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 الجواهر إلى النفایات من

 
 .وضیقاتك وُمعاناتك آالمك خالل من لك الُمتاحة النمو فرصة تفقد ال
 

 أن إما الحیاة في تواجهك التي والتحدیات األحزانو  الضیقاتو  والُمعاناة لآلالم ُیمكن
 والمواد األشیاء أهم من تكون أن أو ُمستمٍر، انحطاطٍ  وفي دائماً  ُمحَبطاً  كَ لَ جعَ وتَ  كَ قَ سحَ تَ 

 إن. حیاتك في اهللا ملكوت وَتَقُدمْ  تطور على ُتساعدك والتي تتخیلها أن ُیمكن التي الخام
 .الشخصي اختیارك على یتوقف األمر
 

 الشیطان وُحكم وسیادة مملكة وٕابادة إزاحة هي اهللا لملكوت الرئیسیة الَمهام أهم أحدى إن
 الذي هو اهللا مةلكل والوعي الفهم وٕان علیه، نتصارواإل اهللا وُحكم وسیادة بمملكة هاستبدالاو 

 واللعنات والُمعاناة والتجارب والضیقات واألحزان اآلالم جمیع وَسُیَحِولُ  ،ذلك على سُیساعد
 ثمینٍة، جواِهرَ  إلى إي اهللا، ملكوت لبناء ناِفَعةٍ  خام موادَ  إلى الحیاة هذه في فیها تجتازُ  التي

 فقط خاللهُ  من والذي والغلبة الُنصرة حیاة بإسلوب تحیا كیف الكتابهذا  في أیضاً  وستتعلم
 .ُتَمِجَدهُ  أنو  األزلیة اهللا مقاصد إتمام ُیمكنك
 
 وِعشَتهُ  إختبرتهُ  ما فقط أكُتبُ  ُكنتُ  بالحري بل ،الكتاب هذا لكتابةِ  َجِهزُ وأُ  ُأِعدُ  أُكنْ  لم"
 ."ُأسرتيو  أنا

 
 الري تشیكوریف
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 الجواهر إلى النفایات من
 

 ِبُحریة إستنساَخها ویمكن المؤلف للشخص فریدة ملكیة هي التعلیمیة المادة هذهإن 
 التعدیل أو التغییر یجوز وال مالیة، تكالیف أیة وبدون فقط المجاني للتداول ولكنها ِبُجمَلِتها

 تحریرها أو تحریفها یجوز وال شخصیًا، المؤلف من صریحة خّطّیة بموافقة إال إطالقاً  فیها
 لتعزیز إستخدامها أو التعلیمیة المادة هذه بیع إعادة یجوز ال كما األشكال، ِمن شكلٍ  بأي
 .المؤلف الشخص من بموافقة إال أخرى ُمنتجات أیة بیع

 
 

 ٢٠٠٢الطبعة األولى في شهر مایو، سنة  – ١,٢الترجمة 
 ٢٠٠٢الطبعة الثانیة في شهر أكتوبر، سنة  ١,٣الترجمة 

 ٢٠٠٥في شهر یولیو، سنة  ١,٢الترجمة 
 ٢٠٠٥في شهر أكتوبر، سنة  ١,٣الترجمة 

 ٢٠٠٧في ربیع سنة  ١,٤الترجمة 
 

 
 إذا إال ،الحدیثة جیمس الملك نسخة المقدس الكتاب من ُمقتبسة الكتابیة اآلیات جمیعإن 

 ،١٩٨٠ ،١٩٧٩ "نیلسون توماس" لــ محفوظة والنشر الطبع حقوق. ذلك خالف ذكر تم
 .دْ مَ عتَ مُ  بتصریحٍ  ُمستخدمة نسخة وهي ،١٩٨٢
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 المقدمة

 المقدمة
 

 یجتاز أن دون یحیا أن بإمكانه األرض وجه على إنسان یوجد ال بأنه یشهد التاریخ إن
 الذین هؤالء وحتى الحیاة، هذه في الموجودة والتحدیات والصعوبات والضیقات اآلالم في

. يءالش اهذ من ینیوُمستثن عفیینمَ  لیسوافُهم  به والمؤمنون المسیح یسوع الرب یتبعون
 هذا؟ یحدث لماذا: هو هنا والسؤال

 اْمَراِتكَ  ِلَقْولِ  َسِمْعتَ  النَّكَ : ِالَدمَ  َوَقالَ ( ١٨-١٧: ٣ التكوین سفر في اإلجابة سنجد
 َتاُكلُ  ِبالتََّعبِ . ِبَسَبِبكَ  االْرُض  َمْلُعوَنةٌ  ِمْنَها َتاُكلْ  ال: َقاِئال اْوَصْیُتكَ  الَِّتي الشََّجَرةِ  ِمنَ  َواَكْلتَ 
 ).اْلَحْقلِ  ُعْشبَ  َوَتاُكلُ  َلكَ  ُتْنِبتُ  َوَحَسكا َوَشْوكا. َحَیاِتكَ  ایَّامِ  ُكلَّ  ِمْنَها

 بكلمة حواءوامرأته  هو إیمانه عدم وهي أّال  واضحةً  حقیقةً  وتمردهُ  آدم خطیة أظهرت لقد
 وبكلماٍت  الجسدیة، طبیعتهماو  ذواتهما على وٕاتكالهما اهللا عن إستقاللهما أیضاً  وأظهرت ،اهللا

 .حیاتهما على باللعنةِ  جاءَ  وهذا كَرُهما،وفِ  اهللا فكر بین إنفصالٌ  حدث فقد أخرى،
 هلدی عظمناومُ  آدم، من ورثناها التي اللعنة تحت دنالِ وُ  وجمیعنا اللعنة، ُتمثل األشواك إن
 .)أسالفناأي من ( السابقة األجیال خالل من توراثناها ُمختلفة ُأخرى لعنات

 من ُجزءاً  إنف شخصیتهُ  عن له یكشف بأن اهللا من موسى طلب عندما بأنه وُنالحظ
 ٨-٥: ٣٤ الخروج سفر في مكتوب هو كما اللعنة عن فیه یتحدث كان لموسى اهللا جواب

 الرَّبُّ  َفاْجَتازَ . الرَّبِّ  ِباْسمِ  َوَناَدى ُهَناكَ  ِعْنَدهُ  َفَوَقفَ  السََّحابِ  ِفي الرَّبُّ  َفَنَزلَ : (یقول إذ
 َحاِفظُ . َواْلَوَفاءِ  اْالْحَسانِ  َوَكِثیرُ  اْلَغَضِب  َبِطيءُ  َوَراوفٌ  َرِحیمٌ  اَلهٌ  الرَّبُّ «: الرَّبُّ  َوَناَدى. ُقدَّاَمهُ 

 االَباءِ  اْثمَ  ُمْفَتِقدٌ . اْبَراءً  ُیْبِرئَ  َلنْ  َوَلِكنَّهُ . َواْلَخِطیَّةِ  َواْلَمْعِصَیةِ  اْالْثمِ  َغاِفرُ . اُلوفٍ  اَلى اْالْحَسانِ 
 االْرضِ  اَلى َوَخرَّ  ُموَسى َفاْسَرعَ . »َوالرَّاِبعِ  الثَّاِلِث  اْلِجیلِ  ِفي االْبَناءِ  اْبَناءِ  َوِفي االْبَناءِ  ِفي

 ).َوَسَجدَ 
 الَغَلبة ُتعطینا أن ُیمكنها ال كلمته حتى أن إلى ُمشیراً  الزارع َمَثل في یسوع حذرنا لقد

 في المزروعة الكلمة تلك وٕاتمام الطاعة خالل من معه شاركنت لم ما اللعنات على والُنصرة
-١٨: ٤ مرقس بشارة في یقول إذ ،)اللعنات أي( األشواك عن أیضاً  یسوع تكلم لقد. قلوبنا
 َهَذا َوُهُمومُ  اْلَكِلَمةَ  َیْسَمُعونَ  الَِّذینَ  ُهمُ  َهُؤَالءِ : الشَّْوكِ  َبْینَ  ُزرُِعوا الَِّذینَ  ُهمُ  َوَهُؤَالءِ ( ١٩

 ).َثَمرٍ  ِبالَ  َفَتِصیرُ  اْلَكِلَمةَ  َوَتْخُنقُ  َتْدُخلُ  اَألْشَیاءِ  َساِئرِ  َوَشَهَواتُ  اْلِغَنى َوُغُرورُ  اْلَعاَلمِ 
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 المقدمة

 الثانیة كورنثوس رسالة في الموضوع هذا عن التفصیل من بمزیدٍ  بولس الرسول تكلم لقد
 لئال بها یلطمه الشیطان كان التيو  جسده في كانت التي الشوكة عن تحدث عندما ،١٢

 أسالفهو  آبائه من ورثها التي اللعنة من ُیعاني كان أیضاً  بولس بأن أؤكد إنني. یتكبر
 . عائلتهو 

 كانو  للكنیسة، وُمضطهداً  ُمتدینًا، كان قدو  فریسیة، أصولٍ  ومن فریسیاً  بولس كان لقد
 المسیح ضد كانو  اهللا، ینعَ  حدقة َیَمُس  كان لقد. بالمسیح المؤمنین قتل نع أیضاً  مسؤوالً 
 زرعها قد كان التي الفاسدة البذار لبعض حصاداً  َیجني كان فقد وبالتالي ،شخصیة بصفة

 وُضِربَ  ،بالمسیح إیمانه بعد الُمتدینین الیهود من الكثیر عارضهُ  قدو  السابقة، حیاته في
 .هذا إیمانه بسبب عدیدةً  ِمراراً 

 الشوكة أو ُتضِعفهُ  كانت التي اللعنة تلك بأن مَ لَ عَ وتَ  عظیماً  سراً  بولس الرسول أدرك لقد
 الشیطان مملكة لهزم خدمته في له سالحٍ  أفضل الواقع في هي جسدهِ  في كانت التي

 هذا ضعفه بأن السر هذا تعلم بعدما بولس قال وقد حیاته، في بقوة اهللا بملكوت واإلتیان
 . المسیح قوة علیه لتحل بضعفاته یفتخر وكان ،للقوة مصدراً  یعتبر

 اهللا قوة علیه تحل حینئذٍ ف بالضعف شعر كلما بأنه وأدرك النعمة في درساً  بولس تعلم لقد
حینئٍذ كان ف بالضعف یشعر بولس كان فعندما خرى،أُ  وبعبارةٍ  ،الضعف من بدالً  قوةً  وتعطیه

 وهزم حیاته في كانت التي اللعنات على والغلبة الُنصرة لتحقیق بقوة داخله في المسیح یعمل
 .الشیطان مملكة
 من والضیقات اآلالم هذه َمَكَنتهُ  إذ ُمعاناته، خالل من الدرس هذا أیضاً  أیوب تعلم لقد

 آالم اهللا لَ وَ حَ  لقد نعم،. حیاته في الشیطان هزیمة من أیضاً  َكَنتهُ ومَ  لوجه، وجهاً  اهللا یرى أن
 .ثمینة جواهر إلى حیاته في كانت التي األشواك أي أیوب وُمعاناة وضیقات
 اْالْثمِ  َغاِفرُ ... ( :بأنه الخروج سفر من الُمقتبسة السابقة اآلیات في قال اهللا بأن الحظ
 االْبَناءِ  اْبَناءِ  َوِفي االْبَناءِ  ِفي االَباءِ  اْثمَ  ُمْفَتِقدٌ . اْبَراءً  ُیْبِرئَ  َلنْ  َوَلِكنَّهُ . َواْلَخِطیَّةِ  َواْلَمْعِصَیةِ 

 . )َوالرَّاِبعِ  الثَّاِلثِ  اْلِجیلِ  ِفي
 یسوع ولكن الكالم، هذا في ظاهريٌ  تناقٌض  هناك یوجدُ  بأنه األولى للوهلةو  ُهنا یبدو قد
 یسوع ولكن ،األجیال خالل األبناء في باءاآل إثم یفتقد بالفعل اهللا إن. بعد فیما ذلك َوَضحَ 
 وصارَ  ،عنا خطایانا رفع الذي لْ مَ الحَ  هو صار یسوع فأن أخرى، وبعبارةٍ  جمیعها، یغفرها
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 المقدمة

 َاْلَمِسیحُ : (بأن یقول إذ ١٤-١٣: ٣ غالطیة رسالة في مكتوبُ  هو كما ألجلنا لعنةً  هو
 َعَلى ُعلِّقَ  َمنْ  ُكلُّ  َمْلُعونٌ «: َمْكُتوبٌ  َألنَّهُ  َألْجِلَنا، َلْعَنةً  َصارَ  ِإذْ  النَّاُموِس، َلْعَنةِ  ِمنْ  اْفَتَداَنا
وحِ  َمْوِعدَ  ِباِإلیَمانِ  ِلَنَنالَ  َیُسوَع، اْلَمِسیحِ  ِفي ِلُألَممِ  ِإْبَراِهیمَ  َبَرَكةُ  ِلَتِصیرَ . »َخَشَبةٍ   ).الرُّ
  ؟نتصر یسوع على اللعنةإكیف : السؤال هنا هوو 

 .بذهابه إلى الصلیب: اإلجابة هي
 نجتازُ  نحن بینماو  یسوع بها إنتصر التي الطریقة بنفس أیضاً  سننتصر بأننا أؤمن إنني

 لذلك ،اللعنة بسبب إلینا وجاءت تسربت والتي الیومیة الحیاة ومصاعب عواصف في ونحیا
 فسنجد الصعبة األمور هذه جمیع نجتاز ونحن والَغَلبة الُنصرة حیاة بإسلوب نحیا فعندما
 ،ذلك من العكس على بل علینا، لطانٍ سُ  أيُّ  لها لیس والضیقات اآلالم جمیع بأن بالفعل
 إلى لنحولها بنا ُتحیط التي واألشواك واآلالم والضیقات الظروف هذه جمیع نستخدم فنحن

 .اهللا ملكوت لخدمة ثمینة جواهر
 اإلنتصار، هذا لتأكید علیه نستند الذي والشرعي الرسمي الُمستند هو الرؤیا سفر یعتبر

. َكِریمٍ  َحَجرٍ  ِبُكلِّ  ُمَزیََّنةٌ  اْلَمِدیَنةِ  ُسورِ  َوَأَساَساتُ : (یقول إذ ١٩: ٢١ الرؤیا سفر ففي
لُ  اَألَساُس   ).ُذَباِبيٌّ  ُزُمرُّدٌ  الرَّاِبعُ . َأْبَیُض  َعِقیقٌ  الثَّاِلثُ . َأْزَرقُ  َیاُقوتٌ  الثَّاِني. َیْشبٌ  اَألوَّ

 َوَعْرُش . َبْعدُ  َما ِفي َما َلْعَنةٌ  َتُكونُ  َوالَ : (یقول إذا ٣: ٢٢ الرؤیا سفر في أیضاً  ونالحظ
 ).َیْخِدُموَنهُ  َوَعِبیُدهُ  ِفیَها، َیُكونُ  َواْلَحَملِ  اهللاِ 

۸ 



 تمهیدیة للكتابمقدمة 

 للكتاب مقدمة تمهیدیة
 

 لماذا نحیا في األرض لحین وقت مماتنا؟
 ؟حیاتك في ما لمعجزةٍ  تختبر تحقیقاً  ولم لك قَ بَ سَ  هل

 فیها اهللا یصنع ألن والشدیدة حةالُملّ  بالحاجة فیها تشعر كمؤمن حیاتك في أوقاتٌ  توجد
 الكتاب في اهللا صنعها التي المعجزات قوة عن قرأت قد تكون فقد. معك خاصة معجزة

 إلى تتحول أن المكتوبة األمور هذه ترى أن ترید فأنت واآلن لك، اهللا محبة وعن المقدس،
 التالیین، اإلفتراضین أحد تتوقع أن یمكنك. المختلفة حیاتك ظروف في وملموس مرئي واقع
 األحیان بعض ففي لك، ُیحققها أن منه وتتوقع ما معجزةً  معك یصنع أن اهللا من تطلب فقد
 .خرىأُ  أحیانٍ  في یستجیب ال قد أو لك، اهللا یستجیب قد

 ؟وُمعاناتك التي تشعر بها بماذا تؤمن؟ أین هو اهللا من ضیقاتك وآالمكُترى، 
 بقوة یسوع أطَعمَ  عندما ،٦ یوحنا بشارة في الُمسجلة األحداث من الكثیر تتعلم أن ُیمكنك

 لقد. المساكینو  والمحتاجین الفقراء الناس من شخص ٥٠٠٠ عن یزید ما للطبیعة خارقة
 كل ندهشاف منها، الجمیع وأطعم وسمكتین الخبز من أرغفة خمسة خالل من معجزة صنع

 تكلم الذي النبي هو یسوع بأن یظنون كانوا لقد. الیوم ذلك في یسوع صنعه مما الحاضرین
 .ثانیةً  السماء من النازل الَمنْ  عطیهمسیُ  والذي موسى عنه
 اآلِتي النَِّبيُّ  ِباْلَحِقیَقةِ  ُهوَ  َهَذا ِإنَّ «: َقاُلوا َیُسوعُ  َصَنَعَها الَِّتي اآلَیةَ  النَّاُس  َرَأى َفَلمَّا( 
 ١٤: ٦، بشارة یوحنا )»!اْلَعاَلمِ  ِإَلى

 البحر، میاه على ماشیاً  یسوع ورأوا البحر، وعبروا السفینة التالمیذ دخل األمور هذه وبعد
 الذین الجمع كان التالي الصباح وفي ،یقصدونها كانوا التي األرض إلى جمیعاً  ووصلوا
 .وجدوه النهایة وفي منه، أخرى معجزة طالبین عنه یبحثون السابقة اللیلة في یسوع أطعمهم

 . طلبتهم هذه المرة لقد رفض یسوع تلبیة
 َألنَُّكمْ  َبلْ  آَیاتٍ  َرَأْیُتمْ  َألنَُّكمْ  َلْیَس  َتْطُلُبوَنِني َأْنُتمْ : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ «: َیُسوعُ  َأَجاَبُهمْ ( 
 الَِّذي اَألَبِدیَّةِ  ِلْلَحَیاةِ  اْلَباِقي ِللطََّعامِ  َبلْ  اْلَباِئدِ  ِللطََّعامِ  الَ  ِاْعَمُلوا .َفَشِبْعُتمْ  اْلُخْبزِ  ِمنَ  َأَكْلُتمْ 

 ٢٧-٢٦: ٦ یوحنا بشارة ،)»َخَتَمهُ  َقدْ  اآلبُ  اللَّهُ  َهَذا َألنَّ  اِإلْنَسانِ  اْبنُ  ُیْعِطیُكمُ 

۹ 
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 اهللا تطلباتمُ  إلى نتباههما ویحول جدید من تركیزهم توجیه على مهُ حثُ یَ  یسوع كان لقد
 جردمُ  سیكون خرىأُ  مرةً  إطعامهم بأن یسوع أدرك لقد. الشخصیة إحتیاجاتهم إلى ولیس فقط
 والتي الحقیقیة لمشاكلهم وجذریاً  بدیالً  حالً  ولیست إحتیاجاتهم، لتسدید ومؤقتٌ  بسیطٌ  حلٌ 

 .قلوبهم وفي أرواحهم في َتكُمنُ 
 بحسب ولكن إحتیاجاتنا جمیع ُیسدد أن أیضاً  ریدویُ  ناجحین، نكون أن اِمنّ  ُیرید یسوعإن 
! الداخل إلى الخارج من ولیس الخارج إلى الداخل من أي الصحیح، الترتیبو  األولویة

 ٢٩: ٦، بشارة یوحنا )»َأْرَسَلهُ  ُهوَ  ِبالَِّذي ُتْؤِمُنوا َأنْ : اللَّهِ  َعَملُ  ُهوَ  َهَذا«: َیُسوعُ  َأَجابَ (
 الخاصة، بطریقته بالفعل حیاتهم ُتغیر التي األمور عن حدیثه یسوع إستطرد وبعدها

 دائماً  یأتي یسوع لكن األرضیة، واإلحتیاجات المادیة األمور بخصوص كثیراً  ُنفكر قد فنحنُ 
 .والحقیقي األساسي الموضوع إلى الثانویة األمور هذه من إنتباهنا لُیَحِولَ 
یَّةِ  ِفي اْلَمنَّ  َأَكُلوا آَباُؤَنا(  . »ِلَیْأُكُلوا السََّماءِ  ِمنَ  ُخْبزاً  َأْعَطاُهمْ  َأنَّهُ : َمْكُتوبٌ  ُهوَ  َكَما اْلَبرِّ
 َأِبي َبلْ  السََّماءِ  ِمنَ  اْلُخْبزَ  َأْعَطاُكمُ  ُموَسى َلْیَس : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ «: َیُسوعُ  َلُهمْ  َفَقالَ 

 َحَیاةً  اْلَواِهبُ  السََّماءِ  ِمنَ  النَّاِزلُ  ُهوَ  اللَّهِ  ُخْبزَ  َألنَّ  السََّماءِ  ِمنَ  اْلَحِقیِقيَّ  اْلُخْبزَ  ُیْعِطیُكمُ 
 ُهوَ  َأَنا«: َیُسوعُ  َلُهمْ  َفَقالَ  .»اْلُخْبزَ  َهَذا ِحینٍ  ُكلِّ  ِفي َأْعِطَنا َسیِّدُ  َیا«: َلهُ  َفَقاُلوا .»ِلْلَعاَلمِ 
: ٦ یوحنا بشارة ،)َأَبداً  َیْعَطُش  فالَ  ِبي ُیْؤِمنْ  َوَمنْ  َیُجوعُ  فالَ  ِإَليَّ  ُیْقِبلْ  َمنْ . اْلَحَیاةِ  ُخْبزُ 
٣٥-٣١ 

 .لقد كان ردهم على ما قاله یسوع عن نفسه ُمثیراً 
 بشارة ،)»السََّماءِ  ِمنَ  َنَزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  ُهوَ  َأَنا«: َقالَ  َألنَّهُ  َعَلْیهِ  َیَتَذمَُّرونَ  اْلَیُهودُ  َفَكانَ ( 
 ٤١: ٦ یوحنا
 ِمنَ  َنَزلَ  الَِّذي اْلَحيُّ  اْلُخْبزُ  ُهوَ  َأَنا(: قال عندما وفاجئهم بكثیر أعمق ُبعدٍ  إلى أخذهم ثم

 َجَسِدي ُهوَ  ُأْعِطي َأَنا الَِّذي َواْلُخْبزُ . اَألَبدِ  ِإَلى َیْحَیا اْلُخْبزِ  َهَذا ِمنْ  َأَحدٌ  َأَكلَ  ِإنْ . السََّماءِ 
  ٥١: ٦ یوحنا بشارة ،)اْلَعاَلمِ  َحَیاةِ  َأْجلِ  ِمنْ  َأْبِذُلهُ  الَِّذي
  ٥٦: ٦بشارة یوحنا  ،)ِفیهِ  َوَأَنا ِفيَّ  َیْثُبتْ  َدِمي َوَیْشَربْ  َجَسِدي َیْأُكلْ  َمنْ (

 خالق اهللا مع وُیصالحهم شركتهم لهم سُیعیدُ  والذي بدمه الذي العهد لهم یسوع َقَدمَ  لقد
 .الكون هذا

۱۰ 
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 َقَدَمهُ  ما روعة تتخیل أن ُیمكنك هل. أیضاً  ولي كَ لَ  یسوع َقَدَمهُ  ما بالضبط هو هذا إن
 وأخذ حیاته لنا قدمَ  ةخطی بالهو  والذي القدوس القدیر اإلله واألبدي، األزلي فاهللا یسوع؟
 في ندخل أن جردمُ وبِ ! عنهُ  ُمنفصلینَ  وبعیدین خطاةٌ  ُأناٌس  إال لسنا ونحنُ  ومكاني مكانك
 العهد نقبل وعندما فینا، یثبتُ  وهو فیهِ  وسنثبتُ  ،معهُ  َتِحدُ فسن یسوع دم خالل من معه عهدٍ 
 . إحتیاجاتنا جمیع َسُتَسَددُ  فحینئذٍ  یسوع بدم الذي

 یكون أن ُتفضل أم الیومیة، إحتیاجاتك لتسدید وقتیة معجزة ُمجرد ُتریدُ  هل تَُفِضُل، أُیُهما
 ؟ یسوع بدم اهللا مع أبدیاً  عهداً  لك

 »َیْسَمَعُه؟ َأنْ  َیْقِدرُ  َمنْ ! َصْعبٌ  اْلكَالمَ  َهَذا ِإنَّ «: َسِمُعوا ِإذْ  تَالِمیِذهِ  ِمنْ  َكِثیُرونَ  َفَقالَ ( 
 ٦٠: ٦ یوحنا بشارة
سألهم  وقد ،أیضًا األشیاء تبدو أكثر صعوبةً وَجَعَل بل  ،هذا موقفهأَصَر یسوع على  لقد

أن یأكلوا جسده ویشربوا  یتمكنوا منغادرهم یسوع ولم  ذاقائًال كم من المؤلم سیكون لهم إ
إن الطبیعة البشریة ترغب . ٦٢: ٦، بشارة یوحنا لقد كان یتكلم ُهنا عن صلبه وقیامته. دمه

 .ُیمكن للعین البشریة الطبیعیة أن تراه َمعبودٍ أو  دائمًا في عبادة إلهٍ 
 .هذه هي الُنقطة الرئیسیة واألساسیة

وحُ (  ا. ُیْحِیي الَِّذي ُهوَ  َالرُّ  ُروحٌ  ُهوَ  ِبهِ  ُأَكلُِّمُكمْ  الَِّذي َاْلكَالمُ . َشْیئاً  ُیِفیدُ  فالَ  اْلَجَسدُ  َأمَّ
لیس  حقیقة، فإنهفي ال: "كان یسوع یقولفقد  ، وبكلماٍت ُأخرى٦٣: ٦، بشارة یوحنا )َوَحَیاةٌ 

تشربوا َدمي، ولكن إن أردتم أن لتأكلوا جسدي و علیكم أن تتحولوا إلى آكلي لحوم البشر 
إن كالمي هو . فعلیكم أن تأكلوا كالمي، ألن كلمتي وأنا واحدٌ  ،بدميَمعي و  في عهدٍ تدخلوا 

كلما كان بإمكانك أن المزید من كالمي،  لُكل ما هو طبیعي، فكلما حصلت على فاِئقٌ 
 ."العهد الذي بدميإمتیازات وفوائد تستقبل المزید من 

 .یتم إستبداله بالدمالكالم فإن  إن العهود تُبَرم بواسطة الكالم، وفي مثل هذه الحالة
ذلك الدم إلیك من خالل كلمتُه، قوة  تتحول وقد نعم، لقد َسَفَك یسوع دمُه على الصلیب،

 ). أي اهللا نفسهُ (لكیما تقطع عهدًا مع الخالق وصانع العهد،  أیضاً  واآلن لدیك الدعوة
 !إن ُكل ما هو لیسوع هو لَك أیضًا، وٕان ُكل ما تحتاجُه هو فیه

  !، ال ُیمكنني أن أبقى معكُمعجزة أسف یا یسوع، فبدون: وقد تقول في نفسك

۱۱ 
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بشارة  ،)َمَعهُ  َیْمُشونَ  َیُعوُدوا َوَلمْ  اْلَوَراءِ  ِإَلى تَالِمیِذهِ  ِمنْ  َكِثیُرونَ  َرَجعَ  اْلَوْقتِ  َهَذا ِمنْ (
  ٦٦: ٦یوحنا 

 .قوا مع یسوعإن البعض اآلخر من التالمیذ بَ 
 ِسْمَعانُ  َفَأَجاَبهُ  »َتْمُضوا؟ َأنْ  ُتِریُدونَ  َأْیضاً  َأْنُتمْ  َأَلَعلَُّكمْ «: َعَشرَ  ِلِالْثَنيْ  َیُسوعُ  َفَقالَ ( 

 َأْنتَ  َأنَّكَ  َوَعَرْفَنا آَمنَّا َقدْ  َوَنْحنُ  ِعْنَدكَ  اَألَبِدیَّةِ  اْلَحَیاةِ  كَالمُ  َنْذَهُب؟ َمنْ  ِإَلى َربُّ  َیا: ُبْطُرُس 
 ٦٩-٦٧: ٦ یوحنا بشارة ،)اْلَحيِّ  اللَّهِ  اْبنُ  اْلَمِسیحُ 
 دمه سفك بواسطة معنا صنعهُ  الذي العهد خالل من أیضاً  قیامته قوة یسوع أعطانا لقد
 لكي ذلكو  ،ألجلنا موته خالل من بالفعل احدث لذانال والحیاة الدم وتبادل الصلیب على
 !وبإسمه ،عنه بالنیابة األرض على ُهنا القوة تلك نستخدم أن بإمكاننا یكون

 إتكالیاً  عبداً  ستجعالنك بل شخصیتك، تبني أن ُیمكنها ال والُمعجزات السریعة الحلول إن
 ٦٧: ١١٩، مزمور )َقْوَلكَ  َفَحِفْظتُ  اآلنَ  َأمَّا َضَلْلتُ  َأَنا ُأَذلَّلَ  َأنْ  َقْبلَ (. فقط

 الخارج، من ولیس الداخل من الحقیقي غذائنا مصدر یكون بحیث وصممنا اهللا خلقنا لقد
 ُكلِّ  ِفي ُسَلْیَمانُ َتلَبُس أفضَل من  اْلَحْقلِ  َزَناِبقَ  بأن ٢٨: ٦ متى بشارة في قال بأنه وتذكر
 .، وذلك ألن لدیها الحیاة في داخلهاَمْجِدهِ 

، والروحیة، والجسدیة ُتسدد لنا من خالل حیاة اهللا )النفسیة(إن جمیع إحتیاجاتنا العاطفیة 
 .التي في داخلنا

 .هد الذي بدم یسوعالع
الدخول في عالقة عهد مع اهللا من خالل دم یسوع  َسَنذُكُر ُهنا وصفًا موجزًا عن كیفیة

 .المسیح
 كیف ُیمكن أن ندخل في عالقة عهد مع اهللا بدم یسوع؟

 :ُهناك ثالثة عناصر رئیسیة وهي
 .والذي ُیمثل دمهُ ، هو صلیبهُ . ١

 على نحصل عندما المسیح یسوع دم خالل من اهللا مع عهد عالقة في الدخول ُیمكننا
 من لنا الُمعطاة العظیمة النعمة وعلى الصلیب على الكامل عمله عن كلمته بواسطة إعالن
 رسالة هي والتي األساسیة الرسالة بهذه لإلیمان ُمستعدین نكون أن علینا .الصلیب خالل
 .لنا وهبها التي اهللا وعطیة البشري اإلدراك یفوق الذي اإللهي الُحب

۱۲ 
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 َوَیْحِملْ  َنْفَسهُ  َفْلُیْنِكرْ  َوَراِئي َیْأِتيَ  َأنْ  َأَحدٌ  َأَرادَ  ِإنْ : ِلْلَجِمیعِ  َوَقالَ (. صلیبك أنت. ٢
 ٢٣: ٩، بشارة لوقا )َوَیْتَبْعِني َیْومٍ  ُكلَّ  َصِلیَبهُ 

 ونرفُض " ال" نقول وعندما المحبة، حیاة نحیا عندما صلیبنا نحمل بأننا القول ُیمكن
 ُمتجددة، الغیر القدیمة إرادتنا خالل من تظهر والتي) بالجسد السلوك( القدیمة طبیعتنا
 وبدون المحبة، في الُمستمر سلوكنا في وثابتین راسخین نكون أن علینا .ومشاعرنا وأذهاننا

 تظهر أنب یسوع لحیاة نسمح أن علینا .داخلنا في تعمل أن یسوع قیامة لقوة ُیمكن فال ذلك
 بدم الذي العهد تفعیل یتم لكي القدیمة طبیعتنا من جزء كل عن نتخلى أن علینا. خاللنا من

 ).حیاتنا في ومؤثراً  فعاالً  یكون وأن بقوة یعمل أن( ،حیاتنا في یسوع
 أعدائنا ضد شفاهنا على الموضوعة اهللا بكلمات نتكلم أن علینا .العدو ضد كلماٍت . ٣

 تْ دَ بَ  مهما اهللا كلمة إعالن في وثابتین راسخین نكون أن علینا .)الشیاطین( الروحیین
 . سیئة بنا الُمحیطة واألمور الظروف

 ستمراربا اهللا عمل ُیقاوم دائماً  كان الشیطان بأن التاریخ عبر یشهد الُمقدس الكتاب إن
 .اإللهیة العهود ُیقاومو 

یظهُر بشكٍل بة لَ الُنصرة والغَ إن إسلوب حیاة . بةلَ الغَ العملیة بالُنصرة و إننا ُنسمي هذه 
 َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ : (إذ یقول ١١: ١٢سفر الرؤیا موجٍز في 

 ).اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا
 .إن النتیجة هي ُمكافأة تفوق الوصف

 ثمینة جواهر إلى تتحول وآالمك ضیقاتك جمیع رؤیة ُمجردتكون  لن النهائیة النتیجةإن 
 هذا إن ذلك؟ یعني ماذا ُترى. وُمنتصرٍ  غالبٍ  ُمجرد من أكثر وُمبتهجاً  َفِرَحاً  ستكون بل فقط،
 .یسوع مع جداً  حمیمة شخصیة عالقة وفي اهللا من ُقرباً  أكثر تكون أن یعني

 نكإف والَغَلبة الُنصرة حیاة بإسلوب تحیا عندما .السالم تجلب الطریقة بهذه الحیاة إن
 النتائج تترك وأن تسترخي أن حینئذٍ  وُیمكنك اإللهیة، الُمتطلبات جمیع أتممت قد تكون بذلك

 على مسؤوالً  تكون ولن ،وبكلمتهُ  به إیمانك على ُبناءاً  اهللا راحة إلى تدخل أن ُیمكنك. هللا
 مسؤولیتك فأن ،ذلك ومع ذلك، على مسؤوالً  سیكون الذي هو اهللاأن  بل ،بعد فیما حیاتك

 .هذا والَغَلبة الُنصرة حیاة إسلوب في بإصرارٍ  المسیر ُتواصل أنو  تستمر أن على ستقتصر
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 األرض لحین وقت مماتنا؟ علىلماذا نحن موجودون ُهنا 
 الملوك سفر في ذكرهم تم الذین األربعة الُبرص الرجال قاله ما بالضبط هو هذاإن 
 كانوا لقد. أمل الوب رجاء دونب حیاتهم نإ و  بالیأس شعروا عندما السابع األصحاحو  الثاني
 من نياُیع الشعب كان وقد ،آنذاك ُیحاصرها اَألَراِمیِّینَ  َجْیشِ  كان والتي ةالسَّاِمرَ  في ُیقیمون

 .لیأكلوه طعاماً  لدیهم یُكن لم إذ لیأكلونهم أوالدهم یسلقون كانوا إذ المجاعة،
 َفَقالَ . اْلَباِب  َمْدَخلِ  ِعْندَ  ُبْرصٍ  ِرَجالٍ  َأْرَبَعةُ  َوَكانَ : (یقول ٤-٣: ٧ الثاني الملوك سفر
 ِفي َفاْلُجوعُ  اْلَمِدیَنَة، َنْدُخلُ  ُقْلَنا ِإَذا َنُموَت؟ َحتَّى ُهَنا َجاِلُسونَ  َنْحنُ  ِلَماَذا: [ِلَصاِحِبهِ  َأَحُدُهمْ 
 َفِإنِ  اَألَراِمیِّیَن، َمَحلَّةِ  ِإَلى َنْسُقطْ  َهُلمَّ  َفاآلنَ . َنُموتُ  ُهَنا َجَلْسَنا َوإَِذا. ِفیَها َفَنُموتُ  اْلَمِدیَنةِ 

 ).]ُمْتَنا َقَتُلوَنا َوإِنْ  َحِییَنا اْسَتْحُیوَنا
 اَألَراِمیِّینَ  َجْیَش  َأْسَمعَ قد  الرَّبَّ  واكتشفوا بأن. اَألَراِمیِّینَ  َمَحلَّةِ  ِإَلى لقد جاء الُبرص األربعة

حصلوا  وقد وأفَزَعُهْم لیهربوا لنجاة حیاتهم، َعِظیمٍ  َجْیشٍ  َصْوتَ  َخْیٍل، َوَصْوتَ  َمْرَكَباتٍ  َصْوتَ 
الُبرص األربعة على كل ما یحتاجونه من الطعام، وفي النهایة َدعوا جمیع ُسكان السامرة 

وراَئُهم عندما َهَربوا  یِّینَ اَألَرامِ  َجْیَش لُیشاركونهم هذه المائدة الفائضة من الطعام والتي َخَلَفها 
 .لنجاة أنُفِسِهمْ 

تلك َجراء من  واأللم ُربما تحیا اآلن في وسط ظروٍف صعبٍة وتشعُر باإلضطهاد والُظلم
علیك أن تفهم بأنه . الظروف، لكنك لست ُمجبرًا على أن تبقى جالسًا ُهناك لحین أن تموت

 .ُیمكنك أن تفعلهُ ما یوجد ُهناك شیئًا 
لقد َهَزَم . ذلك الجیش الروحي الذي ُیحاصرك اآلن قد ُهِزَم بالفعل بأنأوًال علیك أن تفهم 

 .یسوع الشیطان على الصلیب
ُقمَت بالدخول إلى إسلوب حیاة  إذا كبأنالثاني الذي یجب علیك أن ُتدركه هو  يءوالش

خططها  األفضل كماملئ وفیض الحیاة الُنصرة والَغَلبة هذا فإنك بذلك تكون قد دخلت إلى 
، وُكلما أستمریت في الحیاة بهذا اإلسلوب سیكون بإمكانك أیضًا لك یسوعوأرادها وصممها 
 .نفس اإلسلوب كما َفَعَل الُبرص األربعةبیحیوا یدخلوا و اآلخرین لكي  وُتساعد أن ُتشارك

إن ضیقاتك وآالمك وظروفك سواءًا اإلقتصادیة منها أم الصحیة وحتى البالد التي تحیا 
 مبنیًا علىو  مؤسساً  إن إسلوب حیاة الُنصرة والَغَلبة لیس. ُنصرتك وَغَلَبَتكَ فیها لن ُتعیَق 

 . حیاتك سواءًا ُكنت في العالم األول أو العالم الثالث
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إن الُمتطلب . نما ُكنت تحیا، إذ ال فرق عند اهللاإن كلمة اهللا ستعمل بقوة في قلبك إی
إن اهللا یستطیع . قلبك، ولیس الُتربة الطبیعیة التي تحیا علیها اآلن األساسي هو حالة ُتربةَ 

إن قوة اهللا لیست محدودة . أن یعمل في جمیع األجواء واألماكن وفي أیة بیئة أینما ُوِجدتَ 
في أن تحیا  ورغبتهُ  قلبك دة بأمانة ونزاهة واستقامةبالثقافة التي تحیا فیها، ولكنها محدو 

 .بحسب إرادتُه ومشیئتُه هو
لقد تمكنُت أنا وعائلتي من التغلب على بعض الظروف الطبیعیة الصعبة والُمستحیلة 

علیها، وأنا  اإلنتصاراألشیاء و َتَمَكنا من إنجاز بعض  وقد التي ُكنا نواجهها في حیاتنا،
 .دون أن ُأنِجَز شیئًا في حیاتي وقت مماتيأن َیحیَن جالسًا ُمنتظرًا  البقاءُل ذلك على ضِ ُأفَ 

ه أیضًا ما كتبه الرسول یوحنا ما قد تعلمتُه في حیاتي، ولكنإن ما أكتُبُه ُهنا لیس ُمجرد 
 َكِلَمةِ  ِجَهةِ  ِمنْ  َأْیِدیَنا، َوَلَمَسْتهُ  َشاَهْدَناُه، الَِّذي ِبُعُیوِنَنا، َرَأْیَناهُ  الَِّذي: "في رسالته األولى قائالً 

لقد نعم،  ".اَلنَ  َوُأْظِهَرتْ  اآلبِ  ِعْندَ  َكاَنتْ  الَِّتي اَألَبِدیَّةِ  ِباْلَحَیاةِ  َوُنْخِبُرُكمْ  َوَنْشَهدُ  َرَأْیَنا َوَقدْ . اْلَحَیاةِ 
حقیقي وحٌي وهو رأینا واختبرنا یسوع في ُنصَرَتنا وَغَلَبتنا، واآلن َنشهُد بها لك، وٕان یسوع هو 

 !ُمتاٌح لك اآلن
 َرَأْیَناهُ  الَِّذي َسِمْعَناُه، الَِّذي اْلَبْدِء، ِمنَ  َكانَ  َالَِّذي( ٣-١: ١رسالة یوحنا األولى تقول 
 َوَقدْ  ْت،ُأْظِهرَ  اْلَحَیاةَ  َفِإنَّ . اْلَحَیاةِ  َكِلَمةِ  ِجَهةِ  ِمنْ  َأْیِدیَنا، َوَلَمَسْتهُ  َشاَهْدَناُه، الَِّذي ِبُعُیوِنَنا،

 َرَأْیَناهُ  الَِّذي. َلَنا َوُأْظِهَرتْ  اآلبِ  ِعْندَ  َكاَنتْ  الَِّتي اَألَبِدیَّةِ  ِباْلَحَیاةِ  َوُنْخِبُرُكمْ  َوَنْشَهدُ  َرَأْیَنا
ا. َمَعَنا َشِرَكةٌ  َأْیضاً  َلُكمْ  َیُكونَ  ِلَكيْ  ِبِه، ُنْخِبُرُكمْ  َوَسِمْعَناهُ   اآلِب  َمعَ  َفِهيَ  َنْحنُ  َشِرَكتَُنا َوَأمَّ

لكي  َهَذا ِإَلْیُكمْ  َوَنْكُتبُ (: قائالً  ٤العدد واستطَرَد یوحنا حدیثُه في  ).اْلَمِسیحِ  َیُسوعَ  اْبِنهِ  َوَمعَ 
الُنسخة الموسعة للكتاب ). َكاِمالً  َفَرُحُكمْ  َیُكونَ  ِلَكيْ ، و َكاِمالً ) برؤیتنا إیاكم َمَعنا(یكون َفَرَحنا 

 .الُمقدس
!إن أردَت أن تفعل شیئًا في حیاتك وأن تكون مؤثرًا، فاستمر في القراءة
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 الفصل األول
 رالتطهی

 
 هل أنت ُمحبٌط وخائٌف؟

وٕان ُكل ما  ؟بوضعك الحاليوال ُیفكر  بحیاتكهل َسَبَق لك وأحسسَت بأن اهللا غیر ُمهتٌم 
ُتعاني منه هو فقط المشاكل والضیقات واآلالم واألحزان واألمراض واالفتقار والعوز 
الُمستمر، وٕالقاء اللوم على نفسك وعلى اآلخرین، وتشعر بأن حیاتك عقیمة وغیر ُمثمرة وبال 

 بأن ما ُتعانیه، وتبدأ بتبریر الوضع الذي أنت فیه من خالل التفكیر هدفغایة أو طعم أو 
هو أمٌر مقضٌي علیك من اهللا، وهو عقاٌب من اهللا لُیِحَط من قدرك كمخلوٍق وكائٍن بشرٍي، 
وتعرف بأن إیمانك قلیٌل أو ُمنعدٌم تمامًا، وال ترغب في السماع إلى الناس الذین یقولون لك 

بالطبع فأنه علیك أن تشعر بالفرح ألجل . بأن كل ما تحتاجُه هو فقط المزید من اإلیمان
، ولكن في نفس الوقت فأنت الذي ینصحك بامتالك المزید من اإلیمان الشخص الُمبارك ذلك

 .شخصیاً  غریٌب یحدُث معك يءٌ تشعر بأن َثمَة ش
ُهنا (نك تعرف بأنك ستذهب إلى السماء عندما تموت، ولكنك تحیا في الجحیم اآلن إ

كتاب الُمقدس ولكنك ، وُتحاول أن تدرس ال)األبدیة( قبل ذهابك إلى ُهناك) على األرض
هو أن  تستطیع عملهُ ٕان ُكل ما ، و البرود تشعر بعدم التركیز وعدم اإلحساس والُفتور أو

 .التي ُیرثى لهاحالتك  وتُثبت تنُظَر إلى تلك اآلیات من الكتاب الُمقدس التي تُبرر
مؤمنًا ، أو قد تكون تحصل على نتیجة لذلكباهللا ألجل البركات ولم  آمنتقد تكوُن ُربما 

 .ال تعرف من أین تبدألكنك جدیدًا بالفعل و 
. معك اآلن ُربما تشعر بالخزي والخجل والذنب، وقد تشعر بأنك تستحق كل ما یحدث

الفشل في زواجك  ختبرتَ اُربما تكون قد . ختبرَت یومًا ما بأن أحالمك لم تتحققاُربما 
واألسقام والخوف من الُمستقبل أو ختبرت األمراض امواردك المالیة، أو تكون قد الفشل في و 

الخوف من ُفقدان أحد أفراد عائلتك وٕالى آخره من األمور الصعبة التي قد نواجهها في هذه 
خترت وَعِملُت األمور بطریقة ُمختلفة في الو ُكنت قد "ُربما قد ُقلت لنفسك یومًا ما  .الحیاة
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الذي ُیرثى  المأزق والوضع الُمزري في مثل هذا اآلنعلیه أنا ما على لما ُكنت أنا  ،السابق
 ".لهُ 

 كَ رُ وقد تدخل في حالٍة من الُحزن واألسى الشدیدین وحتى الرثاء للنفس التي قد ُتشعِ 
بالكآبة والیأس، وقد ُتحاول أن تستخدم كافة أنواع العالج ولكنها بال جدوى، أو قد تُفیدك 

تزداد قد وأحیانًا لفترة قصیرة من الزمن، وقد ُتصلي ولكنك تشعر بأن اهللا ال یستمع لصالتك، 
ك قد تشعر أحیانًا بأن اهللا قد َسِمَع لصلواتك ولكنُه یرفُض التعامل مع وضع. حالتك سوءاً 

 .الحالي بسبب بعض أخطائك الشخصیة
فَت بعیدًا رَ نجَ نحرفَت وااقد ُربما تكون مسیحیًا ومؤمنًا ولكنك ال تحیا للرب، وُربما تكون 

 .العالمهذا  قطر بحسب عن اهللا وَسَلكَت 
 !إن اهللا لدیه رسالة شخصیة لك

لك لما جدیدًة ورأفًة ، ولدیه رحمًة إن اهللا لدیه رسالة تشجیع خاصة لك أینما ُكنت اآلن
یضعَك سو عالیًا فهو سیرفعك وفي نفس الوقت َك، دون أن ُیدینَ ُتعانیه من وضعك الحالي 

إن هذه الرسالة التشجیعیة تحِمُل في طیاِتها رحمًة  .على طریق البركات والهدف واإلثمار
وهي تبدأ ، ةً ومحبورجاءًا للوقت الحالي وللُمستقبل أیضًا، وتتضمُن أیضًا رؤیًة وٕایمانًا 

التي ستجعلك و الذي فیه ُكل الشفاء والُنصرة بُمبادرة إلهیة تأتي بك إلى داخل محضر اهللا 
 .، وهي تتضمن أیضًا وعودًا إلهیًة وأغراضًا خاصًة لحیاتكبتهاجاً او  تقفز فرحاً 

 َمِثلُ إن الَمَحْن والتجارب واآلالم ودموع الحیاة تُ : "مرةً  لقد قال أحدهم .الرجاء والرؤیا. ١
 ".بأكملها نهایة الحیاة  ُتَمِثلُ والالُمختلفة الفاصلة ما بین مراحل الحیاة  اتالفتر 

إن ضیقاتك وآالمك ومشاكلك تحمل في َطیاِتها موادًا خام یحتاجها  .الرجاء والرحمة. ٢
كانت حیاتك ُمستمرة على نمٍط واحٍد فقط فلن یكون لدیك  ذاإ. وُنصرتك اهللا ألجل نجاحك

. المواد األساسیة التي یحتاجها اهللا لكي ُیباركك، ویستخدمك، وأن یجعلك ُمثمرًا في ملكوته
وحِ  ِلْلَمَساِكینِ  ُطوَبى(  ٣: ٥، بشارة متى )السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  َلُهمْ  َألنَّ  ِبالرُّ

 اَألْمَواتُ  َیْسَمعُ  ِحینَ  اآلنَ  َوِهيَ  َساَعةٌ  َتْأِتي ِإنَّهُ : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ  َاْلَحقَّ ( .اإلیمان. ٣
 ٢٥: ٥، بشارة یوحنا )َیْحَیْونَ  َوالسَّاِمُعونَ  اللَّهِ  اْبنِ  َصْوتَ 
 ١٧: ١٠، رسالة رومیة )اهللاِ  ِبَكِلَمةِ  َواْلَخَبرُ  ِباْلَخَبرِ  اِإلیَمانُ  ِإذاً (
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 صاِنُعكَ إن اهللا هو . إن اهللا سیقوم بعمل تلك األمور التي ال تستطیع أنت أن تعملها
  .وهو ُمهتٌم بكالُمحامي عنك، ، وهو وجاِبُلكَ 

 بل كان اهللا هوبدایة جدیدة مع اهللا،  صنع أو عملنا إبراهیم بحاجة ألن یقوم بالم یُكن أب
 ن إبراهیم َیعلم بأن أرض كنعان ستكون هدفهلم ُیك. لتلك البدایة مع إبراهیم الُمبادرالشخص 

كان على إبراهیم أن یقوم به هو أن یستجیب لدعوة اهللا له وأن یتبعها فكل ما  ،في المستقبل
لم یكن إبراهیم شخصًا ُمستحقًا وكفوءًا لتلك . للذهاب إلى مكاٍن ما ال یعلم أین هو بالضبط

مع تلك  إبراهیم َتجاوبَ قد اهللا وهو یدعوه و صوت لالدعوة، ولكن ببساطة شدیدة فقد َسِمَع 
 ).١٢سفر التكوین (الدعوة وأطاعها 

على  سنرى كیف إن ُنصرتك وغلبتك. ُهنالك غرٌض من آالمك وضیقاتك .الهدف. ٤
إن ُنصرتك وَغَلَبَتَك على آالمك . ُأناسًا كثیرین إلى الُحریة تلك اآلالم والضیقات ستقودُ 
تي بالناس اآلخرین إلى ملكوت اهللا، وسترى أیضًا بأن اللعنات تأوضیقاتك سُتمكنك من أن 

آالمك وضیقاتك ومشاكلك تتحول إلى  جمیعأن و  األجیالعبر  التي إنتقلت إلیكالُمتأصلة و 
 .جواهر ثمینة لملكوت اهللا

 َأمْ (. إن محبة اهللا هي التي تجذبك، وٕان محضره الرائع هو ما سیحفظك .المحبة. ٥
، )التَّْوَبِة؟ ِإَلى َیْقَتاُدكَ  ِإنََّما اهللاِ  ُلْطفَ  َأنَّ  َعاِلمٍ  َغْیرَ  َأَناِتهِ  َوُطولِ  َوإِْمَهاِلهِ  ُلْطِفهِ  ِبِغَنى َتْسَتِهینُ 

 ٤: ٢رسالة رومیة 
 .وَتَجَلْت من خالل هوشع إن محبة اهللا ُأظِهَرتْ 

ثَُم ، ُأْخَرى آِلَهةٍ  ِإَلىلتَفتوا او ) َبعَلُهمْ (تركوا اهللا ُیَشِبُه اهللا شعبُه بالُزناة في سفر هوشع ألنهم 
خطایاهم، وكانت النتیجة ) شعب إسرائیل(اهللا لشعبه  رَ فَ لقد غَ . أسباب ونتائج إستردادهمُیرینا 

 .هي رجوعهم إلیهالنهائیة 
 .ه الفقرة من الكتاب الُمقدسالمشاعر التي كانت في قلب اهللا التي ُذِكَرْت في هذعن إقرأ 

 َقدِ ! َكَصُبوِییَم؟ َأْصَنُعكَ  َكَأَدَمةَ  َأْجَعُلكَ  َكْیفَ ! ِإْسَراِئیُل؟ َیا ُأَصیُِّركَ  َأْفَراِیمُ  َیا َأْجَعُلكَ  َكْیفَ (
 َأْفَراِیمَ  َأْخِربُ  َأُعودُ  الَ . َغَضِبي ُحُموّ  ُأْجِري الَ ! َجِمیعاً  َمَراِحِمي اْضَطَرَمتْ . َقْلِبي َعَليَّ  اْنَقَلبَ 
 ٩-٨: ١١، سفر هوشع )ِبَسَخطٍ  آِتي َفالَ  َوَسِطكَ  ِفي اْلُقدُّوُس  ِإْنَسانٌ  الَ  اللَّهُ  َألنِّي

  .حضوره الدائمب تستمتعتختبر وأن تستطیع أن لكي یجب أن ُیطهر اهللا ضمیرك 
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أن نرتقي إلى حیثما یوجُد هو، إن یسوع یلتقي بنا حیُثما نحُن، فهو لن یطلب ِمنا أبدًا 
یتنازل فیها لمستوى إدراكنا یبحُث عن الُطُرق والُسُبل التي الذي فهو  ،األمرلكن في حقیقة 

فإن ُكنا في ُحفرٍة ما، أو إن ُكنا نحیا ونختبر ظالل الموت، فهو . تواصل معناكي یوفهمنا ل
 .ُیرید أن یأتي إلى تلك الُنقطة حیثُما نوجُد نحن

من الخطوة األولى، وهو ُیریدك أن إن ُكنت تتألم بالفعل فإن یسوع ُیرید أن یبدأ معك 
ِمرارًا كثیرًة، وربما قد َتشُعُر بأنك قد أخذلت الرب . بالكامل تعرف بأنه قد ُغِفَرْت لك خطایاك

 .بفشٍل ذریٍع في خدمتك ایضاً  وربما قد تشُعرُ تشعُر بالذنب والدینونة،  يءیجعلك هذا الش
 إلى اهللا بضمیٍر شریٍر وغیرَ ننا أن نتقدم ه ال ُیمكُتخبرنا بأن ٢٢: ١٠رسالة العبرانیین إن 
، وٕان الشیطان یعرف هذه الحقیقة جیدًا، وهو یعرف بأن إقترابك من اهللا سیشفیَك، وٕان طاهرٍ 

. ُفرصتك الوحیدة لإلقتراب منه هي أن یكون لدیك ضمیٌر طاهٌر ونقيٌ اهللا یعرف أیضًا بأن 
یٍر، َضِمیرٍ  ِمنْ  ُقُلوُبَنا َمْرُشوَشةً  اِإلیَماِن، َیِقینِ  ِفي َصاِدقٍ  ِبَقْلبٍ  ِلَنَتَقدَّمْ (  َوُمْغَتِسَلةً  ِشرِّ

  ٢٢: ١٠، رسالة العبرانیین )َنِقيٍّ  ِبَماءٍ  َأْجَساُدَنا
كیف ُیمكنك اإلقتراب من اهللا مرًة ُأخرى بالرغم من سقوطك وفشلك الُمتكرر؟ وقد تتسائل 

المرة، فلیس بإمكاني أن أرتقَي إلى الُمستوى  َلَعَل اهللا قد َتِعَب مني هذه: "في نفسك وتقول
 ".الذي ُیریُدني أن أرتقیه، وأنا ُأخذلُه دائماً 

أكثر  خطیةال فيبل وأحیانًا قد تزداد في الفشل و ! قد تشعر بأنك تسیر في حلقة ُمفرغة
ل إن الح. ویزداد ُبعَدَك عن اهللامن السابق، فیتلوث ضمیرك أكثر فأكثر ویزداد األمر سوءًا، 

، ولكنك تشعر بأنك ال تستطیع فعل ذلك، الوحید هو أن تقترب من اهللا ولیس أن تبتعد عنهُ 
 األمور التيإزَدَت في إرتكاب الخطایا وُممارسة بالدینونة ُكلما بالذنب و وُكلما إزداد شعورك 

 .ال ُترضي اهللا
 . خطیةُربما قد تكوُن ضحیًة لل
 أحدٌ ه ال یوجد عاطفیًا أو حتى جنسیًا، وقد ال تظن بأنجسدیًا أو ربما قد ُأسیئت ُمعاملتك 

، فإن ُكنت تشعر بذلك فیُسُرني أن أقول لك بأنه یوجد یستطیع أن یشعر بما تشعر به أنت
بتلك على األقل شخصًا واحدًا یستطیع أن یشعر بما تشعر به أنت وهو یعرف شعورك 

إن یسوع هو الشخص الذي ُأسیئت ُمعاملته  .جیدًا، وٕان ذلك الشخص هو یسوعاإلساءة 
 .بصورة ُمریعة، وقد ُأسیئت ُمعاملته جنسیًا أیضًا عندما ُعِلَق وُقِتَل ُعریانًا على الصلیب
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لكن فكر في هذا . قد تجد بأنه من الصعب علیك أن تغفر للشخص الذي أساء إلیك
وهو لیس ، مربسبب ذلك األ إن اهللا ُمستاٌء جدًا لما حدث معك، وقد إشتَعَل غضبه .األمر

فإن ُكل غضب اهللا قد ُوِضَع على یسوع بدًال ، ومع ذلك، ساءة التي تعرضت لهاُمتجاهًال لإل
إعتدى الشخص الذي یسوع أیضًا بدًال من ُكل غضب اهللا قد ُوِضَع على فإن منك، وكذلك 

ُكل غضب اهللا قد  ، وهو أن تفهم بأن)الُغفران(، وهذا ما ُنسمیه بـ وأساَء ُمعاملتك علیك
وحینئٍذ ستختبر  يءفقط آمن بهذا الشلیك، إ ساءَ أنَصَب على یسوع بدًال من الشخص الذي إ

 !الُحریة الحقیقیة
 .الوحیدة لما ُتعاني منه جابةواختبارك لتلك المحبة هي اإللك، إن محبة یسوع 

وا بخطایاك وخطایا الذین أساءن تأتي لكي ُیدیَنَك، لكنُه ُیَسُر بأ إن یسوع َینَتِظُرَك لیس
، وهذا عكس ما یفعله الكثیر من المؤمنین عندما یكتشفون حقیقة إلیك وتضعها عند الصلیب

إن . والخجل والذنب والدینونة والعار یهربون بعیدًا عن اهللا شاعرین بالخزيُهم خطایاهم إذ 
 !نعمة اهللا عجیبة جداً 

ومن َثَم تأتي إلى ُقدس هو أن تأتي إلى الصلیب،  خطیةإن العالج الذي ُیقدمه اهللا لل
قداسة أن َتِحَل وأن تسمح لشخصیة اهللا بأن َتغُمُر شخصیتك، و ، )إلى محضره(أقداس اهللا 

هو العالج الوحید، ولیس بإمكانك أن  اإن هذ. اهللا محل خطایاك وعدم غفرانك لآلخرین
ة وأن تكون تطهیر نفسك من كل خطیُیمكنك  فال. تفعل هذا بُمفردك، فهذه عملیة إستبدال

مكاٌن  خطیةلن یكون لل ،نقیًا من الداخل ما لم یفیض اهللا بقداسته ومحبته فیك، حینئٍذ فقط
 .في داخلك فیما بعد

إن اهللا ال . ال تشعر باإلحباط إن ُكنت قد حاولت القیام بهذا األمر مرارًا وتكرارًا ولم تنجح
إن اهللا یقبلك ویستردك إلیه . تشعر بالذنب والدینونةُیدینك بل الشیطان هو الذي یجعلك 

إسُلْك في النور وفي . إلیه، لكنه یحزن عندما تتوقف عن الرجوع إلیه عتَ جِ دائمًا ُكلما رَ 
، َوَضْع خطیةجانب اهللا ضد هذه ال ِقْف في. نفسك وال تخدع خطیةواجه حقیقة هذه ال. الحق

 .مرًة ُأخرى خطیةفي قلبك أن ال تعود إلى نفس تلك ال
، )ِإْثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوُیَطهَِّرَنا َخَطاَیاَنا َلَنا َیْغِفرَ  َحتَّى َوَعاِدٌل، َأِمینٌ  َفُهوَ  ِبَخَطاَیاَنا اْعَتَرْفَنا ِإنِ ( 

 ٩: ١رسالة یوحنا األولى 
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إن اهللا سُیزیل خطایاك كما ُیزیل الطبیب الجراح . ة تماماً ال یزالاإن الُغفران یعني 
 .جسم اإلنسان، وسیضع خطایاك على یسوع وُیَسِمُرها على الصلیب السرطان من

وحِ  َطِویلُ  َوَرُأوفٌ  َرِحیمٌ  الرَّبُّ (   ِإَلى َیْحِقدُ  َوالَ  اَألَبدِ  ِإَلى ُیَحاِكمُ  الَ  .الرَّْحَمةِ  َوَكِثیرُ  الرُّ
 السََّماَواتِ  اْرِتَفاعِ  ِمْثلُ  َألنَّهُ  .آثَاِمَنا َحَسبَ  ُیَجاِزَنا َوَلمْ  َخَطاَیاَنا َحَسبَ  َمَعَنا َیْصَنعْ  َلمْ  .الدَّْهرِ 
، )َمَعاِصَیَنا َعنَّا َأْبَعدَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  اْلَمْشِرقِ  َكُبْعدِ  .َخاِئِفیهِ  َعَلى َرْحَمُتهُ  َقِوَیتْ  اَألْرضِ  َفْوقَ 

  ١٢-٨: ١٠٣مزمور 
 .قد نالت قوًة للتغییر ِزناً  ِفي ُأْمِسَكتْ  التي ْمَرَأةإن اال

ا(   ُأوَلِئكَ  ُهمْ  َأْینَ  اْمَرَأةُ  َیا«: َلَها َقالَ  اْلَمْرَأةِ  ِسَوى َأَحداً  َیْنُظرْ  َوَلمْ  َیُسوعُ  اْنَتَصبَ  َفَلمَّ
 َأَنا والَ «: َیُسوعُ  َلَها َفَقالَ . »َسیِّدُ  َیا َأَحدَ  الَ «: َفَقاَلتْ  »َأَحٌد؟ َداَنكِ  َأَما َعَلْیِك؟ اْلُمْشَتُكونَ 

 ١١-١٠: ٨ یوحنا بشارة ،)»َأْیضاً  ُتْخِطِئي َوالَ  اْذَهِبي. َأِدیُنكِ 
بأنها قامت ن یسوع لم یُقل لتلك المرأة بأنها قد كسرت الوصایا، فقد كانت تعرف بأالحظ 

، وكانت غیر قادرة على ترك عادة الزنا، ولكنها عندما نالت الُغفران إستطاعت حینئٍذ ذلكب
نالت قوًة من  وقد محبة اهللا الُمتجسدة في شخص یسوع،الُمتجسد ومن أن تقترب من اهللا 

إن لم َتُكْن تلك المرأة قد نالت  ، ولكن"مرًة ُأخرى خطیةللذهاب وعدم العودة إلى ال"الرب 
 .دون توقفإلى األبد و  خطیةُممارسة تلك الالُغفران، َلكانت قد إستمرت في 

 الرتكاب الخطایاتصریحًا لنا  لیس لها یسوع خطیتها، ومع ذلك، فإن الغفران رَ فَ لقد غَ 
مثل التي  في الحیاة دة الموجودةاإلختیارات الُمتعد باقيمثل وٕان الغفران لیس  مرًة ُأخرى،

الُغفران الرب یسوع حیاتُه َكَلَف  لقد. نختار ما ُنریدُه منهال لموضوعةمطعم اقائمة ال فينراها 
 .تكمات یسوع من أجل خطی وقد ُكلها،

لكي یعفو عنك هو كان یجب على یسوع أن یتألم وأن یحمل عقوبة خطیتك على نفسه 
 ألجل أن یحمل خطایاك لكنه أیضاً  لم یتألم فقطإن یسوع ف وفي الواقع ،تتبرَر أمامه لكيو 

 .نفسك بل ِملَكُه هو فقطل اً لكقد إشتراك بدمه ولم َتُعْد أنت مُ 
 .حیاتُه ودمهُ  هوذلك الثمن كان یشتریك، و  يلك لقد دفَع یسوع فیك ثمنًا باهظًا جداً 

ُدوا. ِبَثَمنٍ  اْشُتِریُتمْ  َقدِ  َألنَُّكمْ (  ، رسالة )ِللَّهِ  ِهيَ  الَِّتي َأْرَواِحُكمُ  َوِفي َأْجَساِدُكمْ  ِفي اهللاَ  َفَمجِّ
  ٢٠: ٦كورنثوس األولى 
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كانت لدیك الرغبة في أن تشترك في بركات اهللا الرائعة والعظیمة وباألخص قوة  ذاإ
إلى بركات عظیمة، فعلیك  وُمعاناتك جمیع آالمك وضیقاتك لَ وِ قیامته التي بإمكانها أن ُتحَ 

لیس الُمتوقع منك أن تكون شخصًا مثالیًا في . لكیتُه الخاصةنك مُ أمن اآلن تتأكد إذًا أن 
وإلرادته ومشیئته الصالحة  هل الكامل تكون مثالیًا في خضوعك واستسالمكشخصیتك بل أن 

قد حان الوقت الذي یجب فیه أن تكون صادقًا وأمینًا مع اهللا وأن ُتعطیه فواآلن ، لحیاتك
 . وُتَمِلُكُه على جمیع أمور ومجاالت حیاتك التي لیست تحت ُسلطانه بعد

بالكامل فحینئٍذ سُیمكنك من له دما ُتسلم حیاتك ، وعنُمسبقة دون أیة شروطإن اهللا ُیحبك 
 .محبتُه لك مرًة ُأخرىوتشعر بأن َتَتَحَسَس 

 .إن اإلیمان بدون أعمال هو میت ؟ما هي مسؤولیتك إذاً 
علیك أن تفهم بأن اهللا یتوقع منك الدخول إلى الُعمق أكثر في عالقتك الشخصیة معه 

إنه ُیرید أن تكون بینكما عالقة حمیمة تستطیع من . على العهد الذي بدم یسوع وذلك ُبناءاً 
 .خاللها أن تعرفه أكثر فأكثر

 .هل َخُلصنا بالنعمة؟ نعم أم ال
 العهد عالقة حفظ على تعمل التيو  األعمال، تنشطنعم، لقد َخُلصنا بالنعمة التي 

 .یسوع دم على المؤسس
أبدًا، ولم تفتحي له قلبك  معكِ كلم یتال من رُجٍل  ةمتزوج مرأةإ ُكنِت  ذاإ ما هو شعوركِ 
لقد قلُت لِك بأنني ُأحبك في یوم زفافنا وذلك : "ماذا لو قال لِك زوجكِ أبدًا أو العكس؟ 

وبنفس الطریقة، فعلینا أن نفتح قلوبنا هللا  مثل هذا النوع من العالقة؟هي نتیجة  ما؟ "یكفي
 !اوأن نسُكبها أمامه، وأن نسمح له بأن یسُكب ویفیض كلمته فین

أن یأتي ب ستمرار وتطرق باب بیتك وتسألكِ اإن كانت جارتك تأتي ب فعلینَ تَ سَ ُكنِت ماذا 
من " بمنعها"لحدیث معها؟ إن وظیفتك كزوجة هي أن تقومي قضاء الوقت في ازوجك ل

بقدر عدد المرات التي ستطرق : ؟ الجواب هوكم مرًة ستمنعینها من ذلك: والسؤال هو. ذلك
 .عن زوجي الباب فیها للسؤال

علیك  .أیام في اإلسبوع ٧ساعة في الیوم و ٢٤یطرقون بابك  إن الشیطان وُمساعدیه
  .بفمك ستمرار من خالل كلمة اهللا المنطوقةاأن تمنعُه وأن تقاومه ب
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في  موجزةاهللا كما هي  معالشخصیة والحمیمة  تكعالق نمیةإننا ننصُح بأن تقوم بت
 .من هذا الكتاب الُملحق أ

۲۳ 
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 الفصل الثاني
 من النفایات إلى الجواهر

 
َیةِ  َغْیرُ  اْلُمْضَطِرَبةُ  الذَِّلیَلةُ  َأیَُّتَها(  اَألْزَرقِ  َوِباْلَیاُقوتِ  ِحَجاَرَتكِ  ِباُألْثُمدِ  َأْبِني َهَئَنَذا اْلُمَتَعزِّ

سفر ) َكِریَمةً  ِحَجاَرةً  ُتُخوِمكِ  َوُكلَّ  َبْهَرَماِنیَّةً  ِحَجاَرةً  َوَأْبَواَبكِ  َیاُقوتاً  ُشَرَفكِ  َوَأْجَعلُ  ُأَؤسُِّسكِ 
 ١٢-١١: ٥٤إشعیاء 

من الجواهر  قد ُبنَي وتأسَس بأن ملكوت اهللا كان  ٢١ األصحاحالحظ في سفر الرؤیا و 
 شدیدةً الثمینة، والحظ أیضًا في بدایة سفر الرؤیا بأن الرسول یوحنا كان ُیعاني آالمًا 

 . وقاسیةً 
 كیف ُیمكن لآلالم أن تتحول إلى جواهر ثمینة؟: والسؤال ُهنا هو

ل آالمنا وضیقاتنا إلى یتحو  طریقةلقد كان یسوع ُیري الرسول یوحنا وُیرینا نحن أیضًا 
بصورة  ألجل ملكوت اهللا، وسنفهم ،أهمیة عظیمة لحیاتنا، أشیاءًا أبدیةً قیمة و أمورًا ذات 

 .الكتاب اعن هذا الموضوع في هذ أعمق
التي  والتوقعات بالنقائص الملیئة حیاتنا عن نعوض أن متعددة بطرق البشر نحن نحاول

والعالقات الزوجیة المكسورة، والفشل في العمل، واألحداث  ،الفاشلة والزیجات لم تتحقق بعد،
 الظاهر في تنجح أنهاب یبدو الطرق هذهٕان و  المأساویة الغیر متوقعة، واألمراض الُمزمنة،

 .جروحنا العمیقة ُنغطي بها ضمادات سوى لیست أنها إال مؤقت، وبشكل
لتمسنا فیها یسوع، او  ،الحیاةهذه في  للغایةلقد واجهنا أنا وزوجتي ظروفًا صعبًة وقاسیًة 

 .وبصبٍر واحتماٍل شدیدینمن خالل الروح القدس بقوة،  إله الكتاب الُمقدس
 :واختبرنا أمورًا كثیرًة من خالل تلك السنینلقد رأینا 

جواهر "التي إجتزنا فیها كانت تتحول دائمًا إلى " اآلالم والضیقات"رأینا بأن لقد . ١
هي هذه المرحلة على  التغلبالثبات و في القیمة الحقیقیة واألبدیة أرانا اهللا بأن  وقد ،"ثمینة

 .الشخصیة تحقیق إنتصاراتنا أثمن بكثیر من
  .وألم وضیقة أنُفسنا نقترب من اهللا أكثر فأكثر في ُكل تجربة وجدنالقد . ٢

۲٤ 
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لقد أعطانا اهللا بصیرًة لكي ننظر خلفنا إلى الطریق الذي أصبح مالوفًا لنا، وقد أرانا . ٣
 .من خالل الكتاب المقدس" الَغَلبة والُنصرة"هذا الطریق الُمسمى بـ 

حتیاجنا وفقرنا إلى آخره من زنا وااعو أوأمراضنا و  منا وضیقاتناإن اهللا ینُظُر إلى آال. ٤
، فهو یراها كمدخٍل وبوابٍة إلى تماماً  وهو یراها من منظور مختلف ،اُألخرىأمور الحیاة 

هذه ُمعاناة أكثر في ُمجرد كقضاء محتوم علینا أو  ، ولیسوالبركة الوفرة والغنىو الفیض 
 .الحیاة
لقد . لقد إستخدم اهللا سفر الرؤیا لكي ُیساعدنا على أن نرى األمور من منظوره هو. ٥

إننا عندما . "ُهَنا ِإَلى اْصَعدْ "لرابع من سفر الرؤیا ا األصحاحقال الرب للرسول یوحنا في 
نسمح هللا بأن ُیصعدنا ویرفعنا فوق الظروف لنرى األمور من وجهة نظره هو فإن جمیع 

 .آنذاك لملكوت اهللا ُتستخدم وأن تكون بذاراً  ظروفنا ُیمكن أن
إن یسوع الَحَمل الكامل والذي بال . إن هذا الطریق مؤسٌس على مبدأ الموت والقیامة. ٦
لقد . عانى األلم الشدید ألجل كل شٍر في حیاتك وقد أصبح ذبیحة من أجل خطایاك، خطیة

الشرور التي تواجهك، وبذلك أصبح باإلمكان أن تتحول جمیع تلك  جمیعَحَمَل یسوع عنك 
 ).تسیر في طریق الَغَلبة والُنصرةو  تحیا ُكنت إذا(الشرور إلى بركة 

إن اهللا ال ینتهك إرادة اإلنسان الُحرة العاصیة والُمتمردة والتي ال تخضع لخالقها، . ٧
 !واآلالم إلى بركاتأوَجَد طریقًا لُیحول من خالله جمیع الضیقات ولكنه 

من اآلالم ومن الموت، وواجه ظالل ) خطیةالرجل الكامل والذي بال (لقد عانى یسوع 
، نا رجاًال ونساءاً مردنا علیه جمیعبالرغم من عدم كمالنا وتالموت من أجلك ومن أجلي 

اإللهي فحینئٍذ تلك العطیة المجانیة الُمعطاة لنا من اهللا أي ذلك اإلستبدال لنا بِ قَ  إذاولذلك، ف
الموت (، وحتى عندما نموت جسدیًا سیتحول موتنا إلى قیامة ذات أبعاد فائقة ووفیرة

 .إلى األبد فإننا سنحیا في محضر اهللا في السماء) النهائي
 ٥٥: ١٥، رسالة كورنثوس األولى )َهاِوَیُة؟ َیا َغَلَبُتكِ  َأْینَ  َمْوُت؟ َیا َشْوَكُتكَ  َأْینَ (
لقد َحَمَل جمیع أسباب ونتائج تلك اآلالم . آالمك وُمعاناتك مصدرلقد َحَمَل یسوع . ٨

فسُیحول یسوع إلیك جمیع إمتیازات وفوائد  ،فإن آمنت به واشتركت معهوالُمعاناة، وبالتالي، 
 قوة القیامة وستختبرها في جمیع ظروفك الحالیُة، وسُیحول كل لعنة في حیاتك إلى بذرة

۲٥ 
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ومن خالل اإلیمان كیف تزرع تلك البذرة وكیف تقوم برعایتها،  وسُیَعِلُمكَ  ،لملكوت اهللا
 .والصبر إنتظر لحین أن تقوم تلك البذرة من الموت إلى حیاة ذات بركات ال حصر فیها

 !إن القیامة تتطلب الموت دائماً 
فإنه ال یعني بذلك دائمًا الموت الجسدي " الموت"عندما یتحدث الكتاب الُمقدس عن 

إن ُهناك درجاٍت ُمختلفة من الموت، فُهناك موٌت . كما هو شائٌع بالنسبة لنابالمعنى الحرفي 
ُیصیُب بعض األعمال، وموٌت للروح والنفس، وموٌت لألحالم والتوقعات واآلمال، وموٌت 

 ).ظالل الموت(للصحة الجیدة، وموٌت للعالقات، ونحُن ُنسمي جمیع هذه بـ 
من خاللها، ففي بعض  تجتازنت مسؤوًال أم ال عن اآلالم التي ال یهم بالفعل سواءًا كُ 

 .األحیان ال نكون إال ُمجرد ضحایا ألننا نحیا في هذا العالم الشریر
التي سبقتهم  األجیالفي أغلب األحیان فإن الناس یولدون في لعناٍت إنتقلت إلیهم بسبب 

بأنك ضحیة، وُربما ُربما ال تعرف حتى . یا من الرحمُیعتبرون ضحاوبذلك فورثوا لعناتهم، 
تشعر بأن ضیقاتك وآالمك هي بسبب أفعالك وأخطائك الشخصیة، وقد تكون آالمك هي 

أیة قد تكون ضحیًة لوالدین لم ُیظهرا لك و  نتیجة للعنات روحیة إنتقلت إلیك من عائلتك،
ت لكي تجعل الحیاة أفضل مما محبة، أو ُربما أظهرا لك الرفض، أو ُربما تكون قد جاهد

 كل ما تصنعه یذهُب َهباءاً أن و  جدوى، وكأنك ُتصارع الخیال الأنت علیه اآلن ولكن ب
 .وُسدىً 

تكون َغَلبتك وُنصرتك لها عالقة بطبیعة  كون أنت من فئة ُمختلفة، ُربمات ربما
ذلك األمر مثل زال ُیحاربك، وقد یكون یشخصیتك، أو إن أمرًا ما من طبیعتك القدیمة ال 

 َألنِّي(السابع  األصحاحالذي إختبره الرسول بولس والذي وصفُه في رسالته إلى أهل رومیة و 
، رسالة رومیة )َأْفَعلُ  َفِإیَّاهُ  أُْبِغُضهُ  َما َبلْ  ُأِریُدهُ  َما َأْفَعلُ  َلْستُ  ِإذْ  َأْفَعُلهُ  َأَنا َما َأْعِرفُ  َلْستُ 

١٥: ٧ 
إحدى أنواع ظالل الموت، أو ُربما تحیا في إحدى الدول التي ُربما تكون قد ولدت في 

قد ُتعاني من المجاعة، أو الَبطالة، أو الحروب  ، أو ُربمابصفة ُمستمرة تواجه مخاطر یومیة
 .األهلیة، أو المیاه الغیر صالحة للُشرب، أو التشرد

وهي نتیجة لعمل الشیطان آلالف السنین، وعمل ، "ظالل الموت"إن هذه جمیعها ُتسمى 
 .خالقهشخصیة وحقیقیة مع عالقة  لیس علىاإلنسان الذي 

۲٦ 
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لم َتختر المكان الذي ولدت فیه، ولم َتختر أن تولد من ملٍك أو عبٍد، ولكن لدیك  إنكَ 
فضل الفرصة في أن تعمل شیئًا إیجابیًا من خالل ظروفك التي ُتعاني منها وَتُمُر بها وذلك أ

 .واألحداث والظروف تلك األمور لجمیعبكثیر من أن َتَظَل جالسًا وتشعر بأنك ُمجرد ضحیة 
أو برنامج ُمعین تقوم به لتحسین شخصیتك، إنني ال أتكلم عن التفكیر بصورة إیجابیة، 

 !نا أدعوك للدخول إلى قوة اهللا العظیم خالق الكون كلهأ، بل على اإلطالق كال
قد ُیسبب لك اآلالم والضیقات، فإذا ُكنت قد إخترت بالفعل أن تحیا وُهناك طریٌق آخر 

باإلیمان بحسب كلمة اهللا وبدون ُمساومة في الحق فبالتأكید سوف ُتعاني من اإلضطهادات 
 .والضیقات واآلالم بسبب هذا اإلختیار

من الموت، أو أن تختبر إحدى  َیجُدُر بك الخوفلماذا : نني أتحداك بهذا السؤالإ
 ظالل الموت ما دامت هي الخطوة األولى نحو القیامة؟

، لقد كنت أظن بأنها لیسوع فقط، وُربما تكون لي أیضًا لكن "القیامة("قد تقول في نفسك 
إنها بالفعل كذلك، ولكن یسوع كان یتحدث دائمًا عن ملكوت اهللا ). بعد أن یموت جسدي

 .ُهنا على األرض وفي هذه الحیاةالذي ُیمكن إختباره 
ن بأإن العدید من المؤمنین ال یتمتعون بما هو أفضل من عند اهللا ألنهم ال یتقبلون فكرة 

ون على التمُسك والبقاء في نفس ، وُیصرّ لملكوت اهللا آالمهم وضیقاتهم ما هي إال بذار
 .الهزیل والضعیفمستوى حیاتهم الحالي 

 َیْومٍ  ُكلَّ  َصِلیَبهُ  َوَیْحِملْ  َنْفَسهُ  َفْلُیْنِكرْ  َوَراِئي َیْأِتيَ  َأنْ  َأَحدٌ  َأَرادَ  ِإنْ : ِلْلَجِمیعِ  َوَقالَ ( 
. ُیَخلُِّصَها َفَهَذا َأْجِلي ِمنْ  َنْفَسهُ  ُیْهِلكُ  َوَمنْ  ُیْهِلُكَها َنْفَسهُ  ُیَخلَِّص  َأنْ  َأَرادَ  َمنْ  َفِإنَّ . َوَیْتَبْعِني

-٢٣: ٩، بشارة لوقا )َخِسَرَها؟ َأوْ  َنْفَسهُ  َوَأْهَلكَ  ُكلَّهُ  اْلَعاَلمَ  َرِبحَ  َلوْ  اِإلْنَسانُ  َیْنَتِفعُ  َماَذا َألنَّهُ 
٢٥ 

 !إن اآلالم والضیقات والتجارب ما هي إال بذار
لقد وضع اهللا قوانینًا ُمتعددة عندما خلق هذا العالم المادي، وكما نعرف فإن القانون هو 

، فعلى سبیل المثال، فقد وضع اهللا قانون الجاذبیة وهو قانوٌن یعمل دائمًا یعمُل دائماً  شيءٌ 
البذار، والوقت، والحصاد عمل وضع قانون ومبدأ  وقد آخر، ما دام ال یتعارض مع قانونٍ 

 َوَحرٌّ  َوَبْردٌ  َوَحَصادٌ  َزْرعٌ  االْرضِ  ایَّامِ  ُكلِّ  ُمدَّةَ ( ٢٢: ٨سفر التكوین كما هو مكتوٌب في 
  ).َتَزالُ  ال َوَلْیلٌ  َوَنَهارٌ  َوِشَتاءٌ  َوَصْیفٌ 

۲۷ 
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إن البذرة یجب أن تموت في األرض وبخصوص مبدأ عمل البذار فإن المبدأ ُیبنى على 
، وٕان الثمار تحتوي أیضًا على الكثیر من البذار التي بدورها یجب أن تُثمرتحیا و قبل أن 

الموت أوًال : (البذار یشتمل على مرحلتین وهمامبدأ عمل إن إذًا ف. تموت أیضًا عندما ُتزَرعُ 
  .)ثم الحیاة أو القیامة ثانیاً 

 اْلِحْنَطةِ  َحبَّةُ  َتَقعْ  َلمْ  ِإنْ : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ  َاْلَحقَّ (: لقد أشاَر یسوع إلى صلبِه وقیامته قائالً 
: ١٢، بشارة یوحنا )َكِثیرٍ  ِبَثَمرٍ  َتْأِتي َماَتتْ  ِإنْ  َوَلِكنْ . َوْحَدَها َتْبَقى َفِهيَ  َوَتُمتْ  اَألْرضِ  ِفي
٢٤ 

ُكنا ننظُر إلى ظالل الموت التي في حیاتنا وكأنها بذاٌر فبالتأكید سنبتهُج ونفرُح كثیرًا  إذا
الثمر كما یفعل الُمزارع الذي یزرع محصول الذرة ویتوقع منه أن یحیا ثانیًة أو ما ُنسمیه 

 .الذي یأتي بعد موت البذار
إن نتائج إنفصالنا وُبعدنا عن اهللا هي موٌت وظالُل الموت، وُیمكن أن ُنسمیها لعنة بدًال 

الٍف من السنین بعد آدم ولد وبعد آ ،َوَحسبْ  یتوقف عند هذا الحد ملمن بركة، إال إن اهللا 
 یسوع ُصلب لقد. المرأة رحم في الرجل بذرةیسوع من إمرأة بواسطة كلمة اهللا كما تفعل 

من  أیام ثالثة بعد الموت من قام قدو ! الموت في یبقى لم ولكنه المادي، عالمنا في بالفعل
لقد أقام اهللا اآلب إبنه یسوع من بین األموات وقد هزم الموت وانتصر علیه وعلى . صلبه

، وكل ما كان یبدو بأنه اآلن جمیع ظالل الموت ومن ضمنها الظالل التي تجتاُز أنت فیها
لن طان النتیجة النهائیة فبالتأكید فلو َعَرَف الشی. مأساوٌي فقد تحول إلى بركةألٌم أو حدٌث 

 .ُیقنع الناس بحقیقة صلب یسوع
ضمن هذه بأن تكون ُكنت تعتقد أو َتُظُن بأن آالمك وضیقاتك الحالیة لیست ُمرشحة  إذا

العملیة، أو إن ُكنت تشعر بطریقٍة ما بأن وضعك الحالي هو خارج نطاق ُقدرة اهللا أو حتى 
 یةُمعجز قدرته الَفِكْر في قیامة یسوع وفي ف ،الرغبة في أن ُیساعدك ى اهللاَتُظُن بأنه لیست لد

 .مشاكلك وضیقاتكحل جمیع ل
قد تمزق ل .مالمح وجه ىالتعرف عل صعبلقد ُضِرَب یسوع بقسوة حتى أصبح من ال

د موته على قمشة كثیرة ومراهم ُأستخدمت لتكفینه بعأجسده على الصلیب، وكان ملفوفًا ب
رجاء،  البأمل و  بدوننى آالم الجحیم، وكان یبدو بأنه لقد ذاق یسوع وعابالفعل . الصلیب
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 َأُكونُ  َأَنا«: َوَأْیضاً  ؟»َوَلْدُتكَ  اْلَیْومَ  َأَنا اْبِني َأْنتَ «...( :ومع ذلك كله فقد تكلم إلیه اهللا قائالً 
 .ب٥: ١، رسالة العبرانیین )؟»اْبناً  ِليَ  َیُكونُ  َوُهوَ  َأباً  َلهُ 

فالقیامة ال تعني فقط العودة مرًة ُأخرى . ُمعجزیة من بین األموات طریقةلقد قام یسوع ب
 .١١إلى الحیاة كما حدث مع لعازر في بشارة یوحنا 

 ،كائٌن جدید الوجود نهإفذلك یعني بأنه قد ولد من جدید، أي عندما قام یسوع من الموت 
 ).الخلیقة الجدیدة(ب الُمقدس بـ الكتا یهُیسمهذا ما و 

ي من جنس آدم، ولكنُه قام جنسًا ، أأي رجل عادي من الجنس البشريلقد مات یسوع ك
، إذًا فبالنسبة ننتمي إلیه أنا وأنت أیضاً والذي ) الجنس البشري الجدید(ُمختلفًا جدیدًا 

قابل للفساد، ولكنها ستقوم وتتحول إلى بركات  يءندفنها مثل أي ش إننالضیقاتنا وآالمنا ف
 .وجواهر ثمینة لبناء أورشلیم الجدیدة والتي ُتمثل ملكوت اهللا

هو  أحد األسباب التي تجعل من الصعب علینا أن نؤمن بهذه الحقیقة بأن ُأؤمن إنني
نا وَضعفنا أكثر من النظر إلى قوة حیاة القیامة التي أعطاها یسوع جزَ ننا ننظُر دائمًا إلى عَ بأ
ف السنین الماضیة لم تضع تركیزها على حقیقة قوة آال، وُأؤمن أیضًا بأن الكنیسة عبر لنا

 .القیامة التي أعطاها لنا یسوع بواسطة الروح القدس الساكن فینا
الوالدة الثانیة، وعندما َقِبلنا كلمة اهللا المغروسة في قلوبنا، فقد  ونلناید عندما ولدنا من جد

إن العهد الذي بدم یسوع . ماتت طبیعتنا القدیمة، وُزِرَعت الحیاة الجدیدة األبدیة في أرواحنا
أخذنا نحن َدَم یسوع الطاهر وأخذ هو َدَمنا الفاسد والملوث باإلثم لقد . َغَیَر َدَمنا الروحي

 .خطیةوال
وال  خطیة، فإن هذه الحیاة الجدیدة لیست خاضعة لل٦وكما هو الحال في رسالة رومیة 

 .للموت، وأیضًا لیست خاضعة لألمراض واألسقام وال حتى اللعنات
 َلنْ  اْلَخِطیَّةَ  َفِإنَّ : (نسخة الكتاب الُمقدس الُموسعة -١٤: ٦یقول في رسالة رومیة 

ین لفیض غنى اهللا خاضع" النِّْعَمةِ  َتْحتَ  َبلْ  "كالعبید" النَّاُموسِ  َتْحتَ  ُتمْ َلسْ  َألنَُّكمْ  َتُسوَدُكمْ 
 .")ورحمته

أن هذه الحیاة الجدیدة قد بالصعب للكثیر من المؤمنین هو بأنهم ال یرون  يءإن الش
وصوًال إلى  لكي تنمو بصورة ُمستمرة وهي تحتاج إلى الغذاء ،كالبذار ي داخلهمف تْ سَ ُغرِ 

مرحلة النضوج الكامل، وكذلك فإن هذه الحیاة الجدیدة یتم رعایتها وتهذیبها من خالل 
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وأیضًا من خالل اإلعتراف بخطایانا  ،وطاعتها عالقتنا مع الرب ومن خالل إستقبالنا لكلمته
الُجزء ، وأن ُنسلم للرب أیضًا ذلك وتسلیمها له بالكامل للرب بصورة ُمستمرة وُمنتظمة ودائمة

لمحبة الحقیقیة، وأن نتكلم باستمرار بكلمة اهللا ضد األرواح ُوفقًا لمن حیاتنا الذي ال یسلك 
مراضنا وعجزنا الشریرة، وبهذه الطریقة فإن حیاتنا ستنمو وتنضج وُتصبح أقوى بكثیر من أ

 .واللعنات التي تعمل في حیاتنا وُتحاربنا
 .حلوة المذاق إن بذار الضیقات واآلالم ستُنِتُج ثماراً 

إن الثمار ستكون حلوة المذاق، وستحمل في داخلها بذارًا أكثر ألجل الحصاد الجدید 
 َوُیَكثِّرُ  َسُیَقدِّمُ  ِلَألْكِل، َوُخْبزاً  ِللزَّاِرعِ  ِبَذاراً  ُیَقدِّمُ  َوالَِّذي(. الذي سیتبارك من خالله الكثیرین

 ١٠: ٩رسالة كورنثوس الثانیة ، )ِبرُِّكمْ  َغالَِّت  َوُیْنِمي ِبَذاَرُكمْ 
َتَحول (، وُتسمى أیضًا بـ )الُنصرة والَغَلبة(إن هذه العملیة التي ُقمُت بوصفها ُتسمى بـ 

، وهذا هو موضوع وجوهر هذا )إلى جواهر ثمینة "النفایات"والُمعاناة  الضیقات واآلالم
في طریق وأسلوب  ُقُدمًا والثبات ضيِّ بمزیٍد من التفاصیل لُنساعدك على المُ نتكلم سالكتاب، و 

 .هذا حیاة الُنصرة والَغَلبة
األمور تشعر باإلستیاء والتذمر من بذار األلم التي في حیاتك، ومن و إذًا َتشكو فلماذا 

ومن قلة وانعدام الُفَرص، ومن األمراض، أو حتى السلبیة التي ُتسبب لك األذى والضرر، 
 ؟اُألخرى والمؤلمة الُمتعددة آخره من األمورمن خسارة عالقٍة ما في حیاتك، إلى 

فبكل تأكید فإن الشیطان هو الذي یأتي بهذه األمور على حیاتك، ! وَتَهَللْ  بتهجإفرح وا
رسالة كورنثوس األولى تقول . لكي تكون بركًة لحیاتك وُتَعدُ  ولكنها في نفس الوقت ُتَجَهزُ 

 ).اْلَمْجدِ  َربَّ  َصَلُبوا َلَما َعَرُفوا َلوْ  َألنْ  - الدَّْهرِ  َهَذا ُعَظَماءِ  ِمنْ  َأَحدٌ  َیْعَلْمَها َلمْ  الَِّتي( ٨: ٢
بذلك ُنعطي هللا  فإننامجدًا هللا ألجل الُنصرة والفرح، وبینما نحن َنسیُر في طریق اآلالم 

 .لكي یعمل من خاللها في حیاتنا ةالُفرص
 .أنت تقوم به ءيالَغَلبة هي أكثر من ُمجرد شو إن الُنصرة 

نحصل علیه من خالل الضیقات  يءأؤمن بأن الُنصرة هي أكثر من ُمجرد ش إنني
الَغَلبة هي عملیة أساسیة وحیویة جدًا و الُنصرة أؤمن بأن و مع إنها تتضمن ذلك،  اتوالمشق

 .ُه لشعبهُ ِلمُ لما ُیرید اهللا أن ُیع
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بأن أؤمن بأن ُمعظم الكتاب الُمقدس یتحدث عن الُنصرة والَغَلبة، وأؤمن أیضًا  إنني
الَغَلبة التي بحسب إرشاد كلمة اهللا هي الطریقة الوحیدة التي ُیمكن من خاللها و الُنصرة 

أهمیة  واُیرید لشعبه بأن ُیدرك اهللا بأنأؤمن  إنني. إنجاز وٕاتمام العمل الذي یرغب به قلب اهللا
متیازات وا فوائد على وایحصل التوعیة المؤمنین لئ، و ممرحلة وهذه العملیة في حیاتههذه ال

 .تحدث معهم ُصدفةمجرد فقط ویظنون بأنها هذه العملیة 
تعلیم وتشجیع شعبه، وبذلك أؤمن بأن غرض اهللا األساسي من هذا الكتاب هو  إنني

أؤمن بأن اهللا یرغب  إنني. في السماء كذلك على األرضكما هي ستتم أغراضه ومشیئته 
بأن اهللا لدیه أؤمن و  ،في أن ُیخفف األلم والُمعاناة لألجیال القادمة، ألوالدنا وأوالد أوالدنا

 .یغلبون في هذه األرض وفي الحیاة األبدیة أیضاً و ُمكافأت للذین ینتصرون 
 أكثر تتعرف علیهلكي وَجَذَبَك إلیه أؤمن بأن اهللا وضع هذا الكتاب بین یدیك  إنني

 !، أو ربما قد تكون هذه هي المرة األولى التي تتعرف بها على اهللاوأكثر
 .إن الُنصرة والَغَلبة تُنِتُج كرازةً 

 ٣٠٠تقریبًا حوالي تربح إن التاریخ یشهد بأن الكنیسة في القرن المیالدي األول كانت 
كثیٌر ُمقارنًة مع ما یحدث ، وهذا العدد هو تُقدمهُ  نفس إلى المسیح في ُمقابل ُكَل شهیٍد واحدٍ 

 .في زماننا الحاضر
ألجل  بالحقیقة عندما یتغلب المؤمن وینتصر على آالمه وضیقاته فهو ُیعتبُر شهیداً 

، بالمعنى الحرفي ألن یكون شهیدًا ویموت جسدیاً  بالضرورةملكوت اهللا، فأن المؤمن لیس 
 ١٢رسالته إلى أهل رومیة لكن، علیه أن یحیا كذبیحة حیة هللا كما قال بولس في 
اهللا أن  صیة، لكنه یتعلق باهللا وما ُیریدإن هذا األمر ال یتعلق كثیرًا بك وبظروفك الشخ

 .ُیتممُه لخالص هذا العالم من خالل حیاتك أنت
 !خصیصًا لك وُمصممةإن جواهرك مصنوعة 

ملكوت اهللا كانت مصنوعة  -مدینة اهللا أساسات من سفر الرؤیا بأن  ٢١ األصحاحُیرینا 
ذلك یدل على وجود أؤمن بأن  إنني. ١٢من الجواهر واألحجار الكریمة والتي كان عددها 

قد  .ومتنوعة ُمختلفةوظروف أنواع ُمختلفة وُمتعددة من الجواهر ألشخاص ُمختلفین ومواقف 
إلختبار شخص آخر، أو قد تكون  ُمشابهٌ  حصل علیهت ذيال یكون إختبار الُنصرة والَغَلبة ال
 توقعاتنا، وال یجب علینا أن ُنجرب اهللا وأن ُنملي علیه كذلك لكن في حاالٍت نادرة جداً 
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امًا أمام ُنغلق الباب تم إنناالُنصرة والَغَلبة، فعندما نفعل ذلك ف للنتیجة النهائیة لمرحلة وعملیة
ما فتمسك بها جیدًا  ا ُحلمًا أو رؤی، وعلى كل حاٍل فإن أعطاك اهللاتدفق قوة اهللا لحیاتنا

أو المشیئة  اوصلي ألجل تحقیقها وال تسمح ألي شخٍص بأن ُیثنیَك عن تحقیق تلك الرؤی
، فإنه من األفضل لك بأن یكون لدیك حلٌم كبیٌر وٕان كان لم یتحقق بعد من اإللهیة لحیاتك

، وهو سیهتم بك جیدًا ورأوفٌ  حنانٌ إن اهللا هو إلٌه . أو حلم على اإلطالق اأن تكون بال رؤی
 .الُمختلفة والُمتنوعة الظروفكما َفَعَل معي في 

َیْفَعَل  َأنْ  َواْلَقاِدرُ ( ):النسخة الُموسعة للكتاب الُمقدس( ٢٠: ٣رسالة أفسس تقول 
نحلم أو  َأوْ  َنْطُلبُ  َما ُكلَّ  َحْصرٍ  ِبالَ  َیُفوقُ  َما ِفیَنا، اْلَعاِمَلةِ  لقدرتُه وقوتهُ  َوْفقاً  وُیتِمْم،
رُ   ).َنَتَصوَّ
 .تُبینها بأكثر وضوحٍ  ینابیع في الصحراءالُمقتبسة من كتاب  تأملیةال صالةال إن
 ِإَلهُ  ِباْسِمكَ  َیْدُعوكَ  الَِّذي الرَّبُّ  َأَنا َأنِّي ِلَتْعِرفَ  اْلَمَخاِبئِ  َوُكُنوزَ  الظُّْلَمةِ  َذَخاِئرَ  َوُأْعِطیكَ ( 

 ٣: ٤٥ إشعیاء سفر ،)ِإْسَراِئیلَ 
 لنا ُتروى وُمبلطة، وحدیثة عصریة شوارع لندن لمدینة تكون أن وقبل عدیدة سنینٍ  قبل

 َیحظى لم بأنه حیاته فترة خالل روسكین ُعِرفَ  وقد ،روسكین حیاة في حدثت واقعةً  قصةً 
 یومٍ  وفي یعبدُه، كان الذي اإلله صالح عن خاللها من یشهد أن یستطیع واحدةٍ  بفرصةٍ  ولو
 وَشَخَص  صدیقه إلتفت أصدقاءه أحد مع لندن شوارع إحدى في یتمشى كان وبینما األیام من
 "!والكریهة الُمقززة األشیاء وهذه القذارة هذه ما: "قائالً  علیهِ  ُمعلقاً  لالشمئزاز مثیرٍ  بشكلٍ  إلیه
. آنذاك لندن شوارع منه ُتعاني كانت الذي والَوَحل ُمْشَمِئزّ ال الحال إلى ُمشیراً  ذلك صدیقه قال
 سیئةً  لیست الشوارع فإن هذا كل من فبالرغم صدیقي، یا َتَمَهل: "قائالً  روسكین علیه فردَ 

 الُمثیرة واألشیاء المواد هذه منها تتكون التي العناصر هي ما لي ُقلتَ  هال. ترى كما للغایة
 لقوانینها وفقاً  ُجزیئاتها تتبلور عندما التي الرمل مادة من أوالً  تتكون إنها نعم، لإلشمئزاز؟

 بطریقة ُجزیئاتها تترتب وعندما ،جداً  وجمیلة نظیفة بیضاء رمالٍ  إلى تتحول فهي الطبیعیة
 ذات الكریمة األحجار على خاللها من فسنحصل الطبیعیة للقوانین وفقاً  وُمرتبة نظامیة
 . لها َمثیل ال التي البراقة األلوان

 والعناصر أیضًا، الطین فلدینا نعم، هذا، الَوحل ُمستنقع في أیضاً  لدینا ماذا لننُظر واآلن
 على فسنحصل الطبیعیة لقوانینها وفقاً  الطین ُجزیئات تترتب فعندما الطین، منها یتكون التي
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۳۳ 

 التلوث هذا شارتإن في أسَهَمتْ  التي اُألخرى المكونات هي ما. جداً  والالمع البراق الیاقوت
 یكتمل عندما الُسَخام إن ،الجو لوثت ُیسبب الذي امالُسخَ  مادة نعم، لندن؟ في الحاصل

 نقوم وعندما الماء، وهو جداً  مهمٌ  ُعنصرٌ  أیضاً  یوجد ولكن الماَس، ُیشكل فإنه ُجزیئاته تبلور
 الكمال الرائعة الندى قطرة ُیشكل فأنهُ  الطبیعیة لقوانینه وفقاً  وتنقیته الماء قطیرت بعملیة

 الُموحلة اإلنسان صورة بأن لنا َیظهرُ  هذا ومن الجمیلة، الزهرة قلب في تتواجدُ  التي والجمال
 تلك من لیستخرج بوسعه ما كل سیعمل اهللا وٕان ،الخالق اهللا صورة في َمخفیة لوثةوالمُ 

 ١ .الجمیلة الندى وقطرات والماَس  الالمع، والیاقوت الكریمة، األحجار الموحشة الصورة
 

 كویلیر. أل. تي
 

 لبناءل ُعمال ُمساعدة مطلوب: إعالن
 السماویة، أورشلیم مدینة لبناء مفتوحةو  حالیاً  ُمتاحة محدودٍ  لعددٍ  شاغرة وظائف توجد

 رب وٕان ُممتازة، وبأجورٍ  ،الناصري یسوع هو وبانیها اهللا یهوه هو المدینة ُمصمم بأن علماً 
 الفوائد وتتضمن ،فقط واحدةٍ  عملٍ  ساعةَ  ُمقابل في كاملٍ  یومٍ  أجرة لدفع اإلمكانیة لدیه العمل

 أنواع جمیع من وحمایة كاملًة، التقاعد أجور ودفع صحیًا، تأمیناً  اإلضافیة واإلمتیازات
 .مجانیة ونفسیة عاطفیة إستشارة أیضاً  وتوجد ،اإلحتیاجات جمیعل تسدیدو  الشرور،
 جدیدة أقسام لبناء الشخصیة العمل رب وُممتلكات أدوات إستخدام یتضمن العمل إن
 ).السماویة أورشلیم( الُمسماة بالمدینة خاصة وُمكتملة ُمتعددة

 :المؤهالت
 لیتحولوا) اإلختبار فترة خالل( للتغییر یخضعوا أن بالعمل الرغبة لدیهم من جمیع على

 األصحاحو  متى بشارة في المكتوب السیاق بحسب حكیمات عذارى إلى جاهالت عذارى من
٢٥ 

 أَمَلُهم وخاب باإلحباط شعروا قد العمل لهذا السابق في تقدموا الذین من الكثیر إن :تنبیه
 رب( السید كان التي األدوات بأن إكتشفوا عندما اإلختبار فترة أثناء العمل وتركوا ورجائُهم

 ب ،۱۹٦٦ للنشر، زاندیرفن دار. العظیم الشالل ۳ دیسمبر لشھر ،۲ الصحراء في ینابیعٌ ... إي تشارلز: السیدة. البقر راعي ۱
 ۳٤۰ ،۳۳۹ ب

                                                           



 الجواهر إلى النفایات من - الثاني الفصل

 كانوا التي والعوائق وأمراضهم وضعفهم وعجزهم مشاكلهم، هي كانت یستخدمها) العمل
 قوة وأبَطلَ  بدمه غطاهاو  غسلها وقد نفسه، السید صلیب على ُكلها ُوِضَعتْ  والتي یواجهونها،

 بـ ُتدعى والقیمة الجودة عالیة بناء مواد إلى ُمذهلة بطریقة وَحَوَلها بداخلها التي الُمدمرة الشر
 .والَغَلبة الُنصرة عملیة وَبرَهنَ  أثَبتَ  الوقت ولكن ،)الثمینة الجواهر(

 التي األدوات هذه بأن یقول الذي الخاص همتفكیر  نمط على البقاء الكثیرون َفَضلَ  لقد
 نهایة في سیدهم عادَ  وعندما الجاهالت، العذارى فكرت مثلما لهم أعداءٌ  هي اهللا یستخدمها

 .سیدهم وجه على حتى التعرف بإمكانهم ُكنْ یَ  فلم اإلختبار فترة
 عذارى إلى جاهالت عذارى من والتحول منهم للقلیلین حدثت التي التغییر عملیة بعد

 في خامال موادال أنواع وأجود أثَمنَ  أیدیهم بین یحملون كانوا بأنهم وأدركوا إكتشفوا حكیمات
 علیه ووضعوها المسیح صلیب في وضیقاتهم مشاكلهم وَغَطسوا َغَمسوا وعندما ،كله الكون

 وكانت صداقة، إلى عداوة من حالوة، إلى مرارة من والضیقات المشاكل تلك طبیعة تحولت
 مع ترعى الذئاب وكأن رأوا بالفعل بأنهم منهم البعض َوَصفَ  وقد الوصف، تفوق الُمكافأة
 .الحمالن
 :بـ اإلتصال التقدیم في الراغبین األشخاص على

 شخص الروح القدس
 

 الري تشیكوریف
 ١٩٩١ )یونیو( حزیران ١٣

۳٤ 



 بولس الرسول) نفایات( وضیقات آالم - الثالث الفصل

 الفصل الثالث
 الرسول بولس )نفایات( آالم وضیقات

 إلى المیراث الحقیقي الرئیسي لدخَ المَ 
 

لقد ! بإمكاننا أن نختبر ِهبات وَعطایا قوة قیامة یسوع المسیح وملكوته ُهنا على األرض
األشخاص الُضعفاء والذي یتكلم عن  ٢٠أخبرنا یسوع عن الَمَثْل الذي ُذِكَر في بشارة متى 
. قال بأن األولون سیكونون آخرون وقد ،الذین سیتمكنون من إختبار الملكوت قبل األقویاء

إن الشخص الذي ُذِكَر في القصة والذي أصبح أوًال كان قد َعِمَل لساعة واحدة فقط، بینما 
 .َعِمَل الباقون أغلب ساعات النهار

 بشدة یهتفون الجموع اإلسبانیة تتكلم التي الدول إحدى في كنت بینما مؤخراً  شاهدتُ  لقد
 واحدة لساعةٍ  َعِملَ  الذي الشخص" علیها مكتوبٌ  الفتاتٍ  َحَملواوَ  القصة لهذه سماعهم بعد
 .فقط واحدة لساعة َعِملوا الذین األشخاص من لكونهم جداً  یفتخرون كانوا لقد". فقط

 أن وُأریدُ  ،كثیرةً  مراراً  رسائله في عنها َعَبرَ  وقد الحقیقة، هذه بولس الرسول أدركَ  لقد
 ندماعف آنذاك، بولس الرسول شعور كان كیف وضحأل المقدس الكتاب من موقفین أقَتِبَس 
 في َذَكَرها التي األمور قائمة من بالفعل ُیعاني كان ربما فإنه الشیطان مالك وأصابهُ  َلَطَمهُ 
 الیهود ِقَبلْ  من مراتٍ  خمس دْ للَجلّ  تعرض نهبأ ضمنها من والتي ١١ الثانیة كورنثوس رسالة
، اْلُعْمقِ  ِفي قضى اللیل والنهارو  السَِّفیَنةُ  هبِ  اْنَكَسَرتْ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  ،مرة كل في دةجلّ  ٣٩

 ِفي َأْخَطارٍ و . اُألَممِ  ِمنَ  ْخَطارٍ تعرَض ألرقة من اللصوص، ستعرَض ألخطار السلب وال
یَّةِ  ِفي ْخَطارٍ ألَ  أیضاً  وتعرَض  ،اْلَمِدیَنةِ   وقد ،َكَذَبةٍ  ِإْخَوةٍ  ِمنْ  َأْخَطارٍ و  ،اْلَبْحرِ  ِفي َأْخَطارٍ و  ،اْلَبرِّ
 بالكنائس یهتم أن علیه كان فقد كله هذا ومع والُعْرِي، والبرد والعطش للجوع أیضاً  تعرَض 
 والُمضایقات والحروب المشاكل من الكثیر تواجه كانت والتي تأسست التي الجدیدة

 قادة من كانوا الذین الكذبة األخوة عن التاریخ َسَجَلهُ  ما إلى وباإلضافة هذا ،واإلضطهادات
 بولس الرسول كان التي النعمة رسالة وُیحاربون ُیهاجمون كانوا والذین صلییناأل الیهود
 .بها یكرز

۳٥ 
 



 الرسول بولس) نفایات(آالم وضیقات  -الفصل الثالث 

 ِإَلى َتَضرَّْعتُ  َهَذا ِجَهةِ  ِمنْ ( :كالتالي واجهه ما ُكل عن بولس الرسول إجابة كانت لقد
ِتي َألنَّ  ِنْعَمِتي، َتْكِفیكَ «: ِلي َفَقالَ . ُیَفاِرَقِني َأنْ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  الرَّبِّ  ْعفِ  ِفي ُقوَّ . »ُتْكَملُ  الضُّ
َعَفاِت  ُأَسرُّ  ِلَذِلكَ . اْلَمِسیحِ  ُقوَّةُ  َعَليَّ  َتِحلَّ  ِلَكيْ  َضَعَفاِتي، ِفي ِباْلَحِريِّ  َأْفَتِخرُ  ُسُرورٍ  َفِبُكلِّ   ِبالضَّ

ُروَراتِ  َوالشََّتاِئمِ  یَقاِت  َواِالْضِطَهاَداتِ  َوالضَّ  َضِعیفٌ  َأَنا ِحیَنَما َألنِّي. اْلَمِسیحِ  َألْجلِ  َوالضِّ
 ١٠-٨: ١٢ الثانیة كورنثوس رسالة ،)َقِويٌّ  َأَنا َفِحیَنِئذٍ 

 كل إحتمل قد بأنه بولس الرسول َیُقلْ  فلم ،"ُسُرورٍ  َفِبُكلِّ : "قال بولس الرسول بأن الحظ
 .له بالنسبة رائعة قیمة وذات وُمربحة ُمفیدة أموراً  كانت نهابأو  بل فقط، األمور هذه

 الطریقة؟ بهذه ُیفكر أن بولس الرسول َجَعلَ  الذي ما ُهنا، والسؤال
 كما َتَعَلَمها التي األمور بعض وٕالى بولس الرسول ذهن داخل إلى سریعة بنظرة ُنلقيلِ 
 ٣ فلیبي رسالة في موضحة هي

 وحتى حیاته، في أنجزها التي واألمور فیه، التي القوة ُنقاط بولس الرسول َسَردَ  لقد
 .بها ُوِلدَ  التي اإلمتیازات
 ١١-٤: ٣ فلیبي رسالة
 اْلَجَسدِ  َعَلى َیتَِّكلَ  َأنْ  آَخرُ  َواِحدٌ  َظنَّ  ِإنْ . َأْیضاً  اْلَجَسدِ  َعَلى َأتَِّكلَ  َأنْ  ِلي َأنَّ  َمعَ ( ٤ عدد

 ).ِباَألْوَلى َفَأَنا
 ِسْبطِ  ِمنْ  ِإْسَراِئیَل، ِجْنسِ  ِمنْ  الثَّاِمِن، اْلَیْومِ  ِفي َمْخُتونٌ  اْلِخَتانِ  ِجَهةِ  ِمنْ ( ٥عدد 
یِسيٌّ  النَّاُموسِ  ِجَهةِ  ِمنْ . اْلِعْبَراِنیِّینَ  ِمنَ  ِعْبَراِنيٌّ  ِبْنَیاِمیَن،  .)َفرِّ
 .)َلْومٍ  ِبالَ  النَّاُموسِ  ِفي الَِّذي اْلِبرِّ  ِجَهةِ  ِمنْ . اْلَكِنیَسةِ  ُمْضَطِهدُ  اْلَغْیَرةِ  ِجَهةِ  ِمنْ ( ٦عدد 

 فائدة أو قیمة أیة بال هي هذه القوة وُنقاط مصادر جمیع بأن قائالً  حدیثهُ  ستطردَ ا ثُم
 . أعظم آخر يءٍ بش ُمقارنتها تمت ما إذا بالفعل

 على قیمة أیة بال هي األمور هذه جمیع نأب َیُقل لم بولس الرسول بأن الحظ ولكن
 .الوجود في يءٍ ش بأعظم ُمقارنتها تمت ما إذا نفع أو قیمة بال أنها قال لكنه اإلطالق،
  .)َخَساَرةً  اْلَمِسیحِ  َأْجلِ  ِمنْ  َحِسْبُتهُ  َقدْ  َفَهَذا ِرْبحاً  ِلي َكانَ  َما َلِكنْ ( ٧عدد 
وهو بقایا فضالت  َرْوثالأي ( َخَساَرةً  َأْیضاً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْحِسبُ  ِإنِّي َبلْ ( ٨عدد 
 اَألْشَیاِء، ُكلَّ  َخِسْرتُ  َأْجِلهِ  ِمنْ  الَِّذي َربِّي، َیُسوعَ  اْلَمِسیحِ  َمْعِرَفةِ  َفْضلِ  َأْجلِ  ِمنْ ) الحیوانات

 .)اْلَمِسیحَ  َأْرَبحَ  ِلَكيْ  ُنَفاَیةً  َأْحِسُبَها َوَأَنا

۳٦ 
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 اْلِبرُّ  اْلَمِسیِح، ِبِإیَمانِ  الَِّذي َبلِ  النَّاُموِس، ِمنَ  الَِّذي ِبرِّي ِلي َوَلْیَس  ِفیِه، َوُأوَجدَ ( ٩عدد 
 .)ِباِإلیَمانِ  اهللاِ  ِمنَ  الَِّذي

 في بشدة تظهر والتي قیامته من تتدفق التي القوة أي( ِقَیاَمِتهِ  َوُقوَّةَ  َألْعِرَفُه،( ١٠ عدد
 .)ِبَمْوِتهِ  ُمَتَشبِّهاً  آَالِمِه، َوَشِرَكةَ  ،)المؤمنین حیاة

أي الُمستوى الذي یرفعني من بین األموات ( اَألْمَواِت  ِقَیاَمةِ  ِإَلى َأْبُلغُ  َلَعلِّي( ١١عدد 
 .))وبینما أنا في الجسد

 .حیاته في عملیة أساسات على یرتكزو  عملیاً  شخصاً  بولس الرسول كان لقد
 ألهل َكَتبَ  حیاته تغیرت عندما ولكن أنجزُه، ما بسبب أهمیته بولس الرسول إكتسب لقد
 َكَعبدٍ  َبلْ  النَّاَس، ُیْرِضي َكَمنْ  اْلَعْینِ  ِبِخْدَمةِ  الَ  َیخِدمُ  رجلٌ  بأنه ٦: ٦ لهم رسالته في أفسس

 ،فقط المسیح في الحقیقیة هویته في َتكُمنُ  الحقیقیة أهمیته بأن النهایة في أدَركَ  وقد ،ْلَمِسیحِ ل
 :التالیة الصیغة هذه بحسب أهمیتهُ  كانت فقد اإلعالن لهذا ووفقاً 

 هویتي الشخصیة= نظرتك الشخصیة ألدائي ذلك العمل + كیفیة أدائي للعمل 
 .سوف أقوم بإعادة صیاغة ما قالُه الرسول بولس في رسالة فلیبي

 وُمتفوقٌ  عالٍ  تعلیمٌ  ولدي جدًا، وُمتدینة ُممیزة عائلة في ولدتُ  قد بأنني أعرف أنا ُأنظر،"
 الناس من وقلیلٌ  بالفعل، ُمجتهداً  رُجالً  ُكنت فقد ورائٍع، ُممتازٍ  بشكلٍ  عملي أنجزتُ  وقد جدًا،

 وُملفتاً  ُمهماً  شیئاً  رأیتُ  فقد ،كلهُ  هذا ومع ،ُمنافستي أو مواكبتي باستطاعتهم كانُهْم من 
 ضیقاتي بسبب ناتجة ثمارٌ  هي خدمتي وفي حیاتي في أراها التي الثمار نأب وهو للنظر

 لقد. الطبیعیة قوتي بواسطة ُأنجزهُ  أن ُیمكنني يءش أي الكثیر تفوق الثمار تلك وٕان وآالمي،
 جداً  كثیراً  ثمراً  أنتجت وآالمي ضیقاتي في العاملة یسوع قیامة قوة إن! األمر ذلك أدهشني

 التي قیامته لقوة إشتیاقٌ  لديَ  فأنا ذلك وبسبب! بُمفردي أنا ُأنجزهُ  أن أستطیع ما جمیع یفوقُ 
 جمیع هوَ  ُیحِولَ  أنب ُأَفِضلُ  وأنا ،نفایة اُألخرى األشیاء كل أحِسبُ  وأنا حیاتي، في تعمل

 ".حیاتي أیام من یومٍ  كل في ثمینة جواهر إلى وآالمي ضیقاتي
 ِفي اْفَرحُ  اآلنَ  الَِّذي: (قائالً  ٢٤: ١ كولوسي رسالة في أیضاً  بولس الرسول أشارَ  لقد
 ).اْلَكِنیَسةُ  ُهوَ  الَِّذي: َجَسِدهِ  َألْجلِ  ِجْسِمي ِفي اْلَمِسیحِ  َشَداِئدِ  َنَقاِئَص  َوُأَكمِّلُ  َألْجِلُكْم، اَالِمي

 میراثه على للحصول الرئیسي الَمدَخل هي بولس الرسول وآالم ضیقات كانت لماذا
 ؟الحقیقي

۳۷ 
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 كثیرة لعناتٍ  لدیهم منا والبعض ،ینالسابق أسالفنا بسبب اللعنة تحت جمیعنا ولدنا لقد
 بالوراثة نتقلتوا إلینا ءتجا كلها وهذه وعظیمة، كثیرة بركاتٍ  لدیهم اآلخر والبعض وعظیمة،
 أبٌ  من ُأصولنا َتنَحِدرُ  جمیعاً  فنحن ذلك، ومع السابقین، وأجدادنا آبائنا بحسب الطبیعیة

 .هللا طاعته وعدم عصیانه بسبب اللعنة تحت أیضاً  وجمیعنا نفسهُ  وضع الذي آدم وهو واحدٌ 
 على نحصل ال وٕاننا الشخصي، إختیارنا بحسب وذلك الثاني المیالد قبلنا فقد اآلن وأما
 .إفتراضیة بصورة الجدید الروحي النسل في وشمولنا دخولنا بسبب تأتي التي البركات
 . الشخصي باختیارنا أیضاً  علیها نحصل ولكننا ،النعمةب علیها نحصل نحن فبالتأكید

 كیف ُیمكننا أن نختار ذلك؟: والسؤال هو
 ُكلها حیاتهم ویقضون والُمهمة األساسیة النقطة لهذه یفتقدون المؤمنین من العدید إن
 .ورثوها التي اللعنات من ُیعانون
 من لحیاته حدث الذي التغییر وفوائد ُممیزات ١٥ التكوین سفر في إبراهیم أبانا إختبر لقد
 الجینات DNA( الجدید الروحي المیراث إلى السابقین أسالفه بسبب ورثها التي اللعنات
 إنف ذلك ومع ،اهللا وبین بینه بالدم ُصِنعَ  الذي عهدال بواسطة اهللا في له الذي) اإللهیة الوراثیة
 وكان الذبیحة قطع َبْینَ  َیُجوزُ  َنارٍ  َوِمْصَباحُ  ُدَخانٍ  َتنُّورُ  كان لقد .دمهِ  بسفكِ  ُقمْ یَ  لم إبراهیم

 .عمیقٍ  ُسباتٍ  في إبراهیم كان بینما الملموسة المادیة اإلظهارات من كنوعٍ  یبدو
 كلمات بواسطة إبراهیم إلى الدم في الكامنة فوائدالو  متیازاتاإل جمیع بالفعل تحولت لقد
 .البركة تلك أو العهد ذلك متیازاتبا یتمتعون لوایزا ال الیوم الیهود بأن أؤمن إنني. العهد

 كلمتهُ  َسِمعنا ذاإ البركة على سنحصل بأننا اهللا أعلن ٢٨ األصحاحو  التثنیة سفر في
 ٣٠ التثنیة سفر وفي كلمتُه، ُنطیع ولم نسمع لم إن َسُنلَعنُ  بأننا أیضاً  وقال ها،وأطعنا
 أو البركة الموت، أو الحیاة إما نختار أن وعلینا إختیارین لدینا بأنه قائالً  حدیثه یستطرد
 .بها ننطق التي الكلمات خالل من یتم اإلختیار ذلك وٕان اللعنة،
: ٣٠ التثنیة سفر في جاءَ  ما ١٠ رومیة أهل إلى رسالته في بولس الرسول إقتبس لقد

 َجَعلتُ  َقدْ . اُْنُظرْ  .ِبَها ِلَتْعَمل َقلِبكَ  َوِفي َفِمكَ  ِفي ِجّداً  ِمْنكَ  َقِریَبةٌ  الَكِلَمةُ  َبلِ : (یقول إذ ١٤
 إن حقیقة توضیح في ذلك بعد ویستمر ).َوالشَّرَّ  َوالَمْوتَ  َوالَخْیرَ  الَحَیاةَ  ُقدَّاَمكَ  الَیْومَ 

 هي نسمعها التي الكلمات وٕان أیضًا، كلماتنا في كما قلوبنا في وموجودة كامنة إختیاراتنا
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 تقم لم ما ثابتةو  ُمستمرة بصورة ما شخصٍ  كالم ُتطیعَ  أن ُیمكنك ال. أیضاً  ُنطیعها التي
 .بصورة مستمرة كالمه بسماع
 إن دمه یشربوا وأن جسده یأكلوا أن علیهم بأن ٦ یوحنا بشارة في الجموع یسوع أخبر لقد
 َكِثیُرونَ  َرَجعَ و  هذا كالمه بسبب نالكثیرو  َتَعَثرَ  اْلَوْقتِ  َهَذا ِمنْ و  األبدیة، الحیاة ُیریدون كانوا
 الجینات حقیقة عن یسوع َكَشفَ  وبعدها ،َمَعهُ  َیْمُشونَ  َیُعوُدوا َوَلمْ  اْلَوَراءِ  ِإَلى تَالِمیِذهِ  ِمنْ 

وحُ : (یقول إذ ٦٣: ٦ یوحنا بشارة في بدمه الذي والعهد الروحیة الوراثیة  الَِّذي ُهوَ  َالرُّ
ا. ُیْحِیي   ).َوَحَیاةٌ  ُروحٌ  ُهوَ  ِبهِ  ُأَكلُِّمُكمْ  الَِّذي َاْلكَالمُ . َشْیئاً  ُیِفیدُ  فالَ  اْلَجَسدُ  َأمَّ

 الالویین سفر في مكتوبٌ  هو كما الدَّمِ  ِفي ِهيَ  والحیاةَ  اْلَجَسدِ  َنْفَس  فإنَ  ُأخرى وبكلماتٍ 
 كلمة( الكلمات في هي الروحیة الوراثیة الجینات أو الروحیة الحیاة فإن وبالتالي ،١١: ١٧
 ).اهللا

 من النازل الَمنْ  ،)الحیة اهللا كلمة( الكلمة هو بأنه یوحنا بشارة في یسوع أشارَ  لقد
 یأكلون إسرائیل شعب كان هل الَمْن؟ هذا من نأكل المرات من كم: هو ُهنا والسؤال السماء،

 أتناول أن عليَ  یجب لماذا: یقولون البعض إن ؟فقط مذاقهُ  یتذكروا لكي شهرٍ  ُكلَ  مرةً  الَمنْ 
 .الماضیة السنة اهللا كلمة من درسته ما أتذكر أن بإمكاني فأنا یومیًا؟ الَمنْ  هذا من

 أسالفك من ورثتها التي وحتى الصلیب على لعناتك جمیع بالفعل یسوع َتَحَملَ  لقد
 بواسطة البركات وجمیع الجدید، نسله من هو ما ُكل ثَ رِ لتَ  الُفرصةَ  لك أتاح وقد ،السابقین

 بالفصح تحتفل أن ُترید ُكنت إن اآلن لك هو فاإلختیار حال، أیةِ  وعلى بدمه، الذي العهد
 بواسطة لك الُمتاحة البركات جمیع ضمنها ومن له هو ما ُكل َتِرثَ  لكي كلمته خالل من

 .صلیبه
 فذلك وُتطیعُه، منه تسمعه ما قدر على وبركاته اهللا وعود َتِرثَ  وأن تختبر أن ُیمكنك

 یتكلم التي غیر ُأخرى لكلماتٍ  سمعت وٕان لكلمتُه، وطاعتك سماعك على باألساس یعتمد
 أسالفك ومن عائلتك من ورثته الذي الطبیعي میراثك ستستقبل بذلك فإنك وأطعتها الرب بها

 .اللعنات هي والحتمیة النهائیة نتیجتهستكون  والذي السابقین
 معك الذین األشخاص ،المثال سبیل على ،حولك من ُهم الذین لكلمات إستمعتَ  فُكلما

 اإلعالم وسائل أو وتقالیدهم، تكعائل أو العالم، في الذین سفةالفال كالم أو العمل، في
 نسل شجرة في آخر شخصٍ  أي أو وأجدادك، بآبائك َتَشَبهتَ  ُكلما ،مثالً  كالتلفزیون الُمختلفة
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 واإلدمان، المرض، لعنة تحت حیاتها/ حیاته تحیا أو یحیا كان والذي لك التابع العائلة
 لم ذاإ و  ،والكثیرة الُمتعددة اُألخرى اللعنات من أیاً  أو الفقر التمرد، الجنسي، واإلنحراف الفساد
 األجیال من المتوارثة اللعنات هذه تأثیر تحت ستكون بالطبیعةف األمر هذا حیال شیئاً  تفعل

 .السابقة
 دینیة عادة إنها بل ،فقط األصلیة یاأفریق قارة على تقتصر ال الموروثة العبادة ُطُرق إن
 التي اإلستراتیجیة هيف نعم، لماذا؟ ُترى ،اُألخرى اإلجتماعیة والفئات الشعوب ألغلب

 أیضاً  سائدة وهي السابقین، أسالفنا ولعنات بقیود ُمقیدین علینا لإلبقاء الشیطان یستخدمها
 شیطاني ستار تحت تتنكر حال أیة على وهي ،"الُمتحضرة الغربیة اُألمم" بـ ُیسمى ما على
 .َبحتْ 

 حیاتك إزدادت ُكلما بها وتكلمت فیها وتأملت لها وطاعتك اهللا لكلمة سماعك إزداد فُكلما
 بأن أؤمن إنني. حیاتك إلى یسوع من هو والذي الحقیقي میراثك وسیأتي بالمسیح، تشُبهاً 
 بالروح الصالة( الروحیة بلغتنا ُنصلي عندما حیاتنا على ستاتي البركات هذه من الكثیر
 !نفسهُ  القدس الروح كلمات هي اللغة فتلك طویلة، زمنیة لفترات) القدس
 لصورتُه، ُمشابهین تجعلنا أو تُقدسنا كلمتهُ  بأن ١٧: ١٧ یوحنا بشارة في یسوع قال لقد
 .الحقیقي رأُسنا ومسقط أصَلنا هو وذلك اهللا، في الحقیقي میراثنا هو فذلك

 .ُیمكننا أن نحصل على المیراث الحقیقي بسهولة
 طبیعته وأبَطَلتْ  أضَعَفتْ  قد بولس الرسول لها تعرض التي والُمعاناة واآلالم الضیقات إن

 هو ما علیه یتكل كان ما ُكل إن معرفة خالله من تمكن الذي المستوى إلى القدیمة الجسدیة
 . األموات بین من الُمقام المسیح یسوع بنسل ُمقارنتهُ  تمت ما إذا نفایة إال

 من المزید یشتهي بولس َجَعلت التي للدرجة الطبیعي َنَسبهُ  قوة آالمه أضَعَفتْ  لقد
 ألجل كانت ورغبتهُ  آالمهُ  بأن ١٠: ٣ فلیبي أهل إلى رسالته في َذَكرَ  وقد واآلالم، الُمعاناة
 تبادل خالل من تكتمل أن ُیمكن التي الحمیمة العالقة َیِصفُ  تعبیرٌ  هذا إن. المسیح معرفة

 .هو وكلماته أنت كلماتك أي الكلمات،
؟ فنحن ال ُنرید أن نتألم بطریقة خاطئة، وأن نعتقد بأن اهللا أیضاً  هل ُیمكنك أن تقول ذلك

والُمعاناة التي ُیرید أن ُیعلمنا بعض الدروس بواسطة الَعصا، ومع ذلك، فإن كان األلم 
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التي تأتي باللعنات على  القدیمة الجسدیة الوسیلة الوحیدة لصلب طبیعتنا يهنواجهها 
 !فلُنمجد اهللا على ذلك إذاً ، حیاتنا
 الجواهر عن یبحثُ  هو بل ،حیاتنا في التي النفایات وُیَلِمعَ  َیصُقلَ  أن ُیرید ال اهللا إن
 الطبیعي َنَسُبكَ  بواسطة ورثتها التي واألمراض اآلالم تلك ُكلَ  بالفعل اهللا َحَملَ  لقد !الثمینة
 فائقةال المسیح یسوع قیامة قوة بواسطة أیضاً  تُقامُ  لكي ایدفنهس فهو منكَ  وبسماحٍ  القدیم،

 .للطبیعة
 أكثر موهوبٌ  هو من أِجدُ  دائماً  فأنا. اآلخرین مع ُأقارنهاأن و  نفسي ُأَجِربَ  أن تعودتُ  لقد

 أن الحماقة من إنه. لك أقول دعني واآلن. حیاتي في وصادفته واجهتهُ  ما كان مهما مني
. تماما�  بالعجز تشعر ویجعلك سُیَعِطُلكَ  األمر فهذا آخر، شخصٍ  أي مع نفسك بُمقارنة تقوم
 بعض ألجل القیامة، ألجل خام كمواد وعجزك وضعفك محدودیتك إقبل ذلك، من فبدالً 
 .الثمینة الجواهر أنواع

 یحصل بأن ُیفِضلُ  كان الذي بولس الرسول به ُیفكر كان ذيال سلوباإل بنفس َتَمَسكْ 
 من الفاآل عشرات على یحصل أن على اهللا ملكوت ألجل األقل على واحدة جوهرة على

 .عادیةال حیاته خالل من علیها یحصل أن ُیمكن التي اُألخرى األشیاء
وحِ  ِلْلَمَساِكینِ  ُطوَبى(  ٣: ٥ متى بشارة ،)السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  َلُهمْ  َألنَّ  ِبالرُّ

 المذاق، حسنة تكون فقد اهللا، أمام تثبتولن  تصمد لن النفایات وتلمیع َصقل عملیة إن
 تدخل أن لها والُبد نفایًة، تزالُ  ال الواقع في ولكنها وجیدة، حسنة بأنها الظاهر في تبدو أو

 األبدیة األمور من أیاً  عم وٕاحصاءها ُمقارنتها یتم أن قبل والقیامة الموت مرحلة إلى
 !اُألخرى
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 الفصل الرابع
 ْلَمَساِكینوا للُفقراء ُطوَبى

 
 الغنى إلى والباب المدخل هو سیكون أشكاله بجمیع الفقر فإن اهللا، مع نكون عندما

 اهللا بها ُیفكر التي الطریقة بنفس ُنفكر لكي أذهاننا تجدید بعملیة نقوم ألن نحتاج إننا. والوفرة
 .الموضوع هذا بخصوص

 أیة وبال ُكلیاً  وُمنكسرین مهزومین بأننا نشعر تجعلنا وكاذبة ملتویة ُطُرقٌ  لدیه العالم إن
 نختبر عندما فإننا وبالتالي الحیاة، هذه في وقاسیة صعبة أوقاتاً  نواجه عندما أمل أو رجاء

 قد أو دائمًا، الفقرو  والعوز الضیق في نحیا أن هي اهللا رغبة بأن نظنُ  فأننا واأللم الضیق
 اهللا فإن كله، ذلك ومع المتوسط، دون المستوى في نحیا أن هو لحیاتنا اهللا تصمیم بأن نظن
 ملكوت إلى المدخل هو" الفقر" بأن یقول فاهللا! نحن منظورنا عن تماماً  ُمختلفٌ  منظورٌ  لدیه
 اهللا هدف إن نعم،. الشفاء فیه سننال الذي المكان إلى المدخل وهو وغناه، بركاته وٕالى اهللا،

 .ةاإللهی والِنَعمْ  والغنى الفیض من ملیئة حیاةً  نحیا أن هو لحیاتنا
 كین؟امسال أو اءر قفال كلمة تعني ماذا
 اإلحتیاجات لتسدید والالزمة الكافیة المصادر تملك ال بأنك تعني بالروح المساكین إن

 .تسدیدها منك المطلوب
وحِ  ِلْلَمَساِكینِ  ُطوَبى(  ٣: ٥، بشارة متى )السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  َلُهمْ  َألنَّ  ِبالرُّ

 :بحسب القاموس الشامل هي" فقیر"أو" َمسكین"إن تعریف كلمة 
 .اآلخرین من صدقة َیطُلبُ  والتسول، اإلستجداء مرحلة إلى وصل شخص. ١
 . والكرامة والتأثیر والخیر المال إلى ْفَتِقرُ یَ  شخص. ٢
 وَیفتِقرُ  َمْفُجوعٌ و  بالبالیا، منكوبٌ  ،جداً  متواضعٌ  جدًا، ُمنخفضة رتبة وذو رذیل خصش. ٣

 .األبدي والغنى والخیر اهللا كلمة بحسب التي والفضائل والُممیزات الخصائص إلى
شخص بائس وضعیف وعاجز عن ُمساعدة اآلخرین، وال یملك القوة إلنجاز العمل  .٤

 .النهایة إلى
 .شخص فقیر مادیًا، وفي إحتیاٍج ُمستمٍر للمال .٥
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 .یحتاجه يءشخص یفتقر إلى كل ش .٦
شخص یفتقر إلى الثراء والغنى الفكري والتعلیم والثقافة التي تمنحها المدارس . ٧

إن هذه الفئة من األشخاص من السهل جدًا أن یستسلموا ویخضعوا لتعالیم . (والجامعات
وُهم في وضع ُمناسب جدًا یجعلهم أكفاءًا لإلمساك بالكنز ، في كلمة اهللالمسیح التي 

إن المساكین . الكنز السماويذلك أثبتوا أنهم مستأهلین أن ینالوا  ، وقدالسماوي األبدي
 .مطلوبة منهمبالروح لیس لدیهم الموارد والمصادر الكافیة لتسدید إحتیاجات الحیاة ال

 .الفارغة األواني یمأل أن هي اهللا رغبة إن
 فارغةً  أوعیةً  لنفسها َتسَتعیرَ  بأن الفقیرة رملةلأل إیلیا النبي قال ،٤ الثاني الملوك سفر في

 للطبیعة، فائقة بمعجزة بالزیت ُمِلَئتْ  الفارغة األوعیة تلك جمیع وٕان ،إستطاعتها رِ قد على
 َبْعدُ  ُیوَجدُ  الَ : [َلَها َفَقالَ ]. آخر ِوَعاءً  َأْیضاً  ِلي َقدِّمْ [ إلبنها الفقیرة األرملة تلك قالت وعندما
 .إستُنِفَذتْ  قد التي هي الفارغة األوعیة فإن ببساطة بل الزیت، یستنفذ لم اهللا إن ].ِوَعاءٌ 

 عن لهُ  إكشف. معهُ  صادقاً  وُكنْ  بالكامل، له وسلمهُ  لدیك، فارغٌ  هو ما ُكل هللا َقِدمْ 
 !حیاتك في اهللا سیفعله ما بعینیك ستنظر وحینئذٍ  الشدیدین، وعطشك جوعك
 :قائالً  بصیاغتها بصورة جیدة ني وتشمان المؤلف قاملقد 

َیَنا َأنْ  َیْسَتِطیعُ  َنْعُبُدهُ  الَِّذي ِإَلُهَنا ُیوَجدُ  ُهَوَذا(  ِمنْ  ُیْنِقَذَنا َوَأنْ  اْلُمتَِّقَدةِ  النَّارِ  َأُتونِ  ِمنْ  ُیَنجِّ
 وهدفها غایتها إلى تصل أن للكنیسة ُیمكن كیف ،١٧: ٣ دانیال سفر ،)اْلَمِلكُ  َأیَُّها َیِدكَ 

 ومن ،والوفرة الغنى إلى الفقر من رحلتها في مسیرتها خالل من فقط ذلك ُیمكن النهائي؟
  الَرحب؟ إلى الطریق هو الضیق یكون كیف: تتسائل وقد ،واإلتساع الَرحب إلى الضیق

 بإبن الشبیه الرابع( أربعة إلى عددهم إزداد فقد النار آتون في الثالثة الرجال ُطِرحَ  عندما
 ).الضیق خالل من واإلتساع الزیادة( بـ ُیسمى ما هو ذلك إن). اآللهة
 مخرجٍ  عن یبحثون فهم ولذلك ،أشخاص لثالثة بالنسبة ضیقاً  اآلتون یجدون البعض إن

 أمام المجال حونفسِ ویُ  المكان ومحدودیة ضیق یقبلون اآلخر والبعض اآلتون، من للهروب
 اهللا، عن بعیداً  وطرحهم إلبعادهم سبباً  تكون أن الضیقات من یجعلوا ولم ،الرابع لشخصا

 من تساعواإل الَرحبْ ( بـ ُیسمى ما هو هذا إن. به واإللتصاق نفسه اهللا في بهم لإللقاء بل
 ).الضیق خالل

٤٤ 
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 اآلخر والبعض الضیق، خالل من لهم اهللا ُیریدها التي النهایة إلى َیِصلون البعض إن
 ملئ یجدون اآلخر والبعض الضیق، أثناء یموتون والبعض الضیق، بسبب النهایة إلى یأتون
 ِمَحنْ وال التجارب تأتي عندما ویشكون یتذمرون والبعض الضیق، خالل من الحیاة روعة

 لتلك مواجهتهم عند والموت والمحدودیة والعجز والضیق بالكبت إال یشعرون وال ،والضیقات
 خاللها ومن والضیقات، التجارب ألجل اهللا ُیسبحون اآلخر والبعض والضیقات، التجارب
 .وملئها الحیاة وغنى وفیض والُحریة الَرحبْ  طریق یجدون

 إعتقدنا بأننا لسنا فقراء ومساكین؟ ما الذي سیحدث لو
 فهم وُیسیئون تفكیرهم، طریقة في سطحیین یزالون ال المؤمنین من الكثیر بأن أعتقد أنا

 والذكاء القوة یمتلكون المؤمنین بعض إن. الشخصیة بقوتهم اهللا ببركات یختص ما
 التي والضیقات التجارب ضد بقوة الوقوف على قادرون الغالب في وُهم ،القویة والمشاعر
 تهمطبیع وصفات خصائص وتحطیم َكسر إلى دائماً  تهدف والتي الحیاة في یواجهونها

 .والجسد القدیمة
 .حیاتهم في الصلیب عمل تمنع ما غالباً  القویة وٕارادتهم ونفسهم لذواتهم محبتهم إن
 بأن یسمح ال وهو ُیباركهم، أن ُیرید اهللا بأن یقولون وُهم كثیرًا، فهمها ُیساء الفكرة هذه إن
 اهللا إن بشأن یقولونه ما على ُجزئیاً  أَتِفقُ  أنا. والُمعاناة واأللم والضیقات التجارب علینا تأتي
 الهدف بأن أؤمن إننيف ذلك، ومع تؤذینا، وأموراً  أشیاءاً  علینا یجلب ال وهو ُیباركنا أن ُیرید
 سنكون وبذلك "الروح في مساكین" تجعلنا أن هو والُمعاناة واآلالم والضیقات التجارب من

 .الحقیقیة اهللا بركات على للحصول بالفعل مؤهلین
 نجاحهم إن حین في باركهم قد اهللا بأن یشعرون األول العالم دول مؤمني من الكثیر إن

 اهللا أعده ما أفضل هو لیس ذلكٕان و  العالم، نظام وٕازدهار نجاح على مبني ذلك وٕازدهارهم
 .لحیاتهم
 والذي العالم نظام على ومؤسٌس  مبنيٌ  فاألول واإلزدهار، النجاح من نوعین ُهنالك إن
 ألجل والمشاعر واإلرادة، والعقل، الذات، قوة فیه ُتستخدم إذ األعلى، نحو صعوداً  یتدرجُ 

 . الحیاة قید على وٕابقاءه إنجاحه
 على المبني اهللا ملكوت على ومبنيٌ  مؤسٌس  فهو واإلزدهار النجاح من الثاني النوع أما

 الُمَتَطَلبْ  هو الموت فإن ذلك، ومع األموات، بین من یسوع قیامة قوة من النابعة البركات

٤٥ 
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 لملكوت اإللهیة المبادئ من ونأخذها نستقبلها التي البركات إن. القیامة َیسُبقُ  الذي األساسي
 .العالم هذا ببركات ُمقارنتها ُیمكن وال أبدیةٌ  بركاتٌ  هي اهللا

 ُیسمى والذي" وتشمان ني" الشهیر الصیني المؤلف كتاب من ُمقتبٌس  التالي المقطع إن
 ".الروح إطالق" بكتاب
 سیفسحان والذات العناد إن !الُمنكسر الشخص حیاة من وأروع أحلى حیاةٌ  توجد ال

 سبیل على. اهللا ِقَبلَ  من ُكِسرَ  الذي الشخص حیاة في لیظهر الجمال أمام والطریق المجال
 عندما حتى بأنه سنرى القدیم، العهد في ُذِكَرتْ  التي یعقوب شخصیة في لنتمَعن المثال،

 ولكن ،الُمناورة ُیحب وشخصاً  وُمخادعاً  ماكراً  كان لقد. أخاهُ  ُیصاِرعُ  كان ُأمهِ  بطن في كان
 وَتَشَردَ  شاباً  كان عندما البیت من هرب فقد والُمعاناة، واأللم الُحزن من ملیئة كانت حیاته
 قبل قلبهِ  ُكلَ  من أحبها التي راحیل زوجته وماتت البان، خالهُ  خدعهُ  وقد سنة، عشرین لمدة

 في بنیامین إبنه ُسِجنَ  سنواتٍ  وبعد عبدًا، بیعَ  قد قلبهِ  ُكلَ  من أحبهُ  الذي یوسف وٕابنهُ  ،أوانها
 وتكرارًا، مراراً  اهللا مع یعقوب تعامل وقد قلبه، على جداً  األعزاء أبنائه أحد كان والذي مصر

 مراٍت، وثالثَ  وٕاثنتین مرةً  اهللا قبل من ُضِربَ  وقد ،اُألخرى تلو واحدةً  المصائب واجه وقد
 وفي اهللا، من مضروباً  شخصاً  كان بأنه شهدُ یَ  كانو  بالمصائب حاِفالً  تاریخهُ  كان وبالفعل
 شخصاً  وأصبح األخیرة، سنواته في یعقوب َتَغَیرَ  الكثیرة التعامالت من سلسلةٍ  وبعد ،النهایة
 .بالكامل شفافاً و  صادقاً 
 اهللا َعَبدَ  عندما ورائعة جمیلة نهایته كانت وكم وعظیمًا، جلیالً  لفرعون جوابهُ  كان فكم
 وعندما !بعدهِ  من الذي لنسلهِ  وظاهرة واضحة بركاته كانت وكم ُه،تُعكاز  على ُمتكئاً  وسبحهُ 

 .اهللا َنعُبدَ  وأن رؤوسنا حنينَ  أن إال َیَسُعنا ال تاریخهُ  من األخیرة الصفحة نقرأ
 إختبار وعن عملیة بصورة اهللا وَلَمَس  َعَرفَ  الذي الناضج للشخص الً ثَ مَ  یعقوب كان لقد
 في حدثت التي الُمتعددة اإللهیة التعامالت من العشرات خالل من یعقوب ُكِسرَ  لقد. حقیقي
 الجمیلة النهائیة الصورة َظَهرت شیخوخته وفي ،الخارجي إنسانه كسر إلى أدت والتي حیاته

 .والمتواضعة الُمنكسرة حیاته في ُمتجلیة كانت والتي والرائعة
 ورجائنا أملنا إن ."یعقوب وطبیعة صفات" من الكثیر داخله في یحمل ِمنا واحدٍ  ُكلَ  إن
 إلى یكسرهُ  ،)الجسد( الخارجي إنساننا اهللا یكسر وأن دواخلنا، في الرب ُیستعلن أن هو الوحید
 .للجمیع ومرئیاً  ظاهریاً  ویكون وُیسَتعَلن یخرج الداخلي إنساننا تجعل التي الدرجة

٤٦ 
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٤۷ 

 الطریقة وبهذه الرب، یخدمون للذین ُمَعدٌ  الطریق وهذا جدًا، ورائعٌ  ثمینٌ  مراأل هذا إن
 إلى اآلخرین نقود أن نستطیع فقط اإلجراءات هذه خالل ومن الرب، نخدم أن ُیمكننا فقط

 .محدودة قیمة وذو ناقٌص  هو آخر شيء أي وٕان الرب،
 ما. كبیرة فائدة ذات لیست العمیقة الالهوتیة والمعرفة الُمختلفة، والعقائد المذاهب إن
 ولم حیاً  زالی ال الخارجي إنساننا كان إذا المقدس للكتاب العقلیة المعرفة ُمجرد من الفائدة
 الذي الوحید الشخص هو ،اهللا خالل من اهللا یأتي أن مكنیُ  الذي الشخص إن ؟بعد َینكِسْر 

 .فیداً ومُ  نافعاً  شخصاً  یكون أن مكنیُ 
 فخذه عظم َكَسرَ  عندما علیه اهللا إنتصار بعد إسرائیل إسمه وأصبح یعقوب إسم تغیر لقد

 ٢.اللیل طوال اهللا مالك مع صراعه أثناء) حقویه(
 الطبیعة - الجسد إلى یرمز وهو( - اإلنسان جسم في ُجزء أقوى هو الفخذین عظم إن
! نفسه الوقت في هللا ُمحارباً  كان إال إنهُ  حیاته، أیام بقیة َیعُرجُ  یعقوب كان قدو  ،)القدیمة
 !وَعَرَجنا وعجزنا المكسورة أفخاذنا قیمة ُندرك دعونا واآلن

 من األهم ولكن فقط، الصعبة ظروفنا جمیع على ویتغلب ینتصر أن هي اهللا غایة لیست
 من األجزاء تلك الصعبة، شخصیاتنا صفات على وینتصر یغلب أن هو اهللا لدى ذلك

 شخصیة وتجلي ظهور تمنعالتي و  ،یسوع شخصیة ُتشبه ال والتي القدیمة وطبیعتنا شخصیتنا
 .خاللنا من یسوع وطبیعة
 .بها العالم یعمل التي ئمبادال عن ُمختلفة مبادئب یعمل اهللا ملكوت إن
 بقانون یعمل فالعالم اهللا، ملكوت أنظمة عن ُمختلفة أنظمة خالل من یعمل العالم إن
 إن. القیامة ذلك بعد ثم أوالً  الموت خالل من فیعمل اهللا ملكوت أما ،بالتدریج الزیادة

 في! قیامة ُهناك توجد فلن موت وبدون فینا، تعمل لكي اهللا قوة أمام المجال تفسح ضعفاتنا
 اْلَعاَلمِ  َهَذا ُفَقَراءَ  اللَّهُ  اْخَتارَ  َأَما اَألِحبَّاَء، ِإْخَوِتي َیا اْسَمُعوا: (یقول ٥: ٢ یعقوب رسالة
 .)ُیِحبُّوَنُه؟ الَِّذینَ  ِبهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَمَلُكوتِ  َوَوَرَثةَ  اِإلیَماِن، ِفي َأْغِنَیاءَ 
 .والُمترضضین المجروحین لناسل ُعظمى قیمةً  یسوع أعطى لقد
: تقول إذ ٣: ٤٢ إشعیاء سفر في كانت یسوع عن ُكِتَبتْ  التي النبوات إحدى إن

 ).اْلَحقَّ  ُیْخِرجُ  اَألَمانِ  ِإَلى. ُیْطِفئُ  الَ  َخاِمَدةً  َوَفِتیَلةً  َیْقِصفُ  الَ  َمْرُضوَضةً  َقَصَبةً (

 ٢١ ،٢٠. ب.ب ،١٩٦٥ لسنة الموثقة الناشرین مؤسسة. كالیفورنیا -النهر ضفة - الروح إطالق كتاب - ني وتشمان ۲
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 من ومنبوذٌ  ومرذولٌ  له قیمة ال يءٍ ش إلى هذه أیامنا في المرضوضة القصبة ُتشیر
 ُجزءاً  ویقطعون المیاه حافات من بالقرب ینمو الذي القصب یستخدمون الناس إن. الجمیع

 كالَناي الموسیقیة النفخ آالت منه یصنعون وبالتالي منه الفتحات بعض بفتح ویقومون منُه،
 .الموسیقى عزف في یستخدمونها التي الفلوت أو

 بسهولة وتتضرر تترضض أن وُیمكن الَكسر، وسهلة جداً  َهشة الموسیقیة اآلالت هذه إن
 ورمیها بكسرها لتلك اآللة المالك الشخص یقوم منها ألیاً  ما ضررٌ  یحدث أن فبمجرد جدًا،
 وَجبر وترمیم بإصالح یقوم أن عن جدیدةً  واحدةً  یصنع أن جداً  األسهل فمن النفایات، في

 .الُمتضررة اآللة
 فقط، ُتَدِخنُ  لكنها تتوهج ال فهي يءتنطف عندما الكتان من المصنوعة السكائر فتیلة إن

 عند بدًال منها جدیدة ُأخرى واحدة ُصنع أو وشراء برمیها یقوم الُمدخن الشخص فإن وبالتالي
 .تلفها

 ذلك األمر یفعل لن یسوع بأن تقول إشعیاءسفر  في المسیح عن قیلت التي النبوءة إن
 المنبوذ الشخص وأهمیة قیمة یرى یسوع إن. الُمدخنة والفتیلة المرضوضة القصبة مع

 لذلك ،الَعشار - الضرائب وجابي أیضًا، والزانیة الزاني وأهمیة قیمة یرى وهو والُمترضض،
 .داخل ُكًال منهم في والمخفیة الكامنة القوة ُنقاط یرى فهو

 الُمطلقین أیضاً  یرى وهو علیهم، إعُتديَ  والذین والُمصابین الضحایا یرى یسوع إن
 یواجهون الذین وُكل حیاتهم، في الكامل بالفشل یشعرون والذین والُمنفصلین والُمطلقات

 أن من وبدالً  ،خالقياأل دافسال من ُیعانون ذینال أیضاً  یرى وهو مادیاتهم، في والعوز الفشل
 الناس یرى یسوع إن .بالكامل حیاتهم وُیرمم وُیصلحهم یشفیهم فهو بعیداً  ویطرحهم یرمیهم
 من ویعتبرهم جدید من تعمل حیاتهم یجعل أن ُیحاول وهو بالكامل، حیاتهم إنطفأت الذین
 الُمتعددة الفئات هذه بأن یرى یسوع فإن األمر واقع في. لملكوته الكامنة اإلمكانیات أفضل

 .والناجحین والُمتكبرین األقویاء األشخاص من ملكوته لبناء أكثر إمكانیات لدیهم الناس من
 فهو .إلهنا هو هذا فإن نعم، !الفكرة وهذه المفهوم هذا في جیداً  َتَمَعنْ  القارئ، عزیزي

 أمور إدراة على القدرة تمتلك ال ُكنت ذاإ أو حیاتك، في فشلت قد ُكنت ذاإ. أنت كما ُیحبك
 وعندما ،اهللا عنها ویبحث ُیریدها التي اإلمكانیات لدیك بأنه فتذكر طبیعیة، بصورة حیاتك
 قیمة ذو إنك وكم تجاهك، اهللا قلب في التي المحبة سُتدرك فحینئذٍ  الحقیقة هذه من تتشبع

٤۸ 
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 نحو واألعظم األولى الخطوة هي لك الشخصیة اهللا لمحبة وفهمك إدراكك إن. لدیه كبیرة
 الشخصیة اهللا محبة تترسخ لم ما ونفسیاً  روحیاً  بالفعل ُیشفى أن للشخص ُیمكن ال. الشفاء

 .وهویته وشخصیته ذاته في نحوه والكاملة
 خالل من وهویةً  شخصیةً و  إسماً  لنفسك تصنع أن ستمراروبا جاهداً  تحاول ُكنت ذاإ

 شریكة/ شریك خالل من حتى أو أصدقائك، أو خدمتك، أو الخارجي، مظهرك أو عملك،
 كما ُیحبك یسوع بأن ُتدرك أن علیك .كآبةوال والخزي بالیأس النهایة في فسُتصابُ  الحیاة،

 .فیك الكامنة الرائعة اإلمكانیات یرى وهو ،حالتك كانت ومهما أنت
 عدیدًة، بطرقٍ  نفسه لنا سُیَعِرفُ  بأنهُ  نتوقع فقد السماء، في یوحنا بالرسول سنلتقي عندما

 قد أو األرض، على كان عندما الشخصي المستوى على یسوع عرفَ  قد بأنه لنا یقولُ  فُربما
 سفر َكَتبَ  الذي هو بأنه أو یوحنا، رسائل أو یوحنا، بشارة َكَتبَ  الذي هو بأنه لنا یقول
 أحد كان بأنه كتاباته في كثیرةً  مراراً  قالهُ  ما ببساطة لنا سیقول بأنه أعتقد لكنني. الرؤیا
 ِمنْ  َواِحدٌ  َیُسوعَ  ِحْضنِ  ِفي ُمتَِّكئاً  َوَكانَ (. ُیحبهُ  یسوع كان والذي الُبسطاء یسوع تالمیذ

 ٢٣: ١٣، بشارة یوحنا )ُیِحبُّهُ  َیُسوعُ  َكانَ  تَالِمیِذهِ 
 .الشاب الغنيَمَثْل 

وٕان ، كما یبدو لیس شیئًا سیئاً إنه من الخیر لنا أن یكون الفقر هو ُنقطة البدایة لنا، فهذا 
باألخبار  إذا كان یسوع قد جاءَ . یسوع لم َیُقْل بأن الحال سیستمر كذلك معنا مدى الحیاة

السارة للفقراء فحتمًا ستكون تلك األخبار السارة هي بأنه لیس علیهم أن یبقوا فقراء مدى أیام 
إن . نحصل على البركة الحقیقیةبدأ من تلك النقطة لكي نفعلینا أن حیاتهم، ومع ذلك، 

إن الشاب الغني هو أفضُل ". فقیراً "ُمشتقة من األلم والُمعاناة، أو أن تكون هي  البركات
 َیْدُخلَ  َأنْ  َیْعُسرُ  ِإنَّهُ : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ «: ِلَتَالِمیِذهِ  َیُسوعُ  َفَقالَ (. به ُهناُیمكننا اإلستعانة مثاٍل 
 َأنْ  ِمنْ  َأْیَسرُ  ِإْبَرةٍ  َثْقِب  ِمنْ  َجَملٍ  ُمُرورَ  ِإنَّ : َأْیضاً  َلُكمْ  َوَأُقولُ . السََّماَواتِ  َمَلُكوِت  ِإَلى َغِنيٌّ 
 ٢٤-٢٣: ١٩، بشارة متى )»اللَّهِ  َمَلُكوتِ  ِإَلى َغِنيٌّ  َیْدُخلَ 

 الحیاة مجاالت من مجالٍ  أي في" الفقر" ختبرأ ُكلما نيبأن أشهدَ  أنب أستطیع إنني
 .المجال ذلك في اهللا ملكوت أختبر أن ُیمكنني فقط فحینئذٍ  الُمختلفة،

 كان الرجل ذلك إن. الغني الشاب ذلك مع لقاءه نهایة بعد لتالمیذه ذلك یسوع قال لقد
 جداً  ُمتدیناً  یهودیاً  أیضاً  كان قدو  القاضي، أو الحاكم مثل كبیرٍ  منصبٍ  وفي وشابًا، غنیًا،

٤۹ 
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 فقد كله، ذلك ومع الضیقات، أو اآلالم من ُیعاني یُكن ولم جمیعها، للوصایا بحفظه ویفتخر
 هو إلیه إنتباهك أجذب أن ُأرید الذي األمر إن. المزید إلى وعطٌش  شوقٌ  قلبه داخل في كان

 .الغني الشخصو  الفقیر الشخص بین یسوع وضعها التي الُمقارنة
 الغني الرجل ذلكو  یسوع بین حدثت التي الُمقابلة بسبب جداً  ُمشوشین التالمیذ كان لقد

 األعلى الَمَثل هو الغني الشاب بأن یعتقدون كانوا لقد. ١٩ متى بشارة في ُذِكَرتْ  تيالو 
 حدیثهُ  في إستمر یسوع إن إال. ُخطاه في ویسیروا به یقتدوا أن ینبغي الذي الحسنة والقدوة
 التي الزارع وَمَثلْ  لقصة َسردهِ  خالل من اهللا ملكوت وقیم مبادئ لتالمیذه موضحاً  معهم
 ٢٠ متى بشارة في ُذِكَرتْ 

 یسوع كان لقد. الَمَثلْ  هذا خالل من لتالمیذه یسوع قاله ما على سریعة بنظرة ُنلقي دعونا
 .ِمنُهما ُكالً  وخصائص متیازاتوا" األغنیاء"و" الفقراء" األشخاص بین ُیقارن

 :تقول ١٠-١: ٢٠بشارة متى 
ْبحِ  َمعَ  َخَرجَ  َبْیتٍ  َربَّ  َرُجالً  ُیْشِبهُ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  َفِإنَّ . ١  .ِلَكْرِمهِ  َفَعَلةً  ِلَیْسَتْأِجرَ  الصُّ
 .َكْرِمهِ  ِإَلى َوَأْرَسَلُهمْ  اْلَیْومِ  ِفي ِدیَنارٍ  َعَلى اْلَفَعَلةِ  َمعَ  َفاتََّفقَ . ٢
 .َبطَّاِلینَ  السُّوقِ  ِفي ِقَیاماً  آَخِرینَ  َوَرَأى الثَّاِلَثةِ  السَّاَعةِ  َنْحوَ  َخَرجَ  ُثمَّ . ٣
 .َفَمَضْوا. َلُكمْ  َیِحقُّ  َما َفُأْعِطَیُكمْ  اْلَكْرمِ  ِإَلى َأْیضاً  َأْنُتمْ  اْذَهُبوا: َلُهمُ  َفَقالَ . ٤
 .َكَذِلكَ  َوَفَعلَ  َوالتَّاِسَعةِ  السَّاِدَسةِ  السَّاَعةِ  َنْحوَ  َأْیضاً  َوَخَرجَ . ٥
 ِلَماَذا: َلُهمْ  َفَقالَ  َبطَّاِلینَ  ِقَیاماً  آَخِرینَ  َوَوَجدَ  َخَرجَ  َعْشَرةَ  اْلَحاِدَیةَ  السَّاَعةِ  َنْحوَ  ُثمَّ . ٦
 َبطَّاِلیَن؟ النََّهارِ  ُكلَّ  َهُهَنا َوَقْفُتمْ 
 َما َفَتْأُخُذوا اْلَكْرمِ  ِإَلى َأْیضاً  َأْنُتمْ  اْذَهُبوا: َلُهمُ  َقالَ . َأَحدٌ  َیْسَتْأِجْرَنا َلمْ  َألنَّهُ : َلهُ  َقاُلوا. ٧
 .َلُكمْ  َیِحقُّ 

 لدیهم والذین األقویاء، األشخاص أوالً  ِإْسَتْأَجرَ من الواضح جدًا بأن صاحب األرض قد 
 لم والبطالین الُضعفاء األشخاص بأن الحظ ذلك، ومع كذلك؟ ألیس عالیة ومؤهالت كفاءات

 أن ُمنتظرین النهار طوال السوق في واقفین ظلوا لقد. واألمل الرجاء یفقدوا ولم یستسلموا
 الشوارع، في یتسولون تجدهم قد الذین الناس من ُأخرى فئاتٌ  وجود من فالبد. أحدٌ  یستأجرهم

 .ونائمین ُمضطجعین یزالون ال الذین من حتى أو

٥۰ 
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 ظروفهم تكون ُربما أو الجسدیة، اإلعاقات بعض األشخاص هؤالءل یكون ُربما
 یكون قد وُربما السِن، في كباراً  یكونون وُربما ومحتاجین، وفقراء جداً  صعبة اإلقتصادیة

 بأنهم وهو أال واحدٌ  شيءٌ  من ُمتأكدٌ  ولكنني أیضًا، أنفسهم ومن الحیاة من سلبيٌ  موقفٌ  لدیهم
 ".الروح في مساكینو  فقراء " كانوا
 ِمنَ  ُمْبَتِدئاً  اُألْجَرةَ  َوَأْعِطِهمُ  اْلَفَعَلةَ  اْدعُ : ِلَوِكیِلهِ  اْلَكْرمِ  َصاِحبُ  َقالَ  اْلَمَساءُ  َكانَ  َفَلمَّا. ٨

ِلینَ  ِإَلى اآلِخِرینَ   .اَألوَّ
 .ِدیَناراً  ِدیَناراً  َوَأَخُذوا َعْشَرةَ  اْلَحاِدَیةَ  السَّاَعةِ  َأْصَحابُ  َفَجاءَ . ٩

ا. ١٠ ُلونَ  َجاءَ  َفَلمَّ  .ِدیَناراً  ِدیَناراً  َأْیضاً  ُهمْ  َفَأَخُذوا. َأْكَثرَ  َیْأُخُذونَ  َأنَُّهمْ  َظنُّوا اَألوَّ
تقاضوا نفس األجر الذي قد إن األشخاص الُضعفاء الذین عملوا لساعٍة واحدٍة فقط 

ألشخاص األقویاء الذین عملوا طوال النهار، بل واألكثر من ذلك فإنهم أخذوا اتقاضاُه 
أؤكد  إننيناءًا علیه فبُ اهللا، و  تذكر جیدًا بأن هذا الَمَثْل هو بخصوص ملكوت .أوالً أجورهم 

بأن األجور أو الُمكافئات التي تقاضوها في النهایة هي عمل ملكوت اهللا بصورة عملیة في 
بالمعنى الحرفي لكي ننال ملكوت اهللا، فما جسدیًا و لیس علینا أن نموت . حیاتهم الیومیة

وُسكان ملكوت اهللا، فلماذا  ُغرباء وُنزالء في هذه األرض، وفي الواقع فنحن مواطنينحُن إال 
 ال نتمتع بُممیزات ذلك الملكوت اآلن وُهنا على هذه األرض؟

عندما َنِصُل إلى نهایة قدراتنا ومصادرنا وقوتنا الشخصیة فحینئٍذ سنكون مؤهلین 
إن ملكوت اهللا الَحي هو كلمتُه الَحیة في . للحصول على عمل قوة اهللا من خالل ملكوته

ة الحقیقیة وقضاء الوقت مع یسوع في شركة حقیقیة من خالل الروح الحیا وهوحیاتنا، 
 ِبِضیَقاٍت  َأنَّهُ و (...! بخصوص هذه الحقیقیة لقد إختبرنا أنا وعائلتي إختباراٍت حیةٍ . القدس
 .ب٢٢: ١٤، سفر أعمال الرسل )اهللاِ  َمَلُكوتَ  َنْدُخلَ  َأنْ  َیْنَبِغي َكِثیَرةٍ 

والفقراء  ها جمیعنا، فإن األشخاص الُضعفاءأن نصل إلیهذه هي الُنقطة التي ُنرید إن 
والمساكین بحسب مقاییس ومعاییر هذا العالم هم الذین سوف یختبرون ویذوقون ملكوت اهللا 

 .بالمعنى الحرفي ُهنا على هذه األرض وقبل أن یموتوا جسدیاً 
اِلَحةَ  اهللاِ  َكِلَمةَ  َوَذاُقوا( ٥: ٦رسالة العبرانیین تقول   ).اآلِتي الدَّْهرِ  َوُقوَّاتِ  الصَّ

إن بعض الناس سیختبرون ملكوت اهللا ولكن فقط بعد مماتهم جسدیًا مثل الشاب الغني 
ِلینَ َسَیكونوَن أَ  اآلِخُرونَ إن ). أتمنى أن یكون هو نفسه قد نال الملكوت( ُلونَ  وَّ َسَیكونوَن  َواَألوَّ

٥۱ 
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تصریحًا رسمیًا للَكَسْل، أو لإلستعطاء أو اإلستجداء ، وبالُمناسبة، فإن هذا الَمَثْل لیس آِخِرینَ 
كانوا أشخاصًا أؤمن بأن هؤالء األشخاص الُضعفاء والفقراء  إننيوطلب الصدقة، ف

 !موقفهم، وكان لدیهم أمٌل ورجاٌء عظیمینوفي  ُمنضبطین وثابتین في أماكنهم
 ١٦-١١: ٢٠في بشارة متى  قرأناهُ واآلن ِلنواِصْل ما 

 .اْلَبْیتِ  َربِّ  َعَلى َتَذمَُّروا َیْأُخُذونَ  ُهمْ  اَوِفیمَ . ١١
 اْحَتَمْلَنا الَِّذینَ  َنْحنُ  ِبَنا َساَوْیَتُهمْ  َوَقدْ  َواِحَدةً  َساَعةً  َعِمُلوا اآلِخُرونَ  َهُؤَالءِ : َقاِئِلینَ . ١٢

 !َواْلَحرَّ  النََّهارِ  ِثَقلَ 
 ِدیَناٍر؟ َعَلى َمِعي اتََّفْقتَ  َأَما! َظَلْمُتكَ  َما َصاِحبُ  َیا: ِمْنُهمْ  ِلَواِحدٍ  َفَقالَ . ١٣
 .ِمْثَلكَ  اَألِخیرَ  َهَذا ُأْعِطيَ  َأنْ  ُأِریدُ  َفِإنِّي َواْذَهبْ  َلكَ  الَِّذي َفُخذِ . ١٤
یَرةٌ  َعْیُنكَ  َأمْ  ِبَماِلي؟ ُأِریدُ  َما َأْفَعلَ  َأنْ  ِلي َیِحلُّ  َما َأوَ . ١٥  َصاِلٌح؟ َأَنا َألنِّي ِشرِّ
ِلینَ  اآلِخُرونَ  َیُكونُ  َهَكَذا. ١٦ ُلونَ  َأوَّ  َوَقِلیِلینَ  ُیْدَعْونَ  َكِثیِرینَ  َألنَّ  آِخِرینَ  َواَألوَّ

 .ُیْنَتَخُبونَ 
لقد َعَطَف اهللا . إن اهللا ُیرید أن ُیرینا بأنه صالٌح جداً . لقد كان یسوع یتكلم عن نعمة اهللا

 .لظروف القاسیة والصعبةحت وطأة اتُیعانون وتحنَن على آولئك الذین كانوا 
زمنیة، الرضیة و األمور األلم یُكْن الحل الذي قدمُه اهللا لهم هو أن یجعلهم ُمتكلین على 

إن الناس الُضعفاء والمساكین . كان الحل هو أن ُیعطیهم المدخل إلى ملكوت اهللالقد بل 
لقد كان من . كانوا َأَشَد الناِس إحتیاجًا إلى الخالص ٢٠والفقراء الذین ُذِكروا في بشارة متى 

هؤالء األشخاص بحسب قابلیاتهم الشخصیة والتي ) مالك الحقل(السید  جازيالمفترض أن یُ 
لم یدفع أجورهم بحسب قابلیاتهم ، إال إنه منهم المستوى المطلوب والَمرجولم َتُكْن ب
 .بل َدَفَع لهم بحسب صالحُه ونعمتُه الغنیة ،وٕامكانیاتهم

ُأنُظْر إلى الصورة التالیة والتي توضح الشخص الغني والذي أصبح غنیًا بقوته 
ُلَك إجابات العدید من الناس أن تكون فیها؟ َسُتذهِ  ترغبفأیًا من هاتین المكانتین . الشخصیة

 !بخصوص هذا السؤال
 
 
 

٥۲ 



 ْلَمَساِكینوا للُفقراء ُطوَبى -الفصل الرابع 

 أیًا من هاتین المكانتین ترغب أن تكون فیها؟
 
 
 
 
 
 

إن الصورة السابقة َتِصُف الغالبون والُمنتصرون اُألمناء الذین علیهم أن یقفوا ویصمدوا 
 .لدیهم بابًا مفتوحاً  ال یزالإال إنه  والَیسیرة لوقٍت طویٍل، وبالرغم من قوتهم الضئیلة

 َهَذا«: ِفیَالَدْلِفَیا ِفي الَِّتي اْلَكِنیَسةِ  َمَالكِ  ِإَلى َواْكُتبْ : (یقول ١١و  ٨-٧: ٣سفر الرؤیا 
. َیْفَتحُ  َأَحدٌ  َوالَ  َوُیْغِلقُ  ُیْغِلُق، َأَحدٌ  َوالَ  َیْفَتحُ  الَِّذي َداُوَد، ِمْفَتاحُ  َلهُ  الَِّذي اْلَحقُّ، اْلُقدُّوُس  َیُقوُلهُ 

 َلكَ  َألنَّ  ُیْغِلَقُه، َأنْ  َأَحدٌ  َیْسَتِطیعُ  َوالَ  َمْفُتوحاً  َباباً  َأَماَمكَ  َجَعْلتُ  َقدْ  َهَئَنَذا. َأْعَماَلكَ  َعاِرفٌ  َأَنا
 ِعْنَدكَ  ِبَما َتَمسَّكْ . َسِریعاً  آِتي َأَنا َها ... اْسِمي تُْنِكرِ  َوَلمْ  َكِلَمِتي َحِفْظتَ  َوَقدْ  َیِسیَرًة، ُقوَّةً 
  ).ِإْكِلیَلكَ  َأَحدٌ  َیْأُخذَ  ِلَئالَّ 

 .لیست رغبة اهللا وبركته لحیاتك هي أن تبقى فقیراً 
ا َوُیْهِلكَ  َوَیْذَبحَ  ِلَیْسِرقَ  ِإالَّ  َیْأِتي الَ  َالسَّاِرقُ (   َوِلَیُكونَ  َحَیاةٌ  َلُهمْ  ِلَتُكونَ  َأَتْیتُ  َفَقدْ  َأَنا َوَأمَّ
إن رغبة اهللا ومشیئته هي أن َتتَبُعَك بركاته وُتدِرُكَك  .١٠: ١٠یوحنا ، بشارة )َأْفَضلُ  َلُهمْ 

لقد . إن كونك فقیرًا ما هي إال ُنقطة البدایة نحو البركات ولیست هي النهایة. أینما ذهبتَ 
ویهتموا ال یقلقوا ن بأ هموَینَصحُ الناس  َیِحثُ  ٣٤-٢٥: ٦كان یسوع في بشارة متى 
 َنْلَبُس؟ َماَذا َأوْ  َنْشَربُ  َماَذا َأوْ  َنْأُكلُ  َماَذا :والزمنیة مثالً  ةاألرضیبخصوص البركات واألمور 

إن الشخص . ألنه لیس هذا هو تصمیم اهللا لحیاة أبنائه بل إن اُألمم هم الذین یفعلون ذلك
لقد قال . اُألَممي هو ذلك الشخص الذي لیس في عالقة عهد مع اهللا بدم یسوع المسیح

 ُتَزادُ  )أي األمور التي تطُلبها اُألَمم( ُكلَُّها َوَهِذهِ  َوِبرَّهُ  اللَّهِ  َمَلُكوتَ  َأوَّالً  اْطُلُبوا َلِكنِ (: یسوع
علینا أن  حیاة الُنصرة والَغَلبة بإسلوبوبینما نمضي ونسلك ، ٣٣: ٦، بشارة متى ).َلُكمْ 

. وهذا هو ما یقوله اهللا لنا، فال تتعجب سُتدِرُكنا وَتتَبُعنا وَتسیُر خلفنا بركات اهللابأن نتوقع 

٥۳ 



 ْلَمَساِكینوا للُفقراء ُطوَبى -الفصل الرابع 

، بل إن البركات هي التي تسعى ورائنا لُتدِرَكنا بینما تالبركاَوَطَلْب ال نسعى إلدراك  إننا
 .أوالً  اهللا وملكوتهوجه نطلب 

٥٤ 
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 الفصل الخامس
 اهللا لنا تكلیفإن الُنصرة والَغَلبة هي 

 
 .لقد تمت الُمصالحة مع كل األشیاء

 ٢٠: ١نعلم جیدًا بأننا قد تصالحنا مع یسوع بواسطة دمه، ولكن رسالة كولوسي  إننا
ْلحَ َعِمَل قد تقول بأن دم یسوع المسیح   اْلُكلَّ  ِبهِ  ُیَصاِلحَ  َوَأنْ (. مع كل األشیاء أیضاً  الصُّ

ْلحَ  َعاِمالً  ِلَنْفِسِه،  ِفي َما امْ  اَألْرضِ  َعَلى َما َكانَ  َسَواءٌ  ِبَواِسَطِتِه، َصِلیِبِه، ِبَدمِ  الصُّ
ألن نعرف بأنه مهما حاول الشر بحاجة  إنناولذلك ف، ٢٠: ١، رسالة كولوسي )السََّماَواِت 

حتى الشر واألمور بأن یؤذینا فإننا قد تصالحنا مع كل األشیاء بدم یسوع المسیح، وٕان 
 .واألشیاء الشریرة ُیمكن أن تتحول ألموٍر في صالحنا ولخیرنا من خالل دم یسوع المسیح

 .إن الُمصالحة هي كلمة ذات قوة عظیمة
إلى نفس الوضع  لفةأن ُیعید التناغم واإلنسجام واألُ " :إن الفهرس الشامل یدعوها بـ

أن یعود إلى نفس ، أن ُیعید إصالح شيٍء ما" بالتالي فهي ُتعرف أیضًا بـ، و "السابقاألصلي 
َیصنع سالمًا بین رأیین ُمتخالفین وُمتعارضین أو بین جماعتین ، نظام العملسیاق و طبیعة و 

 .ُمتضادتین
التحول والتغییر من العداوة والخصام " :وُیَعِرُفها قاموس الكرمة للكتاب المقدس بأنها

 ".والمودةوالكراهیة إلى الصداقة واألُلفة 
یحمل كل ما هو شٌر وعدٌو لنا سواءًا كان ُأناسًا أم شیاطین أم إن صلیب یسوع المسیح 

ظروفًا صعبة وقاسیة أم أمراضًا أم فقرًا وٕاحتیاجًا وكل شيٍء آخر وُیحولها وُیغیرها إلى أمورًا 
 !إن هذه هي حكمة اهللا. جیدة ونافعة لخیرنا

 ِلَنْفِسهِ  َصاَلَحَنا الَِّذي اِهللا، ِمنَ  اْلُكلَّ  َوَلِكنَّ (: تقول ١٨: ٥رسالة كورنثوس الثانیة 
نعم، إن هذه هي خدمتنا على األرض بأن . )اْلُمَصاَلَحةِ  ِخْدَمةَ  َوَأْعَطاَنا اْلَمِسیِح، ِبَیُسوعَ 

نأخذ كل ماهو عدٌو لحیاتنا وأن َنغِمُسُه في دم یسوع المسیح وبذلك یتحول إلى شيٍء ُمفیٌد 
أستطیع أن أشهَد لك بصحة وصدق هذا الكالم من خالل كلمة اهللا ومن  إنني. لحیاتناوخیٌر 

٥٥ 
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كانت لدیك  ذاوسیعمل بقوة في حیاتك إخالل إختباراتي الشخصیة، وهذا الكالم حقیقٌي 
 !الرغبة إلختبار ذلك

 ؟في الحیاة كیف ُیمكن أن یتحقق هذا الكالم بصورة واقعیة وعملیة
ولم یتُرك على الصلیب لقد إمَتَص یسوع وَحَمَل ُكل الشر الذي كان في العالم في موته 

لقد قام الشیطان بتوجیه الضربة الحاسمة واألقوى ضد الجنس البشري، وفي ! منه شیئاً 
إال إن یسوع كان إنسانًا النهایة قتل أفضل ما كان للجنس البشري أال وهو یسوع المسیح، 

قد قتله الشیطان بصورة غیر شرعیة وغیر قانونیة، وبالتالي فإن ، و خطیةبال بارًا وطاهرًا و 
إبُتِلَع الموت  وقد !لقد مات الموت بالفعل. بیسوع أو أن یحتجزهُ  الموت لم یستِطْع اإلمساك

 .الهاویة وُتِرَك ُهناكو  الجحیم وُطِرَح الشیطاُن إلىإلى ُنصرة وَغَلبة، 
إن الشیطان ُیَمِثُل وُیَجِسُد ُكل الشر الذي في العالم، وهو یكره ویحتقر یسوع جدًا، وٕان 

 األبدي حیث هو في الهاویة والجحیمإلى رغبة الشیطان هي أن یأخذ معه جمیع الناس 
َتَحَمَل یسوع كل و  ،َطَعَن شر الشیطان یسوع وقد ،وذلك ألنهم ُخِلقوا على صورة اهللا نفسه

اآلن إال في  ، وبذلك فإنه لیس للشریر اآلن أي ُسلطاٍن على حیاتناُیبقي شیئًا منهالشر ولم 
هذا یعني و  ،وَهَلكَ  ُهِزمَ إن الشیطان قد ). ما فعله یسوع ألجلنابأي (حالة عدم إیماننا بذلك 

 .وَهَلَك أیضاً  ُهِزمَ بأن الشر قد 
 َبْعَدَما اْلَمِسیحَ  َأنَّ  َعاِلِمینَ . َمَعهُ  َأْیضاً  َسَنْحَیا َأنََّنا ُنْؤِمنُ  اْلَمِسیحِ  َمعَ  ُمْتَنا َقدْ  ُكنَّا َفِإنْ ( 
 ٩-٨: ٦، رسالة رومیة )َبْعدُ  اْلَمْوتُ  َعَلْیهِ  َیُسودُ  الَ . َأْیضاً  َیُموتُ  الَ  اَألْمَواتِ  ِمنَ  ُأِقیمَ 

البشري  في الجنس) المولود األول(عندما قام یسوع من بین األموات فقد كان ُیَمِثُل الِبكر 
لیس له أي ُسلطاٍن على وره لقد كان یسوع آدم األخیر، وٕان الشیطان بجمیع شر . الجدید

الخلیقة "یسوع وال على أي شخٍص آخر في هذا الجنس البشري الجدید الذي ُیدعى بـ 
 ُهَوَذا. َمَضتْ  َقدْ  اْلَعِتیَقةُ  اَألْشَیاءُ . َجِدیَدةٌ  َخِلیَقةٌ  َفُهوَ  اْلَمِسیحِ  ِفي َأَحدٌ  َكانَ  ِإنْ  ِإذاً (". الجدیدة

  ١٧: ٥، رسالة كورنثوس الثانیة )َجِدیداً  َصارَ  َقدْ  اْلُكلُّ 
بأن اهللا كان ُیرینا الكتاب المقدس ففي مواقف كثیرٍة كان هللا، إن هذا مفهوٌم رائٌع عن ا

بسبب الشیطان والشعب ألجل أغراضُه وأهدافُه یستخدم وُیسِخَر الشر الذي كان یأتي 
  .ألبدیةا

٥٦ 
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بأن العدو َیُظُن بأنه  حبقوق لنبيلاهللا  قالقد ف، ففي سفر حبقوق فعلى سبیل المثال
جعلهم یأتون لُمحاربة سُیحارب شعب إسرائیل، ولكن في حقیقة األمر فإن اهللا هو الذي 

شعبه لُیحطمهم ویقضي على جمیع أعداء شعبه، وُیمكننا أن نرى نفس الفكرة في سفر 
 اِإلْثمِ  َفاِعِلي ُكلُّ  َوَأْزَهرَ  َكاْلُعْشِب  اَألْشَرارُ  َزَها ِإَذا: (إذ یقول ٧: ٩٢مزمور ، وفي ٣٨حزقیال 

 ).الدَّْهرِ  ِإَلى ُیَباُدوا َفِلَكيْ 
 ِمنْ ) شعبي( ُأْرِجعُ . ُأْرِجعُ  َباَشانَ  ِمنْ : [الرَّبُّ  َقالَ : (یقول أیضاً  ٢٣-٢٢: ٦٨مزمور 

 ).]َنِصیُبُهمْ  اَألْعَداءِ  ِمنَ  ِكَالِبكَ  َأْلُسنُ . ِبالدَّمِ  ِرْجَلكَ  َتْصِبغَ  ِلَكيْ  اْلَبْحرِ  َأْعَماقِ 
 .وأبادُه تماماً  على الصلیب اهللا الشیطان َهَزمَ لقد 

 ِباْلَمْوِت  ُیِبیدَ  ِلَكيْ  ِفیِهَما، َكَذِلكَ  َأْیضاً  ُهوَ  اْشَتَركَ  َوالدَّمِ  اللَّْحمِ  ِفي اَألْوَالدُ  َتَشاَركَ  َقدْ  َفِإذْ ( 
 َجِمیعاً  َكاُنوا اْلَمْوتِ  ِمنَ  َخْوفاً  الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ  َوُیْعِتقَ  ِإْبِلیَس، َأيْ  اْلَمْوِت، ُسْلَطانُ  َلهُ  الَِّذي َذاكَ 
 ١٥-١٤: ٢، رسالة العبرانیین)اْلُعُبوِدیَّةِ  َتْحتَ  مْ َحَیاِتهِ  ُكلَّ 

بالنسبة بالفعل  إن هذه الشواهد الكتابیة تؤكد بأن الشیطان قد ُهِزَم، ولكن، ماذا یعني هذا
  ؟لنا

حیاة اآلخرین، وهذا ال یعني بأنه قد  ُیهلكإن الشیطان یبدو وكأنه یسعى جاهدًا وبقوٍة ل
عن فعل لحظًة اآلخرین وهو لم یتوانى  ُیهلكیعمل ل ال یزالفالشیطان  ،توقف عن عمل هذا

 .الشيء ذلك
 :كالتالي" یهزم أو ُیهلك"إن القاموس الشامل للكتاب المقدس ُیَعِرُف لنا كلمة 

ُیبطل نشاطه، عدیم التأثیر أن ُیبطل وُیعِطل، أن یجعله عاطًال عن العمل، . ١
 .والفعالیة

 .غیر قادر على أن یعمل بكفاءة عالیة .التأثیرأن یجعل الشخص أو الشيء عدیم  .٢
 .ُیجِرد من القوة والتأثیر والُسلطان .٣

ولكنه عندما إن التاریخ یشهُد بأن آدم كان له الُسلطان والسیادة التامة على الشیطان، 
من نسل آدم، وقد كان إن یسوع هو . أخطأ فأنه َسَقَط من مكانته تلك وأصبح عبدًا إلبلیس

فإن الموت والجحیم لم یتمكنا من الضحایا الذین قتلهم الشیطان، ومع ذلك،  أیضًا أحد
، وٕان طبیعة آدم األول الخاطئة لم خطیةاإلمساك بیسوع واإلبقاء علیه ألنه كان بارًا وبال 

 .تكن موجودة فیه بسبب میالده العذراوي من مریم العذراء

٥۷ 
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وأنت وأنا من األموات فقد ُولدنا من جدید كخلقیٍة جدیدٍة غیر خاضعٍة  عندما قام یسوع
إن الشیطان لیس له ُسلطاٌن أو سیادٌة علینا فیما بعد، بل نحن الذین لدینا . للشیطان فیما بعد

قام  وقد لقد إستخدم الشیطان كل ما عنده من قوة لقتل یسوع على الصلیب،. الُسلطان علیه
ُجِرَد من  وقد للُمحاربة فیما بعد، قوةالإن الشیطان لیست لدیه . ذلكیسوع من الموت بعد 
 .جمیع أدواته وأسلحتهُ 

مؤمنین، وعلى ِخداع وتضلیل الغیر لدیه القدرة على إهالك  ال یزال إن الشیطان
 حقیقةالعلینا أن ُندرك هذه . ، ولكن إن َعَرفنا الَحق فلن یستطیع أن یؤذینا فیما بعدالمؤمنین

إن ُكل ما . ، وٕان ثََبتنا على الحق فلن یتمكن من إیذائنانهَزمَ وا بأن الشیطان قد َهَلكَ جیدًا 
إن الشیطان . ألنه كذاٌب وأبو الكذاب فقط یستطیع الشیطان أن یفعلُه هو أن یكذب علینا

لیقة من ضمن هذه الخُنعَتَبُر وأنا وأنت لیست لدیه أیة قوة أو ُسلطان على الخلیقة الجدیدة، 
، رسالة كولوسي )َمَحبَِّتهِ  اْبنِ  َمَلُكوِت  اَلى َوَنَقَلَنا الظُّْلَمةِ  ُسْلَطانِ  ِمنْ  اْنَقَذَنا الَِّذي(! الجدیدة

١٣: ١ 
أرجو بأن ُیساعدنا دائمًا على لكنني سأذُكُر مثًال بسیطًا وقد یبدو غریبًا وغیر منطقي و 

 .بالفعلالشیطان " ُهِزمَ "أن نتذكر وتصور ما یعنیه 
تك لنفترض بأنك قطة صغیرة، ولنفترض بأن الشیطان هو كلٌب ضخٌم یقوم بُمضایق

إن هذا . ستمرار، وعلیك أن تختبيء دائمًا بعیدًا عن أنظاره لكي ال یؤذیكدائمًا، وُیالحقك با
 .تمكَن أخیرًا من قتلك ، وقدالكلب یسرق غذائك دائماً 

من الموت، ولكن ) القطة الصغیرةأي (للطبیعة ُقمَت أنت  فائقةوفجأًة ومن خالل ُمعجزة 
واآلن یأتي نفس الكلب الذي كان ُیطاردك وینظر إلى ! هذه المرة ُقمَت أسدًا ولیس قطةً 

 .الكلب بالفعل ُهِزمَ لقد ! هیئتك الجدیدة فیهرُب منك خوفًا لئال ُتمیتهُ 
ُأبِطَلْت قوتُه، تعطلت قد  أي أصبَح ذلك الشخص أو الشيء بال تأثیر وبال فعالیة،( 

 .)أصبَح ُمجردًا من القوة والتأثیر والُسلطانأصبح عدیم النشاط والتأثیر، قوته عن العمل، 
واآلن تخیل معي بأن ذلك الكلب جاء إلیك بحیلٍة ُمحاوًال إقناعك بأنك َلسَت أسدًا حقیقیًا 

ك الكلب إقناعك بأنك قطة ما الذي سیحدث بالفعل لو إستطاع ذل. وبأنك الزلَت قطة صغیرة
 وعلیك أن تسلك وتتصرف كقطة؟

 .إن هذا هو بالفعل ما یفعله الشیطان مع الكثیر من المؤمنین

٥۸ 
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، "القطة الصغیرة"تخیل بأن یسوع كان تلك . واآلن ُیمكنك أن تتخیل معي هذا المشهد
عندما و  ،في أحشاءه عندما كان في بستان جثسیماني َحِبَل بك وبي أیضاً وقبل أن یموت 

مات یسوع وقام من الموت أصبَح ِبكَر القائمین من بین األموات وقام كاألسد الخارج من 
 َرْأُس  َوُهوَ (. أصبحنا بذلك ُأسودًا أیضاً  قدعندما نلنا الخالص وولدنا ثانیًة ف. سبط یهوذا

 ُكلِّ  ِفي ُمَتَقدِّماً  ُهوَ  َیُكونَ  ِلَكيْ  اَألْمَواِت، ِمنَ  ِبْكرٌ  اْلَبَداَءُة، ُهوَ  الَِّذي. اْلَكِنیَسةِ : اْلَجَسدِ 
 ١٨: ١رسالة كولوسي  ،)َشْيءٍ 

إذا ُكنَت تعتقد بأنك قد َهَزمَت أشَد عدٍو لَك، وبأنه قد خرج من القبر لیستمر في 
 !ُمطاردتك َفَسُتهَزْم بالفعل

لُمصالحة األرض ُكلها، وهذه العملیة ال تحدث إن اهللا لدیه إستراتیجیة ونظام خاص 
 .بصورة أوتوماتیكیة

إن . ، وهي الخطوات العملیة للُنصرة والَغَلبة)الحكمة(إن معرفة هذا الشيء ُیسمى بـ 
قد تستغرق  وجواهر ثمینة إلى بركات نفایاتنا - ُمعاناتناآالمنا و عملیة تحویل ضیقاتنا و 

یبدو  ر وطول األناة حتى وٕان كانبعض الوقت، ونحتاج في هذه المرحلة إلى التحلي بالصب
 .بأنه ال یوجد ُهناَك أمل أو رجاء

بأن ملكوت اهللا قد جاء إلى األرض  ٢٧-١١: ١٩لقد َظَن التالمیذ في بشارة لوقا 
لقد َعَلَم یسوع . وبالتالي فإن جمیع مشاكلهم وضیقاتهم وآالمهم سُتَحُل في الیوم التالي ُمباشرةً 

 .لي أیضاً تالمیذُه درسًا بخصوص هذا األمر، وهذا الدرس هو لك و 
 َأنَّ  َیُظنُّونَ  َوَكاُنوا ُأوُرَشِلیمَ  ِمنْ  َقِریباً  َكانَ  َألنَّهُ  َمَثالً  َفَقالَ  َعادَ  َهَذا َیْسَمُعونَ  َكاُنوا َوإِذْ ( 

 َبِعیَدةٍ  ُكوَرةٍ  ِإَلى َذَهبَ  اْلِجْنسِ  َشِریفُ  ِإْنَسانٌ : َفَقالَ  .اْلَحالِ  ِفي َیْظَهرَ  َأنْ  َعِتیدٌ  اهللاِ  َمَلُكوتَ 
 َتاِجُروا: َلُهمْ  َوَقالَ  َأْمَناءٍ  َعَشَرةَ  َوَأْعَطاُهمْ  َلهُ  َعِبیدٍ  َعَشَرةَ  َفَدَعا .َوَیْرِجعَ  ُمْلكاً  ِلَنْفِسهِ  ِلَیْأُخذَ 
 ١٣-١١: ١٩بشارة لوقا ، )آِتيَ  َحتَّى

لقد َقَص علیهم َمَثَل اإلنسان الشریف الجنس الذي ذهب إلى كورٍة بعیدٍة لیأخذ لنفسه 
أشهٍر ُمتتالیٍة، وقال لهم  ٤دعا عبیدُه وأعطاهم أجورًا ُتعادل َأجَر  وقد ،ویرجُع سریعاً ُملكًا 

 .ُیْبِغُضوَنهُ  ، وكان العدید منهمبأن ُیتاجروا ویعملوا لحین وقت مجیئه
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 .عودتهفئاٍت من الناس قدموا له الحساب عند  ٤لقد كان ُهناك 
لقد كان مصیر هذه . والذین ال ُیریدون أن َیمُلَك علیهم أحداً الفئة التي كانت تُبِغُضُه . ١

 .ٕابادتهم تماماً الطرد من محضرَه و الفئة هو 
ربحوا  وقد إن أصحاب هذه الفئة َعملوا بجهٍد وتاجروا بالوزنات الُمتاحة لهم،. ٣و  ٢

وزناٍت ُأخرى باإلضافة إلى التي كانت معهم، وحصلوا على ُمكافأة من السید وُسلطانًا 
 .لیمِلكوا على ُمُدنًا أكثر

م كانوا یعتقدون بأن السید لم یعملوا شیئًا على اإلطالق ألنه من الناس إن هذه الفئة. ٤
لم یحصلوا على الُمكافأة  لیس إنهم. كان شخصًا سیئًا وكان دافعُه هو إیذائهم وُمعاقبتهم

 .َذْت منهم وُأعطیت آلخرین غیرهمفحسب، بل إن جمیع وزناتهم قد ُأخِ 
، لقد كان الخوف ُیسیطر علیهم، فالخوف هو القوة التي تُبِطُل األیمان وُتعِطُلُه دائماً 

كانوا لم َیُكْن هدفهم هو إحتقار الُسلطة، ولكنهم ! وبإمكانك إما أن تقبلُه أو أن ترفضهُ 
 .ُمَضَللیَن إلى أبعد الحدود

لقد كان لدیهم ! كالمهممن الحظ بأن السید الشریف قال لهم بأنه َسُیدیُنُهم من أفواههم و 
 !مفهومًا خاطئًا جدًا عن شخصیة السید وعن قیمة العطیة والوزنة التي كانت معهم

 ؟"الُمتاجرة أو الَعَملْ "ماذا تعني كلمة 
ومن خالل ، وأن تُتاجر وتربح منه أن ُتدیَر عمًال أو مشروعًا ماتعني  الُمتاجرةإن كلمة 

 ،خامًا أو خدمًة ماموادًا التعریف ُیمكننا أن ُندرك بأن الُمتاجرة هي أن تأخذ موادًا أولیة أو 
 وأن ُتضیف علیها قیمًة ما لتجعلها ذات قیمة أكبر ونافعة وُمربحة لتكون ُمفیدة وُیمكن َبیَعها

إستبدال أو تغییر شيٍء ما لجعلُه ذو فائدة أكبر، وهذا وتعني أیضًا . فیما بعد بسعٍر أعلى
األشخاص المسؤولین عن (الشيء ُیشاُر إلیه في الكتاب المقدس لوصف رجال األعمال 

إن الُنصرة . ، مزارع الماشیة، أو أي عمٍل آخر سواءًا كان جیدًا أم ردیئاً )إدارة عمٍل ما
 .هي في نفس سیاق الكالم الذي نتحدث عنهُ والَغَلبة 

 َیَنالُ  الَِّذي َوِللرَُّجلِ  اْلِحْكَمةَ  َیِجدُ  الَِّذي ِلِإلْنَسانِ  ُطوَبى: (یقول ١٨-١٣: ٣سفر األمثال 
ةِ  ِتَجاَرةِ  ِمنْ  َخْیرٌ  )أو تشغیلها ألجل الحصول على فائدة أكبر منها( ِتَجاَرَتَها َألنَّ  اْلَفْهمَ   اْلِفضَّ

ِلئِ  ِمنَ  َأْثَمنُ  ِهيَ . اْلَخاِلصِ  الذََّهِب  ِمنَ  َخْیرٌ  َوِرْبَحَها  َیِمیِنَها. ُتَساِویَها الَ  َجَواِهِركَ  َوُكلُّ  الآلَّ
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 َشَجَرةُ  ِهيَ . َسَالمٌ  َمَساِلِكَها َوُكلُّ  ِنَعمٍ  ُطُرقُ  ُطُرُقَها. َواْلَمْجدُ  اْلِغَنى َیَسارَِها َوِفي َأیَّامٍ  ُطولُ 
 .)َمْغُبوطٌ  ِبَها َواْلُمَتَمسِّكُ  ِلُمْمِسِكیَها َحَیاةٍ 

 والسؤال ُهنا، یا ُترى، ما هي الوزنة أو العطیة التي أعطاها اهللا لك لكي تُتاجر بها؟
 ؟لكَیُتُه الخاصةما هي مُ 

أنا أعتقد بأنه من الُمفید جدًا أن ُنضیَف هذا المبدأ إلى المواهب والوزنات واألشیاء 
أعطاها اهللا لنا، ولكن ال أعتقد بأن هذا األمر یقتصر على ذلك وال هو جوهر الثمینة التي 

قد ترك ُممتلكاته لعبیده، وهي لیست ُممتلكاتهم ) صاحب الُملك(الحظ بأن السید . هذا الَمَثلْ 
لقد تكرر نفس . الشخصیة ولیست ألجل أعمالهم ومصالحهم الخاصة، بل هي ُممتلكاتُه هو

، الُنسخة الُموسعة )ُملكیتُه الخاصةأو  ُممتلكاتهُ : (إذ یقول ١٤: ٢٥تى الَمَثْل في بشارة م
 .للكتاب الُمقدس

 ماذا كانت ُملكیة یسوع الخاصة بعدما قام من األموت وَصِعَد إلى السماء؟
). اَألْرضِ  َوَعَلى السََّماءِ  ِفي ُسْلَطانٍ  ُكلُّ  لیسوع ُدِفعَ (بأنه قد تقول  ١٨: ٢٨بشارة متى 

سترَد الُسلطان الكامل على جمیع ممالك األرض عندما قام من األموات، یسوُع وا لقد نالَ 
إن  اْلَمْسُكوَنةِ  َمَماِلكِ  َجِمیعَ َجَرَب یسوع وحاول إغراءه بأن ُیعطیه قد وتذكر بأن الشیطان 

هذا الشيء أیضًا أحد  وقد كانلقد ُجِرَب یسوع أیضًا من الشیطان، . أمامهُ لُه و َسَجَد یسوع 
نُتِشَلْت او وُسِرَقْت أغراضُه وأهدافُه األساسیة أال وهو إسترداد جمیع تلك الممالك التي ُأِخَذت 

  .بسبب خضوعهما للشیطان وٕاستقاللهما عن اهللا من آدم وحواء
إن ُملكیة یسوع الخاصة هي أن تكتشف بأنه ُیمكنك من خالل ُسلطانه أن ُتَحِوَل جمیع 

 .زمنیة واألرضیة إلى جواهر ثمینة نافعة لملكوتهت واآلالم الالضیقا
بالرغم من إن یسوع قد إسَتَرَد وناَل الُسلطان الكامل على جمیع ممالك األرض قانونیًا 

لغایة اآلن  إختباره لم یتم ختبار العملي والواقعي لذلك الشيءوبصورة شرعیة، إال إن اإل
 .بصورة كاملة

 َیِمیِني َعنْ  ِاْجِلْس «: َقطُّ  َقالَ  اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  ِلَمنْ  ثُمَّ : (تقول ١٣: ١رسالة العبرانیین 
تقول أیضًا بأن  ٢٩-٢٦: ١٢إن رسالة العبرانیین . )»ِلَقَدَمْیَك؟ َمْوِطئاً  َأْعَداَءكَ  َأَضعَ  َحتَّى
التي في األرض لكي تبقى فقط الُمتزعزعة وغیر الثابتة ُیَزعِزُع وُیَزلِزُل كل األشیاء اهللا 
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الوكالء آولئك  مْ هُ نحن أؤكد بأننا  نيأن. األشیاء الثابتة وغیر الُمَتَزعِزعة الخاصة بملكوته
 .المسؤولین على تغییر ُكل واقٍع في عالمنا من أرضي إلى سماوي

إن هل َحَمَل یسوع عنك َعجَزَك وجمیع ضعفاتك؟ هل ال تزاُل ُتعاني منها لغایة اآلن؟ 
 .شيٍء ذو قیمٍة أبدیةٍ ُكنت كذلك، فعلیك أن ُتحِوَلها وُتغَیرها إلى 

هل َحَمَل یسوع عنك فقرك وعوزك؟ هل الزلت ُتعاني من الفقر والعوز؟ إن ُكنت كذلك، 
 .َفُقم بتحویل جمیع ظروفك إلى شيٍء ذو قیمٍة أبدیةٍ 

" إستثمار"فُقم بـ ذلك، المتروكة في حیاتك؟ إن ُكنت ك "النفایات"تزال توجد بعض  ها ال
وٕالى أموٍر ذاُت قیمٍة  ونافعة لملكوت اهللا جواهر ثمینةبها وحولها إلى  تاجرتلك النفایات أو 

 .أبدیةٍ 
نتجنبها، بل علینا أن نقاوم أن بأننا سنتحاشى ُمقاومة الشیطان لنا أو إن هذا ال یعني 

وبینما نحن نقاوم الشیطان ُیمكننا الشیطان بكل القوة الُمعطاة لنا من اهللا، وفي نفس الوقت 
 .لحیاتنا ةأیضًا أن ُنتاِجَر وأن َنسَتثِمَر ُكل َعجِزنا وَضعفنا وفقرنا وُنحولُه إلى خیر وبرك

 ملةالعُ  ُتمثل التي )الوزنات( األمناء في یتمثل اهللا ملكیة في اُألخرى الجوانب أحد إن
 .الحیاة هذه في والعیش بها للتعامل حیاتنا في اهللا أودعها التي

بل  .إن اهللا ال یتوقع ِمنا أن نحیا في ُطرقنا الخاصة التي نرسمها ألنفسنا في هذه الحیاة
في تسدیدها  غبُ جمیع تلك األمور واإلحتیاجات التي َنر وُیزید أن ُیضیَف  إن اهللا یرغب في

 ٦بینما نحن نطلب ملكوت اهللا وِبِرِه أوًال بحسب ما هو مكتوٌب في بشارة متى 
أؤمن بأن الكنوز والُممتلكات جمیعها مخفیة داخل حاویات ذات مظهر كریه  نيإن"

ذات الشكل الخارجي  وُیمكننا أن نرى الَمْن المخفي في الحزمة الكاملةوُمثیر لإلشمئزاز، 
 ".الغیر جذاب

كیف إن هذا الَمَثل یتطابق مع فكرة إن اهللا ال ُیریدنا ُكنت أتساءل في كثیر من األحیان 
. ُنعاني من الضیقات واآلالم واللعنات ولكنُه ُیرید فقط أن ُیباركنا وأن نتمتع بتلك البركةأن 

لیست رغبة اهللا أن ُنعاني من مرض السرطان، أو أن ُنعاني بسبب تمرد أوالدنا، أو من 
، ىاُألخر  مورز والفقر، إلى آخره من األوَ ، أو العِّ الُمحطمة والُمفككة اإلنهیار العائلي واُألسر

قد ُیمكن أن تكون وعلى الرغم من ذلك فقد نجد أنُفَسنا ُعرضًة وفریسًة لتلك اللعنات التي 
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السابقة واآلخرین، أو قد نكون نحن السبب في جلبها على  األجیالإنتقلت إلینا بسبب 
 .حیاتنا، أو ُربما اإلثنین معاً 

علیها هي ببساطة تلك جمیع تلك األمور التي نجد أنفسنا بحاجة للتغلب  بأنأؤمن  إنني
. یسوع لنا هاي ذخر تالمجموعة من الحاویات والِحَزْم التي تحتوي في داخلها على الكنوز ال

 .الَمْن الجید لحیاتنا
لقد أعطانا یسوع الكنوز والُمكافأت العظیمة، ولكنها توجُد داخل تحدیاتنا، وآالمنا 

 األجیالوُمعاناتنا، وتتواجُد أیضًا حتى في داخل اللعنات الجیلیة التي إنتقلت إلینا عبر 
 .السابقة

ا، التي یمتلكونه الِحَزمْ و حقیقیة ما في داخل الحاویات القدرة على فهم وٕادراك لجمیع للیس 
وذلك ألن قیامة یسوع من األموات لیست أمرًا مألوفًا لدیهم، وبالتالي فهم یشعرون ویعتقدون 

أن بأن ضیقاتهم وُمعاناتهم وآالمهم وتحدیاتهم في الحیاة هي أموٌر علیهم أن یتجنبونها و 
ُیرید أن  ، وُهم بالتالي ُمثَبطي العزیمة ویائسین وال ُیمكنهم رؤیة الحقیقة بأن اهللایبتعدوا عنها

ومؤذي لحیاتهم، لذلك  یمحوا ویرفع عنهم ضیقاتهم وآالمهم وُمعاناتهم وُكل ما هو رديءٌ 
تلك األمور السیئة على حیاتهم لُیعلمهم درسًا، أو  جمیعیظنون بأن اهللا هو الذي َجَلَب 

ومع ذلك، فإن كانوا ُحكماء فسیتمكنون من إدراك ورؤیة الكنز العظیم الموجود . لُیعاقبهم
داخل الُحزمة والحاویة التي تبدو من الخارج ذات شكٍل ُمریٍع وكریٍه إلى أقصى الحدود، 

لكوت اهللا ولحیاتهم الشخصیة وحیاة الذین وسیكون بإمكانهم أن ُیصبحوا وكالء صالحین لم
 .ُهم من حولهم

أؤمن بأن هؤالء األشخاص الذین تم ذكرهم في الَمَثْل والذین كانت لدیهم صورة  إنني
خاطئة ومشوهة عن السید لم یستطیعوا أن َیَروا ما هو خلف وما هو داخل تلك الحاویات 

وا من إدراك عظمة وروعة الكنز الذي ، ولم یتمكنذات الشكل السيء من الخارج الِحَزمْ و 
 .م إیاه یسوع والذي یوجد في داخل ُكًال منهاأعطاه
لم األشخاص الذین لم ُیریدوا أن َیمُلَك السید علیهم ُهم أولئك األشخاص الذین  أولئكإن 

 .الروح القدسو حیاتهم لُسلطان یسوع، وعلى وجه التحدید لكلمة اهللا ولم ُیسِلموا ُیخِضعوا 
الُممثلة بالضیقات واآلالم والُمعاناة وجمیع الظروف و (في حیاتنا توجد إن النفایات التي 

 .سوف لن تذوب وتختفي فقط )اُألخرىالصعبة 
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بهذه الُحزمة فإن " ُنتاِجرُ "فعندما ننتصر وَنغلب أو عندما نستثمر وبكلماٍت ُأخرى عندما 
للطبیعة إلى أمورًا  الفائقةالهیئة الخارجیة للنفایة لن تختفي وَحسب، بل إنها ستتحول بقوة اهللا 

 یتم دماعن. لقد َغَلَب یسوع جمیع الشرور التي العالم من خالل موته وقیامته. نافعة ولخیرنا
 مزَ الحُ  هذه لُ وِ حَ تُ  فسوف" الخارجیة الشریرة نامِ زَ حِ " على وقیامته المسیح صلیب تطبیق

 األشیاء نإ بل ،فقط داخلها في المخفیة الوزنات ُتظهر نول ،بالكامل غیرهاوتُ  الخارجیة
 ما وهذا ،وُمفیدة نافعة أشیاء إلى السابق في شریرة كانت وأمور أشیاء من تتحولو  ستتغیر

 .النهائي جنتَ المُ  وروعة جمال إلى ضیفیس
إن هذا هو مبدأ صناعة وٕانتاج الجواهر، وهي وضع النفایات التي في حیاتنا تحت تأثیر 

فهذه هي نفس طریقة ُصنع وٕانتاج الَماس  من الزمن، الضغط والحرارة العالیین ولفترة طویلة
 .اُألخرىوالجواهر الثمینة 

حیاتنا إلى أمورًا نافعة في سیئة وردیئة وشریرة التي التي تبدو لقد تحولت جمیع األشیاء 
 .ولخیرنا من خالل الصلیب والقیامة، وٕان هذا األمر یعتمد علیك أنت شخصیاً 

 ِبهِ  ُیَصاِلحَ  َوَأنْ (. َصِلیِبهِ  ِبَدمِ " َتصاَلَحتْ "بأن ُكل األشیاء  تقول ٢٠: ١رسالة كولوسي 
ْلحَ  َعاِمالً  ِلَنْفِسِه، اْلُكلَّ   ِفي َما امْ  اَألْرضِ  َعَلى َما َكانَ  َسَواءٌ  ِبَواِسَطِتِه، َصِلیِبِه، ِبَدمِ  الصُّ

 ).السََّماَواِت 
 .القصد والغرض اإللهي لحیاتنا

إن ُمعظم الناس ومن ضمنهم المؤمنین لم ُیدركوا غرض وهدف اهللا الحقیقي من وجودهم 
أؤمن بأن  إننيعملیة ومرحلة الُنصرة والَغَلبة ففي هذه الحیاة، وبینما نحن نمضي ُقُدمًا في 

 .بوضوٍح أمام أعُیِننا ویتجلى الهدف والغرض الحقیقي من الحیاة َسُیَستعَلُن ویظهر
إن عملیة . لقد قال یسوع في هذا الَمَثْل بأن الذي َیغِلُب وَینَتصُر سیناُل الُسلطان منه

في سفر  ذكره دَ رَ وَ تمامًا لما  وُمطابقة ةموازیعملیة تحویل النفایات إلى جواهر ثمینة هي 
 .الرؤیا

لیة ومرحلة الُنصرة والَغَلبة وتحویل النفایات التي في حیاتنا إلى إن مسیرتنا خالل عم
 .جواهر ثمینة تُنِتُج غرضنا النهائي في الحیاة

 :أؤمن بأن غرضنا النهائي یتمثل في ما یأتي إنني
 ".الشیطان من حصونه المنیعة ومعاقلهلقد ُطِرَد " ٢٠سفر الرؤیا . ١
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 َفَقَبَض . َیِدهِ  َعَلى َعِظیَمةٌ  َوِسْلِسَلةٌ  اْلَهاِوَیِة، ِمْفَتاحُ  َمَعهُ  السََّماءِ  ِمنَ  َناِزالً  َمَالكاً  َوَرَأْیتُ (
 ِفي َوَطَرَحهُ  َسَنٍة، َأْلفَ  َوَقیََّدهُ  َوالشَّْیَطاُن، ِإْبِلیُس  ُهوَ  الَِّذي اْلَقِدیَمِة، اْلَحیَّةِ  التِّنِّیِن، َعَلى

. السََّنةِ  اَألْلفُ  َتِتمَّ  َحتَّى َبْعدُ  َما ِفي اُألَممَ  ُیِضلَّ  الَ  ِلَكيْ  َعَلْیهِ  َوَخَتمَ  َعَلْیِه، َوَأْغَلقَ  اْلَهاِوَیةِ 
 ٣-١: ٢٠، سفر الرؤیا )َیِسیراً  َزَماناً  ُیَحلَّ  َأنْ  ُبدَّ  الَ  َذِلكَ  َوَبْعدَ 
 ."لقد صرنا وارثین لكل شيء" ٢١سفر الرؤیا . ٢

 إننا). اْبناً  ِليَ  َیُكونُ  َوُهوَ  ِإَلهاً  َلهُ  َوَأُكونُ  َشْيٍء، ُكلَّ  َیِرثْ  َیْغِلبْ  َمنْ ( ٧: ٢١سفر الرؤیا 
ُتشیر ُهنا إلى " إبن"إن كلمة . ُمشابهین لصورة یسوع ولدینا عالقة قویة جدًا مع اآلب

 .ة وصحیحة مع اآلبوعلى عالقة كاملالشخص الذي ُیشِبُه یسوع 
 ."إن ملكوت اهللا قد تأسس في مجال ودائرة تأثیرك". ٣

ن أساسات ملكوت إإلى الرسول یوحنا  ُیشیرحیث  ١١: ٢١ُأنظر أیضًا في سفر الرؤیا 
إن هذه كانت نتیجة لتحول النفایات . الجواهر الثمینةاألحجار الكریمة و اهللا كانت مبنیة من 

 .إلى جواهر ثمینة
 .هي شيٌء یبدو بأنه بال أیة قیمة أو منفعة، وال ترغب حتى بأن تحتفظ به: النفایة

وهي كنٌز ثمیٌن جدًا وُیمكن الحصول علیه من خالل وضع النفایة : الجواهر الثمینة
 .تحت تأثیر الضغط والحرارة الشدیدین لفترة طویلة من الزمن

 ".لدیك الِمسحة من اهللا ألجل الخدمة" ٢٢سفر الرؤیا . ٤
 َوَسطِ  ِفي. َواْلَحَملِ  اهللاِ  َعْرشِ  ِمنْ  َخاِرجاً  َكَبلُّورٍ  َالِمعاً  َحَیاةٍ  َماءِ  ِمنْ  َصاِفیاً  َنْهراً  َأَراِنيوَ (

 ُكلَّ  َوُتْعِطي َثَمَرًة، َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َتْصَنعُ  َحَیاةٍ  َشَجَرةُ  ُهَناكَ  َوِمنْ  ُهَنا ِمنْ  النَّْهرِ  َوَعَلى ُسوِقَها
، أو األشخاص الوثنیونوحرفیًا ُیسمى اُألمم بـ " اُألَممِ  ِلِشَفاءِ  الشََّجَرةِ  َوَوَرقُ  َثَمَرَها، َشْهرٍ 

  ٢-١: ٢٢، سفر الرؤیا )"الذین لیس لدیهم عالقة عهد مع اهللا
ٌك مع اهللا في عملیة رِ فأنت ُجزٌء منها، وُمشتَ . إن هذه قائمة ُمختصرة لهدفنا في الحیاة

 .الُنصرة والَغَلبة
 .وهوأال ُهناك شيٌء آخر 

إن الكنز، أو الغرض الخاص لحیاتك الذي یظهر بوضوح أثناء وبعد عملیة الُنصرة 
، وكثیرًا ما ُنخطيء تفسیر ذلك عندما نظن الَغَلبة هو عمل اهللا الخاص ولیس عملك أنت

 .ولیس عمل اهللا بأنه عملنا الشخصي
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سفر الرؤیا كما هو موضٌح في حیاة الُنصرة والَغَلبة  بإسلوبأن نحیا إن مسؤولیتنا هي 
 ).اْلَمْوِت  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ ( ١١: ١٢

 .وسوف ُنرِكز في هذا الكتاب على هذه الصفات والخصائص الثالثة
قَ  ثُمَّ : (یقول ١٥: ١١سفر الرؤیا   ِفي َعِظیَمةٌ  َأْصَواتٌ  َفَحَدَثتْ  السَّاِبُع، اْلَمَالكُ  َبوَّ

 إنني  .)»اآلِبِدینَ  َأَبدِ  ِإَلى َفَسَیْمِلكُ  َوَمِسیِحِه، ِلَربَِّنا اْلَعاَلمِ  َمَماِلكُ  َصاَرتْ  َقدْ «: َقاِئَلةً  السََّماءِ 
ر على النفایات عندما تتغلب وتنتصبة في حیاتك ذا ُیشیُر إلى وقت الُنصرة والَغلَ أؤمن بأن ه

إن أمور العالم التي ُتعیقك أیًا كانت سواءًا بعض . إلى جواهر ثمینة هاحولالتي في حیاتك وتُ 
ُیَمِثُل الحظ بأن هذا كان . اللعنات أو أي شيٍء آخر قد أصبحت وتحولت إلى جواهر ثمینة

 .البوق السابع من األبواق السبعة
یقول بأن هذا كان الوقت الذي تتم فیه ُمكافأة القدیسین ودینونة  ١٨: ١١سفر الرؤیا إن 
 .أعدائنا

إنتظر بصبٍر واحتماٍل لحین أن ُیبَوَق . ال تستسلم عند البوق الخامس أو السادس
 !بالبوق السابع

تجاه صلواتك البسیط هللا الذي اإن هذا الفكر اإللهي سیرفع مستوى رؤیتك وبصیرتك و 
عالمًا كنت تطلب فیه فقط حًال لمشاكلك الزمنیة واألرضیة إلى مستوى أرفع وذو قیمة عالیة 

بأن الضیقات واآلالم والمشاكل التي ُتعاني منها في هذه األرض هي التي ستكون المواد 
عنا ُنریُد حلوًال لمشاكلنا بالطبع فجمی. الخام والنافعة لألمور واألشیاء األبدیة التي ال تفنى

األرضیة، ولكن إن كان هذا الشيء هو الشيء الوحید الذي نحیا ألجله فهذا یعني بأننا نحیا 
 !في مستوى وضیع وُمنخفض جدًا في هذه الحیاة

إلى أموٍر نافعة ها لَ وِ ُنحَ أن و جمیع مشاكلنا وضیقاتنا وآالمنا وُمعاناتنا  نأخذعلینا أن 
 .حیاتناجل ملكوت اهللا في ألوذات فائدة 

علینا أن نأخذ المواد الخام لمشاكلنا وضیقاتنا وُمعاناتنا وأن ُنتاِجَر بها ونستثمرها لكي 
 .تُنتج لنا ثمارًا وبركات كثیرة
أن ُتَحِوَل شیئًا أو شخصًا ما من عدٍو  :والتي تعني" الُمصالحة"ُهناك كلمٌة ُأخرى وهي 

فإن ذلك یتم من خالل عملیة ومرحلة الَغَلبة والُنصرة ومن  ولكن كیف؟ نعم،. إلى صدیٍق لك
 .خالل الثبات على كلمة اهللا
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لم یسبق لي أبدًا في حیاتي وأن تمتعُت بالتجارب القاسیة والُمعاناة الصعبة التي واجهتها 
في الحیاة، ولكني أقول الصدق بأنني من دونها لما كان بإمكاني إنجاز وتحقیق ُكل األشیاء 

 .في حیاتياألبدیة مور الثمینة واأل
ما لم یكن قد إختبر  َعصرهِ مصر في  فيلم یُكن بإمكان یوسف أن یكون رئیسًا للوزراء 

صًا لشعب إسرائیل ما لم یُكن قد لِّ لم یُكن بإمكان موسى أن یكون ُمخَ . العبودیة والسجن
كرَز باإلنجیل في ولم یُكن باإلمكان أن یُ  ،سنة یعمُل كراٍع للخراف في البریة ٤٠قضى 

 .ختبر دانیال الُمعاناة في ُجِب اإلسودِ كن قد إالعالم كله ما لم ی
إن الحكمة هي المعرفة الكاملة واإلتكال على حقیقة أن صلیب یسوع قد َحَمَل وٕامتَص 

إن قانون الجاذبیة األرضیة  .یجب أن یتحول إلى بركة فیما بعدن كل شيء إ ُكل قوة الشر و 
إن قانون الُمصالحة یقول . أن ینزل إلى األسفل الُبدیقول بأن أي شيٍء ُیرمى إلى األعلى 

 .بأن الشر قد إنُتِزَع وزاَل، ویجب أن یكون اآلن بركة إن آمنت بذلك
في  وتترأى بوضوحٍ  توجدُیشیُر إلى إن الحكمة الحقیقیة  ٢٢-١٢: ٢٨سفر أیوب 

ا: (یقول ١٢: ٢٨سفر أیوب . واأللمالُمعاناة   َمَكانُ  ُهوَ  َوَأْینَ  ُتوَجدُ  َأْینَ  َفِمنْ  اْلِحْكَمةُ  َأمَّ
، ولیست أیضًا في اَألْحَیاءِ  َأْرضِ  ِفي ُتوَجدُ  الَ حدیثه قائًال بأنها أیوب ویستطرد  ،)اْلَفْهِم؟

 الَ ، اَألْزَرقِ  اْلَیاُقوتِ  َأوِ  اْلَكِریمِ  اْلَجْزعِ ، وال فضٌة، وال َبَدَلَها َخاِلٌص  َذَهبٌ  ُیْعَطى الَ البحر، و 
 َوالَ  اَألْصَفرُ  ُكوَش  َیاُقوتُ  ُیَعاِدُلَها الَ ، ِإْبِریزٍ  َذَهبٍ  ِبِإَناءِ  تُْبَدلُ  َوالَ  الزَُّجاجُ  َوالَ  الذََّهبُ  ُیَعاِدُلَها
 َاْلَهَالكُ إن  .السََّماءِ  َطْیرِ  َعنْ  َوُسِتَرتْ  َحيٍّ  ُكلِّ  ُعُیونِ  َعنْ  ُأْخِفَیتْ  ِإذْ ، اْلَخاِلصِ  ِبالذََّهبِ  ُتوَزنُ 

 َواْلَمْوتُ  َاْلَهَالكُ (یقول  ٢٢: ٢٨سفر أیوب إن . عن الحكمة لدیُهما الشهادة والدلیل َواْلَمْوتُ 
 .)َخَبَرَها َسِمْعَنا َقدْ  ِبآَذاِنَنا: َیُقوَالنِ 

كانت إجابة  كذاه". تبقى طویالً ُهنا، ولكنها لم نعم، لقد كانت الحكمة : "لقد قال الموت
أؤمن بأنه ُیشیُر بذلك إلى موت طبیعتنا الجسدیة، وعندما َنسیُر  إنني. الموت عن الحكمة

: ١١سفر األمثال إن . في ظالل الموت فحینئٍذ سنتمكن من سماع صوت الحكمة الحقیقي
 اْلُمَتَواِضِعینَ  َوَمعَ  اْلَهَوانُ  يَفَیْأتِ  اْلِكْبِرَیاءُ  َتْأِتي( :یقولهذا األمر إذ قیل عن یؤید ما  ٢

 ).ِحْكَمةٌ 
، وٕان إن هذا هو ُمخطط وسیناریو الحیاة، ونحتاج أن نعرف وُندرك أین نتواجد نحن منه

هذا الشيء سیجعلنا ُمنسجمین وُمتناغمین مع اآلالم التي نواجهها في الحیاة ألننا نعرف 

٦۷ 



 إن الُنصرة والَغَلبة هي تكلیف اهللا لنا - الخامس الفصل

إلى هذه األرض، ولكنه أیضًا سیعود  یومًا مان یسوع سیعود أبنعلم  إننا. الُمكافأة النهائیة
جمیع مشاكلك وآالمك وُمعاناتك إلى بركات  لَ وِ لكي ُیحَ ) في هذه الحیاة(إلیك أنت اآلن 

، وعلینا أن ُندرك أیضًا بأن الطریق الذي نسلك فیه َیُمُر من خالل وادي وأمور نافعة لخیرك
 .ظل الموت، وهو طریٌق َنحِمُل فیه صلیبنا

قد یبدو فیه بأننا قد خسرنا المعركة، ولكن الحكمة َتعَلُم بأننا ُمنتصرون في هذا الطریق و 
 !وغالبون ألننا نسلُك في طریقه هو

 !ِمنا ُقبیَل هزیمتهم ُمباشرةً  إن أعدائنا دائمًا یكونون قریبین جداً 
 َعلْیكَ  َیْخُرُجونَ  َواِحَدةٍ  َطِریقٍ  ِفي. َأَماَمكَ  ُمْنَهِزِمینَ  َعلْیكَ  الَقاِئِمینَ  َأْعَداَءكَ  الرَّبُّ  َیْجَعلُ (
 ٧: ٢٨، سفر التثنیة )َأَماَمكَ  َیْهُرُبونَ  ُطُرقٍ  َسْبعِ  َوِفي

 لنا أصدقاء تحولون إلىإن جمیع أعدائنا سیفحینئٍذ  ،إن ُكنا نؤمن حقًا بهذا الشيء
 .بالفعل

فإن . تماماً  نعدام الخوفاختفاء و االتي سنحصل علیها هي  اُألخرىإن إحدى النتائج 
إن  كانت كل األشیاء قد تصالحت معنا وتحولت لخیرنا، فما الذي یجعلنا خائفین فیما بعد؟

إن الخوف لُه عذاٌب، وذلك العذاب َنَتَج عن األشیاء ! المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجاً 
إذا . آخر ُتحبهُ  والظروف التي قد تبدو وكأنها ُترید أن ُتدمر حیاتك وُتحطمك أو أي شخصٍ 

إن . ففي النهایة سیتمكن منك ذلك الخوف ویغلبكفي طریق الخوف  ُقمَت باالستمرار
الكالب تمتلك حاسًة وحدسًا ُیَمِكُنها من التحسس ما إذا ُكنَت خائفًا منها أم ال، وهذا الشيء 

فسُتصِبُح َشَعَرْت الكالب بأنك تخافهم،  ذافإ. أیضاً  اُألخرىینطبق على العدید من الحیوانات 
 أنواع سمعُت من اآلخرین بأن هذا ینطبق أیضًا على بعض وقد ُعرضًة للهجوم منها،

فإن َعَرَف الشیطان بأن . الحشرات، وُربما قد ینطبق أیضًا على الشیاطین واألرواح الشریرة
فُربما في المرة القادمة سُیفِكُر أي شيٍء ُیلقیِه علیك سیتحول إلى جواهر ثمینة لملكوت اهللا 

بها وأن  ُتمِكُنَك من الُمتاجرة المواد الخام التيُیعطیَك ُیلقي علیَك و أكثر من مرٍة قبل أن 
 .تجعلها ذات فائدة لملكوت اهللا في حیاتك

 .على أمٍر ُمهمٍ ُهنا أَُنِبَه أن  أرید
ال أقول بأن حیاتنا ستكون ُمریحة للغایة، ألن األعداء لم ولن یكونوا أبدًا مصدرًا  نينإ

وأیضًا فإن اهللا وحدُه هو الذي ُیمكنه فقط أن ُیحدد ! للراحة، وُهم ال یجلبون الراحة لحیاتنا
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 علىأو نجرؤ  نتجاسرعندما یتحول إلى صدیق، ونحن ال هویة وطبیعة ذلك العدو 
، وٕان ذلك هو سبب عدم على كل حال، فإن الُمكافأت ستكون أبدیة. مع اهللالتالعب بحیاتنا 

إن هدف اهللا هو جواهر أبدیة، وٕان هدفنا هو أن نعرف اهللا، . فهمنا لما یعمله اهللا في حیاتنا
ُمناسبًا ووفق مشیئته وٕارادته  وأن ُنطیعُه، وأن نترك له قیادة حیاتنا بحسب ما یراُه هو

 .الصالحة
ما سیكون عدوك في المرة القادمة هو تحدي أعظم مما تواجهه اآلن، فإن كان وغالبًا 

 !كذلك، فهذا یعني بأنك ستكون ُمحاربًا عظیماً 
 ما هي مسؤولیتنا خالل فترة اإلنتظار؟

بأنظارنا  لقيإن إسلوب حیاة الُنصرة والَغَلبة هي مسؤولیتنا خالل هذه الفترة، وعلینا أن نُ 
ستمراٍر، وأن ال ُنحب حیاتنا حتى الموت، ألجلنا، وأن نحمل صلیبنا بایسوع  على ما فعله دم

 .باستمرار وأن نتكلم بكلمة واهللا وشهادتنا ضد العدو
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 السادس الفصل
 كیف ُیمكننا أن نغلب وننتصر؟

 
 سلوب حیاتناإ صبحتُ وأن  كونتإن الُنصرة والَغَلبة لیست ُمجرد حدٍث، بل یجب أن 

 .الیومیة
في الحال یسلك فعندما تحدُث أزمٌة ما، فإن الجندي إن الَغَلبة ُتشبه التدریب العسكري، 

إن التدریب الُمستمر الذي تلقاُه الجندي في . ُمنضبطة وبدون تفكیر ال إرادیة بصورة
إن . وقوع أزمة طارئة یجب فعلُه في حالالُمعكسر قد َجَدَد ذهنه وعقلیتُه بخصوص ما 

، الطارئة صحیحة ودقیقة وُمتزنة أثناء وقوع األزماتبصورة اإلنسان ال ُیمكنه التفكیر 
تجاه  )أوتوماتیكي(آلي  ُبنَي في داخلك نظام رد فعلتأسس و وبالتالي فیجب أن یكون قد 

، وعلى المستوى الروحي، فإن رد الفعل ذلك یجب أن یكون موقف الُنصرة الطارئةاألزمات 
علیك أن تعرف وتكتشف في الحال ما فعله دم یسوع ألجلك، وأن تختار حاًال أن ال . والَغَلبة

 تتضّمنُتمارس الحرب الروحیة والتي  ، وأن)كما وصفت هنا( حتى الموت ُتِحَب حیاتك
 .الشهادة والتكلم بكلمة اهللا ضد العدو

 أعتقد بأن هذه هو سبب عدم إختیار وٕاختبار الكثیرین من شعب اهللا للُنصرة والَغَلبة إنني
ظهره لثقافة أو هي أن ُیدیر / لب من الشخص هوإنه أسلوب حیاة جذري إذ یتط. في حیاتهم

 .یرفضها تماماً العالم وأنظمتُه وأن 
 :ألسلوب الحیاة وخصائص أساسیةإن الُنصرة والَغَلبة تتألف من ثالثة مكونات وعناصر 

 ).َدم الَحَمل( المعرفة. ١
 ).أن ال ُنحب حیاتنا حتى الموت( اإلنضباطالتدریب و . ٢
 ).على كلمة اهللا وكلمة شهادتهم( الثبات. ٣

 . الوقت تستغرق بعضإن هذه هي عملیة الُنصرة والَغَلبة، وهي 
 الُنصرة عندما نتحدث عن" الطریق"فیما یلي ُملَخٌص لما سنستمر في اإلشارة إلیه بـ 

، سفر )اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ ( .الَغَلبةو 
  ١١: ١٢الرؤیا 
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 ".طریق الُنصرة والَغَلبة"إن هذه هو ُملخص 
 ."األمور العظیمة الثالثة"بـ سأقوم بُمساعدتك لتذكر هذا الطریق بتسمیته

 .َدم الَحَمل. ١
 جهة اهللا، أيهو الصلیب من  اإن هذ. حقیقة العهد الذي بدم یسوعلإن هذه معرفة 

مكانتنا الحقیقیة ویوضح إن هذا ُیظِهُر . النعمة، وعمل اهللا الُمذهل والكامل على الصلیب
  .على عمله هو فقط ةفي المسیح المبنی

لكي تعرف العمل الكامل للصلیب في حیاتك وُمنتظمة بصورة ُمستمرة كلمة اهللا أدرس 
 . ، وتأمل بهویتك الحقیقیة ومن أنت في المسیح بسبب صلیبهُ ولیس الدراسة لمرة واحدة فقط

أن یتطور دقائق فقط یومیًا متوقعًا بذلك  ١٠ال ُیمكنك أن تقرأ كتابك المقدس لمدة 
وَتغُطُس یومیًا  دَ مَ عَ تَ علیك أن تَ . وینمو بقوة بخصوص عمل اهللا الكامل في الصلیبإیمانك 

لیس لدي : "، وقد تقول)أن تنغمس وتنتقع فیها ُكلیًا لتتشبع منها(في كلمة اهللا نهارًا ولیًال 
 الُنصرة والَغَلبة إختبارإذًا، فلن ُیمكنك : ، فحینئٍذ ستكون إجابتي لك هي"قت الكافي لذلكالو 

 !في حیاتك
، ٢إقرأ سفر األمثال . تلك الفئة نفس إن العدید من المؤمنین ُهم من

٨، ٧، ٦، ٤، ٣ 
ات ُتخبرك بأنه علیك أن تبحث عن الحكمة، عن األصحاحإن هذه 

 اْلَجَواِهرِ  َوُكلُّ  الّآلِلئِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلِحْكَمةَ  َألنَّ (. الذهب الخالصو  ِلئِ الّآل الكلمة، كما تبحث عن 
 ١١: ٨، سفر األمثال )ُتَساِویَها الَ 

 .ال ُتحب حیاتك حتى الموت. ٢
العهد الذي بدم یسوع من إن . إن هذا یتضمن اإلنتظام واإلنضباط في َحمل صلیبك كل یوم

جهتك یتضمن طاعتك وشركتك الدائمة والُمستمرة معه، وهذا یشمل سلوكك ومسیرتك خالل 
 .)هذا الكتابوهذا ما سندرسه في وقٍت الحق من . (الهیكل إلى محضر اهللا

فإن طبیعتك القدیمة والجسدیة  مع اهللا ُكلما تقدمت في مسیرتك
طبیعة اهللا التي في داخلك ستتقوى وتزداد وتتسع  ، وٕانستضعف وتقل

 .أكثر بكثیر
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تطرُح عنَك كل األشیاء الموجودة في حیاتك ما تحمل صلیبك كل یوم فأنت بذلك عند
إن السلوك في المحبة الكاملة . ي ُیرید أن یحیاها في داخلكتوالتي ال توافق حیاة المسیح ال

 .هو الموضوع الرئیسي واألساسي
 .هادتككلمة ش. ٣

لحین علیك أن تحتفظ بكلمة اهللا في قلبك . إن كلمة شهادتك هي الثبات على كلمة اهللا
إن التكلم بكلمة اهللا بصوٍت . شهادًة ضد أعدائك الروحیینهي أن تفیض من فمك، وستكون 

، وسیجعلك ُمطمئنًا لذهنك وعقلك وجسدك ومشاعرك ُطَمْأِنیَنةً و سُیعطي سالمًا  مسموعٍ عاٍل و 
 .وسط التجارب الُملتهبةفي 

 :)األمور الثالثة األساسیة - األمور العظیمة الثالثة(ُتسجل لنا نفس الـ إن رسالة أفسس 
 .الجلوس. ١

 وماین األولین من رسالة أفسس یتحدثان ویتعامالن مع هویتنا الحقیقیة، األصحاحإن 
ُیخبرنا بأننا جالسون معه في  هإن. الذي أصبحنا علیه من خالل صلیب وموت یسوع ألجلنا

، رسالة أفسس )َیُسوعَ  اْلَمِسیحِ  ِفي السََّماِویَّاتِ  ِفي َمَعهُ  َوَأْجَلَسَنا َمَعُه، َوَأَقاَمَنا( .السماویات
٦: ٢ 

 .السلوك. ٢
اآلن أحراٌر ولدینا ُحریة إننا بعد أن َفِهمنا وأدركنا هویتنا الحقیقیة ومحبة اهللا لنا، ف

 ِفي اَألِسیرَ  َأَنا ِإَلْیُكْم، َفَأْطُلبُ ( .مع اهللا بشكٍل صحیٍح وسلیٍم وبدقةاإلختیار في أن نحیا 
،   ١: ٤، رسالة أفسس )ِبَها ُدِعیُتمْ  الَِّتي ِللدَّْعَوةِ  َیِحقُّ  َكَما َتْسُلُكوا َأنْ  الرَّبِّ

سیتسبب  وُمستقلة نفردایة وُمنعزلةاإن ُمجرد ُمحاولة الحیاة مع الرب بطریقة ُمتدینة أو 
في خسارتك للعالقة الحیة مع الرب، ولكن معرفتك بوعوده، وبحقُه، وبنعمته، وعمله الكامل 

 .كومن خالل كسُیعطي القوة للمسیح بأن یحیا حیاته في داخل
 .الثبات. ٣

دائمًا أن ُیعیق وُیبِطْل خطة اهللا لحیاتك، وٕان كلمة اهللا المنطوقة إن الشیطان سُیحاول 
، )ِإْبِلیَس  َمَكاِیدِ  ِضدَّ  َتْثُبُتوا َأنْ  َتْقِدُروا ِلَكيْ  اْلَكاِملَ  اهللاِ  ِسَالحَ  اْلَبُسوا(. وتغلبهُ  ضده ستهزمهُ 

 ١١: ٦رسالة أفسس 
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 .هذا إعتراٌف وٕاقراٌر لك أیها الغالب والُمنتصرإن 
أؤمن وُأدرك بأن  إنني. حیا فيَّ یسوع المسیح یَ  وقائدهم غالٌب ألن َرئیَس الغالبین إنني

. الَغَلبة على جمیع أعدائي الروحیینو صلیبه جعلني خلیقًة جدیدًة فیه، وأعطاني الُنصرة 
سأحمل صلیبي یومیًا وأتبعُه، وسأتخلى عن حیاتي القدیمة، وسأتبعُه لیحیا حیاتُه هو في 

 . اللي بواسطة نعمته هوداخلي ومن خ
 ،يَشَهاَدتِ  َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  سأغلبهُ ": بَشَفتَي وأقوُل بصوٍت ُمرتفعٍ سأنُطُق بكلمة اهللا 

 ١١: ١٢، ُمقتبسة من سفر الرؤیا "اْلَمْوتِ  َحتَّى يَ َحَیاتَ  ُأِحبَ  نْ َولَ 
نحن، فحینئٍذ فقط ب المسیح وصلیبنا یصلو ، ثبات على الحقعند إتحاد المعرفة وال

 سنكون في إتحاٍد حقیقٍي مع اهللا ومع العهد الذي بدم المسیح الذي سیعمل بقوة في حیاتنا
وعندما ُنضیُف كلمة شهادتنا والتي تشهد بكلمة اهللا وما تقوله بخصوص ، وبالنیابة عنا

 .صلیبه ودمُه فحینئٍذ سنختبر الُنصرة والَغَلبة وسُنصبح غالبین وُمنتصرین
 َتُكوُنونَ  َفِباْلَحِقیَقةِ  كَالِمي ِفي ثََبتُّمْ  ِإنْ  ِإنَُّكمْ «: ِبهِ  آَمُنوا الَِّذینَ  ِلْلَیُهودِ  َیُسوعُ  َفَقالَ ( 

ُرُكمْ  َواْلَحقُّ  اْلَحقَّ  َوَتْعِرُفونَ  تَالِمیِذي   ٣٢-٣١: ٨، بشارة یوحنا )»ُیَحرِّ
فیه كما هو موضٌح أیضًا في سفر بأننا سنتحرر بمعرفتنا للحق والثبات  هذه اآلیة ُتخبرنا

 ١١: ١٢الرؤیا 
نحتاج أن نعرف ما َعِمَلُه . إن الثقة واإلیمان ُهما كلمتان ُتشیران إلى المعرفة والعمل بها

اهللا، ونحتاج أن نعرف ما ُیرید اهللا منا أن نفعله أیضًا، ونحتاج أن نشهد بما تقوله كلمة اهللا 
جمیع هذه األمور معًا فحینئٍذ سیؤثر العهد الذي بدم  عندما نقوم بفعل. عن كل ما َعِمَلهُ 

 .یسوع على حیاتنا بشكٍل جذرٍي وفعالٍ 
 .ُأرید أن أؤكد وُأضح شیئًا ما ُهنا

على الرغم من إحتیاجنا إلى هذه العناصر والمكونات األساسیة الثالثة ألجل الُنصرة 
إن ما فعله . والَغَلبة، إال إن َدَم الَحَمْل هو الموضوع األسمى واألعلى أهمیًة على اإلطالق

یسوع على الصلیب ألجلك وألجلي من خالل العهد الذي بدمه هو األمر األهم واألساسي 
 .یاتناواألولي في ح

أیة قیمة ما لم نرى بالفعل ذات ال ُیمكننا أن نحمل صلیبنا، ولن تكون لكلمة شهادتنا 
 !حقیقة وقیمة یسوع، ومحبته الكاملة لنا، ونعمته، وما فعله على الصلیب من أجلنا
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لكي تشترك معه في خلق وبناء أورشلیم یدعوك اآلن ) كله خالق هذا الكون(إن یسوع 
 ُأْعِطي َأَنا. َوالنَِّهاَیةُ  اْلِبَداَیةُ  َواْلَیاُء، اَألِلفُ  ُهوَ  َأَنا! َتمَّ  َقدْ «: ِلي َقالَ  ثُمَّ (. السماویة الجدیدة

اناً  اْلَحَیاةِ  َماءِ  َیْنُبوعِ  ِمنْ  اْلَعْطَشانَ   َیُكونُ  َوُهوَ  ِإَلهاً  َلهُ  َوَأُكونُ  َشْيٍء، ُكلَّ  َیِرثْ  َیْغِلبْ  َمنْ . َمجَّ
 ٧-٦: ٢١الرؤیا ، سفر )اْبناً  ِليَ 

وحِ  ِبي َوَذَهبَ (   اْلُمَقدََّسةَ  ُأوُرَشِلیمَ  اْلَعِظیَمةَ  اْلَمِدیَنةَ  َوَأَراِني َعاٍل، َعِظیمٍ  َجَبلٍ  ِإَلى ِبالرُّ
 ١٠: ٢١، سفر الرؤیا )اهللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  َناِزَلةً 
 ُسورِ  َوَأَساَساتُ . َنِقيٍّ  ُزَجاجٍ  ِشْبهُ  َنِقيٌّ  َذَهبٌ  َواْلَمِدیَنةُ  َیْشٍب، ِمنْ  ُسورَِها ِبَناءُ  َوَكانَ ( 

لُ  اَألَساُس . َكِریمٍ  َحَجرٍ  ِبُكلِّ  ُمَزیََّنةٌ  اْلَمِدیَنةِ   َعِقیقٌ  الثَّاِلثُ . َأْزَرقُ  َیاُقوتٌ  الثَّاِني. َیْشبٌ  اَألوَّ
. َزَبْرَجدٌ  السَّاِبعُ . َأْحَمرُ  َعِقیقٌ  لسَّاِدُس ا. َعِقیِقيٌّ  َجَزعٌ  اْلَخاِمُس  ُذَباِبيٌّ  ُزُمرُّدٌ  الرَّاِبعُ . َأْبَیُض 
 َعَشرَ  اْلَحاِدي. َأْخَضرُ  َعِقیقٌ  اْلَعاِشرُ . َأْصَفرُ  َیاُقوتٌ  التَّاِسعُ . ِسْلِقيٌّ  ُزُمرُّدٌ  الثَّاِمنُ 

 ِمنَ  َواِحدٍ  ُكلُّ  ُلْؤُلَؤًة، َعَشَرةَ  اْثَنَتا َباباً  َعَشرَ  َواِالْثَنا. َجَمْشتٌ  َعَشرَ  الثَّاِني. َأْسَماْنُجوِنيٌّ 
: ٢١، سفر الرؤیا )َشفَّافٍ  َكُزَجاجٍ  َنِقيٌّ  َذَهبٌ  اْلَمِدیَنةِ  َوُسوقُ . َواِحَدةٍ  ُلْؤُلَؤةٍ  ِمنْ  َكانَ  اَألْبَوابِ 

٢١-١٨ 
 هذه الجواهر الكریمة الغالیة والثمینة؟ كلمن أین جاءت 

الطبیعیة واإلعتیادیة التي تخضع للحرارة والضغط  شیاءإن الجواهر تأتي من خالل األ
إن الجواهر الثمینة  .في األرض لفترات طویلة من الزمن تي ُدِفَنْت وُطِمَرتْ ، والالشدیدین
 !ُتشَتُق من النفایات، أي نفایات حیاتك وحیاتيوالكریمة 

تحت  والدفن تتعرض وتخضع للحرارة والضغط الشدیدین والَطمر"بأنها الحظ بأنني ُقلُت 
ال تحدث في الَغَلبة و إن الُنصرة ! إن الُنصرة والَغَلبة مؤلمة جداً ". زمنیة طویلة ةاألرض لفتر 

التي  أردَت توقیع ُمعاهدة الُنصرة مع اهللا فُكْن ُمستعدًا لألوجاع واآلالم إذا! لحظة من الزمن
واإللتصاق بقوة  لإلندفاع عداً ، ُكْن ُمستالتي قد تأتي إلیك للشكوكُكْن ُمستعدًا . ستجتاز فیها

سدید إحتیاجاتك ُكْن ُمستعدًا للتوقف عن التالُعب باآلخرین ألجل ت. قوتكبكل  باهللا
شهوات جسدك وما ُیملیه علیك من أوامر عن لإلمتناع ُكْن ُمستعدًا  .ومصالحك الشخصیة

على الذات، تكالك اإستخدام قوتك الشخصیة و ُكْن ُمستعدًا لإلمتناع عن  .ورغبات جسدیة
. وبرنامج العمل الخاص بكُكْن ُمستعدًا للتخلي عن خطتك  .وعن ُطرقك الُمخادعة والُملتویة

أن یحدث تغییرًا في  َتَوقَّعَ ! حتى لو لم یتغیر أي شيءٍ  ببساطة ألن َتعُبَد اهللاُكْن ُمستعدًا 
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بأن  َتَوقَّعَ . بحسب غرض اهللا وخطته لحیاتك ُهنا على األرضأن تحیا  َتَوقَّعَ . شخصیتك
 !ِثْق بأنك لن َتخزى أبداً . تكون شریكًا هللا الخالق ألموٍر أبدیة في ملكوت اهللا

 !إن سفر الرؤیا یكشف أمورًا أكثر بكثیر مما تظُن أو تفتكر
إعتاد علیه أو سُألقي بنظرة على سفر الرؤیا من منظوٍر ُمختلٍف تمامًا عن ما یراه 

لقد أعلنه  .اهللا في حیاتي بها تي إستخدمهسأستخدم سفر الرؤیا بنفس الطریقة ال. البعض
عملي لُیریني ما َیحدُث كشيء تطبیقي وواقعي و ستخدمه اهللا لي كحٌق في الوقت الحاضر او 

ولكنُه إن هذا لیس تعلیمًا الهوتیًا خاصًا بي، . في العالم الروحي عندما أنَتِصُر وَأغِلبُ 
 .ادتي الشخصیة وتجربتي في الحیاةشه

وجامعة الجنوب الشرقي بأن سفر  ینالعالمی امرئیس الخد روتالندیقول الدكتور مارك 
هو أكثر من ُمجرد روایة عبریة، أو مسرحیة شعریة ُمرفقة بالموسیقى، وهو أكثر من الرؤیا 

العالم  بأحداثال أقول بأن سفر الرؤیا لیست له عالقة  إنني. ُمجرد كتاب دراسي الهوتي
الحالي أیضًا  وقتكفهو َینَطِبُق على ، ولكنني أقول بأنه أكثر بكثیر من ذلك، ةالُمستقبلی

 ).وفي هذه األرض في الوقت الحاضرینطبق علیك اآلن (
أشرنا بأن سفر إلى الفصل الثاني من هذا الكتاب تذكر جیدًا بأننا مرًة ُأخرى وبالعودة 

 خالل هذه ُترى، ما الذي حدث. الرؤیا قد إنتهى بالجواهر الثمینة وٕابتدأ باآلالم والُمعاناة
 العملیة؟

والتي ُتَعَرُف بأنها جزیرة القتل، وهي (لقد عانى الرسول یوحنا وتألم في جزیرة ُبطُمْس 
ع، وقد كان من أَعَز لقد َخَدَم الرسول یوحنا مع یسو ). إیجة بحر في جزیرة َوِعرة تقعُ 

 لقد. الصلیب على ناك عندما مریم العذراء ُأِمهِ  على یسوع هْئَتَمنَ إوقد أصدقائه في وقٍت ما، 
 خدمةً  یوحنا للرسول كانتو  عدیدٍة، بأیامٍ  األموات من امتهقی بعد یسوع یوحنا الرسول رأى
. الخمسین یوم في القدس الروح وحلول مجيء ُمنذُ  إبتدأت األولى الكنیسة أیام في جداً  قویةً 
 مبادئال إلى الرجوع على الناس َحَثتْ  والتي الرائعة رسائله كتب وقد ،كبیراً  شیخاً  كان لقد

 .یسوع مع میمةالح العالقة في تتمثل والتي الحقیقیة األساسیة
 عمله كان وقد النائیة، ُبطُمْس  جزیرة في نفيٌ مَ  وهو یوحنا الرسول شعور كان كیف تخیل

 .التالل عبر بها وینزل المحجر من الصخور ویحمل یصعد أن هو الیومي
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 وُقِطعَ  بطرس، ُصِلبَ  لقد "یسوع؟ یا یحدث الذي ما: "داخله في كثیراً  یتسائل كان وُربما
 ما على تسیر ال األمور وٕان ،مرٍ ُمست إضطهادٍ  وفي ُتضطهد الكنیسة وٕان یعقوب، رأُس 
 ؟یوحنا الرسول إنتابَ  الذي الشعور هذا نفس ما یوماً  راودك هل "هذا؟ ُكل یعني فماذا ُیرام،
 لم المرة هذه ولكن مجدِه، في وهو یسوع منظر یوحنا الرسول رأى قدف الرب، یوم وفي وفجأةً 
 ِرْجَلْیهِ  ِعْندَ  َسَقطَ  ، وعندما رآُه الرسول یوحناَنارٍ  َكَلِهیبِ  َعْیَناهُ  كانت لقد. سابقاً  رآهُ  كما یُكن

 ١٨-٩: ١ الرؤیا سفر إقرأ. َكَمیِّتٍ 
 واألمور األحاسیس ببعض یشعر یوحنا الرسول یجعل أن هو فقط یسوع هدف َیُكن لم
 الرسول من ُیرید كان بل األیام، تلك في الكنیسةو  هو وُمعاناته آالمه دائرة من ُتخِرُجهُ  التي
 إختبره ما نفس نختبر أن من أیضاً  نحن نتمكن لكي أیضاً  الرؤیا سفر َیكُتبَ  أن یوحنا

 بأنه نعلم أن ُیریدنا یسوع إن. الضیقة والُمعاناة األلم دائرة من والخروج آنذاك یوحنا الرسول
 آالمنا جمیع ُیحول أن ُیریدُ  إنه بل وُمعاناتنا، آالمنا وسط في حتى عنا یتخلى ولن لم

 .ثمینة جواهر إلى وُمعاناتنا
 وكالَدیان األمور، جمیع في الُمتحكم كالشخص یوحنا للرسول نفسه یسوع أعلنَ  لقد

 تكون ومن یسوع هو یكون من وَعَرَفهُ  یوحنا للرسول ذاته یسوع أعلنَ  لقد. العادل والقاضي
 اهللا، مع والُملك للسیادة ینوُمفرز  دونُمعَ  فنحنُ . وكهنة ملوكٌ  فنحنُ  ،هو فیه أیضاً  وأنا أنت
 .واهللا الضائعة البشریة بین الوصل وحلقة الجسر نكون وأن

 َمشارف على ألنها وتتقدس تتطهر أن علیها بأن للكنیسة یقول ٣ و ٢ یناألصحاح وفي
 كانت إذا الحرب في اإلنتصار من ُیمكنه ال الُجندي إن. فیها تنتِصرَ  وأن حرباً  تخوض أن

 هذا عن الدقیقة التفاصیل من بمزیدٍ  وسنتكلم ،مكسورة وخوذته وعتیقة ةَصِدئَ  بندقیته
 .الكتاب هذا من التاسع الفصل في الموضوع
 وَسِمعَ  السماء في مفتوحاً  باباً  یوحنا الرسول رأى الرؤیا سفر من الرابع األصحاح وفي

 اهللا نظر وجهة من ظروفنا جمیع إلى ننظر أن نحتاج. "...ُهَنا ِإَلى اْصَعدْ : "له قائالً  صوتاً 
  .هو یراها كما نراها وأن ،األرضیة الشخصیة ناتنظر  وجهة من ولیس
 القاضي اهللا أیضاً  رأى قدو  اإللهي، القضاء ساحة في وهو سهنف یوحنا الرسول رأى لقد
 َیُدلُ  والذي الرهیب العرش ذلك حول ُقزح وقوس علیه، یجلس كان الذي والعرش العادل،

 .بالعهد الخاصة اإللهیة الوعود على
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 یجلس الذي الَمقعد أو الُكرسي" تعني ٤ األصحاح في ُهنا الُمستخدمة" العرش" كلمة إن
 وقد ودیاٍن، كقاضٍ  العرش على اآلن جالٌس  اهللا إن ".والقضاء الُحكم عند القاضي علیه
 یتكلمان وُهما اآلن، ولیس الُمستقبل في سیحدثان والقضاء الرؤیا سفر إن: "البعض یقول
 على اآلن ،أیضاً  الحالي للوقت ولكنها كذلك، بالفعل تكون قد ".ُمستقبلیة أمورٍ  عن فقط
 !الحیاة هذه وفي األرض هذه

 وأنا)! الحاضر الوقت في( واآلن األرض على ُهنا اهللا بملكوت نأتي أن في الحق لدینا
 !حیاتي في األمر اهذ إختبرتُ  قد شخصیاً 
، وٕان اْلَعْرشِ  َعَلى اْلَجاِلسِ  َیِمینِ  َمْكُتوبًا َعَلى ِسْفراً  یوحنا الرسول رأى ٥ الرؤیا سفر وفي

لقد ). ٣: ٥سفر زكریا (هو لعنة الجنس البشري ُكله ولعنتك أنت وأنا شخصیًا ذلك الِسْفر 
، وفي كل مرة كان یفتح بها الختم كان یؤكد على الثمن السَّْبَعةَ  ُخُتوَمهُ  َفَتَح یسوع الِسْفر وَفكَ 

فهو الشخص الوحید . واللعنات التي في حیاتنا خطیةالذي دفعُه یسوع ُمقابل قیود ال
لقد َبكى الرسول یوحنا ألنه َظَن بأنه ال یوجُد شخٌص . الُمستحق أن یفعل هذا الشيء

  .ُمستحٌق أن یقوم بهذا العمل وأن َیُفَك الِسْفَر وأختامهُ 
 ُمْسَتِحقٌّ «: َقاِئِلینَ  َجِدیَدةً  َتْرِنیَمةً  َیَتَرنَُّمونَ  َوُهمْ ( ،َجِدیَدةً  َتْرِنیَمةً  یوحنا الرسول َسِمعَ  ثُم
 َوِلَسانٍ  َقِبیَلةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِبَدِمكَ  ِللَّهِ  َواْشَتَرْیَتَنا ُذِبْحتَ  َألنَّكَ  ُخُتوَمُه، َوَتْفَتحَ  السِّْفرَ  َتْأُخذَ  َأنْ  َأْنتَ 

َلِهَنا َوَجَعْلَتَنا َوُأمٍَّة، َوَشْعبٍ  -٩: ٥ الرؤیا سفر ،)»اَألْرضِ  َعَلى َفَسَنْمِلكُ  َوَكَهَنًة، ُمُلوكاً  ِإلِ
١٠ 

إن القضاء عند اهللا هو من ناحیتین، فهو . لقد كان القضاء یخرُج وُیَنَفُذ عند فتح األختام
 األخبار السارة والُمفرحة للذین كرسوا ووهبوا حیاتهم هللا وأطاعوه وَغَلبوا وٕانتصروا، وهذا یعني

إن القضاء ! وٕاطالقنا أحراراً بأن الشیطان قد دیَن َكُمذنٍب ونحُن كأبرار، إذ تم تبریرنا  أیضاً 
 .یعني ُحریتنا نحن ودمار وسحق العدو تماماً 

تفاصیل اآلالم والُمعاناة واألحداث التي  جمیعوبینما ال ُیمكنني أن أقوم بشرح وتوضیح 
تلك األحداث ُتشیُر إلى أحكام اهللا  جمیع، إال إنُه ُیمكنني القول بأن ١٨-٦في سفر الرؤیا 

في إن الكثیرین ِمنا یشعرون بأن اهللا قد  نْ كمُ إن المشكلة تَ . وقضائُه الذي ُیطلقنا أحراراً 
، ولكن في واقع األمر فإننا نحصل لتلك اآلالم والظروف لسنا إال ُمجرد ضحایا بأننانا، و َنسیَّ 
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ألن ننظر  بحاجة إننا. الم والُمعاناة والمشاكلعلى حریتنا الكاملة والُمطلقة من خالل تلك اآل
 .المحدود الشخصيإلى األمور من نفس منظور اهللا لها ولیس من منظورنا 

تذكر بأنه عندما َتِحُل وتحدث هذه الكوارث واألحداث فأنك ال تشعر إال بتأثیراتها الكامنة 
بِسْفرَك الشخصي، وهو  والمؤلمة على حیاتك، ولكن في نفس الوقت فإن یسوُع هو الُممِسكُ 

 .َحَمَل عنك لعناتك وعقوبتها على الصلیب وقد الذي ُطِعَن بلعناتك،
  .تذكر شرعیة وقانونیة دم العهد، وٕانتبه جیدًا لألمور الثالثة الرئیسیة

، سفر الرؤیا )اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ (
التي تحدثنا عنها سابقًا " األمور العظیمة الثالثة"ُیمكننا ُهنا أن نرى األمور ، ١١: ١٢
 -وكلمة شهادتنا ضد من ُیرید أن یكسر هذا العهد ، وصلیُبنا نحنُ ، صلیبُه هو: وهي

 .الشیطان
العالم،  ظامنستطیع أن نرى سقوط ونهایة ن ١٩و  ١٨وفي النهایة، ففي سفر الرؤیا 

ولیس فقط سقوطه في الُمستقبل، ولكن أیضًا یعني سقوط المنظومة الشیطانیة الذي كانت 
لذلك فعندما َنثُبُت في عملیة ومرحلة الُنصرة والَغَلبة فسنرى . تُقیدك لفترة طویلة من الزمن

 .ینهزمون أمامنایسقطون و أعدائنا 
ونستطیع لُیخلصنا،  وقاِدمٌ  األبیض الَفَرْس على  راكباً نرى یسوع  ١٩وفي سفر الرؤیا 
وقد تكون أنت وأنا واحدًا منهم لُیخلصوا  ِبیضٍ  َخْیلٍ  َعَلى َیْتَبُعوَنهُ  َكاُنوارؤیة قدیسین آخرین 

 هُ بَ التي ُتشَ و والتي تتحدث عن العروس خروف ونرى أیضًا مائدة عشاء عرس ال ،اآلخرین
 .داما طویالً  واحتمالٍ عالقة الحمیمة مع یسوع بعد صبٍر بال

ُیمكنني  .َمَم ُمقیدًا ُمكبًال بالسالسلاألُ  ُیِضلُّ  َكانَ  الَِّذي ِإْبِلیُس نرى  ٢٠في سفر الرؤیا و 
رؤیة ذلك كصورة للُسلطان الروحي الذي َحَصلنا علیه خالل فترة وعملیة الُنصرة الَغَلبة، 

من سفر الرؤیا نرى مجد ملكوت اهللا والذي یبدو حقیقیًا  ٢٢و  ٢١ین األصحاحوبعدها في 
یتحدث عن الخدمة  ٢: ٢٢سفر الرؤیا إن . الَغَلبةو ختبرنا الُنصرة اوواقعیًا لنا اآلن منذ أن 

 َنَتيْ اثْ  َتْصَنعُ  َحَیاةٍ  َشَجَرةُ  ُهَناكَ  َوِمنْ  ُهَنا ِمنْ  النَّْهرِ  َوَعَلى ُسوِقَها َوَسطِ  ِفي( :عندما یقول
أي اُألَمَم وغیَر " اُألَممِ  ِلِشَفاءِ  الشََّجَرةِ  َوَوَرقُ  َثَمَرَها، َشْهرٍ  ُكلَّ  َوُتْعِطي َثَمَرًة، َعْشَرةَ 

 .الحظ الخدمة التي سنقوم بها بعد الُنصرة والَغَلبة. )"المؤمنینَ 
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 َما َوَیْحَفُظونَ  النُُّبوَِّة، َأْقَوالَ  َیْسَمُعونَ  َوِللَِّذینَ  َیْقَرأُ  ِللَِّذي ُطوَبى(: وفي الختام قال یسوع
 ٣: ١، سفر الرؤیا )َقِریبٌ  اْلَوْقتَ  َألنَّ  ِفیَها، َمْكُتوبٌ  ُهوَ 

 :قائالً " مائدة في البریة"في مؤلفاته  وتشمان ني الشهیر ُیخبرنا المؤلف والكاتب الصیني
یَّةُ  َأْصلُ  َأَنا. اْلَكَناِئسِ  َعنِ  اُألُمورِ  ِبَهِذهِ  َلُكمْ  َألْشَهدَ  َمَالِكي َأْرَسْلتُ  َیُسوُع، َأَنا«(   َوُذرِّ
ْبحِ  َكْوَكبُ . َداُودَ   ١٦: ٢٢، سفر الرؤیا )»اْلُمِنیرُ  الصُّ

إن سفر الرؤیا هو إعالن وَكشف عن هویة یسوع المسیح، وٕانه یكشف الستار عن 
الكشف عن األحداث القادمة  هوواألولي إن سفر الرؤیا لیس موضوعه األساسي . حقیقته

النهضة ضد المسیح، أو  -التي ستحدث في األرض، أو عن شخصیة المسیح الدجال 
نشوة وبهجة القدیسین، أو الُملك األلفي، الُمفترض أن تحدث في اإلمبراطوریة الرومانیة، أو 

 .٣للشیطان النهائيأو السقوط 
 العالج الذي ُیقدمه الرسول یوحنا ألمراضنا هي لیست والُزجاجاتواألختام إن األبواق 

 إحتیاجاتنا لتلبیة ولكن ،اإلطالق على لدینا الفكري الفضول إرضاء إلى تهدف، وهي ال ُهنا
 الجواب هو یسوع ألن نعرفُه، لكي الكامل المسیح یسوع ملئ إعالن خالل من الروحیة
 بوضوٍح،و  بدقةٍ  عنه نعرف أن علینا .واستفساراتنا أسئلتنا لجمیع والكامل والشافي الوحید
 ملك هو یسوع إن. القادمة واألحداث األمور بخصوص نعرفه أن نحتاج ما سنعرف وحینئذٍ 
 .كذلك لكونه نتیجة إال هي ما القادمة األحداث جمیع وٕان والُمنتصر، الُمرتفع الملوك
 في فإستمر الغالبون، اهللا فریق إلى اإلنضمام في الرغبة لدیك كانت ذاإ! ُمستعداً  ُكنْ 
 .القراءة

 اآلداب حملة - بینسلفانیا واشنطن،. ویتون - تیندال بیت الناشرون - یومیة وتأمالت قراءات البریة، في مائدة - ني واتشمان ۳
 مایو ١٩ - المسیحیة
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 الفصل السابع
 َدِم الَحَملْ 

 
سفر الرؤیا  ،)اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ (
١١: ١٢ 

 وعلى الصلیب على الكامل المسیح عمل على وُیركز ُیؤكد الكتاب من الفصل هذا إن
 إیماننا نبني أن علینا". اْلَحَملِ  َدمِ  " هي الَغَلبة الُنصرة نحو األولى الخطوة إن .قیامته

 وعودهُ  وعلى ،هو وأنجزهُ  أكملهُ  وما الصلیب، على أجلنا من یسوع فعلهُ  ما على ستمراراب
 إیجابیة وعقلیة ذهن لدینا یكون أن جداً  الصعب ومن سلبٍي، عالمٍ  في نحیا إننا. لنا وأغراضهُ 
 نحن نفعلهُ  أن نستطیع ما على ولیس یسوع فعلهُ  ما على التركیز فإن ،البدایة وفي ،وُمتفائلة

 .جداً  ُمهمٌ  أمرٌ  هو
 لما أستمع لكي الُجهدو  الوقت من یلزم ما أقضي فإنني والَغَلبة الُنصرة إلى أحتاج عندما

 یأتي آخر شيءٍ  أي وٕان أوًال، أفعلهُ  ما هو وهذا ،أواجهه الذي الموقف بخصوص اهللا یقوله
 نحو طریقي في بأنني یعني فهذا اهللا صوت أسمع أن بإمكاني كان ذاإ! الثانیة المرتبة في

 َفَعَلهُ  بما عمله یرتبط ما شیئاً  اهللا بها سیتكلم التي كلمةال تتضمن ما وعادةً ! والَغَلبة الُنصرة
 ونعمتُه، هو، لصلیبهُ  الكامل العمل حول ویتمحور یتمركز ما وغالباً  ألجلنا، یسوع وأنَجَزهُ 

 اإلجراء هذا فإن باستمرار، به تأمل اهللا من) الكلمة( الوعد هذا نالت أن فبمجرد. ورحمتهُ 
 ".الَحَملْ  َدمِ " بـ نحن ُنسمیه ما وُینِجز سُیَتِممْ 
 ِمنَ  َلْیَس  َما َوُكلُّ ...( ،خطیة فهو اإلیمان من لیس هو ما ُكل بأن تقول اهللا كلمة إن
" ئُتخط" بأنك بالضرورة یعني ال هذا إن .ب٢٣: ١٤ رومیة رسالة ،)َخِطیَّةٌ  َفُهوَ  اِإلیَمانِ 

 بل ذلك، شابه أوما الُغفران عدم أو األخالقیة الخطایا بعض قوم بفعلت عندما الحال هو كما
 .وجودك من األصلي وغرضهُ  اهللا هدف ئوُتخط بالطبیعة تحیا بأنك یعني

 َألنَّهُ  ِإْرَضاُؤُه، ُیْمِكنُ  الَ  ِإیَمانٍ  ِبُدونِ  َوَلِكنْ (. اهللا ُیرضي اإلیمان بأن تقول اهللا كلمة إن
، رسالة )َیْطُلُبوَنهُ  الَِّذینَ  ُیَجاِزي َوَأنَّهُ  َمْوُجوٌد، ِبَأنَّهُ  ُیْؤِمنُ  اهللاِ  ِإَلى َیْأِتي الَِّذي َأنَّ  َیِجبُ 

 ٦: ١١العبرانیین 
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 الحقیقیة، هویتنا ُندرك وأن بالحقیقیة نحن من نرى وأن ،"ُاْصُحوا" تقول اهللا كلمة إن
 أو ،علیه نكون وأن به نحیا أن یجب مما أقل مستوى في الحیاة إلى َنمیلُ  لن فإننا وبالتالي

 َقْوماً  َألنَّ  ُتْخِطُئوا َوالَ  ِلْلِبرِّ  ُاْصُحوا(. خطیةال في الحیاة بسبب اهللا وغرض فده ُنخطيء أن
 ٣٤: ١٥، رسالة كورنثوس الثانیة )!ِلَتْخِجیِلُكمْ  َذِلكَ  َأُقولُ . ِباللَّهِ  َمْعِرَفةٌ  َلُهمْ  َلْیَستْ 

 ِبَكِلَمةِ  َواْلَخَبرُ  ِباْلَخَبرِ  اِإلیَمانُ  ِإذاً ( ؟اإلیمان هذا على نحصل وأن نستقبل أن ُیمكننا كیف
  ١٧: ١٠ رومیة رسالة ،)اهللاِ 

 بها یتكلم جداً  خاصة كلمة: (تعني والتي ،"الریما" هو ُهنا" اْلَخَبر " بكلمة المقصود إن
 والجواب الطریقة؟ بهذه الكلمة أسمع أن ُیمكنني كیف: ُهنا تسأل وقد). لحیاتك شخصیاً  اهللا
 هذا ُملحق في باختصار شرحها سیتم التي الشخصیة العالقة مهارات على تتدرب أن: هو

 .الكتاب
 والحقائق الكتابیة اآلیات هذه یجعل بأن اهللا إسأل الحقیقة، هذه عرفت وبعدما واآلن

 لحیاتك، كلمته سماع من ستتمكن وبذلك شخصیًا، لك فمه من خرجت وواقعاً  حقیقةً  اإللهیة
 والهزیل الضعیف المستوى من حیاتك مستوى ویتحول ویزداد قلبك في اإلیمان وسینهض
 بسبب تأتي والتي اهللا من والُممتلئة الفیاضة الحیاة مستوى إلى "بالخطایا ئالُممتل" والَضِحلْ 

 .اإلیمان ذلك
 ،)أنت من( حقیقتك ُتعلن التي والحقائق اهللا كلمة من الشواهد بعض ُهنا سنذكر

 .لنفسك بدقة درسهااو  جیداً  بها تأمل. الحقیقیة هویتك كتشافا على وسُتساعدك
 .على حیاتك َتَم تطبیقهقد إن العهد الذي بدم یسوع  .١

 أن فإما شخصیًا، أنت إلیك یرجع األمر هذا وٕان! یسوع دم بسبب ونقيٌ  طاهرٌ  اآلن أنت
 یسوع، وبین بینك عظیمٌ  تبادلٌ  حدث لقد .تتجاهلهُ و  ُتهملهُ  قد ُربما أو ترفضُه، أن أو تقبلهُ 
 القیامة وفي حیاتك، في وشریرٌ  وسلبيٌ  ورديءٌ  سيءٌ  هو ما كل یسوع َحَملَ  الصلیب فعلى

 جدید من ولدنا لقد! القدرة الُكلي اهللا طبیعة في وٕایجابيٌ  وصالحٌ  جیدٌ  هو ما ُكل أعطاكَ 
 قدر سُیحاول الشیطان الحقیقي عدوك إن. أعدائنا جمیع من حررناتو  هللا، وبنات بناءأك
 فإذا ذلك، ومع والُملتویة، الكاذبة أسالیبه خالل من الحقائق هذه منك یسرق أن ستطاعتها

 مع ذهبت بأنك تعلم أن علیك! علیه فستنتصر الحق ذلك على ثََبتَ  ذاوإ  الحق، تعرف ُكنت
 .أیضاً  قیامته في معهُ  ُمشتركٌ  اآلننك إ و  معُه، ُمتَ  قدو  الصلیب، إلى یسوع
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 .جیدة ثماراً  حیاتك في وستُثِمرُ  جیدة، بذارٌ  هي الحقائق إن. ٢
 هو ما. الطبیعیة ومشاعرك أحساسیسك یفوقُ  اهللا بكلمة إیماناً  تتطلبُ  البذار هذه إن
 إن مشاعرك؟ أم اهللا، كلمة هو هل به، والوثوق علیه اإلتكال ُیمكنك الذي األكثر الشيء
 ُیعطیك فقد ذلك، إلى وباإلضافة المؤمنین، لجمیع خصیصاً  ُأعطیت حقائق هي اهللا كلمة
 لك ُیعلن أن ُیمكنهُ  القدس الروح إن .الحالي كوضع على ینطبق جداً  وخاصاً  ُمعیناً  وعداً  اهللا

 لحیاتك اهللا كلمة تأخذ ألن إنك بحاجة. اهللا كلمة خالل من المسیح في الحقیقیة هویتك
 .لحیاتك وقانونیة شرعیة كوثیقة بها تؤمن وأن الظاهري، بمعناها
  .رجاء البو  أمل وبال ضائعاً و  تائهاً  ُكنت لقد. ٣
: ٢ أفسس رسالة. یجدك وأن عنك یبحث أن آخر شخصٍ  على كان بأنه یعني ذلك إن

 ِفي ِإَلهٍ  َوِبالَ  َلُكمْ  َرَجاءَ  الَ  ... ،َمِسیحٍ  ِبُدونِ  اْلَوْقتِ  َذِلكَ  ِفي ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ : (تقول )ب - أ( ١٢
 ).اْلَعاَلمِ 
 .لقد ُكنَت میتًا في خطایاك. ٤
 أفسس رسالة. جدیدةً  حیاةً  یستقبل أن إال اإلنسان لموت عالجٌ  أو طریقٍ  أي یوجد ال

 ).َواْلَخَطاَیا ِبالذُُّنوِب  َأْمَواتاً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َوَأْنُتمْ : (تقول ١: ٢
 .ویغفر جمیع خطایاكوُیزیل  وإن دم یسوع المسفوك على الصلیب َیمح. ٥
 اْلِفَداُء، َلَنا ِفیهِ  الَِّذي: (تقول ٧: ١ أفسس رسالة. الصلیب على مكانك یسوع أخذ لقد
  ).ِنْعَمِتهِ  ِغَنى َحَسبَ  اْلَخَطاَیا، ُغْفَرانُ  ِبَدِمهِ 

 قد خطایانا جمیع إن. وَیبِتر یقطع أو ،تماماً  وُیزیل َیمحو أن: تعني" ُغفران" كلمة إن
 .ألجلنا المذبوح اهللا َحَمل یسوع، على وُوِضَعتْ  َعنا وُرِفَعتْ  ُأخَذتْ 
 :التالیة األحداث هذه جمیع حدثت عندما "المسیح في" بالفعل ُكنت لقد. ٦

 . لقد ُصلبت مع المسیح
 اْلَجَسدِ  ِفي اآلنَ  َأْحَیاهُ  َفَما. ِفيَّ  َیْحَیا اْلَمِسیحُ  َبلِ  َأَنا الَ  َفَأْحَیا ُصِلْبُت، اْلَمِسیحِ  َمعَ ( 
 غالطیة رسالة ،)َألْجِلي َنْفَسهُ  َوَأْسَلمَ  َأَحبَِّني الَِّذي اِهللا، اْبنِ  ِإیَمانِ  اِإلیَماِن، ِفي َأْحَیاهُ  َفِإنََّما

٢٠: ٢ 
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 .لقد ُمَت مع المسیح
: ٦، رسالة رومیة )ِبِقَیاَمِتهِ  َأْیضاً  َنِصیرُ  َمْوِتهِ  ِبِشْبهِ  َمَعهُ  ُمتَِّحِدینَ  ِصْرَنا َقدْ  ُكنَّا ِإنْ  َألنَّهُ (

٥ 
 .نَت مع المسیحلقد ُدفِ 

 ٤: ٦، رسالة رومیة )...ِلْلَمْوتِ  ِباْلَمْعُموِدیَّةِ  َمَعهُ  َفُدِفنَّا(
 ١٢: ٢، رسالة كولوسي )....اْلَمْعُموِدیَّةِ  ِفي َمَعهُ  َمْدُفوِنینَ (

 .لقد َحییَت مع المسیح
 ١٣: ٢، رسالة كولوسي )...َمَعهُ  اْحَیاُكمْ  َجَسِدُكْم، َوَغَلفِ  اْلَخَطاَیا ِفي اْمَواتاً  ُكْنُتمْ  َوإِذْ (
 ٥: ٢، رسالة أفسس )...اْلَمِسیحِ  َمعَ " اهللا" َأْحَیاَنا ِباْلَخَطاَیا َأْمَواتٌ  َوَنْحنُ (

 .لقد ُقمَت مع المسیح َوَجلسَت معهُ 
 َمَعُه، َوَأَقاَمَنا - ُمَخلَُّصونَ  َأْنُتمْ  ِبالنِّْعَمةِ  - اْلَمِسیحِ  َمعَ  َأْحَیاَنا ِباْلَخَطاَیا َأْمَواتٌ  َوَنْحنُ (

 ٦-٥: ٢، رسالة أفسس )َیُسوعَ  اْلَمِسیحِ  ِفي السََّماِویَّاتِ  ِفي َمَعهُ  َوَأْجَلَسَنا
 الشرعیة حقوقنا ساُس أ أیضاً  وهو الیوم، اهللا مع والشرعي القانوني موقفنا هو هذا إن

 مع هي الحقیقیة ومكانتك موقعك فإن الروحي بالعالم یتعلق األمر كان وطالما والقانونیة،
 .اهللا من ُمعطاة ُسلطة ذو مكانٍ  في إنك. السماویات في المسیح

إن الشیطان وذهنك سیقوالن لك كذبًا بأنك ال تجلس مع المسیح في السماویات، وٕان ذلك 
 ! األمر هو كذب

 تزالُ  ال ُكنت وٕان حتى السماویات في المسیح مع أجلسك اهللا بأن ُتدرك أن علیك
 !ئُتخط

 .خلیقة جدیدةإنك 
 اْلُكلُّ  ُهَوَذا. َمَضتْ  َقدْ  اْلَعِتیَقةُ  اَألْشَیاءُ . َجِدیَدةٌ  َخِلیَقةٌ  َفُهوَ  اْلَمِسیحِ  ِفي َأَحدٌ  َكانَ  ِإنْ  ِإذاً (

 ١٧: ٥، رسالة كورنثوس الثانیة )َجِدیداً  َصارَ  َقدْ 
 كیف ُیمكن أن یحدث هذا؟ : وقد تتسائل

 .َوَضَعنا في المسیح نْ هو مَ إن اهللا . سهلة جداً إن هذا سؤاٌل جیٌد جدًا وٕاجابتُه 
، رسالة )َوِفَداءً  َوَقَداَسةً  َوِبرّاً  اهللاِ  ِمنَ  ِحْكَمةً  َلَنا َصارَ  الَِّذي َیُسوعَ  ِباْلَمِسیحِ  َأْنُتمْ  َوِمْنهُ (

 ٣٠: ١كورنثوس األولى 
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. إمرأةٍ  وَمبیضِ  ُجلٍ رَ  َكُنطفةِ  وُأمك كاأب في ُكنت عندما تماماً  ُیشبه المسیح في كونك إن
 داخل موضوعة عالمة إنك معي َتَخیل. نسلهم كونك - لهما بانتسابك تاریخهما َوَرثتَ  لقد

 فإن فّ رَ ال على الكتاب یوضع وعندما معه، العالمة تتحرك الكتاب یتحرك فعندما ما، كتابٍ 
 أیضًا، تحترق العالمة فإن الكتاب حترقا وٕان أیضًا، فّ الرَ  على وتكون معه تتحرك العالمة

 حال یكون فكذلك جدید من فّ الر  على ووضع الكتاب وٕاسُتِردَ  ُمعجزیةٍ  بطریقةٍ  َحَدثَ  وٕان
 .داخلهُ  في التي العالمة

 .لقد إْفُتدیتَ 
 نكتشف اآلن ودعونا الكثیرین، لدى التشویش بعض أحدثت كتابیة كلمة "الفداء" إن
 .الحقیقي معناها في المخفیة الكنوز
 أو َیبتاعُ  ،یشتري أن: تعني الكامل التفسیري الكرمة قاموس بحسب الفداء كلمة إن
 من العبودیة من وُیطلق ُیحرر نأ: تعني إذ تحریرهُ  بهدف العبد شراء عند وخصوصاً  ،صفقة
 كذهاِب  وُتعتبر السوق في ستخداماإل شائعة كلمة أیضاً  وهي. فدیةك ثمنال دفع خالل

 شرعیة غیر وبطریقة غریبٍة، بأیاديٍ  بیعهُ  تم قد كان شیئاً  وَیسَتِردُ  لیشتري الَمتَجر إلى شخصٍ 
 .موجوداً  والشرعي القانوني المالك زالیال ولكن قانونیة، وغیر

 هذا وُدِفعَ  ُأعطي قد لمن بوضوح نعرف ولم المسیح، یسوع دم هو الفداء ثمن كان لقد
 .الثمن بدفع قامَ  الذي هو نفسهُ  اهللإان و  نفسُه، هللا ُدِفعَ  قد الثمن بأن أؤكد لكنني ،الثمن

 ). اْلَخَطاَیا ُغْفَرانُ  ِبَدِمهِ  اْلِفَداُء، ِفیهِ  َلَنا الَِّذي: (تقول ١٤: ١رسالة كولوسي 
ةٍ  َتْفَنى، ِبَأْشَیاءَ  الَ  اْفُتِدیُتمْ  َأنَُّكمُ  َعاِلِمینَ : (تقول ١٩-١٨: ١رسالة بطرس األولى   ِبِفضَّ

 ِبالَ  َحَملٍ  ِمنْ  َكَما َكِریٍم، ِبَدمٍ  َبلْ  اآلَباِء، ِمنَ  َتَقلَّْدُتُموَها الَِّتي اْلَباِطَلةِ  ِسیَرِتُكمُ  ِمنْ  َذَهٍب، َأوْ 
 ).اْلَمِسیحِ  َدمِ  َدَنٍس، َوالَ  َعْیبٍ 

 إبنه دم اهللا دفع لقد. لشرائها المدفوع الثمن على جوهرها في تماماً  تعتمد الشيء قیمة إن
 تعتمد ال الحقیقیة قیمتك إن. اهللا لدى والُعظمى الكبیرة قیمتنا ُیَبینُ  وهذا لشرائنا ثمناً  یسوع
 وال تمتلكُه، الذي المال ومبلغ كمیة على تعتمد وال عنك، الناس كرهُ تُیف أو َیُظُنهُ  ما على
 التي نجازاتواإل النجاح كمیة على وال ،التعلیمي مستواك على وال درستهُ  ما على تعتمد
 وهي حقیقة على ومبنیة مؤسسة الحقیقیة وهویتك الحقیقیة قیمتك إن بل. حیاتك في حققتها
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 الثمن هذا وكان ویستردك، لیشتریك جداً  باهضاً  ثمناً  َدَفعَ  قد كله الكون هذا خالق اهللا نبأ
 !یسوع الوحید، إبنهُ  هو

 ُیْشِبهُ  َأْیضاً (: یقول إذ الحقیقة هذه یوضح ٤٤: ١٣ متى بشارة في المذكور الَمَثلْ  إن
 َما ُكلَّ  َوَباعَ  َمَضى َفَرِحهِ  َوِمنْ . َفَأْخَفاهُ  ِإْنَسانٌ  َوَجَدهُ  َحْقلٍ  ِفي ُمْخفىً  َكْنزاً  السََّماَواتِ  َمَلُكوتُ 

  ).اْلَحْقلَ  َذِلكَ  َواْشَتَرى َلهُ  َكانَ 
 أیضاً  إلیه ُیشارُ  وهذا ،العالم هو الحقل وٕان یسوع، هو الكنز هذا َوَجدَ  الذي الشخص إن

 في أخفاهُ  الكنز، اإلنسان ذلك كتشفا عندما. آخر َمَثلٍ  خاللِ  من ٣٨: ١٣ متى بشارة في
 فیما یسرقنا أن الشیطان یستطیع ال لكي غطاءاً  علینا َیَضعُ  یسوع بأن ُیَمِثلُ  وهذا الحقل،

 یدفع یجعله الذي الكافي بالقدر واقعیاً  شخصاً  كان بل الحقل، هو الحقیقي هدفه َیُكنْ  لم. بعد
 ُكل الثمن كلفهُ  قدو  ،الكنز ذلك على النهایة في للحصول الحقل شراء لقاء جداً  اً ظباه ثمناً 
 .ملكهُ یَ  كان ما

 .اهللا مع حٌ ُمصالَ  إنكَ 
 الشامل الفهرس وبحسب كبیر، معنى وذات جداً  قویة كلمة هي" الُمصالحة" كلمة إن
 ،"نسجام والحمیمیة إلى نفس الوضع األصلي السابق أن ُیعید التناغم واال": تعني فهي

أن یعود إلى نفس طبیعة وسیاق ، أن ُیعید إصالح شيٍء ما"أیضًا بـ  فُ رَ بالتالي فهي ُتعَ و 
. َیصنع سالمًا بین رأیین ُمتخالفین وُمتعارضین أو بین جماعتین ُمتضادتین، ونظام العمل

أي (ا قد حدث بالفعل من خالل الُمبادلة إن الُمصالحة ُتشیُر أیضًا إلى إن تغییرًا م
 ).اإلستبدال

أؤكد بأن الهدف والغرض  إنني لماذا تعتقد بأن اهللا هو الذي باَدَر لكي ُیصالحنا لنفسُه؟
إن ). العالقة الحمیمة والشركة مع اهللا(النهائي لهذا األمر وُكل ما ُكتب عن الصلیب هو 

بشارة یوحنا ( َعبیُدهُ ولیس فقط  )هُ َأِحبَّاءَ (بأننا لقد قال . رغبة اهللا هي أن یكون قریبًا منك
١٥( . 

إن هذا مفهوٌم غریٌب للعدید من الناس، ومن السهل جدًا حتى على المؤمنین أن ینسوا 
ا وموقعنا إن عالقتنا الحمیمة مع اهللا هي مكانتن. یفشلوا في الحفاظ علیهأن هذا الشيء و 

 .الطبیعي
 .وخیرنا إن جمیع الشرور تحولت لصالحنا
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 ِلَنْفِسهِ  َصاَلَحَنا الَِّذي اِهللا، ِمنَ  اْلُكلَّ  َوَلِكنَّ : (تقول ١٨: ٥رسالة كورنثوس الثانیة 
إن هذه هي خدمتنا ُهنا على األرض وهي أن  ).اْلُمَصاَلَحةِ  ِخْدَمةَ  َوَأْعَطاَنا اْلَمِسیِح، ِبَیُسوعَ 

نأخذ جمیع األمور الُمعادیة لحیاتنا وأن نغمسها وُنغطیها في دم وصلیب یسوع وأن ُنحولها 
عن هذا الموضوع في الفصل  بمزیٍد من التفاصیللقد تكلمنا . إلى أموٍر نافعٍة لخیرنا
 .الخامس من هذا الكتاب

 الكفارة
 الغضب أن ُیرضي أو ُیَسِكنُ : تعني ریكيیقاموس الُتراث األمبحسب " كفارة"إن كلمة 

بأن لقد َذَكَر الكتاب المقدس بوضوٍح ). الناتج بسبب اإلساءة إلى ُسلطة اهللا تهدئة الَغَضب(
والسؤال  .ویجب إرضاءُه لكي یهدأ وَیسُكَن غضبهُ  غضبٌ  لدیهال یزاُل  كناهللا هو محبة، ول

 هاذین النقیضین الظاهرین؟كیف ُیمكن التوفیق بین : هو
 .ُیحقق القصد اإللهي الصالح لحیاتناال ُیمكن للناموس أن  قضاءالبدون 

هاتین الصفتین ال تتعارضان مع إن وفي الواقع فوالرحمة، " القضاء"إن اهللا هو إلُه العدل 
 مافه، معها اُألخرى وجود توجد الواحدة دونأن أنه ال ُیمكن ببعضهما البعض، والحقیقة هي 

 .هما البعضوال ُیمكن فصلهما عن بعض ُمترابطتان معًا على الدوام
لقد خلق اهللا الكون كله واإلنسان لیعمال وفقًا للقوانین التي أنشأها، وعلى سبیل المثال 

فسیتحمل  هذا القانونینتهك حاول شخٌص ما أن  ذالنأخذ ُهنا قانون الجاذبیة األرضیة، فإ
 .غضب ذلك القانون ألنُه أساَء التعامل معه

، فلوال الجاذبیة لم یكن بإمكاننا الثبات األرضیة فلنأخذ على سبیل المثال قانون الجاذبیة
فحتمًا  الفنا هذا القانون وُقمنا بكسرهِ خ ذاولكن إعلى سطح األرض أو الحیاة بصورة طبیعیة، 

 .قانونسنواجه القضاء الناتج عن كسر ذلك ال
، فإن سقطت كلمتُه ُقْدَرِتهِ  ِبَكِلَمةِ  اَألْشَیاءِ  ُكلَّ  َحاِملٌ بأن اهللا  ٣: ١ُتخبرنا رسالة العبرانیین 

، وُبناءًا علیِه فقد كان على اهللا أن نها ستنطويفإفإن الخلیقة ُكلها ستسقط، وعلى األرجح 
 .والعدلالقضاء من خالل ُیحافظ على القوانین التي وضعها وُیثبتها 

 ینتهكون الذین هؤالء حاكمةمُ  حكومتنا على فیجب القتل، تحظر قوانین لدینا تكان إذا
 نإذ یجب ُمحاكمة كل م، وبنفس الطریقة، وفقًا للقوانین الموضوعة للعدالة وتقدیمهم القانون

 أو خطیةال إلى ینظر أن ُیمكنه ال اهللا إن .الحیاة من نتمكن فلن وٕاالّ یكسر قوانین اهللا، 
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 فإن ذلك اهللا َفَعلَ  وٕان بسهولة، الِبر وعدم خطیةال ُیبرر أن یستطیع وال ،خاطئال الشخص
 .هو وضعها التي القوانین ینتهك أو ُیناقض ال اهللا ٕانو  ،أیضاً  ستسقط وقوانینه كلمته

ُأریُد اإلشارة إلیُهما فعلهما اهللا أمرین  ٣لنا الوحي في سفر التكوین  ُیسجلففي جنة َعدن 
 اللعنة تحت سیكونان بأنهما ُهماَأْبَلغَ أنه األمر األول هو آدم وحواء،  خطیةَكَرِد ِفعٍل ل

 الذي الثاني واألمر باهللا، الُمرتبطة البركات جمیع فقدا وقد ،)الشیطان مع أیضاً  فعل وكذلك(
إن ما َعِمَلُه اهللا ُهنا ُیبرهن . َواْلَبَسُهَما ِجْلدٍ  ِمنْ  اْقِمَصةً  َواْمَراِتهِ  َدمَ ِآل  َصَنعَ إنُه  هو اهللا فعلهُ 

، وُیمكن لهذین األمرین معًا أن یتسببا في بعض )الشفقة(على أمرین وُهما الغضب والُلطف 
 .التشویش لنظرة اإلنسان عن طبیعة اهللا

هو مثاٌل الفصح إن َحَمْل  .على یسوع وهو على الصلیب إنَصبَ غضب اهللا قد ُكَل إن 
 لم َیُكن بإمكان شعب إسرائیل النجاة من الكوارث الُمریعة التي أصابت مصر. واضٌح لذلك

ما لم یكونوا قد أطاعوا اهللا من خالل عبده موسى عندما قال لهم بأن یذبحوا  وشعبها آنذاك
فعلهم إن رد . َحَمًال صحیحًا وكامًال وبال عیب، وأن یضعوا دمُه على القائمتین وعتبة البیت

لقد أخذ ). اإلیمان(ذلك یدل على اإلیمان بكلمة اهللا وٕان ذلك هو ما أبقاهم على قید الحیاة 
وبنفس الطریقة فإن یسوع قد أخذ مكانك على الصلیب، . الَحَمْل مكانهم ومات بدًال منهم

تاج لقد أخذ اهللا وَحَمَل ُكَل الغضب الذي تستحقُه أنت وكل ما یح. وكان هو الكفارة لخطایاك
 .للغفران في حیاتك ووضعه على یسوع

 .تمامًا وأصبحت بارًا أمام اهللا لقد َتَبَررتَ 
بال  وفي محضره أمامهُ  أن َنمَتِثلَ (یكون لدیك الحق في الوقوف أمام اهللا أن : یعني" الِبرْ "

ُیعتبران أحد هي / فهو. إن اإلبن أو اإلبنة ُیعتبران أبرارًا أمام والدیهما بالوالدة. )عائقٍ قیٍد أو 
ال یستطیع الجار أن یمتلك نفس  ، إذأمام أبویهما أفراد العائلة ولدیهما حق الوقوف واإلمتثال

اآلن أبرار بسبب میالدنا الثاني، ولیس بسبب أي شيء  إننا. واإلمتیاز لفعل ذلك هذا الحق
، )ِفیهِ  اهللاِ  ِبرَّ  َنْحنُ  ِلَنِصیرَ  َألْجِلَنا، َخِطیَّةً  َخِطیًَّة، َیْعِرفْ  َلمْ  الَِّذي َجَعلَ  َألنَّهُ (. آخر فعلناه

  ٢١: ٥رسالة كورنثوس الثانیة 
 .أبراٌر ألن اهللا قد وضع حیاته فینا، ولیس بسبب الطریقة التي نسلك أو نحیا بها إننا

  .خطیةلقد تبرأَت من اإلثم وال
 .الكتابسنتكلم عن هذا الموضوع بمزیٍد من التفصیل في الفصل التاسع من هذا 
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 .على حیاتكلقد ُكِسَر ُسلطان الشیطان الذي كان 
الجسدیة، ولكن طبیعتك الجدیدة هي  -إن الشیطان لدیه ُسلطاٌن على طبیعتك القدیمة 

: تقول ١٠-٨: ٦رسالة رومیة . عبارة عن روح المسیح الذي َغَلَب الشیطان وهزمُه تماماً 
 ُأِقیمَ  َبْعَدَما اْلَمِسیحَ  َأنَّ  َعاِلِمینَ . َمَعهُ  َأْیضاً  َسَنْحَیا َأنََّنا ُنْؤِمنُ  اْلَمِسیحِ  َمعَ  ُمْتَنا َقدْ  ُكنَّا َفِإنْ (

 َماَتهُ  َقدْ  َماَتهُ  الَِّذي اْلَمْوتَ  َألنَّ . َبْعدُ  اْلَمْوتُ  َعَلْیهِ  َیُسودُ  الَ . َأْیضاً  َیُموتُ  الَ  اَألْمَواِت  ِمنَ 
إن كان روح العالم قد جعلك تحیا في  .)ِللَّهِ  َفَیْحَیاَها َیْحَیاَها الَِّتي َواْلَحَیاةُ  َواِحَدةً  َمرَّةً  ِلْلَخِطیَّةِ 

 !الخوف، فإن اهللا سُیحررك اآلن
فأنت ال تستحقها، . إن جمیع هذه األمور الرائعة التي ذكرناها هي عطیة مجانیة من اهللا

لقد أحبك اهللا كثیرًا وقد . حتى لو ُقمَت بحفظ الوصایا وال ُیمكنك الحصول علیها بذاتك
أعطى جمیع هذه العطایا والهبات مجانًا لك، واآلن فاألمر یعود إلیك لتحصل على غنى اهللا 

 !یا لها من نعمة رائعة وغنیة ُمعطاٌة من اهللا مجانًا لنا. هذا وعطایاه األبدیة
 .اإلیمان بهذه الحقائق إن الحل هو أن تتحرك من األمل والرجاء فقط إلى

على دم یسوع المسیح وعملُه الكامل على الصلیب ألجلك،  ُتلقي بنظرك وتركیزكعندما 
معرفة  فإنك ستتحرك من ُمجرد األمل بأن اهللا سیفعل شیئًا إلى ما هو أبعد من ذلك أال وهو

ُصلبت مع المسیح،  وقد ،أنت باٌر، وُمصالٌح مع اهللا. بأن اهللا قد َفَعَل ُكَل شيٍء بالفعل
 .)ملكوت اهللا( نتقلَت من ملكوت الُظلمة إلى ملكوت إبن محبتهِ او 

إن األمل یرى الُمستقبل، . إن الفرق بین األمل واإلیمان هي مسألة وقت فقط ال أكثر
 . واإلیمان یرى اآلن بالرغم من أنه غیر مرئي اآلن من خالل عیوننا الجسدیة

یعمل بدون  اإلیمان أن تجعلال ُیمكنك فإن اهللا هو الوحید الذي یستطیع أن یفعل ذلك، 
إن اإلیمان یأتي بواسطة سماعك لكالم اهللا الخاص لك، وهذا الشيء یتم من . كلمة اهللا
خطوة بعد خطوة في العالقة الحمیمة معه، ویتم أیضًا من خالل حملك  سیرةخالل المَ 

 .عُه، وأن ُتطیَع كلمتُه، وأن تطلبُه باستمراٍر لحین أن تجدهُ للصلیب كل یوم وأن تتب
عندما یلتهب ویشتعل قلبك بإعالن یسوع المسیح الخاص بك، فحینئٍذ سُتدرك بأنك قد 

َتَضَع الكلمة التي أعطاها لك على شفاهك وأن ُتعلن إنتصرَت وَغَلبَت، وسُیمكنك بعدها أن 
 .لَشُك أحیانًا، ولكن لیس علیك أن ُتطاوعُه أو أن تستجیب له، وقد ُیراِوُدَك االُنصرة والَغَلبة

۸۸ 



 َدِم الَحَملْ  - الفصل السابع

واقعًا وحقیقًة ملموسًة في وجودُه إلى أن ُیصبح  والتمسُه دائماً  لهَتَشَبْع بكلمة اهللا والصالة 
 .حیاتك

۸۹ 
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 الفصل الثامن
 البركات واللعنات

 
 برزت لقد. بركات إلى اللعنات جمیع تحویل هي المقدس الكتاب غایة بأن أؤمن إنني

 عملیة بأن أیضاً  أؤمن إنني. الرؤیا سفر في نتهتاو  التكوین، سفر في وظهرت اللعنات تلك
 .بركات إلى هالَ وِ وُتحَ  اللعنات تلك ُتزیلس التي هي" والَغَلبة الُنصرة"

 سفر هو بدقة والبركات اللعنات موضوع ندرس أن خالله من ُیمكننا الذي السفر إن
  ٢٨ التثنیة
 واإلزدهار والنجاح الغنى من نوعٌ  هي البركة إن ،للبركة تماماً  وُمعاكسة ةُمَضادّ  اللعنة إن
 من نوعٌ  يهف اللعنة أما. اإلیجابیة والكلمات والجیدة الصالحة لألعمال نتیجة یحدثُ  الذي

. والشریرة السلبیة الكلمات أو األعمال نتیجة ویولد یحدثُ  والذي والسقوط والعجز الفشل
 طاعة بسبب تأتي فالبركات ،٢٨ التثنیة سفر في والبركات باللعنات قائمةً  موسى لنا ُیوضح
 .اهللا وصایا وكسر عصیان بسبب فتأتي اللعنات أما اهللا، وصایا

 في القادمة األجیال إلى وتنتقل تتسلل اللعنة بأن ٨-٥: ٣٤ الخروج سفر ُیخبرنا
 اْالْثمِ  َغاِفرُ . اُلوفٍ  اَلى اْالْحَسانِ  َحاِفظُ ( .األجیال عبر ُمستمر تحرك في وهي ،الُمستقبل

 االْبَناءِ  اْبَناءِ  َوِفي االْبَناءِ  ِفي االَباءِ  اْثمَ  ُمْفَتِقدٌ . اْبَراءً  ُیْبِرئَ  َلنْ  َوَلِكنَّهُ . َواْلَخِطیَّةِ  َواْلَمْعِصَیةِ 
 ٧: ٣٤، سفر الخروج )َوالرَّاِبعِ  الثَّاِلثِ  اْلِجیلِ  ِفي

 القادمة لألجیال البركة تلك ُنَوِرثَ  وأن نتبارك أن هو لحیاتنا األصلي اهللا غرض كان لقد
 ومع ،اهللا مع الصحیحة العالقة في الُحرة اإلنسان إلرادة ُمباشرة كنتیجة يتتأ والتي بعدنا من

 اللعنات كانت طالما القادمة األجیال إلى أیضاً  البركات تنتقل أن جداً  العدل من فإنه ذلك،
 .أیضاً  بدورها هي تنتقل

 خطیة زرع قد جدك كان فإن ،والحصاد الزرع لقانون تخضع والبركات اللعنات إن
 ستكونون أوالدك أو/ و أنت فأنك ،حیاته في والمرارة والحقد والكراهیة والغیض الغضب

 بكثیر أكثر والمرارة والحقد والكراهیة والغیض الغضب من اإلتجاه هذا نفس في تسیرونسو 
 أعظم دائماً  ستكون الثمار فإن وبالتالي البذار، جدك زرع لقد. علیه جدك كان مماجدًا 

۹۰ 
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 فال حیاتك في والكحول الخمر من القلیل شربت قد ُكنتَ  إن. البذار من وغزارة وفرة وأكثر
. الكحول من بكثیر أخطر مواداً  تتضمنُ  والتي للُمخدرات ُمدمنین أحفاُدكَ  إذا رأیت تتعجب

 قبل من وورثناها منها وعانینا ختبرناهاقد ا كثیرة جسدیة ضعفات على وَتَغَلبنا إنتصرنا لقد
 اً یقین نعلم نناإال إ ،اللعنات هذه تنشأ كیف نعلم ال إننا من وبالرغم ،السابقین وأجدادنا أسالفنا

 وأحفادنا أوالدنا بأن نعلم إنناف وَغَلبتنا ُنصرتنا خالل فمن ذلك، ومع ،األجیال عبر تنتقل بأنها
: ٢٤، بشارة متى )ُكلُّهُ  َهَذا َیُكونَ  َحتَّى اْلِجیلُ  َهَذا َیْمِضي الَ ...( .األمور هذه من ُیعانوا لن

٣٤ 
، بشارة )ُكلُّهُ  َهَذا َیُكونَ  َحتَّى اْلِجیلُ  َهَذا َیْمِضي الَ : َلُكمْ  َأُقولُ  َاْلَحقَّ (: عندما قال یسوع

أؤمن بأنه لم َیُكْن یتكلم فقط عن نهایة العالم، بل كان ُیشیُر أیضًا إلى  إننيف ٣٤: ٢٤متى 
 . في حیاتك الشخصیة كفرد) السابقة األجیالالتي جاءت بسبب (اللعنات الجیلیة 

أنواع المآسي والكوارث التي ستحدث كبدایة  جمیععن  ٢٤لقد تكلم یسوع في بشارة متى 
للعنات التي سیتم َقهرها والُنصرة علیها من خالل العملیة والمرحلة الُمسماة بـ وُمقدمة 

 ".الَغَلبةو الُنصرة "
بعض تأثیرات وأعطى تعریفًا عن " البركة أو اللعنة"لقد َكَتَب دیریك برنس في كتابه 

ختبرت او ختبرت النجاح في حیاتك، اوأنت أیضًا، وُربما تكون قد  ...": ومظاهر اللعنة قائالً 
وبدون أي سبب أو مقدمات وفجأًة،  !لنهایةإلى اروعته ومذاقه الجمیل ولكنه لم یستمر 

كل ما ن بأویبدو وَیِحُل علیك اإلكتئاب كسحابة سوداء، تشعر بعدم الرضا واإلستیاء الشدید، 
ا أنجزتُه وكأنُه وهٌم وخیاٌل، وتنظر من حولك إلى األشخاص الذین یختبرون أمورًا ُمماثلة لم

ما هو الخطأ الذي فعلتُه، وما الذي یحدث معي؟؟ : تجتاُز فیه أنت وتتسائل في نفسك قائالً 
هي و " ِصراٌع ضد الخیال والظالل"لماذا ال ُیمكنني تحقیق اإلنجازات والنجاح في حیاتي؟ 

 ".إحدى العبارات التي یستخدمها ُهنا
في حیاتي سواءًا كانت ناتجة ختبرت تأثیرات اللعنة ابالنسبة لخبرتي الشخصیة فعندما 

سالفي السابقین وأجدادي، فقد كان من أ يَ عن أفعالي الشخصیة أو لعنات جیلیة إنتقلت إل
ما في ُمنتهى الخطأ یحدث معي،  لقد شعرُت وكأن شیئاً  .لذاتي ُیساوي صفراً مستوى نظري 

ما ُهنا وهو بأن ذلك ولكني ُأرید أن ُأضیف شیئًا  ،قد شعرُت بفقدان األمل والیأس الشدیدینو 
 .حدث في وقٍت ُكنت أنا فیه على عالقة قویة وقریبة جدًا من الرباألمر قد 

۹۱ 
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۹۲ 

، فالبعض یغرقون تحت وطأة الیأس یستجیب الناس خالل هذه األوقات بطرٍق ُمختلفة
یسلكون وفقًا للظروف وَیسَعوَن إلى إثبات ذواتهم ُمتكلین  ویستسلمون، والبعض اآلخر

لم أستسلم في تلك األوقات، لكن  إننيبالنسبة لخبرتي الشخصیة ف. وُمعتمدین على أعمالهم
. ُكنت أطلُب النجدة والتحریر من الرب یومیًا من خالل شركتي مع الرب ومع كلمتهُ  لحري،با

ُیعملني دروسًا خاصًة جدًا بخصوص البركات  بإمكاني أن أتذكر جیدًا بأن الرب كان
نعمًة وخالصًا ففي النهایة أعطاني الرب واللعنات خالل تلك األوقات العصیبة، وبالنسبة لي 

  .على هویتي الحقیقیة فیه بنیةٍ وبدأت أنُظُر إلى ذاتي بنظرٍة جدیدٍة مَ 
قد جاَء قبل تحقیق اإلنتصار والَغَلبة  الشفاء الداخلي أعتقد بأن إننيف وبالرجوع إلى الوراء

 . حسنغییر والتعلى اللعنة الفعلیة وقبل أن تبدأ الظروف بالت
دعه یرى ما إذا كانت في حیاتك أمورًا . ُكْن صادقًا وشفافًا مع اهللاُأناشدك اآلن،  إنني
إن الحق . ُنقطة البدایة لتحریرك أیضاً  خفیة مثل هذه، فاعلم جیدًا بأنها ستكونم وأشیاءاً 

 !ُسیحررك دائماً 
كانوا مربوطین وُمقیدین بأمراٍض وأرواٍح منهم من لقد إلتقى یسوع بأُناٍس ُمختلفین و 

لعنات ( التي سبقتهم األجیالبسبب أسالفهم و  قد إنتقلت إلیهمشریرٍة وضعٍف والتي كانت 
 . )وراثیة - موروثة

وحَ  یسوع ینتهر وُیخرجبأن نرى  ٢٩-١٧: ٩في بشارة مرقس  من الشاب  النَِّجَس  الرُّ
ذلك الروح  اأن ُیخرجو أیضًا الصغیر والذي كان َیصَرَعُه ُمنُذ ِصباُه، ولم َیُكْن بإمكان التالمیذ 

 . ، وبعدما أخَرَج یسوع ذلك الروح النجس سأله تالمیذه بخصوص ذلكالنجس
َالةِ  إالَّ  ِبَشْيءٍ  َیْخُرجَ  َأنْ  ُیْمِكنُ  الَ  اْلِجْنُس  َهَذا«: َلُهمْ  َفَقالَ (  ْومِ  ِبالصَّ ، بشارة )»َوالصَّ

التي كان یجب الجانبیة  اُألخرىُهناك بعض القضایا  ومن الواضح جدًا بأن، ٢٩: ٩مرقس 
 .التعامل معها باإلضافة إلى حقیقة وجود الروح النجس

علینا أن نرى وُندرك إتجاه قلب یسوع في تعامله مع قیودنا الروحیة الجیلیة التي إنتقلت 
هو إنه أوًال، إن یسوع ُیریدنا أحرارًا، وثانیًا، . التي سبقتنا وأجدادنا األجیالإلینا من خالل 

لروحیة، لتحریرنا من تلك القیود ا الُمبادریكون هو السید والملك ذو الُسلطان الذي غالبًا ما 
 ٤.وأیضًا فهو ُیرید أن یشفینا ولیس أن ُیدیننا

 ١٩٩٠الكتب الُمختارة لسنة : الشالل الكبیر، المعلومات اإلداریة -البركة أواللعنة  -دیریك برنس  ٤
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ن اهللا لن یدعنا نواجه بعض بأننا لن نتضایق أبدًا، أو بأ كالمي هذاأعني ب ال إنني
. كنني أقول بأن اهللا لن ُیدینناالتأدیب الصارم، ولحتى  وأالقضایا واألمور القاسیة والعسیرة 

وعلینا أن نكون ناضجین وصادقین بما فیه ، خطیةالعلى  بكتناإن الروح القدس هو الذي یُ 
  .بُحریة في حیاتنا الكفایة لنسمح له بعمل ذلك

قد و . كان یسوع یمشي مع تالمیذه وشاَهَد إنسانًا أعمى ُمنُذ والدتهِ  ٩في بشارة یوحنا 
من یعلم ذلك؟ نتسائل، ُترى كیف عرف یسوع بأن ذلك اإلنسان قد ولد أعمى ُمنُذ والدتِه؟ 

كون من خالل كالَم علٍم، أو ُربما تكلم إلیه اآلب عندما كان في الصالة معه اللیلة یقد ف
إن ذلك اإلنسان لم َیطُلب الشفاء ولم یبحث عنُه، ولكن . التي سبقت لقاءه بذلك اإلنسان

 .الشفاء ووهبهُ  انتشلُه من وسط الجموع وأخذهُ یسوع هو الذي 
 ُوِلدَ  َحتَّى َأَبَواهُ  َأمْ  َهَذا: َأْخَطأَ  َمنْ  ُمَعلِّمُ  َیا«: تَالِمیُذهُ  َفَسَأَلهُ : (تقول ٢: ٩بشارة یوحنا 

 ،خطیةلقد كان التالمیذ یعتقدون بأن األمراض والعجز یأتیان كنتیجة ُمباشرة لل .)»َأْعَمى؟
، أو ُربما تكون بسبب اللعنات الجیلیة التي )األب واُألم( العائلة خطیةوُربما قد تكون بسبب 

لقد كانت إجابة یسوع بطریقٍة ُمختلفٍة ). العهد القدیم(َفها موسى في أسفار الشریعة َوصَ 
: تمامًا، وأعتقد بأن الُنسخة الُموسعة للكتاب المقدس تصفها بطریقة رائعة جدًا إذ تقول

ِلُتسَتعَرَض " ِفیهِ  اللَّهِ  َأْعَمالُ  ِلَتْظَهرَ  ه ُوِلَد أعمىَلِكنْ  َأَبَواهُ  َوالَ  َأْخَطأَ  َهَذا الَ «: َیُسوعُ  َأَجابَ (
  ٣: ٩بشارة یوحنا  )"وُتكَشَف وتَوَضَح وُتَصَوَر أعمال اهللا فیه

إنه من الواضح جدًا بأن الجمیع أخطأوا، ومن ضمنهم هذا اإلنسان األعمى وَأَبَواُه أیضًا، 
في هذا كانت بأن یسوع رأى الغرض والهدف األسمى في الموضوع لكن الُنقطة الرئیسیة 

في حالة  خاطئال سوع أیضًا بأن التركیز على من هوَعِلَم ی وقد الَعمى، -المرض والعجز 
. اإلنسانهذا  ُمشكلةُیقدم عالجًا وشفاءًا ل ُیظهر رحمة اهللا وشفقتُه، وال الالرجل األعمى 

هي إال أؤمن بأن یسوع كان ُیعلمنا بأن عجزنا وآالمنا وُمعاناتنا من وجهة نظر اهللا ما  إنني
 .موادًا خامًا وأساسیة جدًا إلنتاج الجواهر الثمینة في حیاتنا

وبالرغم من وجود اللعنات الجیلیة الوراثیة في حیاتنا، إال إنني أؤمن بأن یسوع قد صاَم 
، وهو سیأتي إلینا بقوته لُیحِوَل جمیع لعناتنا إلى بركات، ألجلنا في هذا األمر أیضاً  وَصلى

ُهما، أوًال، معرفة الموضوع األساسي نفسه، وثانیًا، كیف و وُأرید أن ُأشیر ُهنا إلى شیئین 
 .ُیمكننا أن نتشارك مع مساعي وجهود اهللا لتحریرنا

۹۳ 
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ع اللعنات التي قد ال یتحقق الغرض والقصد اإللهي الكامل لحیاتك ما لم یتم التعامل م
 .في حیاتكتوجد 

قبل عدة سنوات في حیاتي ُكنت أسیر بخطواٍت واسعٍة وُممتدٍة مع الرب، وفي لحظٍة 
یا رب، ُأكُتب غرضك وقصدك : "َشَعرُت بأنني ُأریُد أن أن ُأَكِرَس نفسي تمامًا للرب وُقلُت له

لم أُكْن ُأریُد ". الروح القدس ْبرحِ في  َمْغُموسوال ُمَغطَّساإللهي على لوح قلبي بقلم الكلمة ال
 .شیئًا سوى ما ُیریدُه اهللا لحیاتي، ال أكثر وال أقل

 .علیها لحیاتي خطته بكتابة یقوم اهللابأن و  داخلي في ما لوحةً  أرى أنكان بإمكاني لقد 
 َلْوحِ  َعَلى اْكتُْبَها. َأَصاِبِعكَ  َعَلى ُاْرُبْطَها. َعْیِنكَ  َكَحَدَقةِ  َوَشِریَعِتي َفَتْحَیا َوَصاَیايَ  اْحَفظْ (

 ٣-٢: ٧، سفر األمثال )َقْلِبكَ 
لحیاتك، فالخطة مكتوبة على قلبك  ةً طَ لیس علَي أن أكُتَب خُ ": أجاب الرب قائالً  وقد 

 خطتهُ  علیها وَرَسمَ  األصلیة لوحتك َسَرقَ  قد إبلیس - ُمَزوِّرالالسارق و إن . قبل تأسیس العالم
 َكْشط هو اآلن عمله یتطلب الذي والشيء. وأخفاها والحقیقیة األصلیة خطتك وَغطى هو،
 ."جدید من لحیاتك األصلیة خطتي لتظهر قلبك لوحة على من الزائف الطالء َوَحكْ 

یقوُم بسرقة اللوحات والصور الجمیلة من إن الرب یعلم بأنني إلتقیُت یومًا ما مع فناٍن 
ألجل جمال وروعة اللوحة الفنیة، ولكن ألجل القیمة المعارض الفنیة، وهو یقوُم بذلك لیس 

بالضبط . التي تحویها تلك اللوحة، وبعد سرقتها یقوُم برسم ما ُیریدُه هو على اللوحة األصلیة
 .هذه هي الصورة التي رأیتها

وٕان ذلك ، جدًا لحیاتك ُهنا على األرض عظیمٌ  وقصدٌ  أؤمن بأن اهللا لدیه هدفٌ  نينإ
لكن  ،وُتخطط لهُ  أو تحلم به حیاتك أكثر بكثیر مما تفتكر أو َتُظنُ وُیرضي القصد َسُیشِبُع 

 ).٢٠: ٣رسالة أفسس (داخلك، في  مخفيٌ ذلك القصد 
القدیمة األصلیة وباألخص  الخطیةأؤمن أیضًا بأن ذلك الطالء الُمزیف یتضمُن  إنني

ت لك عندما ُكنت صغیرًا بعض األمور التي حدثالخطایا واللعنات الجیلیة المتوارثة، وأیضًا 
أستطیع أن  إنني. قد حدثت ألجدادك قبل أن تولَد أنت أیضًا بعض األمور التيوشابًا، و 

ختباري الشخصي، أوًال، لقد أدخلني اهللا إلى القصد والغرض الحقیقي اأشهَد لك بشیئین من 
فقد لم َیُكْن ذلك سهًال بالنسبة لي، ثانیًا، . یعمل من خالل ذلك القصد ال یزاللحیاتي، وهو 

ال یوجد شيٌء َسهٌل  وبما أنهیتطلب ُنصرًة وَغَلبة في كل خطوة في ذلك الطریق،  كان ذلك

۹٤ 



 البركات واللعنات - الفصل الثامن

الذهب إن ُكنا سُنجاِهُد األثمن من الغالي و الجهاد ألجل الشيء في الحیاة، فلماذا ال نختاُر 
 .في ُكل األحوال

 .أمٌر وُمتطلٌب أساسٌي جداً  اإلستسالم والخضوع هللاإن 
، وهو بالفعل یجذب إنتباه بعینهِ  إنه اإلیمان. والثقةالكامل هو التصدیق  اإلستسالمإن 

بأنك إن ُكنت ال تحیا حیاة الخضوع واإلستسالم الكامل هللا، فعلى األغلب  .اهللا وُیرضیه
وُتخِضُع نفسَك باإلیمان ِلُم عندما َتسَتس. وتتأسُف كثیرًا عندما ترى یسوع وجهًا لوجه َسَتنَدمُ 

علیك . لیسوع فإنك بذلك تسمح له بالقیام والعمل بُحریة إلنجاز وٕاتمام غرضه الكامل لحیاتك
أؤمن  إنني. في حیاتك یتمكن من العمللن فُغرفًة خاصًة في حیاتك وٕاال له أن ُتخِصَص 

عندما یرى خضوعك بأن اهللا سیبدأ رحلة التغییر وتحویل اللعنات إلى بركات في حیاتك 
 .ستسالمك الكامل لهاو 

ُجزءًا منها  إقتُِبَس سنذُكُر ُهنا بعض الحقائق بخصوص اللعنات الجیلیة المتوارثة والتي 
 ).البركة أم اللعنة(من كتاب 

إن لعنة اإلنفصال األبدي هي اللعنة  .وتأتي بسببها خطیةإن اللعنة هي عقوبة ال. ١
 شأنًا؟ قلبخصوص األمور األ، فماذا تهتسوی تقد تمذلك األمر فإذا كان . النهائیة واألخیرة

 .إن كان اهللا قد أبَطَل الموت، فبإمكانه أیضًا أن ُیبِطَل اللعنة أیضاً 
للطبیعة سواءًا كان تأثیرها في الجانب السلبي أو  فائقةإن اللعنة أو البركة هي قوة . ٢

بأنه یقول  ٢٨وفي عدد ، "بالشخص َتلَتِصقْ "یقول بأنها  ٢١: ٢٨إن سفر التثنیة . اإلیجابي
 .ُهناك َمْن َیسَتطیُع أن ُیخِلُصَك ِمنها ْیَس لَ 

، وبإمكانها أن األجیالُیمكن أن تكون البركات واللعنات جیلیة وُمتواَرَثة، وتنتقل عبر . ٣
 .في العائالت، واُألمم والشعوب واألجناس واألقالیم الُجغرافیةوُتقیم باستمرار تستقر 
إن اللعنات عادًة ما َتنَتِشُر وَتمَتُد وَتَتِسُع وتتكاَثُر من خالل الكلمات المنطوقة، أو . ٤

 .أیضاً  المادیة أو الروحیة الداخلیة، أو من خالل األشیاءالمكتوبة، 
صراٌع ضد الخیال . إن اللعنات هي بمثابة ذراٌع وَیٌد طویلٌة ممدودٌة من الماضي. ٥

 .والظالل
اهللا لعنة هو عدم سماع وطاعة صوت وجود الألساسي والرئیسي األول لإن السبب ا. ٦
 ٢٨سفر التثنیة . تهوكلم

۹٥ 
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 .اتاللعنالتي ُتسببها ظهارات اإلو  دالئلالمن  اً إلیَك بعض
لكنها بالتأكید  ،اللعنةهو  دائماً  سببهابأن جمیع هذه اإلظهارات التالیة  أعتقد ال إنني

كمؤشٍر ال تأُخذ كل ما َسُیذَكر ، وأرجو منك أن جیداً  بهاُتشكل قائمًة علیك النظر والَتَمُعن 
 ذلك رأیتُ  قدو  ،فتوجُد حاالٌت إستثنائیةٌ  .في حیاتك قاطٍع لوجود عمل اللعنات ُمطلٍق ودلیلٍ 

 .بنفسي
: من كتاب البركة أو اللعنة للكاتب "ُجزٌء منها"إن هذه الُمخططات التمهیدیة ُأِخَذْت 

 .دیریك برنس الُمشار إلیه أعاله
 .اإلنهیار العقلي والعاطفي. ١
 .وراثیةكانت إذا  خصوصاً و زمنة، تكّررة أو المُ األمراض المُ . ٢
 .أو المیل إلى اإلجهاض، أو المشاكل النسائیة ذات العالقة والِصلة/ الُعقم و. ٣
 .سريوالتفكك األُ  إنهیار العالقات الزوجیة. ٤
 .اإلفتقار واإلحتیاج الدائم للمال. ٥
 .التعرض للحوادث والنكبات. ٦
 .غیر طبیعیةالاإلنتحار والوفّیات  حاالت. ٧
 .الَتَمُردْ . ٨
 .النشاط الشیطاني. ٩

 .لنجاحعلى تحقیق ا درةستمر، وعدم القل المُ شَ الفَ . ١٠
 .والشذوذ الجنسي الجامحة ةالجنسیواإلتجاهات  میولال. ١١
 .لجسم مثل الكحول والُمخدراتا التي تُتلفبعض المواد  وٕادمان إساءة وَتعاطي. ١٢
 .عادات األكل الُمفرطة والجامحة وغیر الُمنتظمة. ١٣
 .اإلدمان بجمیع صورِه وأشكالهِ . ١٤

األمور التي تم ذكرها تنطبق علیك، فال تشعر  هذه ُكنت تشعر بأن بعضًا من ذاإ
من العدید أنا لقد تحررُت . مع اهللا ومع نفسك أیضاً  ، بل ُكْن صادقًا بما فیه الكفایةلذنببا

 ن العدید من الناسبأإن الُمشكلة الرئیسیة هي ورأیت ب ،من اللعنات التي في حیاتي
، وبالتالي ُهم علیه الذي ال یرغبون في أن یتفقوا مع اهللا بحقیقة حالتهم ووضعهم والمؤمنین

تك ولعنتك، وبالفعل فإنه قد سوع بأن َیحِمَل ویرَفَع عنك خطیإسمح لی. ال ُیمكنهم أن یتحرروا

۹٦ 
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ُكْن صادقًا . تأخذ هذا الشيء لحیاتكتستقبل و تؤمن و َفَعَل ذلك ُمسبقًا، واآلن ما علیك إال أن 
 قى ُمقیدًا وُمستعبداً وقد ُیخِفُف تفادیَك وَتَجُنِبَك للحقیقة آالُمَك قلیًال، ولكنك ستب! وشفافًا معه

 .ما لم ُیحررك اهللا بالتمام
 .بعض مصادر اللعنة

الُتخوم  یتخطى أو ینتهك ویتعدى تلكیقول بأن الشخص الذي  ١٧: ٢٧في سفر التثنیة 
لقد أعطانا اهللا حدودًا علینا أن ال نتخطاها أو نتعداها، ألننا إن فعلنا ذلك . َسُیلَعنُ أو الحدود 

 .لى حیاتناعستأتي اللعنة إن ف
 ٥-٣: ٢٠والزائفة، سفر الخروج ة ُمِضلّ الاآللهة الغریبة، الكاذبة، الخادعة، . ١
 ١٥: ٢٧، سفر التثنیة )السحر والعرافة(الوثنیة . ٢
: ٣٠، سفر األمثال ابهم واإلستهزاء اإلزدراء وأ طاعتهماعدم و  عدم إحترام الوالدین. ٣
١٧ 

للجار أو الصدیق أو األخ أو أي إنساٍن آخر، سفر األمثال  ، سواءاً الخیانة والَغدر. ٤
١٣: ١٧ 

 ٢٧: ٢٨ُظلم الضعفاء والفقراء، سفر األمثال . ٥
 ٢١-١٠: ٢٠، سفر الالویین األقارب - زنى المحارمو  الشذوذ الجنسيالزنى و . ٦
 ٢٩: ٢٧ - ٣: ١٢ضطهادهم، سفر التكوین االمؤمنین و وُمحاربة ُمعاداة . ٧
: ١٧سفر إرمیا ، ولیس على الرب على اإلنسان أو على قوة الذات أو الجسداإلتكال . ٨

٧-٥ 
 ٤-١: ٥السرقة وشهادة الزور والكذب، سفر زكریا . ٩

 ١٠-٨: ٣الُبخل أو العطاء بالَشْح أو الَسلْب، سفر مالخي . ١٠
رسالة  ،ةرسالة اإلنجیل الحقیقیإو اإلساءة إلى ُمحاولة تحریف أو تزییف أو إفساد . ١١

 ٩-٨: ١غالطیة 
، )ولیس بالنعمة أي السلوك بالناموس( حیاة الَتَدُیْن، أو التقلید الحرفي بالناموس. ١٢

 ١٠: ٣رسالة غالطیة 
: ٢٧، سفر التكوین )أو الخطایا الشخصیة/ التكلم بكلمات سلبیة و(خداع النفس . ١٣

 ٢٥-٢٤: ٢٧بشارة متى /  ١٣-١١

۹۷ 
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اآلخرین الذین مثل  - )أي أن تكون خادمًا له وَتلعْن اآلخرین( خدمة الشیطان. ١٤
، سفر صموئیل ١٣-١١: ٢٣ و ٦: ٢٢، سفر العدد ُجْلَیاتبلعام و كیوجهون اللعنات علیك 

 ٤٣: ١٧األول 
بأننا إن لم نحرص على طاعة وصایا اهللا والعمل بها  یقول ١٥: ٢٨سفر التثنیة . ١٥

ُندرك في أغلب األحیان  إننا .وتلتصق بنا ناَوُتْدِركُ  ینافإن جمیع هذه اللعنات ستأتي عل
، وعندما نعترف بها فأن اهللا ُیطهرنا منها وُینقینا، ومع رتكابها شخصیاً الخطایا التي ُقمنا با

وٕان الخوف الذي ینُتج من الجهل بمحبة ، أیضاً  "ال نخاف"بأن  قد أوصانا اهللا أیضاً ف ذلك،
ُیمكن أن یكون الخوف هو الروح . ُیمكن أن یأتي بلعناٍت أیضاً اهللا العظیمة والفائقة لنا 

 .بحیاتنا اتالُمَوِصل للعنة والذي یربط اللعن
 .الشروط األساسیة الالزمة لكسر اللعنات

 الَ  َسَببٍ  ِبالَ  َلْعَنةٌ  َكَذِلكَ  ِللطََّیَرانِ  َوَكالسُُّنوَنةِ  ِلْلَفَرارِ  َكاْلُعْصُفورِ (. ال توجد لعنة بدون سبب
 ٢: ٢٦، سفر األمثال )َتْأِتي

أن نتخلص من أسباب اللعنة هي أن ُنلقي بها وأن  إن الطریقة التي ُیمكننا من خاللها
، وٕاذا َفَشلنا مرًة في طاعته نضعها على یسوع الذي َحَمَلها عنا، وأن نسمع وُنطیع كلمة اهللا

وضعنا الصحیح ومكانتنا  فعلینا أن نعترف بخطایانا وأن نعود إلىوأساءنا إلیه أو أخطأنا 
 ).٩: ١رسالة یوحنا األولى (الصحیحة، وأن نستمر في طاعته، 

 .إن إزالة اللعنات وتأثیراتها كان أحد الوعود التي َوَعَد اهللا بها شعب إسرائیل
متیازات العهد الجدید قبل اونحظى بفوائد و ونحصد ، نجني الیوم فنحن، أي الكنیسة

ستدخل أیضًا ضمن ذلك العهد بحسب ما قیل بفم النبي الطبیعیة  إن إسرائیل. الوقت الُمقرر
، ومع ذلك، فإن األعداد ٣٤-٢٩: ٣١إن إرمیا َیِصُف ذلك الوعد في سفر إرمیا . إرمیا
. ِحُثَك على أن تحفظها دائمًا في روحك وفي ذهنكُتعطي لنا صورًة رائعًة والتي أُ  ٣٠-٢٩

 ُكلُّ : [َبلْ ]. َضِرَستْ  اَألْبَناءِ  َوَأْسَنانُ  ِحْصِرماً  َأَكُلوا اآلَباءُ : [َبْعدُ  َیُقوُلونَ  الَ  اَألیَّامِ  ِتْلكَ  ِفي(
 ٣٠-٢٩: ٣١، سفر إرمیا )َأْسَناُنهُ  َتْضَرُس  اْلِحْصِرمَ  َیْأُكلُ  ِإْنَسانٍ  ُكلُّ ]. ِبَذْنِبهِ  َیُموتُ  َواِحدٍ 

 َألْجِلَنا، َلْعَنةً  َصارَ  ِإذْ  النَّاُموِس، َلْعَنةِ  ِمنْ  اْفَتَداَنا َاْلَمِسیحُ (. لقد حقق یسوع ذلك الوعد
 ١٣: ٣، رسالة غالطیة )»َخَشَبةٍ  َعَلى ُعلِّقَ  َمنْ  ُكلُّ  َمْلُعونٌ «: َمْكُتوبٌ  َألنَّهُ 

 .ولعنتك أنت أیضاً  َباَراَباَس لقد َحَمَل یسوع لعنة 

۹۸ 
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كان ُهناك  وقد جدًا،كان َسجینًا مشهورًا  َباَراَباَس یقول بأن  ١٦: ٢٧في بشارة متى 
، الصلیبان اللذان كانا على الجانبین كانا قد ُأِعدا ُجْلُجَثةفي الُمعدة وُمجهزة ثالثة صلباٍن 

انلصلب ال بالطبع ، وأما الصلیب الذي كان في الوسط فهل كان قد ُأِعَد لصلب یسوع؟ ِلصَّ
وع َأَخَذ مكانُه وُصِلَب ، ولكن یسَباَراَباَس كال، لقد ُأِعَد الصلیب الذي في الوسط لصلب 

 .یقول بأنه َأَخَذ مكاننا ٥٣سفر إشعیاء . ِعَوضًا عنهُ 
 

 
 
 
 
 

َلَها َوَأْوَجاَعَنا َحَمَلَها َأْحَزاَنَنا َلِكنَّ : (یقول ٦-٤: ٥٣سفر إشعیاء   َحِسْبَناهُ  َوَنْحنُ . َتَحمَّ
 َتْأِدیبُ . آثَاِمَنا َألْجلِ  َمْسُحوقٌ  َمَعاِصیَنا َألْجلِ  َمْجُروحٌ  َوُهوَ . َوَمْذُلوالً  اللَّهِ  ِمنَ  َمْضُروباً  ُمَصاباً 
 َعَلْیهِ  َوَضعَ  َوالرَّبُّ  َطِریِقهِ  ِإَلى َواِحدٍ  ُكلُّ  ِمْلَنا. َضَلْلَنا َكَغَنمٍ  ُكلَُّنا. ُشِفیَنا َوِبُحُبرِهِ  َعَلْیهِ  َسَالِمَنا

 ).َجِمیِعَنا ِإْثمَ 
 :للتحرر من اللعنة هيإن الخطوات التي ینبغي علینا أن نتبعها 

أعلن إیمانك بعمل المسیح الكامل على الصلیب من أجلك، وبأن یسوع قد َحَمَل عنك . ١
إسرائیل عندما إرفع یسوع في حیاتك كما فعل شعب  .والتصقت بك كل لعنة قد أتت علیك

. ٢١ر العدد التي َشَفْت ُكل من آمْن وَنَظَر إلیها، سف كانوا في البریة ورفعوا الحیة الُنحاسیة
أسالفك السابقین وأجدادك أو التي  صاد الخطایا التي جاءت علیك بسببُخْذ جمیع نتائج وح

 .صلیب یسوع جاءت بسبب خطایاك الشخصیة َوَضعها على
إعلن إیمانك بأن یسوع هو إبن اهللا، وهو الطریق الوحید إلى اهللا، وهو الذي مات من . ٢

 .ألجلناثانیًة من بین األموات أجل خطایانا على الصلیب، وقام 
 خطیةُتْب عن ُكل تمرد و . إن التوبة هي أفضل طریقة ُیمكن التعامل بها مع اللعنات. ٣

فقد یشمل هذا توبتك الشخصیة . ستسلم واخضع لیسوع كرب وسید على حیاتكافي حیاتك، و 
تأثر  ، وأن تتوب عن خطایا عائلتك أیضًا أو أي شخصٍ )أن تتوب عن خطایاك الشخصیة(
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وفي حالٍة مثل حالة أوالدنا فعلینا أن نتوب بدًال منهم شخصیًا، وأیضًا . بسبب هذه اللعنة
ُأنظر إلى خطایا . نتوب عن خطایا آبائنا وأجدادنا الذین جاءت اللعنة إلینا من خاللهم

، ثَُم َضْع نتائج وثمار تلك الخطایا على صلیب یسوع أسالفك وأجدادك وآباءك وٕاغفر لهم
نفسك واسأل اهللا أن ُیسامحك وأن ُأنظر إلى  .أیضاً  ذي َحَمَل جمیع تلك الخطایا ونتائجهاال

سألُه أیضًا أن یغفر خطایا أوالدك، وصلي هللا لكي َیَضَع جمیع ثمار ونتائج ا، و یغفر لك
 .الخطایا الجیلیة المتوارثة إلیك وٕالى أوالدك من أسالفك وأجدادك على یسوع بدًال منهم

 ذلكبقوة وتأثیر  التوبة بهذه الطریقة قویة جدًا وفعالة، وأستطیع أن أشهد أنا وزوجتيإن 
 .للطبیعة في هذا المجال فائقةبركات  ختبرنااو  لقد شاهدنا. في حیاتنا

إسأل اهللا بأن َیصَفَح لك عن جمیع خطایاك وخصوصًا تلك التي كانت سببًا في . ٤
 .ُیحررك من نتائج خطایا أسالفك السابقینو ُیطلقك  إسأل اهللا بأن. وجود اللعنة في حیاتك

، والذین تسببوا في ُمعاملتكوأساءوا  إغفر لجمیع الذین إعتدوا علیك وظلموك. ٥
 .إحباطك وخیبة أملك

ُأترك وتخلى عن اإلتصال بكل ما هو من السحر والشیطان باإلضافة إلى األشیاء . ٦
 .والتي لها صلة وعالقة بتلك األمور والمواضیع التي َتُخصهم وُتمثلهم

إستبدل الفراغ الذي لدیك بكلمة اهللا، وٕاسأل اهللا أن ُیعطیك كلمة من عنده تستطیع . ٧
، وتأمل بتلك الكلمة، واحفظها عن وتأثیراتها اللعنات التي في حیاتكمفعول بها أن تُبِطل 
 .عترف بها واعلنها في حیاتك باستمراراظهر قلب، و 

 .والَغَلبة على اللعنة قد تحدُث في الحال أو قد تستغرق بعض الوقت إن الُنصرة
قد یتطلب األمر في بعض األحیان إلى بعض الوقت لكي تتخلص تمامًا من تأثیرات 

ختباري الشخصي فقد اللعنات، وفي بعض الحاالت فإن ذلك یتم في الحال، وبالنسبة ال
ال ُأحاول أن أِحَد اهللا وأحصرُه  ٕاننيو  ،ویالً ستغرقت وقتًا طاكانت تلك العملیة طویلًة معي و 

ن اهللا یستطیع أن یعمل بأیة طریقٍة یرغبها هو، وُمحدٍد أل ثابتٍ ُمعینة أو قالٍب في صیغة 
خبرتي الشخصیة والتي كانت ُمتفقة مع  منختبرتُه الكنني أعرُض لك ما وهو غیر محدود، 

حیاة الُنصرة والَغَلبة كما  بإسلوبنتصار والَغَلبة عندما ِعشنا ختبرنا ورأینا االالقد . ة اهللامكل
 َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكِلَمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ (. سبقاً مُ وضحُت ذلك 

 ١١: ١٢، سفر الرؤیا )اْلَمْوتِ 

۱۰۰ 



 البركات واللعنات - الفصل الثامن

ختبرنا وشاهدنا أیضًا إظهارات فوریة وُمباشرة في طریق الشفاء والتحریر عندما ا وقد 
 .الحقیقیة والصادقة عترفنا بخطایانا بالتوبةاسبب وجذر الُمشكلة و  أدركنا

إن ُمهمتنا ووظیفتنا هي أن نكون صادقین مع اهللا ومع أنُفَسنا أیضًا وأن نتوب عن 
 .ِخصیصًا لحیاتك نعهُ یٌق صخطایانا، وٕان اهللا لدیه خطة خاصة وطر 

 .السالسل الُملتفة حول الشجرةواقطع إنتزع 
وهو یتحدث بطریقٍة رائعٍة عن الثبات عندما  )دیریك برنس(لقد َسِمعُت شخصًا من خدمة 

التي ُیستخرج ( األحمر العمالقة الخشبلقد إستخدم تشبیهًا جمیًال وهو شجرة . قیوداً نواجه 
ففي بعض األحیان ال یقطعون هذه الشجرة بالمنشار، بل َیِلفوَن  ،)منها الصبغ األحمر

 یأتون آلخر وقتٍ  ومن ،اآللیة َراِفَعةبواسطة ال بقوةسلسلًة حول جذعها الضخم ویتم َشَدها 
السلسلة أكثر فأكثر، إذ تموت الشجرة حال حدوث هذه العملیة، ولكنها تبدو ظاهریًا  ِلَشدْ 

وهكذا یأتي الُعمال  ،أوراقها الخضراء ال تزال موجودة وظاهرة علیهابأنها ال تزال حیة ألن 
من وقٍت آلخر ِلَشِد السلسلة أكثر فأكثر على جذع الشجرة لحین أن تبدو عالمات الموت 

الشجرة، وهكذا هو الحال معنا أیضًا عندما نواجه قیودًا مثل تلك ظاهرة وواضحة جدًا على 
ولكن قد یبدو علیها مظاهر الحیاة كبعض  ،نا قد ماتت أیضاً إن لعنت. التي ذكرناها ُمسبقاً 

لكن ما علیك فعلُه هو أن تستمر في الَشْد بقوة بسلسلتك من الثمار واألوراق الخضراء، 
 !حیاة الُنصرة والَغَلبة بإسلوبخالل أن تحیا 

ت التي من اللعنا اً لنكون أحرار بثبات إن ذلك هو ما علینا أن نفعلُه ونحن ُنعلن موقفنا 
لقد ُقمنا بربط السلسلة، وما علینا اآلن إال أن نقوم بالَشْد بقوة من خالل الحیاة . في حیاتنا

، وبكلماٍت ُأخرى، "تحفظ وتُبقي على حقلك نظیفاً "َتَذَكْر جیدًا بأن . الُنصرة والَغَلبة بإسلوب
والشقاق واحیا  بتعد عن الخصام والنزاعا، و "١: ٤رسالة أفسس "ُأسُلك كما یلیق في الرب 

 .حیاة المحبة والتسامح والغفران
 .بعض الصلواٌت الُمقترحة

أؤمن بأنك َحَملَت ورفعَت  إننيربي یسوع المسیح، (: األساسات المبنیة على كلمة اهللا
 ).على الصلیب عني كل لعنة جاءت على حیاتي

ُمَت على الصلیب أنت هو إبن اهللا، والطریق الوحید إلى اهللا، لقد : (اإلیمان بالمسیح
 ).ألجلي وُقمَت ثانیًة من بین األموات
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۱۰۲ 

على  في حیاتي، وأخضع لك َكَرْب َوَسیدْ  خطیةأتخلى عن ُكل َتَمُرْد و  إنني(: التوبة
 ).حیاتي

بجمیع خطایاي، وأطلب منك أن تغفر لي وخصوصًا لك أعترف  إنني: (ُأطُلب المغفرة
أطلقني یا إلهي وحررني من جمیع نتائج  .في حیاتيالخطایا التي َتَسَبَبْت في وجود اللعنات 

 ).الخطایا الجیلیة التي توارثتها من آبائي وأجدادي -وثمار خطایا أسالفي 
أن أغفر لجمیع الذین أساءوا إلَي، وأغفر لهم كما بُأقرر وبكامل إرادتي  إنني: (إغفر

 ).َغَفَر اهللا لي
إن كان لدیك . بكل ما هو من السحر والشیطانأترُك وأقطُع ِصَلتي  إنني: (ًأتُرْك وَتخلى

أتعهد شخصیًا بأن أكِسَر وُأَحِطَم  إنني": بهذه األموروعالقة بعض األشیاء التي لها ِصلة "
ُأبِطُل جمیع إدعاءات الشیطان ومطالبُه ومزاعمه  إنني. جمیع تلك األشیاء وُأبیُدها تماماً 

  ).الموجهة ضديالشریرة والكاذبة 
وأنظر القائمة الخاصة ببعض " البركة أو اللعنة"من كتاب  ٧٠-٦٨الصفحة ُأنظر إلى 

سیطردون "من كتاب  ١٢٤-١٢١ُأنظر إلى صفحة . الُممارسات السحریة والشیطانیة
 .خمسة عالمات للعبادة ٥"الشیاطین

 .بإسمك العظیم قني ُحرًا من ُكل لعنة على حیاتيأن ُتطلبأسألك یا رب  إنني: (اإلطالق
 ).اآلن ُأطِلُق نفسي وُأحِرُرها ابإسم یسوع أن

 .واآلن إستقبل واحصل على اإلستبدال
 

 اللعنات    البركات
 الخزي والعار والمذلة    المجد والرفعة

 الُعقْم والفراغ والحرمان  اإلثمار والزیادة واإلنتاج
 المرض بجمیع أنواعه    الصحة

 الفقر والفشل   الغنى واإلزدهار
 الكسرة والهزیمة    والَغَلبة الُنصرة

 ۱۹۹۸الكتب الُمختارة لسنة : المعلومات اإلداریة -الشالل الكبیر  -سیطردون الشیاطین  -دیریك برنس  ٥
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 )الَذَنْب أو الَذْیل(الَضعف والعجز   )الرأس(الُسلطة والرئاسة 
 )َضعف(تحت     )قوة(فوق 

 
 .نؤمنو نرىإن الحل اإللهي لنا َیكُمُن في أن . َتَذكر هذه الُنقطة جیداً 

إن العالم الروحي . ك واِقٌع روحٌي َیكُمُن َخلَف ُكل ما هو طبیعي في عالمنا هذاُهنا
لقد صلى الرسول . والغیر مرئي موجوٌد حولنا ولكن ال ُیمكننا رؤیته بواسطة عیوننا الطبیعیة

لتستنیر عیون أذهان المؤمنین لكي ُیبِصروا العالم الروحي الذي  ١بولس في رسالة أفسس 
 َأُبو اْلَمِسیِح، َیُسوعَ  َربَِّنا ِإَلهُ  ُیْعِطَیُكمْ  َكيْ : (یقول ١٨-١٧: ١رسالة أفسس . من حولهم

 َرَجاءُ  ُهوَ  َما ِلَتْعَلُموا َأْذَهاِنُكْم، ُعُیونُ  ُمْسَتِنیَرةً  َمْعِرَفِتِه، ِفي َواِإلْعَالنِ  اْلِحْكَمةِ  ُروحَ  اْلَمْجِد،
الروحي، لذلك فعندما نرى حقیقة العالم  .)اْلِقدِّیِسینَ  ِفي ِمیَراِثهِ  َمْجدِ  ِغَنى ُهوَ  َوَما َدْعَوِتِه،

 ٨فحینئٍذ سنعرف الحق وسنتحرر كما قال یسوع في بشارة یوحنا 
ما : والسؤال هو. أنا وأنت غنى المجد والذي هو میراثنا نرىلقد كانت صالة بولس هي 

َفُهمْ  انْ  اهللاُ  اَرادَ  الَِّذینَ : (تقول ٢٧: ١رسالة كولوسي  المجد؟هذا هو   َمْجدِ  ِغَنى ُهوَ  َما ُیَعرِّ
نعم، فإن المجد والبركة الحقیقیة  ).اْلَمْجدِ  َرَجاءُ  ِفیُكمْ  اْلَمِسیحُ  ُهوَ  الَِّذي اُألَمِم، ِفي السِّرِّ  َهَذا

فأنت أیها اإلنسان العتیق والخاضع والُمقید باللعنات قد ُصِلبَت مع المسیح ! المسیُح فیكَ هي 
یك، هو الذي یحیا إال إن الشخص الجدید، والذي هو المسیح ف، )٢٠: ٢رسالة غالطیة (

 وٕان المسیح الذي في داخلك ال ُیمكن أن یخضع ویقع تحت اللعنات ،اآلن في داخلك
 !ونتائجها وتأثیراتها

 .والجانب اإلیجابي أیضاً علینا أن نرى الجانب السلبي 
علیك أن ترى أوًال الجانب اإلیجابي والذي هو بأنك قد ُوِلدَت من جدید بقیامة یسوع من 

وواقعًا تحت بین األموات والذي یحیا اآلن في داخلك، والذي ال ُیمكن أن یكون خاضعًا 
إن یسوع لیس ُمجرد مثاٍل تقتدي به في الحیاة، ولیس ُمجرَد شخٍص في  .للعناتتأثیر ا

هو البدیل الذي یحیا حیاتُه فیك بدًال من أن تحیا أنت حیاتك  ساعدتك، ولكنهُ السماء یقوُم بمُ 
 .القدیمة

إن اهللا في رحمته ونعمته سُیساعدك لترى حقیقة نفسك، وُكلما ُكنَت قریبًا من اهللا 
سُیحررك من الحصون وقضیت الوقت معه في الصالة وقراءة الكلمة، فأن الروح القدس 
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، فيَّ إن كان المسیح یحیا : ُخذ مثاًال لذلك. التي ال ُتشبه حیاة المسیحوالعادات والسلوكیات 
إن ؟ لذي لیس موافقًا لحیاة المسیح فيَّ فما هو إذًا ذلك الشيء الذي یحیا في داخلي وا

فعندما تتحسس أو تشعر  .هو عطیة التوبة التي ُیعطیها لك اهللا خطیةال على التبكیت
فعلیك  ،اُألخرىبالمرارة، أو الغضب، أو الغیرة، أو الشهوة في داخلك إلى آخره من األمور 

سأل اهللا اعترف بها كخطایا في حیاتك، و ااألمور إلى یسوع و  تلك أن تقوم في الحال بجلب
سمح له بأن یدخل إلى افتح جمیع أبواب قلبك هللا و إ. هذه الخطایاوَمنَبْع بأن ُیریَك مصدر 

الُمغلقة والُمظلمة التي توجد في حیاتك، فهو الوحید الذي بإمكانه أن یشفي  المناطقجمیع 
إن دانیال َلْم ُیَصْب بأي أذًى عندما كان في ُجْب اإلسود ألنه وكما . لمناطقجمیع تلك ا

ة للحمیمیة هي إن الكلمة العبری. على عالقة حمیمة مع اهللاكان دانیال  بأنیقول الكتاب 
 ٢١: ٦سفر دانیال . الشفافیة

اهللا في السنین الماضیة وقبل أن أعرف الكثیر عن موضوع البركات واللعنات، فقد كان 
أنظر  إنني. ُیحررني وُیطلقني من اللعنات من خالل حیاتي البسیطة والصادقة والشفافة معه

تقرأني، ومن َثَم أعترف بجمیع األمور سمح لتلك الكلمة أن أستمرار إلى كلمة اهللا كالمرآة، و با
تكون كي إن هذا هو بالضبط ما تحتاجه ل. واألشیاء التي في داخلي والتي ال ُتشبه یسوع

 !ُحراً 
 !مبنیة على الكذبوتلتصق بك إن الحقیقیة التي تحاول من خاللها اللعنة أن ُتدركك 

وتسویتها  ك قد تم حلهاعنات التي تؤذي حیاتإن كان المسیح یحیا فیك، فإن موضوع الل
فعلیك اآلن أن تمتلك ذلك الحق لحیاتك من خالل قانونیًا وعلى أساس شرعي، ومع ذلك، 

علیك اإلستمرار في رؤیة ما یحدث في العالم الروحي من حولك وأن . رؤیته واإلیمان به
إن هذا هو الطریق الوحید الذي یجب علیك أن تسلكُه، ألن بعض . اهتؤكد حقیقة ما تر 

إن بعض الحصون الشیطانیة لن . في الیوم التالي ُمباشرةً  اللعنات ال ُیمكن أن تتحرر منها
تختفي من طریقك مثل الكلب الخائف والشارد، فقد یتطلب األمر إلى الصبر وٕالى مزیٍد من 

 .في حیاتك الوقت لتأكید وٕاثبات حقیقة الصلیب
وفي نفس الوقت فعلیك أن تحیا حیاة القداسة والطهارة، وبكلماٍت ُأخرى، حیاًة صادقة 
وشفافة لكي تكون شهادتك قویة ومؤثرة وفعالة ُقدام اهللا وُقدام الشیطان، وقد تستغرق بعض 
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الوراثیة، وُكلما إستمریت في الرؤیة واإلیمان  وتغییر بعض الجیناتالوقت لتجدید ذهنك 
 .دائماً  ق الُنصرة والَغَلبةظل في طریفست

 َما«: َمْكُتوبٌ  ُهوَ  َكَما َبلْ ( .والبصیرة هي المیراث الُمعطى لك من اهللا كإبٍن لهُ  اإن الرؤی
. »ُیِحبُّوَنهُ  ِللَِّذینَ  اهللاُ  َأَعدَّهُ  َما: ِإْنَسانٍ  َبالِ  َعَلى َیْخُطرْ  َوَلمْ  ُأُذنٌ  َتْسَمعْ  َوَلمْ  َعْینٌ  َترَ  َلمْ 

وحَ  َألنَّ . ِبُروِحهِ  َنْحنُ  َلَنا اهللاُ  َفَأْعَلَنهُ  ، رسالة )اهللاِ  َأْعَماقَ  َحتَّى َشْيءٍ  ُكلَّ  َیْفَحُص  الرُّ
 ١٠-٩: ٢كورنثوس األولى 
 .بخصوص اللعنات إیجازُه وٕاعالنهُ َتَذَكر ما سبق 

على الرغم من إننا ال نرغب بوجود اللعنات في حیاتنا، إال إنها ُیمكن أن تكون موادًا 
لقد رأینا . َتَذَكر الموضوع والفكرة الرئیسیة لسفر الرؤیا. لملكوت اهللا" جواهر"خامًا ونافعة 

ث لعناتنا، وبعد تلك األحدا جمیع یسوع جالسًا على عرش اهللا حامًال السفر الذي ُكِتَبْت فیه
ات األخیرة إلى جواهر األصحاحالتي تمت روایتها في سفر الرؤیا رأینا بأنها قد تحولت في 

 .وأحجار كریمة نافعة لبناء ملكوت اهللا
لقد ُلِعَن عندما ذهب إلى . لعنًة من أجلنا لقد ُلِعَن یسوع وهو على الصلیب، وصارَ 

إن نفس حیاة ! و اآلن ملٌك عظیمٌ وه ،الجحیم، ولكن اهللا تكلم وأطلَق حیاة القیامة في داخله
 .القیامة تلك التي یتكلم بها اهللا وُیطلقها سُتغیرك وُتغیر حیاتك بالكامل
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 الفصل التاسع
 كلمة شهاَدُتكَ 

 
 قاعة احملكمة الكونية

 
موضوع واآلن سننتقل إلى  ،"َدِم الَحَملْ "ناقشنا في الفصول القلیلة السابقة موضوع لقد 

: ١٢سفر الرؤیا  یكون الشاهد الكتابي األساسي لُنصرتنا وَغَلبتنا من، وس"كلمة شهادتنا"
وٕان قاعة اخل قاعة المحكمة، دلها عالقة وثیقة مع ما یحدث " شهادة"إن كلمة . ١١

 .أو إدانة شخٍص ما) أي تبریر(إثبات براءة  المحكمة هي المكان الذي یتم فیه
  .إن التبریر هو جانب أساسي من جوانب عمل الصلیب

 ٢٥: ٤، رسالة رومیة )َتْبِریِرَنا َألْجلِ  َوُأِقیمَ  َخَطاَیاَنا َأْجلِ  ِمنْ  ُأْسِلمَ  الَِّذي(
ْرَنا َقدْ  َفِإذْ (  ١: ٥، رسالة رومیة )اْلَمِسیحِ  َیُسوعَ  ِبَربَِّنا اهللاِ  َمعَ  َسَالمٌ  َلَنا ِباِإلیَمانِ  َتَبرَّ

 ُتستخدم عادًة في "تبریر"تؤكد لنا بأننا قد تبررنا بدم یسوع، وٕان كلمة  ٥إن رسالة رومیة 
فإن . ضدهم، وهي تعني أیضًا أن یتم تبرئة الشخص من الذنب أو الُتهمة الموجهة المحاك

ذلك رتكابك لجریمٍة ما، ولسبٍب غریٍب قامت المحكمة بتبرئتك من اُكنت تعرف بأنك ُمذنٌب ب
 .، فبالتأكید ستشعر بفرٍح عظیمٍ ضدكالذنب والُتهمة الموجهة 

إن العفو یعني إطالق سراحك . الُمسامحة إن التبریر هي أمٌر أعظم بكثیر من العفو أو
 !حتى لو ُكنَت ُمذنبًا، أما التبریر فیعني بأنك غیر ُمذنب على اإلطالق

إن أحد األمور العظیمة لعمل یسوع على الصلیب هي تبریرنا، ومع ذلك، فال ُیمكننا 
لقد شاهدنا في  .فرح وبهجة ذلك التبریر ما لم نجتاز عملیة ومرحلة الُمحاكمة ئملختبار ا

الفصل السابق الذي كان یتكلم عن الُمصالحة وتحویل األمور الشریرة إلى خیرنا وفائدتنا 
إلى عامل الوقت الَمخفي قد أشار یسوع في َمَثْل الَكنز و ، )بُمصالحة الشروما ُنطلق علیه (

التأخیر  والُنقطة التي ُیشیر إلیها یسوع ُهنا هي أن نتوقع بعضودوره في عملیة الخالص، 
إن األمر یستغرق بعض الوقت بالنسبة لنا وذلك من أجل . نما نحن ننتظر خالصهیوب
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إلى جواهر ) أي ما ُنسمیها بالنفایات(العمل، والُمتاجرة، وتحویل ُمعاناتنا وضیقاتنا وآالمنا 
 .أؤكد بأن تلك الفترة الزمنیة ُتَمِثُل قاعة المحكمة الروحیة إنني. ثمینة

 .میة كلمة شهادتكوُهنا تأتي أه
ولن یكون  ،الَغَلبةو إن كلمة شهادتك هي إحدى الجوانب الرئیسیة الثالثة لتحقیق الُنصرة 

 .متیازات التبریر بدونهاابإمكانك أن تتمتع بفوائد و 
 .إن الحیاة هي قاعة المحكمة

أؤكد بأنه لو كان بإمكاننا أن نكشف الِستار عن هذا العالم المادي والمرئي فإننا  نينإ
 قاعة المحكمة الكونیة"أیضًا سنرى لیس فقط العالم الروحي، بل  الحجابسنرى خلف هذا 

، وأعتقد بأنه سیكون بإمكاننا أن نرى نشاطًا شدید الفعالیة والحیویة ُربما یكون "السماویة
 .من التي یراها الشخص وهو في قاعة المحكمة المحلیةأكثر في شدته 

سلسلة نني ُمتیقٌن بأن كلمة اهللا ُترینا بأن مصاعب الُنصرة والَغَلبة في الحیاة هي إ
التجارب والضیقات التي تحدث داخل قاعة المحكمة لكل واحٍد ِمنا، وأؤمن أیضًا بأن قاعات 

في . صوصًا الَغَلبة على اللعنات التي في حیاتناالمحاكم تلك هي مفاتیح الُنصرة والَغَلبة، وخ
والتي ال ُیمكن لهذا الواقع فإن ُهناك الكثیر في الكتاب المقدس بخصوص هذا الموضوع 

فإن كانت الحیاة هي قاعة المحكمة بالنسبة لنا، فإن الفصل أن ُیغطیها بالكامل، ومع ذلك، 
. في تلك القاعة خذها من اهللا لحیاتناالتبریر هو أعظم عطیة وهبة ُیمكن أن نستقبلها ونأ

نتصار والَتَغُلب على ضیقاتهم وآالمهم فشلوا في االقد أؤمن بأن الكثیر من المؤمنین  إنني
 .بخصوص هذا األمر وُمعاناتهم بسبب عدم فهمهم وٕادراكهم لمبادئ كلمة اهللا

بطریقة ُمختلفة تمامًا (أؤكد بأن أیوب كان في قاعة المحكمة، وقد تم تبریره أخیرًا  إنني
عندما كان أیوب یقضي الوقت في . غالبًا رائعاً ُمنتصرًا و ، وقد كان )عن التي كان یتوقعها

جتیاز في تلك المرحلة المؤلمة إن اال. ُمحاولة تبریر نفسه، كان اهللا ینتظر الوقت الُمناسب
كانت الطریق الوحید ألیوب لكي یختبر حضور اهللا بطریقة لم یكن بإمكانه أن ) اكمةالُمح(

 .یختبرها بدون ُمعاناته تلك
، واآلخرون ُیسیئون نتباهًا لفكر اهللا في القضاءاإن العدید من المؤمنین ال ُیعیرون 

هذا الحقیقة هي بأن إن . الجسدي فهمها ویشعرون بأنها ُمجرد حدث سیحدث بعد الموت
 . وُهم في هذه الحیاة العالم وجمیع الساكنین فیه یواجهون ویشهدون القضاء دائمًا وباستمرار
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إن قضاء اهللا هو ُعملة ذات وجهین، فبالنسبة للمؤمن الذي یتبع الرب بكل قلبه ونفسه 
الُمجازاة، وبالنسبة لآلخرین، فإن قضاء اهللا و  وقدرته فإن قضاء اهللا له سیجلب له المكافأة

إن نفس هذا القضاء ُیمكنه أن یعمل في هذین اإلتجاهین . سیجلب علیهم الدینونة والعقاب
 .في نفس الوقت) الُمكافأة والدینونة(

 ما هو الهدف والغرض من قاعة المحكمة تلك؟
في حیاتنا وٕادامتها إن قاعة المحكمة هذه هي ُمحاوالت الشیطان للحفاظ على اللعنات 

اإلبقاء على ضیقاتنا في دائرة تأثیرنا، وهو ُیحاول أیضًا دین وفي حیاة الناس الموجو 
تلك النفایات إلى جواهر جمیع أن ُیحول ، وبینما ُیرید اهللا كما هي) نفایاتنا(وُمعاناتنا وآالمنا 

 .ثمینة
أؤمن وأؤكد بأن سفر الرؤیا هو صورة واضحة ودقیقة جدًا عن قاعة المحكمة  إنني

 .تلك
فترة الرؤیا التي شاهدها  خاللعندما كان یسوع یستعرض الكنائس السبعة في قارة آسیا 

، فإن الكنیستین الوحیدتین اللتین لم یوبخهما ٣و  ٢الرسول یوحنا والُمسجلة في سفر الرؤیا 
الُمنتصرین ن ُتمثل المؤمنی ِفیَالَدْلِفَیاإن كنیسة . (ِسِمیْرَناوكنیسة  ِفیَالَدْلِفَیایسوع كانتا كنیسة 

 ).الغالبین الذین إسُتشِهدواالُمنتصرین و ُتمثل المؤمنین  ِسِمیْرَناالغالبین، وكنیسة و 
مع هاتین الكنیستین، وهذه الكلمة تعني  "ُیَجَربُ " أو "التجربة"ستخدم یسوع ُمصطلح إلقد 

على  هامعانیلمة لها معاني كثیرة، ویدل أحد إن هذه الك. "peirazo - بیرازو"بالیونانیة 
أو  التحلیل الكمي أو النوعي للمادة: "والذي یعني" اإلختبارأو  الفحصأو  التحلیل: "كلمة

عني أیضًا ت ي، وهإختباره أو تنقیته بالنار وأیضاً ، "وذلك لتحدید مكوناته المعدن أو الخام
ما في  كما یحدث في الُمحاكمة عندما ُیقرر القاضي تبرئة أو إدانة شخصٍ  "َیختبرهُ "أن 

إن حقیقة هذا الشخص یجب أن تكون واضحة تمامًا، وفي بعض األحیان فإن . الُمحاكمة
عندما ُینقى الذهب بالنار فستظهر نوعیتُه وجودتُه ". النار"حقیقة الشخص ُتستعلن من خالل 

فحینئٍذ لن تظهر  التجربة نیرانالحقیقیة، وبنفس الطریقة، فعندما یتم تنقیة الناس بواسطة 
 .قتهم وحسب، بل وسیظهر أیضًا إیمانهم وما یؤمنون بهحقی

ولكن یجب علینا إن الدرس الذي نتعلمُه ُهنا هو بأن اهللا قد َعِمَل وأَعَد أمورًا رائعة لنا، 
حیاة الُنصرة والَغَلبة لكي یكون بإمكاننا أن  بإسلوبفي أغلب األحیان أن ُنحاَكَم وأن نحیا 
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ال لقد قال یسوع لكِ . نستقبل وأن نأخذ تلك األمور الرائعة التي ُیرید اهللا أن ُیعطیها لنا
أنهم سینتصرون وَیغلبون بعدما یتم تجربتهم ال النوعین من المؤمنین بالكنیستین، أو كِ 

 .ختبارهماو 
نا دُ في أغلب األحیان فإن التجارب تستغرق وقتًا طویًال، وٕان الشیطان ُیحاول أن ُیفقِ 

إن العدید من المؤمنین لم ُیكِملوا عملیة ومرحلة الُمحاكمة ألن الشیطان . وٕاضعافنا العزیمة
  .أن ُیخرجهم وُیثنیهم عن ثباتهمإضعافهم و إستطاع 

على مدار من إبلیس لقد َضِعَف أحدهم بواسطة َتَلقي العدید من الضربات الصغیرة 
وواجهوا روایات عن ُسجناء الحروب الذي إختبروا بعض ال تُ قرأ وقد زمنیة طویلة، اتفتر 

عندما ال نرى نهایة تجاربنا بسرعة فحینئٍذ نبدأ بالشهادة عن الشیطان، وهذا هو . هذا الشيء
 َقاِوُموا. ِللَّهِ  َفاْخَضُعوا(. ُنضِعُفُه هو فإنه یجب علینا أن ُنقاومُه وأن وفي الواقع! كل ما ُیریدهُ 

 ٧: ٤، رسالة یعقوب )ْنُكمْ مِ  َفَیْهُربَ  ِإْبِلیَس 
 .ُیعطینا َفهمًا عن هذه الموضوع ١٨إن َمَثْل قاضي الُظلم الُمَسَجْل في بشارة لوقا 

 َمِدیَنةٍ  ِفي َكانَ «: ُیَملَّ  َوالَ  ِحینٍ  ُكلَّ  ُیَصلَّى َأنْ  َیْنَبِغي َأنَّهُ  ِفي َمَثالً  َأْیضاً  َلُهمْ  َوَقالَ ( 
: َقاِئَلةً  ِإَلْیهِ  َتْأِتي َوَكاَنتْ . َأْرَمَلةٌ  اْلَمِدیَنةِ  ِتْلكَ  ِفي َوَكانَ . ِإْنَساناً  َیَهابُ  َوالَ  اهللاَ  َیَخافُ  الَ  َقاضٍ 

 الَ  ُكْنتُ  َوإِنْ : َنْفِسهِ  ِفي َقالَ  َذِلكَ  َبْعدَ  َوَلِكنْ . َزَمانٍ  ِإَلى َیَشاءُ  الَ  َوَكانَ . َخْصِمي ِمنْ  َأْنِصْفِني
 َداِئماً  َتْأِتيَ  ِلَئالَّ  أُْنِصُفَها ُتْزِعُجِني اَألْرَمَلةَ  َهِذهِ  َأنَّ  َألْجلِ  َفِإنِّي َساناً ِإنْ  َأَهابُ  َوالَ  اهللاَ  َأَخافُ 

 ُمْخَتاِریهِ  اهللاُ  ُیْنِصفُ  َأَفالَ . الظُّْلمِ  َقاِضي َیُقولُ  َما اْسَمُعوا«: الرَّبُّ  َوَقالَ . »َفَتْقَمَعِني
اِرِخینَ   َمَتى َوَلِكنْ ! َسِریعاً  ُیْنِصُفُهمْ  ِإنَّهُ  َلُكمْ  َأُقولُ  َعَلْیِهْم؟ ُمَتَمهِّلٌ  َوُهوَ  َوَلْیالً  َنَهاراً  ِإَلْیهِ  الصَّ

 ٨-١: ١٨، بشارة لوقا )»اَألْرِض؟ َعَلى اِإلیَمانَ  َیِجدُ  َأَلَعلَّهُ  اِإلْنَسانِ  اْبنُ  َجاءَ 
یستخدم یسوع قاضي الُظلم ُهنا من أجل الُمقارنة، فإن كان قاضي الُظلم َسُینِصُف المرأة 

الذي و القاضي العادل والُمنِصف،  إن اهللا هو. أیضاً نحن األرملة، فكم بالحري سُینِصُفنا اهللا 
 .َسُینِصُف أوالدُه سریعاً 

وٕان ما ، عجز وضعف موقفنا الحظ ُهنا بأنه یستخدم موضوع المرأة األرملة والذي ُیَمِثلُ 
 فَ عالقة بما ُیریده یسوع ِمنا أال وهو اإلنتظار لحین أن ُینصِ له أعلنه یسوع في النهایة 

 ".اَألْرضِ  َعَلى اِإلیَمانَ : "الحظ بأن یسوع قال عبارة. إیماننا
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یجب أن تكون شهادتنا هي . ُنصلي باستمرارإذ قال بأنه علینا أن  ١الحظ في العدد 
إن ُمهمتنا هي أن . كلمة اهللا الممسوحة بالروح القدس والمنطوقة ضد الُمشتكي علینا إبلیس

فإنه لیس في الواقع . التجربة فترة نستمر في إعالن كلمة شهادتنا والُنطق بها لحین إنتهاء
تؤثر نتائجها على حیاتنا فإن من شأننا أن نعرف كم سیستغرق وقت التجربة أو كیف س

جمیع هذه األمور هي من شأن اهللا ولیست من شأننا نحن، فاهللا لدیه خطة رائعة وهو الذي 
 !یسود علیها بالكامل

 .سنرى ُهنا األشخاص الُممثلین في قاعة المحكمة هذه
یقفون ُیمكننا رؤیة الشیطان الذي ُیمثل الشخص الُمشتكي علینا، ونحن أو أولئك الذین 

، واهللا اآلب والذي ُیمثل القاضي العادل، ویسوع والروح )علیهم ىكالُمشتَ (في قاعة المحكمة 
نلعُب دورًا آخر في هذه القاعة وهو  إننا .ن عناان أو الُمدافعاالقدس واللذان ُیمثالن الُمحامی

 .بأننا شهودٌ 
 ماذا تعني الشهادة؟

وحُ  َحلَّ  َمَتى ُقوَّةً  َسَتَناُلونَ  َلِكنَُّكمْ (   ُأوُرَشِلیمَ  ِفي ُشُهوداً  ِلي َوَتُكوُنونَ  َعَلْیُكمْ  اْلُقُدُس  الرُّ
 ٨: ١، سفر أعمال الرسل )اَألْرضِ  َأْقَصى َوإَِلى َوالسَّاِمَرةِ  اْلَیُهوِدیَّةِ  ُكلِّ  َوِفي

في الحیاة وكأنها ُمجرُد وقٌت صعٌب " تجاربهم"إن العدید من المؤمنین ینظرون فقط إلى 
إن تجارب المحكمة لیست . بالفعل یمرون من خالل أوقاٍت عصیبة ون فیه، فهمیجتاز 

 .ُممتعة ولیست للمرح
 وقد ،لتالمیذه عندما كانوا یسألونه عن مجیئه الثاني لیؤسس ملكوتههذا لقد قال یسوع 

أوضَح لهم طبیعة عملهم والتي هي أن یكونوا شهودًا، وعندما ُیصبحون شهودًا فإن ملكوته 
. لقد أَكَد یسوع أیضًا بأننا نحتاج إلى قوة الروح القدس ألجل إتمام وٕانجاز هذا العمل. سیأتي
 .أؤمن بأن یسوع كان ُیشیُر إلى نفس طبیعة ونوعیة الشهادة التي نتكلم عنها هذه إنني

الشخص الذي یشهد من خالل : والتي تعني" شهید"بالیونانیة  فُ رَ ُتعَ " شهادة"لمة إن ك
، وعلى سبیل ما ئاً شی الشخص الذي ُیشاهدُ : ، وبالمعنى القانوني أو الشرعي تعنيموته

 ال أعتقد بأن هذا یقتصر فقط على تعریفنا التقلیدي والُمعتاد للشهید إنني". الُمسابقة"المثال 
 أن نحمل صلیبنا) بالمعنى الروحي(لقد قال یسوع بأنه علینا . كما هو بالمعنى الحرفي فقط

. ُنقَتُل باستمرار عندما نشهد بالحق وٕاننافنحن نموت یومیًا عندما نحیا لیسوع، . كل یوم
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عندما یتطلب ) بالمعنى الحرفي(علینا أن نكون أیضًا ُمستعدین ألن ُنعطي حیاتنا الجسدیة 
. كذلك، ولكن غالبًا ما یكون األمر أصعب بكثیر عندما تكون حیًا من أن تكون میتاً  األمر

 ).الذبیحة الحیة(إن هذا هو ما ُیسمى بـ 
 بماذا ینبغي علینا أن نشهد؟

علینا أن نشهد دائمًا بالحق الُمعلن في كلمة اهللا، وفي الواقع فنحن لسنا إال أبواقًا للشاهد 
، وهو قیامة یسوع من األمواتَشِهَد  الوحید الذي شاهد العیانهو  إن الروح القدس. الحقیقي

الشخص الوحید القادر على ُبرهان حقیقة قیامة یسوع من بین األموات وبأننا قد تبررنا بعمله 
م بالحق الُمعلن في كلمة اهللا، كلإن الروح القدس هو الذي یمنحنا القوة ألن نت. على الصلیب

إن الروح القدس هو الوحید الذي بإمكانه أن ُیساعدك . لحقوبذلك نكون شهودًا عن ا
عندما تجتاُز في التجارب فإنه من األساسي والمهم جدًا . بالبراءة كامل للحصول على ُحكم

 فیه الروح القدس یتكلم إلیك  لحین أن یأتي الوقت الذي تسمعبأن تكون في محضر اهللا
 ".كلمة العلم - اإلعالن"أو " الریما"بكلمة اهللا ُمباشرًة، وهذا ما ُیسمى بـ  صیاً شخ

لقد ُدعیَت لكي تؤمن، ولكن كیف؟ من خالل التكلم . إلثبات إیمانك لكإن األمر یعود 
بخصوص حالتك وظرفك وأن تشهد بتلك الكلمة، وعادًة ما بالكلمة التي أعطاها اهللا لك 

 .التدریبو  الوقتبعض إلى  تاجحیكون هذا األمُر صعبًا وی
تكون الظروف و عادًة ما تكون التجربة التي َتُمُر من خاللها صعبة جدًا على مشاعرك، 

وال تتماشى معها، وسوف ُتَجَرُب لكي تقول  التي تجتاز فیها غیر موالیة لوعود اهللا لك
الشيء الخطأ، وسوف ُتَجَرُب لكي تستسلم وتشعر بأن اهللا غیر ُمهتٌم باألمر تمامًا، وُهنا 

 !الُمعطاة لك إستمر في الثبات على كلمة اهللا. ُیمكنك أن تُثبت بأنك تؤمن بالفعل بوعد اهللا
ُتَمِثُل الشهادة  ١١: ١٢في سفر الرؤیا أؤمن بأن كلمة شهادتنا كما هي ُمستخدمة  إنني

إنها الشهادة بهزیمة الشیطان وبعمل . بما تقوله كلمة اهللا عن دم یسوع وما فعله من أجلنا
بصوٍت ( هاراً جَ إنها التكلم بوعود اهللا وقراءة الكتاب المقدس . المسیح الكامل على الصلیب

 )!عاٍل ومسموعٍ 
إن أقوى وأفضل طریقٍة للصالة كشاهد هي الصالة باأللسنة لفترات طویلة من الوقت، 
وٕان لم َتُكْن تعرف الصالة بهذه الطریقة إسأل اهللا أن ُیعطیك هذه الموهبة وأن ُیَعِمُدَك بالروح 
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ختبرت تحریرًا قویًا جدًا لحیاتي بسبب قوة الصالة اأستطیع أن أشهد بأني قد  إنني. القدس
 .لسنةباأل

، وٕان اهللا أیضًا ال إن الشیطان ال ُیمكنه إستخدام الشهادة التي لیست من اإلنسان
هم األشخاص الوحیدون ) البشر(فنحن . ُیمكنه أن یستخدم الشهادة التي لیست من اإلنسان

للتكلم بكلمات الشهادة على هذه  والشرعي والتصریح القانونيالكامل الذین لدیهم الُسلطان 
لذلك فإن الشیطان ُیحاول أن یجعلنا نتكلم بشهادته هو وبكلماته ویحاول أن یجعلنا ، األرض

أتمنى لو كان ، أنا فقیر، إن أوالدنا ُمتمردون: "شهودًا له ولیس هللا، وقد ُنَجَرُب بالقول
أو قد  "إن سیارتي القدیمة هذه لن ُیمكنها أن تواصل السیر لمیٍل واحٍد أیضاً ، بإمكاني الموت

، أو كم نبدو سیئین: وب، إذ یقولوناآلخرون بكلمة الشیطان ضدنا كما فعل أصدقاء أییشهد 
، وقد إن ُفالن وُفالن كان یثق باهللا ولكن بیته قد تم رهنُه وقد یفقده أخیراً : قد یقولون لنا

ُیساعدك، وفي  ما سیفعله اهللا، ففي بعض األحیانلن ُیمكنك أبدًا أن تعرف : یقولون لنا
 .، وغیره من الكالم السلبي"أحیاٍن ُأخرى لن ُیساعدك

ال ُیمكننا أن نعرف بالفعل  هبأنو على الرغم من إن الكالم الذي نسمعه قد یكون صحیحًا 
ما خططه اهللا لنا من خالل تجربتنا هذه، وبینما نحن ال ُنلغي وُننكر حقیقة الظروف القاسیة 

 ، إال إنه یجب علینا أن نرفع وُنمجد كلمة اهللا كشهوٌد للكلمةوالصعبة خالل فترة التجربة
وثابتین فیه إلى أن یحین الوقت الُمعین من اهللا إلصدار الُحكم  مؤَسسین وراسخین في الحق

إن اهللا قاٍض عادٍل . النهائي بخصوص قضیتنا وحالتنا بحسب توقیته هو وحكمته األزلیة
یستغرق هذا األمر بعض  ما وحاالتهم، وعادةً  عرض قضایاهمبوهو یسمح لكال الطرفین 

 .الوقت
 ُیْعُطونَ  َسْوفَ  النَّاُس  ِبَها َیَتَكلَّمُ  َبطَّاَلةٍ  َكِلَمةٍ  ُكلَّ  ِإنَّ : َلُكمْ  َأُقولُ  َوَلِكنْ (: قال یسوعلقد 

رُ  ِبَكَالِمكَ  َألنَّكَ . الدِّینِ  َیْومَ  ِحَساباً  َعْنَها  ٣٧-٣٦: ١٢بشارة متى ، )ُتَدانُ  َوِبَكَالِمكَ  َتَتَبرَّ
 ثباتبینبغي أن تتكلم بكلمة شهادتك، كلمة اهللا، وأن تنطقها وتعترف بها بفمك 

علیك أن تتكلم بكلمة اهللا ضد الشیطان وجمیع األرواح الشریرة التي معه لحین . وباستمرار
وتكرارًا  تأمل بتلك الكلمة الُمعطاة لك من الرب، وتكلم بها مراراً . الُنصرة والَغَلبةتأتي أن 

إن المالئكة ُیصغون إلى تلك الكلمة، . أكثر فأكثر وباستمرار لكي تتمكن من الثبات علیها
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العهد الذي  هي التي ستقوم بتثبیتوالشیاطین تهرب منها، وٕان الكلمة الُمعطاة لك من اهللا 
 .دم یسوع على باب قلبكب

، الُمساعد والُمعین، أو الُمحامي القانوني الُمستشار، الُمعزي"إن الروح القدس ُیدعى بـ 
: ١٤بشارة یوحنا  ."البدیل، الضامن، المقدرةو القوة ، الُمحامي والُمدافع عن، الوسیط والشفیع

 ).الُنسخة الموسعة للكتاب المقدس( ٢٦
: والتي تعني" paraklesis - الباراكلیسیس"تعني ترجمتها بالیونانیة " الُمعزي"إن كلمة 

إعطاء ). بمعنى الُمدافع عن شخٍص ما في قاعة المحكمة( الُمدافع عنأو  الُمحامي"
القدرة على . عن شخٍص ما الُحزن والكآبة واألسىاأللم و وَتمكین التشجیع لتسكین وتخفیف 

قد كانت ُتستخدم أیضًا في المحكمة كداللة على و  ،لشخٍص ما تقدیم العون والُمساعدة
الشخص الذي ُیدافع عن شخص (أو الُمحامي القانوني،  أو الُمستشارالُمساعدة القانونیة، 

فع أمام اآخر أمام القضاء، أو ُیجیب وُیدافع عن ُتهمة الشخص اآلخر في القضاء، یتر 
عند البحث ). شخص آخر، یتشفع ألجل شخص آخر أمام القضاءقضیة القضاء من أجل 
، فإن الُمحامي "الُمعزي"التي ُیشار إلیها أیضًا بـ  "الُمدافع عنأو  الُمحامي"عن تعریف كلمة 

 . هو الشخص الذي یتواجد داخل قاعة المحكمة للدفاع عن شخٍص ما
فقد قال بأنه سُیرِسُل الُمعزي الذي سیأتي وَیِحُل إن یسوع هو الُمحامي عنا، ومع ذلك، 

وُمرتبطة لقدس وهي ُمتحدة هي مزیٌج وخلیٌط من الكلمة والروح امكانُه، وبالتالي فإن شهادتنا 
 .رتباطًا وثیقاً ا مع كلیُهما

القضاء  األمیریكیة هي إحدى أفضل منظوماتإن منظومة القضاء في الوالیات المتحدة 
من على مستوى العالم، ولكنها غیر مؤسسة ومبنیة على العدل، بل هي مبنیة على 

، وحتى لو إستطاع الشخص الُمذنب أن یربح القضیة فسیتم سیستطیع أن یربح القضیة
إن . إطالق سراحه، وٕان لم یتمكن الشخص البريء من ربح القضیة فسیتم إلقائه في السجن

یتنافسان ألجل ربح القضیة بل كال الجانبان ال یتنافسان ألجل الحصول على العدالة، 
لضبط الطریقة التي یعمل الشیطان من ثمن، وهذه هي با طریقة وبأي الُمتنازع علیها بأیة

القضاء مبنیٌة على منظومة هذا العالم، والشیطان هو  فإن منظومةخاللها، وفي واقع األمر 
 .الِبرببالعدل واإلنصاف و في النهایة فإن اهللا َیحُكُم  ، ومع ذلك كله،رئیس هذا العالم
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 الَِّذي. دائماً  َعْدلالبِ  َیْقِضي اهللا الذيأمرُه وقضیتُه في َیَدْي  ُیَسلِّمُ  )أي یسوع( َكانَ ...( 
وِلُكْل  ِلْلِبرِّ  َفَنْحَیا اْلَخَطاَیا َعنِ  َنُموتَ  ِلَكيْ  اْلَخَشَبِة، َعَلى َجَسِدهِ  ِفي َخَطاَیاَنا َنْفُسهُ  ُهوَ  َحَملَ 

 ٢٤-٢٣: ٢، رسالة بطرس األولى )ُشِفیُتمْ  ِبَجْلَدِتهِ  الَِّذي. ما هو صاِلحٌ 
. الَعفو والَصفح عنا وتبریرنا لیست مبنیة ومؤسسة على أعمالنا الصالحةإن مسألة 

رسالة رومیة بأننا قد َتبررنا باإلیمان، وقد تم تأكید هذا األمر في  ٥الحظ في رسالة رومیة 
 َواِحدٍ  ِبَخِطیَّةِ  َكانَ  ِإنْ  َألنَّهُ . اْلِهَبةُ  َأْیضاً  َهَكَذا َكاْلَخِطیَّةِ  َلْیَس  َوَلِكنْ : (إذ یقول ١٦-١٥: ٥

 َیُسوعَ  اْلَواِحدِ  ِباِإلْنَسانِ  الَِّتي ِبالنِّْعَمةِ  َواْلَعِطیَّةُ  اهللاِ  ِنْعَمةُ  َكِثیراً  َفِباَألْوَلى اْلَكِثیُرونَ  َماتَ 
 َواِحدٍ  ِمنْ  اْلُحْكمَ  َألنَّ . اْلَعِطیَّةُ  َهَكَذا َأْخَطأَ  َقدْ  ِبَواِحدٍ  َكَما َوَلْیَس . ِلْلَكِثیِرینَ  اْزَداَدتْ  َقدِ  اْلَمِسیحِ 
ا ِللدَّْیُنوَنةِ   .)ِللتَّْبِریرِ  َكِثیَرةٍ  َخَطاَیا َجرَّى َفِمنْ  اْلِهَبةُ  َوَأمَّ

على األغلب نبدو  وٕانناعلینا أن نواجه الحقیقة وبینما ال نزاُل في تجارب المحكمة، 
ُمذنبین في شيٍء ما، فعالقتنا مع أوالدنا لم تكن مثالیة وجیدة، أو لم نسلك بصورة دقیقة من 

 .شریكة حیاتنا، أو قد نكون نحیا فقط لُمجرد الحیاة/ ناحیة أشغالنا الیومیة، أو شریك
 وقد امنا ودینونتنا،وُهنا یأتي دور التبریر باإلیمان، ألن یسوع قد َحَمَل ذنوبنا وخطایانا وآث

، وَحَسنة تحررنا وتم إطالق سراحنا لیس بسبب ما ُقمنا به أو ما أنجزناه من أعماٍل جیدة
 .بالعطیة المجانیة التي أعطاها اهللا لنا ألجل خالصنا وتبریرنا ،ولكن بسبب اإلیمان

وُیلِصق  ،)زورًا وكذباً ( إن أحدى أسلحة الشیطان القویة والعظیمة هي أن یتهمنا باطالً 
األمر  اال یوجد شخٌص على اإلطالق ُیرید أن ُیَتَهْم باطًال، فإن هذ. اإلتهامات بناتلك 

خالل تواجدك في قاعة المحكمة ، و ُیعتبر من أكثر األمور المؤلمة للشخص الُمتهم بالباطل
عنك َسَیحِمُل ، ومع ذلك فال تیأس، فإن یسوع )بالباطل(الكونیة فسیتم إتهامك زورًا وكذبًا 

لقد تم إتهام یسوع زورًا وباطًال وكذبًا خالل تجاربه على األرض، وقد . هذا الشيء أیضاً 
 َرِئیُس  َفَقامَ : (أ تقول٦١-٦٠: ١٤بشارة مرقس . كانت إجابته رائعة وجدیرة بالُمالحظة

ا »َعَلْیَك؟ َهُؤَالءِ  ِبهِ  َیْشَهدُ  َماَذا ِبَشْيٍء؟ ُتِجیبُ  َأَما«: َیُسوعَ  َوَسَألَ  اْلَوَسطِ  ِفي اْلَكَهَنةِ   ُهوَ  َأمَّ
 .)...ِبَشْيءٍ  ُیِجبْ  َوَلمْ  َساِكتاً  َفَكانَ 
إن هذا األمر مؤلٌم ! َأَردَت الدفاع عن نفسك، فلن تتمكن من قبول تبریرك باإلیمان ذاإ

أن تبقى صامتًا عندما توجُه لك اإلتهامات الباطلة جدًا ولكنه قوٌي وفعاٌل جدًا أیضًا 
وسُیساعد أیضًا في إن هذا تمریٌن وتدریٌب جیٌد لكي تتعلم أن تحمل صلیبك، . والكاذبة
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ستردادنا مبنیًا وُمستندًا القد كان خالصنا فدائنا و  ).طبیعتك القدیمة الجسدیة(صلب جسدك 
أیضًا  ُمتوقفًا علینا قد یكون خالص شخٍص ما على إتهام یسوع باطًال وزورًا وكذبًا، وُربما

المحنة  ا الموقف الصعب وهذهینتظرنا لكي نتبع مثال یسوع في مثل هذو في هذا األمر 
 !من خالل إتباعنا لنفس إسلوب یسوع كون سببًا في خالص حیاة شخٍص مانالقاسیة، وقد 

رسالة األمام في وبالنظر إلى  .عندما َتَتِضُع فإن نعمة اهللا ستعمل في حیاتك بقوة
 اْلَخِطیَّةُ  َكُثَرِت  َحْیثُ  َوَلِكنْ . اْلَخِطیَّةُ  َتْكُثرَ  ِلَكيْ  َفَدَخلَ  النَّاُموُس  َوَأمَّا: (إذ یقول ٢٠: ٥رومیة 
 ).ِجّداً  النِّْعَمةُ  اْزَداَدتِ 

" اْزَداَدتِ "بنفس المعنى لكلمة  تاألولى لیس" َكُثَرتِ "في اللغة الیونانیة فإن معنى كلمة 
ُیمكننا إعادة . فإن معنى الكلمة الثانیة هو أقوى بكثیر من معنى الكلمة األولى. الثانیة

بطریقة عظیمة فإن ُهنالك نعمًة  خطیةعندما تزداد ال: (صیاغة الَنْص بطریقة ُأخرى إذ نقول
 .)أعظم تنتظرك لتمنحك الُنصرة والَغَلبة

 .صوص قاعة المحكمة الكونیة في آخر األیاملقد أعلن اهللا هذه الحقیقة لدانیال بخ
رأى دانیال األشكال الُمختلفة  ٨: ٧ ومرورًا باآلیات ١: ٧بدایة سفر دانیال ففي 

ة األربعة التي َحَكَمْت التاریخی واإلمبراطوریات األربعة، أي الممالك حیواناتوالُمتعددة لل
 تيالو صورة اإلمبراطوریة البابلیة التي كانت ُتَمَثُل باألسد على األرض، فقد رأى أوًال  وساَدتْ 

بواسطة اإلمبراطوریة الفارسیة الُمَمَثلة بالُدب، ثَُم رأى أیضًا اإلمبراطوریة الیونانیة،  تْ َسَقطَ 
حقیقیة وممالك إن هذه جمیعها كانت إمبراطوریات . النَِّمراإلسكندر الكبیر العظیم والُمَمَثلة ب

 مبادئأساسات و  ذاتقد كانت م في العصور السابقة، ومع ذلك، فَكَمْت العالوتاریخیة حَ 
 .)مرئیةغیر (منظورة روحیة غیر 

 ،َقْبَلهُ  الَِّذینَ  اْلَحَیَواَناتِ  ِلُكلِّ  ُمَخاِلفاً  َوَكانَ  ِجّداً  َوَشِدیدٍ  َوَقِويٍّ  َهاِئلٍ لقد كان الحیوان الرابع 
 الحیوان هذا فإن ،برأیي. ِبِرْجَلْیهِ  اْلَباِقيَ  َوَداَس  َوَسَحقَ  َأَكلَ جدًا إذ  َكِبیَرةٌ  َحِدیدٍ  ِمنْ  َأْسَنانٌ  َوَلهُ 

 ومملكة إمبراطوریة هي نیةاوالث الفعلیة الرومانیة اإلمبراطوریة هي األولى مملكتین، ُیَمِثلُ 
 .األموات من یسوع قیامة بعد كان ذلك وٕان األیام، آخر في الشیطان

 بخصوص آخر لماً حُ  دانیال رأىلقد . للنظر وُملفتة لإلهتمام ُمثیرة األخیرة المملكة إن
 المملكة هذه َوَصفَ  خالله من الذي دانیال سفر من الثاني األصحاح في الممالك هذه

 إن إلى ترمز والتي والحدید )الطین( اْلَخَزفْ  من أقدامها وأصابع أقدامها المصنوعة الرابعة
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 ُمنقسمة تبدو وكأنها المملكة هذه دانیال رأى لقد. جداً  َهٌش  اآلخر والجزء جداً  قويٌ  منها ُجزءاً 
 . َتثُبتُ  ال ذاتها على ُمنقسمة مملكة ُكل بأن قال یسوع بأن وتذكر ،ذاتها على

 لهذه الروحي األساس فإن ذلك، ومع البدایة، نقطة هي الرومانیة المملكة كانت لقد
 من مصنوعة وصفها سبب هو وهذا الصلیب، على إبادته َمتْ وتَ  َتَحَطمَ  قد الرابعة المملكة
 فإن الواقع في لكن الحدید، ُیشبه الخارج من الطبیعي مظهرها إن. )الطین( اْلَخَزفْ و  الحدید
 .اْلَخَزفْ  من هو الروحي أساسها
 األخیرة والمملكة األربعة الممالك هذه َحَطَمتْ  قد اهللا مملكة بأن نجد ٧ دانیال سفر في
 ُجزءاً  وأنت أنا ُنعتبر والتي ،)الُمحاكمة( - المحكمة قاعة ومرحلة عملیة خالل من أیضاً 
 تنقسم واألخیرة الرابعة المملكة أي الشیطان، مملكة بأن نجد ٢ دانیال سفر في. منها

 مملكة ید على الشیطان مملكة َتَحَطَمتْ  لقد .الحدید مع ختلطمُ ال اْلَخَزفْ  خالل من وتضعف
 ِمنْ  اللََّتْینِ  َقَدَمْیهِ  َعَلى التِّْمثَالَ  َفَضَربَ  َبَشرَیَتین َیَدْینِ  ِبَغْیرِ  ُقِطعَ  الذي بالحجر الُمَمَثلة اهللا

 فیسوع ،البشر ید ُصنع من ولیس اهللا ید ُصنع من األمر هذا وكان ،َفَسَحَقُهَما َوَخَزفٍ  َحِدیدٍ 
 .صخرتنا هو

 كل كانت مرة كل وفي ،اُألخرى تلو الواحدة الممالك تلك وٕابادة بتحطیم اهللا أمر لقد
 المملكة بواسطة تتحطم مملكة كل كانت وقد قبلها، التي منأكثر  ضعفاً  تزداد مملكة

 .تلیها التي اُألخرى الشیطانیة
 َحَدثَ  َفُهنا ذلك، ومع التاریخیة، الرومانیة المملكة كانت والنهائیة األخیرة المملكة إن

 وسحقها تدمیرها تم قد األخیرة المملكة ُتعیقُ  كانت التي الروحیة القوة إن. والتحول اإلنتقال
 الرومانیة، المملكة ُحكم فترة أثناء یسوع جاء وقد ،)اهللا ملكوت( اهللا مملكة بواسطة وٕابادتها

 وَسَحقَ  یسوع َهَزمَ  لقد .النهائي هاخراب في أیضاً  نشترك وٕاننا آنذاك، مملكتهُ  تأسست وقد
 في عملیاً  وواقعاً  حقیقةً  نجعله وأن هذا إنتصارهُ  نأخذ أن علینا ینبغي ولكن الشیطان، مملكة
 .هذا األخیر الخراب إتمام أجل من معه للعمل أیضاً  مسؤولون إننا. هذا عالمنا
 وفي اهللا، ملكوت بواسطة وُسِحَقتْ  ُدِمَرتْ  قد الشیطان مملكة بأن ُیرینا ٢ دانیال سفر في

 .الخراب ذلك حدث كیف عن أكثر بتفصیلٍ  یتكلم ٧ دانیال سفر
 في الممالك هذه جمیع اهللا َیِصفَ  أن بُمجرد إنه هو ُهنا للنظر والُملفت ثیرالمُ  الشيء إن
 فعل لماذا: ُهنا والسؤال. لدانیال المحكمة قاعة اهللا ُیري ٩ العدد ففي ،٨-١: ٧ دانیال سفر
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 لقد. األخیرة المملكة إبادة خاللها من سیتم التي الطریقة هي هذه بأن أؤمن إنني ذلك؟ اهللا
 التي هي الكونیة المحكمة قاعة في وَغَلبتنا ُنصرتنا ولكن الصلیب، على جمیعاً  یسوع أباَدُهمْ 

 .النهایة في سُتسقطهم
 تبدو عندماف ،الشخصي المستوى على اإلعتبار في ضعهُ ن أن علینا واحدٌ  شيءٌ  ُهنالك

 عدوٌ  معه، والتعامل ُمعالجته نستطیع ال شیئاً  یكون قد الحدیدیة، القدم أصابع مثل ظروفنا
 الخزف من مصنوعٌ  المملكة تلك علیه ُبنیت الذي الروحي األساس بأن فتذكر جدًا، قويٌ 

 ونغلب، فسننتصر ثََبتنا إن. وقیامته وموته بصلیبه الشيء هذا فعلقد  یسوع إن). الطین(
 !الخزف من المصنوعة األقدام ذو عدونا وسیسقط
 قاعة في الُمرعبو  هیبر ال الحیوان هذا ُهِزمَ  لقد. النهائیة المملكة هذه دانیال رأى لقد

 جمیع إن: "األمر هذا فتذكر الفصل هذا من شیئاً  تتذكر أن بإمكانك َیُكنْ  لم إن! المحكمة
 ُكنت وٕان الكونیة، المحكمة قاعة إلى النهایة في بك ستأتي ضدك الموجهة الشیطان أعمال
 أیوب َغَلبَ  قدف ذلك، ومع! اإلنتصار من تتمكن لن فُربما األمر هذا حدوث بكیفیة َتجَهلُ 

 كبرأ إعالنٌ  فلدینا نحن وأما معه، یحدث كان الذي ما یعرف أن بإمكانه َیُكنْ  ولم نتصر،وا
 ".آنذاك أیوب عند كان الذي من بكثیر

 اْلَحَیَوانِ  ِجَهةِ  ِمنْ  اْلَحِقیَقةَ  ُرْمتُ  ِحیَنِئذٍ (. النهائي الحیوان صورة لدانیال اهللا أظَهرَ  لقد
 َأَكلَ  َوَقدْ  ُنَحاسٍ  ِمنْ  َوَأْظَفاُرهُ  َحِدیدٍ  ِمنْ  َوَأْسَناُنهُ  ِجّداً  َوَهاِئالً  ِلُكلَِّها ُمَخاِلفاً  َكانَ  الَِّذي الرَّاِبعِ 

 َطَلعَ  الَِّذي اآلَخرِ  َوَعنِ  ِبَرْأِسهِ  الَِّتي اْلَعَشَرةِ  اْلُقُرونِ  َوَعنِ  ِبِرْجَلْیهِ  اْلَباِقيَ  َوَداَس  َوَسَحقَ 
 .ُرَفَقاِئهِ  ِمنْ  َأَشدُّ  َوَمْنَظُرهُ  ِبَعَظاِئمَ  ُمَتَكلِّمٌ  َوَفمٌ  ُعُیونٌ  َلهُ  اْلَقْرنُ  َوَهَذا. َثَالَثةٌ  ُقدَّاَمهُ  َفَسَقَطتْ 

 ٢١-١٩: ٧، سفر دانیال )َفَغَلَبُهمْ  اْلِقدِّیِسینَ  َحاِربُ یُ  اْلَقْرنُ  َهَذا َوإَِذا َأْنُظرُ  َوُكْنتُ 
 التأثیر ذوي الناس بها یتكلم التي الكلمات إلى ترمزُ  إنها ،"ِبَعَظاِئمَ  ُمَتَكلِّمٌ " جملة الحظ
 .اهللا أمام باستمرار علیك ویشتكون وكذباً  وزوراً  باطالً  َتَتِهُمكَ  التي األرواح أو/ و الشیطاني

ا: َفَقالَ : (یقول ٢٥-٢٣: ٧سفر دانیال   َعَلى َراِبَعةٌ  َمْمَلَكةٌ  َفَتُكونُ  الرَّاِبعُ  اْلَحَیَوانُ  َأمَّ
 ِمنْ  اْلَعَشَرةُ  َواْلُقُرونُ  .َوَتْسَحُقَها َوَتُدوُسَها ُكلََّها اَألْرَض  َفَتْأُكلُ  اْلَمَماِلكِ  ِلَساِئرِ  ُمَخاِلَفةٌ  اَألْرضِ 

ِلینَ  ُمَخاِلفٌ  َوُهوَ  آَخرُ  َبْعَدُهمْ  َوَیُقومُ  َیُقوُمونَ  ُمُلوكٍ  َعَشَرةُ  ِهيَ  اْلَمْمَلَكةِ  َهِذهِ   َثَالَثةَ  َوُیِذلُّ  اَألوَّ
 َوالسُّنَّةَ  اَألْوَقاتَ  ُیَغیِّرُ  َأنَّهُ  َوَیُظنُّ  اْلَعِليِّ  ِقدِّیِسي َوُیْبِلي اْلَعِليِّ  ِضدَّ  ِبَكَالمٍ  َوَیَتَكلَّمُ  .ُمُلوكٍ 

 .)َزَمانٍ  َوِنْصفِ  َوَأْزِمَنةٍ  َزَمانٍ  ِإَلى ِلَیِدهِ  َوُیَسلَُّمونَ 
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 یشتكي الشیطان، علیك، الُمشتكي إن. البدایة في السوء غایة في تبدو دائماً  األمور إن
 ستنزافك،او  بإضعافك الشیطان فیبدأ للغایة، سیئة بأنها وتتضح الدالئل وتأتي ،دائماً  علیك
 أن قبل الكثیرین أضَعفَ  قد بأنه وتكتشف عنك وقاَلهُ  َسَجَلهُ  ما ُمراجعةو  قراءة في أنت وتبدأ
 !الخوفو  بالُذعر تشعر حینئذٍ و  علیك، بتركیزه ُیلقي

 تسلك لم ُربما ،"ُمذنب" بأنك یقول اإلبتدائیة المحكمة من الصادر الُحكم قرار تسمع قد
 قد أو ،الشخصیة واألخطاء الذنوب بعض ولدیك األمور بعض في وصحیحة دقیقة بصورة
 اإلتهامات وتوجیه الشكوى إلقاء في بارعاً  كان علیك الُمشتكي ولكن ُمذنب غیر تكون

 لقد. ضدك وشكوى كإتهام موجهاً  نفسه الطبیب تقریر یكون قد وُربما ضدك، والُمزیفة الباطلة
 لقد. ُمحاكمته طریقة كانت كیف عن كامالً  تقریراً  ولدینا المحكمة قاعة في أیوب كان

 وقد لقضیتك آخر إستئناف على الحصول تعتزم فقد. الُعلیا المحكمة وناَشدَ  الُحكم ِإْسَتْأَنفَ 
 .الوشیك والهالك الُحكم على وتنتصر تتغلب أن باإلمكان یكون

 منصة على جالساً  الشیطان وترى بعینیك ستلمح الُعلیا المحكمة لقاعة دخولك عند
 تستشعرها أن ُیمكنك شریرة بنظرة بك التحدیق في ویبدأ ،)علیك الُمشتكي( الُمدعي الشخص

 ویبتسم ضدك، الواضحة األدلة ذات األوراق وكومة معه العاملین وترى ،عظامك في حتى
 إلیك یبتسم تراهُ  فجأةً  ولكنك أبدًا، إلیه تنظر ال أنب منهُ  الَتَهُربَ  ُتحاول وأنت وجهك في قلیالً 

 قاعة في الجالسین جمیع ویتلهف ،بالنفس بالثقة ملیئةٍ  شریرةٍ  بنظرةٍ  حاجبیه رافعٌ  وهو بُخبثٍ 
 فُمباشرةً ! المحكمة قاعة إلى للدخول یستعد شخٌص  فهناك بعد، فیما سیرونه لما المحكمة

 تشعر وعندما ،ذلك من أكثر رجلیك على الوقوف على قادر غیر بأنك تشعر إنهیارك، وقبل
 نفسك عن الدفاع ألجل الجسدیة ومورادك قدراتك في أملٍ  وكل رجاءٍ  ُكل فقدت قد بأنك

 ما وهذا( وأمانتهُ  ومصداقیتهُ  وٕاسمِه، شخصه، ألجل الرب ُتسبح. الرب ُتسبح أن تُقرر فحینئذٍ 
 قاعة یدخل الُعلیا المحكمة قاضي اآلب، ترى فقط ئذٍ عندو  ،")الجدیدة اُألغنیة"بـ ُیسمى

 !المحكمة
 العادل قد لینهض الجمیع ألن القاضي: (وفجأًة یكتسح قاعة المحكمة صوٌت قائالً 

 .)جاء
. اَألیَّامِ  اْلَقِدیمُ  َوَجَلَس  ُعُروٌش  ُوِضَعتْ  َأنَّهُ  َأَرى ُكْنتُ : (یقول ١٠-٩: ٧ دانیال سفر

 َنْهرُ . ُمتَِّقَدةٌ  َنارٌ  َوَبَكَراُتهُ  َنارٍ  َلِهیبُ  َوَعْرُشهُ  النَِّقيِّ  َكالصُّوفِ  َرْأِسهِ  َوَشْعرُ  َكالثَّْلجِ  َأْبَیُض  ِلَباُسهُ 
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 الدِّینُ  َفَجَلَس . ُقدَّاَمهُ  ُوُقوفٌ  َرَبَواٍت  َوَرَبَواتُ  َتْخِدُمهُ  أُُلوفٍ  أُُلوفُ . ُقدَّاِمهِ  ِمنْ  َوَخَرجَ  َجَرى َنارٍ 
 ).اَألْسَفارُ  َوُفِتَحتِ 

 اْبنِ  ِمْثلُ  السََّماءِ  ُسُحِب  َمعَ  َوإَِذا اللَّْیلِ  ُرَؤى ِفي َأَرى ُكْنتُ : (یقول ١٣: ٧ دانیال سفر
 ).ُقدَّاَمهُ  َفَقرَُّبوهُ  اَألیَّامِ  اْلَقِدیمِ  ِإَلى َوَجاءَ  َأَتى ِإْنَسانٍ 

: لك ویقول بیدیه ظهرك ویسند إلیك القدس الروح یأتي إذ كهذا، أمرٍ  حدوثُ  معي َتَخَیلْ 
 ."شخصیاً  والُحكم القضاء أعرف وأنا قبل، من ُهنا ُكنتُ  لقد صدیقي، یا لي األمر هذا َدعْ "

 فیأُمرُ  ،النافذة اللخ من ینظر أن ویسأله األیام القدیم أمام ویقف یأتي القدس الروح إن
 من مزیج ذات نظرة علیه َبَدتْ  ٕاذاو  مصراعیها، على والنافذة الستارة بفتح األیام القدیم

 الَحَملْ  ُیشاهد وهو الُجلُجثة، یرى وهو النافذة خارج ونظر رأسه أدارَ  عندما األلمو  السعادة
 بريءٌ  أنت ُمذنبًا، لست أنت": ویقول وٕاليَ  إلیك یتجه وفجأةً  الصلیب، على وهو المذبوح
 ".الهاویة إلى إذهب: "علیك الُمشتكي للشیطان ویقول ،"وُمبررٌ 

 َوَیِبیُدوا ِلَیْفُنوا ُسْلَطاَنهُ  َعْنهُ  َوَیْنزُِعونَ  الدِّینُ  َفَیْجِلُس : (یقول ٢٧-٢٦: ٧ دانیال سفر
ْلَطانُ  َواْلَمْمَلَكةُ . اْلُمْنَتَهى ِإَلى  ِقدِّیِسي ِلَشْعبِ  ُتْعَطى السََّماءِ  ُكلِّ  َتْحتَ  اْلَمْمَلَكةِ  َوَعَظَمةُ  َوالسُّ

  .)َوُیِطیُعونَ  َیْعُبُدونَ  ِإیَّاهُ  السََّالِطینِ  َوَجِمیعُ  َأَبِديٌّ  َمَلُكوتٌ  َمَلُكوُتهُ . اْلَعِليِّ 
 َوَبَلغَ  اْلَعِليِّ  ِلِقدِّیِسيِ  الدِّینُ  َوُأْعِطيَ  اَألیَّامِ  اْلَقِدیمُ  َجاءَ  َحتَّى: (یقول ٢٢: ٧سفر دانیال 

 .)اْلَمْمَلَكةَ  اْلِقدِّیُسونَ  َفاْمَتَلكَ  اْلَوْقتُ 
علیك أن تعترف بإرتكابك للذنب  ،إن هذا یبدو تناقضًا ظاهریًا، ولكنه هاٌم جدًا لتبریرك

لقد تبررَت باإلیمان ولیس باألعمال، وفي رأیي . ُیَمِكَن لك الرحمة لكي یتسنى للقضاء أن
 .فهذه كانت تجربة أیوب

رُ  الَِّذي ُهوَ  اللَّهُ ف ؟وَیَتِهُمُهمْ  اهللاِ  ُمْخَتاِري َعَلى َسَیْشَتِكي َمنْ (   يوهو الذي َیَضُعنا ف ُیَبرِّ
عالقة صحیحة معه؟ من هو الذي یتقدم ویشتكي ویتهم الذین إختارهم اهللا؟ فاهللا هو الذي 

 ).المقدس للكتاب الموسعة الُنسخة( ٣٣: ٨ رومیة رسالة ،)ُیبررناسَ 
 َأیَّامِ  َوِفي( .وُمشابهاً  ُمماثالً  كان الثاني األصحاح في دانیال ُحلم فإن األمر نهایة وفي

 آَخرَ  ِلَشْعبٍ  ُیْتَركُ  الَ  َوَمِلُكَها َأَبداً  َتْنَقِرَض  َلنْ  َمْمَلَكةً  السََّماَواِت  ِإَلهُ  ُیِقیمُ  اْلُمُلوكِ  َهُؤَالءِ 
 ِمنْ  َحَجرٌ  ُقِطعَ  َقدْ  َأنَّهُ  َرَأْیتَ  َألنَّكَ . اَألَبدِ  ِإَلى َتْثُبتُ  َوِهيَ  اْلَمَماِلكِ  َهِذهِ  ُكلَّ  َوُتْفِني َوَتْسَحقُ 
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ةَ  َواْلَخَزفَ  َوالنَُّحاَس  اْلَحِدیدَ  َفَسَحقَ  ِبَیَدْینِ  الَ  َجَبلٍ   َعرَّفَ  َقدْ  اْلَعِظیمُ  اللَّهُ . َوالذََّهبَ  َواْلِفضَّ
 ٤٥-٤٤: ٢، سفر دانیال )َیِقینٌ  َوَتْعِبیُرهُ  َحقٌّ  اْلُحْلمُ . َهَذا َبْعدَ  َسَیْأِتي َما اْلَمِلكَ 
 طویالً  وقتاً  وتستغرق جدًا، مؤلمة والَغَلبة الُنصرة بأن ُتخبرنا النبویة دانیال أحالم إن
 قاعة في تحدثُ  والَغَلبة الُنصرة عملیة بأن أیضاً  وُتخبرنا الُظلمة، قوى على وتتغلب لتسود

 سفر إن. أیضاً  األمر هذا یؤكد دانیال سفر من األخیر األصحاح وٕان الكونیة، المحكمة
 .لهذا وُمشابهة ُمماثلة نبویة ارؤی هو الرؤیا
 ؟والَحتمیة النهائیة النتیجة هي ما
 بأنك فإعلم األلم، من وُتعاني) الُمحاكمة( التجربة في نفسك َتِجدُ  عندما القادمة المرة في
 والُمشتكي یسوع، هو عنك والُمحامي اآلب، اهللا هو القاضي ولكن ،حقیقیة تجربة في بالفعل
 والخادعة الكاذبة والظروف األحداث خلف هو ما إلى دائماً  ُأنُظر. نفسه الشیطان هو علیك
 .فقط اهللا كلمة إلى ُأنُظر. دائماً 

. عنك والدینونة العقاب رفعو  خطایاك ثمن دفعو  حیاتك، على من اللعنة یسوع كسر لقد
 األمور من الكثیر نبأ ُیعلن إذ یسوع، وعمل ُمهمة طبیعة عن یكشف ٦١ إشعیاء سفر إن

 سترى بأنك أؤمن إنني .اإلنتقام یوم بعد ستأتي ألجلنا یعملها بأن یسوع یرغب التي واألشیاء
 . وَغَلَبتك إنتصارك بعد وكثیرة وُمذهلة رائعة نتائج

 بعد سروروال فرحبال بعدها ستشعر فإنك للغایة، سیئة كانت التجربة إن من وبالرغم
 ألنك ستفرح ذلك وبعد ،الُمْر  ذاقموال الحلو مذاقال طریق ،لمواأل سعادةال طریق في شتراككا

 فإن ُكِسَرتْ  قد اللعنة وألن أیضًا، عائلتك وحیاة حیاتك على من) اللعنات( اللعنة كسرت
 ُمبكراً  وظیفتهم ستنتهي باللعنة وُملتصقین ُمرتبطین كانوا الذین) الشیاطین( الشیطان

 .الهاویة في الُمبكر للتقاعد سیذهبونو 
 من جدیدة وُمستویات نطاقات إلى دخلت قد بذلك تكون إنكف كله، هذا إلى وباإلضافة

 مع الحمیمة العالقة وستختبر حیاتك، تطهرت وقد األرض، على ُهنا اهللا ملكوت في العمل
 ،"الراحة خادم" تعتبر اآلن فأنت النهایة، وفي السابق، من بكثیر وأكثر أعمق بصورة الرب

. قبل من فیهاأنت  إجتزت التي الظروف نفس یجتازون الذین اآلخرین عن وُمدافعاً  وُمحامیاً 
 إلسعاف القادمینو  یسوع ویتبعون بیضاء خیوالً  َیمَتطونَ  الذین القدیسین من واحدٌ  اآلن إنكَ 

 ١٩ الرؤیا سفر اآلخرین، ونجدة
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۱۲۱ 

 ُهنا نحن. المحكمة قاعة في دائماً  ُنعتبر إنناف األرض هذه على نحن نحیا وبینما
 بثباتٍ  دائماً  الرب كلمة وُنعلن نعترف للشیطان، شهوداً  ولسنا الكلمة عن شهوداً  لنكون

 .استمراربو 
 من لك التي والَغَلبة الُنصرة ألجل الربَ  َسِبحِ . معاً  دائماً  الرب وكلمة التسبیح إستخدم

عِ  اَألْطَفالِ  َأْفَواهِ  ِمنْ : (یقول ٢: ٨ مزمور. اهللا كلمة  َأْضَداِدكَ  ِبَسَبِب  َحْمداً  َأسَّْستَ  َوالرُّضَّ
 .)َوُمْنَتِقمٍ  َعُدوٍّ  ِلَتْسِكیِت 
 ُخذ. وحالتك بموقفك تتعلق والتي لك اهللا أعطاها التي الكتابیة والشواهد اآلیات إحفظ

 المدرسة إن. اهللا كلمة من ُمحددة كتابیة وشواهد آیات ألجل الرب طلب في الكافي الوقت
 للصالة خاصاً  كتاباً  أیضاً  أَعَدتْ قد ) الكتاب هذا بنشر قامت التي( المقدس للكتاب الدولیة
 تستخدمها أن بإمكانك التيو  مةالَقیّ  الكتابیة الشواهد من العدید على أیضاً  یحتوي والذي

 . سیئة تبدو األمور كانت مهما ستمراراب بفمك اهللا بكلمة والُنطق الشهادة في إستمر. لحیاتك
 ُیمكن مستوى أدنى( الحضیض في مشاعرك تكون وعندما جسدك في ضیقاً  تواجه عندما

 وغیر جافة وبطریقة وشراسة بوحشیة یتصرفون أوالدك بأن ترى عندما أو ،)إلیه تصل أن
 رجاء أو أمل بال تبدو عندما أو اإلنهیار، مرحلة إلى ویصل زواجك یتفكك عندما أو ،الئقة
 عملها التي الطریقة بنفس اهللا كلمة تقوله بما تكلم فحینئذٍ  والمالیة، اإلقتصادیة الناحیة من

 .الشیطان َجَرَبهُ  عندما یسوع
 بكلمات إدانتهماب الُمبادرة في ُتساِرع فال الحیاة، في ُیخطئان ُأختك أو أخاكَ  ترى عندما
 أمام تبررا قد بأنهما إعترف بالحري بل ،عنهما النمیمة أو اإلشاعات بنشر َتُقمْ  ال الشیطان،

 كلمة ُتعلنها التي والوعود األمور من آخره إلى المسیح، مع ُصِلبا قد وٕانهما المسیح، في اهللا
 .عنهما اهللا

 تم الذي الصالة كتاب تنزیل أو قراءة خالله من ُیمكنك الذي اإللكتروني الموقع أدناه،
 ٦:آنفاً  ذكره

 . إلبراهیم كان الذي اإلیمان نوع ونفس هللا، الذي اإلیمان نوع نفس لدیك لَیُكن
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رَ  َقدْ  ِإْبَراِهیمُ  َكانَ  ِإنْ  َألنَّهُ : (تقول ١٧ و ٢: ٤ رومیة رسالة  - َفْخرٌ  َفَلهُ  ِباَألْعَمالِ  َتَبرَّ
 الَِّذي اهللاِ  َأَمامَ . »َكِثیَرةٍ  ِألَُممٍ  َأباً  َجَعْلُتكَ  َقدْ  ِإنِّي«: َمْكُتوبٌ  ُهوَ  َكَما...  اهللاِ  َلَدى َلْیَس  َوَلِكنْ 
 .)َمْوُجوَدةٌ  َكَأنََّها اْلَمْوُجوَدةِ  َغْیرَ  اَألْشَیاءَ  َوَیْدُعو اْلَمْوَتى ُیْحِیي الَِّذي ِبهِ  آَمنَ 

 في وتجربة ضیقة في تكون وعندما السوء، غایة في األمور تبدو وعندما دائماً  تذكر
 تحدث الروحي العالم في مرئیة غیر وضیقة تجربة أیضاً  ُهناك توجد بأنه تراه، الذي الواقع

 الُنصرة حیاة بإسلوب تحیا أن هو فعلهُ أن ت علیك ما لكُ بأن و  ،الكونیة المحكمة قاعة في
 .النهایة في وتسود وتغلب ستنتصر التي هي لحیاتك اهللا خطة بأن وٕاعلم فقط، والَغَلبة

 قاعة إلى داخالً  األیام القدیم سترى فحینئذٍ  ضدك، األدلة جمیع وتأتي تظهر عندما
 ضیقتك إن. إلیه الُمقدمة األدلة على إستناداً  والقضیة المسألة َوَحلْ  بتسویة یقومإذ  محكمته
 أنت وأما ،حولك من الذین الناس وعلى علیك تؤثر كانت التي الشیاطین َسُتدینُ  وتجربتك

 .اهللا ملكوت في ثمینة جوهرة َوَضعتَ  قد تكون فبذلك
لكي تثبت على كلمة اهللا وتتكلم بكلمة شهادتك؟ كم  هتحتاجالذي كم من الوقت : سؤال

 سیستغرق ذلك األمر؟ 
 !لحین أن تنتصر وَتغِلب: الجواب هو

 َتْقِضي الَ  َواْلَحقُّ، اْلُقدُّوُس  السَّیِّدُ  َأیَُّها َمَتى َحتَّى«: َقاِئِلینَ  َعِظیمٍ  ِبَصْوتٍ  َوَصَرُخوا( 
 ١٠: ٦ الرؤیا سفر ،)»اَألْرِض؟ َعَلى السَّاِكِنینَ  ِمنَ  ِلِدَماِئَنا َوَتْنَتِقمُ 
 ُنْؤِمنُ  َأْیضاً  َنْحنُ  - »َتَكلَّْمتُ  ِلَذِلكَ  آَمْنتُ « اْلَمْكُتوبِ  َحَسبَ  َعْیُنُه، اِإلیَمانِ  ُروحُ  َلَنا َفِإذْ ( 
 ١٣: ٤ الثانیة كورنثوس رسالة ،)َأْیضاً  َنَتَكلَّمُ  َوِلَذِلكَ 
 إلیمانك، والمقیاس الدلیل هو لیس والضیقة التجربة خالل به تشعر وما مشاعرك إن
 !أنت كلماتك تأتي وبعدها اهللا كلمات أي الكلمات، هو الوحید الدلیل ولكن
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 العاشرالفصل 
 ال ُتِحَب حیاَتَك حتى الموت

 كَ ليبَ صَ  لْ إمحِ 
 

 : یتطلب تفعیل وتنشیط العهد الذي بدم یسوع شیئین ُمهمین جدًا أال وُهما
 )وهو ما فعلُه هو ُمسبقًا ألجلك(موت یسوع . ١
 )وهو ما یجب علیك أن تفعلُه أنت اآلن وفیما بعد( موتك أنت. ٢

 
 
 تقوم لم ما حیاتك في ونعمتهُ  وبركاته اهللا حضور غنى تتوقع وأن تختبر أن ُیمكنك ال
: ٣٤ إرمیا سفر. تضحیة وبدون یسوع بدم الذي العهد ضمن الخاص بدورك أیضاً  أنت
 أو العهد ذلك على بالتعدي ُقمنا ذاإ أعدائنا ید في سنسقط بأننا بوضوح ُیعلن ٢٠-١٨

 .وتجاوزهُ  نتهاكها
 وتشهد الصلیب، على أجلك من یسوع فعله مابو  یسوع، دمب كرزی شخصاً  تكون فقد
 كل فإن أیضاً  صلیبك تحمل لم ما ولكن، وضیقاتك، آالمك في بها تنطقو  شهادتك بكلمة

 .فائدة أیة وبال جدوى بدون سیكون به تقوم ما
 والتشارك التعاون خالل من تمت ما إذا سهلة عملیة هو الصلیب َحمل إن كیف سنرى

 القدیمة وطبیعتك شخصیتك محل تحل بأن المسیح وطبیعة لشخصیة والسماح اهللا كلمة مع
 تعتمد التي واألمور األشیاء عن وبالكامل تماماً  التخلي یعني وهذا ،)الجسدیة( والعتیقة
 بل نتغیر أن ُیریدنا ال اهللا إن. والتأثیر األهمیةو  األمان،و  ،بالُحب شعورك على ُكلیاً  إعتماداً 
 .خاللنا من حیاته یحیا بأن لیسوع َنسَمحَ  وأن نموت، أن ُیریدنا
 طاهرٌ  ضمیرٌ  لدینا یكون أن بدون اهللا مع وجیدة صحیحة عالقة على نكون أن ُیمكن ال
 حیاته یسوع یحیا أن هي الحقیقیة القداسة وٕان القداسة، بدون یوجد أن ُیمكن ال والذي ،ونقيٌ 
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رسالة العبرانیین  - ٥: ١رسالة تیموثاوس األولى . (ذلك من أقل وال أكثر ال خاللنا من
١٤: ١٢( 

 هل ُیمكننا حقًا أن نحمل صلیبنا بدون ُمساعدة؟: سؤال
فإننا ال . الطریق طوال لیس ولكن ُمعینة ُنقطة إلى نحمله أن ُیمكننا ولكن نعم،: الجواب

 یدخل أن یجب األخیر المسمار وٕان بالكامل، اتناو ذ لنصلبنمتلك ما یكفي من األیادي 
 ما لكي ننكسر وأن الضیق بعض في نجتاز وأن األلم بعض نختبر أن علینا. العالم بواسطة

. به سیقوم من الذي هو العالم ولكن األمر، هذا یفعل لن اهللا إن. بالكامل العمل إنجاز یتم
 األمور تلك كل ،ُحكمناو  سیطرتنا إطار ضمن توجد التي األمور تلك كل هللا ُنقدم أن ُیمكننا
 جمیع یرى اهللا إن. شيء أي لدینا لیس بأنه یرى اهللا فإن ذلك، ومع ونعرفها، ُندركها التي
 الشفاء ختبارا من ُتعیقك والتي نفسك وأعماق داخل في الموجودة واألشیاء األمور تلك

 .معه حمیمة عالقةو  شركة في الدخولو  الكامل
 المسیح فیها سیحیا التي المساحة إزدادت ُكلما داخلك في الموت مساحة إزدادت ُكلما

 تختبر أن بل القدیمة، حیاتك بتنظیف یقوم أن لیس وهدفه اهللا غرض إن. داخلك في
 .معه الصلیب

 .صلیبك لحمل كنتیجة لحیاتك ُمكافئتین أو رئیسیتین نتیجتین على بالتركیز سنقوم
 محبتك وٕان یسوع، بصورة فأكثر أكثر ستتشبه نكإف صلیبك حمل في إستمریت ُكلما. ١

 وستكون هو، بغفرانه سیتشبه وُغفرانك هو، بعطائه سیتشبه وعطائك هو، بمحبته ستتشبه
 لن الروحیین أعدائك جمیع فإن الكاملة المحبة حیاة َحییتَ  ُكَلَما. قدوٌس  هو ألنه قدیساً 

! المحبة خالل من یعمل اإلیمان بأن تذكر. تنتصرسو  وستغلب باألذى، إصابتك من یتمكنوا
 ٦: ٥ غالطیة رسالة
 بأنك هي الثانیة والنتیجة الرئیسیة الُمكافأة فأن صلیبك حمل في إستمریت ُكلما. ٢

 .حیاتك في اهللا حضور وجمال روعة ستختبر
 الُنصرة من لتتمكن تتطهر وأن تتحرر أن تستطیع لكي اهللا لمحضر دائمة بحاجة إنك
 التخطیط خالل من وُمعاناتها الحیاة مصاعب على وتتغلب تنتصر أن ُیمكنك ال. والَغَلبة
 أن علیك. األحد مدارس حضور أو الكنیسة راعي لعظة السماع أو ،العامة الصیغ ووضع
 أفسس كنیسة لدى كانت ٢ الرؤیا سفر في! الحي اهللا مع ودائمٍ  ُمباشرٍ  إتصالٍ  في تكون
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 ،)اُألوَلى َمَحبََّتكَ  َتَرْكتَ  َأنَّكَ  َعَلْیكَ  ِعْنِدي َلِكنْ (: لهم قال اهللا ولكن وعظیمة، رائعة أعماالً 
 ٤: ٢ الرؤیا سفر

 !أنا ال ِزلُت جائعًا جدًا لمحضر اهللا
. الحالیة وُمعاناتك آالمك من بكثیر أكبر ویجعلهُ  وُیعلیهِ  ُیمجدهُ  اهللا رضمح في البقاء إن

 ٣: ٣٤، مزمور )َمعاً  اْسَمهُ  َوْلُنَعلِّ  َمِعي الرَّبَّ  َعظُِّموا(
ُبهُ  َتْخَتاُرهُ  ِللَِّذي ُطوَبى: (یقول ٤: ٦٥ مزمور  َخْیرِ  ِمنْ  َلَنْشَبَعنَّ . ِدَیاِركَ  ِفي ِلَیْسُكنَ  َوُتَقرِّ

 .)َهْیَكِلكَ  ُقْدسِ  َبْیِتكَ 
 فال اهللا، حضور نختبر أن هي الحیاة في نختبرها وأن ننالها أن ُیمكن بركة أعظم إن
 معه، حقیقیة شركة وفي اهللا مع حقیقي تالمس في الوقت قضاء من وأروع أحلى ُهناك یوجد
 .َفَسُنخَدعُ  وٕاال والنقي الطاهر للضمیر نحتاج فنحن ذلك، ومع

 ،"اهللا بمحضر أو اهللا بحضور الشعور" التعبیر هذا نسمع فإننا األحیان من كثیر في
 دون اهللا محضرب اإلیمان إلى نحتاج إنناف وبالتأكید بمشاعرنا، نثق ال إننا من الرغم وعلى

 نموذج إن. اهللا بحضور ونحس نشعر أن األحیان أغلب في نستطیع إننا إال ،مشاعر أیة
 أن ُیرید اهللا إن. علیهِ  وُیعَتَمدُ  به موثوقاً  شیئاً  اإلحساس هذا من یجعل اإلجتماع خیمة َمسَكنْ 
 ال مشاعرنا بأن المرحلة هذه خالل من أیضاً  ستتعلم كما .أیضاً  مشاعرناب بحضوره نشعر
 بإستخدام ُقمنا إن. أوالً  وٕارادتنا أذهاننا ُنَكِرَس  أن حین إلى بها والوثوق علیها اإلعتماد ُیمكن
 التي األرواح من والكثیر الكثیر كُهنا. أماناً  أكثر مشاعرنا فسُتصِبحُ  الحیاة في النمط هذا

 مشاعرنا تستطیع لكي آمناً  طریقاً  َأَعدَ  قد اهللا ولكن الشخص، مشاعر على تؤثر أن ُیمكن
 .خداعها یتم أن دون من علیه تتعرف أن من

 اهللا محضر داخل نوَجدَ  أن هو الوحید العالج فإن حیاتنا في وضیقاً  ألماً  نواجه عندما
 ُیرام، ما على األمور جمیع فستسیر محضرهُ  َوَنلَمُس  َنِجدُ  فعندما الُمساعدة،و  العون لطلب

 من وآالمنا وُمعاناتنا لحیاتنا ننظر أن خالله من نستطیع وُمختلفاً  جدیداً  منظوراً  نكتشفسو 
 كل ویظهر الغطاء سینكشف اهللا محضر خالل فمن. الُمختلفو  الجدید المنظور ذلك خالل
 من أي السماویة، النظر وجهة من جدید من األمور جمیع إلى وسننظر ،حقیقته على شيء

 .لها نفسه اهللا منظور
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 لنا، اهللا وجود حقیقة إدراك من تناإعاق ُیریدون أعداءاً  كُهنا نبأ جیداً  ُندرك أن نحتاج
 .والشیطان والعالم جسدنا: وهي أال رئیسیة طرق ثالثة خالل من إلینا یأتون األعداء وهؤالء
 الطریق اهللا َأَعدَ  لقد! أعدائنا على للُنصرة نحتاجهُ  وما یلزمنا ما ُكل وَجَهزَ  اهللا َأَعدَ  لقد

. األسفل إلى األعلى من الهیكل جابُ حِ  قَ إنشَ  عندما یسوع صلیب خالل من محضره إلى
 ،)َأْسَفلُ  ِإَلى َفْوقُ  ِمنْ  اْثَنْینِ  ِإَلى اْلَهْیَكلِ  ِحَجابُ  َواْنَشقَّ : (تقول ٣٨: ١٥ مرقس بشارة
 صلیبنا نحمل أن علینا. اهللا كلمة مع ونتشارك نتعاون نأ هو نفعلهُ  أن علینا ما ُكلف واآلن
 !والَغَلبة الُنصرة َسُیعطینا الذي صلیبنا أیضًا،
 الثالثة ناؤ أعدا أحد مع ونتعاون نتشارك قد بأننا أیضاً  ُندرك نألبحاجة  فنحن ذلك، معو 
 الُنصرة ومن اهللا محضر إلى الدخول من وَیمَنُعنا َسُیعیُقنا األمر ذلك وٕان ذكرناهم، الذین

 َمسَكنْ  ومثال نموذج ستخداماب األمور هذه مع نتعامل سوف الفصل هذا خالل من. والَغَلبة
 .اإلجتماع خیمة

 :إن بعض العوائق التي تمنع تدفق حضور اهللا في حیاتك قد تكون بسبب
 .عدم قبول غفران اهللا لك، وعدم غفرانك لآلخرین. ١
 .عدم إعطاء كلمة اهللا األولویة في حیاتك. ٢
 .موقف عدم الُشكر الدائم تجاه اهللا. ٣
 أن اهللا إلرادة السماح وعدم الصلبة، القویة وٕارادتك بإستقاللیتك ستمرارواال التمسك. ٤
 .حیاتك في تعمل
 .عدم السماح هللا بأن ُیجدد ذهنك وأن یمحو وُیزیل الحصون التي توجد في حیاتك. ٥
 العبادة إلى یؤدي الذي األمر ،التسبیح وٕاسلوب موقف على واإلبقاء الحفاظ عدم. ٦

 .الحقیقیة
 واإلستقاللیة األنانیة ُأخرى، وبكلماتٍ  یفعل،یسوع  كان كما والعطاء المحبة عدم. ٧

 .الذات حول والتمحور والتمركز
 .الحیاة باإلتكال على الَتَدُیْن والقوانین والوصایا أكثر من اإلتكال على النعمة. ٨
 .والتجاسر علیها نعمة اهللاب ستهانةالحیاة بطریقة شریرة وغیر ُمقدسة واإل .٩
 تتكون التي الثالثة لألجزاء جداً  واضحة صورة هو اإلجتماع خیمة َمسَكنْ  نموذج إن
 َمسَكنْ  إن. المشاعرو  ،"الذهن" الفكرو  ،اإلرادة: هي والتي ،)البشریة النفس( نفوسنا منها
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۱۲۷ 

 التي الذبیحة أي العهد، عالقة في بنا الخاص للجزء األساس بمثابة كونیس اإلجتماع خیمة
 ).نحن ذبیحتنا( َسُنَقِدُمها
 ٧.ني وتشمان الصیني للكاتب" والغالبون اهللا خطة" كتاب من ُمقتبٌس  التالي الجزء إن

 كانت فقد البدایة ففي األرض، في الُمختار اهللا شعب عاش كیف القدیم العهد ُیخبرنا
 أصبح الذي الهیكل إلى بعد فیما وتحولت عشر، اإلثني األسباط مركز ُتَمِثلُ  اإلجتماع خیمة

 خیمة إن. الهیكل مركز هو العهد تابوت كان لقد. آنذاك لهم الرئیسي المركز بدوره هو
 ینتصرون إسرائیل بنو كانلقد . المسیح إلى جمیعها ترمز العهد وتابوت لهیكل،وا اإلجتماع،

 أيَ  تتمكن ولم والهیكل، اإلجتماع خیمة مع وصحیحة جیدة عالقة على أبقوا ُكلما لبونویغ
 منهم أكثر القتال في وُمتمرسین ُمتدربین كانوا أعداءهم إن من بالرغم. هزیمتهم من ُأمةً 

 القوة نفس إمتالكهم عدم من بالرغم أعداءهم هزیمة من تمكنوا إسرائیل بنو إن إال بكثیر
 خیمة مع عالقتهم فیها تسوء التي اللحظة في ولكن، ،أعداءهم یمتلكونها كان التي والقدرات
 لدیهم كان إن حتى والعبودیة، للَسبي یتعرضون كانوا فحینئذٍ  ،وتتدهور الهیكل أو اإلجتماع

 صحة مدى هو كان والُمهم الوحید فالشيء وُحكماء، الحرب في وأشداء أقویاء ملوكٌ 
 كانوا حیاتهم في األولویة صاحب اهللا كان فُكلما. الهیكل أو اإلجتماع بخیمة عالقتهم

 أیضًا، الیوم معنا الحال هو وكذلك كانوا، أیاً  أعداءهم على ویقوون ویغلبون ینتصرون
 .والَغَلبة الُنصرة في الحق نفس أیضاً  لدینا أصبح یسوع نتصارفبا

 ،)اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَیاَتُهمْ  ُیِحبُّوا َوَلمْ ...(: وهو أال وَغَلَبتنا ُنصرتنا في جداً  ُمهمٌ  ُجزءٌ  ُهناك
 ب ١١: ١٢ الرؤیا سفر

، فهي ال تعني حیاتنا "النفس"والتي تعني " psuche "تعني بالیونانیة " َحَیاَتُهمْ "إن كلمة 
إنها تعني ذلك الُجزء الذي لم یتجدد . ، ومشاعرنافكرنا - الجسدیة، بل تعني، إرادتنا، وذهننا

: ِلْلَجِمیعِ  َوَقالَ (. بعد في شخصیاتنا وطبیعتنا والذي یحتاج أن ُیصبح مثل یسوع وأن ُیشابههُ 
: ٩، بشارة لوقا )َوَیْتَبْعِني َیْومٍ  ُكلَّ  َصِلیَبهُ  َوَیْحِملْ  َنْفَسهُ  َفْلُیْنِكرْ  َوَراِئي َیْأِتيَ  َأنْ  َأَحدٌ  َأَرادَ  ِإنْ 

٢٣ 
 

 ١٩٧٧ لسنة للنشر المسیحیة الزمالة: نیویورك. والغالبون اهللا خطة - ني وتشمان ۷
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 .إن اهللا ُینِجُز الكثیر من األمور بالفعل خالل فترة إنتصارنا على اآلالم والضیقات
 .نجتاز فیهننتصر ونتغلب على اللعنة الحقیقیة أو األلم الذي نواجهه و  إننا. ١
 .نقترب أكثر فأكثر من اهللا في عالقة حمیمة أكثر بكثیر من السابق إننا. ٢
 .إن نفوسنا ُتشفى وتتجدد أیضاً . ٣
 .نتشبُه بصورتُه هو إننا. ٤
من اهللا لنا جدًا ، وهي الكلمة الخاصة "الریما"نستقبل كلمة حیة من اهللا لنا  إننا. ٥
 .ُمباشرةً 

لقد  .لقد َعَبَر الرسول بولس عن موضوع حمل الصلیب بطریقة رائعة في رسالة رومیة
بتدأ یشرح اعن هذا الموضوع و  ١١إلى  ٨ات بدایًة من األصحاحتكلم الرسول بولس في 

 وطریقة اهللا الُمذهلة والرائعة لتسدید ویوضح الحاجة الماسة والشدیدة لدى الجنس البشري،
 ".إحمل صلیبك"ثم یقول في ضوء هذه المراحم الرائعة حتیاج، ذلك اال

 َمْرِضیَّةً  ُمَقدََّسةً  َحیَّةً  َذِبیَحةً  َأْجَساَدُكمْ  ُتَقدُِّموا َأنْ  اهللاِ  ِبَرْأَفةِ  اِإلْخَوةُ  َأیَُّها ِإَلْیُكمْ  َفَأْطُلبُ ( 
 َأْذَهاِنُكمْ  ِبَتْجِدیدِ  َشْكِلُكمْ  َعنْ  َتَغیَُّروا َبلْ  الدَّْهرَ  َهَذا ُتَشاِكُلوا َوالَ . اْلَعْقِلیَّةَ  ِعَباَدَتُكمُ  اهللاِ  ِعْندَ 

اِلَحةُ  اهللاِ  ِإَراَدةُ  ِهيَ  َما ِلَتْخَتِبُروا  ٢-١: ١٢، رسالة رومیة )اْلَكاِمَلةُ  اْلَمْرِضیَّةُ  الصَّ
في الفصول القلیلة الالحقة وُیعطینا نصائح عملیة جدًا  ثَُم یستطرد الرسول بولس حدیثهُ 

نا كذبیحة حیة مرضیة ائوُمفیدة للغایة عن كیفیة حمل صلیبنا، وكیف ُنقدم أجسادنا وأعض
 . هللا

ات من األصحاحفي رسالة رومیة و  َوَرَدتْ إنني َأِحُث ُكَل قاريٍء بأن یقرأ النصوص التي 
أن ُیَبِكَتَك بروحه على طرقك األنانیة بسأل اهللا ابروح الصالة والخشوع، و  ١٥إلى  ١٢

 .ومحبتك لذاتك
إلى الَتَحول والتجدید وٕالى التغییر إلى شكل آخر جدید، وأن تتغیر عن بحاجة أذهاننا  إن

إن هیئة یسوع تغیرت تمامًا وأصبحت المعة وُمتألقة وساطعة جدًا على جبل . شكلها الحالي
للطبیعة من أجل تغییرنا ُكلما أخضعنا إرادتنا القدیمة  ائقةفسیعمل بصورة إن اهللا . التجلي

 .وأذهاننا ومشاعرنا له
فعندما نقوم بسكب میاهًا نظیفة ونقیة . طریقة اإلزاحةمبدأ و إن التحول ُیشبه في جوهره 

یتحول إلى ماء نقي  نفي ُزجاجة تحتوي على میاه غیر نقیة وملوثة، فإن الماء القذر ل

۱۲۸ 



 كَ إحِمْل َصلیبَ  - ال ُتِحَب حیاَتَك حتى الموت - الفصل العاشر

بواسطة الماء النقي  ة الماء الملوث وطردُه خارجاً عملیة إزاحالذي یحدث هو ونظیف، ولكن 
 . تماماً  هُ لَ وُ حَ والنظیف وتَ 

فإن شخصیة یسوع وطبیعته اإللهیة َسُتزیُح هذا العملیة  من خاللنحُن  ضيوبینما َنم
هذه إن . إرادتنا القدیمة، وأفكارنا، ومشاعرنا لتحل مكانها شخصیة وطبیعة المسیح نفسهُ 

 ".النعمة"ُتسمى بـ 
 َسیرال مشهدتكرر وف یالعالقة الحمیمة مع اهللا، فس ُعمقوبینما َتسیُر في رحلتك إلى 

 .خیمة اإلجتماع كما كان الكهنة یفعلون في العهد القدیمَمسَكْن خالل من 
 ب ٥: ٢٧، مزمور ...)َخْیَمِتهِ  ِبِسْترِ  َیْسُتُرِني(... 

 
  

۱۲۹ 



 كَ إحِمْل َصلیبَ  - ال ُتِحَب حیاَتَك حتى الموت - الفصل العاشر

 
 

۱۳۰ 



 كَ إحِمْل َصلیبَ  - ال ُتِحَب حیاَتَك حتى الموت - الفصل العاشر

 .خیمة اإلجتماعن َمسكَ الَسیر خالل 
 

، وأن َنخَسَر حیاتنا من أجله، إلى آخره، فقد عندما قال یسوع بأنه علینا أن ُننِكَر أنُفَسنا
تلك ونرفض علینا أن ُننكر ف، ولذلك "النفس البشریة"كان یستخدم الكلمة التي ُتشیُر إلى 

 .ألنُفَسنا الالنفس، أو أن نقول 
، "الفكر"اإلرادة، الذهن : وُمكونات رئیسیة وهيمن ثالثة أجزاء البشریة تتألف النفس 

إن النفس وكما . "النفس"إن الُقدس ُیَمِثُل ذلك الُجزء الداخلي من كیاننا أال وهو . والمشاعر
ُأنُظر إلى الصورة (ُقلنا تتألف من ثالثة مكونات رئیسیة والتي ُتَمِثُل إرادتنا وفكرنا ومشاعرنا 

ستبدال إرادتنا القدیمة، وفكرنا، ومشاعرنا لتحل محلها إرادتُه اإن عملیة السماح هللا ب). أعاله
 ".حمل الصلیب"هو وفكره ومشاعره ُتسمى بـ 

الثالثة بروح الصالة، وجولة في  واضیعفي ُكًال من هذه المللنظر واآلن سنقوم بجولة 
 ! ماضي أعداءنا داخل حضور اهللا

 
 )مكان حضور اهللا(جولة داخل محضر اهللا 

 
 .الخطوة األولى، صلیبُه هو، قبول غفران اهللا، والغفران لآلخرین أیضاً . ١

خیمة اإلجتماع والذي یتجه نحو محضر اهللا هو َمسَكْن إن المحطة األولى ضمن نموذج 
إن جمیع خطایانا قد ُحِكَم . إن المذبح البرونزي یرمز إلى القضاء والُحكم. المذبح البرونزي
أؤمن بأن هذا المذبح هو النقطة  إنني. نتقلت إلى یسوع على الصلیبإ علیها وتحولت و 

والحد الفاصل لیس فقط ألجل مجیئنا ودخولنا إلى محضر اهللا أو ألجل  األساسیة والمحوریة
إنني ُأعِلُن هذا التصریح إستنادًا . مع اهللا أیضاً  الكاملالُنصرة والَغَلبة، وٕانما ألجل عالقتنا ب

ستمرار افهو دائمًا ُیعلن بفي سفر الرؤیا، وبینما یبحث اهللا عن الغالبون  أعلنه اهللاقد  لما
ثم ُیعطي بعض الوعود للغالبین، وعودًا ُمختلفة ، "...َیْغِلبُ  َمنْ " :قائالً أیضًا هذا التصریح 

وهو ُیشیر في ُكل حالة إلى الُنصرة والَغَلبة على خطایاهم لُكل كنیسة من الكنائس السبعة، 
 .الجسدانیة والشهوانیة وغرائزهمالخاطئة تجاهاتهم وسلوكیاتهم اوزالتهم و وعیوبهم 
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ُهناك ألجل  وبذلُه لنفسه كذبیحةإن الُنحاس أو المذبح الُنحاسي ُیَمِثُل صلیب یسوع 
قیمة هذه التضحیة  وُنخصص ، ومع ذلك، فینبغي أن ُنقدرخطایانا وطبیعتنا القدیمة الخاطئة

 .نكون صادقین معهوهذه الذبیحة من خالل أن 
الصادقین مع األشخاص أثناء تعاملهم إن الكثیرین من الناس ال یشعرون بالراحة 

 .، وال ُیمكنهم التواصل معهممع اآلخرین تعامالتهموالصریحین والذین لدیهم شفافیة في 
إن لم تكن قد تقابلت مع شخص المسیح بالروح القدس أو من خالل شخٍص آخر فقد 

 .جدًا علیك أن تكشف قلبك أمام اهللایكون من الصعب 
تخیل بأنك تستعد للتوجه والدخول إلى قاعة المحكمة . أنظر إلى األمر على هذا النحو

في المطعم  جالساً علیه، وتخیل أیضًا بأنك كنت  ىعالشخص الُمتهم والُمدَ هو أنت بأنك و 
الموجود داخل نفس المبنى الذي توجد فیه قاعة المحكمة في الطابق السفلي من قاعة 

فجأًة یأتي القاضي ویجلس بجانبك ویشرح لك كیف و وبینما ُتفكر بشأن قضیتك، المحكمة، 
بالفعل، ویبدأ بإعطائك معلومات ُمسبقة لما لصالحك تربح القضیة  نتفوز وأ كنك أنمیُ 

هذه هي . ، وُیعطیك معلومات سریة خاصة بقضیتكم عنه القاضي نفسهسیبحث ویتكل
، فلم لیكن الهدف منهما أن ٣و  ٢ین األصحاحالطریقة التي أرى بها سفر الرؤیا و بالضبط 

قد یكون ُهناك . یجعالننا نشعر بالدینونة ولكن بالحري إلعدادنا وتجهیزنا للُنصرة والَغَلبة
ستخدامها االتي یقوم العدو إبلیس ب في حیاتناوالُمضللة الكثیر من المواقف المخفیة والخادعة 

، وهو یبحث عن كل ما هو أفضل ُیمكنك الوثوق بالقاضي الذي سیفعل هذا األمر. ضدنا
 .لصالحك ولفائدتك

أنفسنا ومع اهللا نحتاج جدًا إلى أن نكون بأمان وأن نكون ُمستقیمین جدًا مع  إننا
البذل ُأشجع على نوٍع من  إنني ال. بخصوص عاداتنا وسلوكیاتنا ومواقفنا وأعمالنا الشریرة

والجهاد والكفاح نحو الكمال الذي ُیمكن أن یقودنا في النهایة نحو الیأس، بل بالحري، 
أنت ب ُأشجعك بأن تكون صادقًا لدرجة الكمال وشفافًا مع الشخص الذي ُیحبك أكثر مما تح

 .نفسك
إن . إنه لن ُیدینك وال یجعلك تشعر بالخزي والعار، بل إن الشیطان هو الذي یفعل ذلك

عندما نسمح هللا ، ومع ذلك، علیه اآلنالشیطان ال ُیرید أن ُیعطیك طریقًا للخروج مما أنت 
دائمًا ُیعطینا فعل ذلك، وٕان اهللا ، فسنشعر بمحبته دائمًا حتى وهو ی)بكتنایُ (َیحُكم علینا بأن 
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الرجوع والتوبة عن مواقفنا ذلك من خالل و ، "التوبة"منفذًا وطریقًا للخروج وهذا ُیدعى بـ 
الروح القدس الذي  بواسطةبالقوة الُمعطاة لنا منه التي ال ُترضي اهللا وسلوكیاتنا وأعمالنا 

 .یحیا فینا
والذین تبرروا وأدركوا ) كلمة اهللا(یدرسون الكتاب المقدس  مؤمنینلقد رأیت العدید من ال

هویتهم الحقیقیة ومن ُهم في المسیح وما فعله الصلیب من أجلهم، وُهم یعترفون ویشهدون 
 إنني؟ لماذا یا ُترى. بهذه اآلیات التي من كلمة اهللا باستمرار، ولكنهم واجهوا الهزیمة أیضاً 

ریدون أن یكونوا صادقین مع حقیقة حالتهم، وال ُیریدون أن أؤكد بأن سبب ذلك هو ألنهم ال یُ 
 .مع اهللاال حتى یكونوا حقیقیین وصادقین مع أنفسهم و 

أتي بالنهضة على تإن ُقدرتك على التوبة . إن التوبة هي عطیة وهبة مجانیة من اهللا
 َواْرِجُعوا َفُتوُبوا( .حیاتك من جدید، وهي تأتي بحضور اهللا ثانیًة بقوة إلى حیاتك من جدید

 ١٩: ٣، سفر أعمال الرسل )الرَّبِّ  َوْجهِ  ِمنْ  اْلَفَرجِ  َأْوَقاتُ  َتْأِتيَ  ِلَكيْ  َخَطاَیاُكمْ  ِلُتْمَحى
رسالة یوحنا األولى . بإمكاننا أن نكون صادقین مع یسوع، وبإمكاننا أن َنِثَق به بالكامل

 ِمنْ  َوُیَطهَِّرَنا َخَطاَیاَنا َلَنا َیْغِفرَ  َحتَّى َوَعاِدٌل، َأِمینٌ  َفُهوَ  ِبَخَطاَیاَنا اْعَتَرْفَنا ِإنِ : (تقول ٩: ١
 .)ِإْثمٍ  ُكلِّ 

شفافیتنا مع و إن ُجزءًا كبیرًا من عملیة حملنا للصلیب تتبین في مقدار وُمستوى صدقنا 
لَتسُكَب  اً كافیًا وقت إقضي. يءٍ شَ  لِ كُ علیك أن تكون شفافًا بالكامل مع اهللا وأن ُتخبره بِ . اهللا

في أغلب األحیان ال ُیمكننا أن ! كما تفعل مع أعز صدیٍق لك أمامهُ قلبَك وتكشف خفایاه 
هي في مثل هذه الحالة نعرف أو أن ُندرك خطایانا، وٕان أكثر طریقة آمنة علینا أن نفعلها 

بك إكشف قل! تعلمتها من زوجتي، علیك فقط أن تقول له ُكل شيءنفس تلك الطریقة التي 
ُیمكنك أن تثق بأنه عندما تفعل ذلك . أمامه وٕاخبرُه بكل ما تشعر به بخصوص كل شيء

 !ذلكَسماَع ، وٕان یسوع ُیحب خطیةاألمر فإن بعضًا مما َسَیخُرُج من فمك هو اإلعتراف بال
 َفَلَنا النُّوِر، ِفي ُهوَ  َكَما النُّورِ  ِفي َسَلْكَنا ِإنْ  َوَلِكنْ : (تقول ٧: ١رسالة یوحنا األولى 

 .)َخِطیَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ُیَطهُِّرَنا اْبِنهِ  اْلَمِسیحِ  َیُسوعَ  َوَدمُ  َبْعٍض، َمعَ  َبْعِضَنا َشِرَكةٌ 
طاٌن فیما بعد على الذین لسُ  خطیةبأنه لیس لل ١٩: ٣لقد قال یسوع في بشارة یوحنا 

 الُظلمة التي في إلى النور بواسطة معرفة الحق، ولم ُیحاولوا أن ُیخفوامن الُظلمة خرجوا 
 !إن یسوع لم َیُمْت ألجل أعذارنا وُمبرراتنا، بل مات ألجل خطایانا. داخلهم
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 .بعض المجاالت التي یعمل فیها الروح القدس في حیاتكإلى ُهنا  تطرقسن
 .ضد اإلنسان خطیةال. ١

إن أعظم أمر تحتاجه في حیاتك هو السلوك في المحبة، وعندما تفشل في عمل هذا 
ستمرینا في الرجوع بصورة دائمة ا ذاإ. عترف به أمام اهللا لتتطهر منهاأذهب و الشيء، 

إقرأ . وُمستمرة إلى اهللا وأن نكون صادقین معه، فهو سُیساعدنا بالرغم من خطایانا وزالتنا
 ).صحاح المحبةأ( ١٣رسالة كورنثوس األولى 

 .ضد اهللا خطیةال. ٢
آلهة "العدید من المؤمنین ال یزالوا یلجأون إلى إن المسألة الُمهمة لدى اهللا هي بأن 

إن العهد . لتسدید إحتیاجاتهم بدًال من اللجوء إلى كلمة اهللا لتسدید تلك اإلحتیاجات" ُأخرى
عن هذا  مَ ُیعلِ لیسوع الكثیر من الوقت  َصَرفَ  وقد القدیم مليٌء باألحداث الُمماثلة لهذا األمر،

إن الثروة لیست هي المال فقط، ". تخدموا اهللا والثروة معاً  لن تستطیعوا أن: "الموضوع قائالً 
ألي شيء، ومن " خارج نطاق وحدود كلمة اهللا"بل هي اإلزدیاد والنمو والتكاثر والربح 

إن مصدر أمانك الوحید َیكُمُن في توبتك . ضمنها الشعور بالُحب واألمان واألهمیة والتأثیر
لتي في حیاتك، وحینئٍذ سیتمكن یسوع من تسدید الحقیقیة والصادقة عن جمیع األصنام ا

 .بطریقته هو حتیاجاتكاجمیع 
 . لنعود للنظر مرًة ُأخرى إلى سفر الرؤیا. ٣

 ،اتوالضیق اربلقد أراَد یسوع أن ُیجهز الكنائس وُیِعَدها لذلك الیوم، وكذلك أنا وأنت للتج
 ٢ین األصحاحَعَبَر عن الطریقة التي ُیمكنه من خاللها أن یفعل ذلك في سفر الرؤیا و  وقد
  ٣و

 الهدف األساسيإن الُنصرة والَغَلبة هي . ینعن الغالبفي سفر الرؤیا إن اهللا یبحث 
لقد كان یسوع یكشف وُیري ُكل كنیسة من تلك . ِلُكًال من الكنائس السبعة تلك والجوهري

الكنائس السبعة ونحن أیضًا اآلن بأنه توجد بعض األمور الجوهریة واألساسیة في حیاتنا 
الُنصرة والَغَلبة في  أن ُنحققلكي ُیمكننا  والتي یجب أن تتوافق وأن تتماشى مع خطة اهللا

هیر وتنقیة ُطُرَقنا ألننا سنواجه حربًا ُمكثفة وشدیدة جدًا قبل تحقیقنا للُنصرة نحتاج لتط. حیاتنا
 .والَغَلبة

۱۳٤ 
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وٕالى أرواح  إلى بنادق وأسلحة نظیفة جدًا، وٕالى أحذیة المعة، بحاجة إنناكجنوٌد للرب، فو 
كثر تستمر الرسالة وُترینا بأن األمور سوف تزداد سوءًا، وُتصبح ردیئة أكثر فأ. ُمطیعة للرب

، وسیبدو الشر وكأنه هو الُمنتصر والغالب، وال وصوًال إلى الحد الذي ال ُیمكن إحتماله
یأتي یسوع ! ُیمكننا أن نعرف ما إذا ُكنا سنستطیع الثبات والبقاء أكثر من ذلك أم ال، وفجأةً 

إن ُمكافأة تحقیق الُنصرة والَغَلبة َسَتشِمُل أیضًا ! ، وننتصر على أعداءناإلى المشهد لُیخلصنا
المزید من شخصیته وطبیعته في حیاتنا، ًة مع اهللا، أي ُقربًا وحمیمی أكثروثیقة و عالقة 

، وُسلطانًا روحیًا للذهاب وٕانقاذ أیضاً  والمزید من التسدید إلحتیاجاتنا الزمنیة والدنیویة
 .یحتاجون إلى الُنصرة والَغَلبة في حیاتهماآلخرین الذین 

إن المرات السبعة األولى التي . إحدى عشرة مرة في سفر الرؤیا" الَغَلبة"ُتستخدم كلمة 
والمرتین التي تلیهم أي في سفر ُتستخدم للكنائس ولي ولك أیضًا،  "الَغَلبة"ُتستخدم فیها كلمة 

التي تلیها األخرى دیسین األبرار، والمرة حیث األشرار یغلبون الق ٧: ١٣و  ٧: ١١الرؤیا 
یسوع وینتصر على األشرار، وأما  أي" الَحَملْ "حیث یغلب  ١٤: ١٧هي في سفر الرؤیا 

 َشْيٍء، ُكلَّ  َیِرثْ  َیْغِلبْ  َمنْ : (عندما قال یسوع لنا ٧: ٢١سفر الرؤیا المرة األخیرة فهي في 
 .)اْبناً  ِليَ  َیُكونُ  َوُهوَ  ِإَلهاً  َلهُ  َوَأُكونُ 

أعترف بأنني ال أفهم كل الصور الجمیلة وجمیع األوصاف واللغة التي یتكلم بها أنا 
ولكنني أسعى وأجتهد لكتابة موجزًا وتلخیصًا لبعض النقاط العملیة الوحي في سفر الرؤیا، 

أعرض وُأقدم لك النقاط  ٕانني، و الُمستقاة من رسائل یسوع إلى الكنائس السبعة في سفر الرؤیا
لما ُذكر في سفر  العملیة التالیة، إال إنها من الُمحتمل أن تكون ُملخصًا وموجزًا بسیطاً 

 . تماماً  ُمتكاملةكون غیر تالرؤیا وقد 
نطبق أنه توجد ُهنا بعض المجاالت التي ُیمكن ِلُكِل واحٍد ِمنا أن تبأؤمن أیضًا  إنني

أن تنتصر  أرادهاَیُكْن ُیدین تلك الكنائس السبعة، ولكنه لم  تذكر بأن یسوع. على حیاته
لقد كان یسوع یعرف بأن الشیطان َسَیمَنَعُهم من تحقیق تلك الُنصرة والَغَلبة ما . فقط وتغلب

 .لم یتوبوا ویرجعوا عن طرقهم
 َأَفُسَس  التي في َكِنیَسةال

واجهوا وتحملوا  وقد اإلنجیل،جتهاٍد وُمثابرة ألجل ا، لقد كانوا یعملون ب١: ٢سفر الرؤیا 
كان  وقد لم یحتملوا األشرار،. والِصعاب وكانوا صبورین جداً والضیقات العدید من المشاكل 
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تركوا محبتهم األولى ! قلبهم في المكانة الصحیحة ألجل اهللا وألجل عملُه أیضًا، ولكنهم
بالشركة  قت الحقیقيعودوا إلى الو ! لقد خذلتموني وهجرتموني: "لقد قال یسوع لهم. للرب

على قید الحیاة ولن تستطیعوا البقاء لن  فإنكموالتواصل معي، أو  الحیة والعالقة الحمیمة
 أن نقضي وقتًا نحتاج . ممن اإلنتصار والَغَلبة على ما هو وشیٌك أن َیحُدَث لك واتتمكن
سبیل المثال،  على. من الشركة والتواصل مع اهللا من خالل الروح القدس وكلمة اهللا یاً حقیق

ُیمكننا كتابة العدید من الرسائل بعضنا لبعض، وُیمكننا أیضًا إرسال العدید من اإلیمیالت 
وُیمكننا إستخدام وسیلة اإلنترنت  ،في عصرنا الحدیث لبعضنا البعض) الرسائل اإللكترونیة(

ا محدودة للتكلم أیضًا مع بعضنا البعض، ولكن، ما لم نتقابل وجهًا لوجه، فستكون عالقتن
 .جهًا لوجهو نحتاج ألن نتقابل مع اهللا . بالرغم من تواصلنا عبر الرسائل والُمكالمات

 ِسِمیْرَنا التي في َكِنیَسةِ ال
كان یسوع َیعَلُم  وقد كانت هذه الكنیسة ُتَمِثُل الكنیسة الُمضطهدة،، ٨: ٢سفر الرؤیا 

ن یكونوا أولكنه قال لهم بأن یثبتوا و ، ویشعر بمحنتهم وضیقتهم العظیمة وُمعاناتهم وفقرهم
أؤكد بأن هذا  إنني. لم َیُكْن لیسوع شیئًا ضد هذه الكنیسة. ُأمناء وُمخلصین حتى الموت

لقد ). بالمعنى الحرفي الجسدي(یشمل األشخاص الذین ُقِدَر لهم أن یكونوا ُشهداء بالفعل 
ُسلطان، والحیاة ُتَمِثُل الحیاة إن اإلكلیل یرمز إلى ال. كانت ُمكافأتهم هي إكلیل الحیاة

من الناحیة التاریخیة فإن موت الُشهداء كان یؤدي إلى جلب . الروحیة الُمعطاة من اهللا
كانت ُهناك حادثة مأساویة في مدرسة ثانویة  ٢٠٠٠حصاٌد عظیٌم للنفوس، ففي سنة 

من الذین ، وٕان البعض اً شخص ١٣ولدان مجنونان بقتل  قامأمیریكیة في كولورادو، حیث 
ماتوا كانوا ُشهداء حقیقیین، وُمنُذ ذلك الحین فإن اآلالف من النفوس جاءت إلى ملكوت اهللا 

ُیمكن أن یكون أیضًا أحد الُمتألمین " ِسِمیْرَنامؤمن كنیسة "أعتقد بأن . بسبب هذا الَحَدثْ 
هؤالء إذ یدعو الرب  ٩: ٢سفر الرؤیا الحظ في . والذین ُیعانون بشدة إلى حد الموت

، )...)َغِنيٌّ  َأنَّكَ  َمعَ ( َوَفْقَركَ  ْیَقَتَك،َوضَ  َأْعَماَلكَ  َأْعِرفُ  َأَنا( ،"األغنیاء"الُمتألمین والفقراء بـ 
 .)...َأیَّامٍ  َعَشَرةَ  ِضیقٌ  مْ هُ لَ  َیُكونَ سَ ...(: یقول بأن هؤالء المؤمنین ١٠والعدد 

 َبْرَغاُمَس  ِفي الَِّتي اْلَكِنیَسةِ 
لقد عاش هؤالء المؤمنین في وسط الناس األشرار والذین كانت ، ١٢: ٢سفر الرؤیا 

لدیهم روح ضد المسیح، ولكنهم بالرغم من هذا كله فلم ُینكروا المسیح، ولكن یسوع الَحَظ 
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بأن البعض منهم كانت لدیه ُمشكلة محبة المال، یخدمون إلهین في نفس الوقت، ویقبلون 
 َتَعاِلیمِ (إحتیاجهم لوسیط وشفیع بینهم وبین اهللا، بعض التعالیم الخاطئة بخصوص 

ى وسیط إن بعض المؤمنین وبعض الطوائف بأسِرها یشعرون بأنهم بحاجة إل). النُُّقوَالِویِّینَ 
 اهللاِ  َبْینَ  َواِحدٌ  َوَوِسیطٌ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ُیوَجدُ  َألنَّهُ (. بینهم وبین اهللا للتوسط) شريكاهن ب(وشفیع 
 ٥: ٢رسالة تیموثاوس األولى ، )اْلَمِسیحُ  َیُسوعُ  اِإلْنَسانُ : َوالنَّاسِ 

ُربما كانت لدیهم ، )الزنا - الفساد الجنسي(خالقي األُعرضًة للفساد أیضًا لقد كانوا 
یذكر بأن هؤالء المؤمنین كانوا  ١٤: ٢إن سفر الرؤیا . محبًة للعالم وآللهة هذا العالم

لقد إستأَجَر . ِإْسَراِئیلَ  َبِني َأَمامَ  َمْعَثَرةً  ُیْلِقيَ  َأنْ  َباَالقَ  ُیَعلِّمُ  َكانَ  الَِّذي َبْلَعاَم، ِبَتْعِلیمِ  ُمَتَمسِِّكینَ 
 َبْلَعامَ لقد حاول النبي . لكي یلعن شعب إسرائیل قبل أن َیِشَن الحرَب معهم َبْلَعامَ النبي  َباَالقَ 

فعل ذلك ولكنه باركهم فقط، كما هي ُمسجلة في  تمكن منأن یلعن شعب إسرائیل ولكنه لم یَ 
 اتْ الِمْدَیاِنیّ لقد إختلط شعب إسرائیل مع النساء . الِمْدَیاِنیِّینَ في حربهم مع  ٣١سفر العدد 

 إِنَّ و وسقوط شعب إسرائیل،  وَفَشلْ  قد تسببت في هزیمة خطیة، وٕان هذه الَبْلَعامَ بتحریٍض من 
 َجَماَعةِ  ِفي الَوَبأُ  َفَكانَ  ِللرَّبِّ  ِخَیاَنةٍ  َسَببَ  َبلَعامَ  َكالمِ  َحَسبَ  ِإْسَراِئیل ِلَبِني ُكنَّ  النساء َهؤُالءِ 
 .الرَّبِّ 
 َكالمِ  َحَسبَ  ِإْسَراِئیل ِلَبِني ُكنَّ  َهُؤالءِ  ِإنَّ  َحیًَّة؟ أُْنَثى ُكل َأْبَقْیُتمْ  َهل: ُموَسى لُهمْ  َوَقال( 
-١٥: ٣١، سفر العدد )الرَّبِّ  َجَماَعةِ  ِفي الَوَبأُ  َفَكانَ  َفُغورَ  َأْمرِ  ِفي ِللرَّبِّ  ِخَیاَنةٍ  َسَببَ  َبلَعامَ 
١٦ 

والعصیان ُهما أسرع الوسائل والطرق الُمستخدمة  خطیةإن الشیطان یعرف جیدًا بأن ال
ألن اهللا قد  في حیاتهم إن اللعنة ال ُیمكن أن تكون فعالة. لهزیمة شعب اهللا والتغلب علیهم

 .خطیةختیارهم الشخصي للالوا بسبب شَ طوا وفَ قَ موا وسَ ولكنهم ُهزِ ، باركهم
لعدید من المؤمنین قد ُخِدعوا وٕان ا جدًا في نظر اهللا، عظیمٌ و إن الطاعة هي أمٌر ُمهٌم 

من الشیطان ومن اآلخرین وحتى من ذواتهم، ومن أعمالهم الشخصیة، وُخِدعوا أیضًا من 
یتوبوا لقد قال یسوع بأنهم إن لم . إن الطاعُة َخیٌر من الذبائحِ . تضحیاتهم وذبائحهم الخاصة

وعدهم  وقد ِه ویكون ضدهم،َفمِ  ِبَسْیفِ  َحاِرُبُهمْ یُ و  َسِریعاً  َفَسیأتي َیرِجعوا عن خطایاهم تلك،و 
ة معه إذا إنتصروا وَتَغَلبوا على تلك من خالل عالقة قریبة جدًا وحمیم ببركة عظیمةأیضًا 

 .المشاكل
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 َثَیاِتیَرا ِفي الَِّتي اْلَكِنیَسةِ 
 ِإیَزاَبل اْلَمْرَأةَ ى روح ألقد َعَرَف یسوع أعمالهم ومحبتهم، ولكنه ر ، ١٨: ٢سفر الرؤیا 

، وهذا )یعترض على الُسلطة - األمر بالُسلطةیتعارض دائمًا عندما یتعلق وهو الروح الذي (
الجنسي، ویقود إلى الضالل في كثیر من األخالقي و غالبًا ما یؤدي إلى الفجور والفساد 

ُهناك الكثیر من اإلظهارات . لقد َوَعَد یسوع الذین یغلبون بالُسلطان. اُألخرىالطرق واألمور 
إنه . البعض منها داخل الكنیسة، والبعض اآلخر یكون خارج نطاق الكنیسة ِإیَزاَبللروح 

. الزنى كوسیلة للسیطرة والتحكم -لیس باألساس روح زنى، بالرغم من إنه یستخدم الجنس 
في كثیر من األحیان فإن . وغالبًا ما یقوم بدور النبي الكاذب إنه روٌح ُیزیف الروح القدس

هدف وجود روح إیزابل في الكنیسة یكون ألجل القضاء على الجماعة الروحیة، وهي تنجح 
األشخاص على الُرعاة أن یكونوا یقظین وُمنتبهین إلى . في ذلك األمر في كثیر من األحیان
. ویظهرون بمظاهر كاذبة وكأنهم أشخاص روحیین جداً  الذین َیَتَخفوَن ویرتدون أقنعة ُمزیفة

الحیاة التي أعطاها  ةفي عالقة صحیحة مع شریكعلى الُرعاة وجمیع الرجال أن یكونوا 
 . الرب لهم وٕاال فسوف یكونون أهدافًا رئیسیة لروح إیزابل

في فخاخ الشباب الذین لیسوا تحت ُسلطان یسوع وال  طنَ سقُ إن الشابات غالبًا ما یَ 
إن الفتیات الشابات اللواتي ال َیِجدَن . یخضعون له، والذین یكونون تحت ُسلطة روح إیزابل

 َیحِملُ صطیادهن ووقوعهن في الفخ مع شاٍب اأنُفُسُهَن تحت ُسلطة شخصیة غالبًا ما یتم 
إن هذا هو سبب تكلیف الكنیسة بخدمة . )بلآخاب زوج إیزا(أو روح  في داخله روح إیزابل

األرامل والیتامى، والذین ُیَشِكلوَن العدد األكبر من آولئك الذین لیسوا تحت ُسلطة الرجل 
 ).ومن ضمنهم الُمطلقات أیضاً (

 َساْرِدَس  ِفي الَِّتي اْلَكِنیَسةِ 
لقد قال بأنهم یظنون بأنهم أحیاء، وٕان ! لقد دعاهم یسوع بأنهم أمواتٌ ، ١: ٣سفر الرؤیا 

إن ! ، اإلقتناع بأنهم أحیاء وُهم في الحقیقة أمواتٌ یصل إلیه المؤمنالوضع أخطر ما هذا 
أي بدون إمتالكها (حقیقیة هذا َیِصُف إتجاه الكثیر من الطوائف التي تتحرك بدون حیاة 

ُسوامنهم قد أشاَر یسوع إلى إن البعض لقد ). للحیاة وهي في األصل میتة ، ولكن ِثَیاَبُهمْ  َنجِّ
ُسوا َلمْ القلیلون منهم  إن العالج الذي . وكانت ثیابهم بیضاء، والتي ُتشیُر إلى ِبَرهُ  ِثَیاَبُهمْ  ُیَنجِّ

 كروا الدروس التي سمعوها وأخذوهاذتَوَصَفُه لهم ولهؤالء الذي ُیریدون أن یتشبهوا به هو أن ی
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بها في الوقت الحالي ویسلكوا بما قد تعلموه في السابق  عملوافي الماضي، وأن یوتعلموها 
رجعوا عن  نقد قال یسوع بأنهم إفُكْن ُمطیعًا لكلمة اهللا، ُأخرى،  ةٍ وبعبار . في الوقت الحاضر

بأن جدًا  وُمفِزعٌ  ُمخیفٌ ألمٌر إنه . اْلَحَیاةِ  ِسْفرِ  ِمنْ  اَئُهمْ ْسمَ أ ْمُحوَ یَ  َلنْ طرقهم وتابوا من قلوبهم فَ 
 !أسمائهم ّطخوالَ كانوا ُمختارین للخالص قد ممن بعض ال

 ِفیَالَدْلِفَیا ِفي الَِّتي اْلَكِنیَسةِ 
 ى لوا ُقصار ذَ بَ قد إن هؤالء المؤمنین ! إن هؤالء المؤمنین ُهم الغالبون، ٧: ٣سفر الرؤیا 

ُجهدهم لیحیوا ویخدموا بكل دقة، ولكنهم كانوا دائمًا تحت هجوٍم شیطانٍي عنیف، ولم َیِجْد 
! ولكنه حذرهم بأن یصبروا ویصمدوا حتى النهایة وٕاال فسیخسروایسوع ِعَلًة واحدًة ضدهم، 

 لُیَحِولوا جمیع ضیقاتهم وُمعاناتهم ومشاكلهمأؤمن بأن هؤالء ُهم الذین َتَم تعیینهم  إنني
أؤمن بأن هؤالء ُهم الذین سیفوزون ویحققون  إنني! نتصارات وبركاتاولعناتهم إلى 

ُیشیر إلى  ١٠: ٣إن سفر الرؤیا . النهایة حتىاإلنتصار إن ثبتوا وصبروا بما فیه الكفایة 
 َعَلى السَّاِكِنینَ  ِلُتَجرِّبَ  ُكلِّهِ  اْلَعاَلمِ  َعَلى َتْأِتيَ  َأنْ  اْلَعِتیَدةِ  التَّْجِرَبةِ  َساَعةِ  ِمنْ إن اهللا َسَیحَفَظُهْم 

هؤالء ُهم المؤمنون الذین سیمتلكون ُسلطانًا روحیًا وسیكونون قادرین على ُمساعدة . اَألْرضِ 
 .اآلخرین على الُنصرة والَغَلبة أیضاً 

ُوِدِكیِّینَ  َكِنیَسةِ   الالَّ
َیُكْن المؤمنین في هذه فلم ، "الفاترة"، لقد ُسمَیْت هذه الكنیسة بالـ ١٤: ٣سفر الرؤیا 

الكنیسة حارین وال حتى باردین، لقد كانوا یقولون بأنهم أغنیاء، ولكن یسوع دعاهم بـ 
لقد  .جدًا من أنفسهم أعتقد بأنه توجد إشارة إلى إنهم كانوا ُمتدینین جدًا وواثقون". الفقراء"

یهم أن یغلبوا، وال یخسروا، لقد حذرهم یسوع قائًال بأن عل. كانوا ُعمیانًا عن حالتهم الحقیقیة
الذاتي هو ألن یسوع قال  مْ هُ رَ ُیشیر إلى بِ " الفتور"أشعر بأن وٕان السبب الذي یجعلني أن 

 َأنَّكَ  َتْعَلمُ  َوَلْستَ  َشْيٍء، ِإَلى ِلي َحاَجةَ  َوالَ  اْسَتْغَنْیُت، َوَقدِ  َغِنيٌّ  َأَنا ِإنِّي: َتُقولُ  َألنَّكَ (: لهم
 .١٧: ٣، سفر الرؤیا )َوُعْرَیانٌ  َوَأْعَمى َوَفِقیرٌ  َواْلَباِئُس  الشَِّقيُّ  َأْنتَ 

هم لم یتمكنوا حتى أن ُیبِصروا یقول لهم بأن ١٨، وفي العدد اً روحی اً إن هذا ُیعتبر كبریاء
هذا من أؤمن بأنه علینا أن نحذر جمیعنا من هذه النصیحة و  إنني .ویكتشفوا حقیقة حالتهم

 .التوبیخ
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دعونا أال ننسى كیف إن نعمة اهللا تنازلت وخلصتنا، ودعونا أال ُندین ونحكم على 
إن الطریقة الوحیدة والفعالة في التعامل مع أٍخ أو ُأخٍت ُیخطئان وال . اآلخرین بسرعة

إن ضربهم . یسلكان بالتدقیق وال بحسب الحق هي أن نأتي بهم ونجلبهم إلى محضر اهللا
ال أقول بأنه لن توجد  يننإ! قدس لیس بالعالج الُمناسب لحالتهمعلى روؤسهم بالكتاب الم

یجب أن ُهناك بعض األوقات من التعامالت الحازمة والصارمة مع بعض الناس، ولكن، 
إن أسالیب اإلنتقاد والثرثرة . تكون المحبة والرحمة إحدى المكونات والدوافع الرئیسیة لذلك

والنمیمة ونشر اإلشاعات وكشف األسرار لیست هي الحل الُمناسب آلولئك األشخاص، ولن 
إن األشخاص الذین یتبعون مثل هذه األسالیب من اإلنتقاد والنمیمة ُهم من . ُتجدي نفعًا لهم

الذاتي والثقة  ْر ُل على البِ سیتقیأهم یسوع من فمه، ألن اإلنتقاد والنمیمة الخارجة من الفم َتدُ 
 ب ١٦: ٣، سفر الرؤیا بالنفس وهذا الشيء سیتقیأه یسوع من فمه

الذاتي وعن الثقة بنفسه هي  هِ رِ إن الُمكافأة التي سیحظى بها الشخص الذي یتوب عن بِ 
 َأَحدٌ  َسِمعَ  ِإنْ . َوَأْقَرعُ  اْلَبابِ  َعَلى َواِقفٌ  َهَئَنَذا(. العالقة الحمیمة والقریبة جدًا من یسوع

ُیمكن أن ، ال ٢٠: ٣، سفر الرؤیا )َمِعي َوُهوَ  َمَعهُ  َوَأَتَعشَّى ِإَلْیهِ  َأْدُخلُ  اْلَباَب، َوَفَتحَ  َصْوِتي
 . الذاتي، واإلنتقاد، والَتَدُینْ  ْر تكون ُهناك عالقة حمیمة مع اهللا في ظل وجود البِ 

البارد  تذكر بأن المذاق. وثمینین جداً ة ذوي قیمة كبیر ولكنهم " باردین"أنا أعِرُف مؤمنین 
أنا أعرف الكثیر من المؤمنین الذین ال یعرفون الكثیر . جیٌد بالنسبة لیسوع ُمقارنًة بالفاتر

عن الكتاب المقدس، ولكن، لدیهم محبة عظیمة في قلوبهم تجاه یسوع ولباقي الناس بصورة 
معرفتهم بالكتاب المقدس عمیقة فهم یحیون ویسلكون في المحبة، ولكن قد ال تكون . عامة
 .جداً 

، ولكنهم ال ُیریدون وال یحتاجون إلى الَتَدُینْ  في العالم إن الناس الضائعین والهالكین
 .إن أخوتنا وأخواتنا في الرب یحتاجون إلى المحبة والتشجیع. یحتاجون إلى المحبة

عندما تعترف . مع اهللا هي قویة جدًا وفعالة ومؤثرة والبساطةإن الصدق واألمانة 
بخطایاك بدون محاولة إیجاد األعذار، وُتصمم على تركها والرجوع عنها والسلوك في طریٍق 

 .بذلك َتَضُع نفسَك على طریق التمتع بمحضر اهللا إنكف ،ُمختلفٍ 
ال تستحقُه، علیك أن تغفر أنت أیضًا آلولئك الذین وبعدما ِنلَت ُغفرانًا مجانیًا  واآلن

علیك أن تغفر لهم جمیعًا سواءًا ُكنَت . ك وأساءوا إلیكئسببوا في أیذاأهانوك وجرحوك وت
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حتى وٕان كان الطرف اآلخر لم ُیَقِدْم إعتذارًا عما فعله ذلك أم ال،  بالرغبة في فعلتشعر 
 .ضدك

 .كلمة اهللا -الُنحاسيخیمة اإلجتماع هي الحوض َمسَكْن في  الخطوة الثانیةإن 
لقد . وعاء للغسل، أو َطَبْق، وُیستخدم ُهنا كرمز إلى كلمة اهللا: تعني" الحوض"إن كلمة 

كان الموضوع األول هو المذبح الُنحاسي والذي كان یرمز إلى صلیب ودم یسوع، واآلن 
وبعدما َتَطَهَرْت قلوبنا وَتَنَقْت بإمكاننا أن نتواصل مع اهللا من خالل كلمته، وفي بعض 

 .تكون قویة وفعالة بالنسبة لنا إذا كانت ضمائرنا ُمتسخة وُملوثةاألحیان فإن كلمة اهللا لن 
حاول الدخول إلى الُقدس ما لم یتوقف عند  ذاتقول كلمة اهللا بأن الكاهن سیموت إ

أوًال ال ُیمكننا أن نستمر في الدخول إلى محضر اهللا دون أن یتم تنقیتنا . الحوض الُنحاسي
 ٢٧-٢٦: ٥بكلمة اهللا، رسالة أفسس 

الحوض سوف ُینظفنا وُینقینا وُیطهرنا من أقذار وأوساخ هذا العالم، وهي في نفس  إن
الوقت المرآة التي تحكم علینا، فإن كلمة اهللا تأتي بأموٍر وأفكاٍر إلى أذهاننا علینا أن ُنصحح 

وحیٍة إن الكلمة َسُتَجِدُد أذهاننا لیكون بإمكاننا أن ُنَفِكَر بطریقٍة ر . إتجاهاتنا فیها مع اهللا
 .سلیمٍة، وأن نقف ونثبت ضد الكلمات الشیطانیة التي یتكلم بها الشیطان وُیلقیها في أذهاننا

إن كلمة اهللا َتقضي وَتحُكُم . ماءًا طاهرًا ونقیاً أیضًا إن كلمة اهللا هي المرآة، وهي ُتعتبُر 
علیك  .لمةإن الكلمة هي یسوع ویسوع هو الك. أیضًا، وهي ُتعتبر البذار، وهي سیٌف للروح
إن كلمة . إن كلمة اهللا سُتغیرك وُتغیُر ظروفك. أن تغتسل بكلمة اهللا بصورة یومیة وُمستمرة

تنجح إن الكلمة لن ترجع فارغة، بل ! هي نقطة إنطالق حیویة إلى داخل محضر اهللاهللا 
  .ما ُأرِسَلْت ألجلهُ فی

 .الخطوة الثالثة هي الُشكرْ 
اآلن هو الوقت للدخول من خالل الحجاب األول  .كرینبغي أن ندخل إلى الُقدس بالش

الخیمة نفسها، إلى ذلك الُجزء الُمسمى داخل لساحة الخارجیة إلى با الخاصین من الحجابین
، ومع ذلك، فقبل أن نبدأ دراستنا للُقدس علینا أن نرى ما هو الشيء الذي یقودنا "الُقدس"بـ 

 .دس من خالل الباب أو الحجاب األولإلى الُقدس، وكیف ُیمكننا الدخول إلى القُ 
هللا في جمیع دائمًا إن كلمة اهللا توصینا بأن نكون شاكرین باستمرار وأن ُنعطي الُشكر 

 .ذلك أم العمل رغبة في الاألوقات وتحت جمیع الظروف سواءًا ُكنا نشعر ب
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 ٤: ١٠٠، مزمور )اْسَمهُ  َباِرُكوا اْحَمُدوهُ . ِبالتَّْسِبیحِ  ِدَیاَرهُ  ِبَحْمدٍ  َأْبَواَبهُ  اْدُخُلوا( 
 َمِشیَئةُ  ِهيَ  َهِذهِ  َألنَّ  َشْيٍء، ُكلِّ  ِفي اْشُكُروا: (تقول ١٨: ٥رسالة تسالونیكي األولى 

 ).ِجَهِتُكمْ  ِمنْ  َیُسوعَ  اْلَمِسیحِ  ِفي اهللاِ 
 الرَّبِّ  ِباْسمِ  اْلُكلَّ  َفاْعَمُلوا ِفْعٍل، اوْ  ِبَقْولٍ  َعِمْلُتمْ  َما َوُكلُّ : (تقول ١٧: ٣كولوسي رسالة 

 ).ِبهِ  َواآلبَ  اهللاَ  َشاِكِرینَ  َیُسوَع،
إن الوقت الُمناسب واألفضل . هي المفتاح اإلرادةإن ! إن ذبیحة الُشكر هي المفتاح

لُشكر الرب هو الوقت الذي ال نشعر فیه برغبة في الشكر، وعندما تقول لنا مشاعرنا بأن ال 
مثلما قال  على ما نشعر به األخص یجب أن تسود إرادتنانكون شاكرین، ففي ذلك الوقت ب

نفسُه بأن تُبارك الرب  لقد أَمَر داؤد، ..).الرَّبَّ  َنْفِسي َیا َباِرِكي( ١: ١٠٤مزمور داؤد في 
إن الُشكر هو دلیل . والفشلاألحوال والظروف سوء بحُه، وخصوصًا عندما كان یشعر بوُتس

، سفر الالویین )َتْذَبُحوَنَها َعْنُكمْ  َفِللرَِّضا ِللرَّبِّ  ُشْكرٍ  َذِبیَحةَ  َذَبْحُتمْ  َوَمَتى(. وُمهمة اإلرادة
٢٩: ٢٢ 

متنان للرب خالل األوقات الصعبة والسیئة فإن شیئًا ما عندما نتقدم بالُشكر والتسبیح واال
مزمور في . عن أنفسنا فحینئٍذ سنتمكن من رؤیة الرب" نموت"في داخلنا، وعندما " یموتُ "

ُمقارنًة بذبیحة  شعب إسرائیل ونذور وُمحرقات ذبائحب اً كبیر  اً إهتمام یقول بأن اهللا ال ُیعیرُ  ٥٠
 اْلِجَبالِ  َعَلى َواْلَبَهاِئمَ  اْلَوْعرِ  َحَیَوانَ  هُ لَ  َألنَّ لقد قال لهم بأنه لیس جائعًا للطعام،  .الُشكر
 اْلَعِليَّ  يْوفنُ أن َ و  َحْمداً  ِللَّهِ  ْذَبحْ الُشكر وأن ن: لقد قال بأنه جائٌع لثالثة أشیاء وهي. األُُلوفِ 

یقِ  َیْومِ  ِفي َندعوهُ َأْن و  ناُنُذور  إن هذه األمور هي بالفعل التي ُترضي . لُینقَذنا َفُنَمِجُدهُ  الضِّ
 .وُتشِبَع جوع اهللا

 .نحتاج أن ُنقدم الُشكر لما نراهُ . أ
، أم لدینا موقف الُشكر "جیمي، جیمي"هل یوجد لدینا موقٌف ُمشابٌه لموقف الولد 

واإلمتنان للرب؟ لقد كان ذلك الولد یتذمر ویشتكي ألنه لم َیُكْن لدیه حذاٌء إلى أن قاَبَل 
في كثیر من األحیان ال ُیمكننا أن ُندرك ما لدینا . الرجل الذي لیست لدیه سیقاٌن البتة

نا المزید من األمور واألشیاء وَحْل مشاكلنا عندما نكون ئاهللا لن یستمر في إعطاإن . بالفعل
جتاُز نمقدار ومستوى سوء الوضع الذي  مهما كان غیر شاكرین له على ما فعلُه ُمسبقًا معنا

 .وهذا هو نفس األسلوب الذي أتبعه في تعاملي مع أوالدي أیضاً  ،واجههُ نفیه و 
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 .نراُه أیضاً  اللما  نحتاج أن ُنقدم الُشكر. ب
وبدون (كیف ُیمكننا أن ُنقِدَم ُشكر قلوبنا وتسبیحنا دون أن نكون ُمزیفین وكاذبین 

  ما الذي فعلُه اهللا وأنجزه؟: والسؤال هو! الصلیب: إن اإلجابة هي؟ )صطناعا
إن الصلیب هو الحقیقة الكاملة، فال نحتاج إال للنظر ورؤیة الحق الذي َیكُمُن خلف 

إن الصلیب  .أن نحمل صلیبنا، أو "َنُموتُ "الصلیب، ولن یكون بإمكاننا أن نرى الحق ما لم 
لُه الُقدرة على تغییر رؤیتنا لألمور المرئیة عن طریق األمور الغیر مرئیة بواسطة الكلمة، 

إن الصلیب ُمسَتِتٌر وغیُر ظاهٍر بالنسبة لنا الیوم، ولكنه ال زاَل حقیقًة . والتسبیح، والُشكر
َغِیُر حالتك ووضعك تاریخیًة ُیمكن اإلیمان به، وٕان السلوك والعمل به من خالل كلمة اهللا سیُ 

َسَیَضَعها أنا أشكر اهللا ألجل جمیع األمور التي تبدو سیئة وال تبدو جیدة ألن اهللا . الحالي
إن  .لبركات في حیاتكنتاج اخام إلأولیة و كأمانة بین یدیك لیستخدمها فیما بعد كمواد 

إلى جواهر ) اتكأي ضیقاتك وآالمك وُمعان(الَغَلبة هو تحویل النفایات و من الُنصرة الهدف 
 !ثمینة ألجل ملكوت اهللا، ولیس لكي تبقى فقط ُمَجَرَد نفایات وبدون جواهر

 .أدخل إلى الُقدساآلن و 
 .مائدة ُخبز الوجوه والتي ُتَمِثُل اإلرادةالخطوة الرابعة هي 

عندما قال یسوع بأنه علینا أن ُننِكَر أنُفَسنا وأن نخَسَر حیاتنا ألجله إلى آخرِه من تلك 
األمور، فقد كان یستخدم تلك الكلمة التي ُتشیُر إلى نفوسنا، لذلك ینبغي علینا أن ُننِكَر وأن 

تصاٍل ُمباشٍر اُیمكننا أن نحمل صلیبنا بالفعل وأن نكون على ". إلنُفَسنا"َنرُفَض وأن نقول ال 
 .إرادتنا، وأذهاننا، ومشاعرنا بصلیب المسیح وبالعهد الذي بدمه من خالل
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 . لتعبیر عن أذهاننا وٕارادتنا ومشاعرناإن الُقدس هو مكاٌن ل
والمنارة الذهبیة، مائدة ُخبز الوجوه، : توجد في داخل الُقدس ثالثة أقسام رئیسیة وهي

، وٕان المعاني الرمزیة لهذه األقسام الثالثة ُتشیر إلى أن مائدة ُخبز الوجوه ومذبح البخور
، وأما مذبح البخور فهو ُیشیر "ذهننا -فكرنا "منارة الذهبیة إلى ، وُتشیر ال"إرادتنا"ترمز إلى 

 ".مشاعرنا"إلى 
الذي "، أو "حضور وجههُ "إن مائدة ُخبز الوجوه بحسب ُنسخة الملك جیمس تعني حرفیًا 

، فإن هذا الُجزء ُیَمِثُل خیمة اإلجتماعَمسَكْن ومن خالل جولتنا في ، "اهللا فیه بإمعانٍ  قُ دِّ حَ یُ 
 .، أو أن نتخلى بالكامل عن إرادتنا ألجل إتمام إرادة اهللا"إرادتنا"

تبدأ دراستك لهذا  أن قبلو  من اآلن ُتدركه وأن َتَضَعُه في ذهنكإن الشيء الذي ُأریُد أن 
 .إرادة شخصیة خاصة بك لك بإمتالكالُجزء هو بأن إرادة اهللا تسمُح 

ینبغي علیك . الشخصي اختیاركولن ینتهك أو یتعدى على إرادتك الخاصة و  إن اهللا ال
أنت أن تقوم بإخضاع وتسلیم إرادتك لُه، وٕان لم تفعل ذلك، فهو َسَیسَمُح لك بأن ُتعاني من 

حتى إلى درجة األلم والُمعاناة والدمار، ونعم، إلى حد قضاء  عواقب إختیاراتك الشخصیة
ك ئ سیبذل ُقصارى ُجهدِه وسیعمل الُمستحیل من أجل إعطاإن اهللا. أبدیتك في الجحیم

والبركة أو اللعنة ختیارات التي تُناسبك في الحیاة، ولكن مسألة إختیار الحیاة أو الموت اال
في . ، فإما أن تختار السلوك بإرادتك أنت أم تختار السلوك بإرادتِه هوتعوُد إلیَك أنَت فقط

الشخص ذو اإلرادة القویة والصلبة من خالل السماح له بأن أغلب األحیان فإن اهللا یقود 
 .)إختیاراته الشخصیة( یتألم بسبب إرادته الذاتیة

هللا  َمْرِضیَّةً  ُمَقدََّسةً  َحیَّةً  َذِبیَحةً ُنقدم حیاتنا بأنه علینا أن : تقول ٢-١: ١٢رسالة رومیة 
، وبعباراٍت ُأخرى، لحیاتنا أن نختبر إرادة اهللا الصالحة المرضیة الكاملة نتمكن منلكي 

لحیاتنا نحتاج أن ُنعطي إرادتنا وأن ُنسلمها بالكامل هللا، فعندما َنفَعُل ذلك فإن وعد اهللا 
سیتحقق وسنتمكن من الثبات والخروج من المشقات والضیقات لنختبر إرادة اهللا الصالحة 

 .المرضیة الكاملة لحیاتنا
إن اإلنسان هو الكائن الوحید الذي توجد لدیه . إن إرادتك هي صانع القرار في حیاتك

ُحریة اإلختیار، وٕان هذا اإلختیار ُیعطینا إمكانیة الُحب الحقیقي، وهو أیضًا ُیعطینا اإلمكانیة 
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 أنا" كِفعلْ  آخر نوعٌ  أو ،الفاعل بوصفها" إرادة" كلمة ُتستخدم عندما هذا. ل الشرفعل
 ...".سُأعطي
 إرادتَك؟ له ُتَسِلمَ  أن اهللا ُیریُدكَ  لماذا

 نوعٌ  دائماً  ُهناكَ  توجدُ  العهد عالقة ففي! هو إرادتهُ  ُیعطیك أن یستطیع لكي: هو الجواب
 من واآلن،! لك هو لي ما وُكل لي، هو لك هو ما ُكل .ستبدالواإل ُمبادلةال أو الُمقایضة من

 نتخلى أن هو فعلهُ  علینا ما ُكل إن یسوع؟ أم أنت أفضل صفقة على سیحصل بأنه َتُظنُ 
 من العدید فإن ذلك، من الرغم وعلى ،"الجواهر" على الحصول أجل من" النفایات" عن
 لقبول إرادتهم عن یتخلون عندما والذبیحة التضحیة من نوعاً  ُیقدمون بأنهم یعتقدون ناسال

 بالتخلي سيء هو ما ُكل دائماً  ستقبلا الذي الوحید الشخص هو یسوع إن. لحیاتهم اهللا إرادة
 خالصك برؤیة الفرح .وسرورٍ  بفرحٍ  ذلك َفَعلَ  وقد ،اهللا إرادة إتمام ألجل إرادته عن

 .وخالصي
 وُهم لحیاتهم، اهللا مشیئة بخصوص ویتعذبون ُیناضلون زالوا ما الناس من العدید إن

 العذاب من نوعٍ  إلى سیدعوهم اهللا فإن اهللا إلرادة وخضعوا ستسلمواا إذا بأنهم یشعرون
 یطلب لن اهللا بأن هي الحقیقة إن. آخر بلدٍ  إلى اإلنتقال منهم یطلب أنب أو واأللم، والُمعاناة

 داخلیة رغبة الشخص ذلك لدى تكن لم ما ما عملٍ  إنجاز أو بمهمة یقوم أن شخص أي من
. بفعله هو یرغب ال أمرٍ  فعل على أحداً  ُیجِبرُ  ال وهو ،العمل ذلك نجازإل وُمشتعلة شدیدة

 َوُیْهِلكَ  َوَیْذَبحَ  ِلَیْسِرقَ  ِإالَّ  َیْأِتي الَ  َالسَّاِرقُ ( ،"األفضل الحیاة" هي حیاة لكل اهللا مشیئة إن
 ١٠: ١٠ یوحنا بشارة ،)َأْفَضلُ  َلُهمْ  َوِلَیُكونَ  َحَیاةٌ  َلُهمْ  ِلَتُكونَ  َأَتْیتُ  َفَقدْ  َأَنا َوَأمَّا

 كلمة نرى ألن بحاجة إننا. أیضاً  ولي لك اهللا إرادة هي اهللا كلمة إن لك؟ اهللا إرادة هي ما
 َصَممَ  قد اهللا فإن ذلك، إلى وباإلضافة ،وغناهُ  ثروتهُ  ُكل لنا وَتَركَ  يَّ وفِ تُ  كصدیقٍ  اهللا

 ُتعیقه أن فبإمكانك ذلك، ومع كفرد، الشخصیة لحیاتك جداً  خاصة مشیئةً  أو خطةً  خصیصاً 
 الجسدیة الخاصة بإرادتك تمسكك خالل من ذلك عمل ومن لحیاتك مشیئته إتمام من

 .القدیمة
 بالحیاة دعاه وقد منا، واحدٍ  لِ لكُ  طریقاً  َأَعدَ  قد اهللا إن إلى ُتشیر ١٠: ٢ أفسس رسالة
 .والوفرة والبركة والغنى الفیض حیاة األفضل،و  الصالحة
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 اهللا، لكلمة تخضع أن هي ذلك لعمل الوحیدة الطریقة إن هللا؟ إرادتك وُتسلم ُتعطي فكی
 اهللا كلمة في تقرأ فعندما لذلك. له إرادتك ُتَسِلمُ  بذلك فإنك اهللا لكلمة بالكامل تخضع فعندما

 الأن و  ُتعطي وأن اآلخرین، ینتقد شخصاً  تكون ال وأن وكریمًا، ِمعطاءاً  شخصاً  تكون بأن
 .هو إرادته ُیعطیك أن بإمكانه یكون لكي هللا وُتسلمها إرادتك ُتعطي بذلك فأنت أنانیاً  تكون

 على" وُأمنیاتك، ورغباتك وُمخططاتك، أفكارك، تضع أن وهي ُأخرى طرقٌ  كوُهنا
 وقد وُیصِحَحها، وُیطهرها ُینقیها أن أو منها ویتخلص یحرقها أن إما هللا تسمح وأن ،"المذبح
 والموهوبون وصلبةً  قویةً  إرادةً  یمتلكون الذین لألشخاص بالنسبة جداً  صعباً  األمر هذا یكون
 مع دائماً  تتفق رغباتهم بأن دائماً  یشعرون وُهم ،)كثیرة شخصیة مواهب لدیهم الذین( جداً 

 وتسلیم بإخضاع ُقمنا فإن ذلك، ومع الذاتیة، وقدراتهم قوتهم من نابعة ألنها اهللا رغبات
 من َعِمل قد اهللا كان إذا ما لننظر بعد فیما رجعنا ثم هللا ورغباتنا ططناخُ  جمیع وٕاعطاء
 وٕارادة بمشیئة كبیرةً  ثقةً  تُتعبر أیضاً  وهذه الحقیقیة، اإلیمان حیاة هي هذه فإن ال، أم خاللها

 .لحیاتك اهللا
. الصلیب وشكل هیئة في ُیعَرُض  المائدة هذه على الُخبز إن! اإلنكسار إلى نحتاج

 إننا ال نمتلك  .الطریق طوال لیس ولكن فقط ُمعینة ُنقطة إلى صلیبنا نحمل أن بإمكاننا
. العالم خالل من یدخل أن یجب األخیر الُمسمار إن. بالكامل ذواتنا لصلب كافیة أیادي
 ،بالكامل إنجازه ویتم العمل یتم ما لكي واإلنكسار األلم من نوعاً  نختبر وأن نواجه أن ینبغي

 .به سیقوم من هو العالم ،بل األمر، هذا یفعل لن اهللا إن
 .إرادته لك، وَسُیعطیها لك من خالل كلمتهُ إن اهللا َسُیعلن 

 وٕانَ  كثیرة، رؤى وصاحب َخالقٌ  إلهٌ  اهللا إن. قلبك لوح على إرادته یرسم أن ُیرید اهللا إن
 ونعم، ل،األز  منذ قلبه في موجودة كانت التي الرؤى إلحدى تحقیقاً  كان ووجودنا َخلَقنا سبب
 ُیرید ولكنه الیومیة، حیاتنا قضایا جمیع في وواقعین عملیین أشخصاً  نكون أن ُیریدنا اهللا فإن
 وسیلة بواسطة قلوبنا على الصور رسم خالل من إلینا مشیئتهو  إرادته وُیَحِول ینقل أن

 إن كیف لترى ٣١ و ٣٠ اتاألصحاحو  التكوین سفر إلى ُأنُظر. كلمتهُ  ُتسمى التي اإلعالم
 خاصة كلمة إعطاء خالل من مرئي وواقع حقیقة إلى لیعقوب ومشیئته إرادته َحَولَ  اهللا

ْقَطاءِ  الغنم قطعان بخصوص ُحلماً  یرى بأن له والسماح لیعقوب بحاجة إلى  إننا. َواْلَبْلَقاءِ  الرَّ
بإمكاننا أن نمیل إلى أن َنحتاَط ألنُفسنا وأن . المزید من الثقة بالرب وأن ننفتح له أكثر فأكثر
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، ولكن یجب علینا أن نتعلم ومحدود تفكیر تخطیطي نكون حذرین جدًا وأن یكون لدینا نمط
ونفهم بأن األعمال الخارقة للطبیعة َتنَبُع من الصور التي  دركبعض الدروس الُمهمة وأن نُ 

 وٕاننا، إن الصور المرسومة والمطبوعة على القلب هي لغة الروح القدس. ُرِسَمْت على القلب
هو الذي یقوم برسمها وطباعتها بأنه الرسوم و  بحاجة فقط إلى التأكد بأن اهللا هو مصدر تلك

 .على قلوبنا ولیس إلٌه آخر غیرُه، وال حتى أنُفَسنا
 !لتكن ال إرادتي بل إرادتك

من األحیان فإن المؤمنین وحتى الذین تبدو نوایاهم حسنة وجیدة یسقطون في  في كثیرٍ 
ح له بالتدخل إلتمام االسم إستشارة اهللا أوة لسلوكهم بإرادتهم الشخصیة دون الفخ نتیج

 ٢١: ١٩، سفر األمثال )َتْثُبتُ  ِهيَ  الرَّبِّ  َمُشوَرةُ  َلِكنْ  َكِثیَرةٌ  َأْفَكارٌ  اِإلْنَسانِ  َقْلبِ  ِفي( .إرادته
 قصة حول ركزإن قصة الكتاب المقدس التي ُتعطي أفضل توضیح لهذا األمر تت

ودعاُه لیخرج هو  ١٢لقد جاء اهللا ألبرام في سفر التكوین . إبراهیم، وٕاسماعیل، وٕاسحق
أعماله التجاریة وأمواله وأصنامه وطریقته في العبادة وذلك لكي یخلق من جمیع وعائلته و 

وهذه ستكون شعب إسرائیل، الیهود، وفي النهایة ، "عائلة اهللا"خالله عائلة جدیدة ُتدعى بـ 
 .بالمسیح، جسد المسیح الذي َتَم َتطعیُمُه في عائلة اهللا الروحیة المؤمنین

  أنخصوص ب اً ظهر اهللا ألبرام مرًة ُأخرى، وقد ناقشا معًا موضوع ١٥في سفر التكوین 
 َوَماِلكُ  َعِقیما َماضٍ  َواَنا ُتْعِطیِني َماَذا الرَّبُّ  السَّیِّدُ  ایَُّها«: اْبَرامُ  َفَقالَ (یكون إلبراهیم نسًال 

؟ اِلیَعاَزرُ  ُهوَ  َبْیِتي  َواِرثٌ  َبْیِتي اْبنُ  َوُهَوَذا َنْسال ُتْعِطِني َلمْ  انَّكَ «: اْیضا اْبَرامُ  َوَقالَ  »الدَِّمْشِقيُّ
 اْخَرَجهُ  ثُمَّ  »َیِرُثكَ  ُهوَ  اْحَشاِئكَ  ِمنْ  َیْخُرجُ  الَِّذي َبلِ . َهَذا َیِرُثكَ  ال«: اَلْیهِ  الرَّبِّ  َكالمُ  َفاَذا .»ِلي
 َهَكَذا«: َلهُ  َوَقالَ . »َتُعدََّها انْ  اْسَتَطْعتَ  انِ  النُُّجومَ  َوُعدَّ  السََّماءِ  اَلى اْنُظرْ «: َوَقالَ  َخاِرجٍ  اَلى

 ٦-٢: ١٥، سفر التكوین )ِبرّا َلهُ  َفَحِسَبهُ  ِبالرَّبِّ  َفاَمنَ . »َنْسُلكَ  َیُكونُ 
في  جداً  ُمَتَقِدمٌ من نسله وهو  یه طفالً سُیعط برام أن یفهم كیف أن اهللاألم َیُكْن بإمكان 

مشیئة اهللا لقد كان أبرام یعلم . البتة مرأته سارة كانت عاقرًا وال تستطیع اإلنجاباالِسْن و 
، وبالتالي، فقد قام بتجهیز الوعدعتقد بأن الوقت قد حان إلتمام ذلك اوٕارادته، وقد تصور و 

هو فل وتحقیق وعد اهللا له بالطریقة التي رآها ه الشخصیة الخاصة إلنجاب الطتوٕاعداد خط
جاریتها بأن ُینِجَب أبرام طفًال من ) برامأزوجة ( َساَرايُ ، وتستمر القصة وتقترح لذلك ُمناسبة

لقد كان إسم ذلك الطفل . ُأمًا لذلك الطفل َهاَجرُ وأن ُتصبح  ،"َهاَجرُ " ْسُمَهاإ المصریة التي
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ختارُه اهللا اإال إنه لم َیُكْن الشخص الذي  اْسَماِعیلَ ، وبالرغم من إن اهللا قد َأَحَب اْسَماِعیلَ 
 .عائلته إسرائیل التي جاء المسیح أیضًا من نسلها وتأسیسلخلق 

والذي كاَن نتیجًة وثمرًا  اْسَماِعیلَ وقد َتَبَیَن بأن جمیع الدول العربیة جاءت من نسل 
المسیحیة جاءت من نسل إسحق  إسرائیل، ویسوع، وجمیعإن شعب . لخطة أبرام الشخصیة

. هو والتي كانت ُجزءًا من خطة اهللا نفسه وعملهُ  ،للطبیعة ُمعجزیة وفائقةالذي ُولد بطریقة 
إن اهللا ُیرید . إن اهللا یهتم بخالص اُألمم وجمیع الدول العربیة من خالل إبنه یسوع المسیح

 .َطَعَمنا نحن أیضًا أنا وأنت في كرمتهِ  تطعیم الجمیع في عائلته السماویة كما
لقد كان . إن اهللا لم ینتهي إلى هذا الحد مع أبرام، بل دعاُه أیضًا بإسٍم جدیٍد وهو إبراهیم

لقد جاء اهللا إلى إبراهیم بعد مرور سنین عدیدة وتكلم ! لدى اهللا ُخَطٌط ُأخرى، أي ُخَطِطِه هو
ُیَسِجُل لنا كیف إن اهللا  ١٧إن سفر التكوین . معه بخصوص أغراضُه وخططُه الُمستقبلیة

مرأته قد وصال إلى الِسْن الذي ال اعندما كان هو و ظهر ثانیًة إلبراهیم في زمان الحیاة 
 .وعدهما اهللا بأنه َسُیعطیُهما نسًال بوالدة إسحق الُمعجزیةقد و  ،ُیمكنهما اإلنجاب فیه فیما بعد

 الْبَراِهیمَ  َوَوَلَدتْ  َساَرةُ  َفَحِبَلتْ . َتَكلَّمَ  َكَما ِلَساَرةَ  الرَّبُّ  َوَفَعلَ  َقالَ  َكَما َساَرةَ  الرَّبُّ  َواْفَتَقدَ ( 
 الَِّذي َلهُ  اْلَمْوُلودِ  اْبِنهِ  اْسمَ  اْبَراِهیمُ  َوَدَعا. َعْنهُ  اهللاُ  َتَكلَّمَ  الَِّذي اْلَوْقتِ  ِفي َشْیُخوَخِتهِ  ِفي اْبنا

 ٣-١: ٢١، سفر التكوین )»اْسَحاقَ « َساَرةُ  َلهُ  َوَلَدْتهُ 
إن الدرس الذي ینبغي أن نتعلمُه من هذه القصة هو بأننا في حاجة إلى أن نسمح هللا 
بأن ُینجز وُیكمل وُینفذ جمیع وعودُه لحیاتنا كما ُیرید هو وبحسب إرادته ومشیئته الصالحة 

، وبالطبع، ینبغي علینا نحن أیضًا أن نعمل وأن ندرس لحیاتنا وبحسب توقیته الُمناسب لذلك
وأن نسمح لمشیئته  ،هللاأمام جمیع رغباتنا وٕارادتنا  َنَضعَ علینا أیضًا أن وأن نجتهد، ولكن، 

 كان ینبغي على إبراهیم أن یكون لدیه هذا اإلتجاه وهذا الموقف .أن تتم من خاللناهو 
 . أیضاً 

أفهم وُأدِرُك بأنك  نينإ هي، إنني أعرف وعدك لحیاتي، و یا إل: "كان ینبغي علیه أن یقول
  تُ أُترید أن یكون لي طفًال من نسلي، وال ُیمكنني رؤیة كیفیة حدوث ذلك، وُربما أكوُن قد أس

إنني َأَضُع رغبتي وِطلبتي هذه ووعدك لي على . فهمك، أو ُربما قد یكون لدیك شیئًا آخرًا لي
لن أتجرأ حتى بلمس هذا  إنني. المذبح، وأسألك أن تَُتِمُمها لي إذا ُكنت ُترید ذلك لحیاتي
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ك، فإن كان هذا األمر منك فسأنَتِظُر إلى حین أن تَُتِمُمُه أنت بنفسك األمر لُمساعدت
 ."وبطریقتك وبمشیئتك

ستغالل الناس والظروف للحصول على ما ُنریدُه، وٕان ابحاجة ألن نرفض التالُعب و  إننا
إن هذا َسَیضَمُن . نخاف من عمل ذلكأن ولن یفعل ذلك، وینبغي علینا أن نخشى و  اهللا ال

 وُربماالندم واألسف بسببه، الُحزن و ب سیجعلنا نشعرفي حیاتنا والذي " إسماعیل"عدم خلق 
 .ٕالى األبدمدى الحیاة و یكون ذلك 

إرادتي  فیما إذا كان األمر نابٌع من ختبارالفحص و َتَبعُتها االتي  مبادئإن إحدى أهم ال
طریقة تعلمتها عندما ُكنُت ُأبِحُر في الُجُزر خالل كان من  ، وذلكإرادة اهللالشخصیة أم 

نبدأ في الدخول إلى المیناء وكان ُهناك حذرًا لقد ُكنا . من الكاریبي اُألخرىالعذراء والمناطق 
 فقد ذلك، ومع ،المیناء مدخل أنحاء جمیع في الُمنتشرة مرجانیةال عابشُ شدیدًا بسبب وجود ال

 مافی نعرف أن خالله من ُیمكننا كان والذي البیاني لرسمبا ُمخطط أو خریطة بحوزتنا كان
 وعالمة قراءة ُیعطینا كانإذ  ،ال أم المیناء لمدخل والُمحاذي الُمستقیم الخط على ُكنا إذا

 سبیل وعلى، المیناء لمدخل الُمستقیم المسار لتحدید المنطقة في التي للحدود واضحة
 خزان أم ما، كنیسةً  طریقنا في ُهناك كان إذا فیما وُیرینا لنا یكشف الُمخطط كان لقد المثال،
 .الُمحیطة المنطقة في للبلدیة دار أم للمیاه،

 ُمستقیم خط مستوى على الثالث النقاط هذه كانت إذا مافی نرى أن ستطاعتنااب وكان
 الدخول بإمكاننا كان إذا ما ُیرینا كان والذي) البیاني الرسم( الُمخطط ذلك خالل من واحد
 أو ثالثة أضع أن ُأحب فأنا أیضًا، الروحي للعالم وبالنسبة ال، أم المیناء ذلك إلى بأمان
 آمناً  فیه أسُلكُ  الذي والطریق السبیل كان إذا مافی ومعرفة كتشافال إرشادیة بنود أربعة

 :لحیاتي اهللا وخطة مشیئة وضمن ومضموناً 
 .ُأرید أن أسمع من كلمة اهللا شخصیاً . ١
 .ُأرید أن أسمع من الروح القدس. ٢
ما یقوله التوافق مع التراصف و ُأرید أن أرى الظروف الُمناسبة والُمالئمة تبدأ في . ٣

 .لي اهللا
قراري  ِصَحةَ  تؤكد وُتجِزم )الكنیسة التي أنا عضٌو فیها(ُأرید أن أرى جسد المسیح . ٤

 .هذا
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 .الفكر -الخطوة الخامسة هي المنارة الذهبیة والتي ترمز إلى الذهن 
خیمة اإلجتماع نحو مكان حضور اهللا َمسَكْن في هذه الخطوة من مسیرتنا خالل 

ي علینا أن نقوم بتجدید وتغییر أذهاننا وأفكارنا القدیمة لتكون بحسب ینبغ) محضر اهللا(
ُتخبرنا بأن الذهن أو الفكر هو ساحة  ٦-٤: ١٠إن رسالة كورنثوس الثانیة . أفكار المسیح

وتقول لنا بأن الحصون، واألفكار، والظنون واألوهام والخیاالت تأُسُر الحرب الروحیة، 
إن هذه األفكار تكذب علینا بخصوص صالح . حقیقیةمعرفة  أفكارنا وتمنعنا من معرفة اهللا

إن الشیاطین یشتكون علینا باستمرار . العظیمة وقوته تجاهنااهللا ونعمته ومحبته الُمَخِلصة 
فهم یرتكبون اإلثم والذنب وُكل ما ال  ،أنصاف الحقائق ِبواِبٍل منوُیمِطروَن أفكارنا دائمًا 

ِهموننا بأنه علینا أن نؤدي بعض األعمال لُنرضي اهللا ویو بالخوف، نشعر  جعلوننایلیق وی
إن سفر إشعیاء ُیخبرنا بأن اهللا یستبدل فكرنا الطبیعي بفكر الروح القدس، وبمعنى . القاسي
ُهناك . الرَّبِّ  َوَمَخاَفةِ  اْلَمْعِرَفةِ  ُروحُ  َواْلُقوَّةِ  اْلَمُشوَرةِ  ُروحُ  َواْلَفْهمِ  اْلِحْكَمةِ  ُروحُ  الرَّبِّ  ُروحُ آخر، 

 .وجودنا وصمیم ي أصل وجوهرهقولُه ُهنا ألن أفكارنا وأذهاننا ن أن الكثیر الذي ُیمكن
 ولكن، كیف؟ ! علینا أن نبدأ في تحریر وٕاطالق أذهاننا

فقد إعتدنا على األكل من شجرة معرفة الخیر والشر، والتي  خطیةعندما ُكنا عبیدًا لل
، واآلن ینبغي علینا أن نأكل من شجرة الحیاة والتي هي عن اهللا تقل بذاتهُتمثل فكرنا الُمس

تخاذ القرار، ولكنني اآلن أستخدم فكري وذهني ألجل القد أبَطلُت إسلوب التفكیر و . كلمة اهللا
 ! ستماع والطاعةغرض اهللا الُمعطى لي، وذلك من خالل اال

فلن  ،في طریقه إلى دمشقوهو  عندما نرى بالحقیقة مجد اهللا كما فعل الرسول بولس
وقد تتسائل  ،"؟یا رب، ما ترید مني أن أفعل"نقوم بالتفكیر فیما بعد، بل سنقول بكل بساطة 

، أقول "هُأصِبُح مثل اإلنسان اآللي عندومواهبي و  اتيأخسر إبداعأن  ُربما ُیرید اهللا: "وتقول
، ومع ذلك، فهو تماماً أیضًا إن اهللا ُیریدك أن تكون ُمبدعًا وُمبتكرًا كما هو . إطالقاً  كال: لك

 .وأن یكون هو مصدرها ومنبعها ُیرید أن یؤلف وُیصیَغ أفكارك الخالقة والُمبدعة
 الذهن بالمنارة الذهبیة؟ -لماذا ُیرمز إلى الفكر 

القوة الكامنة في أفكارنا وأذهاننا  علینا أن نستخدم". الشهادة"عادًة ما ُیرمز إلى المنارة بـ 
تحتوي ألنها  إن المنارة ترمز أیضًا إلى الروح القدس. للتكلم بكلمة اهللا كشهادة ضد العدو

عندما خلق اهللا آدم وحواء قال بأنه ُیمكن لهما أن یلمسا جمیع األشجار . الزیت والنار على
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أؤمن بأن كلمة  إنني. التي في الجنة، ولكن، ال ُیمكنهما األكل من شجرة معرفة الخیر والشر
شجرة معرفة الخیر والشر، وٕان أذهاننا وأفكارنا ال ن أذهاننا هي بأهي شجرة الحیاة، و اهللا 

ُنُه لم َیُكْن آدم بحاجة إلى تلك المعرفة التي ُتَمكِ . تستقي التوجیهات واإلرشادات من روح اهللا
من تقریر ما هو خیٌر وما هو شٌر، فلو كان آدم قد قرر اإلتحاد مع اهللا والحیاة معه في 

، ولكن آدم إختار وحدانیة لكان قد أدرك ذلك الفرق بین الخیر والشر بالَحْدس والبدیهیة
تخاذ قراراته الشخصیة فیما یجب أن یفعله وما ال ابطبیعته اإلستقالل عن اهللا، وبذلك، قام ب
نه أراد فقط أن یكون ُمستقًال كشریرًا وسیئًا، لإنسانًا یفعله، فلم َیُكْن في رغبة آدم أن یكون 

 .عن اهللا
 ؟العقل - األصلي لوظیفة الذهن أو الفكر والهدف ماذا كان القصد

من الُمفترض لنا أن نستخدم عقولنا وأذهاننا، ولكن إرشاد اهللا وتوجیهه یفوق ویتجاوز 
عندما خلصك اهللا فهو لم یلغي وجود ذهنك ولم َیُقم بإزالته، ولكن، . لعاديالمنطق البشري ا

إنه القوة المخفیة لمصیر اإلنسانیة ألن أفكارك . إن الذهن هو أداة وآلة الفكر. قام بتجدیده
ُتحدد تصرفاتك وسلوكیاتك وجمیع أفعالك، وبالتالي ستتحول إلى عادات، والعادات بدورها 

 .تتحول إلى شخصیة
 شخصیة -عادة  -سلوك  -فكر 

المعلومات  ستقبالاللقد خلقنا اهللا بطریقة ُیفترض من خاللها أن نستخدم أذهاننا وأفكارنا 
األرض من خالل حواسنا الخمسة، ولكن ُیفترض أن  إلبقائنا على قید الحیاة فيالالزمة 

 .أرواحنا بواسطةنحصل على تلك المعلومات من العالم الروحي الحقیقي 
 .خوذة الخالص

تحتاج إلى الخالص من الذكاء والنباهة والفطنة الذاتیة، والخالص أیضًا من  أذهانناإن 
من بدًا أ نتمكنالسماح ألذهاننا وأفكارنا من أن تحتل مكانة اهللا في حیاتنا، وبدون هذا، فلن 

: ١٢رومیة رسالة (أن نختبر وأن نحیا بحسب إرادة اهللا الصالحة والمرضیة الكاملة لحیاتنا 
من األحیان فإن هذا األمر لیس شیئًا نستطیع أن نفعلُه بُمفردنا أو أن  وفي كثیرٍ ، )٢-١

، من خالل اإلجتیاز في مجموعة "إنكساراً "نتخلى عنه طوعًا، فعادًة ما یستلزم ذلك األمر 
ا أفكارنُمجرد السلوك بحسب ما هو أبعد بكثیر من التي تأخذنا إلى الُمختلفة من الظروف 
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وحینئٍذ فقط، سنتمكن من أن نكون هادئین وأن ننتظر اهللا بهدوء لیتلكم الشخصیة المحدودة، 
 .هامن خاللفي حیاتنا و إلینا، وأن نلتزم بالصمت بینما هو یعمل 

 .بحسبهِ نعمل نحیا و وأن وطاهٌر  بحاجة ألن یكون لدینا خیاٌل ُمقدٌس  إننا
إن . إلى العمى ما لم ُنكرسه وُنخصصه بالكامل هللا ولكلمتهُ  یقودناإن خیالنا ُیمكن أن 

لكي بالكامل الخیال هو أحد العوامل القویة جدًا والمؤثرة التي صممها اهللا لتكون خاضعة له 
با على كتُ إذا َسَمحنا للشیطان أو العالم بأن یَ . ُه هوأن یرسم ویكتب علیها ما ُیرید یتمكن من

  .تأكید َسُنصاُب بالعمى، وٕان اآلیات الكتابیة التالیة َتشَهُد بذلك، فبال)ُمخیلتنا(خیالنا 
 ِإَناَرةُ  َلُهمْ  ُتِضيءَ  ِلَئالَّ  اْلُمْؤِمِنیَن، َغْیرِ  َأْذَهانَ  َأْعَمى َقدْ  الدَّْهرِ  َهَذا ِإَلهُ  ِفیِهمْ  الَِّذینَ ( 
 ٤: ٤كورنثوس الثانیة ، رسالة )اهللاِ  ُصوَرةُ  ُهوَ  الَِّذي اْلَمِسیِح، َمْجدِ  ِإْنِجیلِ 
 َطاَعةِ  ِإَلى ِفْكرٍ  ُكلَّ  َوُمْسَتْأِسِرینَ  اِهللا، َمْعِرَفةِ  ِضدَّ  َیْرَتِفعُ  ُعْلوٍ  َوُكلَّ  ُظُنوناً  َهاِدِمینَ ( 

 ٥: ١٠، رسالة كورنثوس الثانیة )اْلَمِسیحِ 
وفي إذا تعودنا على التركیز دائمًا على الماضي السلبي فسنظل ُمقیدین ومربوطین به، 

 الوطن َذِلكَ  َذَكُروا َفَلوْ : (أ تقول١٦-١٥: ١١رسالة العبرانیین . مؤكداً " سنعود إلیه"النهایة 
 َلُهمْ  َلَكانَ  ،"هجروه الذي الوطن إلى الحنین" به التفكیر في ستمروااو  ِمْنهُ  َخَرُجوا الَِّذي

 الذي الوطن" َسَماِوّیاً  َأيْ  َأْفَضَل، َوَطناً  َیْبَتُغونَ  اآلنَ  أنهم هي الحقیقة َوَلِكنِ  .ِللرُُّجوعِ  ُفْرَصةٌ 
ینبغي أن ُنركز فقط على األمور  ".الُنسخة الموسعة للكتاب المقدس"، )..."السماء في

 .األفضل والحسنة التي َأَعَدها اهللا لنا، ولیس على سقطات وفشل الماضي
ُكنا ال ُنركز على النواحي واألمور اإلیجابیة فبالتأكید فإن أذهاننا ستتجه إلى الجانب  نإ

 نتظارٍ ا ُیعتبر في حالةاآلن  فهو، أیضاً  سلبيٌ  إذا كان ذهنك وتفكیرك سلبیًا، وخیالك. السلبي
 .لُمَحِفٍز خارجٍي لیشغلهُ 

إن النظرة اإلیجابیة وباألخص على كلمة اهللا ضروریة جدًا ألجل عملیة ومرحلة الُنصرة 
 ِلْلَعَملِ  ِلَتَتَحفَّظَ ، َوَلْیالً  َنَهاراً  ِفیهِ  َتْلَهجُ  َبلْ ، َفِمكَ  ِمنْ  الشَِّریَعةِ  َهِذهِ  ِسْفرُ  َیْبَرحْ  الَ (. والَغَلبة
، ٨: ١سفر یشوع  ،)ُتْفِلحُ  َوِحیَنِئذٍ  َطِریَقكَ  ُتْصِلحُ  ِحیَنِئذٍ  َألنَّكَ . ِفیهِ  َمْكُتوبٌ  ُهوَ  َما ُكلِّ  َحَسبَ 

، ُأنُطْق بفمك، َتَحَدثْ ، َتَكَلمْ : في هذا الُجزء تعني" َتْلَهجُ "فإن كلمة  وبحسب الفهرس الشامل
 . درس بإمعانإ َتَخیل و 

۱٥۲ 
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فهي . تمضغ الطعام وَتجَتُرهُ لقد سمعُت بأنه قیَل بأن التأُمل أو الَلهج ُیشِبُه الَبقرة التي 
ینبغي . هذه العملیة مرارًا وتكراراً ب قومتتقیأ الطعام وُتلقیِه، ثَُم ترجع تمضغُه ثانیًة، وهكذا ت

علینا أن نقوم بنفس الشيء مع كلمة اهللا، وقریبًا سنتمكن من التفكیر بنفس طریقة وٕاسلوب 
 !ُیفاجئنافكر اهللا، وسنكون قریبین جدًا منُه، وٕان هذا األمر سَ 

 الفكر -حصون الذهن 
ُصِمَمْت  ن تلك الحصونإ إن الشیطان قادٌر على بناء حصون في أذهاننا وأفكارنا، و 

إن الملكیة . حیاتنا من خاللخصیصًا لحمایة ُممتلكاته الخاصة التي ُیمكن أن یكتسبها 
الخاصة بالشیطان قد تكون ببساطة ُمجرد طریقة التفكیر الجسدي والعالمي والشهواني، أو 

ُمجرد بؤمن بأن أي شيء یبدأ أ إنني. قد یرتقي الحصن إلى ُمستوى التأثیر الشیطاني نفسه
وفي النهایة  فكرة جسدیة في أذهاننا، وٕاذا َسَمحنا لتلك الفكرة أن تنمو فستتحول إلى عادة،

 .بذلك الشخص من خاللهاسُیمسك بها الشیطان ویتحكم 
معه، رسالة  إذا تشاركنا وتعاوناإن یسوع هو حامینا والُمدافع َعنا، وهو َسَیحمینا 

 ٥-٤: ١٠كورنثوس الثانیة 
هي الشعور  في الذهن إن أحد العالمات واألدلة األساسیة على وجود حصون شیطانیة

ما َیسُلُك ویتصرف بطریقة بالیأس والَعجز، وهي تتسبب في جعل الشخص الُمَسیَطر علیه به
 ذيختیار السلوك وٕاسلوب الحیاة الاال ُترضي اهللا دون أن یكون قادرًا حتى على شریرة 

تمامًا الشخص وتقضي علیها  ةإن الحصون الشیطانیة بإمكانها أن تُبِطَل إراد. رضي اهللایُ 
 .وتجعلها عدیمة الفعالیة والنشاط

 :كیف ُیمكن للحصون الشیطانیة أن تحصل على موطيَء قدٍم في حیاتك
 .خطیئتك الشخصیة. ١
خطایا األسالف  -التي من قبلك  األجیالأي الخطایا التي مارستها (الخطایا الجیلیة . ٢

 ).السابقین
 .التي في العالم خطیةال. ٣
 .ضطهادالُظلم واالاألحمال واألثقال أو . ٤
 .من خالل وجود صنم في حیاتك. ٥

۱٥۳ 
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، وٕان هذا النوع من العالقات بإمكانه أن "رباط روحي ُمعین"بسبب وجود رابطة . ٦
 !یتسبب في بناء حصون شیطانیة قویة جداً 

 ).بصورة عامة الُسلطان(التمرد ضد الُسلطة . ٧
طبعًا باستثناء (الُمختلفة أو الناس ُیمكن أن نكون مسؤولین عن كوننا عبیدًا لألشیاء . ٨

 ).تلك المسائل والقضایا التي لها عالقة بطفولتنا
ُیمكن أن ُنصبح عبیدًا ألي شخص، أو أي شيء نجعله ُیسیطر علینا أو نستسلم 

 ١٦: ٦ونخضع له، رسالة رومیة 
 ُترى، ما هو الحل إذًا؟

 الَِّذینَ  ِلْلَیُهودِ  َیُسوعُ  َفَقالَ (. ةالحقیقی إلیك ما قالُه یسوع لكي تحصل وتنال على الُحریة
 َواْلَحقُّ  اْلَحقَّ  َوَتْعِرُفونَ  تَالِمیِذي َتُكوُنونَ  َفِباْلَحِقیَقةِ  كَالِمي ِفي ثََبتُّمْ  ِإنْ  ِإنَُّكمْ «: ِبهِ  آَمُنوا

ُرُكمْ   ٣٢-٣١: ٨، بشارة یوحنا )»ُیَحرِّ
هي " ستمرارالثبات واال"كلمة إن . ینبغي علیك أوًال أن تستمر على الثبات في كلمته

أن نستوطن ونسكن في كلمته و ، اإللتزام، اإلستقرار: كلمة قویة وفعالة جدًا، وهي تعني أن
إنها ال تعني ُمجرد النظر في كلمته مرًة واحدًة في اإلسبوع، أو  .في كلمته ُنقیم باستمراروأن 

. حتى خمسة دقائق في الیوم، بل تعني، أن نؤسس حیاتنا بالكامل وأن ُنثبتها على كلمته
، )»اللَّهِ  َفمِ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َكِلَمةٍ  ِبُكلِّ  َبلْ  اِإلْنَسانُ  َیْحَیا َوْحَدهُ  ِباْلُخْبزِ  َلْیَس : َمْكُتوبٌ «: َفَأَجابَ (

، "الریما: "تعني" َكِلَمة"إن الكلمة الُمستخدمة ُهنا في هذا الشاهد الكتابي لـ، ٤: ٤بشارة متى 
ینبغي علیك . جداً  كلمة شخصیة یتكلم بها یسوع لك بصفة خاصة وشخصیة: تعني الریماو 

ومن َثَم علیك ، لحیاتك منهُ  "ریما"تتمكن من إستقبال كلمة  يأن تقضي وقتًا كافیًا مع اهللا لك
لیسوع، وهذا یعني أن تكون في إتحاد وشركة دائمة معه، وأن " تلمیذاً "أن تتعهد بأن تكون 

تطرح عنك الكبریاء إنها تعني أیضًا أن . یكون هو ُمعلمك الشخصي في كل شيء
یسلك الطریق معك وأن واإلفتخار والسماح هللا الذي یعرفك أكثر مما تعرف أنت نفسك بأن 

 .مشیئته من خاللكُیتمم 
، ألن الذي مع الرب، تذكر بأنه یفعل ذلك ألنه ُیحبك التأدیبعندما َتسیُر في طریق 

 .إبٍن یقبلهُ  ُكلَ  دَ جلِ ُیحبه الرب یؤدبُه ویَ 

۱٥٤ 
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: َیُسوعُ  َلهُ  َقالَ (. والحق سوف ُیحررك ،أنك ستعرف الحقبإن النتیجة النهائیة ستكون 
  ٦: ١٤بشارة یوحنا ، )ِبي ِإالَّ  اآلِب  ِإَلى َیْأِتي َأَحدٌ  َلْیَس . َواْلَحَیاةُ  َواْلَحقُّ  الطَِّریقُ  ُهوَ  َأَنا

شخصیة، وقریبة وحمیمة مع عالقة  كإن وجود. إن معرفة یسوع هي معرفة الحق ذاتهُ 
 . یسوع هي الشيء الوحید الذي َسُیطِلُقَك ُحراً 

َیطُرُد منك الشیاطین إن اهللا سیستخدم العدید من الُطُرق إلیصال هذه الُحریة لَك، فقد 
ُیخرجها ویطردها إلى خارج تأثیر حیاتك، أو قد یأخذك خالل عملیة طویلة جدًا ُمباشرًة، و 

 .للحصول على الحریة من خالل أن َیسُكُب كلمتُه بغزارة في حیاتك
 وأاإلحالل  من خالل مبدأ وعملیةختبرت التحریر قد إبالنسبة لتجربتي الشخصیة ف

لقد ُكنت أسُكُب كلمة اهللا بإستمرار في وعائي، وكل ما لم یُكن من اهللا في حیاتي . اإلزاحة
هي مثاٌل واضٌح عن  ١٦: ٨بشارة متى إن . كان یخرُج خارجًا، ومن ضمنها الشیاطین

 َمَجاِنینَ  ِإَلْیهِ  َقدَُّموا اْلَمَساءُ  َصارَ  َوَلمَّا(: كیف كان یسوع یطرد الشیاطین بكلمته إذ تقول
إن الفكرة الرئیسیة ُهنا هي بأن  ).َشَفاُهمْ  اْلَمْرَضى َوَجِمیعَ  ِبَكِلَمةٍ  اَألْرَواحَ  َفَأْخَرجَ  َكِثیِرینَ 

 .بعقلیة وذهن الروح القدس أن نستبدلهاُنضِعَف العقلیة الجسدیة وُنمیتها جوعًا و 
 .تحریرصالة من أجل ال

 .المسیحبأكد إیمانك شخصیًا . ١
أؤمن بأنك إبن اهللا والطریق الوحید  إنني .أعترف بأنك إلهي إننيربي یسوع المسیح، 

إلى اهللا، وقد ُمَت على الصلیب من أجل خطایاي، وُقمت ثانیًة من األموات لكي أتمكن من 
 .الحصول على الُغفران والحیاة األبدیة

 .إَتِضعْ  -تواضع أمام اهللا . ٢
أتخلى وأترك كل كبریاء وَتَدُیْن وبر ذاتي وأیة كرامة لم تأتي منك ولست أنت  إنني

 .مصدرها، ولیس لي اإلستحقاق في طلب رحمتك إال بسبب موتك بدًال مني
 .معروفة -تعرفها  خطیةإعترف بأیة . ٣

واآلن . أعترف بجمیع خطایاي أمامك، ولن أتمسك بها ولن أعود إلیها مرًة ُأخرى إنني
 .عترف بها جمیعهااُأكتب الخطایا على ورقة و 

 
 

۱٥٥ 
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 .ُتْب عن جمیع الخطایا. ٤
وأعود إلیك من جدید یا إلهي  وأتخلى عنها أتوب عن جمیع خطایاي، وأتركها إنني

 .طالبًا منك الرحمَة والُغفران
 .میع الناسإغفر لج. ٥
 ٕانني و . ي ُأَقِرُر وبمحض وكامل إراداتي أن أغفر لكل من أساء إلَي وتسبب في ُجرحينإن

  واآلن .وُاخِرُجها خارج قلبي وحیاتي بالكامل أطرُح عني كل مرارة وشعور باإلستیاء والكراهیة
 .الخطایا على ورقة وٕاعترف بها جمیعها بْ ُأكتُ 

 .في حیاتك خاطئكسر ُكل سحر وَتَدُیْن إ. ٦
أتُرُك وأتخلى عن  ٕاننيأقَطُع ُكَل إتصاٍل كان لي مع السحر وُكَل َتَدُیٍن كاذٍب، و  إنني

أعترف وأترك  إنني. جمیع األعمال الشریرة الشیطانیة وجمیع األرواح الشریرة في حیاتي
. الباروأتخلى عن ُكل ُممارسات سحریة وخطایا وُأمِقُتها وُأبِغُضها أمامك یا إلهي القدوس و 

واآلن ُأكتب . أطرح عني ُكَل تأثیراٍت سحریٍة وشیطانیٍة جاءت بسبب أسالفي وأجدادي إنني
 .الخطایا على ورقة وٕاعترف بها جمیعها

 .ُكْن ُمستعدًا وجاهزًا للتحرر من ُكل لعنة على حیاتك. ٧
عنة ربي یسوع، أشكرك ألنك على الصلیب قد ُجِعلَت لعنًة ألجلي لكي تفتدیني من ُكل ل

أتبرأ من ُكل لعنة جاءت  إنني. َأِرَث بركات اهللا جمیعهاعلى حیاتي، ولكي یكون بإمكاني أن 
أسألك أن ُتحررني وأن ُتطِلَقني  فإننيإلى حیاتي بسبب أسالفي السابقین، وعلى هذا األساس 

 .ُحرًا ألستقبل التحریر الذي أحتاجُه جدًا في حیاتي
ضد كل الشیاطین واألرواح ُأعلن ثباتي فیك یا إلهي  إنني .ُكْن ثابتًا وراسخًا في اهللا. ٨

أقف ضد وُأقاوم الشیطان وُكل شٍر في  وٕاننيأستسلم لك وأخضع بالكامل لك،  إنني. الشریرة
 .آمین. حیاتي
 .ُأطُردْ . ٩
أنا ، "َتَكَلْم إلیهم ُمباشرةً "اآلن أنا أتكلم لكل الشیاطین التي ُتسیطر علَي وعلى حیاتي و 

أنا ُأصلي بأن أیة قوة أو ! أن تذهبوا بعیدًا عني اآلن بإسم یسوع المسیح أنا أطُرُدُكمْ  مرُكمْ آ
بالكامل  وتُباد أو تقمعني أوَتَمسني بأن تتدمر وتتحطم درة شیطانیة تمتلكني وُتسیطر عليَّ قُ 

ُأخِضُع وُأَسِلُم نفسي، وجسدي، وذهني وفكري، وشخصیتي،  إنني. وُتزاُل عني اآلن

۱٥٦ 
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ُأصلي ُكل هذا بإسم یسوع  إنني. مشاعري، وكل كیاني للرب یسوع المسیح إلهي وُمخلصيو 
 .بالكامل القدیر والعظیم، ومؤمنًا بأنني قد تحررتُ 
 .المشاعر -الخطوة السادسة هي مذبح البخور 

إن المذبح الذهبي الموجود في القدس هو الُجزء والقسم األخیر والتي تسبق مرحلة 
خالل الحجاب األخیر في داخل قدس األقداس إلى محضر اهللا، وهو رمٌز المرور من 
، وسننظر إلیه مبدئیًا من وجهة النظر التي ُتمثل مشاعرنا وعواطفنا وبینما نحن ألموٍر كثیرةٍ 

َنُشُق طریقنا إلى داخل قدس األقداس وحضور اهللا الظاهر والُمعَلن، كما إنه یرمز أیضًا إلى 
 .وعبادتناصلواتنا، وتسبیحنا 

إن . یوجد أمام هذا المذبح حجابًا سمیكًا جدًا والذي یفصل قدس األقداس ومحضر اهللا
ال . رغبة اهللا هي أن تأتي من خالل الحجاب أكثر مما ترغب أنت بذلك، وهو سیجذبك نحوه

 .یوجد إنساٌن طبیعٌي وعادٌي یستطیع أن یأتي إلى ُهنا دون أن یموت
حق ى أسفل لحظة موت یسوع على الصلیب ُمعطیًا إیانا لقد إنشق الحجاب من فوق إل

الدخول إلى محضر اهللا بدمه ُمشیرًا بذلك إلى إن موت یسوع قد أزاَل ذلك الحاجز الذي 
 .وأوجدتُه والذي كان ُیعیُقنا من الدخول إلى محضر اهللا المقدس خطیةصنعته ال

لقد كان بإمكان . وحدُه فقطإن قدس األقداس هو مكاٌن ال یوجد فیه نوٌر إال نور اهللا 
ال غیر، وتحت شروٍط فقط رئیس الكهنة أن یدخل إلى محضر اهللا مرًة واحدًة في السنة 

إن الشخص المسؤول على البخور لهذا المذبح . ختراقهااوبنوٍد ُمعینة وال یحق له تجاوزها أو 
ن أ، وٕان هذا یرمز إلى كان ُیرافق رئیس الكهنة أثناء دخوله إلى قدس األقداس مرًة ُكَل سنةٍ 

وٕان تسبیحك وعبادتك ال یتوقفان عند هذا الحد فقط، بل، یدُخالن إلى محضر اهللا ذاته، 
 .باستمرارأیضًا التسبیح والعبادة ُیرافقاننا في داخل محضره 

الفكر والروح القدس  -إن مائدة ُخبز الوجوه ترمز إلى اإلرادة، والمنارة ترمز إلى الذهن 
إن اهللا ُیرید أن . صفة والخاصیة الُممیزة األخیرة في نفس اإلنسان هي المشاعرإن ال. أیضاً 

إن اهللا ال ُیریدنا أن نكون . في مكانها الُمناسب والُمخصص لها" نحن جمیعاً "تكون مشاعرنا 
عن مشاعره، فهو ُیریدنا أن ُنَعِبَر عن مشاعرنا  التعبیر مثل اإلنسان اآللي الذي لیس بإمكانه

من  یستطیع التعبیرلدیه مشاعر وعواطف قویة  ، وٕان اهللاقنا على صورة اهللالقد ُخلِ . تجاهه
إلى مشاعر جافة جدًا  اإلنسان لقد أدى فساد الجنس البشري إلى تحول مشاعر. خاللها
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إن . على اإلطالق ها وعدم التعبیر عنهاأن یقوم ِبَكتِمها وَكبتَ ووحشیة وشدیدة الغضب، أو 
 .إن هذا باطلٌ . ال األمرین خطأ ولیست هذه إرادة اهللا لمشاعرناكِ 

إن هذا المذبح ُیتیُح لَك الُفرصة إلستبدال مشاعرك القدیمة التي ُأغوَیْت وتلوثت بواسطة 
ا وأصولها والتي تمتد جذوره) مشاعر إلهیة(طبیعتك الجسدیة والعالم بمشاعر ُأخرى جدیدة 

 َوَداَعةٌ  ِإیَمانٌ  َصَالٌح، ُلْطفٌ  َأَناةٍ  ُطولُ  َسَالٌم، َفَرحٌ  َمَحبَّةٌ (...في ثمر الروح القدس والتي هي 
 .إن المذبح هو المكان الذي تموت فیه األشیاء ،أ٢٣-٢٢: ٥، رسالة غالطیة ...)َتَعفُّفٌ 

ال ُیمكن اإلتكال واإلعتماد على تلك  إن المشاعر التي تشعر بها تُبین حقیقتك، ولكن
إن تجارب الحیاة وتركیبتك وطبیعتك التي نشأت علیها ُیتِلفان  .المشاعر وال حتى الوثوق بها

إن بعضًا من مشاعرك . المشاعر والعواطف ویتسببان لها بالضرر في أغلب األحیان
 . ، والبعض اآلخر منها تُبقیك وتحبسك في السجنمحبوسة ومسجونة

عن من خاللها  ُربما تكون المشاعر في الدرجة األولى هي المنافذ التي نستطیع التعبیر
: فشل في التعبیر عن السجون والقیود الداخلیة مثلن، أو في بعض األحیان اخلناو ما في د

الشعور بالرفض، الوحدة، اإلكتئاب، الشعور بالذنب، الشعور بالنقص والدونیة وعدم إحترام 
 .اُألخرىسرة، وٕالى آخره من المشاعر نكیش واإلضطراب، القلوب المُ التشو الذات، 

لقد بكى، وشعر بالُحزن، وناَح، وكان َیِئُن تحت وطأة . لقد كانت لیسوع مشاعر أیضاً 
 .اآلالم، فهو لم یشعر ولم یختبر تلك المشاعر فقط، ولكنه َعَبَر عنها أیضاً 

مشیئة ورغبة اهللا وأن نعمل أعماًال ال ُیمكن لمشاعرنا أن تتسبب في أن نتصرف ضد 
ُترضي اهللا إذا سمحنا لها بأن تتحكم بنا وُتسیطر علینا، وبحسب الترتیب اإللهي، فإن 
مشاعرنا ال ُیمكن الوثوق بها واإلعتماد واإلتكال علیها لحین أن تموت بالفعل مع أذهاننا 

أن تكون حقیقیة  نبغي، ویریةوٕارادتنا، وحینئٍذ فقط ُیمكننا أن ُنعبر عن مشاعرنا بكل حُ 
، فقد َوَضَع "الذي لم یولد من جدید"یختبر الخالص والتجدید  الذي لمإن الشخص . وواقعیة

لیست  ، وهذهمشاعره على العرش، وسمح لمشاعره أن تتحكم بذهنه وأفكاره وٕارادته وجسدهُ 
إلرادة والذهن إن المشاعر یجب أن تكون هي النتیجة ل .مشاعرنا جهةهي مشیئة اهللا من 

والتي یجب أن تكون خاضعة وُمكرسة هللا، وعندئٍذ فقط ُیمكن للمشاعر التي ُیعطیها اهللا 
 .لإلنسان أن تكون كاملة وصحیحة وجیدة ونقیة
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 .إن اهللا هو إله القلب
تمتع بحضورك معه في محضره، وٕان حضورك لن یكون حقیقیًا وصادقًا ما لم سإن اهللا ی

ینبغي علیك أن . في داخل قلبك ینبغي علیك أال تكتم وتكبت مشاعرك. ُتعبر عن مشاعرك
 إنك . تسمح لمشاعرك أن تسود وُتطَلَق بحریة مع یسوع وبینما أنت تتمتع بالشركة معه

 ما هو ُمشوهٌ كل و ، أیضاً  بحاجة ألن ُتعطي لیسوع كل ما هو جید وما هو سيء ورديء
ٍص ال یسمح لمشاعره بأن تخرج وتظهر كما ال ُیمكنك أن تكون بالحقیقة مع شخ. وقبیحٌ 
شریكة الحیاة / إن ذهن وفكر وٕارادة شریك. ، إذ تشعر وكأنك ُكنت مع آلٍة أو جهازٍ هيَّ 

/ ، ولكن، كیف سیكون شعورك إن قالمهٌم جداً ضرورٌي و  ُیمكن أن ُتَكَرَس لك وهذا أمرٌ 
، "ك بكامل ذهني وفكريحبك بكامل إرادتي ورغبتي، أحبإ: "شریكة حیاتك/ قالت لك شریك

یكتم ویدفن مشاعره  و، وهنظرة جامدة في عینیهإال توجد ال و  ،دون أن َینِطَق شیئًا من فمه
ولم  أؤمن بأنك لم َتُكْن بالحقیقة مع ذلك الشخص، إنني !إطالقاً  هابالكامل دون التعبیر عن

 .تتواجد في محضره على اإلطالق
 أین أنت یا اهللا؟

ألن یختبر ملئ حضور اهللا وذلك یتضمن  شدیٌد وكاِمنٌ إن ُكَل إنساٍن لدیه إحتیاٌج 
أؤمن بأنه في ُمعظم القضایا والمسائل فإن اهللا ال ُیمكنه أن  فإنني، ومع ذلك، مشاعره أیضاً 

الزواج، أو إرتباط أن هذا بالضبط ُیشبه . أن تتكرس بالكامل له لحینمشاعره  على َیستأِمَنكَ 
إن الفتاة ال ُیمكنها أن تكون في عالقة عاطفیة حمیمة وعمیقة مع شاٍب ما لم یلتزم  .العهد

إن رغبة اهللا هي أن ُتخضع وُتكرس له إرادتك وذهنك . ذلك الشاب ویرتبط بعهٍد معها
، وحینئٍذ ُیمكن هللا أن یستأمنك "مائدة ُخبز الوجوه والمنارة الذهبیة"التي تتمثل بـ و باستمرار 

 .مشاعره على
 .إن معمودیة الروح القدس تتیح لك الفرصة والمجال بأن تختبر اهللا في ملئ مشاعره

خیمة اإلجتماع ُیمكن أن ُیشیر أیضًا إلى  الذي في َمسَكنْ أؤمن بأن هذا المذبح  إنني
وقد ُنفكر ، معكُربما ُتمثل الساحة الخارجیة وجود الروح القدس وهو . معمودیة الروح القدس

: ١٤لقد قال یسوع لتالمیذه في بشارة یوحنا . فینابأن الُقدس هو رمٌز للروح القدس الساكن 
یسوع  َنَفخَ  ٢٢: ٢٠في بشارة یوحنا . فیناو َمَعنابأنه توجد ُهناك هاتین العالقتین،  ١٧-١٦
وحَ  اْقَبُلوا: َلُهمُ  َوَقالَ  ، ومع ذلك، فیوجد ُهناك ُمستوى آخر في العالقة مع الروح اْلُقُدَس  الرُّ
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 َحلَّ  َمَتى ُقوَّةً  َسَتَناُلونَ  ٨: ١القدس التي تكلم عنها یسوع الحقًا، ففي سفر أعمال الرسل 
وحُ  وفي نهایة األمر إمتألوا جمیعًا من الروح القدس عندما َحَل علیهم في ، َعَلْیُكمْ  اْلُقُدُس  الرُّ

 ٤: ٢سل سفر أعمال الر 
أكثر بكثیر من بالنسبة لك إن إختبار اإلمتالء من الروح القدس سوف یجعل اهللا حقیقیًا 

 ِكالأؤمن بأنك ستختبر  إنني. إن رغبة اهللا هي أن تلتقي مشاعرنا مع مشاعره. سابقال
أي الروح القدس معك، واإلمتالء من الروح القدس بینما یجذبك اهللا من خالل  یناإلختبار 

من خالل هذا وُمروَرَك مسیرتك  إنني أعرف أیضًا وأثناء. الحجاب القادم للمرة األولى
وٕان اهللا  ،ونحٍو ُمنتظم فإنك ستلمس اهللاى داخل ُقدس األقداس على أساساٍت الحجاب إل

إن هذه اإلختبارات لیست . حقیقي وُمذهلة ذات معنى وهدفسیلمسك أیضًا بطریقة قویة 
 ، ولكنها لقاٌء حقیقٌي مع اهللا الذي خلق"إختبار على مستوى عالي من المشاعر"ُمجرد 
. وُیِسَرَك وُیرضیك أنت أیضاً  اهللا وُیرضیهِ  ارتباٌط َسُیِسرُ و  إنها عالقةٌ . كلهُ  هذا الكون وأبَدعَ 

الحجاب إلى داخل ُقدس األقداس فإن جمیع آالمك وُمعاناتك من خالل هذا  تجتازُ عندما 
العالم سُتصِبُح شاحبة وباهتة وبال معنى في نور مجدِه هذا ات وضیقاتك وحتى جمیع لذّ 

 ستَ مك باردة وأحسَ ، وُكلما أصبح حضوره حارًا ودافئًا ُكلما أصبحت ُمعاناتك وآالونعمتهِ 
 .وخفتها ببرودتها

ن تقابال فقط من خالل الُمراسالت والُمكالمات اذلالعریس والعروس الُیشبه األمر إن هذا 
ختبرا بعضهما البعض باإلرادة اُربما قد یكونان كالهما قد . الهاتفیة عبر مسافاٍت طویلة

ختبار مشاعر االعقل، ولكن، ما لم یتقابال بالحقیقة وجهًا لوجه فلن یتمكنا من  -والذهن 
عندما یتقابالن مع بعضهما البعض وجهًا لوجه فحینئٍذ بعضهما البعض، وفي النهایة 

تجاه  ُكًال منهماالكامن في والتكامل سیختبران مشاعر بعضهما للبعض، وسیختبران الملئ 
  .أحدهما اآلخر

بواسطة معمودیة الروح بها اهللا بوجوده معنا أؤمن بأن هذه هي الطریقة التي یشعر  إنني
نفسه لك كالمسیح الُمَمَجْد، وستشعر بُعمق وملئ حضوره وأنت فهو ُیعِلُن وُیظِهُر . القدس

 .تسمح لمشاعرك بأن تتدفق وتخرج أمامه وله
 إن محبة اهللا هي الشيء الوحید الذي ُیمكنه أن یشفي مشاعرك المكسورة والمجروحة

 .والُمتضررة
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ُهناك القلیل جدًا من الناس . أن تثق في اهللا وأن تستأمنه على مشاعرك الحقیقیة كبإمكان
قلبك لهم من خالل مشاعرك، وٕان هذا داخل الذین ُیمكنك أن تثق بهم وأن تكشف ما في 

األطباء النفسیین إذ  هو سبب دفع الكثیرین من الناس لألموال الطائلة من أجل الذهاب إلى
إن . آلولئك األطباء النفسیین لوبهمق داخل ویكشفون ما في اتالعیاد ةَ یضطجعون على أِسرَ 

اهللا ُیرید أن تكشف له مشاعرك الحقیقیة ألسباٍب عدیدة، أوًال، ألنه ُیرید أن یشفي مشاعرك، 
 .وثانیًا، ألنه یستمتع بوجوده في محضرك أیضاً 

 .إن هذا المذبح هو مكاٌن لتقدیم الذبیحة والتسبیح
داخل ُقدس األقداس دون أن یموَت  ال ُیمكنك أن تدخل إلى. إن المذابح ُصِمَمْت للموت

لم تشعر بالرغبة في  ذاإ. على هذا المذبح، وٕان ذلك الشيء هو مشاعركفي داخلك شيٌء 
 ُصِمَمتْ إن الذبیحة َتُدُل على الموت، كما إن المذابح . تسبیح اهللا، فافعل ذلك كذبیحة

 .للموت
 .إن التسبیح َیشفي المشاعر

والذي كان قائدًا ممسوحًا في  بیندیلتون براونوهو القس  لقد قابلُت صدیٌق عزیٌز عليَ 
أَكَد بأن الشخص عندما ُیسبح اهللا فإن ذلك یؤدي إلى شفاء  وقد خدمة الترانیم والعبادة،
 . بالكامل مشاعر ذلك الشخص

إسَتطَرَد حدیثُه قائًال بأن  وقد إن الدخول إلى التسبیح َیشفي المشاعر الُمنكسرة والُمقیدة،
ألشخاص العامیین العادیین والذین یعیشون في العالم یؤمنون بأن الغناء بإمكانه أن حتى ا

 اْحَمُدوهُ . ِبالتَّْسِبیحِ  ِدَیاَرهُ  ِبَحْمدٍ  َأْبَواَبهُ  اْدُخُلوا: (یقول ٤: ١٠٠مزمور إن . یطرد اإلكتئاب
قال لي أیضًا بأنه عندما نحیا حیاة التسبیح فإن مشاعرنا َسُتصِبُح َسویًة  وقد .)اْسَمهُ  َباِرُكوا

 ).أي صاعدة إلى فوق أو نازلة إلى األسفل(وسیتم َصقَلها بالكامل ولن تكون ُمتعرجة 
كاَن تسبیحك مبنیًا ومؤسسًا على كلمة  ذابإمكانك أن ُتسبح اهللا حتى في األوقات السیئة إ

هاَجَم عدٌو ، ٢٠سفر أخبار األیام الثانيعلى سبیل المثال، في  .اهللا ولیس على مشاعرك
قوٌي شعب اهللا إسرائیل، وجاء نبٌي وتكلم بكلمة اهللا إلسرائیل ُمعلنًا بأن الحرب هي للرب وال 

كانت اإلستراتیجیة التي إتبعها فقد ستنادًا على كلمة اهللا تلك اداعي للخوف أو القلق، و 
وحمدُه  ُمرنمین ألجل تسبیح اهللاو ُمغنین  قیمواهي أن یُ  في الحربوٕاستخدمها اإلسرائیلیون 

 .وُشكرهُ 
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ا(  َأَمامَ  ُخُروِجِهمْ  ِعْندَ  ُمَقدََّسةٍ  ِزیَنةٍ  ِفي َوُمَسبِِّحینَ  ِللرَّبِّ  ُمَغنِّینَ  َأَقامَ  الشَّْعبَ  اْسَتَشارَ  َوَلمَّ
 َوالتَّْسِبیحِ  اْلِغَناءِ  ِفي اْبَتَدُأوا َوَلمَّا]. َرْحَمَتهُ  اَألَبدِ  ِإَلى َألنَّ  الرَّبَّ  اْحَمُدوا: [َوَقاِئِلینَ  اْلُمَتَجرِِّدینَ 

، )َفاْنَكَسُروا َیُهوَذا َعَلى اآلِتینَ  َساِعیرَ  َوَجَبلِ  َوُموآبَ  َعمُّونَ  َبِني َعَلى َأْكِمَنةً  الرَّبُّ  َجَعلَ 
 ٢٢-٢١: ٢٠سفر أخبار األیام الثاني 

 !عندما ُتسبح اهللاإن الشیاطین َتُفُر وَتهُرُب 
 اُألَممِ  ِفي َنْقَمةً  ِلَیْصَنُعوا. َیِدِهمْ  ِفي َحدَّْینِ  ُذو َوَسْیفٌ  َأْفَواِهِهمْ  ِفي اهللاِ  َتْنِویَهاتُ ( 

 اْلُحْكمَ  ِبِهمِ  ِلُیْجُروا َحِدیدٍ  ِمنْ  ِبُكُبولٍ  َوُشَرَفاِئِهمْ  ِبُقُیودٍ  ُمُلوِكِهمْ  َألْسرِ . الشُُّعوبِ  ِفي َوَتْأِدیَباتٍ 
 ٩-٦: ١٤٩، مزمور )َهلُِّلوَیا. َأْتِقَیاِئهِ  ِلَجِمیعِ  َهَذا َكَراَمةٌ . اْلَمْكُتوبَ 

لم َیُكْن بإستطاعتك أن ُتَسِبَح اَهللا بسبب ما َتَعَرَضْت له مشاعرك من جروٍح وأذى، أو  نإ
إلى مزمور  ١٤٥لمت كثیرًا من شخٍص آخر، فبإمكانك أن تقرأ المزامیر من مزمور أألنك ت
مثل مزمور  اُألخرىإقرأ بعض المزامیر الرائعة . بصوٍت عاٍل وُمرتفٍع كذبیحَة تسبیٍح هللا ١٥٠
وٕان هذا األمر قوٌي ومؤثٌر  عالٍ بإمكانك أن ُتصلي هذه المزامیر دائمًا بصوٍت . ٩١و  ٢٣

 .على مشاعركجدًا 
 .العبادة

إن التسبیح یأتي بنا  .إن مذبح البخور یبدأ كمكاٍن للتسبیح ولكنه ینتهي كمكاٍن للعبادة
ُهناك، وبالتالي فإن حضوره َسُیسَتَعلُن وَیظَهُر لنا وبینما  هُ إلى محضر اهللا والذي یجعلنا نعبد

إلى  سیؤديلمن هو اهللا، وذلك  وواضحةً  إن حضور اهللا سُیعطینا صورًة حقیقیةً . نحن ُنسبحهُ 
سُنعطي أوًال ُشكرًا وحمدًا لما فعله اهللا من أجلنا، وثم ُنسبحُه ألجل ما إننا . العبادة الحقیقیة

النهائیة النتیجة ٕان حتى اآلن، و بوضوٍح تقوله الكلمة حتى لو لم َیُكْن بإمكاننا أن نرى األدلة 
 .ستكون هي العبادة الحقیقیةوالحتمیة 
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 الفصل الحادي عشر
 داخل ُقدِس األقداْس 

 
إن ُكنت قد ِسرَت من خالل خیمة اإلجتماع فستجد نفسك أخیراً في قُدس األقداس حیث 

 !محضر هللا القدیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن المجيء إلى محضر اهللا بالطریقة التي وصفناها سابقًا هي النتیجة لعمل صلیب 
بإمكانك أن تذهب إلى الكنیسة وأن تحضر . یسوع ونتیجة لحمل صلیبك أنت شخصیاً 

إجتماعات النهضة وبالتأكید ستختبر حضور اهللا، وٕان ذلك جیٌد، ولكن مع ذلك، فلیس ذلك 
ال ُیمكنك أن تحیا على عالقة شخٍص آخر . قتك معهالنهائي لعالوغرضه هو هدف اهللا 

إذا ُكنت قد َشَعرَت ُمسبقًا بحضور اهللا سواءًا من خالل الخادم الذي یخدمك أو . باهللا
نقل ذلك المجد إلیك من خالل عالقته بالنهضة الكرازیة فإن ذلك على األغلب یقوم 

إختبارها الشخصي مع / تبر إختباره، وٕان ذلك رائٌع جدًا، ومع ذلك، فهو ُیعالشخصیة مع اهللا
بخصوص  ویتكلم معك قد ُیخبرك جارك. اهللا والذي ُیمكنك أیضًا أن تختبره في حیاتك
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۱٦٤ 

وقد ُیشجعك هذا األمر، ولكنه لیس بدیًال عن شریك حیاته، / عالقتها مع شریكة/ عالقته
جتماعات إن الذهاب إلى الكنیسة وحضور اإل. شریكة حیاتك/ عالقتك الشخصیة مع شریك

ختبار حضور اهللا ومجده هو أمٌر جیٌد، ولكن ما لم تختبر حضور اهللا بطریقة شخصیة ال
نك تحاول دائمًا إ. أنت أیضاً  بذلك تكون قد فقدت ما ُیرید اهللا أن یكون لدیك إنكفي حیاتك ف

 .شخٍص آخر ختبارِ او  ستخداِم عالقةَ اأن تكون لك عالقة مع اهللا ب
لسنا بحاجة ألن  وٕانناإن الحجاب المؤدي إلى قدس األقداس هو حجاٌب واحٌد فقط، 

إنَشَق من فوق قد بأنفسنا، وبالطبع وكما ذكرنا في الفصل السابق فإن هذا الحجاب " ُنَمِزَقهُ "
لحظة موت یسوع على الصلیب، وذلك ُیشیُر إلى إن اهللا قد َصَنَع طریقًا للجنس  أسفلإلى 

 .ثانیًة ومن جدید إلى محضرهوالدخول والساقط للمجيء  طئخاالبشري ال
 َحِدیثاً  َلَنا َكرََّسهُ  َطِریقاً  َیُسوَع، ِبَدمِ  »اَألْقَداسِ « ِإَلى ِبالدُُّخولِ  ِثَقةٌ  اِإلْخَوةُ  َأیَُّها َلَنا َفِإذْ (
 ٢٠-١٩: ١٠، رسالة العبرانیین )َجَسِدهِ  َأيْ  ِباْلِحَجاِب، َحّیًا،

 .العالم الروحي -لمسیح وللعالم الغیر مرئي ا رمز إلىیجتماع الخیمة اَمسَكْن إن 
إن ُقدس األقداس ُیَمِثُل محضر اهللا، والهواء النقي الذي في السماء، وهو عالٌم ُمختلٌف 

ا(. تمامًا عن العالم الذي تراُه عیناك  ِلْلَخْیَراِت  َكَهَنةٍ  َرِئیَس  َجاءَ  َقدْ  َوُهوَ  اْلَمِسیُح، َوَأمَّ
، )اْلَخِلیَقةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َلْیَس  الَِّذي َأيِ  ِبَیٍد، اْلَمْصُنوعِ  َغْیرِ  َواَألْكَمِل، اَألْعَظمِ  َفِباْلَمْسَكنِ  اْلَعِتیَدِة،

 ١١: ٩رسالة العبرانیین 
 السََّماءِ  ِإَلى َبلْ  اْلَحِقیِقیَِّة، َأْشَباهِ  ِبَیدٍ  َمْصُنوَعةٍ  َأْقَداسٍ  ِإَلى َیْدُخلْ  َلمْ  اْلَمِسیحَ  َألنَّ ( 

 َرِئیُس  َیْدُخلُ  َكَما َكِثیَرًة، ِمَراراً  َنْفَسهُ  ِلُیَقدِّمَ  َوالَ . َألْجِلَنا اهللاِ  َوْجهِ  َأَمامَ  اآلنَ  ِلَیْظَهرَ  َعْیِنَها،
 ٢٥-٢٤: ٩، رسالة العبرانیین )آَخرَ  ِبَدمِ  َسَنةٍ  ُكلَّ  اَألْقَداسِ  ِإَلى اْلَكَهَنةِ 

 صوت الشهداءمؤسس خدمة " Richard Wurmbrand" ریتشارد وورمبراندإن 
"VOM" والذي قضى وقتًا طویًال في السجن والحبس اإلنفرادي بسبب إیمانه، َكَتَب بعض ،

 ٨."إستطاعت ُجدران السجن أن تتكلم لو"، التصریحات والشهادات الُمماثلة في كتابه
 
 

 - ۱۹۷۲ -، أوكي بارتلزفیل  -شركة كتاب الذبیحة الحیة  - ریتشارد وورمبراند، لو إستطاعت ُجدران السجن أن تتكلم ۸
 ۳۳-۲۸ُمقتبس من الصفحات 
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 :قائالً  وورمبراندلقد َكَتَب 
، وبذلك ٣٩: ١، بشارة یوحنا )َواْنُظَرا َتَعاَلَیا( :كانا معهُ ألول تلمیذین لقد قال یسوع 

: َلكِ  َأُقلْ  َأَلمْ «: َیُسوعُ  َلَها َقالَ ( :قد قال الرب لمرثاو  .امرحلة السماع إلى مرحلة الرؤی إجتزنا
 ٤٠: ١١، بشارة یوحنا )»اللَِّه؟ َمْجدَ  َتَرْینَ  آَمْنِت  ِإنْ 

 .األمور واألشیاء التي رآها الرسول یوحنا بالفعلیتكلم بخصوص إن سفر الرؤیا أیضًا 
 آلولئك الذین وقف وحالة الشخص ُمشابهمإذ یكون اإلنفرادي والحبس في حاالت السجن 

. محرومین وُمجردین من جمیع األمور المادیةإذ یكونون  ،یبحثون عن كعكة في الصحراء
 أمرٌ تواجه صعوبة في إقناع نفسك بأن ما تراُه هو قد و  ،ُتصبح أكثر وضوحاً  اإن الرؤی

 . یحدث في الروح ولیس في العالم الطبیعي والمادي المرئي
بأن رسامًا رائعًا َرَسَم  :تقولالتي  حدیثه إذ یتكلم عن اإلسطورة الصینیة وورمبراندوُیكمل 

كَمَل رسم تلك وعندما أ ،مع كهٌف على الحائطجمیٌل جدًا ذاَت یوٍم لوحة منظٌر طبیعٌي 
إن . ختفى، ولم ُیسمع عنه ثانیًة ُمطلقًا، لقد ذهب بعیداً االلوحة، ساَر إلى داخل ذلك الكهف و 

أن ُیمكنك الدخول إلیه و و  وواقعًا، ُكل ما تصنعه وتدعوُه في الروح ُیمكن أن ُیصبح حقیقة
ناءًا علیه، فنحن قد ُأتیحت لنا القدرة بُ : "حدیثه قائالً  وورمبراندویختم  ه،تحیا به وتختفي فی

إن الفقر، والمرض، واألحداث المأساویة سواءًا كانت من . رتفاع في الروحلسمو واالاعلى 
 سموناُتعرقل وُتعیق  أن ُیمكنهاال هذه ُكلها والسجون أو السالسل الداخل أم من الخارج، 

آه . رتفاعاعدة لذلك السمو واإل، بل على العكس، فكل هذه األمور هي أمور ُمسهذا بالروح
؟ إدعو والُمظلمة والُمزعجة ردیئةیا إخوتي وأخواتي، لماذا یجب علینا البقاء في األماكن ال

فكیف سیكون األمر بعد  ،هُ إحیا فیما قد َدعوتَ  حیا فیها إلى األبد،ادُخل إلیها و االسماء و 
 ".الموت؟

" ُهَنا ِإَلى ْصَعدْ إ"آلالمنا وُمعاناتنا هي إن إحدى الخطوات الرئیسیة األولى في خطة اهللا 
، فإن اهللا ُیریدنا أن نختبر حقیقة وواقع العالم ٤كما قال یسوع للرسول یوحنا في سفر الرؤیا 

 .وأموره فیها بریق هذا العالم ، ومحضره إلى الدرجة التي ینعدم ویختفيالروحي
ُكنت تشعر بأن األمور واألشیاء التي تكلمنا عنها في هذا الفصل ال عالقة لها بك  ذاإ

بوضعك الحالي، وٕان ُكنت تشعر بأنك لست على عالقة حمیمة وقریبة من اهللا، إذًا، فأنا ال و 
أقترح علیك أن ُتلقي بنظرة إلى داخل ُقدس األقداس معي في هذا الفصل، ثَُم العودة إلى 
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ُقْم بترتیب وتنظیم . في خیمة اإلجتماع وأن تبدأ السیر من خاللها من جدیدالفصل السابق 
إن اإلیمان َسُیصِبُح واقعیًا . حیاتك وفقًا لما قرأته وما درسته وستجد نفسك في محضره

 .وحقیقیًا أكثر من مشاعرك
 .من خالل الحجاب تتمإن العالقة الحمیمة 

من محضر اهللا في أوقاٍت  ختلفةمُ إن الشخص بإمكانه أن یختبر ُمستویات ونطاقات 
على سبیل المثال، ُیمكن إختبار حضور اهللا خالل فترة العبادة الجماعیة وأوقات . ُمختلفة

ضمن إطار ُقدس األقداس هو عالقة حمیمة قریبة جدًا ونقیة  التواصل مع اهللالشركة، ولكن 
 .وصافیة
. ك شيٌء ما بخصوص سماع صوت اهللا ُیمكن إختباره في مثل هذه الحاالت فقطُهنا

المستوى من العالقة الحمیمة مع اهللا هو ُمتاٌح ا بأن هذ شكل من األشكال ال أقترح بأي إنني
بل أعتقد بأن ذلك األمر یتعلق بمقدار وضع أنُفسنا  .كالبالطبع ، فقط ألشخاص ُمحددین

 قٌ ه طریدیإعداد وتجهیز غرفة خاصة له لكي یكون ل ثممن وأمامُه، و وٕاتاحتها له وتسلیمها 
فقد تتحسس وجوده بعد . اهللا بطرق ُمختلفة لكل فرٍد ِمنا وفي أوقاٍت ُمختلفة أتيفقد ی .إلینا

ساعاٍت من الَسیر في خیمة اإلجتماع، وُربما بعد ساعاٍت أو أیاٍم من اإلحباط وخیبة األمل 
ما علیك فعلُه هو  إن ُكلَ . تلك العالقة الحمیمة من خاللل مع اهللا من عدم اللقاء والتواص

 الَِّذي َأنَّ  َیِجبُ  َألنَّهُ  ِإْرَضاُؤُه، ُیْمِكنُ  الَ  ِإیَمانٍ  ِبُدونِ  َوَلِكنْ (. ستمراراباإلیمان وب أن تأتي إلیه
، ٦: ١١، رسالة العبرانیین )َیْطُلُبوَنهُ  الَِّذینَ  ُیَجاِزي َوَأنَّهُ  َمْوُجوٌد، ِبَأنَّهُ  ُیْؤِمنُ  اهللاِ  ِإَلى َیْأِتي

ستمرار إلى ُقدس األقداس، سي هو أن تحیا حیاتك في الدخول باإن الهدف والغرض الرئی
 .خیمة اإلجتماع َمسَكنْ  َتسیُر بشكل طبیعي من خالل نظام ترتیبأن كما 

إن شهادة یسوع هي . إن المنارة ترمُز إلى شهادتنا، وتابوت العهد یرمز إلى شهادة اهللا
عندما تسمع اهللا وهو یتكلم أثناء فترة وجودك في محضره، . ١٠: ١٩روح النبوة، سفر الرؤیا 

ال أعني بذلك  إنني .نبویاً  أمراً فإن األمر سیكون ُمختلٌف تمامًا وفریٌد جدًا، وعادًة ما یكون 
مع إنه ُیمكن أن یتكلم ( ستحدث في المستقبل ُمستقبلیةبأن اهللا سیتكلم إلیك بأمور وأحداث 

 بعد لم تراها لتَ ي أعني أیضًا بنبویًا بأنه سُیخبرك بأموٍر وأشیاٍء ال زِ ن، ولكن)أیضاً  إلیك بذلك
على سبیل المثال، لو قال لك الرب  .لحد اآلن، ولكن مع ذلك فهي حقائق ُیعلنها اهللا لكو 
: ٤، رسالة فیلیبي )َیُسوعَ  اْلَمِسیحِ  ِفي اْلَمْجدِ  ِفي ِغَناهُ  ِبَحَسبِ  اْحِتَیاِجُكمْ  ُكلَّ  ِإَلِهي َفَیْمألُ (
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ز في حیاتك، فإن تلك الكلمة ُتعتبر كلمة نبویة من اهللا وَ وأنت ال زلت تختبر الفقر والعِ  ١٩
 .شخصیاً  لك

 كیف َدَخلَت؟
، هللا الشخص العادي رؤیةإن العهد القدیم ُیعطینا العدید من األمثلة عن مدى خطورة   

َمسَكْن خیمة إن ذلك هو سبب عدم إظهار اهللا لذاته في . في الحالوٕان ذلك یؤدي إلى موته 
ال ُیمكنها  خطیةإن ال. لكي ال یموت الناس الذین ُیحبهم بسبب حضوره القوياإلجتماع، 

الوقوف والثبات أو الظهور في محضر اهللا، ولهذا السبب َحَمَل یسوع خطایانا وأزالها تمامًا 
إن . الحجاب الذي كان فاصًال بیننا وبین اهللا لكي یكون بإمكاننا أن نتواصل مع اهللا َوَشقَ 

إن ُكل هذا حدث بالنعمة فقط ولیس بسبب أي شيٍء فعلتُه أنت، ومع . هذا حقیقة تاریخیة
إن َسَلكَت وِسرَت وفقًا للتصمیم . علیك أن تسیر وفقهاصممها اهللا ذلك، فهناك نظاٌم وٕاتفاقیٌة 

خیمة اإلجتماع فإن ذلك األمر سُیرضي اهللا وسیضعك في عالقة َمسَكْن وذج اإللهي لوالنم
إذا كان لدي والدان، أحدهما ُمطیٌع واآلخر ُمتمرٌد، فسأظُل ُأحب . قریبة جدًا معهصحیحة و 

 .مع اإلبن الُمطیع وشركتي اإلثنین معًا حتى الُمتمِرُد، ولكنني سأستمتع بوجودي
 خیمة اإلجتماعَمسَكْن أن تسیر في طریق لزامًا ال أقول لك بأنه یجب علیك  إنني

ُهناك العدید من المؤمنین الذین  .ُهنا اتوضیحهو  ابشرحه ي ُقمتُ تال بحسب الخطوات
عن خیمة من قبل وهم لم یسمعوا أبدًا  یسكنون وُیقیمون في محضر اهللا، وفي ُقدس األقداس

فأنا أُظُن بأنهم قد مارسوا عملیًا الكثیر من الخطوات التي ناقشناها ومع ذلك، . اإلجتماع
ُیمكننا أیضًا أن نشعر وأن نتحسس بحضور اهللا . خیمة اإلجتماعَمسَكْن بخصوص طریق 

إن اهللا ُیمكنه أیضًا أن یخترق حیاتك بحضوره عندما یشاء . في أوقات الشركة الجماعیة
ماع هي ترتیب وتنظیم أنفسنا ألجل الدخول إلى خیمة اإلجتَمسَكْن لكن مسیرة  ،ذلك

لقاء نفسها ألجل  نییز تُ تقوم العروس بمحضره، أي أن نقوم بإعداد وتجهیز أنُفَسنا كما 
 .هاریسَ عَ 

 .لمحضره من خالل حمل صلیبك كما َوَصفنا ُمسبقاً  كَ فسَ نَ  أتَ یَ واآلن فأنت قد هَ 
 .َأْسِتیرَ ُهنا درٌس لنتعلمُه من حیاة 

سباق الُمنافسة "قبل دخولها إلى  عامٍ  ةَ دَ مُ تقوم بإعداد وتجهیز نفسها لِ  َأْسِتیركانت 
ُیخبرنا الكتاب المقدس بأن العدید من النساء  ٢ َأْسِتیروفي سفر  ،"إلختیار الملكة الجدیدة
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ألجل الفوز في تلك الكامل كانوا َیُقمَن بإعداد وتجهیز أنُفَسُهَن أیضًا خالل ذلك العام 
لذلك قام بإعداد وتجهیز تلك  َوْشِتيمن الملكة  َأْحَشِویُروشلقد َغِضَب الملك  .سةالُمناف

، ولمدة سنة كاملة ستبدالها بملكة ُأخرى لتملك معه بدًال منهااالُمسابقة لسحب الُملك عنها و 
 النَِّساءِ  َتَعطُّرِ  َوَأْدَهانِ  اَألْطَیابِ و  اْلُمرِّ  َزْیتِ  شَتَركَن في الُمنافسة یسَتعِملنَ اكانت النساء اللواتي 

یذكر  ١٤: ٢ َأْسِتیرفي سفر  .النساء لتجمیل أنُفَسِهنَ  هانعملالتي یست اُألخرىومواد التجمیل 
نبغي أن نتصرف ی. ِباْسِمَها َوُدِعَیتْ  اْلَمِلكُ  ِبَها ُسرَّ  ِإَذا ِإالَّ  اْلَمِلكِ  ِإَلى َتْدُخلْ  َتُعدْ  َلمْ  َأْسِتیربأن 

لُمقابلة الملك  َأْسِتیرعندما جاء دور ! عندما نقترب من الملك یسوعبحسب هذا اإلسلوب 
 والذي للملك األعلى الخادم ستشارةاب قامت إذ ،ِللنََّظرِ  اً ُمْلِفتُمثیرًا و َعِمَلْت شیئًا  َأْحَشِویُروش

 َهْیَجايُ ، وهي لم تأخذ شیئًا لم ینصحها أیضاً  النَِّساءِ  َحاِرُس و  اْلَمِلكِ  َخِصيُّ  َهْیَجايُ  إسمهُ 
یعرف الملك جیدًا ویعرف أیضًا ما  َهْیَجايُ ستنتجت بأن او  َأْسِتیرلقد تصورت . معها بأخذهُ 

 .ُیِسُرُه وما ُیرضیه
ا(   ِللدُُّخولِ  اْبَنةً  ِلَنْفِسهِ  اتََّخَذَها الَِّذي ُمْرَدَخايَ  َعمِّ  َأَبِیَحاِئلَ  اْبَنةِ  َأْسِتیرَ  َنْوَبةُ  َبَلَغتْ  َوَلمَّ
 َوَكاَنتْ . النَِّساءِ  َحاِرُس  اْلَمِلكِ  َخِصيُّ  َهْیَجايُ  َعْنهُ  َقالَ  َما ِإالَّ  َشْیئاً  َتْطُلبْ  َلمْ  اْلَمِلكِ  ِإَلى

 َبْیِت  ِإَلى ُروَش َأْحَشِوی اْلَمِلكِ  ِإَلى َأْسِتیرُ  َوُأِخَذتْ . َرآَها َمنْ  ُكلِّ  َعْیَنيْ  ِفي ِنْعَمةً  َتَنالُ  َأْسِتیرُ 
 َأْسِتیرَ  اْلَمِلكُ  َفَأَحبَّ . ِلُمْلِكهِ  السَّاِبَعةِ  السََّنةِ  ِفي) ِطیِبیتَ  َشْهرُ  ُهوَ ( اْلَعاِشرِ  الشَّْهرِ  ِفي ُمْلِكهِ 
 َتاجَ  َفَوَضعَ  اْلَعَذاَرى َجِمیعِ  ِمنْ  َأْكَثرَ  ُقدَّاَمهُ  َوإِْحَساناً  ِنْعَمةً  َوَوَجَدتْ  النَِّساءِ  َجِمیعِ  ِمنْ  َأْكَثرَ 

 ١٧-١٥: ٢، سفر أستیر )َوْشِتي َمَكانَ  َوَملََّكَها َرْأِسَها َعَلى اْلُمْلكِ 
وبنفس الطریقة علینا أن نستشیر الروح القدس وأن نأخذه بنصیحته ونأخذ معنا فقط ما 

 .ینصحنا هو بأخذه عندما نقترب من اهللا اآلب
 .ُهنالك شيٌء آخر َیخَتُص بدخولك

إن جمیع الخطوات داخل خیمة اإلجتماع هي ُجزٌء من عملیة حملك لصلیبك، وعند 
. بذلك ُتَحِصُن نفسك من الشیطان ولن یكون بإمكانه إیذائك إنكلتلك الخطوات ف سلوكك وفقاً 

 عنهُ  ُیَعَبرُ  الشيء هذا إن. الشیطان بهزیمة سیقوم من هو یسوع فإنعندما تحمل صلیبك 
 اْلَعِليِّ  ِسْترِ " ِفي وُسكنانا وجودنا في َتكُمنُ  التي والفوائد إلمتیازاتا وجمیع ٩١ مزمور في
 ".اْلَقِدیرِ  ِظلِّ  ِفيو 
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 ماذا یوجد في ُقدس األقداس؟
بأن البوابة األولى التي تؤدي إلى الساحة الخارجیة ُتدعى بـ  التعلیم القائللقد َسِمعُت 

، والحجاب المؤدي إلى ُقدس "الحق"، والحجاب المؤدي إلى الُقدس ُیدعى بـ "الطریق"
 ".الحیاة"األقداس ُیدعى بـ 

 ،)ِبي ِإالَّ  اآلبِ  ِإَلى َیْأِتي َأَحدٌ  َلْیَس . َواْلَحَیاةُ  َواْلَحقُّ  الطَِّریقُ  ُهوَ  َأَنا: َیُسوعُ  َلهُ  َقالَ ( 
 في واألولویة اإلهتمام نعطیه أن فعلینا حقیقیاً  األمر هذا كان إن ،٦: ١٤ یوحنا بشارة
 الثابت اهللا محضر َحیثُ  األقداس وُقدس یسوع صورة إلى ترمزُ  اإلجتماع خیمة إن .حیاتنا

 .واألبدي
 .األقداس ُقدس یتوسط العهد تابوت إن
 بأنه الكتابیة والشواهد اآلیات ُتخِبُرنا وكما ذاته، اهللا محضر إلى یرمز العهد تابوت إن

 وكمؤمنین األحیان بعض وفي ،األرض هذه على اهللا حضور فیه ُیقیم الذي المكان نفس هو
 في ولكن، به، مٌ لَ ُمسَ و  عادي كأمر القدس الروح خالل من قلوبنا في اهللا بحضور نقبل فنحن
 إن .والعامي العادي الشخص أمام نفسه َیكشف َیُكنْ  لم القدس الروح فإن القدیم العهد أیام
 اهللا فإن ذلك، من وبالرغم الیوم، لنا ُممكناً  األمر ذلك َجَعلَ  الذي هو فقط المسیح یسوع دم

 .ذلك عن للتعبیر الوحیدة الوسیلة كان العهد تابوت وٕان شعبه، من جداً  قریباً  یكون أن ُیرید
 بحاجة إننا. بالدم ُیَرُش  كان والذي ،)النعمة( الرحمة بعرش ُمغطى العهد تابوت كان لقد

 محضر وفي فاآلن ذلك، ومع البدایة، منذ الصلیب إلى الُنحاسي، المذبح عند الرحمة إلى
 ُیریها أن أحد یستطیع ال بطریقة المسیح یسوع ودم رحمته إلدراك جدیدٌ  ُبعدٌ  كَ فُهنا اهللا

 حیلُ ستَ یَ  فأنه الغالب، فيو  ،األبد إلى تبقى رحمته إن. وحده القدس الروح إال لك وُیظهرها
 .ةعملی بطریقة إختبارها یتم أن یجب بل ،عنها الكتابة وأ هاصفَ وَ 

 ُمَظلَِّلْینِ  َفْوقُ  اَلى اْجِنَحَتُهَما َباِسَطْینِ  )مالكین( نیَكُروبَ  العهد تابوت جانبي على یوجد
 ُقدس في یوجد ال. للحمایة وُهما العهد تابوت فوق یوجد الذي اْلِغَطاءِ  َعَلى ِباْجِنَحِتِهَما

 - كابوود" ُیدعى وبالعبریة ،اهللا مجد ُیدعى وهو فقط، وحدهُ  الرب نور إال نورٌ  األقداس
kabowd"، شیكینا" ُیسمى األحیان بعض وفي - Shekinah"، المعاً  نوراً  ُیعطي اهللا مجد إن 

 ُیمكن ال النور هذا وفي النور، هذال تعرض إذا عادةً  یموتُ  اإلنسان إن. جداً  وبراقاً  ساطعاً و 
 من العدید یوجد بأنه تتخیل أن ُیمكنك هل. خطیة إیة إخفاء ُیمكن وال ،ئتختب أن خطیة ألیة
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 ال أو عن یعرفون ال إنهم حالة في یوجد، نعم ؟النور لهذا التعرض یخشون یزالون ال الناس
. أجلنا من خطیة هو أصبح وكیف ،الصلیب على أجلهم من عملهُ  وما یسوع فداء یقبلون

 خطیتهم ُیحبون ألنهم" اهللا مجد من" النور ذلك من یختبئون الكثیرون یزال ال هذا یومنا في
 بیدَ ویُ  َیسَحقَ  أن على وقادرٌ  َكفیلٌ  ومجده اهللا نور إن. )٢١-١٦: ٣ یوحنا بشارة( الشخصیة

 .النور ذلك ظل في واإلقامة للُسكنى لجأتَ  إذا القدیمة جسدیةال وطبیعتك خطیتك
 المذبح فوق توضع كانت التي الذهبیة الَمجمرة األقداس ُقدس داخل في أیضاً  یوجد كان
 .والصلوات والتسبیح العبادة ُتمثل كانت إذ یده، في یحملها الكهنة رئیس كان والتي الذهبي
 البریة، في كانت عندما الصحراء ُتراب من وأرضیتها صغیرة اإلجتماع خیمة كانتلقد 

 ُمتحركاً  ولیس ثابتاً  كان وقد جدًا، وضخماً  كبیراً  كان فقد مانیُسل بناهُ  الذي الهیكل وأما
 لقد. وُمزخرفاً  جداً  فاخرة مواد من مصنوعاً  وكان اإلجتماع، خیمة مع الحال كان كما وُمتنقالً 

 ُیدعى أیضاً و  والهیكل، اإلجتماع خیمة بین ما الُمشترك الوحید الشيء هو العهد تابوت كان
 .الشهادة بتابوت األحیان بعض في

 زیادةو  توسیعه ُیمكن وال علیه والتحسینات التعدیالت إجراء ُیمكن ال العهد تابوت إن
 یسوع، إبنه عن اهللا شهادة إنه یتغیر، أن ُیمكن وال السابق في كان كما ثابتٌ  فهو ،مساحتهُ 

 .األبد إلى ثابتة فهي
 .األقداس ُقدس داخل ُوِجَدتْ  التي حتویاتالم هي هذه

 تابوت العهد
 )النعمة( عرش الرحمة

 )النعمة( الدم المرشوش على عرش الرحمة
 المالئكة -الَكرُوَبین 

 .الَمْجَمَرَة الذهبیة التي توجد على مذبح البخور والتي ُتَمِثُل عبادتك، وصلوات القدیسین
 مجد اهللا

 .العهد لتابوت الثالثة المحتویات هي هذه
 من وبدالً  ،هارون وعصا ،والَمنْ  ،الشریعة لوحي على یحتوي العهد تابوت كان لقد
 خالل من إلیها النظرب ُألقي أن أَودُ ف القدیم العهد نظر وجهة من المحتویات هذه إلى النظر
 .هذا یومنا
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 !إن محل إقامة وُسكنى تابوت عهد اهللا اآلن هو في قلبك
 شعب اهللا َوَعدَ  لقد. أهمیتها نفهم وأن الصورة هذه نرى أن جداً  والمهم الضروري من إنه
 والرئیسیة األساسیة الِسمةْ  وٕان معهم، جدیداً  عهداً  سیصنع بأنه إرمیا النبي خالل من إسرائیل

 .شعبه قلوب في وشرائعه وصایاه ووضع بكتابة اهللا یقوم أن هي العهد هذا في
َلْیَس . َجِدیداً  َعْهداً  َیُهوَذا َبْیتِ  َوَمعَ  ِإْسَراِئیلَ  َبْیتِ  َمعَ  َوَأْقَطعُ  الرَّبُّ  َیُقولُ  َتْأِتي َأیَّامٌ  َها( 

وا َكاْلَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع آَباِئِهْم َیْوَم َأْمَسْكُتُهْم ِبَیِدِهْم ُألْخِرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِحیَن َنَقضُ 
یَّاِم َبْل َهَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي َأْقَطُعُه َمَع َبْیِت ِإْسَراِئیَل َبْعَد ِتْلَك األَ . َعْهِدي َفَرَفْضُتُهْم َیُقوُل الرَّبُّ 

َأْجَعُل َشِریَعِتي ِفي َداِخِلِهْم َوَأْكتُُبَها َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَأُكوُن َلُهْم ِإَلهًا َوُهْم َیُكوُنوَن : َیُقوُل الرَّبُّ 
َألنَُّهْم  ]اْعِرُفوا الرَّبَّ : [َوَال ُیَعلُِّموَن َبْعُد ُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُه َوُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه َقاِئِلینَ . ِلي َشْعباً 

َألنِّي َأْصَفُح َعْن ِإْثِمِهْم َوَال َأْذُكُر . ُكلَُّهْم َسَیْعِرُفوَنِني ِمْن َصِغیرِِهْم ِإَلى َكِبیرِِهْم َیُقوُل الرَّبُّ 
 ٣٤-٣١: ٣١ إرمیا سفر ،)َخِطیََّتُهْم َبْعدُ 

 ُمسبقاً  ُذِكرَ  بما عالقة لها التي اآلیات ومن ١٦: ١٠ العبرانیین سفر من جیداً  نعرف إننا
 لكي خطایانا جمیع من بتطهیرنا یسوع دم فیها سیقوم التي األیام عن یتكلم كان اهللا بأن

 هیكل یكون ولن ،ُأخرى مرةً  اإلنسان في دائمة بصورة وُیقیم یسكن أن القدس الروح تمكنی
 األمر بهذا وتتمعن تتأمل أن ُیمكنك. اهللا هیكل اآلن فنحن ومادیًا، ظاهریاً  َمبنىً  بعد فیما اهللا

: ٣، رسالة كورنثوس األولى )َأَما َتْعَلُموَن َأنَُّكْم َهْیَكُل اِهللا َوُروُح اِهللا َیْسُكُن ِفیُكْم؟(. جیداً 
 .وسوف یكون ُهناك یومًا ما یختبر فیه اإلسرائیلیون أیضًا هذا العهد الجدید، ١٦

 .الشخصیة ثمار - العهد تابوت داخل توجد والوصایا الشریعة إن
 المظاهر جمیع من ویتخلص َسُیزیحُ  ذلك فإن قلبك داخل اهللا شریعة كانت إذا
 أن في صعوبة تجد عندما .والظاهري الخارجي الشكلي الَتَدُینْ  من النابعة نشاطاتوال

 في ووِضَعتْ  ُكِتَبتْ  قد وشریعته اهللا وصایا بأن جیداً  َتَذَكر القدس الروح ثمر بحسب تحیا
 فهي تظهر وأن نفسها عن ُتعبر أن الجدیدة وشخصیتك لطبیعتك تسمح عندما. قلبك

 .اإللهیة الوصایا ُتَمِثلُ  والتي اهللا وطبیعة شخصیة عن وسُتعبر بالفعل ستظهر
 حیاتك في إلحتیاجاتا جمیع تسدید ثمار - العهد تابوت داخل یوجد أیضاً  الَمنْ  إن

 .المادیة األرضیة الطبیعیة
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 الخروج سفر في الَمنْ  فكرة َنسَتذِكرُ  اآلن دعونا". هو؟ ما" ببساطة تعني" الَمنْ " كلمة إن
 مصر، في العبودیة في سنة ٤٠٠ من أكثر إسرائیل شعب قضى لقد. ١١ العدد وسفر ،١٦
 وال ماء وبدون الحرارة والشدیدة القاحلة البریة في ُهم ها واآلن األحمر، البحر عبروا وقد

 من ینزل أنب للَمنْ  سماحه خالل من للطبیعة وفائقة ُمعجزیة بطریقة اهللا أطَعَمُهمْ  لقد. طعام
 في خزنوهیو  نهمع َیفضل كان ما یأكلون كانوا السابع الیوم وفي إسبوعیًا، أیام ٦ لمدة السماء

 وال وَیفَسدُ  َسَیْنَتنُ  فإنه ُأخرى طریقة بأیة الَمنْ  یخزنوا أن حاولوا فإن ذلك، ومع السادس، الیوم
 .بعد فیما أكلهُ  ُیمكن

 في الطعام إلى همإحتیاج ُیسدد كان ما وبطریقةٍ  ،"السماء ُخبزَ " بـ ُیسمى الَمنْ  كان لقد
 فیك یحیا وهو ،٦ یوحنا بشارة في السماء ُخبز یسوع ُدعيَ  لقد. كاملة سنة ٤٠ لمدة البریة
 مصدر بأن هي اآلن لدیك التي والفوائد المزایا تلك إحدى وٕان القدس، الروح خالل من األن
 الساكن المسیح بواسطة إحتیاجاتك جمیع تسدید هو وهدفهُ  اآلن داخلك في یحیا ومنبعهُ  الَمنْ 
 تسدیدٌ  لدیكإن . العالم هذا في یعیشون الذین وناآلخر  الناس یمتلكه ال شیئاً  لدیك إن !فیك

 الفائق الرئیسي والمنبع المصدر لدیك بل فقط، ذلك ولیس للطبیعة، فائقة بطریقة إلحتیاجاتك
 الحفاظ على سیعمل الَمنْ  ذلك إن. قلبك في وهو ساِكنٌ  إحتیاجاتك جمیع ُیسدد الذي للطبیعة

 .لذلك تحتاجه ما بكل وسُیزودك وسلیمة صحیحة بیسوع عالقتك على
 .نفسهُ  یسوعُ  إنه. اهللا كلمة إلى یرمز الَمنْ  إن
 بشارة( كبذرة اإلنسان قلب في ُغِرَستْ  التي اهللا كلمة خالل من اهللا ملكوت إدارة تتم
السََّماِء، وٕان  ِمنَ  َنَزلَ  الَِّذي اْلُخْبزُ  ُهوَ  َأَنا یسوع قال ٦ یوحنا بشارة وفي ،)١١: ٤ مرقس

قال فقد بل واألكثر من ذلك أیضًا، . الشخص الذي یأكل من ذلك الَمْن لن یجوع إلى األبد
سیحیا إلى األبد ولن یرى ) ُخبز الحیاة -الَمْن  -أي یسوع (یسوع بأن الذي یأكل جسده 

 !٥٨-٤٨: ٦الموت، بشارة یوحنا 
نعم إن یسوع هو الكلمة، وهو ُخبز . ُتخبرنا بأن یسوع هو الكلمة ١بشارة یوحنا إن 
إن یسوع هو الَمْن، وهو الذي ُیسدد جمیع إحتیاجاتنا من خالل الكلمة المغروسة في . الحیاة
 .قلوبنا

إن إحدى أكبر المخاوف التي حررني اهللا منها هي الخوف من عدم قدرتي على تسدید 
أستطیع أن أشهد من خالل اآلیات التي أعطاها الرب لي  إنني. إحتیاجات عائلتي الطبیعیة
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بأن كلمة اهللا المغروسة  ١٩٧٩سنة  ومن خالل خبرتي وتجربتي الشخصیة في الحیاة ُمنذُ 
، وعادًة إحتیاجاتي دائمًا بطریقة ُمعجزیة وفائقة للطبیعةجمیع كانت ُتسدد هي التي في قلبي 

إن المصدر األساسي والرئیسي  .الضیقاتو  التجارب ببعض فإن ذلك التسدید كان مصحوباً 
، في ُقدس األقداس اآلن الذي بإمكانه أن ُیسدد جمیع إحتیاجاتك َیسُكُن وُیقیم في داخلك

ومنبعًا خارجیًا وظاهریًا، وهو أیضًا ال یخضع ألهواء ونزوات  إنه لیس مصدراً . الخاص بك
إنه یخضع فقط لمحافظتك على عالقتك الصحیحة مع . الشیطان أو الناس الذین في العالم

ُمتلِهٌف ألن یكون هو إن یسوع . إن ذلك المصدر لن ینتهي ولن یسقط أبداً  .ذلك المصدر
إن إحدى الُمسمیات التي ُأطِلَقْت على الرب . تكالمصدر الوحید الذي ُیسِدُد جمیع إحتیاجا

 .إلهك وُمعینكهو سمح له بأن یكون استند على كلمته، و اإتكل و ". ُمعطي الُخبز"هي 
 .ثمر الخدمة في حیاتك -یضًا عصا هارون أیوجد في تابوت العهد 

مغادرتهم یتكلم عن الوقت الذي كان فیه شعب إسرائیل في البریة بعد  ١٧إن سفر العدد 
شتكوا على ُسلطة وخدمة اإن العدید من الذین كانوا ضمن ذلك الشعب تذمروا و . لمصر

الذي توقف بسبب هارون الوبأ یة في البداعلیهم ، وقد أرسل الرب ومسحة موسى وهارون
 ِإلى ُمْسِرعاً  ِبَها َوْذَهبْ  َبُخوراً  وَوَضعْ  الَمْذَبحِ  َعلى ِمنْ  َناراً  ِفیَها َوْجَعل الَمْجَمَرةَ  َأَخذَ عندما 
، ِقَبلِ  ِمنْ  َخَرجَ  َقدْ  السََّخطَ  َألنَّ  َعْنُهمْ  َوَكفِّْر  الَجَماَعةِ  قد أراد ذلك، ف توقف الوبأ، ومع ثُمَ  الرَّبِّ

اهللا أن ُیظهر لشعب إسرائیل الشخص الذي ُیَمِثُلُه بالفعل، ومن هو صاحب المسحة الحقیقیة 
 .الُمعطاة من اهللا

 َجِمیعِ  ِمنْ  َأبٍ  َبْیتِ  ِلُكلِّ  َعصاً  ،َعصاً  ِمْنُهمْ  بأن یأخذ كل واحدٍ  ِإْسَراِئیل َبِني الربَ ثم َأَمَر 
وأن  َعَصاهُ  مكتوٌب َعلى َواِحدٍ  ُكلِّ  َواْسمُ . َعصاً  َعَشَرةَ  اْثَنَتيْ . آَباِئِهمِ  ُبُیوتِ  َحَسبَ  ُرَؤَساِئِهمْ 

ُتشیر إلى الشخص الذي التي هي وُتزِهُر َعصا التي تُفِرُخ الوٕان توضع في ُقدس األقداس، 
 .َمَسَحُه اهللا ألجل الخدمة

. َوِفي الَغِد َدَخل ُموَسى ِإلى َخْیَمِة الشََّهاَدِة َوإَِذا َعَصا َهاُروَن ِلَبْیِت الِوي َقْد َأْفَرَختْ ( 
ِمیَع الِعِصيِّ ِمْن َأَماِم الرَّبِّ ِإلى َفَأْخَرَج ُموَسى جَ . َأْخَرَجْت ُفُروخًا َوَأْزَهَرْت َزْهرًا َوَأْنَضَجْت لْوزاً 

ُردَّ َعَصا َهاُروَن «: َوَقال الرَّبُّ ِلُموَسى. َجِمیِع َبِني ِإْسَراِئیل َفَنَظُروا َوَأَخَذ ُكلُّ َواِحٍد َعَصاهُ 
. »ُهْم َعنِّي ِلَكْي ال َیُموُتواِإلى َأَماِم الشََّهاَدِة َألْجِل الِحْفِظ َعالَمًة ِلَبِني التََّمرُِّد َفَتُكفَّ َتَذمَُّراتُ 
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 َقدْ . ِإنََّنا َفِنیَنا َوَهلْكَنا«: َفَقال َبُنو ِإْسَراِئیل ِلُموَسى. َكَذِلَك َفَعل. َفَفَعل ُموَسى َكَما َأَمَرُه الرَّبُّ 
 ١٢-٨: ١٧، سفر العدد )َجِمیعاً  َهلْكَنا

 "العصا القدیمة"توجُد ُهناك ، إال إنُه "عصا هارون الجدیدة"على الرغم من َوصَفنا لـ 
قال الرب لموسى بأن یقول لهارون بأن َیُمَد عصاُه لكي  ٨و  ٧في سفر الخروج . أیضاً 
أؤمن بأن  إنني. آلهة مصرجمیع على فرعون وعلى و  على مصرالضربات المصائب و تأتي 

هذا  آلهة مصر، أو بكلماٍت ُأخرى، آلهةجمیع هذا القضاء كان یستهدف بالدرجة األولى 
، ولكن قضاء اهللا جاء على الناس أیضًا همئوٕایذا ناسولم یكن الهدف هو اإلضرار بالالعالم، 

أؤمن بأنه لدینا ِكال المسحتین،  إنني. وذلك ألنهم لم ینفصلوا وینعزلوا عن آلهة هذا العالم
آله هذا العالم  بأن ٤: ٤إذا كان وكما تقول رسالة كورنثوس الثانیة . الجدیدة والقدیمة أیضاً 

ضد تلك اآللهة الغریبة " العصا"مؤمنین، فبإمكاننا أن نستخدم تلك الغیر قد أعمى أذهان 
إن العصا ُهنا ترمز إلى صلواتنا، . لكي تنفتح عیون آولئك الناس وُیبصروا اهللا ویخلصون

 !العمىصیُب اآلخرین بأن ُنصلي بكلمة اهللا، أن ُنمارس ُسلطاننا على تلك اآللهة التي تُ 
 .جمیعناُخداٌم  إننا

خیمة  نْ سكَ دعوة خدمة مَ لالویین فقط هم الذین یستجیبون لفي العهد القدیم كان ا
ولجمیع جمیعًا كهنة للرب الیوم نحن ف ،اإلجتماع، ولكن هذا األمر ال ینطبق علینا الیوم

الُمشكلة َتكُمُن إن . العكسبما بین اهللا والناس و الذي ُیَوِصُل سر إن الكاهن هو الجِ . الناس
إن العدید من الناس العادیین، . الیوم في أن العدید من المؤمنین ال ُیدركون هذه الحقیقة

وكثیرین من الذین  ورجال األعمال، وَربات البیوت ال یعتبرون أنفسهم ُخدامًا وكهنة للرب،
انة خاصة عند یدفعون أموًال طائلة في الكنیسة یشعرون بأنهم ُخداٌم ُممیزین جدًا وذوي مك

هي أن ُیِعَدَك وُیَجِهَزَك للخدمة، فإن ذلك الذي یخدمك  أو الخادم إن وظیفة الراعي. الرب
إلى الدرجة التي ُیصبح فیها بكثیر من أن ُیحاول أن َیعمل وُینجز ُكل شيء بنفسه  لأفض

 .عالٍ فَ  یرَ قادٍر على الخدمة وغَ ُمنهكًا وغیر 
ا(  ، َوَكَهُنوتٌ  ُمْخَتاٌر، َفِجْنٌس  َأْنُتمْ  َوَأمَّ  ُتْخِبُروا ِلَكيْ  اْقِتَناٍء، َشْعبُ  ُمَقدََّسٌة، ُأمَّةٌ  ُمُلوِكيٌّ

 ٩: ٢، رسالة بطرس األولى )اْلَعِجیبِ  ُنورِهِ  ِإَلى الظُّْلَمةِ  ِمنَ  َدَعاُكمْ  الَِّذي ِبَفَضاِئلِ 
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، وتشترك في یقیاً ُتعتبر ُمهیئًا ألن تكون شفیعًا حق إنكعندما تدخل إلى ُقدس األقداس ف
 بشارة في یسوع قال لقد. صالة مؤثرة وفعالة من أجل اآلخرینخدمة كهنوت یسوع وُتصلي 

 ).ِإْن ثََبتُّْم ِفيَّ َوثََبَت كَالِمي ِفیُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِریُدوَن َفَیُكوُن َلُكمْ ( ٧: ١٥ یوحنا
 لك ُیظِهرُ  العشرون األصحاح فإن اإلنتصارات، جمیع تحقیق وبعد الرؤیا سفر نهایة في

 .وتغلب تنتصر عندما الروحي ُسلطانك
َفَقَبَض . َیِدهِ  َعَلى َعِظیَمةٌ  َوِسْلِسَلةٌ  اْلَهاِوَیِة، ِمْفَتاحُ  َمَعهُ  السََّماءِ  ِمنَ  َناِزالً  َمَالكاً  َوَرَأْیتُ ( 

َوَطَرَحُه ِفي  َوالشَّْیَطاُن، َوَقیََّدُه َأْلَف َسَنٍة،َعَلى التِّنِّیِن، اْلَحیَِّة اْلَقِدیَمِة، الَِّذي ُهَو ِإْبِلیُس 
. ةِ اْلَهاِوَیِة َوَأْغَلَق َعَلْیِه، َوَخَتَم َعَلْیِه ِلَكْي َال ُیِضلَّ اُألَمَم ِفي َما َبْعُد َحتَّى َتِتمَّ اَألْلُف السَّنَ 

 ٣-١: ٢٠ االرؤی سفر ،)َوَبْعَد َذِلَك َال ُبدَّ َأْن ُیَحلَّ َزَمانًا َیِسیراً 
تحریرهم ل زال ُهناك الوقتیال ُربما تعرف بعض األشخاص الذین خدعهم الشیطان ولكن 

 !أنتَ  وٕاطالقهم من خالل ُنصَرِتَك وَغَلَبِتكَ 
 الَكْد والَتَعْب والَعَرْق أم الثمر؟

إن العدید من المؤمنین ومن ضمنهم الُرعاة والُخدام الُمتفرغین بالكامل للخدمة یشعرون 
ٍد كبأنهم بحاجة للَعَمِل بأیضًا  ، وهم یشعروناُألخرىبعض الخدمات نهم بحاجة إلى أب
ُمنافسة اآلخرین، وُهم یصنعون ُمسابقة و حتى من خالل أحیانًا جتهاٍد إلتمام دعوة اهللا و او 

على نفقة وحساب وأنفسهم ، ویسعون إلى ترقیة ذواتهم وأمجادًا لذواتهم إسمًا ألنفسهم
بحاجة ألن تعرف بأن  إنك، ومع ذلك فجداً  جتهاد هو شيٌء رائٌع وُمقَدرٌ االعمل بإن . الكنیسة

ستطاعته أن یفعل شیئًا اإن هارون لم یكن ب .الثمربالخدمة الحقیقیة والوحیدة هي التي تأتي 
ُقدس األقداس ومن  داخلإن تلك الثمار خرجت من . لیجعل عصاُه أن تُثمر البراعم واللوز

إنها تتكلم عن القیامة، وتتكلم عن سیادة اهللا وعمله، ولیس عن َعَرقنا وَتَعبنا . القیامة حیاة
 ١بوضوح في سفر إرمیا  ُیمكن رؤیتها) قضیب اللوز(إن فكرة شجرة اللوز الُمثمرة . َكَدناو 

 .ستعداد اهللا إلتمام كلمته حتى عندما تبدو الظروف سیئة وُمستحیلةاكعالمة على 
، وبإمكاننا أن لناالتي أعدها مة الُمناسبة والُمخصصة دالذي لدیه الخإن اهللا هو الوحید 

ُندرك وُنمیز تلك الخدمة فقط عندما نكون على عالقة صحیحة مع مسكن خیمة اإلجتماع، 
أو بكلماٍت ُأخرى، مع یسوع نفسه، وال یهم ما تشعر به من نقص وضعف وعجز وعدم 

حیحة وسلیمة فهو سیضعك في خدمة ُمثمرة، أهمیة، فإذا أبقیَت على عالقتك مع یسوع ص
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وأنت هو الشخص الوحید من سُیمكنه من أن ُیتممها بنجاٍح، وتلك الخدمة ستفي وُتحقق 
، وقد تتطلب تلك الخدمة أیضًا العمل الشاق جمیع رغباتك أكثر بكثیر مما ُیمكنك أن تتخیلهُ 

إال إنها في بعض األحیان،  التعرض للخطرالتضحیات، وُربما حتى  ًا منوالُمتعب، أو بعض
إنك بحاجة إلى الشعور باألهمیة . َسُتشِبُعَك بالتمام وستشعر بالرضى الكامل وأنت تقوم بها

 .التي ُیعطیها لك اهللا، وهو الوحید الذي یستطیع أن ُیشبع رغبتك تلك
إن الخدمة تحدث بطریقٍة ُمعجزیٍة، وجمیع األمور تحدث بطریقة لم یسبق لك وأن 

في دائرة  روحي یوجد لدیك ُسلطان !إنها شيٌء ُیعطیِه اهللا وحدهُ . ها أو فكرت بهاخططت ل
 .للعیان أیضًا سیكون ظاهراً تأثیرك، وبالتأكید فإن الثمر 

نتصرتا كان لُكًال منهما ُسلطانًا اإن الكنیستان اللتان ُذِكَرتا في سفر الرؤیا واللتان َغَلَبتا و 
، سفر الرؤیا )...ِفیَالَدْلِفَیا ِفي الَِّتي اْلَكِنیَسةِ  َمَالكِ  ِإَلى َواْكُتبْ (، "اإلكلیل"روحیًا ُیرمز له بـ 

 أ٧: ٣
  ١١: ٣، سفر الرؤیا )ِإْكِلیَلكَ  َأَحدٌ  َیْأُخذَ  ِلَئالَّ  ِعْنَدكَ  ِبَما َتَمسَّكْ . َسِریعاً  آِتي َأَنا َها(
 أ٨: ٢، سفر الرؤیا )...ِسِمیْرَنا َكِنیَسةِ  َمَالكِ  ِإَلى َواْكُتبْ (
 ب١٠: ٢، سفر الرؤیا )اْلَحَیاةِ  ِإْكِلیلَ  َفَسُأْعِطیكَ  اْلَمْوِت  ِإَلى َأِمیناً  ُكنْ ...(

ستمروا في آالمهم اُتَمِثُل الُشهداء أو آولئك الذین تثبتوا و  ِسِمیْرَنا َكِنیَسةِ  تذكر بأن
 .إن ثمارهم قویة ومؤثرة جدًا ولكن اآلخرین ُهم الذین سیختبرونها ویذوقونها. وُمعاناتهم

 .حيالرو  رأس المال
رباح األفوائد و بال أتي لككان لدیك رأس مال في هذا العالم، فإن رأس المال ذلك سی ذاإ

ما علیك فقط إال أن تهتم و ، لحصول على تلك الفوائد واألرباحدون أن تبذل مجهودًا كبیرًا ل
والَعَرْق، فإن والَكْد وتعتني برأس مالك جیدًا، ولكنه ال یتطلب منك بذل الكثیر من التعب 

اإلیجارات أو المحاصیل  كانت عن طریقًال سواءًا االعقارات واألمالك الثابتة ستُنتُج أمو 
البنك، وٕان األسُهم ستُنتُج  منوأرباح إضافیة الزراعیة، وٕان أموالك النقدیة ستُنتُج لك فوائد 

 .أرباحًا وٕایرادات وحصص بصورة ُمستمرة
ثمر الشخصیة، ثمر ألجل تسدید . إن هذا ینطبق أیضًا على رأس المال الروحي
إن رصید رأس ". رأس المال الروحي"اإلحتیاجات وألجل عمل الخدمة إن هذا ما ُنسمیه بـ 

مالنا الروحي أو رصید الثمر ُیمكن أن یزداد بطرق كثیرة، وٕان طریق الُنصرة والَغَلبة هو 
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إن الثمر الروحي، أو رأس المال الروحي هو أحد . لتحقیق تلك الزیادة طریقٍ  أفضلُ أقوى و 
ا هیة التي أعطاوهو أحد الطرق الرئیس، األهداف األساسیة والرئیسیة واألولیة للُنصرة والَغَلبة

. من خاللها المسحة، والُسلطان، والقوة والُقدرة على إتمام مشیئته وٕارادته على األرضلنا اهللا 
خدم أیضًا عطایا ومواهب الروح القدس من أجل إتمام أغراضه ستأؤمن بأن اهللا ی إنني

دًا ولها تأثیٌر لُنصرة والَغَلبة هي قویة جا الناتجة منوخطته، ولكنني أؤمن أیضًا بأن الخدمة 
، والتي قد ال ُیمكن لعطایا الروح القدس أن ُتَحِقَق نفس النتائج وأبديٌ  ثابٌت ودائٌم وُمستمرٌ 

 ).في بعض الحاالت(التي ُتحققها تلك الخدمة 
عندما ننتصر ونتغلب على آالمنا وُمعاناتنا وندخل إلى جو العبادة الحقیقیة، فإننا سنجد 

الُمبارك لكي  اهللا إن العبادة الحقیقیة تأتي بنا إلى مجد. أكثر فأكثرر اهللا ضأنُفَسنا في مح
یوجد لدینا دائمًا رأس ماٍل ثابٍت في قلوبنا، ولكننا . ُیمكنُه من أن ُیباركنا بحضوره العجیب

 .سنتمكن من إدراك وجوده فقط عندما ُیضيُء نورُه علیه في تلك الظروف
 ؟الرأسمالیة یؤید اهللا مبدأهل 
ان مبدأ الرأسمالیة في قلب اهللا قبل َتَمُرْد آدم علیه، وقد تقول بأن آدم كان لدیه رأس لقد ك

المال الروحي في داخله، فقد كان مسؤوًال على جنة عدن التي كانت تأتي له بالثمار بنفس 
، التي ُیمكن لألوراق المالیة والنقود التي في البنك أن تأتي برأس المال واألرباح لكالطریقة 

 ِبَعَرقِ (. مع ذلك، فبعد َتَمُرِدِه على اهللا، قال له اهللا بأنه قد َخِسَر جمیع رؤوس أمواله تلكو 
، )َتُعودُ  ُتَرابٍ  َواَلى ُتَرابٌ  النَّكَ . ِمْنَها اِخْذتَ  الَِّتي االْرضِ  اَلى َتُعودَ  َحتَّى ُخْبزا َتاُكلُ  َوْجِهكَ 

 ١٩: ٣سفر التكوین 
اهللا ُیریدنا أن نترك أعمالنا وأن نتوقع  بأنبأن آدم كان شخصًا كسوًال، وال ال أعتقد  إنني

َتحِمُل الَمْن في داخل  إنكومع ذلك، ف! من اآلخرین أن یقوموا بإطعامنا، كال، ال أقصد ذلك
قلبك، وٕان ذلك الَمْن عندما ُیَجَهُز بطریقة صحیحة فهو الذي سیقوم بتسدید جمیع 

أؤمن بأن اهللا  إننيلماذا؟ . اهللا شعبه قائًال بأن ال یقوموا بخزن الَمنْ  لقد َحَذرَ . إحتیاجاتك
وال یجب إساءة إستعماله مثل " رأس مال روحي"قال ذلك ألن اهللا كان یحسب ذلك وكأنه 

والسبب اآلخر هو بأن اهللا أراَد  اإلعتیادیة، رأس المال الطبیعي وبنفس طریقة جمع األموال
ا أیضًا بأن نثق به یومیًا وبصورة ُمستمرة لتسدید جمیع إحتیاجاتنا، وٕان ُكنت من منهم وِمنّ 

 ٦فُیمكنك أن تتبع ما قاله یسوع في بشارة متى " رأس المال"ثقافٍة ال تفهم ُمصطلح 
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 .لقد َتَحَدَث یسوع عن أمرین ُمتعاكسین لیشرح فكرة رأس المال الروحي
َدأُ  السُّوُس  ُیْفِسدُ  َحْیثُ  اَألْرضِ  َعَلى ُكُنوزاً  َلُكمْ  َتْكِنُزوا الَ (   السَّاِرُقونَ  َیْنُقبُ  َوَحْیثُ  َوالصَّ

 ١٩: ٦، بشارة متى )َوَیْسِرُقونَ 
 ٣٣: ٦، بشارة متى )َلُكمْ  ُتَزادُ  ُكلَُّها َوَهِذهِ  َوِبرَّهُ  اللَّهِ  َمَلُكوتَ  َأوَّالً  اْطُلُبوا َلِكنِ ( 

إن األرباح . ُتشبه فكرة األرباح والفوائد العائدة من رأس المال الخاص بك "ُتَزادُ "إن كلمة 
إذا ُقمَت باإلهتمام بالَمْن الذي في قلبك فسیكون هو رأس مالك . تأتي من رأس المال

 !إن یسوع هو الَمْن الحقیقي الذي یوجد في داخلك اآلن. الحقیقي
إنه اإلهتمام بالفقراء والمساكین، وأن  .ن َتطُلَب ملكوت اهللا یعني أن َتحیا في الكلمةأ

إنه الُنصرة والَغَلبة على اللعنات التي في حیاتك . َحیثُما یقودك اهللا كرز بهتأخذ اإلنجیل وت
 .حتى الموت )أي َنفَسكَ (أن ال ُتِحَب حیاتك مة شهادتك، و لبدم الَحَمْل، وبك

 .تناإننا ُمقتنعون بأن حضور اهللا سیكون كافیًا لكل شيء في حیا
ُأریُد أن  إنني. لیبي عندما كان سجینًا في روماَب الرسول بولس رسالًة إلى أهل فلقد َكتَ 

الرضى والسعادة و  ختصاٍر عن كیف یستطیع اهللا أن ُیعطینا القناعةاأستخدم مثال بولس ب
َتَكَلَم الرسول بولس  ٨: ٢لیبي في رسالة ف. الُنصرة والَغَلبة ومرحلة وبینما نحن في عملیة

َتَكَلَم الرسول بولس عن صلیبُه هو وعن  ٨: ٣عن دم یسوع وعن صلیبُه، وفي رسالة فلیبي 
 :قائالً َتَكَلَم بكلمة شهادته  ١٢: ٤رسالة فلیبي عدم محبته لحیاته ونفسه حتى الموت، وفي 

 َتَدرَّْبتُ  َقدْ  اَألْشَیاءِ  َجِمیعِ  َوِفي َشْيءٍ  ُكلِّ  ِفي. َأْسَتْفِضلَ  َأنْ  َأْیضاً  َوَأْعِرفُ  َأتَِّضعَ  َأنْ  َأْعِرفُ (
 ).َأْنُقَص  َوَأنْ  َأْسَتْفِضلَ  َوَأنْ  َأُجوَع، َوَأنْ  َأْشَبعَ  َأنْ 

حتیاج والمذلة، خالل عملیة الُنصرة والَغَلبة سیأخذك اهللا خالل أوقاٍت من الضیق واال
ولكنُه سُیعلمك كیف تكون قنوعًا وُمكتفیًا ومواكبًا لجمیع ، والغنى وأوقاٍت من الفیض والوفرة

في عالقة صحیحة مع مسكن خیمة اإلجتماع، مع یسوع  إنكطالما  التي تحیا فیها الظروف
 .نفسه

 .وأخیراً 
وَضْع في قلبك على أن ُتماِرَس وتتدرب على الدخول إلى محضر اهللا بصفة َصِمْم 

. اُألخرىللُنصرة والَغَلبة في هذه الحیاة وفي الحیاة  یومیة، فهي إحدى المكونات األساسیة
اآلن الُمضَي ُقُدمًا والَسیِر في جمیع الُنقاط التي تكلمنا عنها في مسكن خیمة علیك 
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وعلى  ،ُمبتدًأ من الساحة الخارجیة ودخوًال إلى الُقدس وأخیرًا إلى ُقدس األقداس اإلجتماع
علیك . ُیمكنك أن تشعر بالفعل بإظهار حضور اهللاألرجح فإنك في محضره اآلن، وقد ال 

 .أن تعتمد على اإلیمان بكلمته في هذا األمر، وسترى بأن المشاعر ستتبعك الحقاً 
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وبینما  حیاة البحث في كلمته عما تقوله عن صلیب یسوع ودمه، بإسلوبوبینما تحیا 

ستنتصر وتغلب خالل هذا حینئٍذ َتحِمُل صلیبك وتتبعه یومیًا، وتشهد بكلمة شهادتك، ف
تحیا بحسب غرض اهللا وخطته لحیاتك، وٕان جمیع  إنك. الموسم، فأنت اآلن غالٌب ومُنتصرٌ 

وتسببت في خالص وقد َتَخَلصْت من العدید من الشیاطین إحتیاجاتك قد تم تسدیدها، 
نفایاتك  ُقمَت بتحویلوأصبحت شخصیتك وطبیعتك أكثر َتَشُبهًا بصورة یسوع، وقد ، النفوس

 .إلى جواهر ثمینة) أي ضیقاتك وآالمك وُمعاناتك(
 ماذا یعني أن تكون غالبًا وُمنتصرًا؟

أن َتغلب ، َتقَهَر وُتخِضعَ أن : ، والتي تعني"ikaoN"في الیونانیة هي " َغَلبة"إن كلمة 
وٕاخضاع النظام  وسائل النجاح للسیطرة على. وتحصل على النصرأن تسود ، وتنتصر

إن هذا ُیشیُر  ٩.ملكوت اهللالخصوم والشیاطین الذین یقفون ضد العالمي وجمیع األعداء وا
وعادًة ) الزمن(، ویتضمن هذا األمر عامل الوقت إلى الحرب مع الكائنات واألرواح الشریرة

من  تختلفإن الُنصرة والَغَلبة ). لناتج عن تلك الحرباأللم ا(ما یكون مصحوبًا ببعض األلم 
 .شخٍص آلخر، ومن ظرٍف آلخر

لقد إنتصر . حاِدَث سیارٍة كان یقودها شخٌص مخمورٌ  إثرَ أعِرُف راعیًا توفَي إبنُه  إنني
وَغَلَب هذا الراعي هو وعائلتُه، ولكن كیف؟ لقد عاش هو وعائلته حیاة التسبیح، والُشكر، 

لم یتخلوا عن إیمانهم باهللا ولم . والُنصرة بالرغم من الخسارة التي تعرضوا لها في حیاتهم
تأثیر خدمتهم َوَصَل إلى جمیع العالم، والعدید من الناس  إن. یتركوه، ولكنهم إزدادوا ُقربًا منهُ 

مَتَد اإتسع ملكوت اهللا و  وقد ،نالوا الشفاء الروحي والعاطفي والجسدي بسبب خدمتهم تلك
عودة : وفي أوقاٌت ُأخرى، فإن الُنصرة والَغَلبة َتظَهُر بأشكاٍل متنوعة وُمختلفة مثل، بسببهم

َتَحُسن الوضع المالي واإلقتصادي، شفاء عالقٍة ما، أو  إلى الرب، والضال اإلبن الضائع
 .الشفاء الجسدي

 للناشر توماس نیلسون:  تي أن -ناشفیل  -الفهرس الجدید الشامل للكتاب المقدس  ٩
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في ف. عادًة ما ُیصاِحُب الُنصرة والَغَلبة حدوث تأثیر قوي جدًا وفعال في العالم الروحي
فهو لم ُیعلن عن ُمهمته طبیعة ُمهمته، ومع ذلك، عن ُیعِلُن یسوع  ١٩-١٨: ٤بشارة لوقا 

 الرَّبِّ  َسَنةِ "في بشارة لوقا توقف یسوع عند ، و ٦١في سفر إشعیاء الكاملة كما تم وصفها 
ففي سفر إشعیاء یتكلم ُمباشرة بعد مع ذلك أیضًا، و ، والتي ُتَمِثُل سنة الیوبیل، "اْلَمْقُبوَلةِ 

ستمرار إلى اُیشیر بإن الكتاب المقدس ". ِإلَلِهَنا اْنِتَقامٍ  َوِبَیْومِ : "إذ یقول" اْلَمْقُبوَلةِ  الرَّبِّ  َسَنةِ "
َلِهَنا اْنِتَقامٍ  َوِبَیْومِ  ِللرَّبِّ  َمْقُبوَلةٍ  ِبَسَنةٍ  ُألَناِديَ (. یوم اإلنتقام الذي إللهنا ، سفر إشعیاء )ِإل

 ألنه لم َیُكْن قد ُصِلَب َبعد، ٤لم یتحدث یسوع عن یوم اإلنتقام في بشارة لوقا . أ٢: ٦١
 !ولكن الیوم هو یوم اإلنتقام

سیأتي عندما یعود یسوع إلى األرض في نهایة  ذاكین یعتقدون بأن یوم اإلنتقام ر إن الكثی
في الوقت الحاضر وبینما و ونشترُك في ذلك اإلنتقام اآلن الزمان، ولكنني أؤمن بأننا نختبُر 

التي  ةیانطوالقیود الشی ُرُبطَ ال أؤمن بأننا اآلن نقوم ِبَفِك جمیعإنني . نحن َننَتِصُر َوَنغِلبُ 
ة أؤمن بأننا قد أنهینا ُمهم إنني. وَرَبَطْت عوائلنا وُأَمَتنا ودوَلَتنا عندما َنغِلُب َوَننَتِصرُ  َقَیَدتْ 

، وستكتشف ١١-٣: ٦١، وباإلضافة إلى ذلك، إقرأ أیضًا سفر إشعیاء مقبل أوانه الشیاطین
ن التفصیل في الُنسخة إن هذا األمر ُموضٌح بمزیٍد م. مزایا وفوائد الُنصرة والَغَلبة واإلنتقام

 .الغیر ُمختصرة لهذا الكتاب
 ماذا یعني أن تكون أعظم من ُمنتصر؟

ما هو أبعد بكثیر ، وهي تدل على أعظم من ُمنتصر: ، تعني"hupernikao"إن كلمة 
ُمفرطًا في "وما هو خلف أن تكون ُمنتصرًا وغالبًا، وُیمكننا أیضًا أن نقول بأن تكون 

إن الُجزء الوحید ". الُمنتصر العظیم - إلى أبعد الحدود وما بعدها أیضاً ُمنتصٌر  - اإلنتصار
إذ  ٣٧: ٨رومیة معنى هذه الكلمة هو في رسالة فیه  وجدتُ في الكتاب المقدس الذي 

 .)َأَحبََّنا ِبالَِّذي اْنِتَصاُرَنا َیْعُظمُ  َجِمیِعَها َهِذهِ  ِفي َوَلِكنََّنا(: یقول
َیاَساتِ  َجرَّدَ  ِإذْ ( :أیضًا الُمنتصر إذ تقول ١٥: ٢رسالة كولوسي لقد َوَصَفْت   الرِّ

ُمترجمة من كلمة " َجرَّدَ "إن كلمة . )ِفیهِ  ِبِهمْ  َظاِفراً  ِجَهارًا، اْشَهَرُهمْ  َوالسََّالِطینَ 
"apekduomai"نتزاع او  َسلب، خلع الُرتبة وتجرید الشخص وحرمانُه منها: ، والتي تعني

نتزاع وَسلب اإن هذا األمر ُیشبه قصة القائد الروماني الذي قام عدوه ب ١٠.السالح منه

 للناشر توماس نیلسون:  تي أن -ناشفیل  -الفھرس الجدید الشامل للكتاب المقدس  ۱۰
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" ماكاثر"أسلحته ومالبسه الحدیدیة واإلنتصار علیه، وُتشبه أیضًا قصة القائد األمریكي 
لقد قام ذلك القائد  .ستسالمهماعلى السفینة التي كانت لهم عند لتقى بالقائد الیاباني اعندما 

األمریكي بتجرید وحرمان القائد الیاباني من ُرتبته ومن جمیع أسلحته التي كان یمتلكها، 
وبنفس الطریقة، فإن یسوع قد َجَرَد الشیطان من ُسلطانه بالكامل، واآلن لدینا الحق واإلمتیاز 

إذ أصبح بدون  ،وبالكاملنهائیًا  ستسالمهابعد أن نقوم بتنفیذ عملیة التجرید والسلب للعدو ب
 .ُسلطان وبال قوة

 اإلنتصار والَغَلبة؟هذا أیضًا بجانب ُهناك ماذا ُیمكن أن یكون 
لقد سألت اهللا هذا السؤال عندما عرفت بأنه كان یقودني ویوجهني لتسمیة هذا الفصل 

 .أعظم من ُمنتصر، أي "Hupernikao"األخیر بإسم 
للمرء أن ُیبدي الُمالحظات التالیة التي كان الرسول فُیمكن  ٨وبالنظر إلى رسالة رومیة 

 ".أعظم من ُمنتصر"بولس یقصدها ویعنیها عندما كان یستخدم ُمصطلح 
َعَرَض الرسول بولس وثََبَت الحقائق الُمتعلقة بعمل المسیح  ٦في رسالة رومیة . ١

ن هذا ُیعتبر إ. الكامل على الصلیب من أجلنا أي صلبُه وموتُه وقیامتُه من أجلنا نحن
 !ُمذهالً رائعًا و إعالنًا 
إعترف الرسول بولس بعجزه وبضعفه في أن یحیا حیاة فقد  ٧في رسالة رومیة . ٢

 .هذهالُنصرة والَغَلبة 
ما بین الحقائق وتجاربه  خالفقام الرسول بولس بتسویة ال ٨في رسالة رومیة . ٣

 .الشخصیة
َنسُلَك ونحیا وفقًا للروح وبحسب الروح، وأن لقد قال الرسول بولس بأنه ینبغي علینا أن 

 ٦على الروح وعلى الحقائق التي ُذِكَرْت في رسالة رومیة دائمًا فكارنا ُمركزة أُنبقي أذهاننا و 
نا عقلیة شهوانیة دیُمفضًال على ذلك السلوك أو الحیاة بحسب الجسد وأهوائه أو أن تكون ل

 .جسدیة
قائًال بأننا إن ِعشنا بحسب الروح  ٨الة رومیة لقد أشار الرسول بولس أیضًا في رس

 الزََّمانِ  آَالمَ  َأنَّ  َأْحِسبُ  َفِإنِّي( ١٨: ٨رسالة رومیة . فسننتقل من األلم والُمعاناة إلى المجد
 .)ِفیَنا ُیْسَتْعَلنَ  َأنْ  اْلَعِتیدِ  ِباْلَمْجدِ  ُتَقاُس  الَ  اْلَحاِضرِ 
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بها للمؤمنین  دَ عَ وَ التطویبات التي ": هي" المجد"إن إحدى التعاریف الُمستخدمة لكلمة 
هذا هو تمامًا عكس ما ُكنا إن . "بعد عودة ُمخلصهم یسوع من السماء نالونهاالحقیقیین بأن ی

 .نفسها تلك اللعناتأي ننتصر ونتغلب علیه، 
 ا الطریق، أي طریق المجد الُمَعدْ یستمر الرسول بولس في وصفه لهذ ٨في رسالة رومیة 

ضعفاتنا، ولكن جمیع هذه یتحدث الرسول بولس عن  ٢٨-٢٦: ٨ففي رسالة رومیة . لنا
: یتحدث عن طریقنا نحو المجد إذ یقول ٣٠: ٨رسالة رومیة في . األشیاء ستعمل للخیر

َرُهمْ  َفَهُؤَالءِ  َدَعاُهمْ  َوالَِّذینَ . َأْیضاً  َدَعاُهمْ  َفَهُؤَالءِ  َفَعیََّنُهمْ  َسَبقَ  َوالَِّذینَ (  َوالَِّذینَ . َأْیضاً  َبرَّ
َرُهمْ  َدُهمْ  َفَهُؤَالءِ  َبرَّ  .)َأْیضاً  َمجَّ

عن بعض المواقف والحاالت التي من الُمحتمل  ٣٦-٣٥: ٨ثم یتحدث في رسالة رومیة 
 َمنْ (. فیما بعد أن تؤذینا وَتُضَرنا، ولكن بسبب یسوع فلن تستطیع أن تفعل لنا شیئاً 

 َأمْ  َخَطرٌ  َأمْ  ُعْريٌ  َأمْ  ُجوعٌ  َأمْ  اْضِطَهادٌ  َأمِ  ْیقٌ ضَ  َأمْ  َأِشدَّةٌ  اْلَمِسیِح؟ َمَحبَّةِ  َعنْ  َسَیْفِصُلَنا
، )»َقْد ُحِسْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّْبحِ . ِإنََّنا ِمْن َأْجِلَك ُنَماُت ُكلَّ النََّهارِ «َكَما ُهَو َمْكُتوٌب  َسْیٌف؟

 ٣٦-٣٥: ٨رسالة رومیة 
 ِبالَِّذي اْنِتَصاُرَنا َیْعُظمُ  َجِمیِعَها َهِذهِ  ِفي َوَلِكنََّنا: (یقول ٣٧: ٨ومیة رسالة ر ثم في 

لقد كان یقصُد جمیع اآلالم ؟ "َجِمیِعَها َهِذهِ  ِفي" :قولهُترى، ماذا كان یقصد ب .)َأَحبََّنا
مع إسلوب حیاتك إن اآلالم والُمعاناة . والُمعاناة التي نجتاُز فیها أثناء عملیة الُنصرة والَغَلبة

تلك األمور معًا  جمیعوبوضع  !ُمنتصرٍ غالٍب و َك أكثر من تَجَعل االُمنتصر في مواجهته
اآلالم والُمعاناة والضیقات والتجارب إن جمیع . أستطیع أن ُأعیَد صیاغتها على النحو التالي

، والتي هي ألجل مجدكَ  التي تجتاز فیها أثناء عملیة الُنصرة والَغَلبة قد ُأعطیت لكَ 
 .ُمسبقاً في حیاتك التي لم تختبرها وتتمتع بها التطویبات 
 بالنسبة لي؟ األعظم منما هو ُترى، 

األكثر من ذلك هو بأنني أصبحُت ، ولكن تي وَغَلبتي على أعدائي جمیعاً ُنصر نعم، هو 
أكثر ُقربًا من ملكي وٕالهي وفي ُمستوى جدید من العالقة الحمیمة معه، أي في مكانة 

 !لدي المزید من یسوع وهو لدیه المزید مني! إن ذلك هو األكثر بالنسبة لي. العروس
 
 

۱۸۳ 



 ُمنتصرون، بل وأعظم من ُمنتصرون - عشر الثاني الفصل

 :ا أیضًا وُهماَتَتَضَمُنهُ  هذه التطویباتفیما یلي األمرین اللذین أؤمن أنا شخصیًا بأن 
 .إظهار أكبر وأوسع وأعظم للمسیح فیك. ١
 .إظهار أكبر وأوسع وأعظم للمسیح علیك. ٢

أعظم  فإنككما ناقشنا في الفصل السابق، فإن تابوت العهد هو في داخل قلبك، واآلن 
محتویات تابوت العهد ستزداُد قیمًة وتتعزُز، وٕان ذلك یشمل من ُمنتصر، وٕان مزایا وفوائد 

وصایا اهللا وشریعته التي تعمل في شخصیتك وطبیعتك، والَمْن اإللهي الذي ُیسدد جمیع 
 .إحتیاجاتك، وعصا هارون التي تأتي بثمار الخدمة في حیاتك

 ِللَِّه، الذَِّكیَّةِ  اْلَمِسیحِ  َراِئَحةُ  َألنََّنا(، "َذِكَیةْ  َراِئَحةُ "تعتبر اآلن وكما قال الرسول بولس  إنك
، إن هذا النوع ١٥: ٢، رسالة كورنثوس الثانیة )َیْهِلُكونَ  الَِّذینَ  َوِفي َیْخُلُصونَ  الَِّذینَ  ِفي

مع المسیح وحیاتك الُمنكسرة ُهما اللذان یسمحان بتدفق حیاة المسیح  والتقاربمن اإلتحاد 
 .فیك والتي َتنُشُر رائحة المسیح الذكیة من خاللك إینما تذهب

إنتصرت، إال إنك قد تعرضت إلى الجروح واإلنكسار واأللم  على الرغم من إنك قد
فُربما  .فقطوالتمسك به والُمعاناة، وفي أغلب األحیان فكل ما ُیمكنك فعله هو اإلعتماد علیه 

، فالنتیجة هي ُنقصانك أنت وزیادة وُمعاملتك ، أو ُأسيء فهمكضدكقد ُأسيء الحكم تكون 
ُنقصان في طبیعتك الجسدیة القدیمة وزیادة في طبیعة وشخصیة المسیح في . المسیح فیك

. ینبغي أن ُتكَسَر لكي َتفوَح رائَحَتها لآلخرین الِطیبِ  إن َقاُروَرةُ . اآلن تسودالتي هي و داخلك 
لقد َخِسرَت . لآلخرین أیضاً  من خاللك بإمكان رائحته العطرة أن َتفوحَ فواآلن  ،لقد ُكِسرتَ 

الِطیِب عند  نفسك ألجل یسوع وهو أكرمَك كما أكَرَم المرأة عندما َكَسَرْت َقاُروَرةُ  وَأَضعتَ 
 .رجلیهِ 
 َقاُروَرةُ  َمَعَها اْمَرَأةٌ  َجاَءِت  ُمتَِّكئٌ  َوُهوَ  اَألْبَرصِ  ِسْمَعانَ  َبْیتِ  ِفي َعْنَیا َبْیتِ  ِفي ُهوَ  َوِفیَما( 
َوَكاَن َقْوٌم ُمْغَتاِظیَن . َرْأِسهِ  َعَلى َوَسَكَبْتهُ  اْلَقاُروَرةَ  َفَكَسَرتِ . الثََّمنِ  َكِثیرِ  َخاِلصٍ  َناِرِدینٍ  ِطیبِ 

ِلَماَذا َكاَن َتَلُف الطِّیِب َهَذا؟ َألنَُّه َكاَن ُیْمِكُن َأْن ُیَباَع َهَذا ِبَأْكَثَر ِمْن «: ِفي َأْنُفِسِهْم َفَقاُلوا
ِلَماَذا ! اْتُرُكوَها«: َأمَّا َیُسوُع َفَقالَ . َوَكاُنوا ُیَؤنُِّبوَنَها .»َثَالِثِمَئِة ِدیَناٍر َوُیْعَطى ِلْلُفَقَراءِ 

َألنَّ اْلُفَقَراَء َمَعُكْم ِفي ُكلِّ ِحیٍن َوَمَتى َأَرْدُتْم َتْقِدُروَن . ُتْزِعُجوَنَها؟ َقْد َعِمَلْت ِبي َعَمًال َحَسناً 
ا َأَنا َفَلْستُ . َأْن َتْعَمُلوا ِبِهْم َخْیراً  َقْد َسَبَقْت َوَدَهَنْت . َعِمَلْت َما ِعْنَدَها. َمَعُكْم ِفي ُكلِّ ِحینٍ  َوَأمَّ
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َحْیُثَما ُیْكَرْز ِبَهَذا اِإلْنِجیِل ِفي ُكلِّ اْلَعاَلِم ُیْخَبْر : َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ . ِبالطِّیِب َجَسِدي ِللتَّْكِفینِ 
 ٩-٣: ١٤، بشارة مرقس )»َأْیضًا ِبَما َفَعَلْتُه َهِذِه َتْذَكارًا َلَها

أعظم من  ُتصبحك مسحة عظیمة وخاصة جدًا تأتي على حیاتك عندما توجد ُهنا
الشیاطین واألرواح الشریرة التي ُمنتصر، فهي ال تعني فقط ُمجرد الُنصرة والَغَلبة على 

من نتصارك وَغَلَبِتَك ستمتُد إلى ما هو أبعد بكثیر اوتؤثر سلبیًا على حیاتك، بل إن  ُتحاربك
 .وحتى إلى األرواح التي لم َیُكْن لدیك إتصاٌل بها سابقاً ذلك 

ربما سیكون بإمكانك أن تختبر تلك المسحة العظیمة والخاصة بصفة شخصیة، وُیحتمُل 
الحصاد، ولكن بالنسبة  َسَیْجنونَ بأنك لن تختبرها بصفة شخصیة لحیاتك وآخرون هم الذین 

 .نتظمةختباري الشخصي، فقد إختبرت هذه المسحة على أساسات صحیحة ومُ ال
أؤمن بأن العهد القدیم ُیعلن  إننيقد یكون من الصعب شرح هذا األمر، ولكن مع ذلك، ف

لم َیُكْن یوسف ُمضَطَهدًا من ِقَبْل إخوته . ن یوسف قد إختبر هذا النوع من المسحةأبوضوح ب
 تبدو بأنها ط، بل ُأسیئت ُمعاملته وهو داخل مصر أیضًا، وقد كانت المشاكل والضیقاتفق

في " الحق"وبدون توقف، وقد كان لیوسف كل وبصورة ُمتتالیة  اُألخرىتتبعه الواحدة تلو 
ضطهاٍد، ولكن كلمة اهللا ُتعلن بأن اهللا كان الٍم و التذمر والشكوى بسبب ما عانى منه من ظُ 

 انتصر وتغلبعندما . جتاز فیهااالتي  السیئة جمیع ضیقاته وجمیع المواقفمع یوسف في 
یوسف على جمیع آالمه وُمعاناته الشخصیة فهو لم یحصل على الُمكافأة العظیمة لحیاته 

لقد َتَمَكَن شعب ؟ ذلك ثَ دَ كیف حَ ، والسؤال هو أیضًا أعظم من ُمنتصرٍ فقط، بل أصبح 
إسرائیل من النجاة والبقاء على قید الحیاة ومن الدخول إلى أرض الموعد بواسطة موسى، 

 .كل ذلك بسبب ُنصرة یوسف وَغَلَبِتهِ وقد كان 
 .إظهار أكبر وأوسع وأعظم للمسیح علیك. ٢

اآلن سوف تختبر المزید من العالقة الحقیقیة والثابتة والُمستمرة مع اهللا في محضره، و 
 .من السابق وُألفةً ُقربًا  أكثروأنت ُمنتصٌر، فسُتصبح عالقتك مع یسوع 

فقد  األبیض لُیخلصنا، عندما عاَد یسوع وهو جالٌس على َفَرِسهِ  ١٩في سفر الرؤیا 
 .التي تحققت وُأنِجَزْت وُأكِمَلْت تماماً و أخبرنا عن عالقة الُحب الخاصة تلك 

. َنْفَسَها َهیََّأتْ  َواْمَرَأُتهُ  َجاَء، َقدْ  اْلَحَملِ  ُعْرَس  َألنَّ  اْلَمْجَد، َوُنْعِطهِ  َوَنَتَهلَّلْ  ِلَنْفَرحْ ( 
َراُت اْلِقدِّیِسینَ  ُطوَبى : اْكُتبْ «: َوَقاَل ِليَ  .»َوُأْعِطَیْت َأْن َتْلَبَس َبزًّا َنِقّیًا َبِهّیًا، َألنَّ اْلَبزَّ ُهَو َتَبرُّ

۱۸٥ 
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یَن ِإَلى  اِدَقةُ «: َوَقالَ . »َعَشاِء ُعْرِس اْلَحَملِ ِلْلَمْدُعوِّ ، سفر الرؤیا )»َهِذِه ِهَي َأْقَواُل اِهللا الصَّ
٩-٧: ١٩ 

 .في عالقته مع یسوعوُقربًا  أُلفةً أصبح أكثر " األعظم من ُمنتصر"إن 
أؤمن بأنه عند  إنني. حمیمةعالقة الإن عشاء العرس یتحدث عن ُعمق مستوى الوحدة وال

. هذه الُنقطة والمرحلة من حیاتك فإن عالقتك مع یسوع ستزداد وتتعمق إلى مستویات جدیدة
إنني . أؤمن بأنه سیكون ُهناك المزید من ُمستویات الثقة الُمتبادلة بین ِكال الطرفینإنني 

إن . سابقال ما كان علیه في أؤمن بأن إقترابك ودخولك إلى اهللا سیكون ُمختلفًا جدًا عن
الحصول على األمان بكافة في العروس التي أتَمَمْت وأكَمَلْت مراسیم زواجها لدیها الحق 

اإلقتراب  في واألمان العاطفي، ولدیها حقٌ  )المادي(أنواعه، وذلك یشمل األمان المالي 
إن أستیر هي ِمثاٌل رائٌع لتلك . والدخول والتواصل مع زوجها ال یمتلكه شخٌص آخر غیرها

 .لعالقة الحمیمةا
 ١٩الحظ معي هذا المشهد الذي یوضحه لنا سفر الرؤیا 

عندما كتب رسالته إلى  ٦٨إن التصور األول هو ما إقتبسه الرسول بولس من مزمور 
 النَّاَس  َوَأْعَطى َسْبیاً  َسَبى اْلَعَالءِ  ِإَلى َصِعدَ  ِإذْ «: َیُقولُ  ِلَذِلكَ (: عندما قال ٨: ٤أفسس أهل 

إن َسبي األسرى والَسبي بصورة عامة كان إحدى التقالید القدیمة التي كان . )»َعَطاَیا
إذ كانوا ُیقیدون أعدائهم الذین . ُیمارسها الملوك الُمنتصرین والغالبین في الحروب قدیماً 

لقد كان األعداء المهزومین . خلف الملك وجنوده لعرض الُمكافأة ویوقفونهم بانتظامٍ  یهزمونهم
سنكون ضمن ُسكان  ٕاننا، و ن وُمقیدین بالسالسل بعضهم ببعضدامهم ُمكبلییمشون على أق

. المدینة الذین یقفون بجانب الطریق صارخین وهاتفین وُمسبحین الملك ألجل ُنصَرِتِه وَغَلَبِتهِ 
كون الُنصرة والَغَلبة على اللعنات الجیلیة التي نواجهها بسبب أسالفنا، أو على تقد ُربما 

 .اُألخرىالفشل، أو الغضب، أو اإلدمان، أو الفقر والِعَوْز، إلى آخره من األمور 
تخیل معي بأن الملك یتوقف فجأًة، . أرجو أن تتخیل معي هذا المشهد الذي أتخیله أنا

، وهو ینظر إلیك بنظرة ١٩َرَسُه األبیض كما هو في سفر الرؤیا الملك یسوع وهو َیمَتطي فَ 
، وال نتصارهذا اإل في أیضاً  تَ ْشَتَركاِ تعاَل إلَي، ألنك قد : "حادة ملیئة من الُحْب، ویقول لك

وبینما ، "، هذا هو َفَرَسَك األبیض، إركب معيالباقین ینبغي أن تكون ُهناك في األسفل مع
َتمَتطي وتجلس على الَفَرْس األبیض معُه وأنت في الفناء الَمَلكي، َینُظُر إلیَك مرًة ُأخرى 

۱۸٦ 
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أنت اآلن عروسي، وقد أعددُت . تعال إلَي، فأنت اآلن أعظم من ُمنتصر: "ویقول لك
 ".العشاء لك لتتعشى معي

لقد كانت شهادة یسوع للكنائس التي في سفر الرؤیا هي بخصوص العالقة الحمیمة معه 
 َواِحدٍ  ُكلَّ  ِألَُجاِزيَ  َمِعي َوُأْجَرِتي َسِریعاً  آِتي َأَنا َوَها«(: عندما َتَحَدَث عن شجرة الحیاة قائالً 

ُل َواآلِخرُ َأَنا اَألِلُف َواْلَیاُء، اْلِبَداَیُة . َعَمُلهُ  َیُكونُ  َكَما ُطوَبى ِللَِّذیَن َیْصَنُعوَن . »َوالنَِّهاَیُة، اَألوَّ
، سفر )َوَصاَیاُه ِلَكْي َیُكوَن ُسْلَطاُنُهْم َعَلى َشَجَرِة اْلَحَیاِة َوَیْدُخُلوا ِمَن اَألْبَواِب ِإَلى اْلَمِدیَنةِ 

 ١٤-١٢: ٢٢الرؤیا 
 .العذارى الحكیمات والعذارى الجاهالت

، هو مثاٌل یوضح ٢٥ارى الحكیمات والعذارى الجاهالت في بشارة متى إن َمَثْل العذ
إن جمیع العذارى ُكَن َینَتِظرَن موعد إتمام . الجانب اإلیجابي والجانب السلبي لهذه التطویبات

مرحلة الُنصرة والَغَلبة، ومع ذلك، فإن عملیة و القول بأَنُهَن َجمیَعُهَن ُكَن في  االُعرس، وُیمكنن
العذارى الجاهالت لم َیُكَن على إستعداد للبقاء والثبات لفترة طویلة للقاء العریس، لقد ُكَن 

أما العذارى الحكیمات فقد َصَممَن َوَعَزمَن في قلوِبِهَن على البقاء حتى وقت مجيء . فاتراتٌ 
كم تبدو األمور سیئة وردیئة،  وأاإلنتظار، العریس، وال یهم كم من الوقت سیستغرق ذلك 

أنا أعرف طبیعة وشخصیة عریسي، فهو لن یتركني واقفة ُهنا : "وُربما ُقلَن مع أنُفسهنَ 
أبیُع أَي شيٍء ُیمكن بیعُه من أجل شراء ما سالوثوق به تمامًا، ولذلك، فأنا  نيلوحدي، وُیمكن

 ."أحتاُج شراءُه للبقاء ُهنا لحین أن یأتي إليَ 
ِحیَنِئٍذ ُیْشِبُه َمَلُكوُت السََّماَواِت َعْشَر َعَذاَرى َأَخْذَن َمَصاِبیَحُهنَّ َوَخَرْجَن ِلِلَقاِء «( 

َأمَّا اْلَجاِهَالُت َفَأَخْذَن َمَصاِبیَحُهنَّ . َوَكاَن َخْمٌس ِمْنُهنَّ َحِكیَماٍت َوَخْمٌس َجاِهَالٍت . اْلَعِریسِ 
َوِفیَما َأْبَطَأ . ْیتًا َوَأمَّا اْلَحِكیَماُت َفَأَخْذَن َزْیتًا ِفي آِنَیِتِهنَّ َمَع َمَصاِبیِحِهنَّ َوَلْم َیْأُخْذَن َمَعُهنَّ زَ 

ُهَوَذا اْلَعِریُس ُمْقِبٌل َفاْخُرْجَن : َفِفي ِنْصِف اللَّْیِل َصاَر ُصَراخٌ . اْلَعِریُس َنَعْسَن َجِمیُعُهنَّ َوِنْمنَ 
: َفَقاَلِت اْلَجاِهَالُت ِلْلَحِكیَماِت . ُأوَلِئَك اْلَعَذاَرى َوَأْصَلْحَن َمَصاِبیَحُهنَّ  َفَقاَمْت َجِمیعُ ! ِلِلَقاِئهِ 

َلَعلَُّه َال َیْكِفي َلَنا َوَلُكنَّ َبِل : َفَأَجاَبِت اْلَحِكیَماتُ . َأْعِطیَنَنا ِمْن َزْیِتُكنَّ َفِإنَّ َمَصاِبیَحَنا َتْنَطِفئُ 
َوِفیَما ُهنَّ َذاِهَباٌت ِلَیْبَتْعَن َجاَء اْلَعِریُس َواْلُمْسَتِعدَّاُت َدَخْلَن . اْبَتْعَن َلُكنَّ اْذَهْبَن ِإَلى اْلَباَعِة وَ 

َیا َسیُِّد َیا َسیُِّد : َأِخیرًا َجاَءْت َبِقیَُّة اْلَعَذاَرى َأْیضًا َقاِئَالتٍ . َمَعُه ِإَلى اْلُعْرِس َوُأْغِلَق اْلَبابُ 

۱۸۷ 
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َفاْسَهُروا ِإذًا َألنَُّكْم َال َتْعِرُفوَن اْلَیْوَم َوَال . ِإنِّي َما َأْعِرُفُكنَّ : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكنَّ  :َفَأَجابَ . اْفَتْح َلَنا
 ١٣-١: ٢٥، بشارة متى )السَّاَعَة الَِّتي َیْأِتي ِفیَها اْبُن اِإلْنَسانِ 

 هل هذا األمر واقعٌي وحقیقٌي؟
فسوف یظهر على شكل بركات " منتصر األعظم من"لقد شاهدنا بأنه عندما یتم هذا 

ذلك ألننا . ١٢٦قد إختبرنا أیضًا ما قیَل في مزمور دون بذل المجهود الكبیر لذلك، و  وفیرة
بسرعة ُكنا في جٍو من الحرب نحو الُنصرة والَغَلبة لوقٍت طویٍل، ومن الصعب أن نتخیل 

 .بأننا نختبر البركات بالفعل اآلن
َبَدت األمور " اْلَمَصاِعِد ِعْنَدَما َردَّ الرَّبُّ َسْبَي ِصْهَیْوَن ِصْرَنا ِمْثَل اْلَحاِلِمینَ َتْرِنیَمُة ( 

ِحیَنِئٍذ َقاُلوا َبْیَن . ِحیَنِئٍذ اْمَتَألَْت َأْفَواُهَنا ِضْحكًا َوَأْلِسَنُتَنا َتَرنُّماً . "وكأنها خیاٌل وغیر حقیقیة
اْرُدْد َیا . َعظََّم الرَّبُّ اْلَعَمَل َمَعَنا َوِصْرَنا َفِرِحینَ ]. َم اْلَعَمَل َمَع َهُؤَالءِ ِإنَّ الرَّبَّ َقْد َعظَّ : [اُألَممِ 

الَِّذیَن َیْزَرُعوَن ِبالدُُّموِع . "ة السیولطِرَدت بواسإستُ " َربُّ َسْبَیَنا ِمْثَل السََّواِقي ِفي اْلَجُنوِب 
ْرِع َمِجیئًا َیِجيُء ِبالتََّرنُِّم َحاِمًال الذَّاِهُب ِذهَ . َیْحُصُدوَن ِباِالْبِتَهاجِ  ابًا ِباْلُبَكاِء َحاِمًال ِمْبَذَر الزَّ

ُكل ما تحته خٌط هو ُمقتبٌس من الُنسخة الموسعة للكتاب ، " ٦-١: ١٢٦، مزمور )ُحَزَمهُ 
 ".المقدس

أیام ُنصرتنا وَغَلبتنا أوشكت  هل هذا یعني بأنه بإمكاننا أن نسترخَي ونطمئَن اآلن ألن
بل أعتقد بأن ذلك ! ة، وُیمكننا أن نجلس فقط وأن نتمتع بالبركات؟ ال أعتقد ذلكعلى النهای

ألجل ملكوت اهللا وبأنه ُیمكن الوثوق بنا  أوسع یعني بأننا مؤهلون اآلن للقیام بأعماٍل عظیمة
ستحق العناء یس وهذا األمر" نتصرینأعظم من مُ " لنكون لُمهمات جدیدة نحو الُنصرة والَغَلبة

 .هیإل وصولال في سبیلوالتضحیة 
 .األخیرة الفكرة
أؤمن بأننا عندما ننتصر وَنغلب، وعندما ُنَحِوُل النفایات التي في حیاتنا إلى جواهر  إنني

 .ثمینة فإننا بذلك َنلَمُس قلب اهللا من خالل َتزیین إبنه یسوع بتلك الجواهر
مدینة اهللا، ومن الُمثیر  -ات األخیرة من سفر الرؤیا َتِصُف لنا ملكوت اهللا األصحاحإن 

جدًا أن ُنالحظ بأن أساسات تلك المدینة كانت ُمزینة وُمَرَصَعْة بجمیع أنواع األحجار 
لُ  اُس اَألسَ . َكِریمٍ  َحَجرٍ  ِبُكلِّ  ُمَزیََّنةٌ  اْلَمِدیَنةِ  ُسورِ  َوَأَساَساتُ (. الكریمة والجواهر الثمینة  اَألوَّ

۱۸۸ 



 ُمنتصرون، بل وأعظم من ُمنتصرون - عشر الثاني الفصل

: ٢١، سفر الرؤیا )ُذَباِبيٌّ  ُزُمرُّدٌ  الرَّاِبعُ . َأْبَیُض  َعِقیقٌ  الثَّاِلثُ . َأْزَرقُ  َیاُقوتٌ  الثَّاِني. َیْشبٌ 
١٩ 

ومع ، أعمال اإلنسان الصالحة إن المدینة التي ُوِصَفْت مبنیة من الذهب والذي ُیَمِثلُ 
ذلك، فإن األساس والذي هو یسوع كان ُمزینًا وُمَرَصعًا بالجواهر والتي ُتَمِثُل ثمر األلم 

 َیْشبٍ  َكَحَجرِ  َحَجرٍ  َأْكَرمِ  ِشْبهُ  بریٌق ساِطٌع وَلَمَعاُنَها ذاتإن المدینة بأكملها كانت . والُمعاناة
 .نة كان مبنیًا من الَیْشبِ َبلُّوِريٍّ وَتِشُع كالبلوِر، هذا باإلضافة إلى إن سور المدی

َفِإنَُّه َال َیْسَتِطیُع َأَحٌد َأْن َیَضَع َأَساسًا (. إن یسوع هو األساس الُمَزَیْن بجواهرنا الثمینة
 ١١: ٣، رسالة كورنثوس األولى )آَخَر َغْیَر الَِّذي ُوِضَع الَِّذي ُهَو َیُسوُع اْلَمِسیحُ 

ةً  َذَهباً  اَألَساسِ  َهَذا َعَلى َیْبِني َأَحدُ  َكانَ  ِإنْ  َوَلِكنْ (   َقّشاً  ُعْشباً  َخَشباً  َكِریَمةً  ِحَجاَرةً  ِفضَّ
َألنَُّه ِبَناٍر ُیْسَتْعَلُن َوَسَتْمَتِحُن النَّاُر َعَمَل . َفَعَمُل ُكلِّ َواِحٍد َسَیِصیُر َظاِهرًا َألنَّ اْلَیْوَم َسُیَبیُِّنهُ 

ٍد ِإِن اْحَتَرَق َعَمُل َأحَ . ِإْن َبِقَي َعَمُل َأَحٍد َقْد َبَناُه َعَلْیِه َفَسَیْأُخُذ ُأْجَرةً . ُكلِّ َواِحٍد َما ُهوَ 
 ١٥-١٢: ٣، رسالة كورنثوس األولى )َفَسَیْخَسُر َوَأمَّا ُهَو َفَسَیْخُلُص َوَلِكْن َكَما ِبَنارٍ 

 َعَلْیهِ  َوَأْكُتبُ  َخاِرٍج، ِإَلى َیْخُرجُ  َیُعودُ  َوالَ  ِإَلِهي، َهْیَكلِ  ِفي َعُموداً  َفَسَأْجَعُلهُ  َیْغِلبُ  َمنْ ( 
 َواْسِمي ِإَلِهي، ِعْندِ  ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  النَّاِزَلةِ  اْلَجِدیَدةِ  ُأوُرَشِلیمَ  ِإَلِهي َمِدیَنةِ  َواْسمَ  ِإَلِهي، اْسمَ 

 ١٢: ٣، سفر الرؤیا )اْلَجِدیدَ 
، وهي القسم ال ُیمكن رؤیتهاإن األعمدة َتِقُف على أساساٍت باطنیة تحت األرض 

 .الظاهر من األساس الغیر مرئي ألي مبنى
ِنْعَمُة َربَِّنا . َتَعاَل َأیَُّها الرَّبُّ َیُسوعُ . آِمینَ . »َأَنا آِتي َسِریعاً ! َنَعمْ «: ِبَهَذاَیُقوُل الشَّاِهُد ( 

 ٢١-٢٠: ٢٢سفر الرؤیا ، ).آِمینَ . َیُسوَع اْلَمِسیِح َمَع َجِمیِعُكمْ 
 

!إنتظروا وٕاثبتوا یا إخوتي وأخواتي، فهو قادٌم سریعاً 
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 الُملحق أ
 

 مهارات العالقة
 
 .ُخْذ قرارًا حازمًا وراسخًا لمواصلة العالقة مع اهللا باستمرار. ١

مع العهد  ، فهكذا ینبغي أن یكون تجاوبنا٢-١: ١٢رسالة رومیة . َقِدْم نفسك بالكامل هللا
 .الذي قدمه اهللا لنا بدم یسوع

 .ُخْذ وقتًا كافیًا لإلستماع. ٢
إن كلمة اهللا . إن الكلمات هي حاویات العهد الذي بدم یسوع. علیك أن تلهج بكلمة اهللا

هي یسوع نفسُه، فهي لیست ُمجرَد كتاٌب خاٌص مليٌء من وعود اهللا التي ُیمكنك في أي 
إن كلمة اهللا ینبغي أن ُتماَرَس . كالبالطبع . لحیاتكما ًا وقت أن تلتقطه وأن تختار وعد

بصورة ُمنتظمة ومن خالل العالقة الیومیة مع الكلمة، ویجب أن ُینَظَر إلیها على إنها 
إن كلمة اهللا فائقة للطبیعة . إسأله أن یتكلم لحیاتك. صوت اهللا لنا، أي صوت یسوع نفسه

لقد قال . یفعل الطعام الطبیعي الذي ُینِتُج لنا الطاقة والقوةفي قوتها، وهي تُنِتُج إیمانًا كما 
نه یقوله بأستمرار ما تشعر اأُكتب ب. یسوع بأنه هو الَمْن الحقیقي الذي ُیعطي الحیاة األبدیة

 .لك
 .لتكلم بكلماتك الخاصةللتعبیر واُخْذ وقتًا كافیًا . ٣

. في ُمَذكرة یومیة الضبط ما تشعر بهأكُتْب ب. َتَحلى بالنزاهة والصدق في عالقتك مع اهللا
إن الصدق مع شریكك في العهد أي یسوع سیجعل خطیتك تنتقل منك وتذهب إلیه هو 

 . لیحملها بدًال عنك
وهذا على أي أمٍر بدون هذا المستوى ال ُیمكنك أن تنتصر ولن تنتصر في حیاتك 

إن . نقترح علیك طریقتین للتدوین في ُمذكرة یومیة .من النزاهة والصدق مع یسوعالمعیار 
بطریقة  تدفق الروح القدس بأن یتكلم إلیكسكیب و هذه طریقة رائعة وقویة جدًا للسماح ل

أكتب على ورقة ما ُترید  أوًال،. حمیمةال واألشیاء موراأل باإلضافة إلىشخصیة وخاصة جدًا 
الرسالة التي سیكتبها لك لیسوع من خالل أن تقوله لیسوع، وبعدها ُكن ُمستعدًا لكتابة 
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في البدایة قد یكون ُهناك بعض األخطاء، ولكن من خالل اإلیمان والتدریب . أصابعك أنت
 .بالنسبة لكجدًا حقیقیًا وواقعًا روحیًا ملموسًا  األمر والُممارسة سیكون

 .ُخْذ وقتًا كافیًا للتكلم بكلماتِه هو. ٤
ستمرار ضد االشریرة الُمساعدة له ُیكثفون جهودهم ب إن العدو، الشیطان واألرواح

الوحید من یستطیع ُمقاومتهم هو الشخص ُمحاوالتك لإللتصاق بیسوع والُنصرة والَغَلبة، وأنت 
 .لقد أعطاك یسوع الُسلطان والمسؤولیة الكاملة للتلكم بكلمته ضدهم. ودحرهم

 :إلیك هذه الفكرة لعمل ذلك
إقرأ سفر المزامیر وسفر األمثال كل یوم، وعلیك أن تقرأ بصوٍت عاٍل ومسموٍع بما ُیعادل 

بإمكانك إستخدام التقویم السنوي لفعل ذلك األمر، وبمعنى آخر، . مزامیر ُكَل صباحٍ  خمسة
یضًا إقرأ سفر األمثال أ، و ١٢٣، ٩٣، ٦٣، ٣٣، ٣في الیوم الثالث من الشهر إقرأ المزامیر ف
. هرٍ شَ  لَ وبهذه الطریقة ستتمكن من دراسة وقراءة سفري المزامیر واألمثال مرًة واحدًة كُ ، ٣

ن علیك أ .ُیساعد على تجدید ذهنك باستمرارستخدام هذه الطریقة وهذا النظام سوف اإن 
مع ما ُكِتَب  وتندمج أن تسمح لمشاعرك بأن تتحدتكلم بكلمة اهللا باستمرار ضد الشیطان، و ت

 ٣١من  مزامیر من كلمة اهللا، وأن تستمر في عمل ذلك لمدة شهر كامل ُمكونٌ في سفر ال
 .١١٩ذلك على مزمور  بتطبیقیومًا، وُیمكنك أن تقوم 

 .ُكْن ُمطیعًا هللا. ٥
إسأل اهللا بأن ُیعطیَك شیئًا صغیرًا وبسیطًا ُكَل یوٍم لكي ُتطیعُه، وقد یكون ُمجرد تشجیٍع 

الذهاب إلى المكان أو الشارع الذي ُیغذي وُیشِبُع شهوتك قد یكون عدم  وإلشخٍص آخر، 
 .لهالشخصیة تك د یكون ُمجرد إعترافك بخطیورغبتك وٕادمانك، أو ق
 !إن هذا أمٌر عظیمٌ 
یقول بأنه عندما ُنطیُع كلمة اهللا، فهو َسُیظِهُر وُیعِلُن  ٢٣-٢١: ١٤في بشارة یوحنا 

روتین علیك فإن عالقتك معه لن تكون ُمجرَد  یسوع، ترىنفسه لنا أكثر فأكثر، فبُمجرد أن 
 .وحقیقیة صادقة في عالقة حمیمة اللقاء معه هي رغبة قلبك وشهوتهبل ستكون  القیام به،

۱۹۱ 
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