب علمنا إذا ذلك، ومع

 .األرض على ناهُ العدوان لتدمیر الشر نهائیًا 
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تقول أیضًا بأن اهللا ُیَزعِزُع وُیَزلِزُل كل األشیاء الُمتزعزعة وغیر الثابتة  ٢٩-٢٦: ١٢ن رسالة العبرانیین إ

ولئك أ مْ أنني أؤكد بأننا هُ . التي في األرض لكي تبقى فقط األشیاء الثابتة وغیر الُمَتَزعِزعة الخاصة بملكوته

 .ا من أرضي إلى سماويالوكالء المسؤولین على تغییر ُكل واقٍع في عالمن

هل َحَمَل یسوع عنك َعجَزَك وجمیع ضعفاتك؟ هل ال تزاُل ُتعاني منها لغایة اآلن؟ إن ُكنت كذلك، فعلیك 

 .أن ُتحِوَلها وُتغَیرها إلى شيٍء ذو قیمٍة أبدیةٍ 

ل ؟ إن ُكنت كذلك، َفُقم بتحویهاعوزك؟ هل الزلت ُتعاني منأو  أمراضك ونقائصكهل َحَمَل یسوع عنك 

هل َحَمَل یسوع عنك فقرك؟ هل ال زلت ُتعاني من بعض مظاهر  .جمیع ظروفك إلى شيٍء ذو قیمٍة أبدیةٍ 

" النفایات"التزال توجد بعض  له .إن ُكنت كذلك، َفُقم بتحویل جمیع ظروفك إلى شيٍء ذو قیمٍة أبدیةٍ الفقر؟ 

 جواهر ثمینةبها وحولها إلى  تاجرات أو تلك النفای" إستثمار"المتروكة في حیاتك؟ إن ُكنت كذلك، فُقم بـ 

 أن  إن هذا ال یعني بأننا سنتحاشى ُمقاومة الشیطان لنا أو .ونافعة لملكوت اهللا وٕالى أموٍر ذاُت قیمٍة أبدیةٍ 

نتجنبها، بل علینا أن نقاوم الشیطان بكل القوة الُمعطاة لنا من اهللا، وفي نفس الوقت وبینما نحن نقاوم 

 .أیضًا أن ُنتاِجَر وأن َنستَثِمَر ُكل َعجِزنا وَضعفنا وفقرنا وُنحولُه إلى خیر وبركة لحیاتنا الشیطان ُیمكننا

أؤمن بأن الكنوز والُممتلكات جمیعها مخفیة داخل حاویات ذات مظهر كریه وُمثیر لإلشمئزاز،  نيإن"

 ".جذابوُیمكننا أن نرى الَمْن المخفي في الحزمة الكاملة ذات الشكل الخارجي الغیر 

ُكنت أتساءل في كثیر من األحیان كیف إن هذا الَمَثل یتطابق مع فكرة إن اهللا ال ُیریدنا أن ُنعاني من 

لیست رغبة اهللا أن ُنعاني من . الضیقات واآلالم واللعنات ولكنُه ُیرید فقط أن ُیباركنا وأن نتمتع بتلك البركة

من اإلنهیار العائلي واُألسر الُمحطمة والُمفككة، أو  مرض السرطان، أو أن ُنعاني بسبب تمرد أوالدنا، أو

العوز والفقر، إلى آخره من األمور اُألخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد نجد أنُفَسنا ُعرضًة وفریسًة لتلك اللعنات 

 التي ُیمكن أن تكون قد إنتقلت إلینا بسبب اإلجیال السابقة واآلخرین، أو قد نكون نحن السبب في جلبها على

 .حیاتنا، أو ُربما اإلثنین معاً 

أنا أؤمن إن جمیع تلك األمور التي نجد أنفسنا بحاجة للتغلب علیها هي ببساطة تلك المجموعة من 

لقد أعطانا  .الَمْن الجید لحیاتنا. الحاویات والِحَزْم التي تحتوي في داخلها على الكنوز التي ذخرها یسوع لنا

، ولكنها توجُد داخل تحدیاتنا، وآالمنا وُمعاناتنا، وتتواجُد أیضًا حتى في داخل یسوع الكنوز والُمكافأت العظیمة
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شاُر إلیه في الكتاب المقدس لوصف رجال األعمال تغییر شيٍء ما لجعلُه ذو فائدة أكبر، وهذا الشيء یُ 

في و . ، مزارع الماشیة، أو أي عمٍل آخر سواءًا كان جیدًا أم ردیئاً )األشخاص المسؤولین عن إدارة عمٍل ما(

 .، فهي نفس الشيء كالُنصرة والَغَلبةنفس سیاق الكالم الذي نتحدث عنهُ 

 ة أو العطیة التي تركها اهللا معك؟ما هي الوزن

 ما هي ُملكَیُتُه الخاصة؟

أنا أعتقد بأنه من الُمفید جدًا أن ُنضیَف هذا المبدأ إلى المواهب والوزنات واألشیاء الثمینة التي أعطاها 

صاحب (الحظ بأن السید . اهللا لنا، ولكن ال أعتقد بأن هذا األمر یقتصر على ذلك وال هو جوهر هذا الَمَثلْ 

ده، وهي لیست ُممتلكاتهم الشخصیة ولیست ألجل أعمالهم ومصالحهم الخاصة، قد ترك ُممتلكاته لعبی) الُملك

 ).ُملكیتُه الخاصةأو  ُممتلكاتهُ : (إذ یقول ١٤: ٢٥لقد تكرر نفس الَمَثْل في بشارة متى . بل هي ُممتلكاتُه هو

 أن هو تعریف،ال بحكم ، األعمال' . الربح أجل من لیتداول ، تجاریة بأعمال القیام"  تعني احتالل كلمة

. بیعها أو مفیدة تكون أن یمكن لذلك ربحیة أكثر وجعلها إلى قیمة إضافة و الخدمة، أو الخام المواد تأخذ

 لوصف المقدس الكتاب في استخدامه یتم. ربحیة أكثر لجعلها شيء لتغییر حتى أو یتبادل أن یعني ما وهو

 هو ، سیاقنا في. سیئة أو جیدة كانت سواء الشركات من وغیرها ، الماشیة ومزارع شركات لدیهم الذین الناس

 . التغلب مثل الشيء نفس

 كل تقول بأنها ١٨: ٢٨بشارة متى  قیامته؟ بعد السماء إلى صعد عندماماذا كانت ُممتلكات یسوع 

 قام عندما رضیةاأل الممالك كل على ان الكاملسلطال یسوعلقد ناَل . األرض وعلى السماء فيیملك  انسلط

 لقد ُجِربَ . العالم ممالك جمیعب یسوع بتجربة الشیطانلقد قام  ٥: ٤ لوقابشارة  في تذكر. األموات بین من

 .وحواء آدم من تْ ذَ خِ أُ  التي الممالك هذه على لحصولوهو ا أغراضه، من واحداً  كان هذا ألن یسوع

َل جمیع الضیقات إن ُملكیة یسوع الخاصة هي أن تكتشف بأنه ُیمكنك من خالل ُسلطانه أن ُتَحوِ 

 .واآلالم الزمنیة واألرضیة إلى جواهر ثمینة نافعة لملكوته

إسَتَرَد وناَل الُسلطان الكامل على جمیع ممالك األرض قانونیًا وبصورة  بالفعلبالرغم من إن یسوع 

 .شرعیة، إال إن اإلختبار العملي والواقعي لذلك الشيء لم یتم إختباره لغایة اآلن بصورة كاملة
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 َأنْ  ُیِریُدوا َلمْ  الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ  َأْعَداِئي َأمَّا .ِمْنهُ  ُیْؤَخذُ  ِعْنَدهُ  َفالَِّذي َلهُ  ْیَس لَ  َوَمنْ  ُیْعَطى َلهُ  َمنْ  ُكلَّ  ِإنَّ : َلُكمْ  َأُقولُ 

 ."ُقدَّاِمي َواْذَبُحوُهمْ  ُهَنا ِإَلى ِبِهمْ  َفْأُتوا َعَلْیِهمْ  َأْمِلكَ 

 .الظاهرین في هذا الَمَثلْ فئاٍت من الناس  ٤لقد كان ُهناك 

لقد كان مصیر هذه . الفئة التي كانت تُبِغُضُه والذین ال ُیریدون أن َیمُلَك علیهم أحداً . َمِدیَنِتهِ  َأْهلُ . ١

عندما نخضع هللا . "قانون الُسلطان"ُهناك قانوٌن ُیدعى بـ  .الفئة هو الطرد من محضرَه وٕابادتهم تماماً 

وٕان لم نفعل ذلك، حینئٍذ . الصعبةوالُسلطات الُمعطاة لنا من اهللا، فحینئٍذ سیمنحنا اهللا ُسلطانه في الظروف 

إن الُسلطان . وبكلماٍت ُأخرى، فإن أعدائنا سیغلبون ویسودون". إذبحوهم"سنختبر ما یصفه لنا هذا الَمَثْل بـ 

 .یخضع لمبدأ الزرع والحصاد

إن أصحاب هذه الفئة َعملوا بجهٍد وتاجروا بالوزنات الُمتاحة لهم، ولقد ربحوا وزناٍت . عبیدهُ . ٣و ٢

 .ُأخرى باإلضافة إلى التي كانت معهم، وحصلوا على ُمكافأة من السید وُسلطانًا لیمِلكوا على ُمُدنًا أكثر

إن هذه الفئة من الناس لم یعملوا شیئًا على اإلطالق ألنهم كانوا یعتقدون بأن السید كان . عبیدهُ . ٤

صلوا على الُمكافأة فحسب، بل إن جمیع لیس إنهم لم یح. شخصًا سیئًا وكان دافعُه هو إیذائهم وُمعاقبتهم

 .َذْت منهموزناتهم قد ُأخِ 

 .لقد كان الخوف ُیسیطر علیهم، فالخوف هو القوة التي تُبِطُل األیمان وُتعِطُلُه دائماً 

لم َیُكْن هدفهم هو إحتقار الُسلطة، ولكنهم كانوا إن الفئة األخیرة ! بإمكانك إما أن تقبلُه أو أن ترفضهُ 

فیما یبدو، بأن الوزنة أو األمناء التي ُأعطیَّْت لهم لم تبدو بانها جیدة بحسب  .إلى أبعد الحدود ُمَضَللینَ 

وال ُیمكن رؤیتها إال  ،ومخبئة في الظروف الصعبة ُمغطاةوكما أقترح، فأنا أؤمن بأن الوزنة كانت . الظاهر

 .من خالل اإلیمان

لقد كان لدیهم مفهومًا خاطئًا ! م من أفواههم ومن كالمهمالحظ بأن السید الشریف قال لهم بأنه َسُیدیُنهُ 

 !جدًا عن شخصیة السید وعن قیمة العطیة والوزنة التي كانت معهم

 ؟"الُمتاجرة أو الَعَملْ "ماذا تعني كلمة 

، ومن خالل التعریف ُیمكننا أن ُتدیَر عمًال أو مشروعًا ما وأن تُتاجر وتربح منهتعني  الُمتاجرةإن كلمة 

ُندرك بأن الُمتاجرة هي أن تأخذ موادًا أولیة أو موادًا خامًا أو خدمًة ما، وأن ُتضیف علیها قیمًة ما لتجعلها  أن

وتعني أیضًا إستبدال أو . ذات قیمة أكبر ونافعة وُمربحة لتكون ُمفیدة وُیمكن َبیَعها فیما بعد بسعٍر أعلى
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بأن ملكوت اهللا قد جاء إلى األرض وبالتالي فإن جمیع  ٢٧-١١: ١٩لقد َظَن التالمیذ في بشارة لوقا 

لقد َعَلَم یسوع تالمیذُه درسًا بخصوص هذا األمر، . هم وآالمهم سُتَحُل في الیوم التالي ُمباشرةً مشاكلهم وضیقات

 .وهذا الدرس هو لك ولي أیضاً 

لقد َقَص علیهم َمَثَل اإلنسان الشریف الجنس الذي ذهب إلى كورٍة بعیدٍة لیأخذ لنفسه ُملكًا ویرجُع سریعًا، 

، وقال لهم بأن ُیتاجروا ویعملوا لحین )األمَّناء( أشهٍر ُمتتالیةٍ  ٤عادل َأجَر ولقد دعا عبیدُه وأعطاهم أجورًا تُ 

 .وقت مجیئه

 ُأوُرَشِلیمَ  ِمنْ  َقِریباً  َكانَ  َألنَّهُ  َمَثالً  َفَقالَ  َعادَ  َهَذا َیْسَمُعونَ  َكاُنوا َوإِذْ : "تقول ١٣-١١: ١٩بشارة لوقا 

 َبِعیَدةٍ  ُكوَرةٍ  ِإَلى َذَهبَ  اْلِجْنسِ  َشِریفُ  ِإْنَسانٌ «: َفَقالَ  .اْلَحالِ  ِفي َیْظَهرَ  َأنْ  َعِتیدٌ  اهللاِ  َمَلُكوتَ  َأنَّ  َیُظنُّونَ  َوَكاُنوا

 ".آِتيَ  َحتَّى تَاِجُروا: َلُهمْ  َوَقالَ  َأْمَناءٍ  َعَشَرةَ  َوَأْعَطاُهمْ  َلهُ  َعِبیدٍ  َعَشَرةَ  َفَدَعا .َوَیْرِجعَ  ُمْلكاً  ِلَنْفِسهِ  ِلَیْأُخذَ 

 .لكثیرین منهم أبغضوا ُسلطانهُ إن ا

 ُنِریدُ  الَ : َقاِئِلینَ  َسَفاَرةً  َورَاَءهُ  َفَأْرَسُلوا ُیْبِغُضوَنهُ  َفَكاُنوا َمِدیَنِتهِ  َأْهلُ  َوَأمَّا: "تقول ٢٠-١٤: ١٩بشارة لوقا 

ةَ  َأْعَطاُهمُ  الَِّذینَ  اْلَعِبیدُ  ُأوَلِئكَ  ِإَلْیهِ  ْدَعىیُ  َأنْ  َأَمرَ  اْلُمْلكَ  َأَخذَ  َبْعَدَما َرَجعَ  َوَلمَّا .َعَلْیَنا َیْمِلكُ  َهَذا َأنَّ   اْلِفضَّ

لُ  َفَجاءَ  .َواِحدٍ  ُكلُّ  تَاَجرَ  ِبَما ِلَیْعِرفَ   اْلَعْبدُ  َأیَُّها ِنِعمَّا: َلهُ  َفَقالَ  .َأْمَناءٍ  َعَشَرةَ  َرِبحَ  َمَناكَ  َسیِّدُ  َیا: َقاِئالً  اَألوَّ

اِلحُ   َمَناكَ  َسیِّدُ  َیا: َقاِئالً  الثَّاِني َجاءَ  ُثمَّ  .٨ُمُدنٍ  َعْشرِ  َعَلى ُسْلَطانٌ  َلكَ  َفْلَیُكنْ  اْلَقِلیلِ  ِفي یناً َأمِ  ُكْنتَ  َألنَّكَ  الصَّ

 َمَناكَ  ُهَوَذا َسیِّدُ  َیا: َقاِئالً  آَخرُ  َجاءَ  ُثمَّ  .ُمُدنٍ  َخْمسِ  َعَلى َأْنتَ  َوُكنْ : َأْیضاً  ِلَهَذا َفَقالَ  .َأْمَناءٍ  َخْمَسةَ  َعِملَ 

 ."ِمْنِدیلٍ  ِفي َمْوُضوعاً  ِعْنِدي َكانَ  الَِّذي

 .صالحاً  شیئاً  أعطاهم ولم یؤمنوا بأنه قد ،إن بعض العبید لم یفهموا طبیعة سیدهم

 َوَتْحُصدُ  َتَضعْ  َلمْ  َما تَْأُخذُ  َصاِرمٌ  ِإْنَسانٌ  َأْنتَ  ِإذْ  ِمْنكَ  َأَخافُ  ُكْنتُ  َألنِّي: "تقول ٢٧-٢١: ١٩ لوقا بشارة

یرُ  اْلَعْبدُ  َأیَُّها َأِدیُنكَ  َفِمكَ  ِمنْ : َلهُ  َفَقالَ  .َتْزَرعْ  َلمْ  َما  َوَأْحُصدُ  َأَضعْ  َلمْ  َما آُخذُ  َصاِرمٌ  ِإْنَسانٌ  َأنِّي َعَرْفتَ . الشِّرِّ

ِتي َتَضعْ  َلمْ  َفِلَماَذا َأْزَرعْ  َلمْ  َما َیاِرَفةِ  َماِئَدةِ  َعَلى ِفضَّ  َقالَ  ُثمَّ  ِربًا؟ َمعَ  َأْسَتْوِفیَها تُ ِجئْ  َمَتى َفُكْنتُ  الصَّ

 َألنِّي .َأْمَناءٍ  َعَشَرةُ  ِعْنَدهُ  َسیِّدُ  َیا: َلهُ  َفَقاُلوا .اَألْمَناءُ  اْلَعَشَرةُ  ِعْنَدهُ  ِللَِّذي َوَأْعُطوهُ  اْلَمَنا ِمْنهُ  ُخُذوا: ِلْلَحاِضِرینَ 

 النزاع معركة،ال الحرب، وإلى السماویة، أورشلیم ،للشخص األم مدینةال ذلك في بما تدل على أشیاء ُمتعددة فھرس سترونجز الُمدن بحسب إن  ۸
  .والقتال
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ُجِرَد من جمیع أدواته وأسلحتُه ما عدا التضلیل بأكاذیبه والظروف  لیست لدیه القوة للُمحاربة فیما بعد، ولقد

 .الُمعادیة

لقدرة على إهالك غیر المؤمنین، وعلى ِخداع وتضلیل المؤمنین، ولكن إن إن الشیطان الزالت لدیه ا

علینا أن ُندرك هذه الحقیقة جیدًا بأن الشیطان قد َهَلَك وانهَزَم، . َعَرفنا الَحق فلن یستطیع أن یؤذینا فیما بعد

أن یكذب علینا فقط  إن ُكل ما یستطیع الشیطان أن یفعلُه هو. وٕان ثََبتنا على الحق فلن یتمكن من إیذائنا

إن الشیطان لیست لدیه أیة قوة أو ُسلطان على الخلیقة الجدیدة، وأنا وأنت ُنعتََبُر من . ألنه كذاٌب وأبو الكذاب

ومع ذلك، ففي أغلب األحیان ال نزال نختبر الشر والظروف الُمعادیة على الرغم ! ضمن هذه الخلیقة الجدیدة

ُترى لماذا؟ ألن یسوع قد أعطانا الُسلطان، والقوة وُمهمة ُمصالحة كل . لفعلمن الحق بأن الشیطان قد ُهِزَم با

ِوُل . األشیاء التي ضمن دائرة ومجال تاثیرنا ُهنا على األرض إن قوة اهللا التي تعمل فینا ومن خاللنا سوف ُتحَّ

 .جمیع الظروف الشریرة إلى الخیر إذ ُكنا نحیا كغالبین وُمنتصرین

 ".َمَحبَِّتهِ  اْبنِ  َمَلُكوتِ  اَلى َوَنَقَلَنا الظُّْلَمةِ  ُسْلَطانِ  ِمنْ  اْنَقَذَنا الَِّذي: "تقول ١٣: ١رسالة كولوسي 

 ،تصرفهم الشخصي بُمهاجمة إبن اهللا البار بسبب موازِ هُ  قد ینالروحی ناأعداء أن اعتبارنا في نضع دعونا

 كورنثوس رسالة( ذلك َفَعلوا امَ لَّ  بأنهم خبرنایُ  المقدس الكتاب فإن الهجوم، ذلك نتیجة عرفوا مأنه لو. یسوع

 العدید خالل منو  الخطیة، خالل منو  ،لعناتال خالل من هاجمونافقد . معناونفس الشيء . )٨: ٢األولى 

 في همیدمر  سوف هجومهم أنب نفهم الأن  إما أننا على وُیغامرون یراهنون لكنهم خرى،األُ  سالیباأل من

 لهم سمحنو  ،ونفقد صبرنا ستسلم،ن أننا لدرجة للغایة شدیداً  یكون سوف الذي یسببوه لنا األلم أنب أو نهایة،ال

 .بفعل ما ُیریدون

بصورة إن اهللا لدیه إستراتیجیة ونظام خاص لُمصالحة األرض ُكلها، وهذه العملیة ال تحدث 

 .أوتوماتیكیة، ولیست ُمتعلقة بنا ُكلیاً 

إن . الَغَلبةإن عملیة . ، وهي الخطوات العملیة للُنصرة والَغَلبة)الحكمة(إن معرفة هذا الشيء ُیسمى بـ 

إنها . هي كلمة تدل على عملیة أو دعوة قضائیة،  وغالبًا ما تستغرق وقتًا اكثر مما نرغب فیه" الَغَلبة"

د حتى وٕان كان یبدو بأنه ال یوجتستغرق وقتًا لتحویل مشاكلنا إلى بركات، وهي تتطلب ِمنا صبرًا للثبات 

أحزاننا وآالمنا وُمعاناتنا إلى ُنصرة  تحویلإن الَغَلبة هي الطریقة التي ُیمكننا من خاللها . ُهناَك أمل أو رجاء

 .أبدیة وبركات لآلخرین وألنُفَسنا أیضاً 
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ولقد ! لقد مات الموت بالفعل. وغیر قانونیة، وبالتالي فإن الموت لم یستِطْع اإلمساك بیسوع أو أن یحتجزهُ 

 .وخیر ُتِلَع الموت إلى ُنصرة وَغَلبةإب

إن الشیطان ُیَمِثُل وُیَجِسُد ُكل الشر الذي في العالم، وهو یكره ویحتقر یسوع جدًا، وٕان رغبة الشیطان هي 

أن یأخذ معه جمیع الناس إلى حیث هو في الهاویة والجحیم األبدي وذلك ألنهم ُخِلقوا على صورة اهللا نفسه، 

لشر ولم ُیبقي شیئًا منه، وبذلك فإنه لیس للشریر اآلن أي ولقد َطَعَن شر الشیطان یسوع، وَتَحَمَل یسوع كل ا

إن الشیطان قد ُهِزَم ). أي بما فعله یسوع ألجلنا(ُسلطاٍن على حیاتنا اآلن إال في حالة عدم إیماننا بذلك 

 .وَهَلَك، وهذا یعني بأن الشر قد ُهِزَم وَهَلَك أیضاً 

 َأنَّ  َعاِلِمینَ  .َمَعهُ  َأْیضاً  َسَنْحَیا َأنََّنا ُنْؤِمنُ  اْلَمِسیحِ  َمعَ  ْتَنامُ  َقدْ  ُكنَّا َفِإنْ : "تقول ٩-٨: ٦رسالة رومیة 

 ".َبْعدُ  اْلَمْوتُ  َعَلْیهِ  َیُسودُ  الَ . َأْیضاً  َیُموتُ  الَ  اَألْمَواتِ  ِمنَ  ُأِقیمَ  َبْعَدَما اْلَمِسیحَ 

 .لقد َهَزَم اهللا الشیطان على الصلیب وأبادُه تماماً 

 َكَذِلكَ  َأْیضاً  ُهوَ  اْشَتَركَ  َوالدَّمِ  اللَّْحمِ  ِفي اَألْوَالدُ  َتَشاَركَ  َقدْ  َفِإذْ : "تقول ١٥-١٤: ٢نرسالة العبرانیی

 اُنواكَ  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َخْوفاً  الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ  َوُیْعِتقَ  ِإْبِلیَس، َأيْ  اْلَمْوِت، ُسْلَطانُ  َلهُ  الَِّذي َذاكَ  ِباْلَمْوتِ  ُیِبیدَ  ِلَكيْ  ِفیِهَما،

 ".اْلُعُبوِدیَّةِ  َتْحتَ  َحَیاِتِهمْ  ُكلَّ  َجِمیعاً 

  نأیبدو ب إن هذه الشواهد الكتابیة تؤكد بأن الشیطان قد ُهِزَم، ولكن، ماذا یعني هذا بالفعل بالنسبة لنا؟

یطان الشیطان وكأنه یسعى جاهدًا وبقوٍة لُیهلك حیاة اآلخرین، وهذا ال یعني بأنه قد توقف عن عمل هذا، فالش

 .الزال یعمل لُیهلك اآلخرین وهو لم یتوانى لحظًة عن فعل ذلك الشيء

 :كالتالي" یهزم أو ُیهلك"إن القاموس الشامل للكتاب المقدس ُیَعِرُف لنا كلمة 

 .أن ُیبطل وُیعِطل، أن یجعله عاطًال عن العمل، ُیبطل نشاطه، عدیم التأثیر والفعالیة. ١

 .غیر قادر على أن یعمل بكفاءة عالیة. یم التأثیرأن یجعل الشخص أو الشيء عد. ٢

 .ُیجِرد من القوة والتأثیر والُسلطان. ٣

. عندما قام یسوع وأنت وأنا من األموات فقد ُولدنا من جدید كخلقیٍة جدیدٍة غیر خاضعٍة للشیطان فیما بعد

لقد إستخدم . الُسلطان علیهإن الشیطان لیس له ُسلطاٌن أو سیادٌة علینا فیما بعد، بل نحن الذین لدینا 

إن الشیطان . الشیطان كل ما عنده من قوة لقتل یسوع على الصلیب، ولقد قام یسوع من الموت بعد ذلك
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 ِفي اْلَمِسیحِ  َشَداِئدِ  َنَقاِئَص  َوُأَكمِّلُ  َألْجِلُكْم، اَالِمي ِفي اْفَرحُ  اآلنَ  الَِّذي: "تقول ٢٤: ١رسالة كولوسي 

 ."اْلَكِنیَسةُ  ُهوَ  الَِّذي: هِ َجَسدِ  َألْجلِ  ِجْسِمي

ُنعاني منها ونتحملها  التي الشدائد إلى أشارَ  فقد نقائص الشدائد عن بولس تحدث عندما أنهب إنني أؤمن

 في كتبت كما ،بوضوح هذاعن  بولس أدلىلقد . آالمه الُمتكاملة خالل من المسیح نتصارإ في نشر وتوزیع

ُتزاُل من أعُیْن غیر المؤمنین  ماماتغُ ال أنب ٤و ٣ثانیة األصحاحین ال كورنثوس رسالة في السابق، الفصل

 .عندما َنغِلبُ 

 .ألن نعرف بأن أُي َشٍر یأتي علینا، فقد تمت ُمصالحته بواسطة دم یسوع بحاجة إننا

 .إن الُمصالحة هي كلمة ذات قوة عظیمة

میة إلى نفس الوضع األصلي السابق أن ُیعید التناغم واإلنسجام والحمی: "إن الفهرس الشامل یدعوها بـ

َیصنع ، أن یعود إلى نفس طبیعة وسیاق ونظام العمل، أن ُیعید إصالح شيٍء ما"بالتالي فهي ُتعرف أیضًا بـ "

 .سالمًا بین رأیین ُمتخالفین وُمتعارضین أو بین جماعتین ُمتضادتین

ییر من العداوة والخصام والكراهیة إلى التحول والتغ: "٧وُیَعِرُفها قاموس الكرمة للكتاب المقدس بأنها

إن صلیب یسوع المسیح یحمل كل ما هو شٌر وعدٌو لنا سواءًا كان ُأناسًا أم  ".الصداقة واألُلفة والمودة

إلى أمورًا جیدة  حتیاجًا وكل شيٍء آخر وُیحولها وُیغیرهااشیاطین أم ظروفًا صعبة وقاسیة أم أمراضًا أم فقرًا و 

 .ونافعة لخیرنا

ن هذه هي خدمتنا على األرض بأن نأخذ كل ماهو عدٌو لحیاتنا وأن َنغِمُسُه في دم یسوع المسیح وبذلك إ

أنا أستطیع أن أشهَد لك بصحة وصدق هذا الكالم من خالل كلمة اهللا . لحیاتنا وصالحٌ یتحول إلى شيٍء ُمفیٌد 

حیاتك إذا كانت لدیك الرغبة إلختبار ومن خالل إختباراتي الشخصیة، وهذا الكالم حقیقٌي وسیعمل بقوة في 

 !ذلك

 ال یزال باإلمكان لجمیع األشیاء أن تتصالح معًا؟كیف 

لقد قام ! لقد إمَتَص یسوع وَحَمَل ُكل الشر الذي كان في العالم في موته على الصلیب ولم یتُرك شیئاً 

ما كان للجنس البشري أال  قتل أفضل عندماالشیطان بتوجیه الضربة الحاسمة واألقوى ضد الجنس البشري، 

وهو یسوع المسیح، إال إن یسوع كان إنسانًا بارًا وطاهرًا وبال خطیة، وقد قتله الشیطان بصورة غیر شرعیة 

 ۱۹۹٦سنة / توماس نیلسون للنشر: أتالنتا، والیة جورجیا. قاموس الكرمة التفسیري الكامل. أي. الكرمة، دبلیو  ۷
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 َلَنا َیْنَبِغي َفَنْحنُ  َألْجِلَنا، َنْفَسهُ  َوَضعَ  َذاكَ  َأنَّ : اْلَمَحبَّةَ  َعَرْفَنا َقدْ  ِبَهَذا: "تقول ١٦: ٣رسالة یوحنا األولى 

 ."اِإلْخَوةِ  َألْجلِ  ُنُفوَسَنا َنَضعَ  َأنْ 

من  حیاته وضعموضوع  مع واجهتكانت ت عندما الراحةتؤدي إلى  فكرة أي عمداً  یسوع َض فَ رَ لقد 

 .أجلنا

 ٦.تشامبرز أوزوالد للكاتب) یونیو ٢٥( ألجل رفعته العظمى غایتي من قتباسإ یلي وفیما

 إما إن األلم. أفضل الشخص ذلك دائماً  جعلی ال هولكن الشخص، ضحالة من كبیراً  قدراً  زیلیُ  الحزنإن 

 تفقد ألنك النجاح، خالل من یهاعل الحصول أوإیجاد نفسك  یمكنك ال. نيدمر یُ  أن أو فسيلن ُیسلمني أن

 السبیلإن . لشكوىل تستسلم ألنك الیومیة، حیاتك روتین خالل من نفسك أن تجدوال ُیمكنك . بالكبریاء رأسك

 ها إن. مادیةالغیر  قةالطری بهذه كونت أن ینبغي لماذا. الحزن نیرانأن تجتاز في هو  نفسك یجادإل الوحید

 اجتاز بإمكانك أن ُتمیز دائمًا َمْن . اإلنسانیة التجربة من خاللو  المقدس الكتاب في ةصحیح انهأل الحقیقة

 الوقت من الكثیر لدیه أنب وتجد كمتاعب في إلیه تذهب أن كمكنیُ بأنه  تعرفو  ،في نیران الحزن َوَوَجَد نفسه

 احترام ولیس لدیه ،واالستخفاف الزدراءیمیل ل فهو الحزن، نیران لخال من الشخص یجتز لم إذا ولكن. لك

 جعلكیس اهللافإن  الحزن، نیران في نفسك تجدس كنت إذا. فهو یحاول أن یصرفك عنه فقط  لك، وقت أو

 .آخرین ألشخاص مصدر غذاء 

 .إن ذلك هو السبیل المهم ألن َنَضَع أنُفَسنا. لمصالحةا خدمتُه فيلنا  تعطیَ أُ  لقد

 اْلَمِسیِح، ِبَیُسوعَ  ِلَنْفِسهِ  َصاَلَحَنا الَِّذي اِهللا، ِمنَ  اْلُكلَّ  َوَلِكنَّ : "تقول ١٨: ٥الثانیة  كورنثوس رسالة

 ."اْلُمَصاَلَحةِ  ِخْدَمةَ  َوَأْعَطاَنا

 .للناس اإلنجیل وتقدیم یسوع عن والوعظ علیمالت على فقط قتصرت ال خدمةال هذهإن 

اآلخرین  وضع من خالل إن الناس یختبرون المصالحة ذلك، ومع. دیللتأك جداً  مهم عنصر إن ذلك

 هذاعن  الرسول بولس َعَبرَ لقد . ولیس فقط البشر ،إن جمیع األشیاء قد تمت ُمصالحتها. ألجلهم حیاتهم

 .التالیة اآلیة في جیداً  األمر

ْلحَ  َعاِمالً  ،ِلَنْفِسهِ  اْلُكلَّ  ِبهِ  ُیَصاِلحَ  َوَأنْ : "تقول ٢٠: ١ كولوسي رسالة  َسَواءٌ  ِبَواِسَطِتِه، َصِلیِبِه، ِبَدمِ  الصُّ

 ."السََّماَواتِ  ِفي َما امْ  اَألْرضِ  َعَلى َما َكانَ 

 ٦ /org.utmost://http 
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 التاسع الفصل
 ٥ْمَناءَمَثْل األَ 

 

 الحیاة؟ في عادیةومُ  صعبة اً ظروف نواجه عندما تفكیرنا یكون أن ینبغي كیف

 بعض في الذین یجتازون من العدید وفكر عقلیة یعكس ١٩األصحاح  لوقابشارة  فيإن َمَثْل اَألْمَناء 

 .الصعبة الظروف من نواعاأل 

 الراحة السعي وراء فقط هو هدفهمفإن  یسوع،َخّلَصُهْم  عندماوهي  اآلن، عقلیة لدیهم الناس من كثیرإن 

  یزالون ُمتعلقینال ولكن والوعظ للعمل الُمرسلي حیاتهم كرسونیُ  الناس بعضحتى إن . یسوع یعود لحین أن

 أن یمكننا كیففقط  لنرى خالصنا بعد هنا ُیبقینا لم اهللاإن . بالتصور بأن لدیهم الحق في الراحة والنعیم

 .اهللا مع عالقتناخالل  من الراحة من الكثیرنستمد 

 عن الناجمة الصعبة الظروف حتى أو حیاتنا، اقتحمت التي العشوائیة الظروف بعض أنب نشعر ربما

 حیٍن  من فإنني ُأَجَرُب بهذه الفكرة ،كون صادقاً أولكي . وفداءه اهللا سیادة عن خارجة هي ،شخصیةال ناقرارات

 .عليَّ أن ُأعید وضه ذهني في اإلتجاه الصحیحو  آلخر

 وهذا فینا، فهو یحیا اآلنو . لناألج حیاته وضعولنا من خالل  لقد تم التعبیر عن محبة یسوع لآلخرین

نا خالل من بذلك القیام خالل من آلخرینمن أجل ا حیاتهواآلن فهو َیَضُع  ذلك، ومع. تهأولوی یزال الاألمر 

 حولسی فهو ذلك، ومع. وهللا ولآلخرین، لنا، األبدیة یأتي بالبركة هولكن الراحة، یجلب الاألمر  هذاإن . نحن

 .نؤمن بذلك كنا إذا ولآلخرین لنا أبدیة بركات إلى دائمًا إنزعاجنا ومشقاتنا

 .الخاصة تهراح إلى ىیسع لم یسوعإن 

 ."َیْشَربَ  َأنْ  ُیِردْ  َلمْ  َذاقَ  َوَلمَّا. ِلَیْشَربَ  ِبَمرَاَرةٍ  َمْمُزوجاً  َخال�  َأْعَطْوهُ " :قولت ٣٤: ٢٧ متىبشارة 

 .الشخصیة تناراحإلى  السعي عدمب منا یسوعلقد َطَلَب 

 ."َأِحبَّاِئهِ  َألْجلِ  َنْفَسهُ  َأَحدٌ  َیَضعَ  َأنْ  اَهذَ  ِمنْ  َأْعَظمُ  ُحبٌّ  َألَحدٍ  َلْیَس : "تقول ١٣: ١٥بشارة یوحنا  
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 أن بعد خدمته في ثمراً مُ  الوقت معظمفي بولس كان في  أنب ستالحظ الرسل، أعمال مَت بقراءة سفرإذ قُ 

 .البدني الضرب وحتى االضطهاد من عانى قد كان

 سبورجون،. أتش. سي كتبلقد 

فراٍش  في السماء إلى ركببأن ن أننا لم ُنوَعدَ  وكما الصلیب، دموع طریق عن المجد لىإ سیرن أن علینا

 .قبلنا من نائآبا كما وجدهُ  ،وعراً  الطریق نرى عندما ملاأل بخیبة ُنصابَ  ال أن یجبف ،الناعم ریشالمن 
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 النابعة من العالء قوةالوتظهر  تتبینلكي  جیشهأن ُیقلل عدد  جدعون مثل عسكري قائدل بالطبع، لقد قال اهللا

إن  .عمالقةلیتحدوا ال العمیقة الودیان في غامرةالمُ  على من األوالد الُرعاة قلیالً  مُ لهِ یُ  اهللاإن . وضوحٍ  أكثرَ ب

وُأعطيَّ لهم إنتصارًا عسكریًا من خالل  البحر، حافة عند منها میؤوس حالة في شعب اهللا الُمختار قد ُوِضعوا

. ْسَطْبلاإلِ  في وُرعاة ُبسطاء ،النهر في عائمةال ساللال من الُمختارین قادتهوقد أقاَم . دورانهم في حركة دائریة

 .ظروفه واستحالة الجنس البشري تواضعب رُ سَّ یُ  نهُ إ

 إن ُعقم . قوتهوُیبّین  یوضحإن الضعف . لقوته الطریق مهدت )الُمستحیل( ستحالةاالو  التواضعإن 

 ".اعرضهب یتمتع هوف قوته، إلى ننظر عندما. لقدرته منصة وه اإلنسان

هد ُأجاو ُنصرة والَغَلبة، ال عملیة خاللبینما أجتاز من و  المقدس، الكتاب من وبأدلة ،الشخصیة خبرتي في

د لق .نهایةال في بالخیر دائماً فإن اهللا یأتي  صارعة،المُ  مباراة عن التراجع ولیس اإلیمان،في  الجهاد الَحَسنْ 

. منذ الخلیقة القانون هذا یسوع لقد وضع. رأیت الكثیرین یتباركون دائمًا بسبب ما اجتزُت أنا فیه وَغَلبتُ 

قانونیة  كانت ربما والتي ،حاول إرتكاب اللعنة ،ةالطریق فسنوب. أصلب رجُال بارًا، حینئٍذ َسُیهَزُم الجاني

 یمة هز حینئٍذ  أیضاً  وسیتم یسوع،ل )األبرار( الصالحین التابعین أحد على الماضي، في وساریة المفعول

 بشأن یلي ما الكتاب ویقول. خرىاأل هغنائم أو ممتلكاته جمیع عن اإلفراج سیتم ذلك، من كثراألو . الجاني

 .خرین من خالل َغَلَبتكتحریر اآل

 َمَلُكوتُ  َعَلْیُكمْ  َأْقَبلَ  َفَقدْ  الشََّیاِطینَ  ُأْخِرجُ  اهللاِ  ِبِإْصِبعِ  ُكْنتُ  ِإنْ  َوَلِكنْ : "یقول ٢٢-٢٠: ١١ لوقا بشارة

 َیْغِلُبهُ  َفِإنَّهُ  ِمْنهُ  َأْقَوى ُهوَ  َمنْ  اءَ جَ  َمَتى َوَلِكنْ  .َأَمانٍ  ِفي َأْمَواُلهُ  َتُكونُ  ُمَتَسلِّحاً  َداَرهُ  اْلَقِويُّ  َیْحَفظُ  ِحیَنَما .اهللاِ 

 ."َغَناِئَمهُ  َوُیَوزِّعُ  َعَلْیهِ  اتََّكلَ  الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسَالَحهُ  َوَیْنِزعُ 

 فرحاً  نهتف أن مكننایُ حینئٍذ  بالفعل، وامزِ هُ الذین ُیحاولون تعذیبنا قد  األعداء جمیع أنب یقیناً  نعرف عندما

وُهم  بالسالسلالُمكبلین  أعدائهسائرًا أمام  یسوع الملك بقیادة ظافرال موكبال ،أذهاننا ونیع في نرى، بینما

 .على مرأى الجمیع وراءهیسیرون 

 ُمَساِمحاً  َمَعُه، اْحَیاُكمْ  َجَسِدُكْم، َوَغَلفِ  اْلَخَطاَیا ِفي اْمَواتاً  ُكْنُتمْ  َوإِذْ : "تقول ١٥-١٣: ٢ كولوسي رسالة

كَّ  َمَحا ِإذْ  اْلَخَطاَیا، ِبَجِمیعِ  َلُكمْ   اْلَوَسطِ  ِمنَ  َرَفَعهُ  َوَقدْ  َلَنا، ِضّداً  َكانَ  الَِّذي اْلَفرَاِئِض، ِفي َعَلْیَنا الَِّذي الصَّ

ِلیِب، ایَّاهُ  ُمَسمِّراً  َیاَساتِ  َجرَّدَ  ِإذْ  ِبالصَّ  ."ِفیهِ  ِبِهمْ  َظاِفراً  ِجَهارًا، اْشَهَرُهمْ  َوالسََّالِطینَ  الرِّ
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 الرَّبِّ  َمَناِظرِ  ِإَلى آِتي َفِإنِّي. َأْفَتِخرَ  َأنْ  ُیواِفُقِني الَ  ِإنَّهُ : "یقول ١٠-١: ١٢رسالة كورنثوس الثانیة 

 َلْستُ  اْلَجَسِد؟ َخاِرجَ  َأمْ  َأْعَلُم، َلْستُ  اْلَجَسِد؟ َأِفي. َسَنةً  َعْشَرةَ  َأْرَبعَ  َقْبلَ  اْلَمِسیحِ  ِفي ِإْنَساناً  َأْعِرفُ  .َوإِْعَالَناِتهِ 

 َلْستُ  اْلَجَسِد؟ َخاِرجَ  َأمْ  اْلَجَسدِ  َأِفي. اِإلْنَسانَ  َهَذا َوَأْعِرفُ  .الثَّاِلَثةِ  السََّماءِ  ِإَلى َهَذا اْخُتِطفَ . ْعَلمُ یَ  اهللاُ . َأْعَلمُ 

نْ  َیُسوغُ  َوالَ  ِبَها، ُیْنَطقُ  الَ  َكِلَماتٍ  َوَسِمعَ  اْلِفْرَدْوِس، ِإَلى اْخُتِطفَ  َأنَّهُ  .َیْعَلمُ  اهللاُ . َأْعَلمُ   ِمنْ  .ِبَها َیَتَكلَّمَ  َأنْ  َسانٍ ِإلِ

 َغِبّیًا، َأُكونُ  الَ  َأْفَتِخرَ  َأنْ  َأَرْدتُ  ِإنْ  َفِإنِّي .ِبَضَعَفاِتي ِإالَّ  َأْفَتِخرُ  الَ  َنْفِسي ِجَهةِ  ِمنْ  َوَلِكنْ . َأْفَتِخرُ  َهَذا ِجَهةِ 

 ِبَفْرطِ  َأْرَتِفعَ  َوِلَئالَّ  .ِمنِّي َیْسَمعُ  َأوْ  َیرَاِني َما َفْوقَ  ِجَهِتي ِمنْ  َأَحدٌ  َیُظنَّ  ِلَئالَّ  َأَتَحاَشى َوَلِكنِّي. اْلَحقَّ  َأُقولُ  َألنِّي

 الرَّبِّ  ِإَلى َتَضرَّْعتُ  َهَذا ِجَهةِ  ِمنْ  .َأْرَتِفعَ  ِلَئالَّ  ِلَیْلِطَمِني الشَّْیَطاِن، َمَالكَ  اْلَجَسِد، ِفي َشْوَكةً  ُأْعِطیتُ  اِإلْعَالَناِت،

ِتي َألنَّ  ِنْعَمِتي، َتْكِفیكَ «: ِلي َفَقالَ  .ُیَفاِرَقِني َأنْ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  ْعفِ  ِفي ُقوَّ  َأْفَتِخرُ  ُسُرورٍ  َفِبُكلِّ . »ُتْكَملُ  الضُّ

َعَفاِت  ُأَسرُّ  ِلَذِلكَ  .اْلَمِسیحِ  ُقوَّةُ  َعَليَّ  َتِحلَّ  ِلَكيْ  َضَعَفاِتي، ِفي ِباْلَحِريِّ  ُرورَ  َوالشَّتَاِئمِ  ِبالضَّ  َواِالْضِطَهاَداتِ  اتِ َوالضَّ

یَقاتِ   ."َقِويٌّ  َأَنا َفِحیَنِئذٍ  َضِعیفٌ  َأَنا ِحیَنَما َألنِّي. اْلَمِسیحِ  َألْجلِ  َوالضِّ

 ي ه رأیي، في اهللا، نعمةإن . ةكافی تكانها ولكن ،ال تكفي نعمتهبأن  بولسل یقل لم الرب أنب الحظ

 نأ ستطیعإنني أ. بها یحیا أن إنسانٍ  مجردُیمكن ل ال التي األشیاء تلكیعمل ویحیا من خالل  ،فیكَ  المسیح

  النحو على الفوائد في التأمل إلى بحاجة أننيف جسدي، فياللعنات الجیلیة  علىأنا  أتغلب بینما نهإ لك، قولأ

 المرارةإن  السهم؛ مثلُتهاجمنا اإلحباطات  أحیاناً . اإلستمرار جلأ من الرسول بولس لْ بَ قِ  من علیه المنصوص

 بغض النهایة، في ولكن. وأقبلهم بهمجعلي أن ُأَرِحَب  محاولة في ذهني حول والسخط یحومون واالستیاء

َعَفاتِ  ُأَسرُّ  ِلَذِلكَ : "بولس مع أقول فإنني اآلن، هذا كتابة أثناء حتى ،كیف أشعر عن النظر  َوالشَّتَاِئمِ  ِبالضَّ

ُروَراتِ  یَقاتِ  َواِالْضِطَهاَداتِ  َوالضَّ  ."َقِويٌّ  َأَنا َفِحیَنِئذٍ  َضِعیفٌ  َأَنا ِحیَنَما ألَنِّي. اْلَمِسیحِ  َألْجلِ  َوالضِّ

 على كونی أن الذي كان لبولس، فعلیه ،"اإلیمان من نوعال" هذامثل  ألحدٍ  یكون أن أجل منف ذلك، ومع

 طریق عن یأتي اإلیمانإن . ةنتظممُ بصورة  ،الریما الخاص له صوته، سمعوأن ی اهللا، مع ستمرمُ  اتصال

 ).١٧: ١٠ رومیةرسالة ( یتكلموهو  هللاإلى ا ستماعاإل

 ٤.تأمالته إحدى فيكریس تیجرین  كتبلقد 

 وقد . الذاتي االكتفاء لتحقیق والسعي) الثقة بالنفس( باإلستقاللیة عجبنُ  أنإن ُمعظمنا قد تدربوا على "

كال  اهللا؟ لمةك من ذلك علمنات قد ولكن. فیهِ  رغوبٌ مو  ُمْسَتَحبّ  أمرٌ هو  ناسَ أنفُ  رعایة بأن االعتقاد إلىانقدنا 

 ۱۸) حزیران(صفحة یونیو  ۲۰۰۸. كارول ستریم، والیة إلینوي. بیت تیندال للنشر. أعبد الملك. كریس تیجرین  ٤
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 ُیْبِرئَ  َلنْ  َوَلِكنَّهُ . َواْلَخِطیَّةِ  َواْلَمْعِصَیةِ  اْالْثمِ  َغاِفرُ . اُلوفٍ  اَلى اْالْحَسانِ  َحاِفظُ : "یقول ٧: ٣٤سفر الخروج 

 ."َوالرَّاِبعِ  الثَّاِلثِ  اْلِجیلِ  ِفي االْبَناءِ  اْبَناءِ  َوِفي االْبَناءِ  ِفي االَباءِ  اْثمَ  ُمْفَتِقدٌ . اْبرَاءً 

 .الجسد فيالتي  تهشوك مع راحًة وتعزیةً  سبولوجد  لماذا نفحص دعونا

 في یستمر أنهب أعتقد الذي ١١الثانیة األصحاح  كورنثوسرسالة  في بولس قاله ما راجعأُ  أن أود ،أوالً 

األصحاح  في وصفهاالتي  عاناةالمُ  أنب وٕانني أؤمن. هجسد فيالتي  شوكةال عن یتحدث حیث ١٢األصحاح 

 .أشارت إلى شوكته ١١

 أتباع قتلحتى و  اضطهاد من خالل للغایة سیئةال بذورال من الكثیر زرع فقد فریسیاً  بولس كان عندما

منهم تلك   أجدادًا قد َوَرثَ  بولسكان  هأنب أیضاً  مكنالمُ  منو . أتت علیه لعنةً  بَ بَ سَ قد  هذا أنب وأعتقد. یسوع

 على یسوع هالَ مَ حَ  قد اللعنات هذه وأن المسیح، مع بَ لِ صُ  قد أنهب بولس عرففقد  ذلك، ومع. اللعنات

لقد . خالله من اآلخرین خیر أجل من عملبأن ت الهجمات لهذه لسماحقرر بولس با لذا. من أجله الصلیب

 حاربكمُ  السماویة المحكمة قاعة إلى قد اقتادتهُ  علیه أتيت أن تحاول كانت التي اللعنات أنب بولس كتشفإ

فإن ذلك هو  رأیي، في. تلك الَغَلبةل نتیجةك خریناآلمن أعُیْن  غماماتال وٕازالة علیها التغلب هیمكن حیث

لقد َقِبَل یسوع لعنة . یسوع من ا الفكرهذ سبول ثَ رَ وَ لقد . عدم احتقارُه وازدراءه واستخفافه بهم في السبب

لقد . الشیطان مَ زَ هَ  حیث السماویة المحكمة قاعة إلى به أدى الذي األمر ،جمیع البشر في بستان َجثسیماني

 .وقد إمَتَص لعناتنا الصلیب، على الشوك من اً تاج وعیس ارتدى

 .َواِحَدةً  ِإالَّ  َجْلَدةً  َأْرَبِعینَ  َقِبْلتُ  َمرَّاتٍ  َخْمَس  اْلَیُهودِ  ِمنَ : "یقول ٣٣-٢٤: ١١الثانیة  كورنثوس رسالة

 .اْلُعْمقِ  ِفي َقَضْیتُ  َوَنَهاراً  َلْیالً . السَِّفیَنةُ  ِبيَ  اْنَكَسَرتْ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ . ُرِجْمتُ  َمرَّةً . ِباْلِعِصيِّ  ُضِرْبتُ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ 

 ِفي ِبَأْخَطارٍ . اُألَممِ  ِمنَ  ِبَأْخَطارٍ . ِجْنِسي ِمنْ  ِبَأْخَطارٍ . ُلُصوصٍ  ِبَأْخَطارِ . ُسُیولٍ  ِبَأْخَطارِ . َكِثیَرةً  ِمرَاراً  ِبَأْسَفارٍ 

یَّةِ  ِفي ِبَأْخَطارٍ . اْلَمِدیَنةِ   ِمرَاراً  َأْسَهارٍ  ِفي. َوَكدٍّ  َتَعبٍ  ِفي .َكَذَبةٍ  ِإْخَوةٍ  ِمنْ  ِبَأْخَطارٍ . اْلَبْحرِ  ِفي َطارٍ ِبَأخْ . اْلَبرِّ

. َیْومٍ  ُكلَّ  َعَليَّ  التَّرَاُكمُ : َذِلكَ  ُدونَ  ُهوَ  َما َعَدا .َوُعْريٍ  َبْردٍ  ِفي. َكِثیَرةً  ِمرَاراً  َأْصَوامٍ  ِفي. َوَعَطشٍ  ُجوعٍ  ِفي. َكِثیَرةً 

 اِالْفِتَخاُر، َیِجبُ  َكانَ  ِإنْ  أَْلَتِهُب؟ الَ  َوَأَنا َیْعُثرُ  َمنْ  َأْضُعُف؟ الَ  َوَأَنا َیْضُعفُ  َمنْ  .اْلَكَناِئسِ  ِبَجِمیعِ  ِتَمامُ اِالهْ 

 ِفي .َأْكِذبُ  َلْستُ  َأنِّي َیْعَلمُ  اَألَبِد، ِإَلى ُمَباَركٌ  ُهوَ  الَِّذي اْلَمِسیِح، َیُسوعَ  َربَِّنا َأُبو اَللَّهُ  .ُضْعِفي ِبُأُمورِ  َفَسَأْفَتِخرُ 

 ِمنَ  َزْنِبیلٍ  ِفي َطاَقةٍ  ِمنْ  َفَتَدلَّْیتُ  ُیْمِسَكِني، َأنْ  ُیِریدُ  الدَِّمْشِقیِّینَ  مِدیَنةَ  َیْحُرُس  َكانَ  اْلَمِلكِ  اْلَحاِرثِ  َواِلي ِدَمْشقَ 

 ."َیَدْیهِ  ِمنْ  َوَنَجْوتُ  السُّوِر،

٦٥ 
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 َألْجِلُكْم، ِلي اْلُمْعَطى اهللاِ  َتْدِبیرِ  َحَسبَ  َلَها، َخاِدماً  اَنا ِصْرتُ  الَِّتي: "تقول ٢٧-٢٥: ١رسالة كولوسي 

 انْ  اهللاُ  ارَادَ  الَِّذینَ  ِلِقدِّیِسیِه، اْظِهرَ  َقدْ  اآلنَ  َلِكنَّهُ  اِل،اَألْجیَ  َوُمْنذُ  الدُُّهورِ  ُمْنذُ  اْلَمْكُتومِ  السِّرِّ  .اهللاِ  َكِلَمةِ  ِلَتْتِمیمِ 

 ."اْلَمْجدِ  َرَجاءُ  ِفیُكمْ  اْلَمِسیحُ  ُهوَ  الَِّذي اُألَمِم، ِفي السِّرِّ  َهَذا َمْجدِ  ِغَنى ُهوَ  َما ُیَعرَِّفُهمْ 

 فقد  ،اْلَمِسیحِ  َشَداِئدِ  َقاِئَص نَ  بخصوص أعاله ٢٤: ١ كولوسيرسالة  بولس كتب عندما أنهب إنني أؤمن

 المسیح آالم أنب تأكیدكل بو  إنني أؤمن. ذلك عن الناتجة َغَلبةوال اآلالم، تلكونشر  توزیع إلى فقط یشیر كان

 قوىال على الهزیمة تلكونشر  توزیعب هللا لسماحهي ا اآلن مهمتنا ولكن الشر، هزیمةفیها كل الكفایة ل كانت

 .اخاللن من شیطانیةال

أن ُأصبح تدریجیًا أكثر ُعمقًا ( َألْعِرَفهُ ) ألن غرضي الُمقرر هو(" :قولت ١١-١٠: ٣فیلبيرسالة 

 التي( ِقَیاَمِتهِ  َوُقوَّةَ  ،)وضوحاً  وأكثر أكبر بقوة شخصهوارتباطًا وثیقًا معه، وأن ُأدرك وُأمیز وأفهم عجائب 

روحیًا ( َأْبُلغُ  َلَعلِّي ،)في الرجاء( ِبَمْوِتهِ ) بالروح إلى صورته( اً ُمَتَشبِّه آَالِمِه، َوَشِرَكةَ  ،)المؤمنین على تنطبق

 .")حتى بینما أنا في الجسد( اَألْمَواتِ ) التي ترفعني( ِقَیاَمةِ  ِإَلى )وأخالقیًا ومعنویاً 

 .بولس شوكة

وٍم من وفي ی. الجسد في بولس شوكة حول الشائعة النظریات من كثیرال مع أتفق أكن لمعدیدة  لسنوات

إن . اللعنة إلى عادةً  شیرتُ  المقدس الكتاب في "شوكة"إن كلمة . األیام وفجأًة جاء هذا التعریف ببساطة لذهني

 الرئیسي الموضوع عن بعیداً  یؤخذ أن ینبغي ال هأنعلى  توافق ال كنت إذا وحتى رأیي، هو هنا أكتبه ما

 .الفصل هذا وفكرة

 الَِّتي الشََّجَرةِ  ِمنَ  َواَكْلتَ  اْمرَاِتكَ  ِلَقْولِ  َسِمْعتَ  النَّكَ «: ِالَدمَ  َوَقالَ : "یقول ١٨-١٧: ٣ التكوین سفر

 ُتْنِبتُ  َوَحَسكا َوَشْوكا .َحَیاِتكَ  ایَّامِ  ُكلَّ  ِمْنَها تَاُكلُ  ِبالتََّعبِ . ِبَسَبِبكَ  االْرُض  َمْلُعوَنةٌ  ِمْنَها تَاُكلْ  ال: َقاِئال اْوَصْیُتكَ 

 ."اْلَحْقلِ  ُعْشبَ  َوتَاُكلُ  َلكَ 

ته شوك أنب ظنُ أ فإنني ولذلك،. اآلدمیة طبیعتنا إلى شیرتُ  أنها على "الجسد"كلمة  عادةً  یستخدمإن بولس 

لقد . أجداده خطیةبسبب  أو/ و ةیخصشال خطیته بسبب إما طارده،تُ  التي اللعنةهي  كانت الجسد في التي

 .لیحمل عنه تلك الخطیة یسوعب هُ لقاء قبل حیاته في للبر الذاتي الدیني النشاط من یكفي ما كان لبولس

تلك  یسوعلقد َكَسَر . والرابع الثالث الجیل حتى سینتقل لجیلنا اإلثم القانون أنب لموسى اهللا قال كما

 .أن نغلب بالفعل أجل من اآثاره بعض علینا أن نختبر األحیان من كثیرٍ  في ناولكن لعنة،ال

٦٤ 
 



 آالم وُمعاناة بولس - الثامنالفصل 

 َأْیضاً  َنْحنُ  َسُیِقیُمَنا َیُسوعَ  الرَّبَّ  َأَقامَ  الَِّذي َأنَّ  َعاِلِمینَ  .َأْیضاً  مُ َنَتَكلَّ  َوِلَذِلكَ  ُنْؤِمنُ  َأْیضاً  َنْحنُ  -» َتَكلَّْمتُ 

صالح اهللا والبركة ( النِّْعَمةُ  َتُكونَ  ِلَكيْ  َأْجِلُكْم، ِمنْ ) تعمل( ِهيَ  اَألْشَیاءِ  َجِمیعَ  َألنَّ  .َمَعُكمْ  َوُیْحِضُرَنا ِبَیُسوَع،

ال نكتئب تمامًا، أو ( َنْفَشلُ  الَ  ِلَذِلكَ  .اهللاِ  ِلَمْجدِ  الشُّْكرَ ) وُتضیف( َتِزیدُ  ِباَألْكَثِریَن، َكُثَرتْ  َقدْ  َوِهيَ ) الروحیة

 َفَیْوماً  َیْوماً  َیَتَجدَّدُ  َفالدَّاِخلُ  ،)أكثر فأكثر( َیْفَنى اْلَخاِرجُ  ِإْنَساُنَنا َكانَ  َوإِنْ  َبلْ . )ُننهك، َنكَِّل بسبب الخوف

بما ال ُیقاس، ما یفوق كل ( َأَبِدّیاً  َمْجدٍ  ِثَقلَ  َفَأْكَثرَ  َأْكَثرَ  َلَنا تُْنِشئُ  اْلَوْقِتیَّةَ  ِضیَقِتَنا ِخفَّةَ  نَّ ألَ  .)أكثر فأكثر(

 ُتَرى، الَِّتي اَألْشَیاءِ  ِإَلى َناِظِرینَ  َغْیرُ  َوَنْحنُ  .)مجٌد فائٌق وُمتسٌع جدًا وسعادة ال تنتهي/ المقاییس والحسابات

الترجمة الموسعة  ."َفَأَبِدیَّةٌ  ُتَرى الَ  الَِّتي َوَأمَّا ،)، قصیرة وعابرةزائلة( َوْقِتیَّةٌ  ُتَرى الَِّتي َألنَّ . ُتَرى الَ  الَِّتي ِإَلى َبلْ 

 .للكتاب المقدس

 .آلخرینا لحیاة الذي یؤدي" موتنا"بخصوص  باستمراریكتب  سبولكان لقد 

 . وعالموض هذا بخصوص آیات كتابیة عدة یلي فیما

 ُیْسَتْعَلنَ  َأنْ  اْلَعِتیدِ  ِباْلَمْجدِ  ُتَقاُس  الَ  اْلَحاِضرِ  الزََّمانِ  آَالمَ  َأنَّ  َأْحِسبُ  َفِإنِّي: "تقول ١٨: ٨ رومیة رسالة

 ."ِفیَنا

  ."َأَحبََّنا ِبالَِّذي اْنِتَصاُرَنا َیْعُظمُ  َجِمیِعَها َهِذهِ  ِفي َوَلِكنََّنا: "تقول ٣٧: ٨ رومیة رسالة

 َداُودَ  َنْسلِ  ِمنْ  اَألْمَواتِ  ِمنَ  اْلُمَقامَ  اْلَمِسیحَ  َیُسوعَ  ُاْذُكرْ : "تقول ١٣-٨: ٢ة تیموثاوس الثانیة رسال

 َأْصِبرُ  اَأنَ  َذِلكَ  َألْجلِ  .ُتَقیَّدُ  الَ  اهللاِ  َكِلَمةَ  َلِكنَّ . َكُمْذِنبٍ  اْلُقُیودَ  َحتَّى اْلَمَشقَّاتِ  َأْحَتِملُ  ِفیهِ  الَِّذي ِإْنِجیِلي، ِبَحَسبِ 

 َمْجدٍ  َمعَ  َیُسوعَ  اْلَمِسیحِ  ِفي الَِّذي اْلَخَالصِ  َعَلى َأْیضاً  ُهمْ  َیْحُصُلوا ِلَكيْ  اْلُمْختَاِریَن، َألْجلِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى

 ِإنْ . َمَعهُ  َأْیضاً  َفَسَنْمِلكُ  َنْصِبرُ  ُكنَّا نْ إِ  .َمَعهُ  َأْیضاً  َفَسَنْحَیا َمَعهُ  ُمْتَنا َقدْ  ُكنَّا ِإنْ  َأنَّهُ : اْلَكِلَمةُ  ِهيَ  َصاِدَقةٌ  .َأَبِديٍّ 

 ."َنْفَسهُ  ُیْنِكرَ  َأنْ  َیْقِدرَ  َلنْ  َأِمینًا، َیْبَقى َفُهوَ  ُأَمَناءَ  َغْیرَ  ُكنَّا ِإنْ  .َسُیْنِكُرَنا َأْیضاً  َفُهوَ  ُنْنِكُرهُ  ُكنَّا

ْلحَ  َعاِمالً  ِسِه،ِلَنفْ  اْلُكلَّ  ِبهِ  ُیَصاِلحَ  َوَأنْ : "تقول ٢٠: ١رسالة كولوسي   َسَواءٌ  ِبَواِسَطِتِه، َصِلیِبِه، ِبَدمِ  الصُّ

 ."السََّماَواتِ  ِفي َما امْ  اَألْرضِ  َعَلى َما َكانَ 

 َنَقاِئَص ) جانبنا من( َوُأَكمِّلُ  َألْجِلُكْم، اَالِمي ِفي اْفَرحُ  اآلنَ ) حتى( الَِّذي: "تقول ٢٤: ١رسالة كولوسي 

 ."اْلَكِنیَسةُ  ُهوَ  الَِّذي: َجَسِدهِ  َألْجلِ  ِجْسِمي يفِ  اْلَمِسیحِ  َشَداِئدِ 

٦۳ 
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ذلك یحدث من  أؤمن إنني ذلك؟ یحدث كیف. ن ُتزال أوالً أیجب التي إن ذلك الشيء هو ُغماماتهم . لها

 أیضاً  إنني أؤمن. عنهم نیابةبال َیغِلبْ  شخص قبل من أو ،بدًال منهم لُیطلقهم أحراراً  شخصخالل َتَشُفْع 

یقوم بنصیبه بالكرازة باإلنجیل، فقد وبینما كان . اعنه وكتب الرسول بولسالرسول  التي اكتشفها الحقیقةب

ألن نكون واّعین  بحاجة دائماً  إننا. لكي تنفتح عیون الُعمي عاناةالمُ  من نصیبهب القیام علىُدعيَّ أیضًا 

 .شاركةللمُ  مدعوون وٕاننا باستمرار، حدثت جداً  وحقیقیة كثفةمُ  روحیة حرباً  ناكهُ  أنب ،وُمدركین

 .إنتزاع الُغمامات كیفیة عن بولس یكتب ٤-٣حاح الثانیة األص كورنثوس رسالة في

 َعَلى َمْوُضوعٌ  اْلُبْرُقعُ  ُموَسى، ُیْقرَأُ  ِحینَ  اْلَیْوِم، َحتَّى َلِكنْ " :قولت ١٦-١٥: ٣الثانیة  كورنثوسرسالة 

 ."اْلُبْرُقعُ  ُیْرَفعُ  الرَّبِّ  ِإَلى )بتوبة( َیْرِجعُ  ِعْنَدَما َوَلِكنْ  .َقْلِبِهمْ 

  ،الصالح منحنا( ُرِحْمَنا َكَما اْلِخْدَمةُ  َهِذهِ  َلَنا ِإذْ  َذِلَك، َأْجلِ  ِمنْ " :قولت ١: ٤الثانیة  وسكورنثرسالة 

، أو )ال نكتئب، ال نفقد الحیویة والنشاط، ال نفُتر، وال نیأس( َنْفَشلُ  الَ  ،)الخالص وخاصةً  والفرص، والفوائد،

 .ة الموسعة للكتاب الُمقدسالترجم ."ُیغشى علینا اإلرهاق والتعب واإلنهاك

 ُهوَ  َفِإنََّما َمْكُتومًا، )األخبار السارة( ِإْنِجیُلَنا َكانَ  ِإنْ  َوَلِكنْ " :قولت ١٨-٣: ٤الثانیة  كورنثوسرسالة 

الذین یموتون روحیًا، ( اْلَهاِلِكینَ  ِفي) الُمبهم والُمغطى بالحجاب الذي یمنع ویعوق معرفة اهللا( َمْكُتومٌ 

لئال یتمكنوا من رؤیة ( اْلُمْؤِمِنینَ  َغْیرِ  َأْذَهانَ  َأْعَمى َقدْ  الدَّْهرِ  َهَذا ِإَلهُ  ِفیِهمْ  الَِّذینَ  ،، )لبائدینالضائعین، ا

 َأْنُفِسَنا،بِ  َنْكِرزُ  َلْسَنا َفِإنََّنا .اهللاِ  ُصوَرةُ  ُهوَ  الَِّذي ،)المسیا( اْلَمِسیحِ  َمْجدِ  ِإْنِجیلِ  ِإَناَرةُ  َلُهمْ  ُتِضيءَ  ِلَئالَّ  ،)الحق

 َأنْ  َقالَ  الَِّذي اهللاَ  َألنَّ  .َیُسوعَ  َأْجلِ  ِمنْ  َلُكمْ  )خداماً ( َعِبیداً  )ُمجرد( ِبَأْنُفِسَنا َوَلِكنْ  َرّبًا، َیُسوعَ  ِباْلَمِسیحِ  َبلْ 

َناَرةِ  ُقُلوِبَنا، ِفي َأْشَرقَ  الَِّذي ُهوَ  ُظْلَمٍة، ِمنْ  ُنورٌ  ُیْشِرقَ   َمْعِرَفةِ ) معرفة جالل وعظمة اهللاإضاءة نور  عُ لُیشِ ( ِإلِ

 اْلَكْنزُ  َهَذا َلَنا َوَلِكنْ  .)المسیا( اْلَمِسیحِ  َیُسوعَ  َوْجهِ  ِفي) كما تتجلى في الشخص وتظهر وُتعلَّنَ ( اهللاِ  َمْجدِ 

مضغوطین ( ُمْكَتِئِبینَ  .ِمنَّا الَ  ِللَّهِ  اْلُقوَّةِ  َفْضلُ  ِلَیُكونَ  َخَزِفیٍَّة، َأَوانٍ  )، ضعفاءبشر( ِفي) النور اإللهي لإلنجیل(

 ُمْضَطَهِدینَ  .َیاِئِسینَ  َغْیرَ  َلِكنْ  ُمَتَحیِِّریَن،. ُمَتَضاِیِقینَ  َغْیرَ  َلِكنْ  َشْيٍء، ُكلِّ  ِفي )ومعصورین وُمحتاجین

 ُكلَّ  اْلَجَسدِ  ِفي َحاِمِلینَ  .َهاِلِكینَ  َغْیرَ  َلِكنْ  َمْطُروِحیَن،. )لنكون لوحدنا( َمْتُروِكینَ  َغْیرَ  َلِكنْ  ،)وُمساقین بعنفٍ (

 )نختبر( ُنَسلَّمُ  اَألْحَیاءَ  َنْحنُ  َألنََّنا .َجَسِدَنا ِفي َأْیضاً  َیُسوعَ  َحَیاةُ ) قیامة( ُتْظَهرَ  ِلَكيْ  َیُسوَع، الرَّبِّ  ِإَماَتةَ  ِحینٍ 

 ِفیَنا، َیْعَملُ  اْلَمْوتُ  ِإذاً  .اْلَماِئتِ  َجَسِدَنا ِفي َأْیضاً  َیُسوعَ  َحَیاةُ ) قیامة( َتْظَهرَ  ِلَكيْ  َیُسوَع، َأْجلِ  ِمنْ  ِلْلَمْوتِ  َداِئماً 

 ِلَذِلكَ  آَمْنتُ « اْلَمْكُتوبِ  َحَسبَ  َعْیُنُه، اِإلیَمانِ  ُروحُ  َلَنا َفِإذْ  .ِفیُكمْ ) لكي تعمل( اْلَحَیاةُ ) إنها ألجل( َوَلِكنِ 

٦۲ 
 



 آالم وُمعاناة بولس - الثامنالفصل 

 الفصل الثامن

 بولس وُمعاناة مآال

 

 ) ُمتطرفة( رادیكالیة حیاة الواقع في كانت حیاته أنب أفهم فإنني بولس، الرسولالخاصة ب الكتابات في

حتى وٕان ُكنا مدعوین لنحیا  أنهإنني أؤمن ب. حیاته في الكثیر أنجز نفسه الوقت وفي كثیراً  عانىلقد . جداً 

 .منه لنتعلمه الكثیر هناك یزال ال أنهحیاة الرسول بولس، إال ل ماثلةمُ حیاًة 

لقد كان الرسول  .اآلخرون لكي یحیا" الموتِ " من أنواعٍ من خالل  رُ مُ یَ  خصٍ شَ لِ  ثالٌ مِ  يه بولس حیاةإن 

 هذاب یتعلق فیما اً خاص اً حیوَ  أعطاهقد  اهللا أنب وأعتقد. اآلخرون یحیا لكي هذه، "الموت" لفكرة بولس ُمالزماً 

 .عاناتهمُ  فوائد باستمرار رىی أن ان بإمكانهك وهكذا. الروحي المفهوم

بأننا بینما ُنعاني  ،ه شهادتي واختباريوهذ ،فإنني أؤمن ذلك، ومع" عاناةلمُ ل نسعى" بأن أقترح ال إنني

. االبتهاج حد إلى تتصاعد سوف الصعبة األوقات خاللونتألم، فإن رجاءنا وُقدرتنا على االحتمال والصبر 

وسیكون . إیماننا لشيٍء ما بأن ُیزحزح مكنیُ  الف الروحي، العالم في ما یحدث بخصوص الحق عرفنا إذا

 .األبدیة هأغراضألجل  واجهتنا التي الصعوبات اهللا استخدم كیف ونرىبإمكاننا أن ننظر إلى الوراء 

 .الناس أعین على الموضوعة )اْلُبْرُقعُ ( ماماتغُ بال ما یتعلق بولس فَ رَ عَ لقد 

الثانیة  كورنثوسرسالة  في ولكن. األولى كورنثوسرسالة  في الروح مواهب عن سولالر  بولس كتبلقد 

رسالة  في أدناه إقرأ ."الحیاة لكَ  عطىتُ  لكي فيَّ  لُ عمَ یَ  الموتإن " :هي والتي ختلفة،مُ على خدمة  أكدفق 

 أولئك ذهانأ في الُمشرق النور مع معاناته سبول یربط كیف وانظر ،٤و ٣الثانیة األصحاحین  كورنثوس

 .الشیطان قد أعماهم الذین

الثانیة األصحاح  كورنثوسرسالة ( الحقیقة رؤیة ُیمكنهم ال بحیث أعینهم على غمامات لدیهم الناسإن 

 من الحیاة ُیعِرفونَ  همف أخرى، بعبارة أو ،تماماً  طبیعیة تجربة اعتبارهاب الحیاة هذه إلى ینظرون فهم). ٣

. للغایة روحي عالم في نعیش أنناب هي الحقیقة ولكن. ةالخمس حواسهم اسطةبو  ما یرونه ویختبرونه خالل

 ،السارة خباراألب تخبرهم أن حاول ثم ومن الحقیقة، هذهب إقناعه حاولو ما  شخصٍ  إلىحاول فقط أن تذهب 

 /له قتربت أن قبل الشخص لهذا شيء حدث قد یكن لم ما ،في أغلب األوقات جدوى نها بالستجد أ. اإلنجیل

٦۱ 
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 من إسرائیل بنيخروج  إلى باإلضافة. أهمیة األكثراألمر  هو هناكالمذكورین  الرجال نفوس فإن بالطبع

 على أو ،)اُألَممْ ( الیهود غیر من العدید یمثل هذا أنب إنني أؤمن. قد تبعهم حشدًا ُمختلطًا عظیماً ف عبودیة،ال

 .الذین كانوا ُأممًا ُجزئیاً  الناس من اً جزء األقل

 !عجزةمُ ال وترقب ،معهُ  عاونتَ . العالمهذا تحریرك أنت وأنا من عبودیة  في االستمرار ریدیُ  یسوعإن 

 

٦۰ 
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من أن  فرعون، لشیطان،ل القانوني غیر من مما َجَعلَ . َغَلبةلل القانوني الشرط تأكملشهادة موسى قد 

 نهإ. بالعجز نشعر عندما لنا شفعتی یسوعإن . جیشهكل و  فرعونُأبیَد و  البحر حَ تِّ فُ  وبالتالي ،یستعبدهم فیما بعد

 .٦١ء األصحاح شعیاسفر إ نظرأ. همتهمُ  تلك هيإن . سجوننا من ُیحررنا الذي هو

 األحمر البحر كانوا عند  الذین أولئك حتى ،أدت هذه الَغَلبة في تحریر اآلخرین كیف رىتل نظرأ اآلنو 

 .مصر في یكونوا لمو 

  طویلة مسافة على كونهم من الرغمب االنتصار هذاب اً جمیع رواتأث كنعان وسكان وموآب، دوم،أ إن قادة

 .ةالفعلی َغَلبةال من

؟ َیا االِلَهةِ  َبْینَ  ِمْثُلكَ  َمنْ " :یقول ١٩-١١: ١٥سفر الخروج   َمُخوفا اْلَقَداَسةِ  ِفي ُمْعَتزّا ِمْثُلكَ  َمنْ  َربُّ

ِتكَ  َتْهِدیهِ . ْیَتهُ َفدَ  الَِّذي الشَّْعبَ  ِبرَاَفِتكَ  ُتْرِشدُ  .االْرُض  َفَتْبَتِلُعُهمُ  َیِمیَنكَ  َتُمدُّ  َعَجاِئَب؟ َصاِنعا ِبالتََّساِبیحِ   اَلى ِبُقوَّ

 اْقِوَیاءُ . اُدومَ  اَمرَاءُ  َیْنَدِهُش  ِحیَنِئذٍ  .َفَلْسِطینَ  ُسكَّانَ  الرَّْعَدةُ  تَاُخذُ . َفَیْرَتِعُدونَ  الشُُّعوبُ  َیْسَمعُ  .ُقْدِسكَ  َمْسَكنِ 

 َیْصُمُتونَ  ِذرَاِعكَ  ِبَعَظَمةِ . َوالرُّْعبُ  اْلَهْیَبةُ  َعَلْیِهمِ  َتَقعُ  .َكْنَعانَ  ُسكَّانِ  َجِمیعُ  َیُذوبُ . الرَّْجَفةُ  تَاُخُذُهمُ  ُموابَ 

 ِمیرَاِثكَ  َجَبلِ  ِفي َوَتْغِرُسُهمْ  ِبِهمْ  َتِجيءُ  .اْقَتَنْیَتهُ  الَِّذي الشَّْعبُ  َیْعُبرَ  َحتَّى. َربُّ  َیا َشْعُبكَ  َیْعُبرَ  َحتَّى َكاْلَحَجرِ 

 َفانَّ  .َواالَبدِ  الدَّْهرِ  اَلى َیْمِلكُ  الرَّبُّ  .َربُّ  َیا َیَداكَ  َهیَّاْتهُ  الَِّذي اْلَمْقِدسِ . ِلَسَكِنكَ  بُّ رَ  َیا َصَنْعَتهُ  الَِّذي اْلَمَكانِ 

 َعَلى َفَمُشوا یلَ اْسرَائِ  َبُنو َوامَّا. اْلَبْحرِ  َماءَ  َعَلْیِهمْ  الرَّبُّ  َوَردَّ  اْلَبْحرِ  اَلى َوُفْرَساِنهِ  ِبَمْرَكَباِتهِ  َدَخَلتْ  ِفْرَعْونَ  َخْیلَ 

 ."»اْلَبْحرِ  َوَسطِ  ِفي اْلَیاِبَسةِ 

 اآلخرین؟ تأثر لماذا

 َمَتى َوَلِكنْ  .َأَمانٍ  ِفي َأْمَواُلهُ  َتُكونُ  ُمَتَسلِّحاً  َداَرهُ  اْلَقِويُّ  َیْحَفظُ  ِحیَنَما: "تقول ٢٢-٢١: ١١بشارة لوقا 

 ."َغَناِئَمهُ  َوُیَوزِّعُ  َعَلْیهِ  اتََّكلَ  الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسَالَحهُ  َیْنِزعُ وَ  َیْغِلُبهُ  َفِإنَّهُ  ِمْنهُ  َأْقَوى ُهوَ  َمنْ  َجاءَ 

إن الغنائم . ١٨األصحاح  رؤیاسفر ال في بابل، سِّرُ  للعالم، الروحي لنظامالتي ل غنائمال قائمة أنظر إلى

 قصة فيالحظ . ینة أیضاً والثم القیمةاألشیاء المالیة و المادیة  الملموسة العناصر من العدید أیضاً  تشمل

: ١٢سفر الخروج . والذهب الفضة ذلك في بما مصر ثروات من الكثیر معهم أخذوا إسرائیل بني أن الخروج

 !المصریین نهب تم كیف عن یحكي ٣٦-٣٥

٥۹ 
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 .خطیةال مثلتُ  خمیرةإن ال. الموضوع اهذ مثلیُ  هللا طاعة في إسرائیل بني الذي أكله  الفطیر ُخبزإن 

 أرض  من والخروج الفصح لعید المذبوح الخروف في أكل طاعتهمفإن الموضوع الهام اآلخر كان  ،أیضاً 

 .بعجلة مصرفي  جاسان

لَ  اْلَیْومَ . ِطیرافَ  تَاُكُلونَ  ایَّامٍ  َسْبَعةَ : "یقول ١٥: ١٢سفر الخروج   ُكلَّ  َفانَّ  ُبُیوِتُكمْ  ِمنْ  اْلَخِمیرَ  َتْعِزُلونَ  االوَّ

لِ  اْلَیْومِ  ِمنَ  َخِمیرا اَكلَ  َمنْ   ."اْسرَاِئیلَ  ِمنْ  النَّْفُس  ِتْلكَ  ُتْقَطعُ  السَّاِبعِ  اْلَیْومِ  اَلى االوَّ

 .شهادتهم كلمة. ٣

 باشرةً مُ أن نتكلم و وظروفنا  ناتحال علىالممسوحة  اهللا كلمةب فعلینا أن نتكلم ،َغَلبةال عملیة في نحنبینما و 

 عن بولسالرسول  یتحدث ٦األصحاح  أفسسرسالة  في. الروح سیف يه اهللا كلمةإن . الشیاطین عداءلأل

 ثم،. وعودناو  نتصارناإ سرقة یحاولون الذین الروحیة الكائنات ضد تنامصارعل الدفاعیة األسلحة من العدید

 تكلمهو أن ن الذي الروح سیف فقط، هجوميال سالحال استخدام بأنه علینا ،١٧: ٦ أفسس سالةر  فيیقول 

  نإ یسوع قالتذكر، لقد . أن نكون في وضع الدفاعالهجوم بعد  هي لالنتصار الوحیدة الطریقةإن . اهللا كلمةب

 دلیَ  هذاإن  .)١٩-١٨ :١٦ متىبشارة ( كنیسةلل الذي سُیعطیه یسوع انالسلطعلى  تقوىال  الجحیم أبواب

 .یواجهنا الذي في الصراع االنتصار الستكمال الهجومیة القوة على

فلم ارى سوى  ذلك، من بدالً و . األحمر البحر عند إسرائیل بني ةشهاد كلمة أرى لمإنني " الرب، سألتلقد 

 ."ولماذا؟ یعمل هذا األمر كیف. خوفًا وشهادًة ضعیفًة منهم

 َفَنْخِدمَ  َعنَّا ُكفَّ : َقاِئِلینَ  ِمْصرَ  ِفي ِبهِ  َكلَّْمَناكَ  الَِّذي اْلَكالمُ  ُهوَ  َهَذا اَلْیَس : "یقول ١٢: ١٤سفر الخروج 

یَّةِ  ِفي َنُموتَ  انْ  ِمنْ  اْلِمْصِریِّینَ  َنْخِدمَ  انْ  َلَنا َخْیرٌ  النَّهُ  اْلِمْصِریِّینَ   ."اْلَبرِّ

 .قتلهمأن یو  خوفهمب كأن ُیمس في الحقله  كان فرعون أنب لي یبدولقد كان 

 .لقد َثَبَت موسى بدًال منهم! نظرأُ  ولكن

 الَِّذي الرَّبِّ  َخالَص  َواْنُظُروا ِقُفوا. َتَخاُفوا ال«: ِللشَّْعبِ  ُموَسى َفَقالَ : "یقول ١٤-١٣: ١٤سفر الخروج 

 َواْنُتمْ  َعْنُكمْ  ُیَقاِتلُ  الرَّبُّ  .االَبدِ  اَلى اْیضا َتُروَنُهمْ  َتُعوُدونَ  ال اْلَیْومَ  اْلِمْصِریِّینَ  رَاْیُتمُ  َكَما َفانَّهُ . اْلَیْومَ  َلُكمُ  َیْصَنُعهُ 

 ."»َتْصُمُتونَ 

، وكانت لبعضهم "األحمر همبحر  عبور" في الناس بعض ُمساعدة محاولة في الوضع، هذا في كنا لقد

ن إ. األحمر البحربهم عبر والعبور  ،"موسى"كـ  لهم كونان لنالسلط أعطانا اهللا ولكن ،مخاوف في شهادتهم

٥۸ 
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 الرَّاِبعَ  اْلَیْومِ  اَلى اْلِحْفظِ  َتْحتَ  ِعْنَدُكمْ  َوَیُكونُ  .اْلَمَواِعزِ  ِمنَ  اوْ  اْلِخْرَفانِ  ِمنَ  تَاُخُذوَنهُ  َسَنةٍ  اْبنَ  َذَكرا َصِحیَحةً 

 َعَلى َوَیْجَعُلوَنهُ  الدَّمِ  ِمنَ  َوَیاُخُذونَ  .اْلَعِشیَّةِ  ِفي اْسرَاِئیلَ  َجَماَعةِ  ُجْمُهورِ  ُكلُّ  َیْذَبُحهُ  ُثمَّ . الشَّْهرِ  َهَذا ِمنْ  َعَشرَ 

. َفِطیرٍ  َمعَ  ِبالنَّارِ  َمْشِوّیا اللَّْیَلةَ  ِتْلكَ  مَ اللَّحْ  َوَیاُكُلونَ  .ِفیَها َیاُكُلوَنهُ  الَِّتي اْلُبُیوتِ  ِفي اْلُعْلَیا َواْلَعَتَبةِ  اْلَقاِئَمَتْینِ 

 اَكارِِعهِ  َمعَ  رَاَسهُ . ِبالنَّارِ  َمْشِوّیا َبلْ  ِباْلَماءِ  َمْطُبوخا َطِبیخا اوْ  َنْیئا ِمْنهُ  تَاُكُلوا ال .َیاُكُلوَنهُ  ُمرَّةٍ  اْعَشابٍ  َعَلى

َباحِ  اَلى ِمْنهُ  ُتْبُقوا َوال .َوَجْوِفهِ  َباحِ  اَلى ِمْنهُ  َواْلَباِقي. الصَّ  اْحَقاُؤُكمْ : تَاُكُلوَنهُ  َوَهَكَذا .ِبالنَّارِ  ُتْحِرُقوَنهُ  الصَّ

 اْرضِ  ِفي اْجتَازُ  َفانِّي .ِللرَّبِّ  ِفْصحٌ  ُهوَ . ِبَعَجَلةٍ  َوتَاُكُلوَنهُ . اْیِدیُكمْ  ِفي َوِعِصیُُّكمْ  اْرُجِلُكمْ  ِفي َواْحِذَیُتُكمْ  َمْشُدوَدةٌ 

. اْلِمْصِریِّینَ  اِلَهةِ  ِبُكلِّ  اْحَكاما َواْصَنعُ . َواْلَبَهاِئمِ  النَّاسِ  ِمنَ  ِمْصرَ  اْرضِ  ِفي ِبْكرٍ  ُكلَّ  َواْضِربُ  اللَّْیَلةَ  َهِذهِ  ِمْصرَ 

 َضْرَبةٌ  َعَلْیُكمْ  َیُكونُ  َفال ْنُكمْ عَ  َواْعُبرُ  الدَّمَ  َفاَرى ِفیَها اْنُتمْ  الَِّتي اْلُبُیوتِ  َعَلى َعالَمةً  الدَّمُ  َلُكمُ  َوَیُكونُ  .الرَّبُّ  اَنا

 ُتَعیُِّدوَنهُ  اْجَیاِلُكمْ  ِفي. ِللرَّبِّ  ِعیدا َفُتَعیُِّدوَنهُ  َتْذَكارا اْلَیْومُ  َهَذا َلُكمْ  َوَیُكونُ  .ِمْصرَ  اْرَض  اْضِربُ  ِحینَ  ِلْلَهالكِ 

 ."اَبِدیَّةً  َفِریَضةً 

القدرة على  لدمل كانلقد . ِفكَ سُ قد  مٍ دَ  جردمُ  كان بل ض،الحو  في كَ رِ تُ  طالمالقد كان الدم بال تأثیر، 

 !وَرَشهُ  حوضال من استخراجهُ  تم عندما فقطاإلنقاذ والخالص 

في . صنع بالدمن ما یهم ال: "أن یقولواو  عتبةال على الدم حوض وضعب ببساطةلم یقم اإلسرائیلیین  لماذا

 فقط قاعدة على أو الكتانب مغطاة طاولة على الحوض واعوض قد مأنهب لنفترض ".؟الدم هو الدمفإن  ،النهایة

 نفعل كما تماماً  وُیَرش الدم ألن ینطبق بحاجة كانوالقد  .تأثیر أي له یكون لن فإنه حینها ولكن الباب، داخل

 .نحن

 .الموت حتى حیاتهمال ُیحبوا . ٢

 طبیعتنا عن التخلي یعني ما ووه. یسوع قال كما" أن نحمل صلیبنا" :أن یعني هذال بسیطال صطلحالمُ  إن

 أو ،نفسال عنيوت ،"الموت حتى حیاتنا أن ُنحب"هي مثل " یحیا" كلمةفإن  ١١: ١٢ الرؤیا سفر في. اآلدمیة

بأنهم قد  عترفوأن ن ،علینا أن نتخلص باستمرار من هذه كلها. إرادتنا غیر الُمتجددة، والذهن، والمشاعر

 .فیناي الت یسوعماتوا وأن نستبدلهم بشخصیة 

 عن التخلي یعني ما وهو. اإلتجاه نفقد عندما والتوبة اهللا، كلمةل ینطیعمُ  كونن أن أیضاً  یعني هذاإن 

 في قیمالذي یُ  ومحبته، یسوعول هللا، التام والخضوع والطاعة، التوبةمن خالل . حیاتنا في الخاطئة الطرق

 .فینا حیاته سیحیاوالذي  القدس، الروح خالل من ناداخل

٥۷ 
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 َماءُ َوالْ  اْلَبْحرِ  َوَسطِ  ِفي اْلَیاِبَسةِ  َعَلى َفَمُشوا اْسرَاِئیلَ  َبُنو َوامَّا .َواِحدٌ  َوال ِمْنُهمْ  َیْبقَ  َلمْ . اْلَبْحرِ  ِفي َورَاَءُهمْ 

 اْسرَاِئیلُ  َوَنَظرَ . اْلِمْصِریِّینَ  َیدِ  ِمنْ  اْسرَاِئیلَ  اْلَیْومِ  َذِلكَ  ِفي الرَّبُّ  َفَخلََّص  .َیَسارِِهمْ  َوَعنْ  َیِمیِنِهمْ  َعنْ  َلُهمْ  ُسورٌ 

 َفَخافَ . ِباْلِمْصِریِّینَ  الرَّبُّ  َنَعهُ صَ  الَِّذي اْلَعِظیمَ  ْعلَ اْلفِ  اْسرَاِئیلُ  َورَاى .اْلَبْحرِ  َشاِطئِ  َعَلى اْمَواتا اْلِمْصِریِّینَ 

 ."ُموَسى َوِبَعْبِدهِ  ِبالرَّبِّ  َواَمُنوا الرَّبَّ  الشَّْعبُ 

في  االستمرار لهم بالنسبة شرعيال غیرمن  أصبح ألنههو  قتلوا وجنوده فرعون أن في السببإن 

 .یینسرائیلاستعباد اإل

لقد . مختلفة بطرق مع بعضهم وموسى إسرائیل بنوون تعا حتى قانوني غیراألمر  صبحیُ  لمف ذلك، ومع

  یرغَ  معلیه فرعونتسلط  التي جعلت الشروط بعد إسرائیل بنو بأن یستعبد لفرعون القانوني غیر من كان

 .معنا وكذلك هو الحال. قانونيٍ 

 ؟ةقانونی غیر )أسرهم(عبودیتهم  جعلت التي ماذا كانت الشروط

 َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  )الشیطان، وفي هذه الحالة فرعون( َغَلُبوهُ  مْ َوهُ ": یقول ١١: ١٢سفر الرؤیا 

 ."اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم،

 إلى یذهب أویكون الشخص ُمتهمًا،  عندما: عنيإذ ت ،لفهرس سترونجز وفقاً  "َغَلُبوهُ "تعنیه كلمة  ما الحظ

 جمیع  على االنتصارأن ُیحقق  ،الدفاع عن قضیة شخٍص ما، أن ُیحقق الُنصرة ة،القضی لكسب ،ضاءالق

 .خصومه

 انطبقت  التيك أعدائنا تغلبالتي  ١١: ١٢ الرؤیا سفر في المذكورة الثالثة العناصر نفس نجد وهنا

 .مصر من خروجهم أثناء إسرائیل بني على

 .َدِم الفصح. ١

ه دموسفك  یسوع وقیامة موت خالل من الح اهللا لنا الذي ال نستحقهص ، أيالیوم لنا هو ما یمثل هذاإن 

 من أكثر هوف. البارة طبیعته مع تنا الخاطئةطبیع الذي استبَدلَ  یسوع مع العهد دم مثلیُ إن الدم . ألجل تبریرنا

 .الطبیعة تبادل هوبل  الخطایا،ُغفران  جردمُ 

 َیاُخُذونَ  الشَّْهرِ  َهَذا ِمنْ  اْلَعاِشرِ  ِفي َقاِئَلْینِ  اْسرَاِئیلَ  َعةِ َجَما ُكلَّ  َكلَِّما: "یقول ١٤-٣: ١٢سفر الخروج 

 ُهوَ  َیاُخذُ  ِلَشاةٍ  ُكْفوا َیُكونَ  انْ  َعنْ  َصِغیرا اْلَبْیتُ  َكانَ  َوانْ  .ِلْلَبْیتِ  َشاةً . االَباءِ  ُبُیوتِ  ِبَحَسبِ  َشاةً  َواِحدٍ  ُكلُّ  َلُهمْ 

 َشاةً  َلُكمْ  َتُكونُ  .ِللشَّاةِ  َتْحِسُبونَ  اْكِلهِ  َحَسبِ  َعَلى َواِحدٍ  ُكلُّ . النُُّفوسِ  َعَددِ  ِبَحَسبِ  َبْیِتهِ  ِمنْ  اْلَقِریبُ  َوَجاُرهُ 

٥٦ 
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 َهَربَ  َقدْ  الشَّْعبَ  انَّ  ِمْصرَ  َمِلكُ  اْخِبرَ  َفَلمَّا .َهَكَذا َفَفَعُلوا. »الرَّبُّ  اَنا انِّي اْلِمْصِریُّونَ  َوَیْعِرفُ  َجْیِشهِ  َوِبَجِمیعِ 

 َمْرَكَبَتهُ  َفَشدَّ  »ِخْدَمِتَنا؟ ِمنْ  اْسرَاِئیلَ  اْطَلْقَنا َحتَّى َفَعْلَنا َماَذا«: َفَقاُلوا. الشَّْعبِ  َعَلى َوَعِبیِدهِ  ِفْرَعْونَ  َقْلبُ  َتَغیَّرَ 

 َوَشدَّدَ  .َجِمیِعَها َعَلى َمْرَكِبیَّةً  َوُجُنودا ِمْصرَ  َمْرَكَباتِ  رَ َوَسائِ  ُمْنَتَخَبةٍ  َمْرَكَبةٍ  ِمَئةِ  ِستَّ  َواَخذَ  .َمَعهُ  َقْوَمهُ  َواَخذَ 

 َفَسَعى .َرِفیَعةٍ  ِبَیدٍ  َخاِرُجونَ  اْسرَاِئیلَ  َوَبُنو اْسرَاِئیلَ  َبِني َورَاءَ  َسَعى َحتَّى ِمْصرَ  َمِلكِ  ِفْرَعْونَ  َقْلبَ  الرَّبُّ 

 َعِ◌ْندَ  اْلَبْحرِ  َعِ◌ْندَ  َناِزُلونَ  َوُهمْ  َوَجْیِشهِ  َوُفْرَساِنهِ  ِفْرَعْونَ  َمْرَكَباتِ  َخْیلِ  َجِمیعُ . َواْدَرُكوُهمْ  َورَاَءُهمْ  اْلِمْصِریُّونَ 

 مْ َورَاَءهُ  رَاِحُلونَ  اْلِمْصِریُّونَ  َواَذا ُعُیوَنُهمْ  اْسرَاِئیلَ  َبُنو َرَفعَ  ِفْرَعْونُ  اْقَتَربَ  َفَلمَّا .َصُفونَ  َبْعلَ  اَمامَ  اْلِحیُروثِ  َفمِ 

 ِلَنُموتَ  اَخْذَتَنا ِمْصرَ  ِفي ُقُبورٌ  َلْیَستْ  النَّهُ  َهلْ «: ِلُموَسى َوَقاُلوا الرَّبِّ  اَلى اْسرَاِئیلَ  َبُنو َوَصَرخَ . ِجّدا َفَفزُِعوا

یَِّة؟ ِفي  ِمْصرَ  ِفي ِبهِ  َكلَّْمَناكَ  الَِّذي اْلَكالمُ  ُهوَ  َهَذا اَلْیَس  ِمْصَر؟ ِمنْ  اْخَرْجَتَنا َحتَّى ِبَنا َصَنْعتَ  َماَذا اْلَبرِّ

یَّةِ  ِفي َنُموتَ  انْ  ِمنْ  اْلِمْصِریِّینَ  َنْخِدمَ  انْ  َلَنا َخْیرٌ  النَّهُ  اْلِمْصِریِّینَ  َفَنْخِدمَ  َعنَّا ُكفَّ : َقاِئِلینَ   ُموَسى َفَقالَ  .»اْلَبرِّ

 ال اْلَیْومَ  اْلِمْصِریِّینَ  رَاْیُتمُ  َكَما َفانَّهُ . اْلَیْومَ  َلُكمُ  ْصَنُعهُ یَ  الَِّذي الرَّبِّ  َخالَص  َواْنُظُروا ِقُفوا. َتَخاُفوا ال«: ِللشَّْعبِ 

 َتْصُرخُ  َلكَ  َما«: ِلُموَسى الرَّبُّ  َفَقالَ  .»َتْصُمُتونَ  َواْنُتمْ  َعْنُكمْ  ُیَقاِتلُ  الرَّبُّ  .االَبدِ  اَلى اْیضا َتُروَنُهمْ  َتُعوُدونَ 

؟  ِفي اْسرَاِئیلَ  َبُنو َفَیْدُخلَ  َوُشقَّهُ  اْلَبْحرِ  َعَلى َیَدكَ  َوُمدَّ  َعَصاكَ  اْنتَ  َواْرَفعْ  .َیْرَحُلوا نْ ا اْسرَاِئیلَ  ِلَبِني ُقلْ  اَليَّ

دُ  َورَاَءُهمْ  َیْدُخُلوا َحتَّى اْلِمْصِریِّینَ  ُقُلوبَ  اَشدِّدُ  اَنا َوَها .اْلَیاِبَسةِ  َعَلى اْلَبْحرِ  َوَسطِ   َجْیِشهِ  َوُكلِّ  ِبِفْرَعْونَ  َفاَتَمجَّ

دُ  ِحینَ  الرَّبُّ  اَنا انِّي اْلِمْصِریُّونَ  َفَیْعِرفُ  .َوُفْرَساِنهِ  ِبَمْرَكَباِتهِ   َمالكُ  َفاْنَتَقلَ  .»َوُفْرَساِنهِ  َوَمْرَكَباِتهِ  ِبِفْرَعْونَ  اَتَمجَّ

 َبْینَ  َفَدَخلَ  .َورَاَءُهمْ  َوَوَقفَ  اَماِمِهمْ  ِمنْ  لسََّحابِ ا َعُمودُ  َواْنَتَقلَ  َورَاَءُهمْ  َوَسارَ  اْسَراِئیلَ  َعْسَكرِ  اَمامَ  السَّاِئرُ  اهللاِ 

 .اللَّْیلِ  ُكلَّ  َذاكَ  اَلى َهَذا َیْقَتِربْ  َفَلمْ . اللَّْیلَ  َواَضاءَ  َوالظَّالمُ  السََّحابُ  َوَصارَ  اْسرَاِئیلَ  َوَعْسَكرِ  اْلِمْصِریِّینَ  َعْسَكرِ 

 َواْنَشقَّ  َیاِبَسةً  اْلَبْحرَ  َوَجَعلَ  اللَّْیلِ  ُكلَّ  َشِدیَدةٍ  َشْرِقیَّةٍ  ِبِریحٍ  اْلَبْحرَ  الرَّبُّ  ْجَرىَفا اْلَبْحرِ  َعَلى َیَدهُ  ُموَسى َوَمدَّ 

 ُهمُ َوَتِبعَ  .َیَسارِِهمْ  َوَعنْ  َیِمیِنِهمْ  َعنْ  َلُهمْ  ُسورٌ  َواْلَماءُ  اْلَیاِبَسةِ  َعَلى اْلَبْحرِ  َوَسطِ  ِفي اْسرَاِئیلَ  َبُنو َفَدَخلَ  .اْلَماءُ 

ْبحِ  َهِزیعِ  ِفي َوَكانَ  .اْلَبْحرِ  َوَسطِ  اَلى َوُفْرَساِنهِ  َوَمْرَكَباِتهِ  ِفْرَعْونَ  َخْیلِ  َجِمیعُ  َورَاَءُهمْ  َوَدَخُلوا اْلِمْصِریُّونَ   الصُّ

 َبَكرَ  َوَخَلعَ  اْلِمْصِریِّینَ  رَ َعْسكَ  َواْزَعجَ  َوالسََّحابِ  النَّارِ  َعُمودِ  ِفي اْلِمْصِریِّینَ  َعْسَكرِ  َعَلى اْشَرفَ  الرَّبَّ  انَّ 

 .»َعْنُهمْ  اْلِمْصِریِّینَ  ُیَقاِتلُ  الرَّبَّ  النَّ  اْسرَاِئیلَ  ِمنْ  َنْهُربُ «: اْلِمْصِریُّونَ  َفَقالَ . ِبَثْقَلةٍ  َساُقوَها َحتَّى َمْرَكَباِتِهمْ 

 َفَمدَّ  .»َوُفْرَساِنِهمْ  َمْرَكَباِتِهمْ  َعَلى اْلِمْصِریِّینَ  َعَلى َماءُ الْ  ِلَیْرِجعَ  اْلَبْحرِ  َعَلى َیَدكَ  ُمدَّ «: ِلُموَسى الرَّبُّ  َفَقالَ 

ْبحِ  اْقَبالِ  ِعْندَ  اْلَبْحرُ  َفَرَجعَ  اْلَبْحرِ  َعَلى َیَدهُ  ُموَسى . ِلَقاِئهِ  اَلى َهاِرُبونَ  َواْلِمْصِریُّونَ  الدَّاِئَمةِ  َحاِلهِ  اَلى الصُّ

 َدَخلَ  الَِّذي ِفْرَعْونَ  َجْیشِ  َجِمیعِ  َوُفْرَسانَ  َمْرَكَباتِ  َوَغطَّى اْلَماءُ  َفَرَجعَ  .اْلَبْحرِ  َوَسطِ  ِفي اْلِمْصِریِّینَ  الرَّبُّ  َفَدَفعَ 

٥٥ 
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 ."اْلَعاَلمِ  َأْرَكانِ  َتْحتَ  ُمْسَتْعَبِدینَ  ُكنَّا َقاِصِرینَ  ُكنَّا َلمَّا: َأْیضاً  َنْحنُ  َهَكَذا: "تقول ٣: ٤ غالطیة رسالة

 اْخِتَالساً  َدَخُلوا الَِّذینَ  ُخْفَیًة، اْلُمْدَخِلینَ  اْلَكَذَبةِ  اِإلْخَوةِ  ِبَسَببِ  َوَلِكنْ " :قولت ٤: ٢ غالطیة رسالة

یََّتَنا ِلَیَتَجسَُّسوا  ".َیْسَتْعِبُدوَنا َكيْ  اْلَمِسیحِ  ِفي َلَنا الَِّتي ُحرِّ

یَِّة، ِإیَّاُهمْ  َواِعِدینَ : "تقول ١٩: ٢رسالة بطرس الثانیة   اْنَغَلبَ  َما َألنَّ . اْلَفَسادِ  َعِبیدُ  َأْنُفُسُهمْ  َوُهمْ  ِباْلُحرِّ

 ."!َأْیضاً  ُمْسَتْعَبدٌ  َلهُ  َفُهوَ  َأَحدٌ  ِمْنهُ 

 َعِبیدٌ  َأْنُتمْ  ِللطَّاَعةِ  َعِبیداً  َلهُ  َذَواِتُكمْ  ُتَقدُِّمونَ  الَِّذي َأنَّ  َتْعَلُمونَ  أََلْسُتمْ : "تقول ١٨-١٦: ٦رسالة رومیة 

؟ ِللطَّاَعةِ  َأوْ  ِلْلَمْوتِ  ِلْلَخِطیَّةِ  ِإمَّا ِطیُعوَنهُ تُ  ِللَِّذي  ِمنَ  َأَطْعُتمْ  َوَلِكنَُّكمْ  ِلْلَخِطیَّةِ  َعِبیداً  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ  ِللَّهِ  َفُشْكراً  ِلْلِبرِّ

 ."ِلْلِبرِّ  َعِبیداً  ِصْرُتمْ  اْلَخِطیَّةِ  ِمنَ  ُأْعِتْقُتمْ  َوإِذْ  .َتَسلَّْمُتُموَها الَِّتي التَّْعِلیمِ  ُصوَرةَ  اْلَقْلبِ 

 .لشیطانل نموذجٌ  وهو ،أیضاً  فرعون هزیمة بل ،لم یكن غرض اهللا هو إخراج شعبه من مصر فقط

 ارتكاب خالل من مصر في لقد َتَسَرعَ . اآلدمیة طبیعته جسده، على أن یتغلب موسىعلى  كانلقد  ،أوالً 

 ،الُعلیقة الُمشتعلة في اهللاب التقى عندماف ذلك، ومع. اماً ع ٤٠ لمدة الصحراء في راعٍ ك وخدمَ  ثم،. قتل جریمة

 .ختلفاً مُ  رجالً  أصبح فقد

 ، اهللا موسى لقد رأى ؟ربعین سنةاأل تلك خالل اهللا شعب لتحریر رؤیته عن تخلىقد  موسى أنب تعتقد هل

 ، "ُمخصصین ناسٍ أُ "لـ  ختباراال من النوع هذا دْ حِّ یَ  ال اهللا أنأؤمن ب إنني. معه شخصیة تجربة له تكان أو

 ألنه لیس الدائم اإلیمان هذا موسىل كانلقد . نامِ  واحدٍ  لِ كُ  مع الحمیمة العالقة من النوع هذا في یرغب نهلك

 .اهللا" رأى" ألنه ولكن ،ُتطاِلُب بمبدأ مهمة في كان

 َألنَّهُ  اْلَمِلِك، َغَضبِ  ِمنْ  َخاِئفٍ  َغْیرَ  ِمْصرَ  َتَركَ  ِباِإلیَمانِ ]  بدافع[ " :یقول ٢٧: ١١ عبرانیینسفر ال

 ."ُیَرى الَ  َمنْ  َیَرى َكَأنَّهُ  َتَشدََّد،

 !اهللا كمین

 إلى إسرائیل طاردةمُ ب وجنوده فرعوناهللا كمینًا ل نصبذلك ك الصلیب، في لشیطانل یسوعَكَمَن  مامثل تماماً 

 .معاً  القصةلنقرأ . األحمر البحر

 َفمِ  اَمامَ  َوَیْنِزُلوا َیْرِجُعوا انْ  اْسرَاِئیلَ  َبِني َكلِّمْ « :ِلُموَسى لرَّبُ ا َوَقالَ : "قولی ٣١-١: ١٤سفر الخروج 

: اْسرَاِئیلَ  َبِني َعنْ  ِفْرَعْونُ  َفَیُقولُ  .اْلَبْحرِ  ِعْندَ  َتْنِزُلونَ  ُمَقاِبَلهُ . َصُفونَ  َبْعلَ  اَمامَ  َواْلَبْحرِ  َمْجَدلَ  َبْینَ  اْلِحیُروثِ 

دُ . َورَاَءُهمْ  َیْسَعى َحتَّى ِفْرَعْونَ  َقْلبَ  َواَشدِّدُ  .اْلَقْفرُ  َعَلْیِهمِ  اْسَتْغَلقَ  َقدِ . االْرضِ  ِفي ُمْرَتِبُكونَ  ُهمْ   ِبِفْرَعْونَ  َفاَتَمجَّ

٥٤ 
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َوابَ  ِفيَّ  َتُقوُلوا َلمْ  َألنَُّكمْ  َحَماَقِتُكمْ  َحَسبَ  َمَعُكمْ  َأْصَنعَ  َئالَّ لِ  َوْجَههُ  َأْرَفعُ  َألنِّي َأْجِلُكمْ  ِمنْ  ُیَصلِّي َأیُّوبُ   الصَّ

 ."]َأیُّوبَ  َكَعْبِدي

 .تحریرنا من القیود والعبودیةو  الشر لهزیمة وَغَلبة مثالهي  والخروج موسى قصةإن 

ولكي تكون لنا  الرب خدمكي نل العالم من نموذٌج لخروجنا يه مصر من األحمر البحر عبر الخروجإن 

ة خارقال َغَلبةال عملیة خالل من والعالم الشیطان عبودیة علىلغلبتنا  نموذج أیضاً  يهو . شركة معه وأن نعبده

التي تم " العالم" العبودیة من لخروجل كنموذج حیاتنا على أیضاً  نطبقهذه القصة ت أنب إنني أؤمن. للطبیعة

 .ناْت فیعَ ضِ وُ  أو/ َوضَعنا فیها و

 اهللا عَ مِ سَ لقد ". العالم" نظامل ینعاجز  عبیداً  كانوا مصر في إسرائیل أنب نالحظ أن لالهتمام ثیرالمُ  منإنه 

 منك تحریر  في یهتم اهللا أن من تتأكد نأ یمكنك. إخراجهم إلى ُاْضُطرَّ فقد  محبته،بسبب عهده و و  صراخهم،

 .هناك وضعتك التي الشیطانیة القوى هزیمةقیودك وعبودیتك وب

 .ریتيحُ 

اإلنسان الذي به روح نجس في كورة الجدریین في بشارة  حد رعاتي مؤخرًا عظة عظیمة عنألقد وعظ 

 الكثیر هناك كان هألن الحقیقي سمهإ حتى عرفی كنی لم ذلك اإلنسان أنب القس دَ أكَ قد و . ٥مرقس األصحاح 

للتو بأن  أدركت هذا، وبینما كنت أكتب. ةشیطانی عبودیة في وضعته التي عالمیةوال الشریرة األصوات من

 علىبشغٍف  إتبعُت كلمة اهللا الوقت، ذلك في. خلصني اهللا عندما ١٩٧٩ عام قبلتلك كانت حالتي أیضًا 

 .نهایةال في راً حُ  لحین أن أصبحت شهور لعدة حیاتي تلك الكلمة طردت الشیاطین خارجو  الفور،

. الخاص بي الخفیفة الجاهزة والمأكوالت بقالةة بمحل الالخاص التجهیزات اللتقاط سیارتي قودأ كنت

 الطریق جانب إلىفقد توقفت  استمعت، وبینما. اهللا كلمة منوبینما كنت أقود السیارة استمعت إلى عظة 

جدًا  كثیراً  أنفي، من "المخاط"ولقد خرج الكثیر من . بال توقف إذ لم أستطع التحكم بذلك البكاءفي  وابتدأت

 "العالم" ایابقهي  تلك تكانلقد . ي استخدمت جمیع مناشف الحمام التي كانت في سیارتي آنذاكإنن لدرجة

 .إسرائیل بنو فعل كما" العالم" منخروجي أنا و  ،التي تخرج مني

 ثم ومن المقدس، الكتاب من تحقق تلك الریماو  معي، یتكلم عنه جاء بسبب سماعي هللا وهو أكتب ماإن 

 .ةبلَ الغَ  عملیة عن نتجت التي ینخر اآل الناس يف تحریري والثمر رؤیة

 .إنها عطیته لنا. لقد حررنا یسوع وبینما ًكنا نحن في عبودیة العالم

٥۳ 
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 اهللا دعاقد و . شتعلةلمُ ا لیقةالعُ  في اهللامع  موسى التقىفقد  ،خفاءال في الغنم رعایة من عدیدة سنوات بعد

 عندما ،سنواته الُمبكرة عن ختلفاً مُ  رجالً كان  موسىبأن  ،إنني أؤمن الوقت، ذلك في" قدسةالمُ  األرض"ذلك بـ 

 .الذاتي واالكتفاء الحماس من ُممتلئاً  كان

  أفكاره، طرقه،من  موسى تجرید تم عندما. حقوقك من جمیع كتجرید یعني خلع النعلین أنب قرأت لقد

 .الشیطانیة العبودیة من إسرائیل خراجإل للترشح مؤهالً  كان حینئذٍ  ،العواقب من فكرته

 .الكمین هي فضلةالمُ  اهللاوتقنیات  تكتیكاتأحد أعظم  أنإنني أؤمن ب

 .مفاجئ هجوم قبل اإلخفاء. )مخفي(أو مطمور  موضع محجوب من متوقع غیر هجوم: هو كمینالإن 

من ضمنها  قوانینلقد أنشأ اهللا . أعدائه ضد هللا" سلبیةال نتصاراتاال" ملیئین بـ والجدید القدیم العهدین إن

في  الشیطانلقد سقط . بهم الخاص همسلوك خالل من روحیة، أو سواءًا بشریة لكائنات،النهائي ل الدمار

 من لفعليا الهجوم إن. األخرى الكائنات جمیع من بكثیر أعلى هي اهللا حكمةإن . یسوع صلیب الكمین أثناء

 !یهعل عرفنا الحق وُقمنا بالحفاظ إذا، ،هو الذي یتسبب في هزیمتهم الشریرة الكائناتِقَبْل 

 .اهللا وغضب الصلیب رسِ 

 َسَبقَ  الَِّتي اْلَمْكُتوَمةِ  اْلِحْكَمةِ : ِسرٍّ  ِفي اهللاِ  ِبِحْكَمةِ  َنَتَكلَّمُ  َبلْ : "تقول ٨-٧: ٢األولى  كورنثوسرسالة 

 َربَّ  َصَلُبوا َلَما َعَرُفوا َلوْ  َألنْ  - الدَّْهرِ  َهَذا ُعَظَماءِ  ِمنْ  َأَحدٌ  َیْعَلْمَها َلمْ  الَِّتي ِلَمْجِدَنا الدُُّهورِ  َقْبلَ  اَفَعیََّنهَ  اهللاُ 

 ."اْلَمْجدِ 

 الشیطانیة القوى على رَ دِ قُ  قد ولكن. یسوع على عَ ضِ وُ  كله قد غضب أنب نعرف أن لالرتیاح یدعو مما

 .غضبه هي بأن تختبر

 َیُسوعَ  ِبَربَِّنا اْلَخَالصِ  ِالْقِتَناءِ  َبلْ  ِلْلَغَضِب، َیْجَعْلَنا َلمْ  اهللاَ  َألنَّ : "قولت ٩: ٥ األولى تسالونیكيرسالة 

 ."اْلَمِسیحِ 

 دعاهم فقد ذلك، ومع. أیوب صدقاءعلى أ اْحَتَمىقد  اهللا غضب أنب نرى ،في الفصل الخاص بأیوب

 .محرقة ذبیحة صِعدواأن یُ  وأ یسوع، على غضبه وضع إلى

 َألِلیَفازَ  َقالَ  الرَّبَّ  َأنَّ  اْلَكَالمِ  ِبَهَذا َأیُّوبَ  َمعَ  الرَّبُّ  َتَكلَّمَ  َبْعَدَما َوَكانَ : "یقول ٨-٧: ٤٢سفر أیوب 

َوابَ  يَّ فِ  َتُقوُلوا َلمْ  َألنَُّكمْ  َصاِحَبْیكَ  ِكالَ  َوَعَلى َعَلْیكَ  َغَضِبي اْحَتَمى َقدِ : [التَّْیَماِنيِّ   َواآلنَ  .َأیُّوبَ  َكَعْبِدي الصَّ

 َوَعْبِدي َأْنُفِسُكمْ  َألْجلِ  ُمْحَرَقةً  َوَأْصِعُدوا َأیُّوبَ  َعْبِدي ِإَلى َواْذَهُبوا ِكَباشٍ  َوَسْبَعةَ  ِثیرَانٍ  َسْبَعةَ  َألْنُفِسُكمْ  َفُخُذوا

٥۲ 
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 السابعالفصل 
 نصب الكمین لفرعون

 

 یسوع قیامة أنب نعرف أن المفید فمن حیاتنا في عاناةالمُ  وحتى التحدیات نجتاز خالل فترات من عندما

 األعداء على قیامته انتصار تطبیق أیضاً  وبإمكاننا. قیودنا إلى بركات وحتى ناتجارب تحویل على القدرة الدیه

 األوقات تلك خاللو . القیامة قوة یفوقُ  شيءٌ  هناك لیس. عاناةمُ تلك ال وراءُهم  ونكونی قد ذینال یینالروحی

 یسوع قیامة ویرتكز على إن الرجاء یستند. رجاءك في الَغَلبة زیدُ یُ سَ  الحقائق هذه معرفةفإن  مریحةال غیر

 .عاناةالمُ  أوقات في جاء یتزایدبأن الر  ُیعلنان ٥، ورسالة رومیة ٣: ١رسالة بطرس األولى 

 في مسؤولیاتنا من الالً ظِ  أیضاً  لنا رُ ظهِ یُ  وسوف الفكرة، هذهَسُیِظهُر حقیقة  وفرعون موسى مثال إن

 .َغَلبةال حیاة إسلوب

 .ُجبِّ اإلسود وآتون النار لىإ للذهاب بالفعل الثالثة الفتیة العبرانیینو  دانیال تأهللقد 

 في ألبرام نفسه عن كشفی أن علیه كانو . ُیتلمذ جدعون وأن یعمل مع أیوبأن  اهللاكان على  ولكن

 .الدم عهد

 .مصر من یخرج لكي لیتبارك روالبِّ  لقداسةفي ا شعبه لتأهیل حاجةفقد كان اهللا ب الخروج،سفر  في اآلنو 

  فيللَغَلبة لم یكونوا مؤهلین  الناس هؤالءجمیع  إنب االعتبار، في تضع أن أرجو الحاالت هذه جمیع في

ِمنا  مْ هُ  الذین أولئك ما یختار وعادةً . قوتهب تمكینهم من یتمكن لكي لقد كان فقط ُمجرد اختیار اهللا لهم. واتهمذ

 في البدءمن  حتى مكنتی أن قبل" االنكسار" من الكثیر یستغرق ما وعادة. واألقل تأهیًال في قوتهم الشخصیة

 .نااستخدام

 .وسىم مع ُمسبقاً  اهللا عمللقد 

الً  ِفْرَعْوَن، اْبَنةِ  اْبنَ  ُیْدَعى َأنْ  َأَبى َكِبرَ  َلمَّا ُموَسى ِباِإلیَمانِ : "یقول ٢٩-٢٤: ١١ عبرانیینسفر ال  ُمَفضِّ

 ِمنْ  َأْعَظمَ  ِغًنى اْلَمِسیحِ  َعارَ  َحاِسباً  ِباْلَخِطیَِّة، َوْقِتيٌّ  َتَمتُّعٌ  َلهُ  َیُكونَ  َأنْ  َعَلى اهللاِ  َشْعبِ  َمعَ  ُیَذلَّ  َأنْ  ِباَألْحَرى

 َتَشدََّد، َألنَّهُ  اْلَمِلِك، َغَضبِ  ِمنْ  َخاِئفٍ  َغْیرَ  ِمْصرَ  َتَركَ  ِباِإلیَمانِ  .اْلُمَجازَاةِ  ِإَلى َیْنُظرُ  َكانَ  َألنَّهُ  ِمْصَر، َخزَاِئنِ 

 ِفي اْجتَاُزوا ِباِإلیَمانِ  .اَألْبَكارَ  َأْهَلكَ  الَِّذي َمسَُّهمُ یَ  ِلَئالَّ  الدَّمَ  َوَرشَّ  اْلِفْصحَ  َصَنعَ  ِباِإلیَمانِ  .ُیَرى الَ  َمنْ  َیَرى َكَأنَّهُ 

 ."َغِرُقوا اْلِمْصِریُّونَ  ِفیهِ  َشَرعَ  َلمَّا الَِّذي اَألْمرُ  اْلَیاِبَسِة، ِفي َكَما اَألْحَمرِ  اْلَبْحرِ 

٥۱ 
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لقد . منا واحد لكل تحذیر بمثابة هي التيو  القصة، لهذه مأساویة نهایة سجلیُ  ٣٥-٢٢: ٨ القضاةسفر 

 ،ًا علیهمملك یكون أنله ب الشعب عرضیقبل  مل نهأ من الرغم على. نجازاتهسبب إب بالكبریاء جدعون ُأصیب

  .المدیانیین من تي اغتنموهاال األخرى والغنائم الذهب من هائلة روةثشخصیًا ب له التبرع على همأَصرَ  نهإال أ

في إیجاد  جدعونیستمر  لم. لنفسه والقماش الذهب من لصدرا وغطاء عباءة أو الكهنة َأُفود َصَنعَ  نهأ ثم

ین من قریب والرب جدعون كان الوقت ذلك في. المعصرة فيبه  التقىالذي  الرب فيمكافأته وٕانجازاته 

 .البعض ابعضهم مع التواصلفي و  ،ُمالزمان لبعضهما بإحكام ،هما البعضبعض

 اهللاإن . تهمكافأ أیضاً  ولكنفقط  اً درع لهبالنسبة  یكن لم بأنه ١: ١٥التكوین سفر في برامأل اهللا قاللقد 

. اً كبیر  نكو ی أن یمكن االمتالء بالكبریاء إغراء أنف ما، شخصٍ  مع خاصاً  شیئاً  یفعل عندما أنهب یعلم وحده

 .علینا جاذبیة لها یكون لن األخرى الدنیویة المزیفة شهوةإن ال بحیث باستمرارباهللا  ألن نمتلئ بحاجة إننا

 یغنون كانوا الذینو  خاصةال البحر نذارأ صفاراتفقد كانت الحوریات  ،ااألودیس الیونانیة، األساطیر في

رُ  البحارة من الُمَحمَّلة سفنال وبینما كانت. جداً  غریةمُ  بطریقة   شهواني إغراء لهاكان  األغاني فإن ،تُبحِّ

بعمود  أنفسهم وأن یربطوا بالشمع، آذانهم بحشو الطاقم فأمر. نادرة ومستثناة أودیسیوس سفینةلم تكن . همیلع

 لضبط تنالمحاوال شابهٌ مُ  إن هذا .مثل باقي السفنیرتطموا باألرض ال لكي  عالٍ  بصوتٍ  وصرخ لسفینة،ا

 .القداسة إلى اهللا ةطریقهي  تلیس ذهوه .الجسدیة ناتطبیع

 الطائرة متن على الموسیقیین فیظفقد قام بتو . كانت لدیه فكرة صحیحة آخر قائد طائرة وهو جیسون،

 الموسیقى أنبحیث  كثیراً  الموسیقىب الطاقم ولقد تمتع. آالتهم الموسیقیة على رائعةال غانيلكي یعزفوا األ

 تحولت اإلنذار صفارات أنهي ب النتیجة وكانت. تكن لها القدرة على إغوائهم لم اإلنذار صفاراتالناتجة من 

 .حجر إلى

فلن تعطش  الحي الماء من شربت إذا أنهاب ٤بشارة یوحنا  في البئرالتي رآها عند  للمرأة یسوع قاللقد 

 .جیدٍ  تقریرٍ ب تُنهي حیاتك وسوف یسوع، إستمر في الشرب من. فیما بعد

 !إستمع إلیه! قلبك إلى لتحدثبا اهللا إسمح

 من والمزید المزید ،طویالً  وقتاً  إقضي. وهو یتكلم اهللا لسماع حیاتك لترتیب ضروري هو ما بكل ُقمْ 

 إقضي . كلمةال في وَتَشَبعْ  ،تكلم بالكلمةو  ،واقرأ ُكتُبًا لمؤلفین جیدین صوتیات،ال إلى إستمع. كلمته في الوقت،

 .إستمع كثیرًا وتكلم قلیالً  .اهللا مع لتكون وقتاً 

٥۰ 
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والتوقف عن طاعة  اهللا طاعةل ةوالتخلی واإلیمان الحِّس جدعونل كانلقد . اهللا قوة جدعونل كانلقد 

 من المزید دائماً  هي النتیجةبأن  سنجدف األصنام تحول عنن عندما. حیاته في الطبیعیة لظروفوا المنطق

 األصنام هدمن عندما. قد تمت ُمهاجمته العدو أن هو ثَ دَ حَ  الذي األول الشيءإن . حیاتنا في القدس الروح

 .الطبیعيالعالم  في المعركة استعالن نتوقع أن یمكننا الروحیة،

 ).بسببها وربما( الظروف من بالرغم الثقة من جداً  قوي مستوى على اهللا مع َتَعَلَم الشركة لقد ٤٠-٣٦: ٦

 في جدعونل لالنضمام تجمعوا الذین إسرائیل بني جیشُیقلل عدد  جدعونلقد جعل اهللا  ٢٥-١: ٧

  المشاعلو  أباریق كسر طریق عن العدو واهزم وقد. شخص ٣٠٠ إلى ٣٢٠٠٠ من المدیانیین ضد حربال

 ذین ال یینسرائیلاإل من العدید لْ بَ قِ  من هجوماً  المطاف نهایة فيهذه  أصبحت لقد. بواقاأل نفخو  هاداخلفي 

 .رائعاً  نتصاراً إ إسرائیلشعُب  دَ هِ شَ لقد . الحقٍ  وقتٍ  في المعركة إلى واانضم

 .اهللا شعبل أنجح الُمنقذینواحدًا من  أصبحلقد . اهللا ملكوت ألجل جدعونلقد أثمَر 

  مالك فإن األصنام، وعبادة اللعنات،و  ،عائلةال لخطایا یخضع كان جدعون أنب حقیقة من الرغم على

 لیس" یقول، وكان ،ذبیحةال مع المشهد على الصلیبقد جاء ب) یسوعل إظهاراً  كان ؤمن بأنهأ الذي( الرب

  .أتت إلیك التي الخطیةو  ةلعنال عنك بأن آُخذَ  إال الصغیر، الصبيأیها  لك، بالنسبة للخروج طریقة هناك

لیة التي انتقلت إلیك من آبائك جیال خطایاالو  عائلتك، لعنات ذنبك، خذُ آ فإنني ،)المیثاق(عهد ال هذا وبموجب

 الذي، )هویتك( سمكسوف آخذ إ. )أجدادك( أسالفكمن ِقَبْل و  كْ لَ بَ قِ  من سواء األوثان عبادة ونتائجوأجدادك، 

 قطعی" :یعني جدعونفإن إسم  الواقع، في ."جبار البأس"یا  سمي،ى علیك إسوف ُیدعو " اهللامن  نَ عِ لُ "

 ".، یقطع بفأسالناحت سفل،لأل

كان هللا  ولكن. هو علیه یكن لمًا شخص یكون أن منه تطلبی لم اهللاإن  .كان ماحیث جدعوناهللا ب لتقىلقد إ

 كانتوقد . اهللا قوة خالل لشخصیة بل منبأنه ال ُیمكن أن تقوم باألمور بقوتك ا جدعونلقد تعلم . إیمانًا به

 عادَ  فقد ذلك، ومع ،عاماً  ٤٠ لمدة إسرائیل في سالمٌ  هناك كانلقد . اهللا لملكوت هي الثمر النهائیة النتیجة

 .بعد ذلك لبعلل عبادتهمإلى  إسرائیل بني

ْن ُمتعطشاً كُ . یمألك أن یستطیع الذي الوحید هوف. یسوع مع الحمیمة تكعالقعن  تتخلى ال. تحذیر

 .اهللا صوت لسماع

٤۹ 
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 لقضاءحشوٍد ل في ونسیأتی نالذی المدیانیین لیتجنب األرض تحت المعصرة في مختبئاً  كانلقد  ١١: ٦

 .المواشي وسرقة المحاصیل على

 .لنكون بال ثمر اهللا كلمة یسرقون الشیاطین،فإن  الیوم، المدیانیین ةطریق نفسوب

 .إسرائیل لبني اهللاَلَم لقد َتكَ  ٨: ٦

 .شخصیاً  لجدعون اهللالقد َتَكَلَم  ١٢: ٦

 ."»!اْلَبْأسِ  َجبَّارَ  َیا َمَعكَ  الرَّبُّ «: َلهُ  َوَقالَ  الرَّبِّ  َمَالكُ  َلهُ  َفَظَهرَ : "یقول ١٢: ٦ قضاةسفر ال

 .اهللا مع اً صادق جدعون كانلقد  ١٣: ٦

 .لعهدل الصانع اهللاك لجدعون نفسه اهللا لقد َكَشفَ  ٢١-١٨: ٦

 .لقد أحَضَر جدعون افضل ما عنده هللا، لقد َحَمَل جدعون صلیبه

  یعیش لشخصٍ بالنسبة  كان باهضًا جداً  جدعونالُمجهز في البیت الذي أحضره  خبزالو  الماعز سعر إن

 !ولیس ذلك فقط، فقد َطَبَخ جدعون حساءًا أیضاً . الفقر من ظروفٍ  في

 .یسوع صلیب جدعون رأىلقد 

 ١: ٢ الالویین سفر في. العهد وجبة إلى حولها اهللا ولكن مكلفة، وجبة مجردفقط  یكون أن یمكن كان

 قد أحرق  الرب مالك أن حقیقة إن. الكاهن بواسطة المذبح على قْ حرَ یُ  الدقیقتقدمة  قربان أو اللحم كان

  عهد رأىفقد  العبریة، جدعون عقلیة في أنب وأعتقد. العهد عالمةبطرف ُعكازه كانت هي  جدعونتقدمة 

 .معه والظروف سم،اإلو  ،یتبادل القوة اهللا رأى لقد. الیوم ذلك فياهللا  وبین بینه الدم

لقد  .جدعون سماهللا إ ولقد أَخذَ  اهللا، سمإ جدعون تلقىلقد . ومیراثك واسمك، عائلتك، یغیر الدم عهدإن 

 .لقد تبادال األسماء. جدعون مسإ كان" الضعیف والمهزوم"و ،"جبار البأس" كان إسم الرب هو

 .لقد أصبح بإمكان جدعون أن یسوع اهللا بصورة أفضل اآلن ٢٢: ٦

 ).شالوم یهوه( الصلیب بسبب اهللا سالم لقد كان له ٢٤-٢٣: ٦

 .األسرة أصنام هدمأن ی جدعونكان على  ٣٢-٢٥: ٦

 .جدعون]  متلكإ[  روح الرب َس بِ لَ فقد  األصنام، هدم بعد ٣٤: ٦

 )عشیرة( َفاْجَتَمعَ ، ِباْلُبوقِ  َفَضَربَ  )وامتلكه( ِجْدُعونَ  الرَّبِّ  ُروحُ  َوَلِبَس ": یقول ٣٤: ٦اة سفر القض

 .النسخة الموسعة للكتاب المقدس ."َورَاَءهُ  َأِبیَعَزرُ 

٤۸ 
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 ! صوته بأن یسمع جدعون مَ لَّ عَ قد  اهللا أنب هو نتعلمه أن أرید الذي األساسي الدرسإن 

تطورت شخصیة  وكیف مجد، إلى مجدٍ  من تطورت وجدعون اهللا بین العالقة أن كیف ظرانو  شاهدة

 لقد تعلم . والقوة النعمة اهللا سدد وكیف اهللا، مع قیادة جدعون تعاون كیف انظر. لذلك نتیجةك جدعون

 ِمنا بالفعل ما یحتاجه ُكالً  هو هذاو . به القیام هعلی كان ما كل بالفعل هو هذاإن . صوته طاعة جدعون

 ُتِطْع  لم إنك: "قال ، لكنه"تعالیمي أو وصایاي أو يقوانین ُتِطعْ  لم إنك" ،الحظ بأن اهللا لم َیُقلْ . بهللقیام 

 هو الصوتإن . والتعالیم واألوامر القوانین مع بالمقارنة إن صوت الشخص هو الشخصیة ."صوتي

 .ٌل وقوٌي جداً هو أمٌر فعا اهللا صوت سماعإن . لوجه وجهاً  هو بل الشخصیة،

إن الكتاب الُمقدس ُمَحَمٌل  صوته؟ طاعةكم أنت بحاجة ل اهللا؟ صوت لسماع كم أنت بحاجة: هو والسؤال

 .كلمته ویطیع یسمع لمن والبركات وعودومليٌء بال

 .اهللا حكمة هو من وصوته، یسوع إلى شیرتُ  األمثال،سفر  في الحكمةإن 

 ِلي َیْسَمعُ  الَِّذي ِلِإلْنَسانِ  )عیٌد، مرزوٌق وبخیٌت، محسودٌ س( ُطوَبى: "یقول ٣٦-٣٤: ٨ األمثالسفر 

 ِمنَ  ِرًضى َوَیَنالُ  اْلَحَیاةَ  َیِجدُ  )الحكمة( َیِجُدِني َمنْ  َألنَّ  .َأْبَواِبي َقَواِئمَ  َحاِفظاً  َمَصاِریِعي ِعْندَ  َیْومٍ  ُكلَّ  َساِهراً 

 .الترجمة الموسعة للكتاب المقدس ."اْلَمْوتَ  ُیِحبُّونَ  ُمْبِغِضيَّ  لُّ كُ . َنْفَسهُ  َیُضرُّ  َعنِّي ُیْخِطئُ  َوَمنْ  الرَّبِّ 

وكما . لنفسه فقط ولیس لشعبه، والحریة النصرلُیحِرَز  جدعوناهللا قد استخدم  نإ يه القصة نهایةإن 

 لقد تحول . كهنة مكونه إلى سجناء مكونه من شعبه یأخذهي أن  اهللا خطة بأن ،٦١ُیرینا سفر إشعیاء 

 جدعون كان كمابإمكاننا أن ُنستخَدَم . لقد َحَوَل نفایاته إلى جواهر. عزيمُ شخص ل تألممُ شخص  من جدعون

 والتي قیامة،إلى ال" موتنا" خالل منبإمكاننا أن نجتاز . فینا یسوع قیامةحیاة  لدینا. بل وأعظم منه ،أیضاً 

 .اآلخرین األشخاص من العدید على أیضاً  تؤثر سوف

  أیضاً  سنرى. حریةنا إلى سجون تحویل على كیف ال یزال یعملو  اهللا، عمل كیفیة سنرى راسةالد هذه في

 .الخاصة لحیاتنا خطواته اتباع من نتمكن لكي هللا جدعون استجاب كیف

 .إقرأ هذه اآلیات. ٦واألصحاح  القضاةسفر  في جدعون مسار تتبع

 .اآلیاتإقرأ هذه . ٦واألصحاح  القضاةسفر  في جدعون مسار تتبع

 .لقد كان ضحیًة لعبادة آباءه لألصنام ١: ٦

٤۷ 
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. هزیمتهم أجل من ینالروحیه وأعدائك عداءأل اهللاستدراج  كیفیة على رائعٌ  مثالٌ  يه جدعون قصةإن 

 .بأكملها للقصة جیدة قراءة هو ٣: ٨، ١: ٦ قضاةسفر ال

أمٌر َغیَر قانونٍي روحیًا بأن  ألنه لماذا؟. الشیطان مَ زِ هُ فقد  ،من خالل صلبه یسوع الشیطان هاجم عندما

 جریمةال مرتكب على دائمة هزیمةفإن ذلك یتسبب ب. خطیة بال اً شخص أو ،ُیهاجم الشیطان شخصًا باراً 

  تقنیة اهللالقد استخدم . )غیر قانونیة( مشروعة غیر بطریقة لَ تِ قُ  ألنه األموات بین من یسوع قاملقد . الشیطانیة

 هم هجماتمن خالل  األشرار ناسوال الشریرة الروحیة الكائنات تدمیر یتم ما فإنه في الغالب لذلك. الكمین

 ".لآلخرین حفروا التي الحفرة في سقطوا: "مقدسال الكتاب في نقرأ األحیان من كثیر في. شخصیةال

بأن  ١٢الثانیة  كورنثوسرسالة  في قال عندما هذا بولسالرسول  لقد ادرك. معنایحدث  إن نفس األمر

 ،اإلعالن معرفة خالل من ،أیضاً  یعلم كانلقد . فعالً  مربحة كانت) جیلیةال عناتالل" (الجسد فيالتي  تهشوك"

 .لذلك نتیجة سیكون اهللا ملكوت ربح أنب یعلم كانلقد . المبدأ هذا طریق عن ةعظیم أصبحت خدمته أنب

 جدعون؟ إذًا ماذا بخصوص

 جدعون اهللا أرشد لذلك. البعل عبادةلقد اختلط إیمانهم ب. یحیون حیاًة باّرة وصالحة إسرائیل شعب لم یكن

 اهللا لقد كشف. والعمالقة انیینالمدییعني  الحالة هذه فيو  للشیطان، شرعي غیر هدف أن یجعله أجل من

 التكوین سفر في إلبراهیم بالنسبة نفسه الشيء فعلوقد . التي أظهرها محرقةال من خالل الدم عهد جدعونل

 .٢٢و ١٥

  وجریئة، جداً  خطرة خطوة هذه كانتلقد . الحقًا لُیحطم البعل الذي كان والده یعبده جدعوناهللا  َس دَ قَ وقد 

  الطریق إلى جدعون اهللا فقد قادَ  ،فشیئاً  شیئاً و ! لجدعونبالنسبة  الموتخطر  وحتى ،الً حتممُ  اً تهدیدقد لها و 

 المدیانیین هزیمة جداً  السهل منكان  السبب هذاول. إلبلیس شرعي غیر اً هدف أي ،صالحاً  رجالً  صبحیُ ل

 !فقط رجل ٣٠٠بواسطة  والعمالقة

 جدعونلم یكن . فقد قام اهللا بتلمذة َرُجِل ُمحَبطٍ  المدیانیین، لهزیمة صالةال إستجابة مجرد من بدالً و 

َزةَ لكنه ارتدى فقط  ،شخصًا ُمخصصاً   الرَّبِّ  ُروحُ  َوَلِبَس " یقول، كما. الیوم ذلك في الروح القدس الصُّوفِ  جَّ

 .٣٤: ٦، سفر القضاة "َورَاَءهُ  َأِبیَعَزرُ  َفاْجَتَمعَ ، ِباْلُبوقِ  َفَضَربَ  ِجْدُعونَ 

 بالنسبة فقط ولیس خلص،المُ  باعتباره نفسه عن یكشفیأتي إلیك كما جاء لجدعون، ل إفترض بأن اهللا

 .اً تاحمُ  فُكنْ . جدعون الربلقد َتلَمَذ . أیضاً  اآلخرین ُیحررل ألمك یستخدمل أیضاً  ولكن لك،

٤٦ 
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 َوالَ  َغَنماً  َوالَ ، اْلَحَیاةِ  ُقوتَ  ِإلْسرَاِئیلَ  َیْتُرُكونَ  َوالَ ، غََّزةَ  ِإَلى َمِجیِئكَ  ِإَلى اَألْرضِ  َغلَّةَ  َوُیْتِلُفونَ  َعَلْیِهمْ  َوَیْنِزُلونَ 

 َوِلِجَماِلِهمْ  َلُهمْ  َوَلْیَس  اْلَكْثَرةِ  ِفي َكاْلَجرَادِ  َوَیِجیُئونَ  َوِخَیاِمِهمْ  ِبَمَواِشیِهمْ  َیْصَعُدونَ  َكاُنوا َألنَُّهمْ  .ِمیراً حَ  َوالَ  َبَقراً 

 ."الرَّبِّ  ِإَلى ِإْسرَاِئیلَ  َبُنو َوَصَرخَ . اْلِمْدَیاِنیِّینَ  ِقَبلِ  ِمنْ  ِجّداً  ِإْسرَاِئیلُ  َفَذلَّ  .ِلُیْخِرُبوَها اَألْرَض  َوَدَخُلوا، َعَددٌ 

 مرةً  األصنام عبادةانخرطوا في  ثم. آالمهم قد حررهم منو  اهللا إلى صرخ اإلسرائیلیون السنین، مئات منذ

 .ألعدائهم اً جناءسُ  واوأصبح خرى،أُ 

 .اهللا صوت یطیعوا لم ألنهم لماذا؟

 َساِكُنونَ  َأْنُتمْ  الَِّذینَ  اَألُموِریِّینَ  آِلَهةَ  َتَخاُفوا الَ . ِإَلُهُكمْ  الرَّبُّ  َأَنا: َلُكمْ  َوُقْلتُ : "یقول ١٠: ٦سفر القضاة 

 ."ِلَصْوِتي َتْسَمُعوا َوَلمْ . َأْرَضُهمْ 

 .وعدمال أرض في جناءكسُ  یعیشون الذین اهللا شعب نْ یّ بَ یُ  القدیم العهدإن 

 .في الفخ كَ طُ لیغویك وُیسقِ  العدوبها  یعمل التي الطریقة هي هذهإن 

ست بحاجة ل أنكب یقنعك وهو. عنها تخلىت لن التي) القدیمة الطبیعة( الجسدیة كأعمال فهو یبحث عن

بأنك لست بحاجة الستخدام ملكوت اهللا  كقنعیُ  نهإ. لنفسك أن تحیا یمكنك ولكن اهللا، كلمة على حیات نأل

 .حیاتك في عملی نأل للشیطان أساسیة دعوة هو غفرانال عدمإن  .ونظامه الخاص باإلثمار

إنك لست . الشیطان لْ بَ قِ  من ُتصبح مخدوعاً  أن بإمكانكو  األعمال، تلكب فهو ُیمسك فترة من الزمن بعد

وُتصبح هذه حصون . الخارجتتأثر بالشیاطین من  أن یمكن ولكن ،الداخل من الشریرة األرواحملبوسًا ب

 . القدیم العهد في لشعبا مثل أسیرٌ إال أنك  ،إنك مؤمن بالمسیح في أرض میعاد اهللا. بالیأس تشعرشیطانیة و 

 ،والكرامة الذات احترام نقصانو  ،االفتقار وانعدام المحبة. عدیدة هاواجهن أن مكنیُ  التي السجون أنواعإن 

الثقة  من بدالً  ،ألجل احتیاجاتك المادیة آخر شيء أي أو آخرین أشخاصأو في  العالم، في الثقة أو والجشع

 وعدم ، والقسوة،المعاملة لسوء ضحیة كون الشخص الذاتي، رالبِّ تتضمن  أخرى نواعأوهناك . اهللافي 

الثرثرة والنمیمة وكشف  ة،الجنسی خطایاأنواع متعددة من الو  واإلدمان، والمرارة، ،بالذنب والشعور ،غفرانال

لم . الرفض من أتيی السجون بعضإن أصعب . القائمةغیرها من األمور اُألخرى على و  والغضب، األأسرار،

 .فقد كان ُیعاني كثیرًا جنبًا إلى جنب مع ُمعظم اإلسرائیلیین السجون، هذه من یكن جدعون ُمحصناً 

 جدعون؟ فعلی ماذاو  اهللا؟ یفعل ماذا

 .اهللا استراتیجیة على نظرة نلقي دعونا ،أوالً 

٤٥ 
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 كمین جدعون

 

إن . فصل الرابع تحدثنا عن دانیال وهو في ُجبِّ اإلسود وعن الفتیة العبرانیین الثالثة في آتون النارفي ال

وأیضًا، ففي ذلك الوقت، فإن ُمعظم . جمیع هؤالء الذین تم ذكرهم في هذه القصص كانوا أسرى في بابل

النظام العالمي كما هو موضح في بابل، أو  الناس في كل العالم المعروف كانوا أسرى لبابل الروحیة، سِّْر 

الهجومات التي كانت على حیاتهم في بابل، عندما َغَلَب دانیال والفتیة الثالثة . ١٨سفر الرؤیا واألصحاح 

أو للمأسورین في سِّْر بابل، إلعطائهم فرصة ألجل . العالمأنحاءجمیع في فقد تمت الكرازة باإلنجیل 

 .الخالص

لقد كان جمیع شعب . لها نفس الفكرة المبنیة علیها ٦سفر القضاة إن قصة جدعون التي تبدأ في 

لقد . إسرائیل في أرض الموعد ومن ضمنهم جدعون، إال أنهم كانوا جمیعًا أسرى وُسجناء في أرض میعادهم

فقراء وٕالى أشد  وا فیهاكان التي درجةال إلى إسرائیل في ومجاعة كبیرة عاناةمُ  في َواْلَعَماِلَقةُ  اْلِمْدَیاِنیُّونَ تسبب 

طالق اآلخرین إل الفرصة هذه اهللا استخدمفقد  جدعون، بَ لَ غَ  عندما دانیال، أمثلة في كما ولكن. االحتیاج

 .أحراراً 

 .عصیانهم بسبب تكان جدعون أیام في إسرائیل عاناةمُ إن 

 في ،ا ألنهم كانوا أبراراً قد عانو  النار في تم إلقائهمالذین  الثالثةالعبرانیین  الفتیةو  دانیال،و  ،إبراهیمإن 

إنني أؤمن بأن . طائعینغیر  كانوالقد . وٕاسرائیل جدعون مع ختلفمُ ُهنا  األمرإن . من جهة بِّرهِ و  اهللا، نظر

 مع لوجه وجهاً  وثیقة عالقة نفسه اهللا لقد أسس. طیعاً مُ  سیكون أنهب سبقاً مُ  یعرف ألنه جدعون اختاراهللا 

 غیرأمرًا  المدیانیین هجوم یجعل أن من جدعون لكي یتمكن. الدم عهد اللخ ِه منرِ بَّ  لىإ قادهُ و  جدعون

 .ةبلَ الغَ  قحقیُ بالتالي و  قانوني

 ! أرض میعادهم لىإ وصلوا أن بعدحتى  جناءسُ ال زالوا  إسرائیلإن شعب 

 َسْبعَ  ِمْدَیانَ  ِلَیدِ  الرَّبُّ  ُهمُ َفَدَفعَ ، الرَّبِّ  َعْیَنيِ  ِفي الشَّرَّ  ِإْسرَاِئیلَ  َبُنو َوَعِملَ : "یقول ٦-١: ٦قضاةسفر ال

 ِفي الَِّتي اْلُكُهوفَ  َألْنُفِسِهمِ  ِإْسرَاِئیلَ  َبُنو َعِملَ  اْلِمْدَیاِنیِّینَ  ِبَسَببِ . ِإْسرَاِئیلَ  َعَلى ِمْدَیانَ  َیدُ  َفاْعتََّزتْ  .ِسِنینَ 

 َعَلْیِهمْ  َیْصَعُدونَ  اْلَمْشِرقِ  َوَبُنو َواْلَعَماِلَقةُ  اْلِمْدَیاِنیُّونَ  انَ كَ  ِإْسرَاِئیلُ  َزَرعَ  َوإَِذا .َواْلُحُصونَ  َواْلَمَغاِیرَ  اْلِجَبالِ 

٤٤ 
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َوابَ  ِفيَّ  َتُقوُلوا َلمْ  َألنَُّكمْ  َحَماَقِتُكمْ  َحَسبَ  َمَعُكمْ  َنعَ َأصْ  ِلَئالَّ  َوْجَههُ  َأْرَفعُ  َألنِّي َأْجِلُكمْ  ِمنْ  ُیَصلِّي َأیُّوبُ   الصَّ

 الرَّبُّ  َوَرَفعَ . َلُهمْ  الرَّبُّ  َقالَ  َكَما َوَفَعُلوا النَّْعَماِتيُّ  َوُصوَفرُ  الشُّوِحيُّ  َوِبْلَددُ  التَّْیَماِنيُّ  أَِلیَفازُ  َفَذَهبَ  ].َأیُّوبَ  َكَعْبِدي

 َفَجاءَ  .ِضْعفاً  َألیُّوبَ  َكانَ  َما ُكلِّ  َعَلى الرَّبُّ  َوزَادَ  َأْصَحاِبهِ  َألْجلِ  َصلَّى َلمَّا َأیُّوبَ  َسْبيَ  الرَّبُّ  َوَردَّ  .بَ َأیُّو  َوْجهَ 

وهُ  َلهُ  َرُثواوَ  َبْیِتهِ  ِفي ُخْبزاً  َمَعهُ  َوَأَكُلوا َقْبلُ  ِمنْ  َمَعاِرِفهِ  َوُكلُّ  َأَخَواِتهِ  َوُكلُّ  ِإْخَوِتهِ  ُكلُّ  ِإَلْیهِ   الشَّرِّ  ُكلِّ  َعنْ  َوَعزُّ

 َأیُّوبَ  آِخَرةَ  الرَّبُّ  َوَباَركَ  .َذَهبٍ  ِمنْ  ُقْرطاً  َواِحدٍ  َوُكلُّ  َواِحَدةً  َقِسیَطةً  ِمْنُهمْ  ُكلٌّ  َوَأْعَطاهُ  َعَلْیهِ  الرَّبُّ  َجَلَبهُ  الَِّذي

 .َأتَانٍ  َوأَْلفُ  اْلَبَقرِ  ِمنَ  َزْوجٍ  َوأَْلفُ  اِإلِبلِ  ِمنَ  آَالفٍ  َوِستَّةُ  اْلَغَنمِ  ِمنَ  فاً أَلْ  َعَشرَ  َأْرَبَعةَ  َلهُ  َوَكانَ . ُأوَالهُ  ِمنْ  َأْكَثرَ 

 .َهفُّوكَ  َقْرنَ  الثَّاِلَثةِ  َواْسمَ  َقِصیَعةَ  الثَّاِنَیةِ  َواْسمَ  َیِمیَمةَ  اُألوَلى اْسمَ  َوَسمَّى .َبَناتٍ  َوَثَالثُ  َبِنینَ  َسْبَعةُ  َلهُ  َوَكانَ 

 َأیُّوبُ  َوَعاَش  .ِإْخَوِتِهنَّ  َبْینَ  ِمیرَاثاً  َأُبوُهنَّ  َوَأْعَطاُهنَّ . اَألْرضِ  ُكلِّ  ِفي َأیُّوبَ  َكَبَناتِ  َجِمیَالتٌ  ِنَساءٌ  ُتوَجدْ  مْ َولَ 

 ."اَألیَّامِ  َوَشْبَعانَ  َشْیخاً  َأیُّوبُ  َماتَ  ُثمَّ  .َأْجَیالٍ  َأْرَبَعةِ  ِإَلى َبِنیهِ  َوَبِني َبِنیهِ  َورََأى َسَنةً  َوَأْرَبِعینَ  ِمَئةً  َهَذا َبْعدَ 

أیوب على  وحصل الشیطان، لقد تمت ُمعاقبة. أیوب سبيقد َرَد  الرب أنب أعاله، ١٠ اآلیة في الحظ

 یكن لم. حدثی كان ن ماع فكرة ةأی بأن أیوب لم تكن لدیه تذكر،. أیوب حیاة في الشر تدمیر تمو . البركة

فإنني ُأصلي  عاناة،والمُ  التجارب وسط في نفسك تجد عندما. عاناتهمُ  ببوس مصدر هو الشیطان أنب یعرف

 أن بعد اآلن لكي تنتصر وَتغِلبْ  ثابرةالمُ  ویعطیك رجاءك زیدُ یُ سَ  القدس، والروح كلمته خالل منو  بأن یسوع،

 لكي  یمةحیاة طبیعتك القد نفایات طهریُ  وسوف النار؛ فيإن الرب سوف یصقلك . فیه الكامنة القیمة تعرف

ثابرت على ذلك فإن اهللا  إذا. شخصیتك الظاهرةهي  تصبحس داخلك في شخصیته إن. فیك یسوع مجدیت

وسترى اآلخرین . وسیقضي على نشاطات وفعالیات الشریر التي تسببت في تجاربك" َسَیُرُد َسبیَّكَ "أیضًا 

 .أیضاً ذلك یتحررون كما رأى أیوب 

 

٤۳ 
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 ."ِفْدَیةً  َوَجْدتُ  َقدْ  اْلُحْفَرةِ  ِإَلى اْلُهُبوطِ  َعنِ  ُأْطِلُقهُ : َوَیُقولُ  َعَلْیهِ  َیَترَأَّفُ : "یقول ٢٤: ٣٣سفر أیوب 

 .حدث مال أنظر

 َعَلْیكَ  َیْعُسرُ  َوالَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َتْسَتِطیعُ  َأنَّكَ  َعِلْمتُ  َقدْ [ :الرَّبَّ  َأیُّوبُ  َفَأَجابَ : "یقول ٦-١: ٤٢سفر أیوب 

) بتهوٍر وطَّّیشٍ ( َقدْ  )أرى اآلن( َوَلِكنِّي! َمْعِرَفةٍ  ِبالَ  )بالكلمات( اْلَقَضاءَ  ُیْخِفي الَِّذي َذا َفَمنْ  )لقد قلت لي(.َأْمرٌ 

. َأَتَكلَّمُ  َوَأَنا اآلنَ  ِاْسَمعِ  )لقد قلت لك فعلیًا ما قلته أنت لي( .َأْعِرْفَها َلمْ  َفْوِقي ِبَعَجاِئبَ . َأْفَهمْ  َلمْ  ِبَما َنَطْقتُ 

)  كلماتي( َأْرُفُض  ِلَذِلكَ  .)الروحیة( َعْیِني رََأْتكَ  َواآلنَ  )فقط( َعْنكَ  َسِمْعتُ  َقدْ  اُألُذنِ  ِبَسْمعِ  .َفُتَعلُِّمِني َأْسأَُلكَ 

 .مة الموسعة للكتاب المقدسالترج ."]َوالرََّمادِ  التُّرَابِ  ِفي َوَأْنَدمُ 

 ال أنا. معرفًة وٕاعالنًا خارقًا للطبیعة تلقى فإنني أؤمن بان أیوب كان قد" َعْیِني َرَأْتكَ " ،أیوب قال عندما

إنني اؤمن بأنه  . لم یكن یعني بذلك بأنه قد رأى وجود اهللا المادي بعینیه المادیتین الطبیعیتین أنهب أعتقد

 رأىبأنه  ،فإنني أؤمن اهللا، رأى عندما. غامرةال اهللا سیادة رأىفقد . كثیرة أشیاء رأى أنهف ،عندما رأى أیوب اهللا

نرى اهللا  عندما. األماكن معه یتبادل الذي بالدم العهدٕاله و  والغافر، ،واللطیف، والكریم ،اهللا الرحیم أیضاً 

إن . ٦األصحاح  إشعیاءسفر  في إشعیاء فعل كماسیكون  فعلنا رد فإن المعرفةاإلعالن  خاللبالحقیقة من 

. لتوبةا كان ،نفس الشيء الذي فعلته أنا أیضاً و  ،هو نفس الشيء الذي فعله أیوب ،ءشعیاإ فعله شيء أول

 ىتول أرجوك حیاتي، في أخطأت كثیراً  لقد" ،١٩٧٩من سنة ) آب(أغسطس  ٢٦في الرب، قلتفقد 

أنظر لما قاله اهللا . ن حینها لم أعد كما كنت سابقاً وم ،القدس الروحلقد حدث ذلك عندما غمرني  ."المسؤولیة

 :عنه سیقولون كما قال شعبه إسرائیل الُمبتعدینبأن 

 ِذْكُرُهمْ  َیُكونُ . َكَجْفَنةٍ  َوُیْزِهُرونَ  ِحْنَطةً  ُیْحُیونَ  ِظلِّهِ  ِفي السَّاِكُنونَ  َیُعودُ : "یقول ٨-٧: ١٤سفر هوشع 

 ُیوَجدُ  ِقَبِلي ِمنْ . َخْضرَاءَ  َكَسْرَوةٍ  َأَنا. َفُأَالِحُظهُ  َأَجْبتُ  َقدْ  َأَنا َوِلَألْصَناِم؟ َأْیضاً  ِلي َما: ِیمُ َأْفرَا َیُقولُ  .ُلْبَنانَ  َكَخْمرِ 

 ."»َثَمُركِ 

الشیطاني ضد  الهجوم لجعلیحتاجه ذلك كل ما كان اهللا فإن  وتاب، ذنبهب أخیراً أیوب  عترفإ عندما

 .الموائد انقلبتلقد . )غیر شرعي(قانوني  غیرأیوب 

 َألِلیَفازَ  َقالَ  الرَّبَّ  َأنَّ  اْلَكَالمِ  ِبَهَذا َأیُّوبَ  َمعَ  الرَّبُّ  َتَكلَّمَ  َبْعَدَما َوَكانَ : "یقول ١٧-٧: ٤٢سفر أیوب 

 َواآلنَ  .َأیُّوبَ  َكَعْبِدي َوابَ الصَّ  ِفيَّ  َتُقوُلوا َلمْ  َألنَُّكمْ  َصاِحَبْیكَ  ِكالَ  َوَعَلى َعَلْیكَ  َغَضِبي اْحَتَمى َقدِ : [التَّْیَماِنيِّ 

 َوَعْبِدي َأْنُفِسُكمْ  َألْجلِ  ُمْحَرَقةً  َوَأْصِعُدوا َأیُّوبَ  َعْبِدي ِإَلى َواْذَهُبوا ِكَباشٍ  َوَسْبَعةَ  ِثیرَانٍ  َسْبَعةَ  َألْنُفِسُكمْ  َفُخُذوا

٤۲ 
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من  بل. بالبِّر الذاتي ما حدٍ  إلى رَ عَ شَ  أنهب أیضاً  ویبدو. تفاء الذاتي لطبیعته الجسدیةاإلك بنفسه، یقوم بها

 .بها ُیعذبهل مسكهایُ  الشیطان كان التي الجیلیة بأنه كانت ألیوب بعض اللعنات أیضاً  جداً  المحتمل

 ذي وضعه الشیطان المرض الو  رهیبةال هخسائر  َتَلتْ  األشهر في االختبارات من العدید لقد اختبر أیوب

َشَكُه،  أظهرت خرىأُ  أوقاتٍ  فيو . هناك یزال ال كان باهللا إیمانه بأن ختبارات أشارتاال تلك بعض وٕان. علیه

حتى إنه َتَمنى عند حٍد ما بأنه لو كان من األفضل له بأن لم . الذاتي روالبِّ  الذات على والشفقة ،هٕاحباطو 

 ؟من قبل الطریقة بهذه شعرت هل. یولد

 نتیجة كانت معاناته أنب له إذ قالوا ،ناموسیین وُمبرمجین على األداء في دیانتهم أیوب "أصدقاء" د كانلق

 تؤدي أن یمكن حیاة الخطیة أنب ومع أنه صحیحٌ ). ٣١-٤سفر أیوب األصحاحات ( یاتهح في سریة لخطیئة

 أي وعلى ،)المؤمنین( األتقیاءاألشخاص  مع وخصوصاً  ،دائماً  هكذا الحال هو لیس إال أنه عاناة،المُ  إلى

 .ما شخصٍ  مساعدة محاولةفهي لیست الطریقة في  حال،

 .یتحدث لیهوأ

 لیهوأ كانلقد  .٣٧-٣٢وقد َتَكَلَم بأموٍر جدیدٍة ألیوب في األصحاحات  ،قيتَ  صدیق وهو لیهو،أ ،أوالً 

 ألن خریناآل الثالثة الصدقاءا نم غاضباً  كانلقد . اهللا من بدالً  نفسه رَ رَ بَ  من أیوب ألن أیوب اً غاضب

 .)٣-١: ٣٢ أیوبسفر ( فقط هُ كانت ُتدینَ  بل دقیقة تكن لم مإجاباته

 .َنْفِسهِ  َعْیَنيْ  ِفي َبارّاً  ِلَكْوِنهِ  َأیُّوبَ  ُمَجاَوَبةِ  َعنْ  الثََّالَثةُ  الرَِّجالُ  َهُؤَالءِ  َفَكفَّ : "یقول ٣-١: ٣٢سفر أیوب 

 ِمنَ  َأَبرَّ  َنْفَسهُ  َحَسبَ  ِألنَّهُ  َغَضُبهُ  َحِميَ  َأیُّوبَ  َعَلى. رَامٍ  َعِشیَرةِ  ِمنْ  اْلُبوِزيِّ  َبَرْخِئیلَ  ْبنِ  أَِلیُهوَ  َغَضبُ  َفَحِميَ 

 ."َأیُّوبَ  َواْسَتْذَنُبوا َجَواباً  َیِجُدوا َلمْ  َألنَُّهمْ  َغَضُبهُ  َحِميَ  الثََّالَثةِ  َأْصَحاِبهِ  َوَعَلى .اهللاِ 

 .أیوب إلى اهللا تكلم فقد الكالم، في دورهمب یعالجم قام أن بعد ،أخیراً و 

إن سماع اهللا وهو یتكلم یختلف عن . ٤١-٣٨األصحاحات  في مسجل هو كما أیوب إلى اهللا تكلملقد 

 على األمر أخذت إذا ُیغیر الحیاة أن یمكن ولكن ذلك، أشرح أن ال ُیمكنني! الحیاة فيأي اختباٍر آخر 

 .ذلك على اً ناءبُ  وتصرفتَ  الجد محمل

 أن من له بد ال. یسوع صلیبإعالٌن عن  له،وفادیًا  صٍ لِ خَ كمُ  اهللا محبة نع لقد إستقبل أیوب إعالناً 

 .فدائهإذ یتكلم أیوب عن  ٣٣األصحاح  في الحظ ولكن بالفعل، كون اهللا ُمخلصًا وفادیاً  عن علم على یكون

 ."َیُقومُ  اَألْرضِ  َعَلى َواآلِخرَ  َحيٌّ  َوِلیِّي َأنَّ  َعِلْمتُ  َفَقدْ  َأَنا َأمَّا: "یقول ٢٥: ١٩سفر أیوب 

٤۱ 
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سوف تتغلب  عاناتهمُ  أنب فكرةأیة  لدیه لم تكن. عاناتهمُ  وراء كان الشیطان أنب فكرة لم تكن ألیوب أیة

 .حیاته في الشیطانیة قوى العدوعلى 

بل بالحري  ،أیوب لمهاجمة للشیطان اإلذن يعطیُ  لم اهللا أنب فقد َأَشرتُ  ،"رحلة أیوب" سمىالمُ  كتابي في

 كال فيوقد تم تأكید هذا . یده ُمسبقًا، أي في ید الشیطان في كان بأن أیوب الشیطان فإن اهللا قد أبلغ

 .٢و ١األصحاحین  في الشیطان، قبل من أیوب ضد الهجمتین

 اْلَجَوَالنِ  ِمنْ : [الشَّْیَطانُ  َفَأَجابَ ] ِجْئَت؟ َأْینَ  ِمنْ : [ِللشَّْیَطانِ  الرَّبُّ  َفَقالَ " :یقول ١٢-٧: ١سفر أیوب 

 ِمْثُلهُ  َلْیَس  َألنَّهُ  وَب؟َأیُّ  َعْبِدي َعَلى َقْلَبكَ  َجَعْلتَ  َهلْ : [ِللشَّْیَطانِ  الرَّبُّ  َفَقالَ  ].ِفیَها التََّمشِّي َوِمنَ  اَألْرضِ  ِفي

اناً  َهلْ : [الشَّْیَطانُ  َفَأَجابَ  ].الشَّرِّ  َعنِ  َوَیِحیدُ  اهللاَ  َیتَِّقي َوُمْسَتِقیمٌ  َكاِملٌ  َرُجلٌ . اَألْرضِ  ِفي  اَهللا؟ َأیُّوبُ  َیتَِّقي َمجَّ

 ِفي َمَواِشیهِ  َفاْنَتَشَرتْ  َیَدْیهِ  َأْعَمالَ  َباَرْكتَ  َناِحَیٍة؟ ُكلِّ  ِمنْ  َلهُ  َما ُكلِّ  َوَحْولَ  َبْیِتهِ  َوَحْولَ  َحْوَلهُ  َسیَّْجتَ  َأنَّكَ  أََلْیَس 

 ُهَوَذا: [ِللشَّْیَطانِ  الرَّبُّ  َفَقالَ  ].َعَلْیكَ  ُیَجدِّفُ  َوْجِهكَ  ِفي َفِإنَّهُ  َلهُ  َما ُكلَّ  َوَمسَّ  اآلنَ  َیَدكَ  اْبِسطْ  َوَلِكنِ  !اَألْرضِ 

 ."الرَّبِّ  َوْجهِ  َأَمامِ  ِمنْ  الشَّْیَطانُ  َخَرجَ  ثمَّ ]. َیَدكَ  َتُمدَّ  الَ  ِإَلیهِ  َوإِنََّما َیِدكَ  ِفي َلهُ  َما ُكلُّ 

 َوَلِكنِ  .َنْفِسهِ  َألْجلِ  ُیْعِطیهِ  ِلِإلْنَسانِ  َما َوُكلُّ  ِبِجْلدٍ  ِجْلدٌ : [الشَّْیَطانُ  َفَأَجابَ : "یقول ٦-٤: ٢سفر أیوب 

 َیِدكَ  ِفي ُهوَ  َها: [ِللشَّْیَطانِ  الرَّبُّ  َفَقالَ  ].َعَلْیكَ  ُیَجدِّفُ  َوْجِهكَ  ِفي َفِإنَّهُ  َوَلْحَمهُ  هُ َعْظمَ  َوَمسَّ  َیَدكَ  اآلنَ  اْبِسطِ 

 ."]َنْفَسهُ  اْحَفظْ  َوَلِكنِ 

 قال  اهللا أنحقیقة ب إلىُیشیر  بأكمله المقدس والكتابالمقدس بل  الكتابالجزء من  هذا أن وأعتقد

لقد أراني الرب هذا الشيء عندما كنت ُأعاني من فهم  ."َیِدكَ  ِفي ُهوَ  َهانتبه، أنظر، الحظ، إ: "للشیطان

 ُجزءًا  هناك كان ألنه أستطع لم إال إنني ،اً بیتكُ  أكتب أن نيدعا قد الرب وكأن شعرت. وكتابة شیئًا عن أیوب

 ."أیوب رحلة"كتاب  كتبتُ  حینئذٍ  لي، هذا وكشف الرب سمعت عندما. اً مفقود

 آدم في یعمل یزال ال كان للشیطان بأن ُیهاجم أیوب ألن أیوب) شرعیاً (بالفعل أمرًا قانونیًا  لقد كان

فربما كان أكثر  ،أیوب عن كتابي في أشرت وكما ."یةالجسد تهطبیعب" یعمل كان فقد أخرى، وبعبارة. األول

حتى وٕان  أنب معنا، شیر لشيءیُ ل اهللا هاختار فقد . الوقت ذلك في المقدس الكتاب فيالناس طهارًة وتكریسًا 

 العدید وفعل الفقراء ساعدفقد . وُیقدسه اهللا ُیكرم لقد كان أیوب ".َنِتنٌ "قدمنا أفضل ما في طبیعتنا القدیمة فهو 

إال إن جمیع هذه األمور كان   ،لقد كان ناجحًا في العمل وفي كل ما سعى إلیه. األمور التي ُترضي اهللا من

٤۰ 
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 الخامسالفصل 
 لشیطانل نَ كمَ لیَّ إستخدام اهللا ألیوب 

 

  التي تجاربال فإن وبالتالي. اهللا فقد أكَرمَ  شيء، كل بعدو . الرغدو  الترف حیاة یعیش أنأیوب ب توقعلقد 

. َتَأُلِمَك وُكرَبِتكَ  أوقات خالل علیك ویحكمون ینتقدونك الناس أنب ،أیوب مثل تجد، قدو . واجهته باغتته فجأةً 

 وجهاً  فقط، عنه عَ مِ سَ وأن  سبق قد كان الذي اهللا، ؤیةبر  له توسمح شخصیته تشكلقد  أیوب معاناة ولكن

 في  تسببت التي حیاته في الشیطانیة التأثیرات هزمقد  أیوب له ستجابةاو  لوجه وجهاً  اللقاء إن ذلك. لوجه

 .معاناته

  یشیع كان الذي وحفیده ى كثیراً عان الذي والتي ُتظِهُر َجداً  علمانیة، خیالیة قصة زوجتيو  لقد رأینا أنا

 عن الشابهذا  على أن ُیعلم ،یموت أن قبل ،قد عقد العزم دالجَ  وٕان هذا. الملذات في اإلنغماس حیاة أسلوب

 اختبر  قد الشاب هذا یكن لم ما هأن النتیجة وكانت. الذات على التمركز عن حولهیُ  أنو  الحقیقیة الحیاة

. اآلن حتى الحیاة یختبر لم فهو. اآلن حتى اً حق الحیاة قید على ما كانل المعاناة، من معینة ودرجة الخوف

 أنالي و  لزوجتي یحدث لم ذلك إن .لوجه وجهاً  بالنسبة لنا، فإن اختبارنا للحیاة الحقیقیة هو لقاء یسوع

 في أما اختباري فقد كان طفلة، كانت عندما تجربتها تحدثلقد . والخسارة لخوفل شخصیًا لحین اختبارنا

 .الحیاة في الحقٍ  وقتٍ 

 .المقدس الكتاب في سجل لقد كان أیوب أول الُمنتصرین والغالبین

 !أما نحن فنستطیع ذلك. لو كان أیوب قد عرف فقط الصورة بأكملها أثناء ُمعاناته

وٕانني أؤمن بأن موضوع التغلب . لنا بالنسبة للَغَلبة بدائي كمثال أیوب سفر لَ مَ شَ قد  اهللا أنب هو رأیيإن 

 .بها علمٍ إدراٍك و  على كونن أن نامِ اهللا  ریدیُ  التي للغایة هامة قضیة هي الشیطانیة ىالقو  على

 هناك كان بینما. بخصوص أیوب )الخاطئة( دقیقةال وغیر جزئیةال التعلیقات من الكثیر هناك لقد كان

  رئیسیة،ال نقطةال ُتخفق تزال ال أنهاب وأعتقد ،ها أنا شخصیاً رأیت التي تلك من الرائعة، التعلیقات من العدید

 القضایا من العدید فقد قمت بتغطیة ،٣"رحلة أیوب"كتابي،  في. شیطانیةال قوىال على الَتَغُلبْ  ،والتي هي

 .أتوسع في شرحها ُهنا لن التي التفصیلب الهامة

 ٤۹۹-jobsjourney/http://www.isob-bible.org/book-store": رحلة أیوب"الرابط الخاص بكتاب   ۳

۳۹ 
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 َهَذا َداِنیآلُ  َفَنَجحَ  ].اُألُسودِ  َیدِ  ِمنْ  اِنیآلَ دَ  َنجَّى الَِّذي ُهوَ . اَألْرضِ  َوِفي السََّماَواتِ  ِفي َواْلَعَجاِئبَ  اآلَیاتِ  َوَیْعَملُ 

 ."اْلَفاِرِسيِّ  ُكوَرَش  ُمْلكِ  َوِفي َداِرُیوَس  ُمْلكِ  ِفي

 .مجدهُ نُ أن  من نتمكن لكي صورتهل بأن یجعله ُمطابقًا وُمشابهاً  هللا حَ مَ سَ  الذي" دانیال" نكون دعونا

 

۳۸ 
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: ِلَداِنیآلَ  اْلَمِلكُ  َوَقالَ . اُألُسودِ  ُجبِّ  ِفي َوَطَرُحوهُ  َداِنیآلَ  َضُرواَفَأحْ  اْلَمِلكُ  َأَمرَ  ِحیَنِئذٍ  ].َیَتَغیَّرُ  الَ  اْلَمِلكُ  َیَضُعهُ 

یكَ  ُهوَ  َداِئماً  َتْعُبُدهُ  الَِّذي ِإَلَهكَ  ِإنَّ [  َوَخاِتمِ  ِبَخاِتِمهِ  اْلَمِلكُ  َوَخَتَمهُ  اْلُجبِّ  َفمِ  َعَلى َوُوِضعَ  ِبَحَجرٍ  َوُأِتيَ  ].ُیَنجِّ

 ِبَسرَاِریهِ  ُقدَّاَمهُ  ُیْؤتَ  َوَلمْ  َصاِئماً  َوَباتَ  َقْصرِهِ  ِإَلى اْلَمِلكُ  َمَضى ِحیَنِئذٍ  .َداِنیآلَ  ِفي اْلَقْصدُ  َتَغیَّرَ یَ  ِلَئالَّ  ُعَظَماِئهِ 

 َناَدى اْلُجبِّ  ِإَلى ْقَتَربَ ا َفَلمَّا .اُألُسودِ  ُجبِّ  ِإَلى ُمْسرِعاً  َوَذَهبَ  اْلَفْجرِ  ِعْندَ  َباِكراً  اْلَمِلكُ  َقامَ  ُثمَّ  .َنْوُمهُ  َعْنهُ  َوَطارَ 

َیكَ  َأنْ  َعَلى َقِدرَ  َداِئماً  َتْعُبُدهُ  الَِّذي ِإَلُهكَ  َهلْ  اْلَحيِّ  اللَّهِ  َعْبدَ  َداِنیآلُ  َیا: [َأِسیفٍ  ِبَصْوتٍ  َداِنیآلَ   ِمنَ  ُیَنجِّ

 ."!اَألَبدِ  َلىإِ  ِعْش  اْلَمِلكُ  َأیَُّها َیا: [اْلَمِلكِ  َمعَ  َداِنیآلُ  َفَتَكلَّمَ  ]اُألُسوِد؟

في فهرس سترونجز یتم تعریفها . (البراءة. الذي َجَعَل األسود لم َتَمَس دانیال السبب إلى أنظر

األصحاح  دانیالسفر  أنب إنني أؤمن) . ُمبرراً  ،اً واضح تكون أن ،اً نقی تكونأن  ،اً نظیف تكون أن  :كالتالي

إن ذلك . شعبه وآثام لقد إعترف بخطایاه وخطایا. ُیبین كیف أن دانیال إبتدأ صالته بصورة طبیعیة ٥: ٩

 .دانیال لبراءة الرئیسیة المكونات هو أحد

 َبِریئاً  ُوِجْدتُ  َألنِّي َتُضرَِّني َفَلمْ  اُألُسودِ  َأْفَواهَ  َوَسدَّ  َمَالَكهُ  َأْرَسلَ  ِإَلِهي: "یقول ٢٣-٢٢: ٦ دانیال سفر

. اْلُجبِّ  ِمنَ  َداِنیآلُ  ُیْصَعدَ  ِبَأنْ  َوَأَمرَ  ِبهِ  اْلَمِلكُ  َفِرحَ  ِحیَنِئذٍ  ].َذْنباً  َأْفَعلْ  َلمْ . َمِلكُ الْ  َأیَُّها َأْیضاً  َوُقدَّاَمكَ  ُقدَّاَمهُ 

 ."ِبِإَلِههِ  آَمنَ  َألنَّهُ  َضَررٌ  ِفیهِ  ُیوَجدْ  َوَلمْ  اْلُجبِّ  ِمنَ  َداِنیآلُ  َفُأْصِعدَ 

. األسود بِّ جُ  في َتَم إلقائهم دانیال اتهموا الذین لالرجا أولئك إن ،أوالً . دانیال َغَلبة نتیجة إلى نظرأ

 .المسكونة أنحاء جمیع في نجیلاإل ب رَ شِ بُ لقد  ،ثانیاً 

 ِفي َوَطَرُحوُهمْ  َداِنیآلَ  َعَلى اْشَتُكوا الَِّذینَ  الرَِّجالَ  ُأوَلِئكَ  َفَأْحَضُروا اْلَمِلكُ  َفَأَمرَ : "یقول ٢٤: ٦سفر دانیال 

 ُكلَّ  َوَسَحَقتْ  اُألُسودُ  ِبِهمِ  َبَطَشتْ  َحتَّى اْلُجبِّ  َأْسَفلِ  ِإَلى َیِصُلوا َوَلمْ . َوِنَساَءُهمْ  َوَأْوَالَدُهمْ  ُهمْ  اُألُسودِ  ُجبِّ 

 ."ِعَظاِمِهمْ 

وصولهم إلى  قبل حتى فقد ُسِحقوا سحقاً  األسود، بِّ جُ  في األشخاص األشرار هؤالء لقيَّ أُ  عندما تخیل،

 !األرض

 ِفي السَّاِكِنینَ  َواَألْلِسَنةِ  َواُألَممِ  الشُُّعوبِ  ُكلِّ  ِإَلى َداِرُیوُس  اْلَمِلكُ  َكَتبَ  ُثمَّ : "یقول ٢٨-٢٥: ٦ دانیال سفر

 ِإَلهِ  مَ ُقدَّا َوَیَخاُفونَ  َیْرَتِعُدونَ  َمْمَلَكِتي ُسْلَطانِ  ُكلِّ  ِفي ِبَأنَّهُ  َأْمرٌ  َصَدرَ  ِقَبِلي ِمنْ  .َسَالُمُكمْ  ِلَیْكُثرْ : [ُكلَِّها اَألْرضِ 

 َوُیْنِقذُ  ُیَنجِّي ُهوَ  .اْلُمْنَتَهى ِإَلى َوُسْلَطاُنهُ  َیُزولَ  َلنْ  َوَمَلُكوُتهُ  اَألَبدِ  ِإَلى اْلَقیُّومُ  اْلَحيُّ  اِإلَلهُ  ُهوَ  َألنَّهُ  َداِنیآلَ 
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يَ  َأنْ  َیْسَتِطیعُ  آَخرُ  ِإَلهٌ  َلْیَس  ِإذْ  َمْزَبَلةً  ُبُیوُتُهمْ  َوُتْجَعلُ  ِإْرباً  ِإْرباً  ُیَصیَُّرونَ  َفِإنَُّهمْ  َوَعْبَدَنُغو  ِحیَنِئذٍ  ].َهَكَذا ُیَنجِّ

 ."َباِبلَ  َالَیةِ وِ  ِفي َوَعْبَدَنُغوَ  َوِمیَشخَ  َشْدَرخَ  اْلَمِلكُ  َقدَّمَ 

رَ  ِمنْ : "یقول ٣-١: ٤ دانیال سفر  ِفي السَّاِكِنینَ  َواَألْلِسَنةِ  َواُألَممِ  الشُُّعوبِ  ُكلِّ  ِإَلى اْلَمِلكِ  َنُبوَخْذَنصَّ

 .ِبَها ُأْخِبرَ  َأنْ  ِعْنِدي ُسنَ حَ  اْلَعِليُّ  اللَّهُ  َمِعي َصَنَعَها الَِّتي َواْلَعَجاِئبُ  َاآلَیاتُ  .َسَالُمُكمْ  ِلَیْكُثرْ . ُكلَِّها اَألْرضِ 

 ."َفَدْورٍ  َدْورٍ  ِإَلى َوُسْلَطاُنهُ  َأَبِديٌّ  َمَلُكوتٌ  َمَلُكوُتهُ ! َأْقَواَها َما َوَعَجاِئُبهُ  َأْعَظَمَها َما آَیاُتهُ 

 ).٢٨-١: ٦ دانیالسفر  ( األسود جب في دانیال قصة

 َمْرُزَباناً  َوِعْشِرینَ  ِمَئةً  اْلَمْمَلَكةِ  َعَلى ُیَولِّيَ  َأنْ  َداِرُیوَس  ِعْندَ  َحُسنَ : "یقول ٢١-١: ٦ دانیال سفر

 َفالَ  اْلِحَسابَ  ِإَلْیِهمِ  اْلَمرَاِزَبةُ  ِلُتَؤدِّيَ  َداِنیآلُ  َأَحُدُهمْ  ُوَزرَاءَ  َثَالَثةَ  َهُؤَالءِ  َوَعَلى .ُكلَِّها اْلَمْمَلَكةِ  َعَلى َیُكوُنونَ 

 َأنْ  ِفي اْلَمِلكُ  َوَفكَّرَ . َفاِضَلةً  ُروحاً  ِفیهِ  َألنَّ  َواْلَمرَاِزَبةِ  اْلُوَزرَاءِ  َعَلى َهَذا َداِنیآلُ  اقَ َففَ  .َخَساَرةٌ  اْلَمِلكَ  ُتِصیبَ 

 اْلَمْمَلَكةِ  ِجَهةِ  ِمنْ  َداِنیآلَ  َعَلى َیِجُدوَنَها ِعلَّةً  َیْطُلُبونَ  َكاُنوا َواْلَمرَاِزَبةَ  اْلُوَزرَاءَ  ِإنَّ  ُثمَّ  .ُكلَِّها اْلَمْمَلَكةِ  َعَلى ُیَولَِّیهُ 

 َنِجدُ  الَ : [الرَِّجالُ  َهُؤَالءِ  َفَقالَ  .َذْنبٌ  َوالَ  َخَطأٌ  ِفیهِ  ُیوَجدْ  َوَلمْ  َأِمیناً  َكانَ  َألنَّهُ  َذْنباً  َوالَ  ِعلَّةً  َیِجُدوا َأنْ  َیْقِدُروا َفَلمْ 

 اْلَمِلكِ  ِعْندَ  َواْلَمرَاِزَبةُ  اْلُوَزرَاءُ  َهُؤَالءِ  اْجَتَمعَ  ِحیَنِئذٍ  ].ِإَلِههِ  یَعةِ َشرِ  ِجَهةِ  ِمنْ  َنِجَدَها َأنْ  ِإالَّ  ِعلَّةً  َهَذا َداِنیآلَ  َعَلى

 َواْلُمِشیِرینَ  َواْلَمرَاِزَبةِ  َوالشَِّحنِ  اْلَمْمَلَكةِ  ُوَزرَاءِ  َجِمیعَ  ِإنَّ  !اَألَبدِ  ِإَلى ِعْش  َداِرُیوُس  اْلَمِلكُ  َأیَُّها: [َلهُ  َوَقاُلوا

 ِمنْ  َیْوماً  َثَالِثینَ  َحتَّى ِطْلَبةً  َیْطُلبُ  َمنْ  ُكلَّ  ِبَأنَّ  َنْهیاً  َوُیَشدُِّدوا َمَلِكّیاً  َأْمراً  َیَضُعوا َأنْ  َعَلى َتَشاَوُروا َقدْ  ةِ َواْلُوالَ 

 الَ  ِلَكيْ  اْلِكتَاَبةَ  َوَأْمضِ  اْلَمِلكُ  َأیَُّها يَ النَّهْ  اآلنَ  َفَثبِّتِ  .اُألُسودِ  ُجبِّ  ِفي ُیْطَرحُ  اْلَمِلكُ  َأیَُّها ِمْنكَ  ِإالَّ  ِإْنَسانٍ  َأوْ  ِإَلهٍ 

 َعِلمَ  َفَلمَّا .َوالنَّْهيَ  اْلِكتَاَبةَ  َداِرُیوُس  اْلَمِلكُ  َأْمَضى َذِلكَ  َألْجلِ  ].ُتْنَسخُ  الَ  الَِّتي َوَفاِرَس  َماِدي َكَشِریَعةِ  َتَتَغیَّرَ 

 َمرَّاتٍ  َثَالثَ  ُرْكَبَتْیهِ  َعَلى َفَجثَا ُأوُرَشِلیمَ  َنْحوَ  ُعلِّیَِّتهِ  ِفي َمْفُتوَحةٌ  َوُكواهُ  ْیِتهِ بَ  ِإَلى َذَهبَ  اْلِكتَاَبةِ  ِبِإْمَضاءِ  َداِنیآلُ 

 َیْطُلبُ  لَ َداِنیآ َفَوَجُدوا الرَِّجالُ  َهُؤَالءِ  ِحیَنِئذٍ  َفاْجَتَمعَ  .َذِلكَ  َقْبلَ  َیْفَعلُ  َكانَ  َكَما ِإَلِههِ  ُقدَّامَ  َوَحَمدَ  َوَصلَّى اْلَیْومِ  ِفي

 ِإْنَسانٍ  ُكلَّ  ِبَأنَّ  َنْهیاً  اْلَمِلكُ  َأیَُّها ُتْمضِ  أََلمْ : [اْلَمِلكِ  َنْهيِ  ِفي اْلَمِلكِ  ُقدَّامَ  َوَتَكلَُّموا َفَتَقدَُّموا .ِإَلِههِ  ُقدَّامَ  َوَیَتَضرَّعُ 

 اَألْمرُ : [اْلَمِلكُ  َفَأَجابَ ] اُألُسوِد؟ ُجبِّ  ِفي ُیْطَرحُ  اْلَمِلكُ  َأیَُّها ِمْنكَ  ِإالَّ  َیْوماً  َثَالِثینَ  َحتَّى ِإْنَسانٍ  َأوْ  ِإَلهٍ  ِمنْ  َیْطُلبُ 

 َلمْ  َیُهوَذا َسْبيِ  َبِني ِمنْ  الَِّذي َداِنیآلَ  ِإنَّ : [ِلْلَمِلكِ  َقاُلوا ِحیَنِئذٍ  ].ُتْنَسخُ  الَ  الَِّتي َوَفاِرَس  َماِدي َكَشِریَعةِ  َصِحیحٌ 

 َسِمعَ  َفَلمَّا ].ِطْلَبَتهُ  َیْطُلبُ  اْلَیْومِ  ِفي َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َبلْ  َأْمَضْیَتهُ  الَِّذي ِللنَّْهيِ  َوالَ  اْعِتَباراً  ِلكُ اْلمَ  َأیَُّها َلكَ  َیْجَعلْ 

َیهُ  َداِنیآلَ  َعَلى َقْلَبهُ  َوَجَعلَ  ِجّداً  َنْفِسهِ  َعَلى اْغَتاظَ  اْلَكَالمَ  َهَذا اْلَمِلكُ   .ِلُیْنِقَذهُ  الشَّْمسِ  وبِ ُغرُ  ِإَلى َواْجَتَهدَ  ِلُیَنجِّ

 َأْمرٍ  َأوْ  َنْهيٍ  ُكلَّ  َأنَّ  ِهيَ  َوَفاِرَس  َماِدي َشِریَعةَ  َأنَّ  اْلَمِلكُ  َأیَُّها اْعَلمْ : [َوَقاُلوا اْلَمِلكِ  ِإَلى الرَِّجالُ  ُأوَلِئكَ  َفاْجَتَمعَ 
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 َنْسُجدُ  َوالَ  آِلَهَتكَ  َنْعُبدُ  الَ  َأنََّنا اْلَمِلكُ  َأیَُّها َلكَ  َمْعُلوماً  َیُكنْ َفلْ  َوإِالَّ  .اْلَمِلكُ  َأیَُّها َیِدكَ  ِمنْ  ُیْنِقَذَنا َوَأنْ  اْلُمتَِّقَدةِ  النَّارِ 

 ."]َنَصْبَتهُ  الَِّذي الذََّهبِ  ِلِتْمثَالِ 

هو الذي  )هویتهم( المسیح فيمن ُهْم ب إیمانهم أنب إنني أؤمن. الثالثة الفتیة هؤالء إیمان الحظ

 .النار في أعطاهم الحمایة

رُ َنُبوَخْذنَ  اْمَتَألَ  ِحیَنِئذٍ : "یقول ٢٥-١٩: ٣سفر دانیال   َوِمیَشخَ  َشْدَرخَ  َعَلى َوْجِههِ  َمْنَظرُ  َوَتَغیَّرَ  َغْیظاً  صَّ

 ِفي اْلُقوَّةِ  َجَباِبَرةَ  َوَأَمرَ  .ُیْحَمى َأنْ  ُمْعتَاداً  َكانَ  ِممَّا َأْكَثرَ  َأْضَعافٍ  َسْبَعةَ  اَألُتونَ  َیْحُموا ِبَأنْ  َوَأَمرَ  َوَعْبَدَنُغو

 ِفي الرَِّجالُ  َهُؤَالءِ  ُأوِثقَ  ُثمَّ  .اْلُمتَِّقَدةِ  النَّارِ  َأُتونِ  ِفي َوُیْلُقوُهمْ  َوَعْبَدَنُغوَ  ِمیَشخَ وَ  َشْدَرخَ  ُیوِثُقوا ِبَأنْ  َجْیِشهِ 

 اْلَمِلكِ  َمةَ َكلِ  ِإنَّ  َحْیثُ  َوِمنْ  .اْلُمتَِّقَدةِ  النَّارِ  َأُتونِ  َوَسطِ  ِفي َوأُْلُقوا َوِلَباِسِهمْ  َوَأْرِدَیِتِهمْ  َوَأْقِمَصِتِهمْ  َسرَاِویِلِهمْ 

 الثََّالثَةُ  َوَهُؤَالءِ  .َوَعْبَدَنُغوَ  َوِمیَشخَ  َشْدَرخَ  َرَفُعوا الَِّذینَ  الرَِّجالَ  النَّارِ  َلِهیبُ  َقَتلَ  ِجّداً  َحِميَ  َقدْ  َواَألُتونَ  َشِدیَدةٌ 

رُ  َتَحیَّرَ  ِحیَنِئذٍ  .اْلُمتَِّقَدةِ  ارِ النَّ  َأُتونِ  َوَسطِ  ِفي ُموثَِقینَ  َسَقُطوا َوَعْبَدَنُغو َوِمیَشخُ  َشْدَرخُ  الرَِّجالِ   اْلَمِلكُ  َنُبوَخْذَنصَّ

 ].اْلَمِلكُ  َأیَُّها َصِحیحٌ : [َفَأَجاُبوا] النَّاِر؟ َوَسطِ  ِفي ُموَثِقینَ  ِرَجالٍ  َثَالَثةَ  ُنْلقِ  أََلمْ : [ُمِشیِریهِ  َوَسَألَ  ُمْسرِعاً  َوَقامَ 

 ِباْبنِ  َشِبیهٌ  الرَّاِبعِ  َوَمْنَظرُ  َضَررٌ  ِبِهمْ  َوَما النَّارِ  َوَسطِ  ِفي َیَتَمشُّونَ  َمْحُلوِلینَ  ِرَجالٍ  َأْرَبَعةَ  َناِظرٌ  َأَنا َها: [َفَقالَ 

 ."]اآلِلَهةِ 

 أخذلقد . الوقت ذلك في یخرج لم الذي الوحید هو لكنه النار، في الرابع شخصالهو  یسوع كانلقد 

 .وخطیتهم ، ومعاناتهم ،تهمعقوب )َحَملَ (

رُ  اْقَتَربَ  ُثمَّ : "یقول ٢٧-٢٦: ٣دانیال  سفر  َشْدَرخُ  َیا: [َوَناَدى اْلُمتَِّقَدةِ  النَّارِ  َأُتونِ  َبابِ  ِإَلى َنُبوَخْذَنصَّ

 .النَّارِ  َوَسطِ  ِمنْ  َوَعْبَدَنُغو َوِمیَشخُ  َشْدَرخُ  َفَخَرجَ ]. َوَتَعاُلوا اْخُرُجوا اْلَعِليِّ  اللَّهِ  َعِبیدَ  َیا َوَعْبَدَنُغو َوِمیَشخُ 

 َأْجَساِمِهمْ  َعَلى ُقوَّةٌ  ِللنَّارِ  َتُكنْ  َلمْ  الَِّذینَ  الرَِّجالَ  َهُؤَالءِ  َورَُأوا اْلَمِلكِ  َوُمِشیُرو َواْلُوَالةُ  َوالشَِّحنُ  اْلَمرَاِزَبةُ  َفاْجَتَمَعتِ 

 ."َعَلْیِهمْ  تَْأتِ  َلمْ  النَّارِ  رَاِئَحةُ وَ  َتَتَغیَّرْ  َلمْ  َوَسرَاِویُلُهمْ  َتْحَتِرقْ  َلمْ  ُرُؤوِسِهمْ  ِمنْ  َوَشْعَرةٌ 

 !كلها المسكونة أنحاء جمیع في االنجیلب رَ شِ بُ  لقد. النتیجة أنظر إلى اآلن

رُ  َفَقالَ : "یقول ٣٠-٢٨: ٣ دانیال سفر  َأْرَسلَ  الَِّذي َوَعْبَدَنُغو َوِمیَشخَ  َشْدَرخَ  ِإَلهُ  َتَباَركَ : [َنُبوَخْذَنصَّ

َلهٍ  َیْسُجُدوا َأوْ  َیْعُبُدوا الَ  ِلَكيْ  َأْجَساَدُهمْ  َوَأْسَلُموا اْلَمِلكِ  َكِلَمةَ  َوَغیَُّروا َعَلْیهِ  اتََّكُلوا الَِّذینَ  َعِبیَدهُ  ذَ َوَأْنقَ  َمَالَكهُ   ِإلِ

 َوِمیَشخَ  َشْدَرخَ  ِإَلهِ  َعَلى وءِ ِبالسُّ  َیَتَكلَُّمونَ  َوِلَسانٍ  َوُأمَّةٍ  َشْعبٍ  ُكلَّ  ِبَأنَّ  َأْمرٌ  َصَدرَ  َقدْ  َفِمنِّي .ِإَلِهِهمْ  َغْیرِ 

۳٥ 
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 في  دو األس أوكارنیران و ال خالل نجتاز من بینما مكافأتختبر ن ،ونحن اهللا، ملكوت أنب إنني أؤمن

 .تضحیاتنا خالل منون فإن اآلخرین أیضًا سیتبارك. قوتهبُنصرة من خالل  الحیاة

 ).٣: ٤، ١: ٣سفر دانیال ( آتون النار فيانیین الثالثة العبر  الشباب قصة

رُ : "یقول ١٨-١: ٣ دانیال سفر   َوَعْرُضهُ  ِذرَاعاً  ِستُّونَ  ُطوُلهُ  َذَهبٍ  ِمنْ  ِتْمثَاالً  َصَنعَ  اْلَمِلكُ  َنُبوَخْذَنصَّ

رُ  َأْرَسلَ  ُثمَّ  .َباِبلَ  ِوَالَیةِ  ِفي ُدورَا ُبْقَعةِ  ِفي َوَنَصَبهُ  َأْذُرعٍ  ِستُّ   َواْلُوَالةَ  َوالشَِّحنَ  اْلَمرَاِزَبةَ  ِلَیْجَمعَ  اْلَمِلكُ  َنُبوَخْذَنصَّ

رُ  َنَصَبهُ  الَِّذي التِّْمثَالِ  ِلَتْدِشینِ  ِلَیْأُتوا اْلِوَالَیاتِ  ُحكَّامِ  َوُكلَّ  َواْلُمْفِتینَ  َواْلُفَقَهاءَ  َواْلَخَزَنةَ  َواْلُقَضاةَ   .اْلَمِلكُ  َنُبوَخْذَنصَّ

 ِلَتْدِشینِ  اْلِوَالَیاتِ  ُحكَّامِ  َوُكلُّ  َواْلُمْفُتونَ  َواْلُفَقَهاءُ  َواْلَخَزَنةُ  َواْلُقَضاةُ  َواْلُوَالةُ  َوالشَِّحنُ  اْلَمرَاِزَبةُ  اْجَتَمعَ  ِحیَنِئذٍ 

رُ  َنَصَبهُ  الَِّذي التِّْمثَالِ  رُ  َنَصَبهُ  الَِّذي التِّْمثَالِ  َأَمامَ  اَوَوَقُفو  اْلَمِلكُ  َنُبوَخْذَنصَّ  َقدْ : [ِبِشدَّةٍ  ُمَنادٍ  َوَناَدى .َنُبوَخْذَنصَّ

َبابِ  َواْلُعودِ  َوالنَّايِ  اْلَقْرنِ  َصْوتَ  َتْسَمُعونَ  ِعْنَدَما َواَألْلِسَنةُ  َواُألَممُ  الشُُّعوبُ  َأیَُّها ُأِمْرُتمْ   َواْلِمْزَمارِ  َوالسِّْنِطیرِ  َوالرَّ

وا َأنْ  اْلَعْزفِ  َأْنَواعِ  لِّ َوكُ  رُ  َنَصَبهُ  الَِّذي الذََّهبِ  ِلِتْمثَالِ  َوَتْسُجُدوا َتِخرُّ  َفِفي َوَیْسُجدُ  َیِخرُّ  الَ  َوَمنْ  .اْلَمِلكُ  َنُبوَخْذَنصَّ

 َوالنَّايِ  اْلَقْرنِ  َصْوتَ  الشُُّعوبِ  ُكلُّ  َسِمعَ  َوْقَتَما َذِلكَ  َألْجلِ  ].ُمتَِّقَدةٍ  َنارٍ  َأُتونِ  َوَسطِ  ِفي ُیْلَقى السَّاَعةِ  ِتْلكَ 

َبابِ  َواْلُعودِ   الَِّذي الذََّهبِ  ِلِتْمثَالِ  َوَسَجُدوا َواَألْلِسَنةِ  َواُألَممِ  الشُُّعوبِ  ُكلُّ  َخرَّ  اْلَعْزفِ  َأْنَواعِ  َوُكلِّ  َوالسِّْنِطیرِ  َوالرَّ

رُ  َنَصَبهُ   ِلْلَمِلكِ  َوَقاُلوا اْلَیُهودِ  َعَلى َواْشَتُكوا ِكْلَداِنیُّونَ  ِرَجالٌ  ِحیَنِئذٍ  مَ َتَقدَّ  َذِلكَ  َألْجلِ  .اْلَمِلكُ  َنُبوَخْذَنصَّ

رَ   اْلَقْرنِ  َصْوتَ  َیْسَمعُ  ِإْنَسانٍ  ُكلَّ  ِبَأنَّ  َأْمراً  َأْصَدْرتَ  َقدْ  اْلَمِلكُ  َأیَُّها َأْنتَ  !اَألَبدِ  ِإَلى ِعْش  اْلَمِلكُ  َأیَُّها: [َنُبوَخْذَنصَّ

َبابِ  َواْلُعودِ  يِ َوالنَّا  َوَیْسُجدُ  َیِخرُّ  الَ  َوَمنْ  .الذََّهبِ  ِلِتْمثَالِ  َوَیْسُجدُ  َیِخرُّ  اْلَعْزفِ  َأْنَواعِ  َوُكلِّ  َواْلِمْزَمارِ  َوالسِّْنِطیرِ  َوالرَّ

 َوِمیَشخُ  َشْدَرخُ : َباِبلَ  ِوَالَیةِ  َأْعَمالِ  َعَلى ُهمْ َوكَّْلتَ  الَِّذینَ  َیُهودٌ  ِرَجالٌ  ُیوَجدُ  .ُمتَِّقَدةٍ  َنارٍ  َأُتونِ  َوَسطِ  ِفي ُیْلَقى َفِإنَّهُ 

 الَ  َنَصْبتَ  الَِّذي الذََّهبِ  َوِلِتْمثَالِ  َیْعُبُدونَ  الَ  آِلَهُتكَ . اْعِتَباراً  اْلَمِلكُ  َأیَُّها َلكَ  َیْجَعُلوا َلمْ  الرَِّجالُ  َهُؤَالءِ . َوَعْبَدَنُغو

رُ َنُبوخَ  َأَمرَ  ِحیَنِئذٍ  ].َیْسُجُدونَ   ُقدَّامَ  الرَِّجالِ  ِبَهُؤَالءِ  َفَأُتوا. َوَعْبَدَنُغوَ  َوِمیَشخَ  َشْدَرخَ  ِبِإْحَضارِ  َوَغْیظٍ  ِبَغَضبٍ  ْذَنصَّ

رُ  َفسأََلُهمْ  .اْلَمِلكِ   الذََّهبِ  ثَالِ ِلِتمْ  َتْسُجُدونَ  َوالَ  آِلَهِتي َتْعُبُدونَ  الَ  َوَعْبَدَنُغو َوِمیَشخُ  َشْدَرخُ  َیا َتَعمُّداً : [َنُبوَخْذَنصَّ

َبابِ  َواْلُعودِ  َوالنَّايِ  اْلَقْرنِ  َصْوتَ  َتْسَمُعونَ  ِعْنَدَما ُمْسَتِعدِّینَ  اآلنَ  ُكْنُتمُ  َنَصْبُت؟ الَِّذي  َواْلِمْزَمارِ  َوالسِّْنِطیرِ  َوالرَّ

وا َأنْ  ِإَلى اْلَعْزفِ  َأْنَواعِ  َوُكلِّ   ِفي ُتْلَقْونَ  السَّاَعةِ  ِتْلكَ  َفِفي َتْسُجُدوا َلمْ  َوإِنْ . ْلُتهُ َعمِ  الَِّذي ِللتِّْمثَالِ  َوَتْسُجُدوا َتِخرُّ

؟ ِمنْ  ُیْنِقُذُكمْ  الَِّذي اِإلَلهُ  ُهوَ  َوَمنْ . اْلُمتَِّقَدةِ  النَّارِ  َأُتونِ  َوَسطِ   َیا: [َوَعْبَدَنُغو َوِمیَشخُ  َشْدَرخُ  َفَأَجابَ  ]َیَديَّ

رُ  َیَنا َأنْ  َیْسَتِطیعُ  َنْعُبُدهُ  الَِّذي ِإَلُهَنا ُیوَجدُ  ُهَوَذا .اَألْمرِ  َهَذا َعنْ  ِجیَبكَ نُ  َأنْ  َیْلَزُمَنا الَ  َنُبوَخْذَنصَّ  َأُتونِ  ِمنْ  ُیَنجِّ

۳٤ 
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 الرابعالفصل 
 دانیال نموذج َغَلبة

 

الموت،  درجةاآلالم والُمعاناة، حتى إلى  تغلب علىاللقد أعطانا اهللا مثالین في سفر دانیال عن كیفیة 

 .اهللا ملكوت وامتداد تعزیز علىأنها عملت وكیف 

 النقطة ؤكدت دانیال سفر من اآلتون في الثالثة والرجال األسود جب في دانیال قصص أنإنني أؤمن ب

 إلى اهللا ملكوتب ينأتل وكالء كونن أن هي األرض على هنا لحیاتنا األساسيقصد اهللا بأن األساسیة 

  األحیان من كثیر في يتوال ،بأنها غالبًا ما تتضمن الَغَلبة أیضاً  ؤكدوهي ت. قصده األصلي للخلیقة األرض،

 .والمعاناة التحدیات تتضمن

بأن یجعلنا ُمطابقین وُمشابهین  باستمرار هللا أن نسمح هو مهمتنا أنتؤكد المزید ب القصص هذهإن 

 كما علینا، الشر قوى هجمات وعدم شرعیة قانونیة غیرعدم بین بأن ُنطالب ونحتج لنستطیع كغالب صورته،ل

والمواظبة وبینما  المثابرة خالل من ،أن نغلب یمكننا الطریقة هذهب. قانوني غیركان أمرًا  یسوع صلبأن 

 وهزیمة الموت ىعل هو السبب في َغَلَبِتهِ  وباراً  خطیئة بال یسوعكون  حقیقةإن . فینا المسیح صورةنتشبه ب

 .حیاتنا في الروحیة القوى هزیمةهو ما ُیعطینا القدرة على الَغَلبة و  فینا هُ رَ بِ  فإن ،ةالطریق نفسوب. الشیطان

في كلمة (باستمراٍر  َناِظِرینَ ) ألننا( َمْكُشوفٍ  ِبَوْجهٍ  َجِمیعاً  َوَنْحنُ : "تقول ١٨: ٣رسالة كورنثوس الثانیة 

، َمْجدَ  ِمْرآةٍ  ِفي َكَما ،)اهللا ألن ( َمْجٍد، ِإَلى َمْجدٍ  ِمنْ ) نزداد روعًة وبهاءاً ( ،صورته تلك عینها ِإَلى َنَتَغیَّرُ  الرَّبِّ

وحِ  )الذي هو( الرَّبِّ  ِمنَ  )هذا یأتي  .الترجمة الموسعة للكتاب المقدس ."الرُّ

  رَ سِ إن . بابل في أسرى كانوا اإلسرائیلیین ورفاقه دانیالوبرجاء أن ُتالحظ بینما تقرأ هذه القصص بأن 

 هذه أنب أرى فإنني لذا. األرض هذه یحكم الذي یرالشر الروحي  العالمي النظام یمثل الرؤیا سفر في بابل

 قوى َغَلبة في طریق نمضي ونحن حیاتنا في التي تعمل اهللا قیامةعظمة وُعمق قوة ل لنا أمثلة هي القصص

 .حیاتنا في الشر

وكیف كانت الظروف . احتمالیة البقاء على قید الحیاة آنذاك في َعنْ َتمَ  القصص، هذه تقرأ وبینما

 مستحیلة؟بأنها  تبدو هل ظروفك؟ عن ماذاُمستحیلة؟ 

۳۳ 
 



 أباَد الشر إبراهیم -الثالث الفصل 

 !تدمیر الشر وٕابادته

َسُیطَلُب ِمنَك بأن تسیر طریق آالمك وُمعاناتك صعودًا . كما كان مع إبراهیم ویسوع، كذلك الحال معك

لقد َجَعَل الَحَمْل موت اسحاق غیر قانوني وٕان الشر الذي كان خلف . على الجبل لحین أن یظهر الَحَملْ 

 .دته وسحقهاللعنة قد تمت إبا

إن أحد األسباب الرئیسیة التي . عى اهللا إبراهیم، بعكس األصنام التي طالبت إبراهیم بالدعوى إلیهملقد د

. جعلت اهللا یختار إبراهیم هي بأن اهللا كان بحاجة إلى شخص عاجز كإبراهیم ألجل تدمیر جوهر ونواة الشر

یسوع إلى الصلیب لكي یتمكن أبي األنوار أن یكون بال  لقد إستخدم اهللا لعنة إبراهیم كونه بال إبن لكي ُیرسل

 .إن ذلك قد أطلقنا أحرارًا أنت وأنا، والبالیین اآلخرین من البشر. إبن لفترة قصیرة

ما هو ذلك الشيء الذي لدیك كعجٍز، لعنٍة، أو خطیة قدیمة، أو ألم؟ إستمع لدعوة اهللا لیأتي بك قریبًا 

 .التالي ُیحرر آخرین كثیرین أیضاً جدًا منه لكي یغلب من خاللك وب

قتلك روحیًا على یؤدي لوالذي س" یستخدمك"فهو یرى عجزك الذي . نیة بطریقة أنا" ال یستخدمك"إن اهللا 

 .عجزك األقل، وفي عملیة شفاءه َسُیبید الشر مع

 

۳۲ 
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 ."»َمْجَدكَ  اِرِني«: َفَقالَ : "یقول ١٨: ٣٣سفر الخروج 

 َفاْجتَازَ  .الرَّبِّ  ِباْسمِ  َوَناَدى ُهَناكَ  ِعْنَدهُ  َفَوَقفَ  السََّحابِ  ِفي الرَّبُّ  َفَنَزلَ : "یقول ٧-٥: ٣٤سفر الخروج 

 اْالْحَسانِ  َحاِفظُ  .َواْلَوَفاءِ  اْالْحَسانِ  َوَكِثیرُ  اْلَغَضبِ  َبِطيءُ  َورَاوفٌ  َرِحیمٌ  اَلهٌ  الرَّبُّ «: الرَّبُّ  َوَناَدى. ُقدَّاَمهُ  الرَّبُّ 

 اْبَناءِ  َوِفي االْبَناءِ  ِفي االَباءِ  اْثمَ  ُمْفَتِقدٌ . اْبرَاءً  ُیْبِرئَ  َلنْ  َوَلِكنَّهُ . َواْلَخِطیَّةِ  َواْلَمْعِصَیةِ  اْالْثمِ  َغاِفرُ . اُلوفٍ  اَلى

 ."»َوالرَّاِبعِ  الثَّاِلثِ  اْلِجیلِ  ِفي ْبَناءِ اال

 ِفي االَباءِ  اْثمَ  ُمْفَتِقدٌ ، ولكن َواْلَخِطیَّةِ  َواْلَمْعِصَیةِ  اْالْثمِ  َغاِفرُ ، تناقضاً بأن ما قاله الرب یبدو وكأنه الحظ 

یبدو ظاهریًا بأنه تناقٌض تمت ُمصالحته بحقیقة  إن ذلك. َوالرَّاِبعِ  الثَّاِلثِ  اْلِجیلِ  ِفي االْبَناءِ  اْبَناءِ  َوِفي االْبَناءِ 

 .وحسب" یتغاضى عنها"لم یكن بإمكان اهللا أن . أن یسوع قد َحَمَل وامَتَص خطایانا ولعناتنا الجیلیة

 لماذا یسمح اهللا لنا بأن نشعر بلعناتنا؟

األساسیة إذ َغَلَب الشیطان لقد قام یسوع بالمهمة . فقد ُأعطَي لنا الُسلطان لنحكم هذه األرضإننا َكَبَشٌر، 

 .على صلیبه، ولكننا اآلن المسؤولون عن نشر وٕاذاعة إنتصار وَغَلبة یسوع

واآلن عندما َجَعَل اهللا روحه القدوس في داخلنا، فعلینا أن ننشر وُنذیع هذا السلطان على اللعنات 

التي لها ُسلطاٌن على طبیعتنا التي  إن هذه الخطایا واللعنات. الشیطانیة والكائنات التي هي في مجال تأثیرنا

ومع ذلك، لكي ُندمر وُنبید هذا الشر . آلدم األول لیس لها ُسلطاٌن على طبیعتنا الجدیدة التي آلدم األخیر

الموت "بالفعل، فعلینا أن نجتاز في نفس العملیة التي اجتاز فیها إبراهیم وأخیرًا یسوع أیضًا، علینا أن نجتاز 

 .نحن ال زلنا في هذا الجسد وبینما" والقیامة

أن ُأصبح تدریجیًا أكثر ُعمقًا ( َألْعِرَفهُ  )ألن غرضي النهائي هو( : "تقول ١١-١٠: ٣رسالة فلیبي 

 َوُقوَّةَ  ،)وُمرتبطًا إرتباطًا وثیقًا معه، واإلدراك والفهم واالعتراف بعجائب شخصه بقوة أكبر وأكثر وضوحاً 

ولعلي ( آَالِمهِ  َوَشِرَكةَ  ،)طریقة القوة الُمتدفقة من قیامته التي تعمل في المؤمنینال بنفسأعرف ولعلي ( ِقَیاَمِتهِ 

 َأْبُلغُ  َلَعلِّي، ")بالرجاء( ِبَمْوِتهِ  ُمَتَشبِّهاً  ،)حول باستمرار بالروح إلى صورتهأتأتشارك في آالمه من أجل أن 

 ).حتى وأنا في الجسد( اتِ اَألْموَ من ) التي ترفعني( ِقَیاَمةِ  )روحیًا ومعنویاً ( ِإَلى
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التي استخدمها یسوع على " تركتني"إن كلمة . بعد موت یسوع على الصلیب، فقد كان اهللا اآلب بال ولد

إنني اؤمن بأمن هذا هو أحد األسباب التي إختار اهللا بسببها . ٢"التخلي والهجر بالكامل"الصلیب، تعني 

ُهنا . یسوع إبراهیم وهو بال إبن من خالل عهد الدم واجهلقد . إبراهیم الذي كان بال إبن لیصنع معه عهداً 

ویتم تحریر الذین وضعهم تحت  نا حیث ُیمسك الشیطان بهذا العالمهُ . حیث تمت الَغَلبة األساسیة والفعالة

ولم یستطع . لقد كان یسوع بال خطیة. لقد قام یسوع من بین األموات ألنه موته لم یكن قانونیاً  .عبودیته

لذلك فقد قام لحیاة جدیدة، كنوع وصنف  جدید من الكائنات التي لم تكن موجودة من . الموت من أن ُیمسكه

 .إن هذا النوع والصنف لیس خاضعًا لسیطرة الشیطان على البشر وعلى هذه األرض. قبل

 ".َفَساداً  َیَرى ُقدُّوَسكَ  َتَدعَ  َوالَ  اْلَهاِوَیةِ  ِفي َنْفِسي َتْتُركَ  َلنْ  َألنَّكَ : "یقول ٢٧: ٢سفر أعمال الرسل 

 اْلَهاِوَیةِ  ِفي َنْفُسهُ  ُتْتَركْ  َلمْ  َأنَّهُ  اْلَمِسیحِ  اَمةِ ِقیَ  َعنْ  َوَتَكلَّمَ  َفرََأى َسَبقَ : "یقول ٣١: ٢سفر أعمال الرسل 

 ".َفَساداً  َجَسُدهُ  رََأى َوالَ 

 ماذا بخصوص لعناتك التي كنت ُتعاني منها؟

أن یتجادلوا البعض  أراد. بأنه ال یوجد رجاء؟ إلتحق بصفوف العدید من المؤمنین المسیحیینهل تشعر 

ربما . تنا على الصلیب، وبالتالي فإننا ُمحصنون من تأثیرات تلك اللعناتبخصوص منذ ان حمل یسوع لعنا

إال . جمیعها وأشرحهاإذ ال ُیمكنني أن أفسرها . تكون ُهناك بعض األوقات التي بالفعل نكون فیها ُمحصنون

 الكتاب بدایة إنني أعرف وأستطیع أن أوضح شیئًا واحدًا، لیس فقط من خالل خبرتي الشخصیة ولكن من

وهي بأن اهللا یسمح لنا في أغلب األحیان بأن نختبر تأثیرات لعناتنا لكي نتمكن من ، تهالمقدس حتى نهای

وبالتالي ُنبیُد وُندمر الشَر إلى األبد لیس فقط لعائالتنا، ولكن ربما لعدد كثیر من اآلخرین، الكثیرین َغَلَبِتها 

 .اءمن الذین ربما لن تعرفهم أبدًا لحین وصولك إلى السم

، )اللعنات التي تنتقل عبر االجیال(إن لم تدرس أبدًا أو لم تُفكر حتى بخصوص فكرة اللعنات الجیلیة 

 .فُأرید أن ُأعطیَك وصفًا موجزًا ُهنا

وقد أجابه الرب ببعض األفكار . لقد سأل موسى الرب فیما إذا كان بإمكانه أن یرى المزید منه، من مجده

 .خصوص الُغفران والخطایا الجیلیةالُملفتة للنظر والُمثیرة ب

أن یتخلى ویھجر، یترك تقریر المصیر لشخص أو شيء من خالل التوقف عن اإلعتناء بھ، : ھي" تركتني"لكلمة تعریف فھرس سترونجز  ۲
 ).أن یترك وراءه(التنحي عن، الترك، تركھ في وضع ُمحرج لیتم التخلي عنھ، التخلي خاصًة من الموت 
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 .إیمان إبراهیم

كنت أتسأل دائمًا لماذا كان باستطاعة إبراهیم أن یتمسك باإلیمان حتى عندما ساله اهللا بأن یأخذ إبنه 

إن إبراهیم ذلك قد آمن باهللا بقوة حتى أنه إعتقد بأن اهللا وُیصِعَدُه إلى أعلى الجبل وأن ُیقدمه كذبیحة،  اْسَحاق

 .ُیعطیاننا بعض الفهم ١١ورسالة العبرانیین  ٤إن رسالة رومیة . من الموت بعد قتله اقاْسحَ َسُیقیُم 

 ِبهِ  آَمنَ  الَِّذي اهللاِ  َأَمامَ . »َكِثیَرةٍ  ِألَُممٍ  َأباً  َجَعْلُتكَ  َقدْ  ِإنِّي«: َمْكُتوبٌ  ُهوَ  َكَما: "تقول ١٧: ٤رسالة رومیة 

 ."َمْوُجوَدةٌ  َكَأنََّها اْلَمْوُجوَدةِ  َغْیرَ  َیاءَ اَألشْ  َوَیْدُعو اْلَمْوَتى ُیْحِیي الَِّذي

 َمْجداً  ُمْعِطیاً  ِباِإلیَمانِ  َتَقوَّى َبلْ  اهللاِ  َوْعدِ  ِفي اْرتَابَ  ِإیَمانٍ  ِبَعَدمِ  َوالَ : "تقول ٢٤-٢٠: ٤رسالة رومیة 

 َوْحَدهُ  َأْجِلهِ  ِمنْ  ُیْكَتبْ  َلمْ  َوَلِكنْ  .ِبرّاً  َلهُ  ُحِسبَ  َأْیضاً  ِلَذِلكَ  .َأْیضاً  َیْفَعَلهُ  َأنْ  َقاِدرٌ  ُهوَ  ِبهِ  َوَعدَ  َما َأنَّ  َوَتَیقَّنَ  .ِللَّهِ 

 ."اَألْمَواتِ  ِمنَ  َربََّنا َیُسوعَ  َأَقامَ  ِبَمنْ  ُنْؤِمنُ  الَِّذینَ  َلَنا َسُیْحَسبُ  الَِّذینَ  َأْیضاً  َنْحنُ  َأْجِلَنا ِمنْ  َبلْ  َلهُ  ُحِسبَ  َأنَّهُ 

 َقِبلَ  الَِّذي َقدَّمَ  - ُمَجرَّبٌ  َوُهوَ  ِإْسَحاقَ  ِإْبرَاِهیمُ  َقدَّمَ  ِباِإلیَمانِ : "تقول ١٩-١٧ :١١رسالة العبرانیین 

 ِمنَ  اِإلَقاَمةِ  َعَلى َقاِدرٌ  اهللاَ  َأنَّ  َحِسبَ  ِإذْ  .»َنْسلٌ  َلكَ  ُیْدَعى ِبِإْسَحاقَ  ِإنَّهُ «: َلهُ  ِقیلَ  الَِّذي َوِحیَدهُ  اْلَمَواِعیَد،

 ."ِمثَالٍ  ِفي َأْیضاً  َأَخَذهُ  ِمْنُهمْ  الَِّذینَ  ْیضًا،أَ  اَألْمَواتِ 

إن . عندما صنع اهللا عهدًا مع إبراهیم، فقد َعِلَم إبراهیم بأنه ال توجد ُهناك أیة مساحة للشك فیما بعد

 فقد أعطى اهللا. اإلعالن الذي إستقبله عن اهللا خالل ذلك الوقت أعطاُه الیقین بأن اهللا ال ُیمكنه أن یكذب

فهة . واآلن فإننا في عالقة عهد مع اهللا من خالل یسوع. نفسه إلبراهیم وال ُیمكن أخذ واسترجاع ذلك فیما بعد

 .َعنا طبیعتنا القدیمة الخاطئة َرَفعَ وهو یحیا فینا، ولدینا طبیعته، وقد . ال ُیمكنه أن یكذب

هل تعتقد بأن إبراهیم َسِمَع "ا، بینما كنت ُأَدِرُس هذا الفصل كدراسة للكتاب المقدس، سألني شخٌص م

إنني أؤمن بكل قلبي . لقد تأثرت جدًا بهذا السؤال". أصواتًا شیطانیة بینما كان َیصَعُد إلى الجبل مع اسحاق؟

بالنسبة لي فأنا . بأن إبراهیم قد عانى بالفعل من تجربة األصوات الشیطانیة بینما كان یصعد إلى الجبل

 أنت؟ ماذا بخصوصك. ُأعاني أیضاً 

لقد إبتدأ إبراهیم بال ولد، وبعدها الحقًا فقد كانت رغبته أن یصبح بال ولد، آخذًا وعده الخاص بالكامل 

 .إلى الموت

 .إن ذلك أمٌر شرعٌي ألجل الَغَلبة

 .لقد أصبح اهللا بال ولد لمدة ثالثة أیام
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 ُتْمِسكِ  َوَلمْ  االْمرَ  َهَذا َفَعْلتَ  كَ انَّ  اْجلِ  ِمنْ  انِّي الرَّبُّ  َیُقولُ  اْقَسْمتُ  ِبَذاِتي«: َوَقالَ  السََّماءِ  ِمنَ  ثَاِنَیةً  اْبرَاِهیمَ 

 َنْسُلكَ  َوَیِرثُ  اْلَبْحرِ  َشاِطئِ  َعَلى الَِّذي َوَكالرَّْملِ  السََّماءِ  َكُنُجومِ  َتْكِثیرا َنْسَلكَ  َواَكثِّرُ  ُمَباَرَكةً  اَباِرُككَ  َوِحیَدكَ  اْبَنكَ 

 ."»ِلَقْوِلي َسِمْعتَ  انَّكَ  اْجلِ  ِمنْ  االْرضِ  اَممِ  َجِمیعُ  َنْسِلكَ  ِفي َوَیَتَباَركُ  اْعَداِئهِ  َبابَ 

 ).١٧الحظ البركة العظیمة في العدد (

 ؟اْسَحاقُ لماذا أمر اهللا بقتل 

إلى الجبل ویقتله  اْسَحاقُ لماذا طلب اهللا من إبراهیم بأن یصعد ب: منذ سنین عدیدة سألت نفسي قائالً 

حینئٍذ تلكم اهللا لي بصورة شخصیة . ام، ولیس هللاإن ذلك یبدو بالنسبة لي یفعله الناس لألصن. كذبیحة

 .وبوضوح أثناء تألمي لَغَلبة شیئًا ما في حیاتي

لقد كانت مسألة حیاة أو موت، . كنت بحاجة إلى ُمعجزة عاجلة وفوریة، إال إنني لم أرى اهللا یصنع ذلك

عندما سألت . عجزیة عاَلَجْت قلقيأشهر كانت ُهناك َغَلبة مُ  ٦ثم بعد . أنه لم تكن هناك معجزة فوریة بعدإال 

فقد تكلم بكل وضوح وقال، لقد كان ُكًال من إبراهیم وسارة تحت . اهللا لماذا لم َیُقْم بحل المشكلة بطریقة فوریة

لهما بطریقة معجزیة فإن ذلك لم ُیعالج اللعنة، لقد كان  ْسَحاقفإن ُمجرد إعطائي ال. اللعنة كونهما بدون ولد

على الجبل وأن  اْسَحاقلقد ُقلُت إلبراهیم بأن ُیصِعَد . اْسَحاقن إدعاٌء واحتجاج على حیاة ال یزال للشیطا

بسبب ذلك فقد ُقمُت بإصعاد إبراهیم على . ، وهو خسارة إبنهیواجه أسوأ ما ُیمكن أن ُتسببه تلك اللعنة علیه

 .ُه إلیهلقد ُقمُت بذلك بدًال من السماح للشیطان من أن َیُشَق طریق. ذلك الجبل

، في أسفل الجبل، أم في منتصف الجبل، أم في أعلى قمة اْسَحاقأین َخُلَص : ثم سألني یسوع سؤاالً 

نعم، إن ذلك هو المكان الوحید الذي ُیمكنك : "فقال یسوع". كال، في أعلى قمة الجبل: "الجبل؟ ثم أجبُت قائالً 

أصَعّدَت أغلى ما تملك إلى قمة الجبل، فإن اللعنة  واآلن بعدما". أن تجد فیه الَحَمْل الذي یحمل لعنتك عنك

إن ُكنُت قد َصَنعُت الُمعجزة في أسفل الجبل لكانت اللعنة قد سادت وانتقلت . قد ُأزیَلْت وتحولت للبركة والخیر

لقد َغَلبَت، وقد سمحت لقوتي بأن تسحق الشر، واللعنة الجیلیة التي . لنسلك إلى األجیال التي من بعدك

 .ت إلیك من آبائك وأجدادك السابقین، إلى األبد واألزلإنتقل

الحقًا ذلك اإلبن بواسطة الموت بسبب " َخِسرا"لقد اختبر ُكًال من إبراهیم واهللا میالدًا ُمعجزیًا إلبٍن، وقد 

 لكن اهللا كانت لدیه القوة إلقامة إبنه یسوع من بین األموات، والتي كانت ُتمثل الُنقطة الرئیسیة. اللعنة

 .للتعامالت مع إبراهیم
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 .»ِلي َیْضَحكُ  َیْسَمعُ  َمنْ  ُكلُّ . ِضْحكا اهللاُ  اَليَّ  َصَنعَ  َقدْ «: َساَرةُ  َوَقاَلتْ  .اْبُنهُ  اْسَحاقُ  َلهُ  ُوِلدَ  ِحینَ  َسَنةٍ  ِمَئةِ 

 َوَصَنعَ . َوُفِطمَ  اْلَوَلدُ  َفَكِبرَ  »!َشْیُخوَخِتهِ  ِفي اْبنا َوَلْدتُ  َحتَّى َبِنینَ  ُتْرِضعُ  َساَرةُ : الْبرَاِهیمَ  َقالَ  َمنْ «: َوَقاَلتْ 

 ."اْسَحاقَ  ِفَطامِ  َیْومَ  َعِظیَمةً  َوِلیَمةً  اْبرَاِهیمُ 

 !ُهنا حیُث َغَلَب إبراهیم بالفعل

تحیًال في لقد صنع اهللا وعد عهٍد بالدم مع أبرام لشيٍء كان یبدو، وحتى كان ُمس. هذا هو مثالنا في الَغَلبة

المجال الطبیعي، وذلك هو إنجاب ولد طبیعي من زوجة عاقر، خالل فترة حیاتهما عندما كانا كالهما قد 

قد یعتقد الشخص بأن القصة . ، بطریقة خارقة للطبیعةاْسَحاقلقد ولد الطفل . تجاوزا ِسْن االنجاب الطبیعي

 اْسَحاقلقد طلب اهللا من إبراهیم بأن ُیقدم إبنه  .قد انتهت عند هذا الحد، ولكن قد حدث شیئًا غیر الُمعتاد

 .كذبیحة على المذبح وأن یقتله

 .ُهنا حیث تحدث الَغَلبة الحقیقیة. اْسَحاقالَغَلبة من خالل الصعود إلى الجبل مع 

 َیا«: َلهُ  َفَقالَ  اْبرَاِهیمَ  اْمَتَحنَ  اهللاَ  انَّ  االُمورِ  َهِذهِ  َبْعدَ  َوَحَدثَ : "یقول ١٨-١: ٢٢سفر التكوین 

 َواْصِعْدهُ  اْلُمِریَّا اْرضِ  اَلى َواْذَهبْ  اْسَحاقَ  ُتِحبُّهُ  الَِّذي َوِحیَدكَ  اْبَنكَ  ُخذِ «: َفَقالَ  .»َهَئَنَذا«: َفَقالَ . »اْبرَاِهیمُ 

 ِمنْ  اْثَنْینِ  َواَخذَ  ِحَمارِهِ  َلىعَ  َوَشدَّ  َصَباحا اْبرَاِهیمُ  َفَبكَّرَ  .»َلكَ  اُقولُ  الَِّذي اْلِجَبالِ  اَحدِ  َعَلى ُمْحَرَقةً  ُهَناكَ 

 اْلَیْومِ  َوِفي .اهللاُ  َلهُ  َقالَ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ  اَلى َوَذَهبَ  َوَقامَ  ِلُمْحَرَقةٍ  َحَطبا َوَشقَّقَ  اْبَنهُ  َواْسَحاقَ  َمَعهُ  ِغْلَماِنهِ 

 اْلِحَمارِ  َمعَ  َهُهَنا اْنُتَما اْجِلَسا«: ِلُغالَمْیهِ  اْبرَاِهیمُ  َفَقالَ  َبِعیدٍ  ِمنْ  اْلَمْوِضعَ  َواْبَصرَ  َعْیَنْیهِ  اْبرَاِهیمُ  َرَفعَ  الثَّاِلثِ 

 َعَلى َوَوَضَعهُ  اْلُمْحَرَقةِ  َحَطبَ  اْبرَاِهیمُ  َفاَخذَ  .»اَلْیُكَما َنْرِجعُ  ُثمَّ  َوَنْسُجدُ  ُهَناكَ  اَلى َفَنْذَهبُ  َواْلُغالمُ  اَنا َوامَّا

: َفَقالَ . »اِبي َیا«: اِبیهِ  الْبرَاِهیمَ  اْسَحاقُ  َوَقالَ  .َمعا ِكالُهَما َفَذَهَبا. َوالسِّكِّینَ  النَّارَ  هِ ِبَیدِ  َواَخذَ  اْبِنهِ  اْسَحاقَ 

 َلهُ  َیَرى اهللاُ «: اْبرَاِهیمُ  َفَقالَ  »ِلْلُمْحَرَقِة؟ اْلَخُروفُ  اْینَ  َوَلِكنْ  َواْلَحَطبُ  النَّارُ  ُهَوَذا«: َفَقالَ . »اْبِني َیا َهَئَنَذا«

 اْبرَاِهیمُ  ُهَناكَ  َبَنى اهللاُ  َلهُ  َقالَ  الَِّذي اْلَمْوِضعِ  اَلى اَتَیا َفَلمَّا .َمعا ِكالُهَما َفَذَهَبا. »اْبِني َیا ِلْلُمْحَرَقةِ  اْلَخُروفَ 

 السِّكِّینَ  َواَخذَ  َیَدهُ  اْبرَاِهیمُ  َمدَّ  مَّ ثُ  .اْلَحَطبِ  َفْوقَ  اْلَمْذَبحِ  َعَلى َوَوَضَعهُ  اْبَنهُ  اْسَحاقَ  َوَرَبطَ  اْلَحَطبَ  َوَرتَّبَ  اْلَمْذَبحَ 

 اَلى َیَدكَ  َتُمدَّ  ال«: َفَقالَ  »َهَئَنَذا«: َفَقالَ . »اْبرَاِهیمُ  اْبرَاِهیمُ «: َوَقالَ  السََّماءِ  ِمنَ  الرَّبِّ  َمالكُ  َفَناَداهُ  .اْبَنهُ  ِلَیْذَبحَ 

 َعْیَنْیهِ  اْبرَاِهیمُ  َفَرَفعَ  .»َعنِّي َوِحیَدكَ  اْبَنكَ  ُتْمِسكِ  َفَلمْ  اهللاَ  َخاِئفٌ  انَّكَ  ْمتُ َعلِ  اْالنَ  النِّي َشْیئا ِبهِ  َتْفَعلْ  َوال اْلُغالمِ 

 .اْبِنهِ  َعنِ  ِعَوضا ُمْحَرَقةً  َواْصَعَدهُ  اْلَكْبَش  َواَخذَ  اْبرَاِهیمُ  َفَذَهبَ  ِبَقْرَنْیهِ  اْلَغاَبةِ  ِفي ُمْمَسكا َورَاَءهُ  َكْبٌش  َواَذا َوَنَظرَ 

 الرَّبِّ  َمالكُ  َوَناَدى .»ُیَرى الرَّبِّ  َجَبلِ  ِفي«: اْلَیْومَ  ُیَقالُ  انَّهُ  َحتَّى. »ِیْراهْ  َیْهَوهْ « اْلَمْوِضعِ  َذِلكَ  اْسمَ  اْبرَاِهیمُ  َدَعافَ 

۲۷ 
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. عاجًال ما انزعجت ساراي إمرأة إبراهیم بخصوص هذا األمر كله وأصبحت هاجر ُمحتقرة في عیني ساراي

ماعیل المولود األول في لقد أصبح إس. َیِصُف طرد وترحیل هاجر وٕاسماعیل ٢١إن سفر التكوین واألصحاح 

 .الُمسمى بالعرب الیوم النسل

 .الوعد الخاص بالوالدة الخارقة للطبیعة

)  لحمهما(لقد جاء اهللا إلى إبراهیم وسارة بعد حادثة إسماعیل ووعدهما بأنه سیكون لدیهما ولٌد من 

 .هما الشخصي، والذي كان یبدو ُمستحیًال في ذلك الوقتیجسد

 اَنا«: َلهُ  َوَقالَ  الْبرَامَ  الرَّبُّ  َظَهرَ  َسَنةً  َوِتْسِعینَ  ِتْسعٍ  اْبنَ  اْبرَامُ  َكانَ  َوَلمَّا: "یقول ٩-١: ١٧سفر التكوین 

. َوْجِههِ  َعَلى اْبرَامُ  َفَسَقطَ  .»ِجّدا َكِثیرا َواَكثَِّركَ  َوَبْیَنكَ  َبْیِني َعْهِدي َفاْجَعلَ  َكاِمال َوُكنْ  اَماِمي ِسرْ . اْلَقِدیرُ  اهللاُ 

 َیُكونُ  َبلْ  اْبرَامَ  َبْعدُ  اْسُمكَ  ُیْدَعى َفال االَممِ  ِمنَ  ِلُجْمُهورٍ  ابا َوَتُكونُ  َمَعكَ  َعْهِدي َفُهَوَذا اَنا امَّا« :َلهُ  اهللاُ  َوَقالَ 

 .َیْخُرُجونَ  ِمْنكَ  َوُمُلوكٌ  اَمما َواْجَعُلكَ  ِجّدا َكِثیرا َواْثِمُركَ  .االَممِ  ِمنَ  ِلُجْمُهورٍ  ابا اْجَعُلكَ  النِّي اْبرَاِهیمَ  اْسُمكَ 

 .َبْعِدكَ  ِمنْ  َوِلَنْسِلكَ  َلكَ  اَلها الُكونَ  اَبِدّیا َعْهدا اْجَیاِلِهمْ  ِفي َبْعِدكَ  ِمنْ  َنْسِلكَ  َوَبْینَ  َوَبْیَنكَ  َبْیِني َعْهِدي َواِقیمُ 

: الْبرَاِهیمَ  اهللاُ  َوَقالَ  .»اَلَهُهمْ  َواُكونُ . اَبِدّیا ِمْلكا نَ َكْنَعا اْرضِ  ُكلَّ  ُغْرَبِتكَ  اْرَض  َبْعِدكَ  ِمنْ  َوِلَنْسِلكَ  َلكَ  َواْعِطي

 ."اْجَیاِلِهمْ  ِفي َبْعِدكَ  ِمنْ  َوَنْسُلكَ  اْنتَ  َعْهِدي َفَتْحَفظُ  اْنتَ  َوامَّا«

 َبلِ  ايَ َسارَ  اْسَمَها َتْدُعو ال اْمرَاُتكَ  َسارَايُ «: الْبرَاِهیمَ  اهللاُ  َوَقالَ : "یقول ٢٢-١٥: ١٧سفر التكوین 

 َفَسَقطَ  .»َیُكوُنونَ  ِمْنَها ُشُعوبٍ  َوُمُلوكُ  اَمما َفَتُكونُ  اَباِرُكَها. اْبنا ِمْنَها اْیضا َواْعِطیكَ  َواَباِرُكَها .َساَرةُ  اْسُمَها

 ِتْسِعینَ  ِبْنتُ  َوِهيَ  َساَرةُ  َتِلدُ  َوَهلْ  َسَنٍة؟ ِمَئةِ  ِالْبنِ  ُیوَلدُ  َهلْ «: َقْلِبهِ  ِفي َوَقالَ  َوَضِحكَ  َوْجِههِ  َعَلى اْبرَاِهیمُ 

 َوَتْدُعو اْبنا َلكَ  َتِلدُ  اْمرَاُتكَ  َساَرةُ  َبلْ  اهللاُ  َفَقالَ  »!اَماَمكَ  َیِعیُش  اْسَماِعیلَ  َلْیتَ «: ِللَّهِ  اْبرَاِهیمُ  َوَقالَ  .»َسَنًة؟

 اَنا َها. ِفیهِ  َلكَ  َسِمْعتُ  َفَقدْ  اْسَماِعیلُ  َوامَّا .ِدهِ َبعْ  ِمنْ  ِلَنْسِلهِ  اَبِدّیا َعْهدا َمَعهُ  َعْهِدي َواِقیمُ . اْسَحاقَ  اْسَمهُ 

 الَِّذي اْسَحاقَ  َمعَ  اِقیُمهُ  َعْهِدي َوَلِكنْ  .َكِبیَرةً  امَّةً  َواْجَعُلهُ  َیِلدُ  َرِئیسا َعَشرَ  اْثَنيْ . ِجّدا َكِثیرا َواَكثُِّرهُ  َواْثِمُرهُ  اَباِرُكهُ 

 ."اْبرَاِهیمَ  َعنْ  اهللاُ  َصِعدَ  َمَعهُ  اْلَكالمِ  ِمنَ  َفَرغَ  َفَلمَّا .»اْالِتَیةِ  السََّنةِ  ِفي َوْقتِ الْ  َهَذا ِفي َساَرةُ  َلكَ  َتِلُدهُ 

 .اْسَحاقَ والدة 

 َساَرةُ  َفَحِبَلتْ  .َتَكلَّمَ  َكَما ِلَساَرةَ  الرَّبُّ  َوَفَعلَ  َقالَ  َكَما َساَرةَ  الرَّبُّ  َواْفَتَقدَ : "یقول ٨-١: ٢١سفر التكوین 

 الَِّذي َلهُ  اْلَمْوُلودِ  اْبِنهِ  اْسمَ  اْبرَاِهیمُ  َوَدَعا .َعْنهُ  اهللاُ  َتَكلَّمَ  الَِّذي اْلَوْقتِ  ِفي َشْیُخوَخِتهِ  ِفي اْبنا الْبرَاِهیمَ  َلَدتْ َووَ 

 اْبنَ  اْبرَاِهیمُ  َوَكانَ  .اهللاُ  اَمَرهُ  َكَما ایَّامٍ  َثَماِنَیةِ  اْبنُ  َوُهوَ  اْبَنهُ  اْسَحاقَ  اْبرَاِهیمُ  َوَخَتنَ  .»اْسَحاقَ « َساَرةُ  َلهُ  َوَلَدْتهُ 

۲٦ 
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مرة فقد وضع اهللا إبراهیم في ومع ذلك، ففي هذه ال. غالبًا فأن لعنة كسر العهد كانت هي الموت. بالعهد

 كان  یستریح، أن قبل. َنارٍ  َوِمْصَباحُ  ُدَخانٍ  َتنُّورُ  ُممثًال في الطرفین، لكال الدم خندق سار نفسه هوُسباٍت و 

لقد عرف اهللا بأن . والتي أؤكد على أنها ترمز نوعًا من الحرب الروحیة من جانبنا. النسور إبعادعلى إبراهیم 

وفي النهایة فقد . لذلك أقسم اهللا بموته لیحفظ العهد لكال الطرفین. ن یتمكنوا من حفظ العهدإبراهیم ونسله ل

إن أخفقَت "وفي الواقع فقد كان اهللا یقول إلبراهیم، . أعطى اهللا إبنه، جسده الشخصي ألجل العهد المكسور

خندق الدم ألجلنا في سأسیُر . لكفي هذا العهد وُبناءًا علیه ُحِكَم علیك بالموت، فال تقلق، فأنا سأموت ألج

 ".نحن اإلثنین أنت وأنا

. ١٥لقد أدرك إبراهیم أهمیة هذا الوقت غیر الُمعتاد مع اهللا والذي تم وصفه في سفر التكوین واألصحاح 

كان یجب أن یعرف بأن الدخول في عهد الدم یعني بأنك . كان یجب أن تكون لدیه خلفیة في فكرة عهد الدم

حصریًا لك أبدًا وبمجرد أن تفعل ذلك، فلن یكون ُهناك شیئًا . لكامل وٕالى األبد لشخٍص آخرتعطي نفسك با

إم كل ما كنت علیه، وكل ما كان لك، وكل ما سیكون لك فقد أصبح ملكًا على قدم المساواة مع . فیما بعد

 .شریك عهدك

 ِلي ُخذْ «: َلهُ  َفَقالَ  »اِرُثَها؟ انِّي اْعَلمُ  ِبَماَذا الرَّبُّ  السَّیِّدُ  ایَُّها«: َفَقالَ : "یقول ١٧-٨: ١٥سفر التكوین 

 ُكلِّ  ِشقَّ  َوَجَعلَ  اْلَوَسطِ  ِمنَ  َوَشقََّها ُكلََّها َهِذهِ  َفاَخذَ  .»َوَحَماَمةً  َوَیَماَمةً  ُثالِثّیا َوَكْبشا ُثالِثیَّةً  َوَعْنَزةً  ُثالِثیَّةً  ِعْجَلةً 

 َصاَرتِ  َوَلمَّا .َیْزُجُرَها اْبرَامُ  َوَكانَ  اْلُجَثثِ  َعَلى اْلَجَواِرحُ  َفَنَزَلتِ  .َیُشقَّهُ  َفَلمْ  الطَّْیرُ  َوامَّا. َصاِحِبهِ  ُمَقاِبلَ  َواِحدٍ 

 َیِقینا اْعَلمْ «: الْبرَامَ  َفَقالَ  .َعَلْیهِ  َواِقَعةٌ  َعِظیَمةٌ  ُمْظِلَمةٌ  ُرْعَبةٌ  َواَذا ُسَباتٌ  اْبرَامَ  َعَلى َوَقعَ  اْلَمِغیبِ  اَلى الشَّْمُس 

 الَِّتي االمَّةُ  ُثمَّ  .َسَنةٍ  ِمَئةِ  اْرَبعَ  َفُیِذلُّوَنُهمْ  َلُهمْ  َوُیْسَتْعَبُدونَ  َلُهمْ  َلْیَستْ  اْرضٍ  ِفي َغِریبا َسَیُكونُ  َنْسَلكَ  انَّ 

 َوُتْدَفنُ  ِبَسالمٍ  اَباِئكَ  اَلى َتْمِضيفَ  اْنتَ  َوامَّا .َجِزیَلةٍ  ِباْمالكٍ  َیْخُرُجونَ  َذِلكَ  َوَبْعدَ . اِدیُنَها اَنا َلَها ُیْسَتْعَبُدونَ 

 َغاَبتِ  ُثمَّ  .»َكاِمال اْالنَ  اَلى َلْیَس  االُموِریِّینَ  َذْنبَ  النَّ  َهُهَنا اَلى َیْرِجُعونَ  الرَّاِبعِ  اْلِجیلِ  َوِفي .َصاِلَحةٍ  ِبَشْیَبةٍ 

 ."اْلِقَطعِ  ِتْلكَ  َبْینَ  َیُجوزُ  ارٍ نَ  َوِمْصَباحُ  ُدَخانٍ  َتنُّورُ  َواَذا اْلَعَتَمةُ  َفَصاَرتِ  الشَّْمُس 

 .حادثة إسماعیل

اهللا في إتمام وعده وعمل األمور بأیدیهما كما هو موضٌح في " ُمساعدة"لقد حاول ُكًال من إبراهیم وسارة 

فأقنعت إبراهیم لقد إعترفت ساراي إمرأة إبراهیم بأنه ال ُیمكنها أن تُنجب أوالدًا . ١٦سفر التكوین واألصحاح 

ولكن . إن ذلك األمر قد حدث بالفعل وولد الطفل إسماعیل. بأن ُینجب ولدًا من جاریتها هاجر المصریة

۲٥ 
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 اِبیكَ  َبْیتِ  َوِمنْ  َعِشیَرِتكَ  َوِمنْ  اْرِضكَ  ِمنْ  اْذَهبْ «: الْبرَامَ  الرَّبُّ  َوَقالَ : "یقول ٤-١: ١٢سفر التكوین 

 َوالِعَنكَ  ُمَباِرِكیكَ  َواَباِركُ  .َكةً َبرَ  َوَتُكونَ  اْسَمكَ  َواَعظِّمَ  َواَباِرَككَ  َعِظیَمةً  امَّةً  َفاْجَعَلكَ  .اِریكَ  الَِّتي االْرضِ  اَلى

 اْبنَ  اْبرَامُ  َوَكانَ . ُلوطٌ  َمَعهُ  َوَذَهبَ  الرَّبُّ  َلهُ  َقالَ  َكَما اْبرَامُ  َفَذَهبَ  .»االْرضِ  َقَباِئلِ  َجِمیعُ  ِفیكَ  َوَتَتَباَركُ . اْلَعُنهُ 

 ."َحارَانَ  ِمنْ  َخَرجَ  َلمَّا َسَنةً  َوَسْبِعینَ  َخْمسٍ 

ن إبراهیم أطاع اهللا في الحال بالرغم من أن ما تكلم اهللا به كان یبدو ُمستحیًال، وذلك هو الحظ كیف أ

 .الوعد بأنه سیكون له نسًال وذلك النسل َسُیصِبُح ُأَمًة، أو جمهوٌر من الناس

 .وبعد ذلك تكلم اهللا مرًة ُأخرى

ْؤَیا ِفي اْبرَامَ  اَلى لرَّبِّ ا َكالمُ  َصارَ  االُمورِ  َهِذهِ  َبْعدَ : "یقول ٨-١: ١٥سفر التكوین   َیا َتَخفْ  ال«: الرُّ

 َوَماِلكُ  َعِقیما َماضٍ  َواَنا ُتْعِطیِني َماَذا الرَّبُّ  السَّیِّدُ  ایَُّها«: اْبرَامُ  َفَقالَ  .»ِجّدا َكِثیرٌ  اْجُركَ . َلكَ  ُتْرٌس  اَنا. اْبرَامُ 

 َكالمُ  َفاَذا .»ِلي َواِرثٌ  َبْیِتي اْبنُ  َوُهَوَذا َنْسال ُتْعِطِني َلمْ  انَّكَ «: اْیضا امُ اْبرَ  َوَقالَ  »الدَِّمْشِقيُّ؟ اِلیَعاَزرُ  ُهوَ  َبْیِتي

 اَلى اْنُظرْ «: َوَقالَ  َخاِرجٍ  اَلى اْخَرَجهُ  ُثمَّ  .»َیِرُثكَ  ُهوَ  اْحَشاِئكَ  ِمنْ  َیْخُرجُ  الَِّذي َبلِ . َهَذا َیِرُثكَ  ال«: اَلْیهِ  الرَّبِّ 

 .ِبرّا َلهُ  َفَحِسَبهُ  ِبالرَّبِّ  َفاَمنَ  .»َنْسُلكَ  َیُكونُ  َهَكَذا«: َلهُ  َوَقالَ . »َتُعدََّها انْ  اْسَتَطْعتَ  انِ  النُُّجومَ  َوُعدَّ  السََّماءِ 

 الرَّبُّ  السَّیِّدُ  ایَُّها«: َفَقالَ  .»ِلَتِرَثَها االْرَض  َهِذهِ  ِلُیْعِطَیكَ  اْلِكْلَداِنیِّینَ  اورِ  ِمنْ  اْخَرَجكَ  الَِّذي الرَّبُّ  اَنا«: َلهُ  َوَقالَ 

 ."»اِرُثَها؟ انِّي اْعَلمُ  ِبَماَذا

 .تذكر بأن لعنة إبراهیم الُكبرى هي كونه بال إبن

لقد إختار اهللا إبراهیم . لقد أرى اهللا إلبراهیم بأنه سیقطع معه عهَد َدٍم، تبادل الطبیعة والبركات واللعنات

هل ذلك . اهللا من َغَلبة اللعنة التي هي كون إبراهیم بال إبن الذي هو بال إبن لیقطع معه عهدًا لكي یتمكن

لمدة ثالثة ایاٍم عندما كان یسوع  "بال إبنٍ "قد كان اهللا القدیر ف. سُیصبح بال إبن؟ بالطبع، نعم یعني بأن اهللا

 .في القبر

لقد َعَبَر إبراهیم  .١٥لقد أدرك إبراهیم عهَد الَدِم عندما قطع اهللا معه عهدًا في سفر التكوین واألصحاح 

هل . ٨: ١٥، سفر التكوین "»اِرُثَها؟ انِّي اْعَلمُ  ِبَماَذا الرَّبُّ  السَّیِّدُ  ایَُّها«: َفَقالَ ": عن َشَكُه بوعد اهللا قائالً 

لقد قال اهللا إلبراهیم بأن َیُشَق عددًا من الحیوانات إلى نصفین من سبق لك وأن سألت اهللا مثل هذا السؤال؟ 

عادًة ما یسیر كال الطرفین إلى أسفل الخندق بعدما . یضعهم على حافة خندق لكي یسیل الدم فیه الوسط وأن

كان علیهما أن ینطقان وُیعلنان البركات واللعنات الخاصة . یكونان قد تبادال األسماء، واألسلحة، والمعاطف

۲٤ 
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 الثالثالفصل 
 أباَد الشر إبراهیم

 

 .وفعاٌل لنا في الُنصرة والَغَلبةإن حیاة إبراهیم هي مثاٌل ونموذٌج قوٌي 

لقد إختار اهللا إبراهیم لیكون األب األصلي للجنس البشري الجدید لشعب اهللا، الذي ُسمَي أوًال إسرائیل،  

الحظ بأن اهللا لم َیخَتْر تابعًا له من بعض قدیسي العهد . ُغصنٍ  -وبعدها الكنیسة، التي تمت إضافتها كفرٍع 

لقد اختار اهللا شخصًا غیر . كال، فقد اختار شخصًا وثنیًا إسمه أبرام. خ، أو نوحالقدیم مثل هابیل، أخنو 

بفضل اهللا ونعمته ولیس شیئًا ُیمكن أن یستحقه أو مثلنا تمامًا، لكي یكون العهد الذي بدمه بالكامل ُمستحقًا، 

 .جعله إختیارًا مثالیًا هللاوفي الواقع، وكما سُأشیُر الحقًا، فحقیقة كون إبراهیم تحت اللعنة هو ما . یناله

. لقد كان إبراهیم ُجزءًا من عائلة مشتركة وغنیة جدًا واللذین كانوا ُمتمرسین جیدًا جدًا في عبادة أصنامهم

لقد كانت لدیهم مختلف العدید من اآللهة لحل مشاكلهم . إنني ُمدرٌك بأنهم كانوا من عابدي القمر أیضاً 

. فقد كان یعلم بأن ذلك لعنة. ان أحد أسواء الظروف في أیام إبراهیمإن كون الشخص بال إبن ك. األرضیة

في الواقع، ففي البدایة، فقد كانت ساراي إمرأته عاقرًا، لكنهما الحقًا أصبحا غیر قادرین على اإلنجاب ألن 

 .ُكًال منهما كان قد تعدى سن اإلنجاب

هللا الذي لم یكن باستطاعته أن رًا ُمقترنًا بالطاعة لطالما تعجبت دائمًا كیف أنه كان إلبراهیم إحترامًا وتقدی

 .یراه بعینیه أو أن یسمعه بأذنیه، ناهیك عن اهللا الذي لم یكن مألوفًا لعائلته

 .ما یلي موجٌز لتاریخ حیاة إبراهیم مع اهللا كما ُذِكَرْت في الكتاب المقدس

الُمتعلقة  قبل اإلقدام على النقطة األساسیة  أعتقد بأنه من المهم جدًا بأن نقوم بتغطیة تاریخ حیاة إبراهیم

خالل أالمك " بالمشي من خالل أقدام إبراهیم"إنني أؤمن بأن هذا التاریخ سیسمح لك . ُنصرة وَغَلبة إبراهیمب

منذ سنین قد إستخدم اهللا قصة إبراهیم وهو یتمشى مع إبنه إسحق إلى الجبل لیقدمه كذبیحة ل. وُمعاناتك

ي في حیاتي بعض الدروس العملیة بخصوص الَغَلبة وٕابادة الشر لبعض الُمعاناة عدیدة مضت لیعلمن

إنني ُأصلي وبینما تجتاُز أنَت من خالل الُمعاناة . الشخصیة واأللم في حیاتي الشخصیة وفي حیاة عائلتي

آالمك إلى إبادة في حیاتك، و " النفایات إلى جواهر"واأللم في حیاتك فإن مثال إبراهیم ُیعطیك إیمانًا لتحویل 

 .الشر والقضاء علیه
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 من تْ قَ حِ سُ التي  الحیاة أخذی أن فهو یستطیع. والجمال المجیدة أن یأخذها ویستردها للسعادة المسیح یستطیع

 َس أتعَ  رفعهو یستطیع أن یو . والتسبیح الحمدب هللا عزف ألحانهات التي رةالقیثا یجعلهاو  الحزن أو األلم لْ بَ قِ 

 .السماء مجد إلى األرضفي  لٍ شِ اف

 الفشل؟ عقلیة لدیك ربما أوبأنك بال قیمة،  تشعر هل

 على للتغلب اهللا أن یستخدمك یمكن ال بأنه تشعر هل الماضي؟ في اهللا رسِ تُ  لم ربما بأنك شعرت هل

  األكاذیب تقبلهل قاَم دینك أو عقیدتك أو طائفتك بتشكیل فكرك بطریقة  خطیة؟ال أو لعنة،وال ،الروحي الشر

 ألعادة خلقك لتكون  الصلیب قام به على الذي والعمل لك، ومحبته اهللا، عن المقدس الكتاب یقوله ما حول

 ؟اً جدید اً شخص

بـ  كتابیاً  يَ عدُ ذلك و  ،لبشري الجدیدالمولودین في الجنس ا أول كانفقد  األموات بین من یسوعقام  عندما

 .للطبیعة خارقة معجزة ههذكانت  لقد. جدیدمن  مولودٌ  شخٌص  أیضاً  إنك. "الخلیقة الجدیدة"

 . طبیعتك الجسدیة القدیمةو  العالم، ونظام الشیطان، سیطرة تحت یعد لم الجنس البشري الجدید هذاإن 

هوذا الكل قد صار و  ،عتیقة قد َمَضتْ ال األشیاء أنب قولإذ ی. جزاءاأل من كثیر في هذا یؤكد الجدید العهدإن 

 بدوت أو تكون قد التي لألشیاء ؤهلكی ذلكو  ،داخلك في اآلن قام من بین األموات یحیا الذي اهللاإن . جدیداً 

لكنك إذا  ،الزمن من لفترةفقد یكون مؤذیًا . قانونیًا أو شرعیاً  یعد لم علیك الشیطانإن كل ما ُیلقیه . لةستحیمُ 

وأن  الجدید العهد فيوتبحث  حفرعلیك فقط أن ت. فإن أمورًا ُمدهشة ستحدث المقدس، الكتاب ثََبَت على حق

 .طریقك تفكیرك في الحیاة بخصوص الحقو  ذهنك تجدیدب اهللا وكلمة القدس لروحتسمح ل
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 هذا تنفیذ مهمةعلى  الكنیسة اهللا ِاْئَتَمنَ فقد  اآلنو . اهللا لشریعة وفقاً وَحَكَم علیه  الصلیب علىالرب الشیطان 

 .األرض وجه على) القضاء( الحكم

وسیاسته   تكتیكاته تغییروقام ب یمته،هز  علىتأثیرها ته بلقد بدأ الشیطان في اضطهاد وقتل الكنیسة لمعرف

 ال الكنیسةإال إن . قاتل باإلضافة إلى كونه كاذب فهو. الكذب والتزویر والتزییفمن خالل  الكنیسة لخداع

لقد . للكنیسة الموت من الحیاة سجل هو الرسل أعمال إن سفر. غاضبال وجهوال  لهالُمبتسم  وجهتخاف من 

فقد  ،الشدید لألسف. الكنیسة خالل منالمسیح  انتصار وُیظهر ثبتی كيل الشیطان هجمات استخدم اهللا

تسلل   سیمون، وجشع ، وسفیرة حنانیا كذبةبعض الحاالت مثل  في مبین هو كما - تدریجیاً  الكنیسة فشلت

عن بولس عندما كان  العدید تخليو  بهم، الخاصة واألمور ألشیاءل المؤمنین من العدیدطلب و  الكذبة، اإلخوة

 .السجن في

 .إن اهللا یبحث عن الغالبین

 لیتحملوا  -لیكونوا غالبین  همدعاإذ  - الكنیسة في القلیلین یجدفإن اهللا  الكنیسة، فشلت كلما اآلنو 

 مكونة من  شركةلقد إختار اهللا . كان یجب على الكنیسة ككل أن تتحملها ولكنها فشلت التي الكنیسة مسؤولیة

 سبعةال فتراتال جمیع في غالبین لدیهإن اهللا . المسیح إلظهار انتصار الكنیسة لُتمث المؤمنین من قلیل عدد

وال ُیمكن قطع  ).٣و ٢سفر الرؤیا واألصحاحین  فيتي تم وصفها ال ةالسبع الكنائس في ممثلة( لكنیسةل

 مع  توافقونی الذین الناس من مجموعة مجرد همبل . إن الغالبین لیسوا فئة مخصصة. الغلبة هذا دائرةوٕایقاف 

 .األصلیةاهللا  خطة وُیطیعون

 .الغالبین مبدأ

 مشابه ذاوه .عددًا قلیًال لهزیمة وغلبة الكثیرین التاریخ مر على المقدس الكتابلقد إختار اهللا دائمًا في 

 لبقیة السماحو  المیاه لكي تتراجع) الموتوالتي ُتشیر إلى ( األردننهر  على العهد تابوت یحملونوهم  للكهنة

 .وعدالم أرض لعبور إلىمن ا إسرائیل شعب

 J. R. Miller - میلر. أر. جي من اقتباس یلي وفیما

 فقط یریدونإن البشر . األرضوالُمحطمة في  كسرةنالم األشیاءبواسطة  مملكته بناءیقوم ب المسیحإن 

الفاشلین وغیر  إله هو اهللا ولكن ممالكهم، بناء في ،غیر الُمنكسرینو  ،یننتصر مُ الو  ،ینناجحالو  ،األقویاء

ال  قصبة مرضوضة هناك ولیس كسرة،الُمن یةاألرض حیاةال نم الملیئة السماء أخفقوا الذین أولئك ،الناجحین
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 .التوضیح من لمزید

ولقد كان یعلم أیضًا بأن خلیقته، والمالئكة واألرواح . لقد َعِلَم اهللا بأن اإلنسان سُیصبح ُمستقًال وخاطئاً 

 ه یمكن كیف ولكن. هنا اهللا ملكوتُتعطل خطة اهللا الخاصة ب اُألخرى ستتمرد وتحاول أن ترث األرض وأن

 لإلنسان؟ األرض هذه إعطاءب لكلمته وصادقاً  وفیاً  یزال وال والشیاطین الشیطان الساقطة، المالئكة هزیمة

 فقد إنتهك  یسوع صلب لعملیة الشیطان خطط عندما. المسیح لقتل للشیطان جذابة جعلهاكان علیه أن ی

 .خطیة بال الً رجُ  ،ئاً بری الً رجُ  قتل نهأل انونالق الشیطان

 َلَما َعَرُفوا َلوْ  َألنْ  - الدَّْهرِ  َهَذا ُعَظَماءِ  ِمنْ  َأَحدٌ  َیْعَلْمَها َلمْ  الَِّتي: "قولت ٨: ٢األولى  كورنثوسرسالة 

 ."اْلَمْجدِ  َربَّ  َصَلُبوا

 أولهو  كان فقد وع من بین األمواتقام یس عندما. فهمه یمكننا مما بكثیر أكثر حققت یسوع قیامةإن 

للجنس  األخیر آدم هو یسوع. الشیطان سیطرة تحت دْ عُ یَ  لمالشخص الذي  ،المولودین من الجنس الجدید

 جمیع  یسوعأن َحَمَل  منذ. الشیطان على ةالسیاد لدینا ،الجنس الجدید هذا من كجزءاآلن  ونحن. الجدید

 لشیطانل )غیر الشرعي( القانوني غیر من أنهو  جدید،ال الجنس من جزء ناآل فإننا ،وَحَمَل لعناتنا خطایانا،

  ،اللعناتو  الخطیئة وآثار القدیم، جنسال آثار من عانينُ  أنفسنا نجد عندماف وبالتالي. علینا اللعناتبأن یضع 

 الشیاطین على هزیمةال نفس أن نضع وبالتالي )غیر شرعیة( قانونیة غیرهذه األمور  جعلهاب خیارال لدیناف

 .الشیطان على یسوع التي وضعهاكتأثیرنا  مجال فيتعمل التي 

  مجدنُ  بأننا الجدید العهد یقول. الشیطان على یسوعالتي حققها  ةصر نُ والناشرین لل الموزعین كونعلینا أن ن

 أیضاً  لب إلیه، یحتاجون الذین لناسل مجدهنُ  أن فقط لیس. )إزاحة الستار عنه( عنه النقاب كشف أو یسوع،

 .مرؤوسیهو  تابعیهو  للشیطان مجدهنُ أن 

 ١".وتشمان ني"لخادم الرب " خطة اهللا والغالبین" كتاب من اقتباس یلي وفیما

 .الكنیسة لْ شَ فَ 

 الشیطانبتقیید  المسیح صلیب انتصار وٕاظهار على لحفاظا هو األرض على الكنیسة إن هدف بقاء

لقد أداَن . ةثجلالج في قد ربط الشیطان وقیده - الكنیسة سرئی - نفسه الرب أن كما مكان، كل في وربطه

 شركة المسیحیین للنشر، نیویورك. وتشمان ني"لخادم الرب " خطة هللا والغالبین"كتاب  ۱

۲۰ 
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 قانوني؟ غیر هو لماذا

 مرضك،و  ،ولعنتك ،خطیتك نفسه علىفقد أخذ یسوع وَحَمَل  یسوع دمالذي ب لعهدا خالل من ألنه

الخلیقة  ،لقد ُوِضَعْت جمیعها علیه هو، وأما أنت فقد ُولدَت من جدید في ُساللٍة وجنٍس جدیدٍ . قیودكو 

 .والموت الخطیئة آلثارفیما بعد  خاضعة تعد لم والتي ،الجدیدة

 .إنك ُمبررٌ 

ُرونَ  َوَنْحنُ  َكِثیراً  َفِباَألْوَلى: "قولت ٩: ٥رسال رومیة   ."اْلَغَضبِ  ِمنَ  ِبهِ  َنْخُلُص  ِبَدِمهِ  اآلنَ  ُمَتَبرِّ

 لماذا ال زلت أشعر وُأعاني من هذه اللعنات، إلى آخره من األمور؟: لكن، قد تتسأل

 حقیقة فإن ،ذلك ومع. بالفعل كثیرین خدع وقد البشر، خداع هو الشیطان هدفإن . إن هذا سؤاٌل رائعٌ 

 ولكنإن اهللا سیحمیك من اآلثار في بعض األحیان، . ذلك بآثار تشعر لن أنكب یعني ال قانوني غیر بأن ذلك

 لك یعطي ما هو القانوني غیر الهجوم آثارب الشعور ألن لماذا؟. في أغلب األحیان فهو لن یقوم بذلك

وجرد تلك اللعنات  ،الُعلیاالسماء  محكمة في قانونیة غیر أعلن بأن تلك األمور هي علیها، للتغلب الفرصة

لهجوم على ل عسكريال تكتیكبخصوص الأنها . أخرى مرةلُتدینهم وتحكم علیهم  األبد إلىوالشیاطین من قوتها 

 في األرض هذه إلى اهللا ملكوت أیضاً  جلبی فإن ذلك حیاتك في علیها تغلبت عندما الواقع، في. كمین العدو

 .حاضرال الوقت

 .عدم قانونیة وعدم شرعیة لعناتنا وُمعاناتنا نْ علِ نُ ل لنا متروك ألمراإن 

أي  - بیتروس ،یعني الیونانیةب[  ُبْطُرُس  َأْنتَ : َأْیضاً  َلكَ  َأُقولُ  َوَأَنا: "تقول ١٩-١٨: ١٦بشارة متى 

ْخَرةِ  َهِذهِ  َوَعَلى ] الصخور من كبیرة قطعة ]  طارق جبل مثل مةضخ صخرة - البتراء تعني الیونانیةب [ الصَّ

ضد  قویة تكون أو[  َعَلْیَها َتْقَوى َلنْ  ] الجهنمیة المنطقةحدود  في القوى [ اْلَجِحیمِ  َوَأْبَوابُ  َكِنیَسِتي َأْبِني

ُتعلن بأنه غیر مناسب  [ َتْرِبُطهُ  َما َفُكلُّ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتِ  َمَفاِتیحَ  َوُأْعِطیكَ  .] ضدها الصمود أو ضررها

ُتعلن بأنه  [ َتُحلُّهُ  َما َوُكلُّ . السََّماَواتِ  ِفي َمْرُبوطاً  َیُكونُ  اَألْرضِ  َعَلى ] غیر شرعي -طيء وغیر قانوني وخا

 ."السََّماَواتِ  ِفي َمْحُلوالً  َیُكونُ  اَألْرضِ  َعَلى ] قانوني وشرعي 

 یتم عندما ذلك، إلى اوم واجب، القانون، زامتحت إل وضعه: هو في فهرس سترونجز "الربط" تعریفإن 

 .والدفاع عن قضیة شخص القضیة، لكسب ،القضاء إلى یذهب أو استدعاء شخص واتهامه

 

۱۹ 
 



 الشر وٕاباَدَتهُ  َغَلبة -الثاني الفصل 

. أن األمر مجرد تشابه في األسماءو  توفي، قدالمقصود في ذلك اإلدعاء القانوني  الشخص أنب إلثبات

 .براءتك إثباتتمكنت من  إذاسیتم سجنه  الجریمةب تهمكإ الذي الشخص أنوبعدها إكتشفت ب

 قاعة في تهمهزیم بإمكانك. حیاتك في والمعاناة التجاربب شیطانیةال قواتال كذلك الحال معك وبینما تأتي

 أو والخطیة الجریمة، رتكبإ الذي الشخص أنب المعنیة األطراف جمیععلیك أن ُتَعِرْف . السماویة المحكمة

  سماإل نفس لدیك یكون قد. )غیر شرعي( قانوني غیرالموجه ضدك هو  تهاماإل هذا وأن توفي قد لعنة،ال

وأنك كائٌن . مات إن الشخص القدیم قد. جدید من ولدت ،ةجدید ةقیخل ،جدیدٌ  شخٌص  إال إنك ،حسب الظاهر

 .ُمقاٌم من األموات ولیس للقوى الشیطانیة واللعنات أیة قوة علیك

إعتقال الذین  سیتمو . صالحك في حكمه یجعل والقاضي، األیام، والقدیم ،اهللا كلمة لهم بینتُ  علیك أن

 .یتهمونك بدًال منك

 ُمَساِمحاً  َمَعُه، اْحَیاُكمْ  َجَسِدُكْم، َوَغَلفِ  اْلَخَطاَیا ِفي اْمَواتاً  ُكْنُتمْ  َوإِذْ : "تقول ١٥-١٣: ٢رسالة كولوسي 

كَّ  َمَحا ِإذْ  اْلَخَطاَیا، ِبَجِمیعِ  َلُكمْ   اْلَوَسطِ  ِمنَ  َرَفَعهُ  َوَقدْ  َلَنا، ِضّداً  َكانَ  الَِّذي اْلَفرَاِئِض، ِفي َعَلْیَنا الَِّذي الصَّ

ِلیِب، ایَّاهُ  ُمَسمِّراً  َیاَساتِ  َجرَّدَ  ِإذْ  ِبالصَّ  ."ِفیهِ  ِبِهمْ  َظاِفراً  ِجَهارًا، اْشَهَرُهمْ  َوالسََّالِطینَ  الرِّ

قد ُتَجَرُب لتضعف إذ  ُمكلفةوهي . المتوقع من قد استغرقت أكثر المحكمة قاعة تجربة فإن ذلك، ومع

 .علیك ونالُمشتكما یقوله قوتك وحتى لكي تتفق مع 

 في أصلةمت كلماتك حافظ على. ال ُتدینك بتلك الجریمة فمك، كلماتأن شهاداتك، و  من تأكد فقط

 في هي والموت الحیاةإن . إبراهیم فعل كما ،موجودة كأنها موجودة لیست التي األشیاء تلك واصفاً  اإلیمان،

 .كلماتك بواسطة الحذف زر على تضغط ال. اللسان قوة

 اآلنَ  َأْحَیاهُ  َفَما. ِفيَّ  َیْحَیا اْلَمِسیحُ  َبلِ  َأَنا الَ  َفَأْحَیا ُصِلْبُت، اْلَمِسیحِ  َمعَ : "تقول ٢٠: ٢ الطیةغ رسالة

 ."َألْجِلي َنْفَسهُ  َوَأْسَلمَ  َأَحبَِّني الَِّذي اِهللا، اْبنِ  ِإیَمانِ  اِإلیَماِن، ِفي َأْحَیاهُ  َفِإنََّما اْلَجَسدِ  ِفي

 غیر من أنه، ف)سُأعرف ذلك الحقاً (الوالدة الجدیدة وأصبحت إبنًا هللا وتسلك بروحه  قد ولدت كنت إذا

ولیس  علیك، ؤثربأن ی للحصن أو القید أو للشیطان القانوني غیر من ٕانهو  علیك، أتيت أنب عنةلل القانوني

 .علیك طغىبأن ی للمرض القانوني غیر منأیضًا 
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 .هنا شدیدٌ  تحذیرٌ  لدي

  دنیویة معاناة" اوكأنه بدوت ال األحیان من كثیر في. جداً  خادعة تكون أن یمكنهذه  مصارعةال مباراة إن

 أنب فكرة لدیه لم تكن. أنظر إلى أیوب. الشخص سیئة للغایة حیاة في األمور أنوك بدوفهي ت ."عادیة

 ولكن ،تحرر الذي الوحیدهو  یكن لمف النهایة، فيأیوب  بَ لَ غَ  عندماف ذلك، ومع. عاناتهمُ  وراء كان الشیطان

 .كذلك اآلخرین

 تحت شیطاني كائن أو لعنة ضد أو الشیطان، ضد اإلدانة حكم يوه قانونیة، مسألةهي  إن الَغَلبة

 .الشیطان وُسلطان سیطرة

 اآلخرین اآلالف ربما حیاة على أیضاً  ٕانماو  ،فقط حیاتك على الشر قوة یكسر ال انونيالق الحكم هذاإن 

إنك تأخذ . يشیطاننفس الروح ال أو اللعنة نفس وربما ،هم تحت نفس تلك القبضة والسیطرة الشیطانیة الذین

 .الشیطانیة القوة تلك ممتلكات جمیع حرفیاً  وتمتلك

 َمَلُكوتُ  َعَلْیُكمْ  َأْقَبلَ  َفَقدْ  الشََّیاِطینَ  ُأْخِرجُ  اهللاِ  ِبِإْصِبعِ  ُكْنتُ  ِإنْ  ِكنْ َولَ : "تقول ٢٢-٢٠: ١١بشارة لوقا 

 َیْغِلُبهُ  َفِإنَّهُ  ِمْنهُ  َأْقَوى ُهوَ  َمنْ  َجاءَ  َمَتى َوَلِكنْ  .َأَمانٍ  ِفي َأْمَواُلهُ  َتُكونُ  ُمَتَسلِّحاً  َداَرهُ  اْلَقِويُّ  َیْحَفظُ  ِحیَنَما .اهللاِ 

 ."َغَناِئَمهُ  َوُیَوزِّعُ  َعَلْیهِ  اتََّكلَ  الَِّذي اْلَكاِملَ  ِسَالَحهُ  ِزعُ َوَینْ 

 ."الرَّبِّ  َبْیتِ  ِلَتْشِدیدِ  َقدَُّسوا اْلَغَناِئمِ  َوِمنَ  اْلُحُروبِ  ِمنَ  : یقول ٢٧: ٢٦سفر أخبار األیام األول 

 نفوس أیضاً  ولكن المادیة، ةالثرو  من الكثیرعن  یتحدثإنه . الممتلكات تلك یصف ١٨إن سفر الرؤیا 

 .البشر

ارُ  َوَیْبِكي: "یقول ١٣-١١: ١٨سفر الرؤیا   َأَحدٌ  َیْشَتِریَها الَ  َبَضاِئَعُهمْ  َألنَّ  َعَلْیَها، َوَیُنوُحونَ  اَألْرضِ  ُتجَّ

ةِ  الذََّهبِ  ِمنَ  َبَضاِئعَ  َبْعُد، َما ِفي  ُعودٍ  َوُكلَّ  َواْلِقْرِمزِ  َواْلَحِریرِ  َواُألْرُجوانِ  زِّ َواْلبَ  َواللُّْؤُلؤِ  اْلَكِریمِ  َواْلَحَجرِ  َواْلِفضَّ

 َوُلَباناً  َوِطیباً  َوَبُخوراً  َوِقْرَفةً  َواْلَمْرَمِر، َواْلَحِدیدِ  َوالنَُّحاسِ  اْلَخَشبِ  َأْثَمنِ  ِمنْ  ِإَناءٍ  َوُكلَّ  اْلَعاجِ  ِمنَ  ِإَناءٍ  َوُكلَّ  ِثیِنيٍّ 

 ."النَّاسِ  َوُنُفوَس  َوَأْجَسادًا، َوَمْرَكَباٍت، َوَخْیًال، َوَغَنماً  َوَبَهاِئمَ  ِحْنَطةً وَ  َوَسِمیذاً  َوَزْیتاً  َوَخْمراً 

 السماویة المحكمة قاعة

إلى بیتك الستدعائك بأمر رسمي قانوني للمثول أمام المحكمة بتهمة إرتكاب جریمة  شرطي جاء لو ماذا

 المحكمة إلى لذهابا یكعل سیكون. القانوني ستدعاءاإلإسمك موضٌح في ذلك  أنب الحظتو  ؟لم ترتكبها
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 یمین على َس لَ جَ  األموات بین من قامدما بع یسوع بأن جداً  واضح بشكل أعالهالحظ ما تقوله اآلیات 

 قدمه یضع" :تعني القدیم العهد في "القدمین موطيء"إن كلمة . ، وانتظر لحین أن ُیدمر أحدهم أعدائهاهللا

 ."الوقوف على وسحق: "تعني الجدید العهد فيو . "المهزوم العدو على

فمن الذي یقوم  ،وع یجلس عن یمینهبأنه إن كان اآلب جالٌس في السماء وٕاذا كان یس الرب سألتلقد 

والتي كنت دائمًا  ١٦الرب فهمًا سریعًا في بشارة یوحنا  أعطانيلقد . بدور الحكم والقضاء على األرض

 .ُأعاني من صعوبة فهمها

من األفضل لكم أن أذهب، ألني إن كنت ال : ولكني أقول لكم الحق: "تقول ١١-٧: ١٦بشارة یوحنا 

الخطیئة وعلى البر وعندما یجيء یبكت العالم على . ولكني إذا ذهبت أرسله إلیكم. ینأذهب، ال یأتیكم المع

أما على الخطیئة، فألنهم ال یؤمنون بي، وأما على البر، فألني عائد إلى اآلب فال ترونني  .وعلى الدینونة

 ".بعد؛ وأما على الدینونة، فألن سید هذا العالم قد صدر علیه حكم الدینونة

 الكائنات على الحكم عملیة ُینهي الذي هو داخلنا في القدس الروح أنب أعاله، اآلیات في الحظ

 .الشیطانیة

 ؟ُنصرة والَغَلبةال يه ما

بأن  أعاله، ذكرت كما. والجدید القدیم العهدین كال في المقدس، الكتاب في رئیسي موضوع إن الَغَلبة هي

 .السماویة المحكمة اعةق في قانونیة قضیةالُنصرة والَغَلبة هي الفوز ب

 .الُنصرة والَغَلبة على القدرةاهللا  أعطانالقد 

یتكلم وٕان تلك الكلمات   یسوع -تخیل فقط اهللا اإلبن . تي أبدت الخلیقةال اهللا قوة نتخیل أن الصعب إنه

 لقوةا القیامة، قوة ستخدمت األنه ذلك من قوة أكثر فإن الَغَلبة هي ذلك، ومع! شيء ال من شيء كل خلقت

 ).١٩: ١ أفسسرسالة  نظرأ( ،األموات بین من یسوع تأقام التي

دون أن ُیصیبنا  ظلمالمُ  النفق من الخروج مجرد لیست َغَلبةال ولكن. یسوعَغَلبة  لقوة موزعین اآلنإننا 

 یبهج فيالذي  المفتاح أخذ ثم ،العدو وتعطیل المصارعة، مباراة نهایة فيُمنتصرًا  فهي أن تكون ال،كأذًى، 

 .اآلخرین السجناء من العدیدلتحریر  السجن إلى الذهابو 
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: وقال. منا یخرجوبینما ننكسر نحن فإنه  فینا، هو لنجیاإل بأن نور ،٤األصحاح  في القول إلى ذهبی ثم

 ".تحیوا أنتم لكي أموت"

ال . األمم لجمیع نجیلاإل إعالن بشارة بعد إال انیأتی أن الجدیدة واألرض الجدیدة لسماءال ُیمكن ل. ٨

رسالة ( من أعینهم اتُیمكن إعالن بشارة اإلنجیل لجمیع اُألمم أو مجموعات الناس لحین أن ُتزال الغمام

النتزاع   ُنصرة والَغَلبةال من یكفي مالحین أن یكون ُهناك  اتالغمام إزالة یمكن ال. )٤-٣كورنثوس الثانیة 

 ثم ،تدریجیاً  ن ملكوت اهللا قادمٌ أُیظهران ب ٢٢و ٢١بأن سفر الرؤیا  آخر، فصل في ُأشیرُ  كما. غماماتال تلك

 .فجأةً 

 َواْلَغاِصُبونَ  ُیْغَصبُ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتُ  اآلنَ  ِإَلى اْلَمْعَمَدانِ  ُیوَحنَّا َأیَّامِ  َوِمنْ : "یقول ١٢: ١١بشارة متى 

 ."َیْخَتِطُفوَنهُ 

 .)تحت القدمین( القدمین موطيء

 األرض هذه على كبشرٍ  أنناوهي ب أعاله قمت بشرحهاالتي  الفكرة هذه مع یختلفون الناس سمعت لقد

فهم . األرض هذه على عملالتي ت  الشریرة الروحیة القوى على أبدي تأثیر أيبالفعل  لنا یكون أن یمكن

 هذا في أشرح وكما لكن،. والقیامة الصلیب في الشر ضدبالكامل  العمل قد أنهى یسوع أنمحقون بالقول ب

  .فینا القدس والروح ،فقط خاللنا من األرض على هنا لعملل السلطة لدیهما اهللا اآلباهللا و  یسوعإن  الكتاب،

 .اهللا موطيء قدمي مع عالقة لها واضح بشكل ذلك تؤكد التيو  المدهشةالمقدس  الكتابإن آیات 

 َأْعَداَءكَ  َأَضعَ  َحتَّى َیِمیِني َعنْ  اْجِلْس : [ِلَربِّي الرَّبُّ  َقالَ  َمْزُمورٌ . ِلَداُودَ : "یقول ٧-١: ١١٠مزمور 

ِتكَ  َیْومِ  ِفي ُمْنَتَدبٌ  َشْعُبكَ  .َأْعَداِئكَ  َوَسطِ  ِفي َتَسلَّطْ . ِصْهَیْونَ  ِمنْ  زِّكَ عِ  َقِضیبَ  الرَّبُّ  ُیْرِسلُ  ].ِلَقَدَمْیكَ  َمْوِطئاً   ُقوَّ

 ُرْتَبةِ  َعَلى اَألَبدِ  ِإَلى َكاِهنٌ  َأْنتَ : [َیْنَدمَ  َوَلنْ  الرَّبُّ  َأْقَسمَ  .َحَداَثِتكَ  َطلُّ  َلكَ . اْلَفْجرِ  َرِحمِ  ِمنْ  ُمَقدََّسةٍ  ِزیَنةٍ  ِفي

 َسَحقَ . َواِسَعةً  َأْرضاً  ُجَثثاً  َمَألَ . اُألَممِ  َبْینَ  َیِدینُ  .ُمُلوكاً  ِرْجزِهِ  َیْومِ  ِفي ُیَحطِّمُ  َیِمیِنكَ  َعنْ  الرَّبُّ  ].َصاِدقَ  يَمْلكِ 

 ."الرَّْأَس  َیْرَفعُ  ِلَذِلكَ  الطَِّریقِ  ِفي َیْشَربُ  النَّْهرِ  ِمنَ  .ُرُؤوَسَها

 َجَلَس  َواِحَدًة، َذِبیَحةً  اْلَخَطاَیا َعنِ  َقدَّمَ  َفَبْعَدَما) المسیح( َهَذا َوَأمَّا": قولت ١٣-١٢: ١٠رسالة العبرانیین 

 ."ِلَقَدَمْیهِ  َمْوِطئاً  َأْعَداُؤهُ  ُتوَضعَ  َحتَّى َذِلكَ  َبْعدَ  ُمْنَتِظراً  اِهللا، َیِمینِ  َعنْ  اَألَبدِ  ِإَلى
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 ."خیار؟األ" نظر وجهة من الحرب من الغرض هو ما: "السؤال هذا الربلقد سالني 

 .اإلجابة هذه أعطانيقد  الرب وكأن شعرتلقد 

 من المستقبل، في الهجماتمن  المستقبل، في العنف من المستقبل، في لتأثیرا من العدو لتعطیل یسأل"

  ،ألخذ غنیمة العدو أیضاً  ألیس ؟الذین استعبدهم وأَسَرُهْم وَسَجَنُهْم أحراراً  سراح طالقإل ألیس المستقبل؟ سرقة

 ."األسرى؟ تحریرل ألیس ؟التي حاَز علیها والبشریة، المادیة ُكًال من ،تهوثرو 

 .الثانیة العالمیة الحرب حیث من المسألة هذه في نظرأ

 .الكتاب هذا یلخصاآلن س إن ما سیتم ذكره 

 أو الشیطان،یسوع على  تغلبلقد . نخلص ولتكون حیاته فینا لكي وقام الصلیب على یسوع ماتلقد . ١

 .القانوني بالمعنى هودمر  ههزملقد  أخرى، بعبارة

لم . الشیطان لتدمیر اً كمین كانفقد  باختصار،و . قانوني غیر الصلیب في یسوع على هجومال كانلقد . ٢

 األقل على ،"رَ مِ دُ " قدو  ذنباً مُ الشیطان  فقد ُحِسبَ  بذلك وبقیامه. خطیة بال رجلٍ  قتل فيأُي حٍق  لشیطانیكن ل

 عندما السنهدرین محكمة ابه قامت غیر شرعي علف ٢١ عن یقل ال ما هناك أنب لي قیل لقد. السماویات في

 .یسوع اكمواح

ونشر  توزیع على اإلنسان یجب اآلنف لإلنسان، األرض هذه على السیادة اهللا أعطىن أل نظراً . ٣

 .إنساٌن یحیا في داخله روح یسوع الُمقام من بین األموات وبالطبع فإن ذلك. األرض على هنا یسوع نتصارإ

  وغالباً . نا وتأثیرنانفوذ مجال في الشر َغَلبة مواضع خالل من یأتي االنتصار هذال ناتوزیعإن نشرنا و . ٤

 .السابقة األجیال مناآلتیة  اللعنات أیضاً  هذه تتضمن ما

فإننا  وبالتالي باإلیمان، تبررنا ألنناأیضًا  یسوع كان كما ةشرعی غیر كونت أن یمكن معاناتناإن . ٥

 ُنصرة والَغَلبة في ال عملیة خاللمن  علینا أن نجتاز األحیان من ركثی فيف ذلك، ومع. خطیة بال أیضاً  رُ بَ عتَ نُ 

 .الَغَلبة أن أجل من عاناة،المُ  تضمنت يتوال المحكمة، قاعة

 الكائن أي ذلك ،فإننا لسنا نهزمه فقط القوي الرجل غلبن عندمابأنه  ١١ لوقا بشارة في یسوع قاللقد . ٦

 .البشر نفوستشمل  لغنائما إن. ایضاً  غنائمه نأخذ ناولكن الروحي،

لكي یحیا  یموت بأنه ٤الثانیة األصحاح  كورنثوسرسالة  في بولس قالفقد  هذاعلى  لتأكیدل. ٧

.  أعین غیر المؤمنین ه األعداء الروحیین قد أعمواأنب ٣الثانیة األصحاح  كورنثوسرسالة  في وقال. اآلخرون
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 الثانيالفصل 
 وٕاباَدَتهُ الشر  َغَلبة

 

 .بعلى الصلی وأباَدهُ  لقد َسَحَق اهللا الشیطان

 َكَذِلكَ  َأْیضاً  ُهوَ  اْشَتَركَ  َوالدَّمِ  اللَّْحمِ  ِفي اَألْوَالدُ  َتَشاَركَ  َقدْ  َفِإذْ : "تقول ١٥-١٤: ٢رسالة العبرانیین 

 َكاُنوا اْلَمْوتِ  ِمنَ  َخْوفاً  الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ  َوُیْعِتقَ  ِإْبِلیَس، َأيْ  اْلَمْوِت، ُسْلَطانُ  َلهُ  الَِّذي َذاكَ  ِباْلَمْوتِ  ُیِبیدَ  ِلَكيْ  ِفیِهَما،

 ".اْلُعُبوِدیَّةِ  َتْحتَ  َحَیاِتِهمْ  ُكلَّ  َجِمیعاً 

فماذا یعني ذلك بالضبط؟ فهو یبدو بأنه ال یزال یعمل ". قد تمت إبادته"إن اآلیات ُتعلن بأن الشیطان 

 .فنى بعدإن الشیطان ال یزال یعمل، فهو لم یَ . فهي ال تعني بأنه قد َفنيَّ . جاهدًا لتدمیر اآلخرین

 ":Strong’s Concordance"ُتَعَرُف على النحو التالي في فهرس سترونجز " ُیبید"إن كلمة 

 .ُیبطل عمله، ُیبطل نشاطه، أن یجعله غیر فعال وعدیم التاثیر عن العمل،عطله یُ . ١

 .أن یجعل الشخص أو الشيء عدیم التأثیر والفعالیة والكفاءة فیما بعد. أ١

 .وتجریده من قوته، وتأثیره، وسلطانهحرمانه ومنعه . ب١

 الروحیة؟ الحرب في منخرطون نحن لماذا

 في ةالحقیقی اإلنسان حربإن . الروحیة الحرب على رئیسیة بصفة یركزان والجدید القدیم العهدین الكِ إن 

لوصف  تخدمیس" یغلب"إن ُمصطلح . الجدید العهد في الروحیة للحرب لٌ ظِ و  نوعٌ  ما دٍ حَ  إلى يه القدیم العهد

  ".القانونیة المحكمة قاعة مسابقة في الفوز واالنتصار"تعني " یغلب"إن . المقدس الكتابفي  الروحیة الحرب

 محكمةإطار  في مصارعة مباراة الواقع في وهي ،"المصارعة"بـ  تصفه ٦واألصحاح  أفسسرسالة  بینما

 .األشرار ضد األخیارصراع  قانونیة؛

  .الروحي الجیش فيوانخرطت  بأنك كتابٍع لیسوع، فإنك قد تجندت حقیقة إلى وعیس أتباع ُأنبه أن وأود

سالح  هو بل ،جويال السالح أو مشاةال سالح مجرد لیس الجیش فروع من فرعال هذا أنب أیضاً  أقول أن أرید

 العسكریة الخدمة فروع من آخر فرع أي أو ،يالجو  سالحأو ال المشاة، سالح ُأقلل من شأن ال إنني. البحریة

 ة البحری قوات سالح أنب المعروف من أنه أقول نيولكن بلدهم، لحمایة لتي تضع رجالنا األبطال في خطرا

 .المعارك مخصصة ألشرس خاصة قوة هي
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 رََأْیتُ  ُثمَّ . "یقوم بربط الُنصرة والَغَلبة بالمجيء التدریجي لملكوت اهللا ٨-١: ٢١فر الرؤیا الحظ بأن س

 َوَأَنا .َبْعدُ  َما ِفي ُیوَجدُ  الَ  َواْلَبْحرُ  َمَضتَا، اُألوَلى َواَألْرَض  اُألوَلى السََّماءَ  َألنَّ  َجِدیَدًة، َوَأْرضاً  َجِدیَدةً  َسَماءً 

 .ِلَرُجِلَها ُمَزیََّنةٍ  َكَعُروسٍ  ُمَهیََّأةً  اهللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  َناِزَلةً  اْلَجِدیَدةَ  ُأوُرَشِلیمَ  اْلُمَقدََّسةَ  َمِدیَنةَ الْ  رََأْیتُ  ُیوَحنَّا

 َلهُ  َیُكوُنونَ  َوُهمْ  َعُهْم،مَ  َسَیْسُكنُ  َوُهوَ  النَّاِس، َمعَ  اهللاِ  َمْسَكنُ  ُهَوَذا«: َقاِئالً  السََّماءِ  ِمنَ  َعِظیماً  َصْوتاً  َوَسِمْعتُ 

 َبْعُد، َما ِفي َیُكونُ  الَ  َواْلَمْوتُ  ُعُیوِنِهْم، ِمنْ  َدْمَعةٍ  ُكلَّ  اهللاُ  َوَسَیْمَسحُ  .َلُهمْ  ِإَلهاً  َمَعُهمْ  َیُكونُ  َنْفُسهُ  َواهللاُ . َشْعباً 

: اْلَعْرشِ  َعَلى اْلَجاِلُس  َوَقالَ  .»َمَضتْ  َقدْ  اُألوَلى ُمورَ األُ  َألنَّ  َبْعُد، َما ِفي َوَجعٌ  َوالَ  ُصرَاخٌ  َوالَ  ُحْزنٌ  َیُكونُ  َوالَ 

! َتمَّ  َقدْ «: ِلي َقالَ  ُثمَّ  .»َوَأِمیَنةٌ  َصاِدَقةٌ  اَألْقَوالَ  َهِذهِ  َفِإنَّ  اْكُتْب،«: ِليَ  َوَقالَ . »َجِدیداً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْصَنعُ  َأَنا َها«

اناً  اْلَحَیاةِ  َماءِ  َیْنُبوعِ  ِمنْ  اْلَعْطَشانَ  ُأْعِطي َأَنا. َوالنَِّهاَیةُ  ةُ اْلِبَدایَ  َواْلَیاُء، اَألِلفُ  ُهوَ  َأَنا  ُكلَّ  َیِرثْ  َیْغِلبْ  َمنْ  .َمجَّ

 الزَُّناةُ وَ  َواْلَقاِتُلونَ  َوالرَِّجُسونَ  اْلُمْؤِمِنینَ  َوَغْیرُ  اْلَخاِئُفونَ  َوَأمَّا .اْبناً  ِليَ  َیُكونُ  َوُهوَ  ِإَلهاً  َلهُ  َوَأُكونُ  َشْيٍء،

 ".»الثَّاِني اْلَمْوتُ  ُهوَ  الَِّذي َوِكْبِریٍت، ِبَنارٍ  اْلُمتَِّقَدةِ  اْلُبَحْیَرةِ  ِفي َفَنِصیُبُهمْ  اْلَكَذَبةِ  َوَجِمیعُ  اَألْوثَانِ  َوَعَبَدةُ  َوالسََّحَرةُ 

 

 

۱۲ 
 



 هدفنا في الحیاة -الفصل األول 

ه بأن أرى إال إنني األحداث، وترتیب الزمان نهایةالخاصة ب یاالقضا جمیع فهمأ بأنني أدعي ال أنا بینما

. تدریجیةال عملیةلل ًا ونهایةً حد ضعسیو  األرض على الملكوت النهائي جلبسیقوم فیه اهللا ب وقت هناك سیكون

واألرض  السماء مع النهائي لكوتالم إلىوالتحول  لالنتقال بأن توقیت الساعة للملكوت الحالي أرى إنني

 ِبِبَشاَرةِ  َوُیْكَرزُ " ١٤: ٢٤ متىبشارة  في مكتوب هو كما نجیلاإلجمیع اُألمم بشارة  سمعت عندما هو یدة،الجد

 ."اْلُمْنَتَهى َیْأِتي ثُمَّ . اُألَممِ  ِلَجِمیعِ  َشَهاَدةً  اْلَمْسُكوَنةِ  ُكلِّ  ِفي َهِذهِ  اْلَمَلُكوتِ 

ما یكفي من الُنصرة الحالي  وتالملك يف نعیش الذین نحننحقق  حتى یحدث أن یمكن ال هذا ولكن

  .اإلنجیلبشارة  أن یسمعوا مماألُ  لجمیع الممكن من جعللن مجال نفوذنا وتأثیرنا في الشیطان والَغَلبة على

 التالمیذ يعطیُ  لمإذ . عن زمن مجيء الملكوت یسوععندما ُسِئَل  ٨-٦: ١الرسل  أعمالسفر  في تذكر

 إن أصل . أجابهم بقوله بأنهم سینالوَن قوًة لیكونوا شهوداً  وٕانما ،ون لمعرفتهالذي كانوا یسع الزمني اإلطار

 جتازون ی الذینو  مناالذین ُهْم  أولئك ،أن نحیا ُشهداءً  أیضاً  یعني هذا أنب إنني أؤمن. "شهید" يه شاهد كلمة

 إننا . العدو من هانأخذ ةً غنیم مماألُ  تصبح لكي شیطانیة المواضع یغلبون نالذی ،ةقیامالو  عاناةالمُ  خالل من

 .السماویة المحكمة قاعة في شهودٌ  أیضاً 

 َأنَّهُ : َأوَّالً  َهَذا َعاِلِمینَ " ،ؤكد بأن األرض ستتغیر بالفعل یومًا مات ١٣-٣: ٣رسالة بطرس الثانیة 

 َمِجیِئِه؟ َمْوِعدُ  ُهوَ  َأْینَ «: َوَقاِئِلینَ  ِسِهْم،َأْنفُ  َشَهَواتِ  ِبَحَسبِ  َساِلِكینَ  ُمْسَتْهِزُئوَن، َقْومٌ  اَألیَّامِ  آِخرِ  ِفي َسَیْأِتي

 َأنَّ : ِبِإرَاَدِتِهمْ  َعَلْیِهمْ  َیْخَفى َهَذا َألنَّ  .»اْلَخِلیَقةِ  َبْدءِ  ِمنْ  َهَكَذا َباقٍ  َشْيءٍ  ُكلُّ  اآلَباءُ  َرَقدَ  ِحینَ  ِمنْ  َألنَّهُ 

 ِحیَنِئذٍ  اْلَكاِئنُ  اْلَعاَلمُ  ِبِهنَّ  اللََّواِتي َوِباْلَماِء، اْلَماءِ  ِمنَ  َقاِئَمةً  اللَّهِ  ِلَمةِ ِبكَ  َواَألْرَض  اْلَقِدیمِ  ُمْنذُ  َكاَنتْ  السََّماَواتِ 

 َمْحُفوَظةً  َعْیِنَها، اْلَكِلَمةِ  ِبِتْلكَ  َمْخُزوَنةٌ  َفِهيَ  اآلنَ  اْلَكاِئَنةُ  َواَألْرُض  السََّماَواتُ  َوَأمَّا .َفَهَلكَ  اْلَماءُ  َعَلْیهِ  َفاَض 

ارِ  النَّاسِ  َوَهَالكِ  الدِّینِ  َیْومِ  ِإَلى لنَّارِ لِ   َیْوماً  َأنَّ  اَألِحبَّاُء، َأیَُّها اْلَواِحدُ  الشَّْيءُ  َهَذا َعَلْیُكمْ  َیْخفَ  الَ  َوَلِكنْ  .اْلُفجَّ

 َلِكنَّهُ  التََّباُطَؤ، َقْومٌ  َیْحِسبُ  َكَما َوْعِدهِ  َعنْ  الرَّبُّ  َیَتَباَطأُ  الَ  .َواِحدٍ  َكَیْومٍ  َسَنةٍ  َوأَْلفَ  َسَنٍة، َكأَْلفِ  الرَّبِّ  ِعْندَ  َواِحداً 

 اللَّْیِل، ِفي َكِلصٍّ  َسَیْأِتي َوَلِكنْ  .التَّْوَبةِ  ِإَلى اْلَجِمیعُ  ُیْقِبلَ  َأنْ  َبلْ  ُأَناٌس، َیْهِلكَ  َأنْ  َیَشاءُ  الَ  َوُهوَ  َعَلْیَنا، َیتََأنَّى

، َیْومُ   الَِّتي َواْلَمْصُنوَعاتُ  اَألْرُض  َوَتْحَتِرقُ  ُمْحَتِرَقًة، اْلَعَناِصرُ  َوَتْنَحلُّ  ِبَضِجیٍج، السََّماَواتُ  َتُزولُ  ِفیهِ  الَِّذي الرَّبِّ

، ُكلََّها َهِذهِ  َأنَّ  َفِبَما .ِفیَها  َوَطاِلِبینَ  ُمْنَتِظِرینَ  َوَتْقَوى؟ ُمَقدََّسةٍ  ِسیَرةٍ  ِفي َأْنُتمْ  َتُكوُنوا َأنْ  َیِجبُ  ُأَناسٍ  َأيَّ  َتْنَحلُّ

، َیْومِ  َمِجيءِ  ُسْرَعةَ   َوْعِدهِ  ِبَحَسبِ  َوَلِكنََّنا .َتُذوبُ  ُمْحَتِرَقةً  َواْلَعَناِصرُ  ُمْلَتِهَبًة، السََّماَواتُ  َتْنَحلُّ  ِبهِ  الَِّذي الرَّبِّ

 ."اْلِبرُّ  ِفیَها َیْسُكنُ  َجِدیَدًة، َوَأْرضاً  َجِدیَدةً  َسَماَواتٍ  َنْنَتِظرُ 

۱۱ 
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یصل هذا األمر  عندما. وبالتالي فهم یفعلون نفس الشيء، وتستمر العملیة على نفس هذا المنوال .اآلخرین

 .سُیستعلنان الجدیدة واألرض الجدیدة السماء إلى ملئه في عیني اهللا، حینئٍذ فإن

 .الصةخُ ال

إن إذ  الحیاة، شجرة ت هي أن یستمع آدم إلى اهللا وهو یتكلم منكان آدم مع اهللا ةفكر  أنب تذكرت أن أرجو

وٕان الثمر سیكون . بذلك فإن الثمر سینموو  ،٤بشارة مرقس  في موضح هو كماسُتغَرُس في قلب آدم  ِبذَرةً 

 في مساهمتنا عظمأ أنعلینا نحن البشر أن نفهم ب. اإلنسان قدرة ولیسخارقًا للطبیعة، وٕان قوة اهللا ستعمل، 

  في قیامةالو  موتفإن ال ذلك، إلى باإلضافة. جیدة تربة جیدًا،" ُتراباً " كونن أن هو اهللا مع مشتركال مشروعال

 .لكي تُثمر البذار تمت أن یجبحیاتنا الشخصیة التي یتطلبها مبدأ الزراعة 

هنا . الثمر وقیامة ر،االبذ وتم تتطلب الحصادو  والوقت، ر،االبذ أنب نعرف أن هتماملإل المثیر إنه من

 .الشر تدمیردحر و لوضیقاتك حیث ُیمكننا أن نرى كیف یستخدم اهللا ُمعاناتك وآالمك 

 الشیطانیة والكائنات المواضع هزمأن نو  ،غالبین وُمنتصرین كونن أن هو األرض على هنا هدفناإن 

 .األرض هذه على اهللا لكوتم امةٕاقتأسیس و  في مباشر بشكل هماسذلك سیو  ،مجال تأثیرنا فيالموجودة 

 .البدایة ذمن نهایةال على نظرةب لقيإ

 مع هنا لكوتالم تأسیسل هدفه الستعادة یخطط كان نهأ كیف اهللا مع واصلن سوف التالیة، الفصول في

  .الجدیدو  القدیمفي العهدین  األمثلة مختلف في ننظر وسوف. مشتركال مشروعال في شریكٌ  باعتباره نساناإل

 زمن في كانت لو كما یسارك إلى نظرأ. البدایة ذمن نهایةال ُأریكَ  أن ریدأُ فإني  الفصل، هذا أختتم لكي ولكن

  ،جمیعاً  حیاتنال الغرضجذر  نفس یحمالن كالهماإن . لدهر اآلتيا كانت لو كما یمینك إلى ظرأن اآلنو . آدم

 .األرض على لكوتهم ٕاقامةلتأسیس و  اهللا مع مشتركال مشروعال في ُشركاء كونن أنب وهو

في  یتمإذ . تدریجیاً  األرض في یتقدم ویتزاید اهللا ملكوت أن إلى یشیر ٢١إن سفر الرؤیا واألصحاح 

الُنصرة  طریق عن بأن ذلك قد َتمَ  ،الحظ ولكن. آدم زمن منذ السنین آالف بعد اهللا ملكوت نشرالنهایة 

 وأنت أنانشترك فیه  والذي ،"خلق إعادة"بـ  هذا سميأُ  إنني. قیامةوال ،والموت ،والمعاناة والِمَحْن،  ،والَغَلبة

 وحصون معاقل یهزمُنصرتنا َوَغَلَبتَنا والذي س من مطلوبٌ  قدرٌ  هناك. نفسه اهللا مع روع المش في شركاءك

 .الجدیدةواألرض  السماء خلق إعادة قبل مطلوبٌ  هوو  الشیطان

۱۰ 
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 َوإِیَّاهُ  َتْسُجدُ  ِإَلِهكَ  ِللرَّبِّ : َمْكُتوبٌ  ِإنَّهُ ! انُ َشْیطَ  َیا اْذَهبْ «: َیُسوعُ  َفَأَجاَبهُ  .»اْلَجِمیعُ  َلكَ  َیُكونُ  َأَماِمي َسَجْدتَ 

 ."»َتْعُبدُ  َوْحَدهُ 

 .نانفوذ مجال في الشیطان هزمإن اإلثمار والُنصرة والَغَلبة ت

 النظام إصالحإن ). ٢٢-٢١: ١١ لوقابشارة  راجع( المدى بعیدة اً آثار  أیضاً  لها یكون قدف ذلك، ومع

 اهللا أعطاه كما الشیطان قاومی أن المفترض من كان الذي آدم اهللا خلقلقد . یطانالشفي  یؤثر ال الحالي

 .بذلك للقیام انالسلط

 یسوع،إن . الشیطان أن یهزم آدم، مثل التراب، من مصنوعٍ  إنسانٍ على ف النهائي، لكوتالم بناء فيو  اآلن

 ، "یینالتراب الناس" ،نحن فینا یسوع آلنوا ذلك، ومع. والقیامة الصلیب خالل من فقط قد قام بذلك الثاني، آدم

 على غماماتب تحتفظو  عبودیةال في الناس تحتجز تزال ال التيمرًة ُأخرى  الشیطانیة السلطات غلبی سوف

 نانفوذ مجال فيوُنصرته علیه  لشیطانل یسوع هزیمة نشر هي مهمتناإن . نجیلاإل لئال ُیبصروا حق أعینهم

 .األمم لجمیع نجیلاإلوتأثیرنا لحین أن ُیكرز ب

 هنا له ثلینمَ مُ كَ  نایحتاج فهو اآلنو . إبلیس أعمالویهدم  َیْنُقَض أن  هووما زال  یسوع غرض كانلقد 

 .وغلبته تلك صرتهنُ  توزیعنشر و ل األرض على

. ُیْخِطئُ  اْلَبْدءِ  ِمنَ  ِإْبِلیَس  َألنَّ  ِإْبِلیَس، ِمنْ  َفُهوَ  اْلَخِطیَّةَ  َیْفَعلُ  َمنْ : "یقول ٨: ٣رسالة یوحنا األولى 

 ."ِإْبِلیَس  َأْعَمالَ  َیْنُقَض  ِلَكيْ  اهللاِ  اْبنُ  ُأْظِهرَ  َهَذا َألْجلِ 

 .خادم الرب وتشمان ني من قتباسإ یلي وفیما

ضد أنظمة  موجٌه خصیصاً  وتالملك إنجیل بینما البركة مع في الدرجة األولى یتعامل النعمة إنجیلإن 

 .انالشیطالخاصة ب الشیطانیة القمع

فسیكونون بذلك  ،إذا رأى المؤمنون المسیحییون بأن خالص النفوس هي مسؤولیتهم العظمى على األرض

 النفوسعظم من مجرد خالص أ مسؤولیة هناك أنب ُیدركوا أن یجب. اهللا مشیئة ملئ تحقیق فيقد فشلوا 

 .اهللا ملكوت في هجلب خالل نم نهایته إلى )الجیل( العصر هذاعلیهم أن یأتوا  المسیحیونإن المؤمنون . فقط

بأن ملكوت اهللا في الوقت الحالي هو شيٌء ُیصنع فقط بواسطة اهللا من  الحقة،ال فصولال في ىستر  كما

 ما أن وأعتقد. لإلصالح جهودم من تبذله مامن خالل  ولیس قوته، خالل من. خالل الثمر الذي في حیاتك

 قلوب إلىوینتقل  یوَلدُ  اهللا ملكوتفإن  ،ن ننتصر ونغلبإذ بینما نح ،الوقت الحالي هو كالتالي في یبدو

۹ 
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 یسوع جاءلقد . األرض على هنا لكوتهم لتأسیس وٕاقامة روحهمن  ُممتليءٍ  إنسانٍ  إلى حاجةب اهللالقد كان 

إن  . هناملكوته  تأسیس وٕاقامة من نتمكن لكي اهللا، روحمن  من االمتالء خرىأُ  مرةً  لكي نتمكن طهرنایُ ل

 ."الثاني آدم"بـ  یسوعیدعو  المقدس الكتاب

 دم خالل من معنا األماكن) إستبدال( مبادلة طریق عن لقد قام یسوع بتطهیرنا ؟قام یسوع بتطهیرنا كیف

عند خلقه  آدم داخلنا كما كان في خرىأُ  مرةً  روحهُ  لیتمكن من وضع. ألجلنا خطیةً لقد صاَر . جدیدال العهد

 .منذ البدایة

 .للشیطان األرض هذه علىوالسلطان  السیادة آدم أعطىلقد 

 أعطىلقد  ،ثانیاً . لقد فقد اإلنسان تواصله مع اهللا وَخِسَر ُسكنى روح اهللا ،أوالً  .مسألتین هناك اآلنو 

 الخاصة مملكته لتنظیم التحكم هذا الشیطانولقد استخدم . األرض على لطان والسیطرةالس لشیطانل نساناإل

 ذي الً حَ ُهناك  كونی نأل حاجة هناك. الشیطانحیث یملك  ،"العالم" نظام أو بابل، سر اآلن تسمى التي هنا،

 .شقین

 .والقیامة الموت وهوأال  ،قوته هو مصدر على عتمدت األرض إلى بملكوته لإلتیان اهللا فكرةإن 

المسیحیین ذوي النوایا  من الكثیرحاول  ،الوالیات المتحدة األمریكیة تاریخ في مختلفة أوقات خالل

إذ كان بالفعل فكرًة  لطاقةالخاطيء ل مصدرال ام إستخدمو ولكنه األرض، على اهللا ملكوت إقامة من الحسنة

 إلى وما الدنیویة، الحكومة نظم وضع محاولة خالل من ذلك فعلوالقد . اهللا فكرةهي تلك لیست إذ خاطئًة، 

 والتمویل، الحكومة، في العالم نظام تحسین یعني حیاتنا خالل اهللا ملكوت جلب أنب أعتقد الإنني  .ذلك

 أن یجب نناعلى إ أتفق بینماو . وهي ُمتجهة نحو الدمار ،ن ذلك كله جزٌء من سر بابلإ. التجاریة واألعمال

هي فقط في وضع أفضل  بل ،یةفي النهاا إصالحهُمجرد  ینبغي ال فإنه العالم، في الحالیة النظم على ؤثرن

 .بصورة مؤقتة لتأتي في ملكوت اهللا

 في الشیطان عرض رفضفقد  ،٤ واألصحاح لوقا بشارة في الشیطان لْ بَ قِ  من یسوع ُجِربَ  عندما تذكر

 .ستبدالاال هو هدفه كانبل . اإلصالح لم تكن رغبة یسوع هي. العالمي النظام أو العالم، ممالك وراثة

 ِمنَ  َظةٍ َلحْ  ِفي اْلَمْسُكوَنةِ  َمَماِلكِ  َجِمیعَ  َوَأرَاهُ  َعالٍ  َجَبلٍ  ِإَلى ِإْبِلیُس  َأْصَعَدهُ  ُثمَّ : "یقول ٨-٥: ٤بشارة لوقا 

ْلَطانَ  َهَذا ُأْعِطي َلكَ «: ِإْبِلیُس  َلهُ  َوَقالَ  .الزََّمانِ   َفِإنْ  .ُأِریدُ  ِلَمنْ  ُأْعِطیهِ  َوَأَنا ُدِفعَ  َقدْ  ِإَليَّ  َألنَّهُ  َوَمْجَدُهنَّ  ُكلَّهُ  السُّ

۸ 
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 تحتاجه ما وكل ُه اهللایرید ما كل تنتج التيهي  معه الحمیمة العالقة أن. وفقدانه نفسه اهللا اإلخفاق في إیجادو 

 .أنت

ُجكِ  َعْذرَاءَ  الشَّابُّ  جُ َیَتَزوَّ  َكَما َألنَّهُ : "یقول ٥: ٦٢سفر إشعیاء   ِباْلَعُروسِ  اْلَعِریسِ  َوَكَفَرحِ . َبُنوكِ  َیَتَزوَّ

 ."ِإَلُهكِ  ِبكِ  َیْفَرحُ 

 اهللا؟ قلب عكست ولي لك الُمتاحة الرومانسیة تلك العالقة تتخیل أن هل بإمكانك

 :Paul Billheimer بیلهیمیر بوللقد كتب 

 .الوجود كل ومفتاح الكون قلب في هي الرومانسیةإن 

 منتصف في استیقظتفقد . مضت سنوات عدة منذ للغایة عادیة غیر تجربة كارول زوجتيلقد خاضت 

 عتقدتإ البدایة، فيو " !أحبك أنا أحبك، أنا أحبك، أنا" ،وبانفعالٍ  جداً  عال بصوت تقول كانت وهي اللیل

  واقفٌ وهو  یسوع لربا في الرؤیا إذ رأت حلم،ت وكان نائمةهي  كانت بینما ولكن. معي تحدثت كانت أنهاب

 لدیها أنب وقالت. قد غمرها بالكامل الصادر عنه ضوءالو  حبه وشدةقوة  إنب قالتو . نومنا غرفة باب على

 !انتظرت نهاأل للغایة سعیدٌ  إنني. معه كونتل للذهاب عظیمة رغبة

 ِبَها، َأَحبََّنا الَِّتي اْلَكِثیَرةِ  َمَحبَِّتهِ  َأْجلِ  ِمنْ  ،الرَّْحَمةِ  ِفي َغِنيٌّ  ُهوَ  الَِّذي َاهللاُ " :تقول ٥-٤: ٢رسالة أفسس 

لقد أعطانا ملئ حیاة ( اْلَمِسیحِ  َمعَ  َأْحَیاَنا )نقائصنا وتعدیاتنا( ِباْلَخَطاَیا )عندما كنا قتلى( َأْمَواتٌ  َوَنْحنُ 

 َأْنُتمْ  )فه ورحمته التي ال تستحقهالط( ِبالنِّْعَمةِ  - )المسیح نفسه، نفس طبیعة الحیاة الجدیدة التي أعطاها له

 .")تحررنا من الدینونة والقضاء وصرنا شركاء في خالص المسیح( ُمَخلَُّصونَ 

 .المفتاحهي  الحیاة شجرة انتفقد ك. القصة إلى العودةوب 

والتي یؤكد الكتاب المقدس  الحیاة، شجرة إلىهي أن یذهب ُكًال من الرجل والمرأة  اهللا خطة كانتلقد 

قد  ،بمجرد سماع اإلنسان اهللا وهو یتكلم، فإن بذرًة، كلمةً . وهو یتكلم اهللا نایسمعس اكان هناكأنها كلمة اهللا، و ب

جنًة بالمعنى  دمآل یكن لم. إن قلب اإلنسان هو التربة التي تحتاجها الكلمة لكي تأتي بالثمر. قلبه في تْ عَ رِ زُ 

بة ألنتاج الثمر من خالل كلمة اهللا لیسود ویحكم على هذه ه كان هو نفسه التر ولكنالحرفي فقط لیهتم بها، 

التكلم  وٕاعادة ،بها له اهللا تكلم التي لكلماتآدم ل أخذ على كان ُمعتمداً  ثماراإل عملیة من إن ُجزءاً . األرض

 .األرض وجه على شيء كل على طق بهاالنو 

 .اهللا روح ُممتليٌء من رجلٌ  آدم كانلقد . خراآل رئیسيال العنصر

۷ 
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 َعَلى َفَیَتَسلَُّطونَ  َكَشَبِهَنا ُصوَرِتَنا َعَلى االْنَسانَ  َنْعَملُ «: اهللاُ  َوَقالَ ": یقول ٢٩-٢٦: ١سفر التكوین 

 َعَلى َتِدبُّ  الَِّتي الدَّبَّاَباتِ  َجِمیعِ  َوَعَلى االْرضِ  ُكلِّ  َوَعَلى اْلَبَهاِئمِ  َوَعَلى السََّماءِ  َطْیرِ  َوَعَلى اْلَبْحرِ  َسَمكِ 

 َوَقالَ  اهللاُ  َوَباَرَكُهمُ  .َخَلَقُهمْ  َواْنَثى َذَكرا. َخَلَقهُ  اهللاِ  ُصوَرةِ  َعَلى. ُصوَرِتهِ  َعَلى االْنَسانَ  اهللاُ  َفَخَلقَ  .»االْرضِ 

 ُكلِّ  َوَعَلى السََّماءِ  َطْیرِ  َوَعَلى اْلَبْحرِ  َسَمكِ  َعَلى َوَتَسلَُّطوا َواْخِضُعوَها االْرَض  َواْمالوا َواْكُثُروا اْثِمُروا«: مْ َلهُ 

 َشَجرٍ  َوُكلَّ  االْرضِ  لِّ كُ  َوْجهِ  َعَلى ِبْزرا ُیْبِزرُ  َبْقلٍ  ُكلَّ  اْعَطْیُتُكمْ  َقدْ  انِّي«: اهللاُ  َوَقالَ  .»االْرضِ  َعَلى َیِدبُّ  َحَیَوانٍ 

 ."َطَعاما َیُكونُ  َلُكمْ  ِبْزرا ُیْبِزرُ  َشَجرٍ  َثَمرُ  ِفیهِ 

. اإلثمار على القدرة لدینا هأنف أخرى، أمور بین من یعني، ما وهو صورته، على خلقنا اهللا أنب الحظ

  ،واالمتالء لتكاملا ،والتضاعف التكاثر ،ةالسیاد تشمل أعاله اآلیات في المذكورة المسائل أن تالحظ

 .راالبذ مبدأ على یعمل یقتهخل في شيء كل وأن" مزارع" هو اهللا أنب إنني أؤمن. الثمرو 

 .الشیطان على حتى األرض، هذه على السیادة اإلنسان اهللا أعطىلقد 

 ُكلِّ  ِفي اْسَمكَ  َأْمَجدَ  َما َسیُِّدَنا بُّ الرَّ  َأیَُّها ِلَداُودَ  َمْزُمورٌ . اْلَجتِّیَّةِ  َعَلى اْلُمَغنِّینَ  ِإلَمامِ : "یقول  ٨ مزمور

عِ  اَألْطَفالِ  َأْفَواهِ  ِمنْ  !السََّماَواتِ  َفْوقَ  َجَالَلكَ  َجَعْلتَ  َحْیثُ  اَألْرضِ   ِلَتْسِكیتِ  َأْضَداِدكَ  ِبَسَببِ  َحْمداً  َأسَّْستَ  َوالرُّضَّ

ْنَتَها الَِّتي َوالنُُّجومَ  اْلَقَمرَ  كَ َأَصاِبعِ  َعَملَ  َسَماَواِتكَ  َأَرى ِإَذا .َوُمْنَتِقمٍ  َعُدوٍّ   َواْبنُ  َتْذُكَرهُ  َحتَّى اِإلْنَسانُ  ُهوَ  َفَمنْ  َكوَّ

 َعَلى ُتَسلُِّطهُ  .ُتَكلُِّلهُ  َوَبَهاءٍ  َوِبَمْجدٍ ) أو الكائنات السماویة( اْلَمَالِئَكةِ  َعنِ  َقِلیالً  َوَتْنُقَصهُ  !َتْفَتِقَدهُ  َحتَّى آَدمَ 

 َوَسَمكَ  السََّماءِ  َوُطُیورَ  َأْیضاً  اْلَبرِّ  َوَبَهاِئمَ  َجِمیعاً  َواْلَبَقرَ  اْلَغَنمَ  .َقَدَمْیهِ  َتْحتَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َجَعْلتَ . ْیكَ َیدَ  َأْعَمالِ 

 ."!اَألْرضِ  ُكلِّ  ِفي اْسَمكَ  َأْمَجدَ  َما َسیُِّدَنا الرَّبُّ  َأیَُّها .اْلِمَیاهِ  ُسُبلِ  ِفي السَّاِلكَ  اْلَبْحرِ 

فإن كالهما ُیظهران بأن اإلنسان قد ُأعطَیْت لُه   معًا، ،٨ ومزمور أعاله، ١ التكوین سفر لىإ نظرت ذاإ

 .األرض هذه لحكم السیادة

 "یتوقُ "لقد كان وال یزال هللا ُحبًا  .حبه الشدیدوتدفق ُمخصصة هللا ألجل إظهار  المملكة كانتلقد 

 .إلظهاره

إن رغبته كانت بأن یأتي آدم إلى شجرة الحیاة وأن یشترك ویتحد  هي  هللا الرئیسیة المحفزة العوامل ومن

 الحب، هوف. ة معناشركبال تمتعفهو ی. والمرأة الرجل مع الحمیمة والعالقة الصداقةإن اهللا یرغب في . معه

ًا جد عمیق حب لدیه اهللا أنب فكرة لدیهم لیس اهللا أتباع من العدیدإن . نتصور أو نتخیل مما أكثر یحبنا هوو 

 اهللا مشیئة إكتشاف الممكن من أنهب رأى قد أنهب لي صدیقٌ  هوراعیًا و  قاللقد . تجاههم ُیمكن قیاسه ال
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 هذا من الهدف هو هذاوٕان . اً جمیع لنا الغرضإلى جذر  وصولللإن ما أكتبه هو ُمصمٌم وُمخصٌص 

 ًا خطط جمیعاً  أن اهللا قد َرَسَم وَعَیَن لنا من الرغم على أنهفسترى ب ،الكتاب هذا خالل من تقرأ وبینما. الكتاب

 ویملك  یسود أن ینبغي إال أنه ال یزال ُهناَك قصدًا واحدًا ُمشتركًا قصده اهللا لنا والذي حیاتنا،ة لومتنوع مختلفة

 .آخر شيء أي من أكثر حیاتنا على

 أخرى، بعبارة أو اهللا، معباإلشتراك  األرض على هنا مملكة بناء هو األساسي، الغرض أنإنني أؤمن ب

 ."اهللا تمجید" بأنه ذلك تعریف أیضاً  یمكن. هتقیخل مع هللا یكون أن یمكن بحیث ،اً جدید اً جتمعمُ 

فقد  ذلك، ومع. اإلنسان ،یقتهخل لْ بَ قِ  من إدارتها سیتم التيو  األرض هذه على مملكة خلق اهللا أرادلقد 

مع الناس الذین خلقهم إلى  حمیمة عالقة في یحیا أن هو هدفهإن ". شتركٌ مُ  مشروعٌ " وكأنه تصمیمه كان

 .عبادةهي ال تكون أن ینبغيغایة إستجابتنا لعظمته ومحبته  وٕان. األبد

 .الخالصة

 یكون أن قصدُه وغرضُه هو كانلقد . األرض على والسلطان السیادة وأعطاهم وحواء، آدم اهللا خلقلقد 

 .األرض على اهللا لكوتم تأسیسل الهم اهللا أعطاه ذيال انالسلط ممارسةل امعهم ةدائم حمیمة عالقة في

 وُأعطَي  انهماسلط تحول وبالتالي اهللا، مع الحمیمةعلى العالقة  ُیحافظا لم وحواء آدم أنعلم بإننا ن

 أو ،"العالمي النظام" سمإب اآلن إلیها یشار التيو  األرض، على هنا مملكتهبتأسیس  الشیطان قام ثم. لشیطانل

 .بابل سر

. والقیامة الصلیب خالل من السماویات في به الهزیمة وٕالحاق الشیطان مكمنعلى  لیهجم یسوع جاء ثم

فإن  المرة هذه ولكن ،خرىأُ  مرةً  یسكن في اإلنسانل القدس الروح لَ رسِ أُ فقد  ،هذه المهمةیسوع ما أنجز بعدو 

ومن خالل معرفتنا بأننا قد نلنا قوًة عظیمًة، فإننا اآلن مدعوین لتأسیس وبناء . القیامة قوة یملك القدس الروح

 .هذه األرض من خالل الحرب الروحیةملكوت اهللا على 

 ِغَنى ُهوَ  َوَما َدْعَوِتِه، َرَجاءُ  ُهوَ  َما ِلَتْعَلُموا َأْذَهاِنُكْم، ُعُیونُ  ُمْسَتِنیَرةً : "تقول ٢١-١٨: ١رسالة أفسس 

ِتهِ  ِشدَّةِ  َعَملِ  َحَسبَ  ْلُمْؤِمِنیَن،ا َنْحنُ  َنْحَوَنا اْلَفاِئَقةُ  ُقْدَرِتهِ  َعَظَمةُ  ِهيَ  َوَما اْلِقدِّیِسیَن، ِفي ِمیرَاِثهِ  َمْجدِ   الَِّذي ُقوَّ

 َوُقوَّةٍ  َوُسْلَطانٍ  ِرَیاَسةٍ  ُكلِّ  َفْوقَ  السََّماِویَّاِت، ِفي َیِمیِنهِ  َعنْ  َوَأْجَلَسهُ  اَألْمَواِت، ِمنَ  َأَقاَمهُ  ِإذْ  اْلَمِسیِح، ِفي َعِمَلهُ 

 ."َأْیضاً  اْلُمْسَتْقَبلِ  ِفي َبلْ  َفَقطْ  الدَّْهرِ  َذاهَ  ِفي َلْیَس  ُیَسمَّى اْسمٍ  َوُكلِّ  َوِسَیاَدٍة،

 .األرض هذه على هللا مملكة بناءالخاصة ب قصةال لنرى معي تعال

٥ 
 



 هدفنا في الحیاة -الفصل األول 

 الفصل األول

 هدفنا في الحیاة
 

 هذا؟أنا  أكتب لماذا

أنا من  عندما إجتزتُ  الرب منُأشاركك اإلعالن الذي تلقیته  أن دُ وَ أَ فَ  ظلمٍ مُ  مكانٍ  في نفسك وجدت إذا

 ،السالم: إن إعالن هذه المعرفة َسُینِتجُ ففي المكان الُمظلم جدًا، ف .خالل المناطق الُمظلمة في حیاتي

 .والمثابرة ،قوةوال ،غرضالو  ،الصبرو 

 الحیاة؟ في غرضنا أصل هو ما

 وأعطاني إیماني زادَ  فقد حیاتي، في له بالنسبة الحقیقي هدفي هو ما بخصوص معي الرب لَ عامَ تَ  ماعند

 .هدفنا بخصوص هو الفصل هذاإن . تجاربي وضیقاتي في والمثابرة ،قوةوال ،والغرض ،الصبرو  ،السالم

 َوَیِعُظُهمْ  َلُهمْ  َیْشَهدُ  َكانَ  َكِثیَرةٍ  ُأَخرَ  َوِبَأْقَوالٍ " :یقول)  جیمس الملك ترجمة(  ٤٠: ٢الرسل  أعمالسفر 

 ."»اْلُمْلَتِوي اْلِجیلِ  َهَذا ِمنْ  اْخُلُصوا«: َقاِئالً 

 بدون ، هزیل، الطبع سيء، ُمعاكس، منحرف ،أعوج :عنيت جیمس الملك نسخة في "ُمْلَتِوي" كلمةإن 

 .غرض دونب :أیضاً  یعني أنهب وأقول ذلك من أبعد أتعمق أن دُ وَ وأَ . تجاهإ

 فيوغرضي  هدفي عن بحثُ أ كنتفقد  ،"هنا؟ أنا لماذا" اهللا سألتُ  عندما ١٩٧١وبالعودة إلى سنة 

  رحطل الكفایة فیه بما صادقین نحن هل: هو التحديو . إنسان كل قلب في الشوقذلك  اهللا وضع لقد. الحیاة

 اهللا؟من  جابةٍ إل اعواالستم السؤال هذا

ًا أغراض" جمیعنا لدینا. أن تكون حیاتهم ذات قیمٍة لشيٍء ما في یرغبون الناس معظم أنب إنني أؤمن

 خطته على عتماداً وا هبات اهللا لنا على یعتمد وهذا الحیاة، في ومتنوعة مختلفة" خصصةمُ فرعیة  وأهدافاً 

ات ُهْم كذلك، وذلك الكثیر  ولكن ،ُأمهاٍت للبقاء في البیت لسنا جمیعنا مدعوین لنكون إننا. لحیاتنا خصصةمُ ال

 قساوسة أو أثریاء، تنفیذیین مدیرینإننا لسنا جمیعنا مدعوین لنكون . َلُهنَّ " الغرض الفرعي الُمخصص"هو 

 .لهم "الغرض الفرعي الُمخصص" هو وهذا ،ُهْم كذلك منهم العدید ولكن ،إرسالیات أو  ،وُرعاة

 .لنا جمیعاً  ،اً رئیسی اً غرض أو ،اً مشترك راً جذ اكهن أنب أرى إنني

٤ 
 



 المقدمة

 مقدمةال
 

 أبدیة؟ أرباح ومكاسب إلىوُمعاناتَك  آالمكَ  حولتت أن یمكن كیف كتشافإ في ترغب أال

 فارغة حیاتي تبدو لماذا أتساءل بدأت عندما ١٩٧١ عام في لنفسي سألته الذي السؤال هو هذاإن 

 .بالفراغ تشعر قدف ذلك ومعكما حدث معي،  حیاتك في النجاح من قدراً ختبرَت اربما تكون قد . للغایة

 ربما أو. اهللا مع الخبرةفي  للغایة محدودٌ عدیٌم أو  ١٩٧١تكون شخصًا مثلي عندما كنت في عام  ربما

 تكون  ربما. معنى لها ال التي عاناةالمُ من  وحتى والتحدیات، األلم، من عانيتُ  ولكن اهللا، أتباع تكون أحد

بال معنى بالنسبة هي  دینك مع تجربتك ولكن ،يٍء آخرمؤمنًا بأي ش أو ،اً مسیحی ،اً هندوسی ،اً سلممُ  ،یهودیاً 

 .١٩٧١ عام منذ وهللا نفسيل هاسألت التي األسئلةفي  معي للتفكیر أدعوكإنني . لك

لقد ُخِلَق آدم لتكون له عالقة حمیمة مع اهللا ومع كلمته، . للبشریة األصلیة اهللا خطة في ننظر دعونا

من خالل  األرض على اهللا ملكوت بغرس فقد كلفه اهللا میمةالح العالقةتلك  خالل ومن الحیاة، شجرة

لقد كانت لدیه الكلمة المغروسة مثل البذرة في  .الشیطان یقاوم أن علیه كان .السلطان الذي وهبه اهللا إیاه

 .للطبیعة خارق بشكل اهللا ملكوتینمو س بینما ذلك، عن الناتجة راثمال ویرى ،لُینمیها. قلبه

 ومن. یسوع قیامة هو الذي ،لطاقةجدید ل مصدر لدینا المرة هذه ولكن الهدف، نفس الدین یزال ال اآلن

التي  واأللم والفشل، والتحدیات، عاناة،مُ فإننا بشكٍل خارٍق للطبیعة ُنحیي تلك ال ،حیة فیك وفيَّ ال قیامته خالل

 .اهللا ملكوت بناءلیكون الثمر النهائي هو  ،قد ُیلقیها العالم علینا

طلب هذه األمور أوًال  لكن. ماناألالحمایة و و  والسالم الراحة في الرغبة البشر قلوب في اهللالقد زرع 

 وحدههو  الذي نفسه اهللالسعي  منبدًال  األشیاء تلكًا ألجل جاهد سعىت وسوف. حیاتك في ماً نَ صَ سیجعلها 

 .واألمان والحمایة والسالم الحقیقیة الراحة لك یوفر أن همكنیُ الذي  فقط

 قد. الروح عالم فيالروحیة  للحرب األمامیة الخطوط على سیضعكإنه ف أوالً  اهللاطلب ع ذلك ففي وم

 كل لُ وِ حَ تُ أطلب اهللا أوًال وقوته التي في داخلك سَ . واألمان ال تتحقق حمایةالو  والسالم للراحة توقعاتك بدوت

 .أیضاً  ولآلخرین لك أبدیة كنوزإنزعاجاتك وآالمك وُمعاناتك إلى 

 

۳ 
 



 المحتویات جدول

 

 ٤  ................................................... الحیاة فيهدفنا  -األول  الفصل

 ١٣ ................................................ وٕاباَدَتهُ  الشر َغَلبة -لثاني ا الفصل

 ٢٣ ................................................. الشر أبادَ  إبراهیم -لثالث ا الفصل

 ٣٣. .............................................. دانیال نموذج َغَلبة -الرابع  الفصل

 ٣٩ ............................ لشیطانل نَ یوب لیَّكمَ ألم اهللا اإستخد -الخامس  الفصل

 ٤٤ ................................................. كمین جدعون -السادس  الفصل

 ٥١ ........................................... نصب الكمین لفرعون -السابع  الفصل

 ٦١ .............................................. بولس وُمعاناة آالم -الثامن  الفصل

 ٦٩ ..................................................... ْمَناءَمَثْل األَ  -التاسع  الفصل

 ٨٢ ........................................ ویةمحكمة السماقاعة ال -العاشر  الفصل

 ٩١. ................... ویةالسما لمحكمةا لقاعة دانیال رؤیة -الحادي عشر  الفصل

 ٩٨ ............................. رؤیامحكمة في سفر القاعة ال -الثاني عشر  الفصل

 ١٠٩ ......................................... اإلعالن - دورنا -الثالث عشر  الفصل

 ١٢٤............ ................................. اهللاَ  دُ جِ مَ یُ  َثَمرٌ  -الرابع عشر  الفصل

 ١٣٣ ............................... المؤهل؟ الشخص هو من -الخامس عشر  الفصل

 ١٣٨ ........................................... كَ لیبَ صَ  إحملْ  -السادس عشر  الفصل

۲ 
 



  قا�ة احملمكة السامویةقا�ة احملمكة السامویة
TThhee  hheeaavveennllyy  CCoouurrTTrroooomm  

  
BByy::  LLaarrrryy  CChhkkoorreeffff  

  

 المقدس للكتاب الدولیة المدرسةهو منهج تلمذة وقد أصدرته  الكتاب هذاإن 

 األمریكیة المتحدة الوالیات ،، والیة جورجیاماریتا

  info@isob--bible.org: هو اإللكتروني البرید عنوان

 www.isob - bible.org: اإللكتروني هو الموقع

 ٢٠١٣لسنة  دیسمبرشهر  ١,٨ نسخة

 تشیكوریف الري قبل من ٢٠١٢©  محفوظة الحقوق جمیع

 المقدس للكتاب الدولیة مدرسةال لْ بَ قِ  من تْ رَ شِ نُ 

 األمریكیة المتحدة الوالیات جورجیا،والیة ماریتا، 

 ١٤٩٩١٢٢٨١٧-٩٧٨ ١٣-ISBN:: الترقیم الدولي

وال یجوز إستنساخها، تغییرها، . هذا الكتاب هو ملكیة فكریة خاصة بالمؤلفإن . جمیع الحقوق محفوظة

وُیمنع أي إستنساخ غیر ُمَصَرح به أو أي . أو نقلها ُكلیًا أو ُجزئیًا بدون موافقة خطیة صریحة من المؤلف

أو تغییر أو نقل أو إن أي إذٍن إلعادة إنتاج . تغییر، ونقل، أو طباعة أو أیًا من المواد الواردة في هذا الكتاب

طباعة أو إعادة طبع هذا الكتاب، أو أیًا من المواد الواردة في هذا الكتاب، قد ُیطلب على عنوان البرید 

یجب أقتباس أي إشارة إلى المواد، واألفكار، أو االقتباسات المباشرة المأخوذة من هذا . اإللكتروني أعاله

 .الكتاب بشكل مناسب لهذه الطبعة المنشورة

ما لم یتم ذكر خالف  )الجدیدة جیمس الملك طبعة(الكتاب المقدس  من مأخوذة یةالكتاب قتباساتاإلإن 

 .ُمصرحة باإلستخدام. والناشرین نیلسون، توماس لْ بَ قِ  من ١٩٨٢ ،١٩٨٠ ،١٩٧٩لسنة  النشر حقوق. ذلك
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