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الصالة من أجل احلكومة

هنــاك طــرق متنوعــة تســتطيع الكنيســة مــن 
ــا  ــة. أن ــم بفاعلي ــلطانها يف العال ــارس س ــا أن تم خالهل
أقــرح أربعــة طــرق ويه: الصــالة والشــهادة والكــرازة 
ــن  ــي م ــية ال ــرق األساس ــذه يه الط ــر. ه ــل اخل وعم

ــا.  ــارس تأثره ــة أن تم ــر اهلل الكنيس ــا ينتظ خالهل

يريــد اهلل مــن الكنيســة أن تمــارس ســلطانًا مؤثــًرا 
يف أمــور هــذا العالــم مــن خــالل الصــالة وهــذا مذكــور 
بوضــوح يف الكتــاب املقــدس. إذا أخفقــت الكنيســة يف 

ذلــك، تصبــح ملًحــا َفَقــَد ملوحتــه. 
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وعد الرب بشفاء أرضنا

ــام 7: 14  ــار األي ــدس يف 2 أخب ــاب املق ــول الكت يق
ــوا 

ُّ
ــْم َوَصل ْيِه

َ
ــَن ُدِعَ اْســِم َعل ِي

َّ
ــإَِذا تََواَضــَع َشــْعِب ال

َ
"ف

 
ِّ

ــإِن
َ
ــِة ف ــِم الرَِّديَئ ــْن ُطُرقِِه ــوا َع ــِه َورََجُع ــوا وَْج ُب

َ
َوَطل

ــْم."  ْرَضُه
َ
ــرُِئ أ بْ

ُ
ــْم وَأ ــُر َخِطيََّتُه ِف

ْ
غ

َ
ــَماءِ وَأ ــَن السَّ ــَمُع ِم ْس

َ
أ

ــرب لســليمان بعــد أن كــرس  ــا مــن ال اكن هــذا إعالنً
ــذا  ــأن ه ــم رأي ب ــض منك ــون للبع ــد يك ــل. ق اهلي
كالم الــرب لســليمان منــذ زمــن بعيــد يف العهــد 
القديــم وال يعــي الكثــر بالنســبة نلــا يف هــذه األيــام. 

ــار.  ــراض باختص ــذا االع ــاول ه ــوين أتن دع

ْن َمْهَمــا َكنـَـْت َمَواِعيُد 
َ
يف 2 كورنثــوس 1: 20 نقــرأ: "أل

اهللِ َفُهــَو فِيــِه انلََّعــْم َوفِيِه اآلِمــُن، لَِمْجِد اهللِ، بَِواِســَطتَِنا." 
ليــس بعــض املواعيــد لكــن مجيــع املواعيــد! لــم يقــل 
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الكتــاب اكنــت فيــه أو ســتكون فيــه بــل يه فيــه! ليــس 
فقــط ّنَعــْم، بــل إن كنــت متشــكاًك فــي ّنَعــمْ وآِمــُن!  
َوِفيــِه ]يف املســيح[ اآلِمــُن، لَِمْجــِد اهلِل، بَِواِســَطِتنَا. 
ــا!  بواســطتنا تشــمل لك املؤمنــن ومــن بينهــم أنــت وأن
كيــف نمجــد اهلل؟ بــأن نمتلــك وعــوده! لكمــا امتلكنــا 
مــن وعــود اهلل أكــر، لكمــا جمدنــا اهلل أكــر. لك وعــود 

اهلل متاحــة نلــا ايلــوم يف املســيح. 

ــن  ــام 7: 14، أظ ــار األي ــد يف 2 أخب ــودة إىل الوع بالع
ــوم!  ــك ويل ايل ــد ل ــذا الوع ــر ه ــف يش ــرى كي ــك ت أن
ــْم." إن  ْيِه

َ
ــِم َعل ــَن ُدِعَ اْس ِي

َّ
ــْعِب ال ــرب، "َش ــول ال يق

ــت  ــم. إن كن ــمه عليه ــن ُديع اس ــم م ــرب ه ــعب ال ش
ــك  ــد ُديع علي ــيح ق ــم املس ــي أن اس ــذا يع ــا، ه مؤمنً
ــييح،  ــز كمس ــت تتم ــيح. أن ــم املس ــط باس ــك مرتب وأن
باســم املســيح. ذلا فــإن هــذا الوعــد ينطبــق ىلع املؤمنن، 

ــم.  ــيح عليه ــم املس ــن ُديع اس ــرب اذلي ــعب ال ش
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يقــول اهلل إنــه ســيعمل ثالثــة أمــور إن عمــل شــعبه 
 ،

ً
ــور أوال ــة أم ــعب اهلل أربع ــل ش ــد أن يعم ــة. ال ب أربع

قبــل أن يقــوم اهلل باثلالثــة الــي يلــزم بهــا. إنــه وعــد 
مــروط. فــاهلل ال يقــول إنــه ســيفعل تلــك األمــور بــال 
رشوط لكنــه يقــول، »إذا أويف شــعب بالــروط فســوف 

أفعــل هــذه األمــور.«

بانلظــر إىل آخــر اآليــة جنــد أن آخــر يشء ســيعمله 
ــا  ــح أنه ــن الواض ــم. م ــي أرضه ــو أن يش ــعبه ه اهلل لش
ــاول  ــه يف متن األرض الــي يعيشــون فيهــا. يقــول اهلل إن
ــي اهلل  ــبب يف أن يش ــوًرا تتس ــوا أم ــعبه أن يفعل ــد ش ي
ــي  ــروا إىل األرض ال ــا. انظ ــون فيه ــي يعيش األرض ال
ــة  ــاك إجاب ــفاء؟ هن ــاج إىل ش ــل حتت ــا. ه ــش فيه نعي
واحــدة. نعــم! واحلقيقــة إن احتيــاج األرض إىل الشــفاء 
يشــر إىل إخفــاق شــعب اهلل يف أن يعملــوا مــا قــال اهلل 
هلــم أن يعملــوه. إن املســؤويلة علينــا – ليســت ىلع 
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ــل اذلي ال  ــة أو الرج ــرأة الزاني ــدرات أو امل ــن املخ مدم
يدخــل كنيســة. املســؤويلة ىلع اذليــن ُديع اســم املســيح 

ــم! عليه
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دور الكنيسة كملح لألرض

ــاك ســبب  ــع بالشــفاء، فهن ــا ال تتمت إن اكنــت أرضن
واحــد ذللــك وهــو إننــا لــم نفعــل األمــور الــي طالــب 
ــة  ــة. ويه طريق ــذه يه احلقيق ــن أن ه ــا أؤم ــا. أن اهلل به
ْنُتــْم 

َ
أخــرى للتعبــر عمــا قــاهل يســوع يف مــى 5: 13: " أ

ــُح؟ 
َّ
ــاَذا ُيَمل بَِم

َ
ــُح ف

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــْن إِْن ف ْرِض، َولِك

َ
ــُح األ

ْ
ِمل

ــَداَس  ــا َويُ ْن ُيْطــَرَح َخارًِج
َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ـِـَيْ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
الَ يَْصل

ِمــَن انلَّــاِس." إذا اكنــت أرضنــا ال تُشــى بوجودنــا فيهــا، 
إًذا فقــَد ملحنــا ملوحتــه. 

مــاذا يفعــل امللــح؟ أول لك يشء، هــو يعطــي طعًمــا. 
ــا  ــا طعًم ــن نعطيه ــودون يف األرض، حن ــن موج ــا حن بينم
ــبب  ــم بس ــل العال ــر، اهلل يقب ــر آخ ــر اهلل. بتعب يف نظ
ــة،  ــة والرمح ــم بانلعم ــع العال ــل اهلل م ــن. يتعام املؤمن

ــا.  ــبب وجودن ــاء بس ــب والقض ــن الغض  م
ً

ــدال ب
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أنــا موقــن تماًمــا أن وجــودي هل تأثــر. أنــا اكتشــفت 
ــر  ــوا أك ــود اكن ــة. اجلن ــة اثلاني ــرب العاملي ــك يف احل ذل
أمانـًـا حيــث أكــون. اكن اجلنــود الغــر مؤمنــن يعلمــون 
ذلــك. حــن كنــا يف ظــروف بالغــة الصعوبــة يف صحــراء 
ــن  ــود املجدف ــؤالء اجلن ــض ه ــا، اكن بع ــمال أفريقي ش
يأتــون إيلَّ قائلــن، "چــرال برنــس، حنــن ســعداء أنــك 
َبــَة 

َ
ِب، َمْرك

َ
ِب، يَــا أ

َ
هنــا." مــاذا قــال إليشــع إليليــا؟ "يَــا أ

ْرَســاَنَها" )2ملــوك 2: 12(. أيــن اكنــوا؟ حــول 
ُ
ائِيــَل َوف إِْسَ

األنبيــاء ليــس حــول امللــوك.

ــد نكــون  ــة الوطــن. حنــن حصــن أي ب حنــن محاي
ــَى  ــم هلل، "َع ــال إبراهي ــدوم. ق ــال س ــظ مث ــه. الح في
ــن  ــح ع ــرار أال تصف ــال أب ٌة رج ــَرَ ــاَك َع ــَد ُهَن ْن يُوَج

َ
أ

ــذ  ــتطع أن ينق ــم يس ــه ل ــم" لكن ــال اهلل، "نع ــة؟" ق املدين
ــرف  ــا ال أع ــرار. أن ــرة أب ــد ع ــم جي ــه ل ــة ألن املدين
كــم عــدد انلــاس اذليــن اكنــوا يف ســدوم لكــي أعلــم 
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ــاكن  ــبة. إن اكن بإم ــس النس ــق نف ــا تطبي ــه بإماكنن أن
ــة  ــة حبجــم ســدوم، فمئ عــرة رجــال أن ينقــذوا مدين
ــاف  ــرة أضع ــة ع ــذوا مدين ــم أن ينق ــل يمكنه رج
حجــم ســدوم. وألــف رجــل بإماكنهــم أن ينقــذوا مدينــة 
مئــة ضعــف حجــم ســدوم وهكــذا بنفــس النســبة. أنــا 
ــة  ــل الكنيس ــن ترح ــاه األرض ح ــف جت ــعر باألس أش
ــب  ــب الغض ــح. فينص ــاك مل ــون هن ــن يك ــا. ل عنه
والقضــاء بــال حــدود أو قيــود. لكــن بينمــا حنــن هنــا، 

ــح األرض. ــن مل فنح

امللــح أيًضــا حيفــظ، هــو يوقــف الفســاد. يف األيــام 
ــظ  ــم حُيف ــات، اكن اللح ــراع اثلالج ــبقت اخ ــي س ال
بامللــح فــاكن حيفظــه مــن الفســاد. ملــاذا حنــن هنــا؟ لــي 
ــاليق  ــه – األخ ــكل أنواع ــاد ب ــاد، الفس ــف الفس نوق
ــل  ــا، نفع ــا هن ــة وجودن ــيايس. طيل ــايع والس واالجتم
ــاَذا  بَِم

َ
ــُح ف

ْ
ِمل

ْ
ــَد ال َس

َ
ــْن إِْن ف ــوع، "َولِك ــال يس ــك. ق ذل



13 دور الكنيسة كملح لألرض

ــا  ــَرَح َخارًِج ْن ُيْط
َ
 أل

َّ
ٍء، إاِل ِــَيْ ــُد ل ــُح َبْع

ُ
ــُح؟ الَ يَْصل

َّ
ُيَمل

ــن  ــة ع ــف الكنيس ــن تك ــاِس." ح ــَن انلَّ ــَداَس ِم َويُ
ــَن  ــَداَس ِم ــا َوتُ ــَرَح َخارًِج ــح ُتْط ــا كمل ــام دوره إتم
ــوا  ــن يدوســونها قــد يكون ــاِس. هــؤالء انلــاس اذلي انلَّ
شــيوعين، نازيــن، أو أتبــاع أي مذهــب آخــر لــم يظهــر 
يف األفــق بعــد. لكــن انلــاس ســتدوس الكنيســة الــي 

ــح يف األرض.  ــا كمل ــوم بدوره ال تق
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شروط اهلل األربعة

ــعبه أن  ــن ش ــب اهلل م ــي يطل ــياء ال ــا يه األش م
، "يَتَواَضــَع َشــْعِب." هــذا أصعــب أمــر يقــوم 

ً
يعملهــا؟ أوال

بــه املتدينــون. وهنــا أنــا ال أمــزح بــل أتكلــم بمنتــى 
اجلديــة. تســمع ابلعــض يقولــون، "يــا رب اجعلــي 
ــال  ــًدا. هــو ق ــم يقــل هــذا أب ــرب ل ــا." لكــن ال متضًع
ــك لكــم." اهلل  ــل، "ســوف أفعــل ذل ــم يق "تََواَضعــوا" ول
ــك  ــا. هــو يســتطيع أن يذل ــه أن جيعلــك متضًع ال يمكن
ــد اذلي  ــك، لكــن الشــخص الوحي وقــد يضطــر إىل ذل
بإماكنــه أن جيعلــك متضًعــا هــو أنــت ذاتــك. االتضــاع 
ــأيت  ــن أن ي ــل إرادي وال يمك ــل كعم ــن ادلاخ ــأيت م ي
بــأي طريقــة أخــرى. إن لــم ختــر أن تتضــع، قــد تُــذل 

ــاووس.  ــًرا اكلط ــى متك ــراب وتب يف ال
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ــك هلل.  ــع ذات ض
ُ

ــع وخت ــو أن تتواض ــرط األول ه ال
إن كنــا خاضعــن هلل، ســوف نكــون أيًضــا خاضعــن 
ــه وســلطانه. مــن الســهل أن تقــول إنــك خاضــع  للكمت
بعضكــم  "اخضعــوا  تقــول:  اهلل  لكمــة  لكــن  هلل 
ــا  ــن... أيه ــن لرجالك ــات، اخضع ــا الزوج ــض... أيه بلع
األوالد، اطيعــوا وادليكــم" )أفســس 5: 21- 22؛ 6: 1(. 
عــون أنهــم خاضعــون  هنــا جنــد الصعوبــة. كثــرون يدَّ
هلل لكــن حــن يــأيت االختبــار يف خضوعهــم آلخريــن، 

ــن.  ــوا خاضع ــم ليس ــح أنه يتض

إن كنـت تتضع، ال بـد أن تكون أنـت الفاعل. من 
آن آلخر حيسـن بك أن تسـجد بوجهـك ىلع األرض أمام 
اهلل. هـل فعلـت ذلـك من قبـل؟ قل، "هـا أنا يـا رب وها 
هو مـاكين الطبيـي! أنا دودة. مـن الراب أتيـت والراب 
مـاكين." هـل تظن أن هذا تطـرف؟ اقرأ الكتـاب املقدس 
وانظر عـدد الرجال اذلين نزلـوا ىلع وجوههم ىلع األرض 
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الواقـع،  يف  دانيـال.  داود،  مـوىس،  إبراهيـم،  اهلل:  أمـام 
وال واحـد مـن  القديسـن العظمـاء املكتـوب عنهـم يف 
الكتـاب املقدس إال وسـجد بوجهـه ىلع األرض. إن اكن 
هـذا ماكنًـا صحيًحـا ملـوىس وداود ودانيـال وغرهـم، ال 

أظنـه أدىن مـن مسـتواك أن تكون هنـاك أيًضا.

ْيِهــْم." هذه 
َ
ِيــَن ُدِعَ اْســِم َعل

َّ
ــإَِذا تََواَضــَع َشــْعِب ال

َ
"ف

ــد  ــرب أع ــا. فال ــك ختطيه ــوة األوىل وال يمكن يه اخلط
خطتــه ىلع درجــات، األوىل، اثلانيــة، اثلاثلــة، والرابعــة. 
ــول  ــك الوص ــة األويل، ال يمكن ــح يف ادلرج ــم تنج إن ل
ــة األوىل  ــد ادلرج ــن أن تعي ــع م ــة. ال مان ــة اثلاني لدرج
عــر مــرات متتايلــة وإال لــن تنتقــل إىل اثلانيــة. وهلــذا 
بــي ابلعــض منكــم طويــاًل يف نفــس ادلرجــة. ال 
تفكــر وتقــول، "يــا رب لقــد أخفقــت يف اخلطــوة األوىل 
ولكــي ســأجنح يف اثلانيــة. دعــي أجتــاوز هــذه وســأجنح 

ــن ينفــع!  يف اتلايلــة." ال! هــذا ل
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ــْعِب  ــَع َش ــإَِذا تََواَض
َ
ــالة. "ف ــة يه الص ــوة اثلاني اخلط

ــالة  ــدأ يف الص ــوا" ال تب
ُّ
ــْم َوَصل ْيِه

َ
ــِم َعل ــَن ُدِعَ اْس ِي

َّ
ال

ــالة.  ــل الص ــأيت قب ــاع ي ــع. االتض ــى تتض ح

ــب  ــة يه طل ــوة اثلاثل ــِه" اخلط ــوا وَْج ُب
َ
ــوا َوَطل

ُّ
"َصل

ــي  ــك يع ــم أن ذل ــك؟ أفه ــي ذل ــاذا يع ــرب. م ــه ال وج
اذلهــاب مبــارشة إىل حمــر اهلل العــي – حيــث لك مانــع 
ــا لوجــه مــع اهلل العــي.  ــزال وتكــون وجًه ولك اعئــق يُ
ــي  ــذا ال يع ــن ه ــالة لك ــاع ص ــون يف اجتم ــد تك ق

ــرب.  ــك بالــرورة تطلــب وجــه ال أن

أىت شــاب إيلَّ ذات مــرة طابًلــا معموديــة الــروح 
ــس.  ــدى الكنائ ــباب يف إح ــل للش ــدس. اكن مرس الق
ــاًء.  ــاء مس ــوم األربع ــه ي ــي مقابلت ــه يمكن ــت هل إن قل
قــال يل إنــه ال بــد هل مــن حضــور اجتمــاع للصــالة ذلك 
املســاء. قلــت هل، "إًذا هــذا امليعــاد ليــس مناســب لــك" 
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قــال، "ال بــل مناســب. فنحــن نصــي مــن اثلامنــة حــى 
اتلاســعة". هــذا اجتمــاع للصــالة ولكنــه ليــس لطلــب 
وجــه الــرب. حــن تطلــب وجــه الــرب، ال تتوقــف حــى 
ــت مــن أجــل  ــرب – حــى إذا بقي تكــون يف حمــر ال
هــذا طــوال الليــل. هنــاك صلــوات كثــرة ليســت طلبـًـا 
لوجــه الــرب، فــي تنتــي قبــل االتصــال املبــارش بــاهلل.  

اخلطــوة الرابعــة: "رََجُعــوا َعــْن ُطُرقِِهــِم الرَِّديَئــِة" 
مــن هــم هــؤالء؟ هــل هــم الســاكرى والشــباب اذليــن 
ال يذهبــون إىل الكنيســة؟ ال بــل املؤمنــن... شــعب 
ــس  ــة ولي ــل الكنيس ــود داخ ــة موج ــق انلهض اهلل! اعئ

ــا. ــًدا خارجه ــن أب ــم يك ــا. ل خارجه

ــت اهلل. يقــول  ــدأ القضــاء؟ مــن بي ــن يب أتعــرف أي
َقَضــاءِ ِمــْن َبْيــِت اهللِ" 

ْ
ــُت البْتِــَداءِ ال

ْ
َوق

ْ
ــُه ال نَّ

َ
بطــرس، "أل

ــف  ــر يضي ــه أك ــح كالم ــي يوض ــرس 4: 17(. ول )1بط
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ــَن الَ  ِي
َّ

ــُة ال ــا ِهَ نَِهايَ ــأل "َم ــم يس ــا" ث  ِمنَّ
ً

ال وَّ
َ
ــاًل، "أ قائ

ِيــَل اهللِ؟" فقــد اكن اهلل يتــرف دائًمــا 
ْ

يُِطيُعــوَن إِن
بهــذه الطريقــة، يبــدأ بانلــاس اذليــن يعرفــون أكــر. "ُكُّ 
ــا 12: 48(.  ــٌر" )لوق ثِ

َ
ــُه ك ــُب ِمْن

َ
ــرًا ُيْطل ثِ

َ
ــَي ك ْعِط

ُ
ــْن أ َم

ــك،  ــة." فأجيب ــرق ردي ــر يف ط ــا ال أس ــول، " أن ــد تق ق
ــم تقــرب مــن اهلل بالقــدر اذلي جيعلــك تــرى  "أنــت ل
جليًــا. لــو كنــت دخلــت يف حمــر الــرب لكنــت رأيــت 
طرقــك الرديــة. فمجــرد قولــك بأنــك ال تســر يف طــرق 

رديــة يبــن كــم أنــت بعيــد عــن اهلل."

ْســَمُع ِمــَن 
َ
بعــد هــذه األربــع خطــوات يقــول اهلل، "أ

ــَماءِ" لــم يُلــزم الــرب نفســه بــأن يســمع لك صــالة.  السَّ
ــض  ــه يف بع ــع أن ــا مقتن ــك؟ أن ــرف ذل ــت تع ــل كن ه
الكنائــس ال ترتفــع الصلــوات إىل أىلع مــن ســقف 
الكنيســة. لــم يُلــزم الــرب نفســه بــأن يســمع لك صــالة. 
ــا  ْبَن

َ
ــُه َمْهَمــا َطل نَّ

َ
ــُم أ

َ
ــا َنْعل نَّ

ُ
يف الواقــع يقــول اهلل، "َوإِْن ك
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ْبَناَهــا ِمْنــُه" 
َ
ــِي َطل

َّ
لَِبــاِت ال َــا الطِّ نَّ نلَ

َ
ــُم أ

َ
َــا، َنْعل يَْســَمُع نلَ

)1يوحنــا 5: 15(. الصعوبــة هنــا ليســت يف أن جييــب اهلل 
ــل أن يســمع اهلل. ب

ِفــُر َخِطيََّتُهــْم" خطيــة 
ْ
غ

َ
ــَماءِ وَأ ْســَمُع ِمــَن السَّ

َ
 أ

ِّ
ــإِن

َ
"ف

ــل  ــدرات؟ ال ب ــن املخ ــة ومدم ــة الزاني ــل خطي ــن؟ ه م
ــة الكنيســة! خطي

، األمــر يف منتــى  ْرَضُهــْم" بالنســبة إيلَّ
َ
أ بْــرُِئ 

ُ
"وَأ

ــع بالشــفاء فاملشــلكة  الوضــوح. إن اكنــت األرض ال تتمت
ــه  ــت ب ــك وصلي ــا فكــرت يف ذل ــعب اهلل. أن ــد ش يه عن
وتأملــت فيــه. املســؤويلة عــن احلالــة الــي وصلــت إيلها 
ــا أؤمــن أن هــذه يه  أمريــكا اآلن يه ىلع الكنيســة. أن
احلقيقــة. إذا اكنــت أرضنــا ال تتمتــع بالشــفاء فاملســؤويلة 
علينــا حنــن. أنــا أشــرك يف هــذه املســؤويلة معكــم. أنــا 

ــا.  ــا أيًض ال أقــول يشء لكــم وال ينطبــق يلعَّ أن
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الشفاء بالصالة

كيــف يــأيت الشــفاء؟ ســوف أحدثكــم عــن الصالة 
ــاوس  ــن تيموث ــات م ــع آي ــي ىلع أول أرب ــي تعلي وأب

ــاين: ــاح اثل األوىل األصح

ــَواٌت 
َ
ــاٌت َوَصل ــاَم َطلَِب ْن ُتَق

َ
ٍء، أ َل ُكِّ َشْ وَّ

َ
ــُب أ

ُ
ْطل

َ
أ
َ
• "ف

ــاِس" ْجــِل َجِيــِع انلَّ
َ
َراٌت أل

ُّ
َوابْتَِهــاالٌَت َوتََشــك

ِيــَن ُهــْم ِف َمْنِصــٍب، لـِـَيْ 
َّ

ــوِك وََجِيــِع ال
ُ
ُمل

ْ
ْجــِل ال

َ
• "أل

ــاٍر"
َ
َنْقــِيَ َحَيــاةً ُمْطَمئِنَّــًة َهاِدئـَـًة ِف ُكِّ َتْقــَوى َوَوق

ِصَنا اهللِ"
ِّ
ى ُمَل َ نَّ هَذا َحَسٌن َوَمْقُبوٌل دلَ

َ
• "أل

ــِة 
َ
 َمْعرِف

َ
ُصــوَن، َوإِل

ُ
نَّ َجِيــَع انلَّــاِس َيْل

َ
ِي يُِريــُد أ

َّ
• "ال

وَن."
ُ
ــقِّ ُيْقبِل َ الْ
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ٍء،  َل ُكِّ َشْ وَّ
َ
نلتأمــل هــذه اللكمــات يقــول بولــس، "أ

صلــوا!" إذا أهملــت الصــالة، قــد تكــون لــك لك أنــواع 
ــوة  ــك الق ــس ل ــن لي ــج ولك ــم والرام ــط وانلظ اخلط
لتشــغيلها مثــل مبــى فيــه لك اتلوصيــالت الكهربائيــة 
ــيعمل.  ــة. ال يشء س ــدر الطاق ــل بمص ــر متص ــه غ لكن
قــد تكــون األســالك جيــدة جــًدا ووحــدات اإلضــاءة 
ــدون  ــج ب ــل ىلع نتائ ــن حتص ــك ل ــودة لكن ــة اجل اعيل
ــالة،  ــو الص ــة ه ــة للكنيس ــدر الطاق ــاء. إن مص كهرب
ٍء، صلــوا!" َل ُكِّ َشْ وَّ

َ
ويقــول بولــس بمنطقيــة شــديدة، "أ

ــوِك 
ُ
ُمل

ْ
"ال  ،

ً
أوال ألجلــه؟  نصــي  أن  حيثنــا  ومــاذا 

ِيــَن ُهــْم ِف َمْنِصــٍب." أعلــم باخلــرة أن معظــم 
َّ

وََجِيــِع ال
املســيحين ينــدر بهــم أن يصلــوا مــن أجــل اذليــن هــم 
.  إن كنت 

ً
يف منصــب فكــم باحلــري أن يصلــوا هلــم أوال

ــه  ــم ب ــاب صلواتك ــقفية فكت ــة األس ــي للكنيس تنت
صــالة مــن أجــل اذليــن يف الســلطة وهــذا يشء جيــد. 
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لكــن أقــول لكــم شــيئًا آخــر مــن  اخلــرة الشــخصية، 
إن ترديــد صــالة أمــر خيتلــف عــن أن تصــي بالفعــل. 
ــرددون  ــاس ي ــن انل ــر م ــان. كث ــران خمتلف ــا أم إنهم
صلــوات مــن كتــب صــالة وبعدهــا خبمــس دقائــق لــو 
ســأتلهم مــاذا قالــوا، ســوف ال يتذكــرون، ألنهــا صــالة 

ــة واجــب. تأدي

ــْم ِف  ــَن ُه ِي
َّ

ــالة األول؟ "ال ــوع الص ــو موض ــا ه م
ــواب،  ــواب، انل ــس انل ــاء جمل ــس، أعض ــٍب،" الرئي َمْنِص
املحافظــن، الُعمــد، رجــال ابلوليــس، لكهــم. هــل تصــي 
مــن أجلهــم؟ مــى آخــر مــرة صليــت للرئيــس؟ مــاذا 
ــت؟  ــدت أم صلي ــم، انتق ــرة ذكرته ــر م ــت يف آخ فعل
ــن يف منصــب فســيقل  إن كنــت تصــي مــن أجــل اذلي
ــل  ــاد ب ــك لالنتق ــم يدُع ــرب ل ــاد. ال ــده لالنتق ــا جت م
للصــالة. إن كنــت ال تصــي فأنــت اعيص. أنــا يف األصــل 
ــوم.  ــا لك ي ــس تقريبً ــي للرئي ــذا أص ــع ه ــزي وم إجنل
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تشــهد زوجــي بذلــك. حنــن نصــي مًعــا، وفيمــا نــدر أن 
ــة  ــذه األم ــد ه ــل قائ ــن أج ــي م ــوم دون أن نص ــر ي يم
ــن أن  ــالة، وأظ ــاج للص ــه حيت ــد إن ــا متأك ــة. أن العظيم

ــالة.   ــاج للص ــه حيت ــم أن ــا يعل ــكم أيًض رئيس

ــا  ــب؟ إنه ــن يف منص ــص اذلي ــا خي ــي فيم ــاذا نص م
ــاب املقــدس. يف  ــة يف الكت ــوات منطقي مــن أكــر الصل
اجلــزء اثلــاين مــن عــدد 2 مكتــوب  "لـِـَيْ َنْقــِيَ َحَيــاةً 
ــدة  ــة واح ــاٍر" يف لكم

َ
ــَوى َوَوق ــًة ِف ُكِّ َتْق ــًة َهاِدئَ ُمْطَمئِنَّ

"مــن أجــل حكومــة صاحلــة". أال توافقــي ىلع ذلــك؟ إن 
ــوى  ــة يف لك تق ــة هادئ ــاة مطمئ ــا حي ــد أن حني ــا نري كن

ــد أن يكــون نلــا حكومــة صاحلــة.  ووقــار، ال ب

نَّ هــَذا َحَســٌن 
َ
يســتطرد بولــس يف عــدد 3 قائــاًل، "أل

ِصَنــا اهللِ" إىل مــاذا يشــر اســم اإلشــارة 
ِّ
ى ُمَل َ َوَمْقُبــوٌل دلَ

"هــذا"؟ إىل اجلــزء الســابق يف اجلملــة، "لـِـَيْ َنْقــِيَ َحَيــاةً 
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ــار، "أن  ــاٍر" باختص
َ
ــَوى َوَوق ــًة ِف ُكِّ َتْق ــًة َهاِدئَ ُمْطَمئِنَّ

تكــون نلــا حكومــة صاحلــة."

ملـاذا يريـد اهلل هـدوًءا ونظاًمـا وحكومـة صاحلـة؟ 
لسـبب واقـي وعمـي: ألنـه يريـد أن مجيـع انلـاس 
خيلصـون وإىل معرفـة احلـق يُقبلـون. يف أي ظـروف 
يتيـر أن يصـل احلـق إىل لك البـر؟ حتـت حكومـة 
اعدلـة غر منحـازة حتفـظ القانون وانلظـام واحلريات 
املدنيـة. حتـت أي نـوع مـن احلكومات يسـهل وصول 
احلق لـل البر؟ أي شـخص اعقل سـوف يقول: حتت 
حكومـة صاحلـة. هلـذا يريـد اهلل احلكومـات الصاحلة 
ألنهـا تنر اإلجنيل، وهذه يه مشـيئته وتدبره اإللي. 

هـذا أمـر سـهل وغر معقـد، إنـه عمـي ومعقول. 

دعـوين أقوهلـا ثانيـًة! يقـول الكتـاب املقـدس: أول 
لك يشء يف العمـل املسـييح – صلـوا. وأول موضـوع يف 
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الصـالة هـو لك اذلين يف سـلطة. لِـَم نصـي؟ لي نقيض 
حيـاة مطمئنـة هادئة يف تقوى ووقار. ملـاذا نصي هكذا؟ 
ألن هـذا يسـاعد ىلع نـر اإلجنيـل. هل هـذا منطي؟ 
هـل أقنعتكم؟ بالنسـبة يل هـذا يشء بسـيط ومنطي 
جـًدا، ليـس رًسا خفيًا. نشـكر الـرب أن اخلفيات تظهر 
يف نـور لكمـة اهلل! إنـه أمر بسـيط وعمي وسـهل وفعال. 
إرادة اهلل أن تكـون نلـا حكومـات  أنهـا  أنـا أؤمـن 
صاحلـة. دعونـا ال نتلكـم عن بـالد وأمم أخـرى. دعونا 
نركـز ىلع هـذا ابلـد فقـط، فـإن إرادة اهلل أن تكـون 

للواليـات املتحـدة حكومـة صاحلة. 

ــيحدث إن  ــه س ــدس إن ــاب املق ــول الكت ــاذا يق م
ــا رســالة  صلينــا مــن أجــل أمــور يف مشــيئة اهلل؟ خترن
ـَـا ِعْنَدهُ: 

َ
ــِي نل

َّ
يوحنــا األوىل 5: 14- 15: "َوَهــِذهِ ِهَ اثلَِّقــُة ال

ــا. َوإِْن  َ ــَمُع نلَ ــيَئتِِه يَْس ــَب َمِش ــيًْئا َحَس ــا َش ْبَن
َ
ــُه إِْن َطل نَّ

َ
أ

ــا  َ نَّ نلَ
َ
ــُم أ

َ
ــا، َنْعل َ ــَمُع نلَ ــا يَْس ْبَن

َ
ــا َطل ــُه َمْهَم نَّ

َ
ــُم أ

َ
ــا َنْعل نَّ

ُ
ك
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ــُه." بتعبــر آخــر، إن كنــت  ــا ِمْن ْبَناَه
َ
ــِي َطل

َّ
ــاِت ال َب

ْ
ل الطِّ

تعلــم أنــك تصــي حبســب مشــيئة اهلل، ذلا أنــت تعلــم 
أن اهلل يســمعك وإن كنــت تعلــم أن اهلل يســمعك، تعلــم 
ــذا  ــيئة اهلل هل ــت مش ــت. إن اكن ــا طلب ــك م ــه يعطي أن
ــي  ــا نص ــة، وإن كن ــة صاحل ــون هل حكوم ــد أن تك ابل
ــيئة اهلل،  ــا مش ــن إنه ــة اعمل ــة صاحل ــل حكوم ــن أج م
نعلــم إنــه يســمعنا؛ وإن كنــا نعلــم إنــه يســمعنا، نعلــم 
أن نلــا مــا طلبنــا. إن اكنــت نلــا حكومــة غــر صاحلــة، 
ــم  ــم يســتوِف شــعب اهلل الــروط ول مــا الســبب إًذا؟ ل

يصلــوا. 

اعمـة، يمكنـك القـول بـأن املؤمنن يعيشـون يف ظل 
احلكومـات الـي يسـتحقونها. يوجد اعمل زمـي. هذا ال 
حيـدث فـوًرا ولكـن عموًمـا، املؤمنـون مسـؤولون عـن 
نـوع احلكومـة الـي يعيشـون يف ظلهـا. إن كنت ترف 
وقتـا أطـول يف الصالة بـدل االنتقاد، فسـيقل مـا تنتقده! 
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ــون  ــاذا يك ــذا. مل ــد هل ــايب مؤك ــبب كت ــد س يوج
ــم  ــن دليه ــدون اذلي ــا الوحي ؟ ألنن

ً
ــؤؤال ــعب اهلل مس ش

يَْســْت 
َ
ــإِنَّ ُمَصارََعَتَنا ل

َ
الوســيلة تلحقيــق نتائــج فعالــة. "ف

ــَع  ــاَِطِن، َم ــَع السَّ ــاءِ، َم َؤَس ــَع الرُّ ــْل َم ــٍم، بَ ْ ــَع َدٍم َولَ َم
 ِّ ــرَّ ــاِد ال ْجَن

َ
ــَع أ ــِر، َم ْه ــَذا ادلَّ ــِة َه َم

ْ
ــِم، َعَ ُظل

َ
َعال

ْ
ُوالَةِ ال

ــَماوِيَّاِت" )أفســس 6: 12(. يقــول بولــس،  وِحيَّــِة ِف السَّ الرُّ
يَْســْت..." ابلعــض يفهــم ذلــك بأنــه ليســت 

َ
"ُمَصارََعَتَنــا ل

ــس.  نلــا مصــاراعت! لكــن ليــس هــذا مــا يقــوهل بول
ــع  دم  ــس م ــن لي ــارع، ولك ــا نص ــول "إنن ــس يق بول
وحلــم." اكن بولــس يســتمد هــذا التشــبيه مــن األلعــاب 
األويلمبيــة القديمــة. يتفــق املؤرخــون أنــه مــن بــن لك 
األلعــاب األويلمبيــة، فــإن املصارعــة حتتــاج متطلبــات 
ــبيه  ــل تش ــا، وأفض ــركون فيه ــن يش ــن اذلي ــم م أعظ
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خلرتنــا يف اإليمــان هــو مبــاراة املصارعــة. يف املصارعــة 
ال يوجــد أى اســتثناء، أي أن لك جــزء مــن كيانــك 
يشــرك يف املصارعــة. وهــذه يه احليــاة املســيحية. حنــن 
يف مبــاراة مصارعــة ولكــن ليــس مــع حلــم ودم. يقــول 

ــاذا حنــارب؟ ـَـًرا. إًذا م ــا ال نصــارع ب ــس إنن بول

َؤَساءِ" – ممالك غر مرئية. • "الرُّ

ــا  ــي حتتله ــلطة ال ــاالت الس ــاَِطِن" – جم • "السَّ
ــة. ــر مرئي ــك الغ ــك املمال تل

ــِر" – أي "والة  ْه ــَذا ادلَّ ــِة َه َم
ْ
ــم َعَ ُظل

َ
َعال

ْ
"ُوالَةِ ال  •

ــم اذليــن حيكمــون هــذه الظلمــة احلايلــة."  العال

أي  ــَماوِيَّاِت"  السَّ ِف  وِحيَّــِة  الرُّ  ِّ الــرَّ ْجَنــاِد 
َ
"أ  •

الــر." "أرواح 
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ــَماوِيَّاِت." هــذا إعــالن  ــة؟  "ِف السَّ ــن أرض املعرك أي
كتــايب ال بــد أن يعرفــه لك مؤمــن. توجــد مملكــة 
منظمــة تقــف ضــد اهلل وضــد لك مقاصــده. إنهــا 
ــة  ــس هل مملك ــوع إن إبلي ــال يس ــيطان. ق ــة الش مملك
وإنــه يســيطر عليهــا بالاكمــل. يه ليســت منقســمة ويه 

ــد اهلل.  ــف ض تق

ـَماوِيَّاِت." يتفـق معظم  هـذه اململكـة ماكنهـا يف "السَّ
مفـرو الكتـاب املقـدس أنهـا ليسـت السـماء اثلاثلة 
الـي يه ماكن ُسـكى اهلل وليسـت السـماء األوىل ويه 
السـماء املرئيـة، لكنهـا يف السـماء اثلانيـة أو الوسـطى. 
هنـاك مملكـة غر مرئيـة فوق مسـتوى هـذا العالم ويه 
مملكـة الظلمـة. يه مملكـة تقـف ضـد اهلل تماًمـا ويه 
يف كراهيـة مسـتمرة هلل ولك مقاصـده ولك شـعبه وهـذا 
يشـملنا – أنـت وأنـا. الشـيطان يكرهك بـكل ما فيه 
مـن قوة. هو سـيفعل لك ما بوسـعه يلؤذيـك ويدمرك. هو 
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يـأيت ليـرق، ويذبـح ويهلـك. هو كيـان مقتـدر جًدا. 

ــة  ــذه اململك ــدم ه ــن أن نه ــا كمؤمن ــا مهمتن إنه
ــوش ألن  ــاء أو اجلي ــق الرؤس ــن طري ــم ع ــن يت ــذا ل وه
ليــس دليهــم األســلحة. لــو اكنــت حــرب ضــد حلــم ودم 
ــرات  ــات الســالح والطائ ــات وعرب ــا ادلباب ــا أطلقن لكن
الســالح  وعربــات  ادلبابــات  لكــن  احلربيــة. 
ــدي ألن هــذه املعركــة ليســت 

ُ
والطائــرات احلربيــة ال جت

ــم و دم.  ــد حل ض

كثــر مــن القــادة السياســين وصلــوا إىل هــذه 
ــن  ــرات لك ــذه اتلعب ــتخدمون ه ــد ال يس ــة. ق انلتيج
ــؤؤلن  ــا أن املس ــح تماًم ــم. يتض ــودة دليه ــاين موج املع
يف هــذا ابلــد يدركــون أنهــم يواجهــون مشــالك ليــس 

ــاب. ــوهل الكت ــا يق ــا م ــذا تماًم ــول وه ــا حل ــم هل دليه

إنهــا ليســت مــع حلــم و دم. قــد تقتل انلازيــن لكنك 
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ال تقتــل انلازيــة. قــد تقتــل أعــداًدا هائلــة مــن البــر 
ــف  ــي تق ــة ال ــوات الروحي ــيض ىلع الق ــك ال تق ولكن
ــس  ــول بول ــلكة. يق ــل املش ــر ال حي ــل الب ــم. قت وراءه
ــِد،  ََس ُك ِف الْ

ُ
ــل ــا نَْس نَّ

ُ
ــوس 10: 3 - 5، "إِْن ك يف 2 كورنث

ـَـارُِب." – حربنــا ليســت يف جمال 
ُ

ََســِد ن ْســَنا َحَســَب الْ
َ
ل

اجلســد وال يف املجــال الطبيــي وال يه ضــد حلــم و دم. 
ــت يه  ــِديًَّة" – ليس ــْت َجَس يَْس

َ
ــا ل ــلَِحُة ُمَاَرَبتَِن ْس

َ
 أ

ْ
"إِذ

ِــاهللِ َعَ  ــاِدَرٌة ب
َ
ــا "ق ــات،  لكنه ــع وادلباب ــل واملداف القناب

ــْدِم ُحُصــوٍن." وهــذا يشــر إىل حصــون الشــيطان.  َه

الحــظ أيــن يه هــذه احلصــون! "هاِدِمــَن ُظُنونـًـا َوُكَّ 
 

َ
ــٍر إِل

ْ
ِسِيَن ُكَّ فِك

ْ
ــِة اهللِ، َوُمْســَتأ

َ
ــٍو يَْرتَِفــُع ِضــدَّ َمْعرِف

ْ
ُعل

ــون" يه  ــة "ظن ــرى للكم ــراءة األخ ــيِح." الق َمِس
ْ
ــِة ال َطاَع

"ُحجــج أو منطــق." املعركــة يه يف جمــال اذلهــن: ُحجــج 
ــة. ال يمكنــك أن تغــر اجتــاه  ــاالت وأفــاكر ومعرف وخي

شــخص بــأن تقتلــه ألنــه ســيذهب بنفــس االجتــاه. 
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يف حادثــة املــاو املــاو بــرق أفريقيــا، أعدمــت 
ــاو مــاو بالشــنق.  ــادة امل ــة بعــض ق الســلطات الريطاني
ــاك.  ــك هن ــهد ذل ــلن اذلي ش ــد املرس ــرف أح ــا أع أن
قــال إنهــم ذهبــوا لإلعــدام وهــم يــرددون "ســوف أعــود، 
ــو اذلي  ــه ه ــوم علي ــن املحك ــم يك ــود." ل ــوف أع س
يتلكــم بــل الشــيطان الســاكن فيــه. قــد تقتــل الرجــل 

ــود. ــه يع ــيطان اذلي في ــن الش ــد ولك باجلس

ــتوى  ــل ىلع مس ــم ب ــع دم وحل ــت م ــا ليس مصارعتن
آخــر. دلينــا أعــداء خمتلفــون، وأســلحة خمتلفــة. لكــن 
األســلحة الــي أعطاهــا نلــا اهلل قــادرة! يه ال تُقهــر، إذا 
اســتخدمناها. إن كنــا ننهــزم فهــذا ليــس بســبب نقــص 

يف الســالح ولكــن إخفــاق يف اســتخدامه.
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أمثلة من العهد القدمي

أريــد أن أذكــر مثالــن مــن العهــد القديــم يزيــالن 
ــم  ــريئ اذلي حيك ــر امل ــم غ ــذا العال ــن ه ــتار ع الس
ويســيطر ىلع أمــور البــر. أنــا أؤمــن أن العوامــل 
الروحيــة،  تؤثــر يف أمــور العالــم واألمــور القوميــة 
ــر  ــرف بتأث ــد أن نع ــم. ال ب ــل حاس ــخصية بش والش
العوامــل االجتماعيــة  األحــداث اتلارخييــة وتأثــر 
ــر  ــن العن ــة ولك ــل حقيقي ــا عوام ــة. إنه واالقتصادي
ــا هــو العنــر  املســيطر واملتحكــم والقاطــع يف أمورن
ــم يف  ــان احلاس ــة يه الكي ــإن الكنيس ــذا ف ــرويح وهل ال
أمــور العالــم، ألن الكنيســة يه الوحيــدة الــي تســتطيع 
ــذا  ــه وه ــل في ــرويح وتعم ــال ال ــذا املج ــل ه أن تدخ

ــًدا.  ــي ج منط



35 أمثلة من العهد القديم

األصحـاح 28 مـن سـفر حزقيـال حيتـوى ىلع أقوى 
وحاكمهـا  املرئيـة  اململكـة  للمملكتـن:  انكشـاف 
وحاكمهـا  مرئيـة  الغـر  واململكـة  البـري  الطبيـي 
الشـيطان. يف أول 19 آيـة مـن األصحـاح، يوجـد رثـاء 
وعتـاب ىلع شـخصن، أحدهمـا يُـدىع "َرئِيـُس ُصـوَر" 
يع إنه  واآلخـر "َملِـُك ُصـوَر." رئيـس صـور إنسـان يَـدَّ
اهلل ولكـن احلقيقـة إنـه إنسـان، وكإنسـان ال بـد أن 
يمـوت. لكـن ملـك صـور ال اكن وال هـو إنسـان، وال 
يمكـن أن يكـون إنسـان. ادرس العالمـات الواضحة 
الُمَمـزة هل يف اآليـات 12 إىل 18 وسـتصل إىل انلتيجـة 
إنـه ال يمكـن أن يكون سـوى الشـيطان ذاته. خلف 
مملكـة صـور املرئيـة برئيسـها، توجد مملكة صـور الغر 
مرئيـة بملكهـا، حاكم الظالم يف العالم، الشـيطان. إن 
األمـور يف اململكـة الغـر مرئيـة حتدد مسـار األمور يف 
اململكـة املرئيـة. إن الغـر مريئ هو اذلي حيسـم األمور. 
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أنــا أؤمــن أنــه خلــف لك مملكــة ولك أمــة ولك مدينــة 
ــم  ــاك حاك ــريئ. هن ــر م ــم غ ــد حاك ــرة، يوج كب
ــة  ــر مرئي ــوة غ ــا ق ــد أيًض ــدا، وتوج ــة فلوري ــوق والي ف
تتحكــم يف ميــايم. لقــد ســافرت كثــًرا والحظــت أنــه 
حــن تذهــب إىل مــدن معينــة، قــد تشــعر بوجــود القــوى 
الروحيــة. ليســت يه نفســها يف لك مــرة. كنــت يف برلــن 
ــهوة.  ــة والش ــحونًا بانلجاس ــو مش ــنتن واكن اجل ــذ س من
املــدن األخــرى تقــع حتــت تأثــرات خمتلفــة. يف شــياكجو 
ــو  ــف. يف ني ــو روح العن ــة ه ــيطر ىلع املدين ــروح املس ال
أوريلانــز الســحر. إن كنــت حساًســا، ســوف تشــعر 
بالقــوى الغــر املرئيــة الــي تســود وتتحكــم. ال يمكــن 
َْضــع هــذه القــوى  أن تتقــدم مملكــة اهلل يف مــاكن حــى ختُ
الروحيــة يف الصــالة. حــن حيــدث ذلــك، تتدفــق انلهضــة 
ــق  ــع العائ ــة. يق ــة أو املدين ــة أو اململك ــيل يف األم كس

ــريئ.  ــر امل ــال الغ ــة يف املج ــة احلقيقي ــر للنهض األك
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حــدث ذلــك بشــل ملمــوس منــذ عــدة ســنوات يف 
ــن  ــر إىل األرجنت ــمه ميل ــل اس ــب مرس ــن. ذه األرجنت
ــن اهلل  ــك األرض، لك ــل اهلل يف تل ــرة لعم ــط كث خبط
ــة  ــرة مبني ــة صغ ــهر يف كنيس ــن ش ــر م ــذه ألك أخ
بالطــن ولك مــا اكن عليــه أن يفعلــه هــو أن يصــي. ظــل 
يصــي حــى استســلمت القــوى الروحيــة املســيطرة ىلع 
األرجنتــن. يف هــذا ابلــد اذلي تكتســحه الاكثويلكيــة، 
ــة  ــا الطريــق ألكــر اســتاد يف املدين ــرب معجزًي فتــح ال
ــروف.  ــر مع ــع وغ ــي متواض ــظ أمريك ــذه واع يلأخ
ــا  ــة شــهر واحــد اجتمــع 200000 شــخص يوميً بعــد نهاي
ــر  ــن أك ــدة م ــا واح ــل. إنه ــذا الرج ــة ه ــمعوا عظ ليس
ــد جــاءت  ــخ الكنيســة وق انلهضــات املســجلة  يف تاري

ــة.  كنتيجــة لربــط القــوى الغــر املرئي

هنــاك مثــال آخــر يف العهــد القديــم للقــوى الروحيــة 
وهــو مســجل يف األصحــاح العــارش مــن ســفر دانيــال. 
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لقــد كــرس دانيــال نفســه للصــالة احلــارة ملــدة 21 يوًمــا 
لــي يتدخــل اهلل مــن أجــل شــعبه. يف نهايــة هــذه املــدة، 
ــال  ــه. ق ــتجابة لصالت ــذا اس ــا واكن ه ــالك برؤي أىت م
ــَت 

ْ
ــِه َجَعل ِي فِي

َّ
ِل ال وَّ

َ
ــْوِم األ َ ــَن الْ ــال، "ِم ــالك دلاني امل

ِهــَك ُســِمَع 
َ
اَم إِل ــدَّ

ُ
الَِل َنْفِســَك ق

ْ
َفْهــِم َوِلِذ

ْ
َبــَك لِل

ْ
ل
َ
ق

ــال  ــى داني ــَك." ص اَِم
َ
ــِل ك ْج

َ
ــُت أل َتْي

َ
ــا أ نَ

َ
ــَك وَأ اَُم

َ
ك

ملــدة 21 يوًمــا لكــن صالتــه ُســمعت مــن ايلــوم األول. 
ــرى اســتجابة؟  ــا يك ي ــه أن ينتظــر 21 يوًم ــاذا اكن علي مل
يف آيــة 13 اســتطرد املــالك وقــال دلانيــال الســبب، 
يــَن  ــَف ُمَقابـِـِي َواِحــًدا َوِعْرِ

َ
ــارَِس َوق

َ
ــِة ف

َ
ك

َ
"َرئِيــُس َمْمل

ــَن  ِ ل وَّ
َ
ــاءِ األ َؤَس ــَن الرُّ ــٌد ِم ــُل َواِح ــَوَذا ِميَخائِي ــا َوُه يَْوًم

ــارَِس" 
َ
ــِة ف

َ
ك

َ
ــُس َمْمل ــن "َرئِي ــم يك ــِي." ل َعنَ ــاَء ِلِ َج

ــري.  ــال الب ــداث يف املج ــذه األح ــع ه ــم تق ــانًا ول إنس
لقــد أىت مــالك بهــذه الرســالة وأاعقــه مــالك آخــر ثــم 
أىت ميخائيــل - وهــو مــالك أيًضــا – لــي يعــن املــالك 
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األول. لقــد اكنــت هــذه معركــة بــن املالئكــة يف 
ــماويات.  الس

الحــظ أن مــا حــدث ىلع األرض اكن هــو مــا حــدد 
جمــرى رسيــان األمــور يف الســماء. هــذه حقيقــة رائعــة. 
لــم حيــدث شــيئًا حــى بــدأ دانيــال يصــي، واكنــت صالة 
ــس!  ــس العك ــالك ولي ــت امل ــي أجنح ــال يه ال داني
ــرى أن زمــام  ــال أجنــح املــالك! يلــت شــعب اهلل ي داني
ــد املالئكــة.  ــا حنــن، ليــس حــى يف ي األمــور يف يدن

ــْم" – شــعب اهلل  ــا يف 12: 11 أن "ُه ــا ســفر الرؤي خيرن
ََمــِل  ُبــوهُ " – غلبــوا الشــيطان – "بـِـَدِم الْ

َ
ىلع األرض – "َغل

َوبَِكلَِمــِة َشــَهاَدتِِهْم." حنــن اذليــن حنســم أمــور الكــون 
وأنــا ال أبالــغ يف هــذا. لــو لــم يُصــِل دانيــال، مــا حــدث 
ــا يك  ــدة 21 يوًم ــي مل ــد أن يص ــماء. اكن ال ب يشء يف الس
ــن  ــم يك ــتجابة؟ ل ــر االس ــاذا أخَّ ــتجابة. م ــأيت االس ت
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الســبب إن دانيــال لــم يُصــل حبســب مشــيئة الــرب. لــم 
يكــن هنــاك يشء خاطــئ يف صالتــه لكــن الشــيطان 
يف صــورة رئيــس مملكــة فــارس اكن هــو ســبب اتلأخــر. 

ــك وليــس  ــال اســتجابة لصالت ــرة ال تن ــا كث أحيانً
ــد أن  ــك ال ب ــك، لكن ــا يف صالت ــأ م ــبب خط ــذا بس ه
ــن  ــك فل ــل ذل ــم تفع . إن ل

ً
ــرة أوال ــوى الري ــرد الق تط

تنــال االســتجابة لصالتــك. ال بــد أن تصــي حــى تنــال 
ــد أن تتحــدى الشــيطان لكــن كثــر  االســتجابة. ال ب
ــت يف  ــك. إن دخل ــوا ذل ــون أن يفعل ــاس خياف ــن انل م
هــذا املجــال ســوف تواجــه مشــالك وجتــارب ال تصادف 
ــه  ــوف تتج ــة س ــر مرئي ــوى الغ ــادي. الق ــن الع املؤم
ضــد أي شــخص يصــي يف اجتــاه هــؤالء الســالطن. إذا 
ــذا  ــرع يف ه ــدام، ال ت ــرأة واإلق ــك اجل ــن دلي ــم يك ل
االجتــاه. قــد أبــدو فًظــا يف قــويل هــذا ولكــي جــاد جــًدا 

فيمــا أقــول. 



41 أمثلة من العهد القديم

ــْل  ــال، "َه ــالك دلاني ــال امل ــا، ق ــد الرؤي ــة 20 بع يف آي
ــارُِب  َح

ُ
ــُع وَأ رِْج

َ
ــاآلَن أ

َ
ــَك؟ ف ْ ــُت إِلَ ــاَذا ِجْئ ــَت لَِم

ْ
َعَرف

ــاِن  ُونَ ــُس الْ ــَوَذا َرئِي ــُت ُه ــإَِذا َخرَْج
َ
ــارَِس. ف

َ
ــَس ف َرئِي

ــيطانيون  ــاكم ش ــم ح ــًرا. ه ــوا ب ــؤالء ليس ِت" لك ه
ْ
ــأ يَ

يقفــون خلــف املمالــك القديمــة. هــذه املمالــك اكنــت 
ــة.  ــيطرت ىلع األرض املقدس ــي س ــا يه ال ــة ألنه مهم
 بابــل ثــم فــارس ثــم ايلونــان ثــم رومــا، واكن خلــف 

ً
أوال

لك منهــا رئيــس شــيطاين كبــر. لــم يكــن زمــام األمــر 
يف جمــال الســماويات بــل هنــا ىلع األرض، بصــالة رجــل 

ــال.  واحــد، داني
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من سيقف يف الثغر؟

ــْن  ــُت ِم ْب
َ
ــال 22: 30- 31: "َوَطل ــرب يف حزقي ــال ال ق

َمــاِم َعــِن 
َ
 يَبْــِي ِجــَداًرا َويَِقــُف ِف اثلَّْغــِر أ

ً
بَيْنِِهــْم رَُجــا

ــَخِطي  ْبُت َس
َ
ــك َس

َ
ــْد! ف ِج

َ
ــْم أ

َ
ل
َ
ــا، ف ْخِرَبَه

َ
ــاَ أ ْي

َ
ْرِض لِك

َ
األ

ــو كنــت  ــارِ َغَضــِب" قــال الــرب، "ل ــْم بَِن َنيُْتُه
ْ
ف
َ
ــْم. أ ْيِه

َ
َعل

وجــدت رجــاًل واحــًدا يف األمــة لكهــا، لكنــت أنقذتهــم." 
ــار  ــر مس ــوف يغ ــد اكن س ــل واح ــذا، رج ــل يف ه تأم
ــد  ــم يوج ــذا ل ــع ه ــا. م ــة بأكمله ــبة ألم ــور بالنس األم

ــر.  رجــل واحــد مســتعد أن يقــف يف اثلغ

ــل،  ــول رج ــن أق ــل! وح ــن رج ــث ع ــرب يبح ال
ــال  ــرف الرج ــت يك يت ــان الوق ــاًل. ح ــي رج ــا أع فأن
املؤمنــون كرجــال. لــم توضــع القيــادة يف يــد الســيدات 
ــادة  ــول هــذا ألنتقــد الســيدات، لكــن القي ــا ال أق وأن
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مســؤويلة الرجــال. أنــا أرى أن الرجــال يف أمريــكا قــد 
ــاء  ــية – كأزواج وكآب ــؤويلاتهم األساس ــن مس ــوا ع ختل
وكقــادة روحيــن. الــرب يبحــث عــن رجــل، رَُجــل يَبـْـِي 
ــوف  ــاًل س ــد رج ــم جي ــِر. إن ل ــُف يِف اثلَّْغ ــَداًرا َوَيِق ِج
ــم.  ــد القدي ــل يف العه ــل أمــور إرسائي تســر األمــور مث
ــرب  األمــر يف يــدك! إن كنــت ال تــرى ذلــك، يلفتــح ال
عينيــك، وإن كنــت ال تعــرف بمســؤويلتك الشــخصية 

ــوب.  ــرب أن تت ــك ال فليهب
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نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

إجنلزيـن.   لوادليـن  اهلنـد  يف  برنـس  ديريـك  ودل 
وتعلـم كـدارس للغـة الالتينيـة وايلونانيـة يف جامعي 
إيتـون واكمريدج، بريطانيا، حيـث حصل ىلع زمالة يف 
الفلسـفة القديمـة واحلديثة من لكية كينـج.  وقد درس 
أيًضـا العريـة واآلراميـة، كالهما يف جامعـة اكمريدج 
واجلامعة العرية فــي أورشليم.  باإلضافة إىل ذلك فهــو 

يتحـدث الكثـر من اللغـات احلديثـة األخرى.

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية يف اجليــش الريطاين 
ــاب  ــدأ يف دراســة الكت ــة، ب ــة اثلاني خــالل احلــرب العاملي
ــيح  ــع املس ــاة م ــرة للحي ــة مغ ــر مقابل ــدس واخت املق
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 أن 
ً

ــة: أوال يســوع.  ووصــل إلســتنتاجن مــن هــذه املقابل
ــا، أن الكتــاب املقــدس حقيــي،  يســوع املســيح يح، وثانيً
ومناســب، ومواكــب للعــر.  وهــذان اإلســتنتاجان غــرا 
مســار حياتــه بالاكمــل.  فمنــذ ذلــك احلــن، كــرس حياتــه 

دلراســة وتعليــم الكتــاب املقــدس.

ووصـل برناجمـه اإلذايع »مفاتيـح احليـاة انلاجحـة«، 
ألكـر من نصـف العالم ويتضمـن ترمجات للغـة العربية، 
والصينيـة، والكرواتيـة، واملالزيـة، واملنغويلة، والروسـية، 
والسـامون، واإلسـبانية واتلونغـا.  وقـد ألـف أكـر مـن 
50 كتابًـا، ومـا يزيـد عـن 500 تعليـم مسـجل و160 تعليم 
مصـور، وقد تُرجـم ونر العديـد منها بأكر مـن 60 لغة.

إن موهبة ديريك األساسـية يه تفسـر الكتاب املقدس 
وتعليمـه، بطريقـة واضحـة وبسـيطة.  وقـد تسـبب توجهه 
الالطائـي والالمذهـي يف جعـل تعايلمـه مناسـبة تماًمـا 

وتسـاعد األشـخاص مـن لك اخللفيـات العرقيـة وادلينية
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