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خيرجون الشياطني

_________________________________

َفَكاَن يـَْكِرزُ فـِي مـَجـَامـِعـِِهمْ فـِي ُكلِّ اْلجـَلـِيِل 
وَيـُخـِْرجُ الشَّيـَاطـِنيَ.

مرقس 1: 39

وهذه اآليات تتبع املؤمنني:
يـُخـِْرجـُوَن الشَّيـَاطـِنيَ ِباسـْمـِي.

مرقس 16: 17

مجيع الشواهد الكتابية مأخوذة من ترمجة بستاين-
فاندايك، إاّل إذا أشري إىل غري ذلك.

لقد عمدنا إىل تغيري معظم األمساء املستخدمة يف هذا 
الكتاب حفاظًا على اخلصوصية. 
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اجلزء األول
أساسيـّات

قبــل حــوايل ألــي ســنة جــاء يســوع إىل العالــم مــن أجــل 
مســاعدة البرشيــة املتأملــة، فأجــرى معجــزات وشــى املــرىض وأخــرج 
مــن انلــاس شــياطنيdemons( 1( كثــرة. ولــم يتغــر هــذا األمــر قــط 

ــه ىلع األرض.  ــن خدمت ــف م ــاث وانلص ــنوات اثل ــدى الس ىلع م

يف القــرون اتلايلــة وحــى وقتنــا احلــايل، ُديع املؤمنــون باملســيح من 
وقــت إىل آخــر إىل القيــام بمعجــزات خلدمــة املــرىض والُمبتَلــني. لكــن 
ــدت  ا، إن وج ــدًّ ــة ج ــجّات قليل  س

ّ
ــد إال ــم ال توج ــا أعل ــب م حس

أصــًا، ألشــخاص هلــم خدمــة إخــراج شــياطني شــبيهة خبدمــة يســوع. 
وقــد نتــج عــن هــذا بطبيعــة احلــال أن معظــم الضحايــا من األشــخاص 
م هلــم  الواقعــني حتــت تأثــر الشــياطني تُركــوا لــي يعانــوا دون أن تقــدِّ

الكنيســة أيــة مســاعدة عمليــة.

ــي اذلي  ــد ادلي ــة راكم اتلقلي ــان إلزال ــد ح ــت ق ــد أن الوق وأعتق
ــة  ــيخ خدم ــد، وإلاعدة ترس ــد اجلدي ــح للعه ــان الواض ــم ىلع اإلع عّت

ــا للرتجمــة العربيــة املعتمــدة )بســتاين –  )1( نســتخدم الكلمــة »شــياطني« يف هــذا الكتــاب وفًق

فاندايــك(، غــر أن الفصــل التــايل يضــع تصــوًرا لغويـًـا مغايــرًا ندرســه يف حينــه. كذلــك سنســتخدم 

ــوي  ــل اللغ ــك  والتحلي ــارض ذل ــاب إذ ال يتع ــر الكت ــر،« ع ــس« أو »روح رشي ــمني »روح نج االس

الــذي يعــرض لــه املؤلــف يف الفصــل الثــاين ثــم يف الفصــل الحــادي عــر.
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الكنيســة ىلع األســاس الصخــري اذلي هــو الــرب يســوع املســيح كمــا 
ــب املقدســة. ــه الكت أعلنت
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مثال يسوع؟

الفصل األول
مثال يسوع؟

ــا  ــت أراعه ــي كن ــة ال ــاء الكنيس ــدى أعض ــت إح ــا أطلق عندم
ــد ادلم فـــي العــروق وســقطت ىلع األرض أمــام املنــر اذلي  رصخــة جتمِّ
ــن  ــزء م ــي ج ــراًرا فـ ــذ ق ــارشة، اكن يلّع أن أخت ــف وراءه مب ــت أق كن
ــا  ــن ملساعدتـــي، وأخرجن ــة. فدعــوت بعــض األشــخاص اآلخري اثلاني
ــي            ــة فـ ــك احلادث ــي تل ــوع. دفعتنـ ــم يس ــا باس ــس منه ــروح انلج ال
اعم 1963 إىل دراســة موّســعة خلدمــة يســوع، فقــد أردُت أن أتأكــد مــن 

ــه. ــع إجراءات ــة م ــا متوافق ذه
ّ

ــي أخت ــراءات ال أن اإلج

اكتشــفت أن مرقــس يبــدأ إجنيلــه حــول خدمــة يســوع العلنيــة 
حبادثــة وجــد فيهــا يســوع أنــه أمــام حتــدٍّ مــن روح جنــس وهــو يُعلِّــم 
ــه يف لك  ــة ذاع صيت ــذه املواجه ــد ه ــل. وبع ــع يف اجللي ــد املجام يف أح

ــل )انظــر مرقــس 1: 28-21(. منطقــة اجللي

ومــن تلــك انلقطــة فصاعــًدا، نــرى يســوع يتعامــل مــع األرواح 
ــن  ــف م ــاث وانلص ــنوات اثل ــاء الس ــا أثن ــا واجهه ــرة حيثم الرشي
خدمتــه العلنيــة. وحنــو نهايــة تلــك الفــرة أرســل رســالة إىل هــرودوس 
ــه ســيواصل إخــراج الشــياطني وإجــراء معجــزات الشــفاء  مفادهــا أن

ــا 13: 32(. ــر لوق ــة )انظ ــه األرضي ــل ُمَهّمت إىل أن تكتم
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ــك!  ــد ذل ــي بع ــة أن تنت ــك اخلدم ًرا تلل ــدَّ ــن مق ــم يك ــن ل لك
فعندمــا أولك إىل أتباعــه ُمَهّمــة الكــرازة، نقــل إيلهــم ســلطانه. بــل إنــه 
ــن دون أن  ــّط م ــارة ق ــرز بالبش ــًدا يلك ــل أح ــم يرس ــر ل ــع األم يف واق
يعطيــه تعليمــات حمــددة، وُيِعــّده للعمــل ضــد األرواح الرشيــرة بنفــس 
الطريقــة الــي اتَّبعهــا هــو شــخصيًا. وأنــا ال أجــد أي أســاس يف العهــد 
اجلديــد خلدمــة كرازيــة ال تشــتمل ىلع إخــراج شــياطني. وهــذا صحيــح 

ايلــوم بمقــدار مــا اكن صحيًحــا يف زمــن يســوع.

ــذه  ــة هل ــة خاص ــّور مقاوم ــيطان ط ــُت أن الش ــا أدرك ورساعن م
اخلدمــة. وهـــي باختيــاره اخلــاص خملــوق ُظلمــة. فهــو يفّضــل أن يُبيق 
الطبيعــة احلقيقيــة ألنشــطته خمفيــة. فــإن اســتطاع أن يُبــيق أســايلبه 
اتلكتيكيــة بعيــدة عــن وعـــي البرشيــة وتأثرهــا، فإنــه يســتطيع أيًضا 
أن يســتخدم ساحــه املــزدوج: اجلهــل واخلــوف - فـــي فتــح الطريــق 
ــن،              ــن العنرصي ــإن هذي ــظ، ف ــوء احل ــة. ولس ــده اهلّدام ــام مقاص أم
ــني باملســيح.  ــي غــر املؤمن ــن فـ أي اجلهــل واخلــوف، غــر حمصوري
ــني  ــرى املؤمن ــا ن ــًرا م ــة. وكث ــل الكنيس ــان داخ ــا يعم ــا م فغابًل
ــرافة،  ــزوج باخلـ ــوف مم ــرة خب ــع األرواح الرشي ــون م ــيح يتعامل باملس
كمــا لــو أنهــا تقــع ضمــن تصنيــف األشــباح أو اتلنانــني. وقــد قالــت 
ــن األرواح  ــوف م ــوم )Corrie ten Boom(: »إن اخل ــن ب ــوري ت ك

ــرة هــو مــن عمــل هــذه األرواح نفســها.« الرشي

ــوان  ــون« يف عن ــر »خيرج ــار تعب ــب أن خنت ــن املناس ــذا اكن م وهل
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هــذا الكتــاب يف وصــف عملّيــة اتلعامــل مــع األرواح الرشيــرة. فــي 
لكمــة مألوفــة تُســتخدم يف احليــاة ايلوميــة وليســت هلــا أيــة مدلــوالت 

دينيــة حمضــة. ويه تــزل بهــذه اخلدمــة إىل مســتوى احليــاة ايلوميــة.

اكن املســيح نفســه عمليًّــا للغايــة يف تعاملــه مــع الشــياطني. وأّكــد 
ــذه األرواح  ــراج ه ــة إخ ــدة خلدم ــة الفري ــت ىلع األهمي ــس الوق يف نف
ــَياِطنَي، َفَقــْد  ْخــِرُج الشَّ

ُ
نـَـا بـِـُروِح اهللِ أ

َ
ْنــُت أ

ُ
عندمــا قــال: »َولِكــْن إِْن ك

ــوُت اهللِ!« )مــى 12: 28(.
ُ
ك

َ
ْيُكــْم َمل

َ
َبــَل َعل

ْ
ق
َ
أ

ــد  ، أّك
ً

بــنيَّ إخــراج الشــياطني حقيقتــني روحيتــني مهمتــني: أوال
وجــود مملكتــني روحيتــني متعارضتــني: ملكــوت اهلل ومملكــة إبليــس. 
ظهــَر انتصــار ملكــوت اهلل ىلع مملكــة الشــيطان. ومــن الواضــح 

َ
ثانيًــا، أ

أن الشــيطان يــوّد إبقــاء هاتــني احلقيقتــني خمفيتــني.

عندمـا اكن يسـوع خيرج أرواًحا رشيرة، جتاوز لك سـابقة يف العهد 
القديـم. فمـن زمن مـوىس فصاعـًدا، أجـرى األنبياء معجـزات كثرة 
اكنـت بمثابة إشـارة مسـبقة خلدمة يسـوع. لقد شـفوا مـرىض، وأقاموا 
مـوىت، وأجروا معجزات لسـد احتياجـات مجاهر غفـرة، وأظهروا قوة 
اهلل يف السـيطرة ىلع قـوى الطبيعـة. لكـن ال يوجد أي ِذكـر إىل أن أيًّا 
منهـم سـبق هل أن طرد روًحـا رشيرة. فقـد احتُِفظ بهذا اتلميُّ ليسـوع، 

فـان إظهـاًرا فريًدا حلقيقـة أن ملكوت اهلل أىت ىلع انلـاس يف عرصه.

ذللــك مــن الافــت للنظــر أن هــذه اخلدمــة مهملــة إىل حــد كبــر 
يف الكنيســة املعــارصة يف أجــزاء كثــرة مــن العالــم. كثــًرا مــا ُمورســت 
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الكــرازة، وبشــل خــاص يف الغــرب، كمــا لــو أن األرواح الرشيــرة غــر 
موجــودة. ونلقــل، بأكــر قــدر ممكــن مــن الكياســة، إن الكــرازة الــي 
ــد  ــرازة العه ــت يه ك ــرة ليس ــراج األرواح الرشي ــتمل ىلع إخ ال تش
اجلديــد! وســأخطو بهــذا األمــر خطــوة أخــرى مطّبًقــا إيـّـاه ىلع الصــاة 
ــرء مــن أجــل  ــايب أن يصــّي امل ــه أمــر غــر كت مــن أجــل املــرىض. إن
ــم  ــرة، إذ ل ــراج األرواح الرشي ا إلخ ــتعدًّ ــن مس ــم يك ــرىض إذا ل امل

يكــن يســوع يفصــل بــني األمريــن.

ومــن ناحيــة أخــرى، يوجد ايلوم أشــخاص يمارســون طــرد األرواح 
الرشيــرة إىل حــد متطــرف غــر كتــايب. فهــم يعطــون االنطبــاع أن لك 
ــة،  ــة أم روحي ــدية أم اعطفي ــت جس ــواء اكن ــوع، س ــن أي ن ــلة م مش
جيــب أن تعامــل بصفتهــا أمــًرا مرتبًطــا بــأرواح رشيــرة. لكــن هــذا 
ــم  ــر يت ــا أن اتلحري ــايب. وحيــدث أحيانً ــوازن وغــر كت انلهــج غــر مت
بشــل يســلّط الضــوء ىلع اخلــادم أو ىلع الشــخص اذلي يتحــّرر أكــر 

مــن الــرب يســوع.

وأنــا أعتقــد أن هــذا ديلــل آخــر ىلع املقاومــة اخلاّصــة والشــديدة 
مــن قبــل الشــيطان خلدمــة اتلحريــر. وهــو يســى، إن أمكنــه ذلــك، إىل 
اســتبعادها بشــل اكمــل مــن برنامــج الكنيســة. فــإذا فشــل يف مســعاه 

هــذا، فإنــه يهــدف إىل إفقــاد هــذه اخلدمــة مصداقيتهــا وتشــويهها.

ــذه  ــّوع هل ــم أتط ــد أين ل ــن املؤك ــإن م ــق يب، ف ــا يتعل ــا يف م أّم
اخلدمــة! فكمــا قلــُت، واجهتــي مواقــف وجــدُت فيهــا نفــي مضطــًرا 
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إىل االختيــار بــني أمريــن: فإّمــا أن أختــذ إجــراًء ضــد األرواح الرشيــرة 
أو أن أتراجــع أمامهــا وأفســح الطريــق هلــا. وحــني أعــود اآلن بذاكــريت 

ــم أتراجــع. ــوراء، فــإين ســعيد ألين ل إىل ال

ــاب يف مســاعدة  ــة هــذا الكت ــي الرئيــي وراء كتاب ــل داف ويتمث
اآلخريــن يف طــرق ســاعدتي شــخصيًا. وأنــا أحتــدث ويف ذهــي نــواعن 

حمــّددان مــن انلــاس.

، هنالــك أشــخاص واقعــون حتــت تأثــر أرواح رشيــرة ال 
ً

أّوال
يعرفــون كيــف يتحــررون منهــا، وهــم حيتملــون درجــات خمتلفــة مــن 
العــذاب اذلي تلحقــه بهــم. ويف بعــض احلــاالت تصــل درجــة املعانــاة 
العقليــة والعاطفيــة واجلســمية يف شــّدتها إىل تلــك الــي يتعــرض هلــا 
ــن لك  ــن م ــا أؤم ــة. وأن ــجون ادلكتاتوري ــكرات الس ــجناء يف معس الس
ــل  ــاء ملث ــّدم الرج ــارة أن يق ــال البش ــن خ ــد م ــوع يري ــي أن يس قل

ــراًرا. ــم أح ــاس وأن ُيْطلقه ــؤالء انل ه

ــم  ــارة، لكنه ــة البش ــوون إىل خدم ــخاص مدع ــد أش ــا، يوج ثانًي
َمــسِّ احلاجــة إىل اتلحريــر مــن أرواح 

َ
يواَجهــون أحيانًــا بأشــخاص يف أ

ــون  ــث يقّدم ــم حبي ــم تؤهله ــم وال تدريبه ــن ال خلفيته ــرة. لك رشي
ــح. ــل وُمِل ــو اعج ــازم ىلع حن ــون ال الع

وأنـا أتعاطـف مـع األشـخاص اذليـن جيـدون أنفسـهم يف هاتـني 
الفئتـني. فحـني كنت واعًظا شـابًّا، عذبتـي نوبات اكتئـاب غر قابلة 
ًبـا باتلخـّي عـن خدمـي لكّيًـا. ويف وقـت  للسـيطرة حبيـث كنـت جمرَّ
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الحـق، وعندمـا واجهـي أشـخاص كنـت أتـوق إىل تقديم العـون هلم، 
لـم أتمكـن من ذلك بسـبب املفاهيـم العقيدية املسـبقة اخلاطئة دلي، 
وبسـبب شـكويك أيًضا. إذ ظللُت أسـأل نفي: كيف يمكن أن عدًدا 
ا من املؤمنني باملسـيح يتعـّرض تلأثـرات األرواح الرشيرة؟ كبـًرا جـدًّ

غــر أنــه يمكنــي أن أعــود اآلن باذلاكــرة إىل مــا يزيــد ىلع ثاثني 
ســنة مضــت لــم يمــر شــهر منهــا دون أن أشــرك يف مســاعدة شــخص 
ــي  ــدروس ال ــذا أن ل ــي ه ــرة. ويع ــن أرواح رشي ــر م ــاج إىل حتري حيت
ــا.  وهــذا األســاس هــو لكمــة اهلل  ــا متينً ــاب أساًس تضمنهــا هــذا الكت

، ثــم املاحظــة واخلــرة الشــخصيتان.
ً

أوال

ويف بعــض األحيــان أثــارت خدمــة اتلحريــر ســوء فهــم وانتقــاًدا 
مــن مؤمنــني آخريــن باملســيح، لكــّن مــا يفــوق ذلــك أهميــة بدرجــة 
هائلــة هــو الــّرىض انلاتــج عــن مســاعدة أشــخاص يائســني. خرجــت 
ــينات  ــرأة يف اخلمس ــت إيّل ام ــّى، فاجته ــي روث نلتم ــا وزوج ــا أن يوًم
ــا هــززُت  ــس؟« وعندم ــك برن ــت ديري مــن عمرهــا وســأتلي: »هــل أن
ــة  ــا َمدين ــت: »أن ــوع وقال ــا بادلم ــت عيناه ــاب، اغرورق رأيس باإلجي
ــن  ــوي م ــر ق ــة تلأث ــت معرض ــا كن ــن اعًم ــل عرشي ــك. فقب ــايت ل حبي
أرواح رشيــرة حبيــث فقــدُت لك رجــاء. ثــّم تعّرفــُت ىلع يســوع، 
وأعطــاين أحدهــم األرشطــة الــي وضعتهــا أنــت حــول اتلحريــر. واآلن 
أنــا حــّرّة! وقــد قــال اذليــن عرفــوين إين كنــت أشــبه بشــخص ُمقعــد 

نهــض مــن كرســيه املتحــّرك.«
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ــد  ــام انلق ــع أم ــم أتراج ــعيًدا ألين ل ــذه س ــهادات كه ــي ش جعلت
ــة. واملعارض

ــن  ــًرا م ــّززت كث ــنوات ع ــذه الس ــدى ه ــريت ىلع م ــا أن خ كم
ــه  ــررون إن ــون املتح ــول الاهوتّي ــا يق ــا م ــة اهلل. اغبًل ــة لكم ــي بدق ثق
ال يفــرض فينــا أن نأخــذ أوصــاف أنشــطة األرواح يف العهــد اجلديــد 
بصــورة حرفيــة، وإنمــا كنــوع مــن اتلعبــر املجــازي والتســليم باجلهــل 
ــن، وىلع  ــوع. لك ــرص يس ــائًعا يف ع ــات اذلي اكن ش ــزوج باخلراف املم
انلقيــض مــن ذلــك، ال بــّد يل مــن أن أؤكــد مــرة بعــد مــرة أين شــاهدُت 
ــد  ــاف العه ــع أوص ــا م ــق تماًم ــرة تتف ــطة أرواح رشي ــارات ألنش إظه
اجلديــد. وِســِجل العهــد اجلديــد دقيــق تماًمــا يف هــذا األمــر، كمــا هــو 
احلــال يف غــره. وهــو يقــّدم نلــا األســاس الوحيــد الــايف خلدمتنــا ايلوم.

ــا،  ــا متينً ــا كتابيً ــاب إىل أن أضــع أساًس  يف هــذا الكت
ً

أهــدف أوال
ــه اتلعامــل مــع  ــا يتضمن ــا مل ــا عمليًّ ــك رشًح ــه بعــد ذل ــي علي وأن أب
ــة  ــو خدم ــبق أن أرشت، ه ــا س ــاس ، كم ــذا األس ــذه األرواح. وه ه
ــب أن  ــاس، يتوج ــذا األس ــي ىلع ه ــل أن نب ــن قب ــه. لك ــوع نفس يس
نوضــح بعــض املناهــج اخلاطئــة املضلِّلــة أو اتلعابــر غــر ادلقيقــة الــي 
ــد. وســيكون هــذا هــو  ــة للعهــد اجلدي ــتخدم يف الرمجــات املختلف تُس

ــايل. ــل اتل ــوع الفص موض

ــة،  ــذه اخلدم ــي إىل ه ــي قادت ــخصية يه ال ــريت الش ــا أن خ وبم
فــإين أتنــاول هــذا املوضــوع بــيء مــن اتلفصيــل يف اجلــزء اثلــاين. أّمــا 
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ــي يف  ــا واجهت ــًرا م ــئلة كث ــبعة أس ــإين أرد ىلع س ــث، ف ــزء اثلال يف اجل
خدمــي. وأخــًرا، ويف اجلــزء الرابــع، أقــّدم تعليًمــا نظاميـًـا حــول كيفيــة 

م بانتصــار. تميــي وجــود أرواح رشيــرة وإخراجهــا ومــن َثــّم اتلقــدُّ
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الفصل الثاني

مصطلحات وتعابري

يعطــي ُكّتــاب الــويح يف العهــد اجلديــد صــورة واضحــة لطبيعــة 
األرواح الرشيــرة ونشــاطها، لكــّن مفتــاح فهــم هــذه انلــوايح يكمــن 
ــإن  ــظ ف ــوء احل ــتخدموها. ولس ــي اس ــر ال ــق للتعاب ــرشح ادلقي يف ال
ــك نقــاط ضعــف يف الطــرق املختلفــة الــي تُرمجــت بهــا تعابــر  هنال
ــد أّدى  ــة. وق ــاين األصــي إىل اللغــات املختلف ــة مــن انلــص ايلون معين
هــذا إىل عــدم وضــوح املعــى للقــراء ايلــوم. وهلــذا فــإن مــن الــروري 
أن نبــدأ بفحــص اللمــات الرئيســية املســتخدمة يف انلــص ايلونــاين.

تُســتخدم ثاثــة تعابــر لإلشــارة إىل اكئنــات روحيــة رشيرة تشــّل 
بعًضــا مــن أجنــاد الشــيطان الرئيســيني يف حربــه ضــّد البرشية.

، هنالــك اللمة ايلونانيــة »دايمونيــون« )daimonion( املنقولة 
ً

أوال
إىل »demon« باإلجنلييــة  وإىل »شــيطان« يف معظــم الرمجــات العربيــة.
 )daimonios( »2 مــن الصفــة »دايمونيــوس ويه صيغــة املفــرد املحايــد
املشــتقة مــن االســم »دايمــون« )daimon(. وىلع الرغــم مــن أن لكمــة 
 أنهــا تُســتخدم بصــورة 

ّ
»دايمونيــون« يه صفــة يف صيغتهــا الرصفيــة، إال

دائمــة اكســم. ويمكننــا أن نوضــح هــذا يف االســتخدام املعــارص للصفــة 

)2( أي ليس مذكرًا وال مؤنثًا، وهذه صيغة ممكنة يف اللغة اليونانية.
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ــة  ــال، اللم ــبيل املث ــات ]ىلع س ــن اللغ ــر م ــم يف الكث ــن االس  م
ً

ــدال ب
»ُمْســِكر« باللغــة العربيــة صفــة كمــا يف قونلــا »هــذا رشاب ُمْســِكر.« 

لكننــا قــد نســتخدمها أحيانـًـا اكســم فنقــول: »ال تــرشْب ُمْســِكًرا.«[

ــون«  ــني »دايم ــن ايلوناني ــني اتلعبري ــم ب ــي امله ــر اتلمي وال يظه
أن  بســبب  الرمجــة،  يف   )daimonion( و«دايمونيــون«   )daimon(

ــة  ــة »demon« وإىل العربي ــة اإلجنليي ــس اللم ــم إىل نف ــا يرج لكيهم
ــرق يف  ــر إىل الف ــاب سنش ــذا الكت ــة ه ــا يف بقي ــر أنن ــيطان«. غ »ش
االســتخدام حيــث يلــزم ذلــك، مســتخدمني اللفظــني »دايمــون، 
دايمونيــون« ]»دايمونــات، دايمونيونــات« بصيغــة اجلمــع[. وسنســتخدم 

ــون.« ــى »دايموني ــس مع ــر،« بنف ــس« و»روح رشي »روح جن

ــود  ــد إىل وج ــد اجلدي ــتخدمة يف العه ــة املس ــة ايلوناني ــر اللغ تش
كيانــني متمّييــن: »دايمــون« ويه اللمــة األصليــة، و»دايمونيــون« ويه 
اللمــة املشــتقة. وهلــذا اتلميــي تأثــر يف فهــم طبيعــة هــذه املخلوقــات، 
ــت  ــرش حت ــادي ع ــل احل ــه يف الفص ــنعود إيل ــوع اذلي س ــو املوض وه

ــات(؟« ــياطني )ادلايمونيون ــا يه الش ــوان »م عن

ــون« حنــو ســتني مــرة يف البشــائر  ــة املشــتقة »دايموني ــرِد الصيغ ت
ــذه  ــل ه ــرى تش ــارة أخ ــا. وبعب ــفر الرؤي ــل وس ــال الرس ــع وأعم األرب
ــون«  ــة »دايم ــرِد لكم ــد. وال ت ــد اجلدي ــا يف العه ــا مهمًّ ــة مفهوًم الصيغ
 يف مواضــع قليلــة3 مثــل مــى 8: 31 حيــث تُســتخدم ىلع مــا يظهــر 

ّ
إال

)3(  متى 8: 31؛ مرقس 5: 12؛ لوقا 8: 29؛ رؤيا 16: 14؛ 18: 2.
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ليــس  )daimonion(. لكــن هــذا  »دايمونيــون«  بنفــس معــى 
ــا. ــا هل ــتخداًما اعديًّ اس

ــذه  ــارة إىل ه ــد لإلش ــد اجلدي ــتخدم يف العه ــاين املس ــر اثل اتلعب
الائنــات هــو »روح جنــس« وهــو يســتخدم حنــو عرشيــن مــرة يف لوقــا 

ــا. وأعمــال الرســل وســفر الرؤي

اتلعبــر اثلالــث »روح رشيــر« ويســتخدم يف يونانيــة العهــد اجلديد 
ســت مــّرات يف بشــارة لوقــا وأعمال الرســل.

ــا وهــو يتحــدث عــن  ــن مًع ــب تعبري ــا 4: 33 جيمــع الات ويف لوق
ــس.« ــون( جن ــيطان )دايموني »روح ش

 أن هــذه اتلعابــر اثلاثــة تســتخدم بشــل تبــاديل. 
ً

ويبــدو إمجــاال
ــة هــو  ــه »شــياطني« يف معظــم الرمجــات العربي فمــا يشــار إيلــه ىلع أن

ــا. ــرة« أيًض »أرواح جنســة« و»أرواح رشي

انلـص  يف   )daimonions( »دايمونيونـات«  اللمـة  ترمجـة  إن 
ايلونـاين إىل »شـياطني« قـد أّدى إىل تشـويش كبـر. وقـد اسـتخدمت 
اللمـة  لرمجـة   »devil« لكمـة  اإلجنلييـة  جيمـس  امللـك  ترمجـة 
ايلونانيـة ».daimonion« إال أن اللمـة »devil« اإلجنلييـة مشـتقة 
يف واقـع األمـر مـن اللمـة ايلونانيـة دايابولـوص »diabolos« الي ال 
حتمل صلـة مبـارشة بكلمـة »دايمونيون.« وتعـي لكمـة »دايابولوص« 
»املفـري« أو »مشـّوه السـمعة«. ويه تسـتخدم يف العهـد اجلديد لكقب 
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للشـيطان نفسـه ما عدا ثاثـة مواضـع4. ويه بهذا املعى تسـتخدم يف 
صيغـة املفـرد فقـط. وهكذا توجـد »دايمونـات« كثرة لكـن ال يوجد 

 شـيطان واحـٌد هـو إبليس. 
ّ
إال

ويعطــى الشــيطان هــذا اللقــب ألن نشــاطه الرئيــي هــو االفراء. 
ــاول  ــل لك يشء حي  وقب

ً
ــان. أوال ــة لإلنس ــة األخاقي ــويه الطبيع أي تش

الشــيطان أن يشــّوه الطبيعــة األخاقيــة هلل نفســه. ولقــد فعــل هــذا يف 
جنــة عــدن عندمــا قــال بطريقــة غــر مبــارشة آلدم وحــواء إن اهلل لــم 
يكــن منصًفــا يف معاملتــه هلمــا بمنعــه عنهمــا معرفــة اخلــر والــرش. 
ثانيـًـا يشــّوه الشــيطان ســمعة لك اذليــن يمّثلــون اهلل بطريقــة أو بأخــرى. 
ــد  وهــذا هــو الســاح الرئيــي اذلي يســتخدمه ضــد خــّدام اهلل. وق
ــك  ــة املل ــت ترمج ــي تل ــية ال ــة الرئيس ــات اإلجنليي ــت لك الرمج راع
ــة  ــت اللم ــون« فُرمج ــوص« و»دايموني ــني »دايابول ــي ب ــس اتلمي جيم

5».demon« ــة إىل ــة إىل »devil« واثلاني األوىل يف اإلجنليي

كذلك توجـد ناحية أخرى تتضمن تشويًشـا أنشـأته بعض الرمجات 
 )daimonizo( »اإلجنلييـة القديمـة يف مـا يتعلـق بالفعـل »دايمونـيو
املشـتق مـن االسـم ايلونـاين »دايمـون« ويـرد حنـو اثنـي عرشة مـرة يف 

)4( ترجمــت الكلمــة »دايابولــوص« يف ترجمــة بســتاين- فاندايــك إىل »إبليــس« يف معظــم املواضــع، 

وإىل »شــيطان« يف يوحنــا 6: 70؛ 13: 2وإىل »ثالــب« )مبعنــى »مفــرتي« أو »منـّـام« كصفــة للبــر( 

يف 1 تيموثــاوس 3: 11؛ 2 تيموثــاوس 3: 3؛ تيطــس 2: 3. 

للكلمتـني  كرتجمـة  »روح رشيـر«  اللفـظ  اسـتخدمت  فقـد  املبّسـطة  العربيـة  الرتجمـة  أّمـا   )5(

»داميونيـون« و«داميـون.« ومـع أن ذلـك مينـع الخلـط بني هاتني الكلمتني واسـم »الشـيطان« إال أنه 

ال يعالـج نظريـة املؤلـف املبيّنـة يف الفصـل الحادي عـر من تفريق بـني »داميونيـون« و«داميون.«  
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)أي   »possessed  demon« إىل  ترمجتـه  تمـت  فقـد  اجلديـد.  العهـد 
مُمتَلـك مـن الروح الرشيـر( بينما يرجـم قاموس كويلـز اإلجنليي هذه 
اللمـة إىل »خُمَضـع تلأثـر أرواح رشيـرة.« وال يـرد هذا الفعـل يف العهد 
 يف صيغـة املبـي للمجهـول بمعـى »شـخص ُمعـرَّض تلأثـر 

ّ
اجلديـد إال

األرواح الرشيـرة.« أّمـا معـى اتّلَملّـك فليـس صحيًحـا. فـا يوجد أي 
أسـاس لاعتقـاد بأن إنسـانًا يمكـن أن »ُيْمتَلَـك« من الشـيطان أو من 
كيـة 

ْ
روح رشيـر، عـدا عـن أن الفعـل »دايمونـيو« ال يفيـد معـى الُمل

وإنمـا فقـط »اتّلعـرض تلأثـر روح رشير.«6

مــن الواضــح أن لللمــات الــي نســتخدمها أهميــة كبــرة جــًدا. 
فــأن تقــول لشــخص: »أنــت خاضــع تلأثــر روح رشيــر« خيتلــف كثــًرا 
عــن قونلــا هل: »أنــت مُمتَلـَـك مــن روح رشيــر!« أو حــى أســوأ مــن ذلك: 

»أنــت ُمْمتَلـَـك مــن الشــيطان!«

أود أن أؤكــد مــرًة أخــرى أنــه ال يوجــد يف الفعــل »دايمونــيو« مــا 
كيــة. وأنــا أعتقــد بإخــاص بــأن لك مؤمــن باملســيح 

ْ
يــويح بمعــى الُمل

ــل إىل  ــي بالفع ــو ينت ــيح، ه ــا للمس ــى إىل أن حيي ــة، ويس ــود ثاني مول
ــٌك هل. وإنــه لــيء فظيــع جــًدا أن حيــاول أحــد القــول إن 

ْ
املســيح وُمل

مثــل هــذا الشــخص خيــص إبليــس أو أن إبليــس يمتلكــه.

)6( يف ترجمة بستاين- فاندايك املعتمدة يف هذا الكتاب، يوصف األشخاص الذي يقع عليهم الفعل 

»داميونيزو« بكلمة »مجانني.« أما الرتجامت العربية األخرى ففضلت تعبر »فيهم شياطني« أو »فيهم 

أرواح رشيرة.« وهي ترجامت مناسبة ال تتضمن معنى التملك الذي يرفضه املؤلف.
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مــن ناحيــة أخــرى، أعــرف بنــاًء ىلع خــريت الشــخصية وخدمــي 
ــا  ــه يمكــن أن يكــون املؤمــن باملســيح خاضًع آلالف األشــخاص أن
ــّص  ــن خي ــذا املؤم ــل ه ــك أن مث ــرة. وال ش ــن أرواح رشي ــرات م تلأث
املســيح لكــن توجــد جوانــب يف شــخصيته لــم ختضــع بعــد لســيطرة 
الــروح القــدس، وهــذه يه انلــوايح الــي ربمــا تكــون خاضعــة تلأثــر 

ــرة. األرواح الرشي

ــن روح  ــص م ــة اتلخلُّ ــف اعدة عملي ــاين اذلي يص ــل ايلون والفع
ـو« )ekballo( وهــو يرجــم اعدة إىل »خُيــِرج، أو  ُـّ بال

ْ
رشيــر هــو »إِك

يَطــُرد.« وهنــاك فِعــل يونــاين آخــر اســتُخدم يف هــذا املجــال هــو الفعــل 
 ».exorcise« اإلجنلييــة  إىل  املنقــول   )exorkizo( ُســْوْرِكيو« 

ْ
»إِك

ــا  ــة. وترمجه ــوس معين ــتخدام طق ــرة باس ــراج أرواح رشي ــد إخ وتفي
ــتحاف  ــى االس ــد مع ــي تفي ــس إىل »adjure« ال ــك جيم ــة املل ترمج
واملناشــدة. فــي تعــي »طــرد أرواح رشيــرة مــن شــخص مــا أو مــان ما 
بالصــاة واالســتحاف وتوجيــه األمــر والشــعائر ادلينيــة.« وتســتخدم 
 
ّ
ــرد إال ــا ال ت ــية لكنه ــس الطقس ــعائر الكنائ ــًرا يف ش ــة كث ــذه اللم ه

ــد. مــرة واحــدة يف العهــد اجلدي
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الفصل الثالث
أسلوب يسوع وإرساليته

ــوم  ــاح ي ــة صب ــة اعم ــا يف خدم ــر علنً ــّداين روح رشي ــا حت عندم
ــرت ىلع  ج

ُ
ــي أ ــل األول(، فإن ــت يف الفص ــبق أن رشح ــا س ــد )كم أح

دراســة روايــات العهــد اجلديــد الــي تــروي كيــف تعامــل يســوع مــع 
هــذه األمــور. فهــذا هــو األســاس الوحيــد وانلمــط األوحــد لــل خدمــة 
مســيحية. هلــذا فــإين ســأتناول يف هــذا الفصــل بــيء مــن اتلفصيــل 

كيفيــة تعاُمــل يســوع نفســه مــع األرواح الرشيــرة.

جنــد وصًفــا حيًّــا ألحــد املشــاهد األوىل يف خدمتــه العلنيــة يف   
ــس 1: 21- 26: ــوم يف مرق ــع كفرناح ــد جمام أح

ــْبِت  ــَع يِف السَّ َمْجَم
ْ
ــَل ال ــِت َدَخ

ْ
َوق

ْ
ــوَم، َولِل ــوا َكْفَرنَاُح

ُ
ــمَّ َدَخل »ُث

َطاٌن 
ْ
ُ ُســل

َ
َمــْن ل

َ
ُمُهــْم ك

ِّ
نَّــُه َكَن ُيَعل

َ
ــُم.  َفُبِهُتــوا ِمــْن َتْعلِيِمــِه أل

ِّ
َوَصــاَر ُيَعل

ائـِـلً: 
َ
َخ ق ــَرَ

َ
ِــٌس، ف

َ
َتَبــِة. َوَكَن يِف َمَْمِعِهــْم رَُجــٌل بـِـِه ُروٌح ن

َ
ك

ْ
يـْـَس َكل

َ
َول

ــَك 
ُ
ْعرِف

َ
ــا أ نَ

َ
ــا! أ َن

َ
ــَت تِلُْهلِك َتْي

َ
؟ أ ــارِصِيُّ ــوُع انلَّ ــا يَُس ــَك يَ

َ
ــا َول َ ــا نلَ »آهِ! َم

ائـِـلً: »اْخــَرْس! َواْخــُرْج ِمْنــُه!« 
َ
اْنَتَهــرَهُ يَُســوُع ق

َ
وُس اهللِ!« ف ــدُّ

ُ
نـْـَت: ق

َ
َمــْن أ

وُح انلَِّجــُس َوَصــاَح بَِصــْوٍت َعِظيــٍم وََخــَرَج  َعــُه )هــّزه بعنــف( الــرُّ َرَ
َ
ف

ــُه.« ِمْن
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وحنن جند رّد فعل الشعب يف اآليتني 27 و 28:

ائِلنَِي:»َما هـَذا؟ َما 
َ
َل َبْعُضُهـْم َبْعًضـا ق

َ
ُهـْم، َحتَّ َسـأ

ُّ
وا ُك ُ »َفَتَحـريَّ

ْرَواَح انلَِّجَسـَة 
َ
ُمُر َحتَّ األ

ْ
َطاٍن يَأ

ْ
ُه بُِسـل نَـّ

َ
َِديُد؟ أل ُهـَو هـَذا اتلَّْعلِيُم اجلْ

َلِيِل.« ُمِحيَطـِة بِاجلْ
ْ
وَرةِ ال

ُ
ك

ْ
ـِت يِف ُكِّ ال

ْ
َوق

ْ
َخـَرَج َخـرَبُهُ لِل

َ
َفُتِطيُعـُه!« ف

 »New International Version« جيــدر باذلكــر هنــا أن ترمجــة
ترجــم هــذه العبــارة إىل »  spirit possessed by an evil « أي 
»ُمْمتَلـَـك مــن روح رشيــر!« ويبــنّي نلــا هــذا كيــف يمكــن أن تضلّلنــا 
الرمجــات يف مــا يتعلــق بعمــل األرواح الرشيــرة. فــا يوجــد يف اللغــة 
ــا  ــا ذكرن ــك« كم ــة »ُمْمتَلَ ــتخدام لكم ــّرر اس ــا ي ــة م ــة األصلي ايلوناني
ــة  ــة اتلقليدي ــر ادليني ــق اتلعاب ــة وف ــذه الرمج ــاءت ه ــد ج ــابًقا. وق س

الــي تشــوّش معــى انلــص األصــي.

ــَل  َم
َ
ــْد ك

َ
ــول: »ق ــل ويق ــرز يف اجللي ــك يك ــل ذل ــوع قب اكن يس

ــن  ــد م ــس 1: 15(. واآلن اكن ال ب ــوُت اهللِ« )مرق
ُ
ك

َ
ــَرََب َمل

ْ
ــاُن َواق َم الزَّ

ق ملكوتــه ىلع مملكــة إبليــس. وتوجــد ســت نقــاط ُمهمــة  إظهــار تفــوُّ
ــا. ــا هن ــب أن ناحظه جي

ــد  ــل. فق ــع الرج ــس، ال م ــروح انلج ــع ال ــوع م ــل يس ، تعام
ً

أوال
ــروَح  ــوُع ال ــم يس

َّ
ــل: ولك ــل الرج ــن داخ ــس م ــروح انلج ــّدث ال حت

ــا للــروح انلجــس،  ــاهل يســوع حرفيًّ ــا ترمجــة مــا ق انلجــس. وإذا أردن
ــوان. ــم احلي ــا يُلج ــك!« أي كم ــْم فم ــو: »أجِل ــر األدق ه ــإن اتلعب ف
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ثانًيــا، طــرد يســوع الــروح انلجــس مــن الرجــل، ولــم يطــرد الرجل 
ــن املجمع. م

ثاثلًــا، لــم يشــعر يســوع مطلًقــا باإلحــراج بســبب مقاطعــة الــروح 
ــروح  ــع ال ــع. فلقــد اكن اتلعامــل م ــه يف املجم ــاء تعليم انلجــس هل أثن

انلجــس جــزًءا مــن خدمتــه الليــة.

ــس  ــرد يف نف ــع واملف ــي اجلم ــس بلغ ــروح انلج ــّدث ال ــا، حت رابًع
ــذه  ــة 24(. وه ــَت« )اآلي نْ

َ
ــْن أ ــَك َم

ُ
ْعرِف

َ
ــا أ نَ

َ
ــا! أ َن

َ
ــَت تِلُْهلِك َتْي

َ
ــت: »أ الوق

االســتجابة ســمة مــن ســمات الــروح الرشيــر اذلي حتــدث عــن نفســه 
وعــن آخريــن أيًضــا. وقــد اســتخدم الــروح الرشيــر يف كــورة اجلدريــني 
ثـِـرُيوَن« )مرقــس 5: 9(.

َ
َنــا ك نَّ

َ
ُئــوُن، أل ِ

َ
لغــة مشــابهة، إذ قــال: »اْســِي جل

ــًوا  ــل اكن عض ــرض أن الرج ــول أن نف ــر معق ــه ألم ــا، إن خامًس
منتظًمــا يف املجمــع، لكــن لــم يكــن أحــد يعــرف ىلع مــا يبــدو أنــه 
ــر. وربمــا اكن الرجــل نفســه غــر  ــر مــن روح رشي ــاج إىل اتلحري حمت
اعلــم بهــذا األمــر. وقــد أجــرت مســحة الــروح القــدس املوجــودة ىلع 

ــا. ــر ىلع فضــح وجــوده علنً ــروح الرشي يســوع ال

سادًســا، اكنــت هــذه املواجهــة املثــرة مــع روح رشيــر يف املجمــع 
ــة، فقــد صــار  ــة يســوع العلني ــة انطــاق خدم ــي شــّلت بداي يه ال
ــل لك يشء( ذاك   وقب

ً
ــه )أوال ــود بصفت ــن ايله ــه م ــي جنس ــا بل معروفً

ــة. ــد ىلع األرواح انلجس ــلطان فري اذلي هل س
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كيف تعامل يسوع مع األرواح النجسة

ــا القــول إن يســوع عقــد أول »خدمــة شــفاء« هل يف مســاء  يمكنن
اكت مجــوع الشــعب حمكومــة  نفــس ذلــك ايلــوم عندمــا لــم تعــد حتــرُّ

بقوانــني الســبت:

ـَقَماءِ  ِْه َجِيَع السُّ ُموا إيِلَ دَّ
َ
ـْمُس، ق  َغَرَبِت الشَّ

ْ
َمَسـاُء، إِذ

ْ
ا َصاَر ال مَّ

َ
»َول

َـاِب. 
ْ

ال ُمَْتِمَعـًة ىلَعَ  َهـا 
ُّ
ُك َمِديَنـُة 

ْ
ال َوَكنَـِت  )دايمونـيو(  َمَجانِـنَي. 

ْ
َوال

ثرَِيةً، 
َ
ْخَرَج َشـَياِطنَي ك

َ
ْمـَراٍض ُمَْتلَِفٍة، وَأ

َ
ثرِيِيَن َكنُـوا َمْرَض بِأ

َ
َشـَى ك

َ
ف

وهُ. « )مرقـس 1: 34-32(
ُ
نَُّهـْم َعَرف

َ
ُموَن أل

َّ
ـَياِطنَي َيَتَك ـْم يَـَدِع الشَّ

َ
َول

وحنن جند نفس األحداث مذكورة فـي لوقا 4: 41-40:

ِيــَن َكَن ِعْنَدُهــْم ُســَقَماُء 
َّ

ــْمِس، َجِيــُع ال »َوِعْنــَد ُغــُروِب الشَّ
ــْم  ــٍد ِمْنُه ــِه ىلَعَ ُكِّ َواِح ــَع يََديْ َوَض

َ
ــِه، ف ْ ــْم إيِلَ ُموُه دَّ

َ
ــٍة ق ــَراٍض ُمَْتلَِف ْم

َ
بِأ

ُخ  ــْرُ ــَن َويِهَ تَ ثرِيِي
َ
ــْن ك ــُرُج ِم ْ ــا تَ يًْض

َ
ــَياِطنُي أ ــْت َش ــَفاُهْم. َوَكنَ َوَش

ــوَن،  ُم
َّ
ــْم َيَتَك ــْم يََدْعُه

َ
ــْم َول اْنَتَهَرُه

َ
ــُن اهللِ!« ف ــيُح اْب َمِس

ْ
ــَت ال نْ

َ
َوَتُقوُل:»أ

ــيُح. « َمِس
ْ
ــُه ال نَّ

َ
ــوهُ أ

ُ
ــْم َعَرف ُه نَّ

َ
أل

إذا أردنــا احلصــول ىلع صــورة واضحــة لكيفيــة تعامــل يســوع مــع 
األرواح الرشيــرة، فإنــه يتوجــب علينــا أن جنمــع روايــي مرقــس ولوقــا. 
ــا لوقــا فيقــول:  ُمــوَن،« أّم

َّ
ــَياِطنَي َيَتَك ــَدِع الشَّ ــْم يَ

َ
يقــول مرقــس: » َول

نْــَت 
َ
ُخ َوَتُقوُل:»أ ثرِيِيــَن َويِهَ تَــْرُ

َ
ــُرُج ِمــْن ك ْ يًْضــا تَ

َ
»َوَكنَــْت َشــَياِطنُي أ

ــت  ــع، أعلن ــت يف املجم ــي حصل ــة ال ــُن اهللِ!« ويف احلادث ــيُح اْب َمِس
ْ
ال
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ــا بصفتــه قــّدوس اهلل، أو ابــن  األرواح الرشيــرة معرفتهــا بيســوع علنً
اهلل، لكنــه لــم يســمح هلــم بعــد ذلــك بقــول املزيــد.

مـن اجلدير باملاحظة أن انلاس جاءوا إىل يسـوع طابلني الشـفاء 
مـن أمراضهـم، لكنـه طـرد أرواًحـا رشيـرًة مـن كثريـن منهـم. فلم 
يكـن انلـاس يدركون ىلع ما يبـدو أن بعض األمـراض الي أصابتهم 
اكنـت بفعـل أرواح رشيرة. وتتمثـل إحدى السـمات امللحوظة خلدمة 
يسـوع مـن بدايتهـا إىل نهايتهـا يف أنه لم يكـن يفّرق تفريًقـا واضًحا 

بني شـفاء انلاس مـن أمراضهـم وحتريرهم مـن األرواح الرشيرة.

وينطبــق نفــس األمــر ىلع خدمــة كــرازة يســوع املتواصلــة، كمــا 
َلِيــِل  ــَاَن يَْكــِرُز يِف َمَاِمِعِهــْم يِف ُكِّ اجلْ

َ
يه موصوفــة يف مرقــس 1: 39: »ف

ــَياِطنَي.« لقــد اكن طــرد األرواح الرشيــرة جــزًءا طبيعيـًـا من  ُيْــِرُج الشَّ َو
ــر انلــاس مــن األرواح  ــا الكــرازة. فشــلَّ حتري ــة يســوع بصفته خدم
ــا يف نفــس الوقــت للرســالة الــي اكن  ــا عمليً الرشيــرة توكيــًدا وتطبيًق

ــوُت اهللِ« )مرقــس 1: 15(.
ُ
ك

َ
ــَرََب َمل

ْ
يكــرز بهــا، أال ويه »َاق

ربمــا نســأل: أي نــوع مــن انلــاس اكن يســوع خيــدم بهــذه 
ــد  الطريقــة؟ خــدم يســوع بشــل رئيــي ايلهــود احلريصــني ىلع اتلقيُّ
ــون  ــع، ويمض ــبت يف املجم ــون لك س ــوا جيتمع ــن اكن ــة، واذلي بالرشيع
بقيــة األســبوع وهــم يهتّمــون بأمــور اعئاتهــم واإلرشاف ىلع حقوهلــم، 
ــة العظــى مــن  ــت الغابلي ــد الســمك، والعمــل يف متاجرهــم. اكن وصي
اذليــن تلّقــوا عونـًـا مــن يســوع أشــخاًصا »اعديــني« حمرمــني متدينــني. 
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غــر أنهــم اكنــوا معرَّضــني تلأثــر أرواح رشيــرة. إذ تمكــن روح رشيــر 
ــم  ــذا ل ــخصياتهم، وهل ــن ش ــق م ــا أو مناط ــة م ــول إىل منطق ــن الوص م

ــم. ــة ىلع ذواته يكــن هــؤالء األشــخاص مســيطرين ســيطرة اكمل

ينبــي أن نتذكــر أن القانــون األديب واألخــايق للشــعب ايلهــودي 
يف ذلــك الوقــت اكن مبنيًّــا ىلع الوصايــا العــرش ورشيعــة مــوىس. ويعــي 
هــذا أن معظمهــم اعش ىلع األرجــح حيــاة أخاقيــة أفضــل مــن أغلبية 

انلــاس يف املجتمــع الغــريب املعــارص.

وممــا ال شــك فيــه أنــه يوجــد أشــخاص كثــرون مثلهــم يف 
ــون،  ــون ومتديّن ــون وحمرم ــخاص طيب ــوم - أش ــييح ايل ــع املس املجتم
حيــرون اجتمــااعت الكنيســة ويســتخدمون اللغــة ادلينيــة املناســبة، 
لكنهــم مثــل أوئلــك ايلهــود احلريصــني ىلع مــرااعة الرشيعــة واتلقايلــد 
ــة  ــوايَح معين ــرٌة ن ــزت أرواٌح رشي ــد غ ــوع. فق ــن يس ــة يف زم ايلهودي
مــن شــخصياتهم، فصــاروا نتيجــة ذللــك غــر مســيطرين ىلع ذواتهــم 
ــس  ــر بنف ــون إىل اتلحري ــم حيتاج ــد أنه ــن املؤك ــة. وم ــيطرة اكمل س
القــدر اذلي احتــاج فيــه إىل اتلحريــر أوئلــك اذليــن خدمهــم يســوع!

أوضح يسـوع يف لوقا 13: 32 أن خدمته العملية للمرىض ولألشخاص 
املعرَّضـني تلأثـر األرواح الرشيـرة ستسـتمر دون أي تغير حـى انلهاية: 
ُل.«  مَّ

َ
ك

ُ
َـْوِم اثلَّالِـِث أ

ْ
َـْوَم َوَغـًدا، َوِف ايل

ْ
ْشـِي ايل

َ
ْخِرُج َشـَياِطنَي، وَأ

ُ
نَـا أ

َ
»َهـا أ

َـْوِم اثلَّالِِث« تعبر عـري يمكن إاعدة 
ْ

َـْوَم َوَغـًدا، َوِف ايل
ْ

فقـول يسـوع »ايل
ـة.« وهكـذا  صياغتـه ىلع انلحـو اتلـايل: »مـن اآلن إىل أن تنتـي الَمَهمَّ
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ابتدأت خدمة يسـوع العملّية واسـتمرت واختُتمت بنشـاطني هما شـفاء 
املـرىض وطـرد األرواح الرشيرة. اكنـت الطريقة الي بدأ بهـا يه الطريقة 

الصحيحـة، ولـم حيتج قط إىل إجـراء حتسـينات عليها.

ــوع  ــولك يس ــت ألن ي ــان الوق ــا ح ــك، عندم ــن ذل ــًا ع وفض
مهّمــات تلاميــذه ويرســلهم، أوعــز إيلهــم أن يواصلــوا العمــل بنفــس 
انلمــط اذلي أظهــره هــو نفســه. ومنــح أول اثــي عــرش تلميــًذا ســلطانًا 
ــاس  ــفوا انل ــا، أن يش ــرة؛ ثانيً ــردوا األرواح الرشي ، أن يط

ً
ــا: أوال مزدوًج

مــن لك داٍء ومــرض )انظــر مــى 10: 1(. ثــّم أعطاهــم تعليمــات رصحيــة 
ائِلِــنَي: 

َ
ــِرُزوا ق

ْ
َهُبــوا... اك

ْ
حــول كيفيــة اســتخدام هــذا الســلطان: »... اذ

ــا.  ــُروا بُْرًص ــْرَض. َطهِّ ــُفوا َم ــَماَواِت. اِْش ــوُت السَّ
ُ
ك

َ
ــَرََب َمل

ْ
ــِد اق

َ
ــُه ق إِنَّ

ــى 10: 8-7(. ــَياِطنَي.« )م ــوا َش ْخرُِج
َ
. أ

َ
ــْوت ــوا َم قِيُم

َ
أ

ويقــّدم نلــا البشــر مرقــس وصًفــا موجــًزا للكيفيــة الــي نّفــذ بها 
ثِــرَيةً، َوَدَهُنــوا بَِزْيــٍت َمــْرَض 

َ
ْخرَُجــوا َشــَياِطنَي ك

َ
اتلاميــذ َمَهّمتهــم: »وَأ

ــَفْوُهْم.« )مرقــس 6: 13(. فلــم يكــن طــرد هــذه األرواح  َش
َ
ــَن ف ثرِيِي

َ
ك

َمَهّمــة »إضافيــة« اختياريــة!

وأرســل يســوع اثنــني وســبعني تلميــًذا آخريــن، اثنــني اثنــني، لــي 
يعــّدوا الطريــق أمامــه يف لك مــان نــوى اذلهــاب إيلــه. وليســت دلينــا 
أيــة تفاصيــل حــول تعليماتــه، لكــن مــن الواضــح أنهــا تضّمنــت طــرد 
، َحــتَّ  أرواح رشيــرة، ألن اتلاميــذ ذكــروا بفــرح دلى عودتهــم: »يـَـاَربُّ

ـَـا بِاْســِمَك!« )لوقــا 10: 17(.
َ

َْضــُع نل ــَياِطنُي تَ الشَّ
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وبعــد مــوت يســوع وقيامتــه، أولك مــرة أخــرى إىل تاميــذه 
ــع خدمتهــم تلمتــد إىل  مأموريــة ُمِهمــة مشــابهة، لكنــه اآلن وسَّ
العالــم لكــه. ووعــد بــأن آيــات خارقــة ستشــهد لصّحــة رســالة اذليــن 
ســيذهبون يف إيمــان وطاعــة. واكنــت أول آيتــني أو عامتــني: »ُيْرُِجــوَن 

ــس 16: 17(. ــَدٍة.« )مرق ــَنٍة َجِدي ِس
ْ
ل
َ
ــوَن بِأ ُم

َّ
ــِي، َويََتَك ــَياِطنَي بِاْس الشَّ

ــظ  ــن الوع ــر م ــدر كب ــرى ق ــن، ج ــرن العرشي ــة الق ــذ بداي ومن
واتلعليــم والكتابــة حــول اآليــة أو العامــة اثلانيــة، أي اتللــم بألســنة. 
، ويه طــرد األرواح الرشيــرة، لــم 

ً
لكــن اآليــة الــي وضعهــا يســوع أوال

تتلــقَّ نفــس االهتمــام اإلجيــايب. إنــه ألمــر حمــزن أن الكنيســة الغربيــة 
املعــارصة لــم تُظهــر اســتعداًدا للتعامــل مــع مســألة األرواح الرشيــرة.

ــا آخــر حــول املأموريــة األخــرة الــي  وجنــد يف مــى 28: 19-20 نصًّ
لكَّــف يســوع بهــا تاميــذه:

ــِن  ــِم اآلب َواالبْ ــْم بِاْس ُدوُه ــِم وََعمِّ َم
ُ
ــَع األ ــُذوا َجِي ِم

ْ
ــوا َوتَل َهُب

ْ
اذ

َ
»ف

ْوَصْيُتُكــْم بـِـِه. َوَهــا 
َ
ْن حَيَْفُظــوا َجِيــَع َمــا أ

َ
ُموُهــْم أ

ِّ
ُقــُدِس. َوَعل

ْ
وِح ال َوالــرُّ

ــِر .« ْه ــاءِ ادلَّ  انِْقَض
َ

ــاِم إىِل يَّ
َ
ــا َمَعُكــْم ُكَّ األ نَ

َ
أ

منط كرازة العهد اجلديد

 واضًحا تللميـذ أجـرى خدمته ىلع 
ً

يقـّدم نلـا العهـد اجلديـد مثـاال
مثـال خدمة يسـوع، وهو فيلبس. وهو الشـخص الوحيد اذلي يدىع فــي 
العهـد اجلديـد »املبـرّش« ىلع حنو خاص )انظـر أعمـال 21: 8(. إن خدمته 
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املوصوفـة يف أعمـال 8: 5-13 و 26-40 يه انلمـط لكـرازة العهد اجلديد.

ــاتله  ــت رس ــع! إذ اكن ــو رائ ــيطة ىلع حن ــس بس ــالة فيلب ــت رس اكن
يف الســامرة يه »املســيح،« واكن »يســوع« هــو مضمــون رســاتله للوزيــر 
احلبــي. لــم يكن فيلبــس حيتاج إىل جلنــة منّظمــة، أو إىل جوقــة ترنيم 
مدّربــة، أو إىل اســتئجار مــدرَّج حتتشــد فيــه اجلماهــر. إذ احتشــدت 
اجلمــوع لــي تســمعه مــن أجــل هــدف واحــد فقــط، أال وهــو اإلظهــار 

املثــر لقــوة اهلل اخلارقــة:

بُّــُس ِعْنــَد 
ُ
ُ فِيل

ُ
 َمــا َيُقــول

َ
ُُمــوُع يُْصُغــوَن بَِنْفــٍس َواِحــَدٍة إىِل »َوَكَن اجلْ

ــَن  ِي
َّ

ــَن ال ــَن ِم ثرِيِي
َ
نَّ ك

َ
ــا، أل ــيِت َصَنَعَه

َّ
ــاِت ال ــُم اآليَ ــتَِماِعِهْم َوَنَظرِِه اْس

ثـِـرُيوَن ِمــَن 
َ
ْــُرُج َصارَِخــًة بَِصــْوٍت َعِظيــٍم. َوك َِســٌة َكنـَـْت تَ

َ
ْرَواٌح ن

َ
بِِهــْم أ

ُعــْرِج ُشــُفوا. «  )أعمــال 8: 7-6(
ْ
وِجــنَي َوال

ُ
َمْفل

ْ
ال

هــذه يه كــرازة العهــد اجلديــد: يُكــرز ببشــارة اإلجنيــل، وتســمع 
ــم  ــون. ث ــرة، ويؤمن ــرد األرواح الرشي ــزات وط ــرون املعج ــوع، وي اجلم
ــدون وترّســخ الكنيســة. فطــرد األرواح الرشيــرة عنــرص مركــزي يف  يعمَّ
ــا بإظهــارات مــن الضجيــج  الكــرازة، وهــو اغبًلــا مــا يكــون مصحوًب
واالضطــراب. وهنــاك ســمات أخــرى يف الكــرازة، لكــن هــذا العنــرص 
ذو أهميــة مركزيــة للكــرازة كمــا هــو ممــارَس يف العهــد اجلديــد، مــن 

، ثــم مــن تاميــذه.
ً

يســوع أوال

ــوا  ــن اكن ــذ اذلي ــوًرا ىلع اتلامي ــرازة مقص ــط الك ــن نم ــم يك ل
ــارًزا أيًضــا يف خدمــة الرســول  شــهود عيــان خلدمــة يســوع، بــل اكن ب
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بولــس. فــي مرحلــة مــا، اكن نلجاحــه يف اتلعامــل مــع األرواح الرشيرة 
تأثــر ىلع مدينــة أفســس لكهــا:

ــتَّ  ــاَدةِ، َح ُمْعَت
ْ
ــرْيَ ال ــوَّاٍت َغ

ُ
ــَس ق

ُ
ــَدْي بُول ــُع ىلَعَ يَ »َوَكَن اهللُ يَْصَن

ــُم  ــَزُوُل َعْنُه ــْرَض، َف َم
ْ
 ال

َ
ــآزَِر إىِل ْو َم

َ
ــَل أ ــِدهِ بَِمَناِدي ــْن َجَس  َع

َ
ــْؤت َكَن يُ

ــْم.  ــَرةُ ِمْنُه ي ِّ ْرَواُح الرشِّ
َ
ــُرُج األ ْ ــَراُض، َوتَ ْم

َ
األ

ِيــَن 
َّ

وا ىلَعَ ال ْن يَُســمُّ
َ
ِمــنَي أ ُمَعزِّ

ْ
وَّافـِـنَي ال َُهــوِد الطَّ ــْوٌم ِمــَن ايلْ

َ
َع ق ــرَشَ

َ
ف

ــَك  ْي
َ
ــُم َعل ائِلنَِي:»ُنْقِس

َ
ــوَع، ق ــرَّبِّ يَُس ــِم ال ــَرةُ بِاْس ي ِّ ْرَواُح الرشِّ

َ
ــِم األ بِِه

ــل  ــَاَوا، رَُج ــنَي لَِس ُة بَنِ ــْبَعَ ــُس!« َوَكَن َس
ُ
ــِه بُول ِ ــِرُز ب ِي يَْك

َّ
ــوَع ال بِيَُس

ــُر  ي ِّ وُح الرشِّ ــرُّ ــاَب ال َج
َ
أ
َ
ــَذا. ف ــوا ه

ُ
ــَن َفَعل ِي

َّ
ــٍة، ال َهَن

َ
ــِس ك ــوِديٍّ َرئِي َيُه

ــْن  ــْم َفَم ْنُت
َ
ــا أ مَّ

َ
ــُه، وَأ ُم

َ
ْعل

َ
ــا أ نَ

َ
ــُس أ

ُ
ــُه، َوُبول

ُ
ْعرِف

َ
ــا أ نَ

َ
أ
َ
ــوُع ف ــا يَُس مَّ

َ
اَل:»أ

َ
َوق

َبُهــْم 
َ
يــُر، َوَغل ِّ وُح الرشِّ ِي َكَن فِيــِه الــرُّ

َّ
َســاُن ال

ْ
ْيِهــُم اإِلن

َ
ــَب َعل

َ
َوث

َ
ْنُتــْم؟« ف

َ
أ

ــنَي.  ــَراةً َوُمَرَِّح ــِت ُع َْي ـِـَك الْ ــْن ذل ــوا ِم ــتَّ َهَرُب ــْم، َح ْيِه
َ
ــوَِي َعل

َ
َوق

ــاكِننَِي يِف  ُونَانِيِّــنَي السَّ َُهــوِد َوايلْ وًمــا ِعْنــَد َجِيــِع ايلْ
ُ
َوَصــاَر هــَذا َمْعل

ــُم.«  ــْم، َوَكَن اْســُم الــرَّبِّ يَُســوَع َيَتَعظَّ  ىلَعَ َجِيِعِه
ٌ

ــَع َخــْوف
َ
َوق

َ
ُســَس. ف

َ
ف
َ
أ

)أعمال 19: 17-11(

ًدا،  ون بولس تقليـًدا متعمَّ
ّ

بمـا أن أبناء سـاوا هـؤالء اكنوا يقـد
اَ« يمكننـا أن نشـّل منـه صورة 

ّ
فإنهـم يقدمـون نلـا »نموذًجـا ُمقـد

حـول كيفيـة تعامـل الرسـول بولـس مـع األرواح الرشيـرة. فعـى ما 
يظهـر أنه اكن خياطبها بشـل مبارش ويأمرها باسـم يسـوع بأن خترج 

مـن ضحاياهـا. وبعبـارة أخـرى، اتَّبع بولس نمط يسـوع نفسـه.
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يقـّدم نلـا الفشـل اذلريع ألبنـاء سـاوا أيًضـا برهانًـا واضًحا ىلع 
أن انلجـاح يف طـرد األرواح الرشيـرة ال يعتمـد ىلع جمـرد اسـتخدام 
»الصيغـة« الصحيحـة، إذ يتوجـب أن يكون الشـخص اذلي يسـتخدم 
هـذه الصيغة قناة خملصة ومستسـلمة لشـخص الـروح القدس اخلارق.

ــول  ــد ح ــد اجلدي ــن العه ــر م  آخ
ً

ــاال ــداث مث ــذه األح ــّدم ه تق
ــهد  ــرك مش ــد ت ــل. فلق ــع اكم ــر يف جمتم ــة اتلحري ــر خدم ــة تأث كيفي
أبنــاء ســاوا وهــم يهربــون متعّريــن أمــام شــخص فيــه روح رشيــر، 
ــيح  ــني باملس ــاص يف املؤمن ــل خ ــس، وبش ــة أفس ــًرا يف لك مدين تأث
ــني  ــا ب ــًا واضًح ــا فاص ــف خطًّ ــذا املوق ــع ه ــا. إذ وض ــاكنني فيه الس

ــني. ــر املؤمن ــوع وغ ــذ يس تامي

رِبِيــَن 
َوُمْ يــَن  ُمِقرِّ تُــوَن 

ْ
يَأ آَمُنــوا  ِيــَن 

َّ
ال ِمــَن  ثِــرُيوَن 

َ
ك »َوَكَن 

ــْحَر َيَْمُعــوَن  وَن السِّ
ُ
ِيــَن يَْســَتْعِمل

َّ
ثِــرُيوَن ِمــَن ال

َ
َعالِِهــْم، َوَكَن ك

ْ
ف
َ
بِأ

ِْســنَي  وََجُدوَهــا خَ
َ
َماَنَهــا ف

ْ
ث
َ
َِميــِع. وََحَســُبوا أ َمــاَم اجلْ

َ
وَنَهــا أ

ُ
ق ُتــَب َوحُيَرِّ

ُ
ك

ْ
ال

ــال 19: 19( ــِة.« )أعم ِفضَّ
ْ
ــَن ال ــا ِم ًف

ْ
ل
َ
أ

حــاول كثــرون مــن اذليــن ســبق أن آمنــوا - ىلع مــا يظهــر - أن 
ــة  ــرى يف مملك ــدم األخ ــوت اهلل، والق ــا يف ملك ــني قدًم ــوا واضع حيي
إبليــس. اكنــوا قــد جاهــروا بإيمانهــم باملســيح، لكنهــم أبقــوا يف 
حوزتهــم خمطوطــات حتتــوي ىلع صيــغ ومعــادالت رّسيــة اســتخدموها 
يف ممارســاتهم الوثنيــة الســحرية. ويظهــر أن هــذه الكتــب اكنــت ثمينــة 
ــا. لكــن  ــص منه ــيح يف اتلخلُّ ــني باملس ــردُّد املؤمن ــّر ت ــا يف جــًدا، مم
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مــا إن فُتحــت عيونهــم ىلع القضايــا الروحيــة احلقيقيــة حــى صــاروا 
ــرق. ــم ويه حت ــة كتبه ــتعّدين لرؤي مس

اكنــت القطعــة الفضيــة الواحــدة أو )ادلرهــم( أجــرة يــوم اكمــل. 
فــإذا أردنــا أن حنســب قيمــة تلــك املخطوطــات وفــق العملــة احلديثــة، 
ونلقــل بمعــدل 20 دوالًرا أمريكيـًـا يف ايلــوم، فــإن قيمتهــا تعــادل حنــو 
ــة ىلع  ــات اخلارج ــذه املؤلَّف ــح أن ه ــن الواض ــوم! م ــون دوالر ايل ملي

 كثــًرا!
ً

تعايلــم الكتــاب املقــدس تــدّر مــاال

ــني  ــرة ب ــة املث ــة املواجه ــة نتيج ــة اخلتامي ــة اتلايل ــص اآلي تلّخ
ٍة.« ــدَّ ــَوى بِِش ــو َوَتْق ــرَّبِّ َتْنُم ــُة ال ــْت َكَِم ــَذا َكنَ

َ
ــني: »هك اململكت

 )أعمال 19: 20(.

ــج  ــذه انلتائ ــل ه ــؤدي إىل مث ــا ت ــادًرا م ــرازة ن ــت الك ــإذا اكن ف
ــوع، أم  ــو يس ــّر: أه ــن اذلي تغ ــأل م ــا أن نس ــإن علين ــا، ف يف جمتمعاتن

األرواح الرشيــرة، أم الكنيســة؟
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اجلزء الثاني

يف مدرسة اخلربة

ــا لرســيخ  ــا اكفيً ال تشــّل اخلــرة الشــخصية يف حــد ذاتهــا أساًس
عقيــدة كتابيــة، غــر أنهــا قــد تعمــل ىلع إلقــاء الضــوء ىلع عقيــدة لــم 

يفهمهــا املــرء يف الســابق أو لــم يعــرف كيــف يطّبقهــا.

ــرة.  ــع األرواح الرّشي ــخصية م ــي الش ــذا ىلع مواجه ــق ه وينطب
ــل  ــاول تعام ــي تتن ــد ال ــد اجلدي ــات العه ــرأت رواي ــبق أن ق ــد س لق
ــان  ــن إع ــزء م ــا كج ــرة وقِبلتُه ــع األرواح الرشي ــذه م ــوع وتامي يس
لكمــة اهلل. لكــن هــذه الروايــات لــم تكــن نابضــة باحليــاة بالنســبة 

ــان. ــرد إع ــت جم يل، إذ بقي

ــبق  ــيح. وس ــا إىل املس ــخًصا خاطئً ــادي ش ــت القتي ــا فرح ــا م اغبًل
يل أن رأيــت أشــخاًصا تُشــى أجســامهم اســتجابة للصــاة. لكــن لــم 
تكــن يل أيــة خــرة واعيــة يف مواجهــة أرواح رشيــرة واتلعامــل معهــا، 
ــد  ــد اجلدي ــا العه ــي يصّوره ــة ال ــة املصاحب ــارات اخلارجي ــع اإلظه م

بشــل يح.

ــود األرواح  ــي وج ــرة يف تمي ــي خ ــيادته يعطي ــدأ اهلل يف س ــّم ب ث
الرشيــرة واتلعامــل معهــا. يف ابلدايــة حتــّررت أنــا نفــي مــن نوبــات 
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ــف  ــدر اذلي يق ــُت املص ــا أدرك ــلّي عندم ــت تش ــة اكن ــاب دائم اكتئ
ــُت  ــد واجه ــا بع ــر . وفيم ــا اتلحري ــُت إىل اهلل طابًل ــا، ورصخ وراءه
أرواًحــا رشيــرة أظهــرْت وجودهــا يف حيــاة أشــخاص آخريــن، وبرهنــُت 
ــس 16: 17:  ــذه يف مرق ــوع تلامي ــد يس ــدق وع ــة ص ــريت اخلاّص يف خ
ــًدا إىل  ــًدا جدي ــذا بع ــاف ه ــد أض ــِي« وق ــَياِطنَي بِاْس ــوَن الشَّ »ُيْرُِج

ــي. خدم

وحــني أعــود بذاكــريت إىل الــوراء، أدرك أن اهلل أدخلي يف »مدرســة 
اخلــرة« حيــث أرشــدين يف مواجهــات متعــددة مــع أرواح رشيــرة. فصار 
ــن  ــا م ــا منتظًم ــر جانبً ــة األم ــرة يف نهاي ــع األرواح الرشي ــل م اتلعام

خــريت كخــادم للــرب.

ســأورد يف الفصــول اتلايلــة بعًضــا مــن أهــم ادلروس الــي علّمــي 
إياهــا اهلل يف الطريــق الــي قــادين عرهــا.
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الفصل الرابع
جهادي مع االكتئاب

تعــود يب اذلاكــرة إىل الســنوات الــي تلــت احلــرب العاملّيــة اثلانيــة. 
كنــت قــد خدمــت أربــع ســنوات ونصــف مــع القــوات الريطانيــة يف 
الــرشق األوســط. وبعــد ذلــك، وعنــد تريــيح مــن اجليــش تزوجــت 
ــا  مــن يلديــا كرستنســن، واكنــت مديــرة مدرســة دانماركيــة تــرأس بيتً
لألطفــال األيتــام يف مدينــة القــدس. وبــزوايج مــن يلديا، رصت بشــل 
فــوري أبًــا لعائلــة مــن ثمــاين بنــات، ســت منهــن يهوديــات، وواحــدة 

عربيــة فلســطينية، والصغــرى إجنلييــة.

وبقينــا هنــاك حــى اعم 1948، حيــث ارحتلنــا بعــد ذلــك إىل مدينة 
نلــدن. فوجدنــا أن املدينــة ال تــزال جتاهــد مرهقــًة يف إاعدة بنــاء حياتهــا 
مــن تأثــر احلــرب الــي مّزقتهــا. إذ اكنــت قاذفــات اجليــش انلــازي قــد 
ــة  ــم أي ــم تكــن يف أيديه ــن ل ــارا ىلع الســان اذلي ــا ودم أمطــرت رعبً
وســيلة للــرد. وبعــد وقــت طويــل مــن توقــف ســقوط القنابــل، ظلّــت 

آثــار احلــرب ظاهــرة يف لك أحنــاء املدينــة.

ذّكرتــي الشــوارع بشــخص اكن حيــاول أن يبتســم وهل ثــاث 
أســنان أماميــة خملوعــة. ويف وســط صفــوف ابليــوت الــي ظلـّـت واقفــة 
ــّل  ــاّرة تش ــاب الض ــة باألعش ــة مليئ ــك أمكن ــت هنال ــة، اكن وخايل
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ــا لعائــات اكملــة ســبق أن هلكــت مــع بيوتهــا. وفــاق  تــذاكًرا صامتً
ــدران  ــن جب ــة لك ــت منتصب ــي ظل ــوت ال ــالك ابلي ــاعًة هي ــذا بش ه
مســوّدة متداعيــة ونوافــذ حمطمــة. وعبثـًـا تبحــث العــني عــن بقايــا أيــة 

ــة أو مجــال! أناق

ــة  ــروح العاطفي ــع اجل ــة م ــة للمدين ــدوب اخلارجي ــت انل وتاءم
الــي محلهــا انلــاس يف دواخلهــم. وســاد مــزاج مــن الســخرية الكئيبــة. 
ــرص  ــار انل ــن ثم ــرصة، لك ــرب منت ــن احل ــا م ــت بريطاني ــد خرج فق
ــا الســلع الــي اكن  ــادرة. أّم اكنــت مــّرة. واكنــت األطعمــة األساســية ن
ــة  ــل ممكن ــيء، أو ىلع األق ــض ال ــهل بع ــاة أس ــل احلي ــن أن جتع يمك
ــوزَّع  ــت ت ــغ، فان ــاي واتلب ــدة والش ــّكر والزب ــل الس ــال، مث االحتم
حبصــص صغــرة، فانــت الطوابــر طويلــة واألمزجــة انلفســية منهكة.

اخنفــض مســتوى احليــاة الروحيــة يف بريطانيــا أكــر ممــا اكن عليــه 
طــوال مئــي ســنة ىلع األقــل، ووصلــت نســبة اذليــن حيــرون بانتظــام 
ــرة  ــس كث ــت كنائ ــة. وحتّول ــة باملئ ــن مخس ــل م ــادة أق ــان للعب أي م
إىل أماكــن أشــبه بالفنــادق أو حمــات األثــاث. ومــن بــني الكنائــس 
 القليــل منهــا رســالة رجــاء إجيابيــة 

ّ
الــي بقيــت مفتوحــة، لــم يقــّدم إال

يمكــن أن تشــّل عاًجــا لاكتئــاب الســائد.

وبعــد وقــت قصــر مــن اســتقرارنا يف مدينــة نلــدن، بــدأت براعية 
كنيســة حمليــة مخســينية صغــرة قــرب مركــز املدينة.

اكن االنطبــاع الســائد دلّي أن ذلــك وقــت رمــادي كئيــب. 
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ــون  ــا رماديّ ــخاص أيًض ــة، واألش ــوت رمادي ــة، وابلي ــوارع رمادي فالش
كئيبــون. واكنــت األجــواء معظــم الوقــت رماديــة أيًضــا. وََســدَّ ادلخــان 
املنبعــث مــن الوقــود املســتخدم يف اتلدفئــة يف ذلــك الوقــت مــا ال يقــل 
عــن 25 باملئــة مــن ضــوء الشــمس اذلي اكن مــن املمكــن أن يســاعد 
يف اتلخفيــف مــن رماديـّـة األجــواء. فانــت املدينــة تغلَّــف مــن وقــت 
إىل آخــر يف فصــل الشــتاء بضبــاب يبلــغ مــن الكثافــة مــا يمنعــك مــن 

رؤيــة يــدك املمــدودة أمامــك.

ــة الــي تتســبب يف  ــك نــوع آخــر مــن الرمادي ــه اكن هنال غــر أن
اكتئــاب أكــر. اكنــت تلــك الرماديــة الغريبــة الغامضــة داخــل نفــي. 
ــة يف  ــس الروحي ــب املقايي ــي حس ــم ىلع نف ــن إذا أردت احلك لك
ذلــك الوقــت، فقــد كنــت خادًمــا ناجًحــا نســبيًّا. فــي لك أســبوع اكن 
ــفاء أو  ــزة ش ــهد معج ــت أش ــرب، أو كن ــان بال ــأيت إىل اإليم ــخص ي ش
إظهــاًرا مــا لقــوة الــروح القــدس اخلارقــة. لكــن اكن يف داخــي ويع 
ــا غــر مســموع يهمــس، قــد  بإحســاس مــن اإلحبــاط. وبــدا أن صوتً

ينجــح اآلخــرون، أّمــا أنــت فلــن تنجــح!

اكنــت خــريت حــى ذلــك الوقــت سلســلة مــن قصــص انلجــاح. 
ــة  ــن اثلاثل ــون يف س ــة إيت ــة يف لكي ــة لدراس ــت ىلع منح ــد حصل فق
عــرشة، واتلحقــت بكليــة كنــج اتلابعــة جلامعــة كمريــدج كأفضــل 
طالــب يف تلــك الســنة. وبعــد أن خترجــت بمراتــب الــرشف يف جــزيئ 
ــة  ــة، واثلقاف ــة وايلوناني ــني الاتيني ــايئ يف دراســة اللغت االمتحــان انله
واتلاريــخ انتُخبــُت كأفضــل طالــب يف ابلحــوث يف اجلامعــة ملدة ســنتني. 
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ــد  حَس
ُ
ــز أ ــايب يف مرك ــم انتخ ــن، ت ــة والعرشي ــن الرابع ــًرا، ويف س وأخ

عليــه كمحــارٍض يف لكّيــة الفلســفة يف جامعــة كمريــدج. وأثنــاء احلرب 
ــش  ــع اجلي ــايل م ــر قت ــة يف دور غ ــدة الطبي ــي يف الوح ــي خدم حرمت
اإلجنلــيي مــن الرقيــة إىل رتبــة ضابــط. غــر أين بــرزت يف مؤهــل ال 
يمكــن للجيــش الريطــاين أن يمنــح وســاًما أىلع منــه: القدوة احلســنة!

مــررت أثنــاء خدمــي العســكرية خبــرة مذهلــة عندمــا اتلقيــت 
بالــرب يســوع املســيح، فــأّدت إىل تغيــر أهــدايف يف احليــاة بشــل اكمــل. 
ــش  ــن اجلي ــيح م ــذ تري ــادين من ــف أن اهلل ق ــي أن أرى كي ويمكن
خطــوة فخطــوة إىل خدمــي احلايلــة كــرايع. فانــت هــذه يه املفارقــة 
ــه طريــيق  ــا. فــي الوقــت اذلي كنــت أشــق في ــم أســتطع حلّه ــي ل ال
عــر احليــاة، متجاهــًا اهلل، اكن يل ســجل متواصــل مــن انلجــاح. أّمــا 
اآلن، بينمــا كنــت أســى بإخــاص التّبــاع خطــة اهلل حليــايت، ضايقــي 
كثــًرا إحســاس مســتمر بأنــه ال يمكنــي أن أحظــى بانلجــاح مطلًقــا.

ــول  ــط ح ــي ق ــك إىل نف ــرق الش ــم يتط ــه ل ــذا لك ــط ه ويف وس
حقيقــة خــايص.  فلقــد اكن حقيقــة عميقــة ودائمــة. غــر أن 
ــي رأيس  ــادي يغّط ــاب رم ــل ضب ــا مث ــط يلّع أحيانً ــاب اكن يهب االكتئ
ــة  ــبه بمحاول ــاب أش ــذا الضب ــن ه ــروج م ــة اخل ــت حماول ــّي! اكن وكت
اهلــروب مــن ســجن. شــعرت بــأين معــزول ووحيــد، وبــأين بعيــد عــن 
لك تواصــل ذي معــى، حــى عــن أوئلــك األكــر قرًبــا مــي - زوجــي 
ــا  وبنــايت. ولــم أكــن أعــرف أي راٍع ناجــح يمكنــي اللجــوء إيلــه طلبً

ــون. للع
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ــص مــن هــذا االكتئــاب. 
ْ
جّربــُت لك وســيلة روحيــة عرفتهــا ألختل

ــوم، وُصمــُت  ــة مرتــني لك ي ــايب املقــدس بأمان ــراءة كت وداومــت ىلع ق
ــبواًع  ــى أس ــام أو ح ــدة أي ــا ع ــُت أحيانً ــبوع، وخّصص ــا لك أس يوًم
ــاب  ــات، اكن االكتئ ــك األوق ــل تل ــوم. ويف مث ــة والص ــاة املكّثف للص
ــّر  ــًرا ال مف ــت أم ــه اكن ــن عودت ــت، لك ــن الوق ــرة م ــّي لف ــع ع يُْرفَ

ــق. ــأس يتعمَّ ــايس بايل ــرة اكن إحس ــع لك م ــه. وم من

يًْضــا 
َ
ــْم أ ْنُت

َ
ذلـِـَك أ

َ
كنــُت مطلًَّعــا ىلع روميــة 6: 11 الــي تقــول: »ك

َمِســيِح 
ْ
ــاًء ِهللِ بِال ْحَي

َ
ــِة، َولِكــْن أ َِطيَّ ــا َعــِن الْ ْمَواتً

َ
ْنُفَســُكْم أ

َ
اْحِســُبوا أ

يَُســوَع َربَِّنــا.« وقــد حســبُت نفــي بالفعــل يوًمــا بعــد يــوم ميتًــا عــن 
ــُد أين  ــم يب ــن ل ــا يلّع. لك ــاب جتلبه ــب اكتئ ــة عواق ــن أي ــة وع اخلطي
ــيِح  َمِس

ْ
ــا »ِهللِ بِال ــوين حيًّ ــة: أي ك ــن اآلي ــاين م ــف اثل ــرت انلص اخت

ــا.« َن ــوَع َربِّ يَُس

التغلب على عدوي

أخـًرا، ويف اعم 1953، وبعـد أن اسـتنفذت لك مـواردي، جـاء اهلل 
إىل معونـي بطريقـة لـم ختطـر ببايل قـط. كنت أقـرأ اآليـات األوىل من 
األصحاح احلادي والسـتني من سـفر إشـعياء الي تصف العمل اخلارق 
للروح القدس يف شـهادته لرسـالة اإلجنيل، ويه آيات نسـبها يسـوع إىل 
خدمتـه هـو )انظـر لوقـا 4: 16-21(. وعندمـا وصلـت إىل اآليـة اثلاثلة 
َائَِسـِة« )»روح ايلـأس« 

ْ
وِح ايل واللمـات »َورَِداَء تَْسـبِيٍح ِعَوًضـا َعـِن الـرُّ

»ترمجـة كتـاب احليـاة« (، لم أسـتطع أن أكمل القـراءة. أحسسـت كأَن 
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ا حتـت تعبـر »روح ايلأس.«  يـًدا غر منظـورة وضعـت خطًّ

كــررت هــذا اتلعبــر بيــي وبــني نفــي: روح ايلــأس، فهــل اكن 
هــذا هــو تشــخيص اهلل حلالــي؟ وهــل يمكــن أن يعــي هــذا أن القــّوة 
ــا  ــل أن اكئنً ــي، ب ــن نف ــزًءا م ــن ج ــم تك ــا ل ــت أصارعه ــي كن ال

ــة مــا يف ذهــي؟ ــل منطق ــًرا حيّت ــا رشي ــا روحيًّ ــا - اكئنً غريبً

ــر  ــو تعب ــه، وه ــرة دون أن أفهم ــمعته ذات م ــًرا س ــرُت تعب تذك
“familiar spirit” )اذلي يمكــن أن يرَجــم إىل روح مألــوف أو داجــن 

ــرة  ــوة الرشي ــن الق ــا م ــوع م ــر إىل ن ــن أن يش ــل يمك ــي(. فه أو اعئ
الــي تربــط نفســها بأعضــاء اعئلــة مــا، فتنتقــل مــن جيــل إىل جيــل؟

فكــرُت جبانــب مــن طبيعــة أيب األخاقيــة طاملــا حــّرين. اكن أيب 
ــة  ــش برتب ــن اجلي ــد م ــا تقاع ــا ناجًح ــا وضابًط ــا طيبًّ ــًا أخاقيً رج
عقيــد. تــرّصف حنــو 98 باملئــة مــن الوقــت كرجــل إجنلــيي مهــذب، 
كمــا اكن بالفعــل. لكــن أثنــاء ذلــك اجلــزء البســيط، أي مــا نســبته 
ــا  ــا تماًم ــا وغريبً ــيئًا خمتلًف ــه ش ــت في ــت، رأي ــن الوق ــة م ــان باملئ اثن
ــع  ــدة أرب ــة تزعجــه، فيغــرق مل ــة تافه ــت حادث عــن شــخصيته، إذ اكن
وعرشيــن ســاعة يف صمــت حجــري ُمطبــق. واكن يقيــم حاجــًزا بينــه 
ــا  ــول هل ــه يلق ــح فم ــى يفت ــن ح ــم يك ــرة، فل ــذه الف ــني أّم يف ه وب
شــكًرا ىلع كــوب مــن الشــاي حتــره إيلــه. وبعــد ذلــك، ودون ســبب 

ــرصف. ــن اتل ــة حبس ــة املّتصف ــه الطبيعي ــود إىل حاتل ــر، اكن يع ظاه

ــة«  ــرّصة أن »روح ظلم ــدة املتب ــرة اجلدي ــذه الفك ــع ه ــُت م أدرك
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ــايت مــن طفولــي فصاعــًدا. ولقــد درس  ــد تبعــي عــر حي مشــابًها ق
ــاط  ــا ىلع نق ــي، واكن مّطلًع ــزايج انلف ــر م ــا يظه ــروح ىلع م ــذا ال ه
ضعــي وردود أفعــايل، فعــرف تماًمــا مــى ســأكون أكــر ضعًفــا حتــت 
ــن  ــي م ــو أن يمنع ــد ه ــي واح ــدف رئي ــار هل اآلن ه ــه. وص ضغوط

ــال. ــيح بشــل فّع ــة املس خدم

ــرت ىلع  ــبق أن اعت ــايت. إذ س ــمة يف حي ــة حاس ــك حلظ ــت تل اكن
ــيئًا ُودِل  ــخصيي - ش ــن ش ــًرا ع ــلبية تعب ــريت الس ــايب ونظ ادلوام اكتئ
مــي. وشــعرت باذلنــب ألين لــم أكــن مؤمنـًـا »أفضــل.« لكــن اتضــح يل 
الحًقــا أن جماهــديت لــم تكــن ضــد أي جــزء مــن شــخصيي مطلًقــا.

أحــر الــروح القــدس إلـــى ذهــي فــوًرا الوعــد املقطـــوع فـــي 
ــن  ــُت م ــو.« عرف ــرَّبِّ َيْنُج ــِم ال ــو بِاْس ــْن يَْدُع ــل 2: 32(: »ُكَّ َم )يوئي
ر.«  دراســي للغــة العريــة أن الفعــل »ينجــو« يعــي أيًضــا »يُنَقــذ أو حُيــرَّ
قــررت أن أطّبــق هــذا الوعــد وأتــرّصف بموجبــه، فرفعــت إىل اهلل صــاة 
بســيطة. قلــت: »يــا رب، أظهــرَت يل أّن روح يــأس يضطهــدين، لكنــك 
وعــدت يف لكمتــك بــأين ســأحترر إذا دعــوُت باســمك. وهــا أنــا أدعــوك 

لــي حتــّررين، باســم يســوع!«

جــاءت االســتجابة فــوًرا. إذ جــاء يشء أشــبه بمكنســة كهربائيــة 
ضخمــة ســماوية فــويق وامتــّص لك الضبــاب الرمــادي اذلي اكن يغلـّـف 
ــم ىلع  ــط اكن جيث ــي ضغ ــزاح ع ــت ان ــك الوق ــي. ويف ذل رأيس وكت

صــدري بقــوة، وأطلقــت شــهقة صغــرة وتنّفســت الصعــداء.



44

خيرجون الشياطني

اســتجاب اهلل صــايت. وفجــأة بــدا لك يشء حــويل أكــر ســطواًع. 
أحسســت كأن عبئًــا ثقيــًا قــد ُرفــع عــن كتــّي. رصت حــًرا! عشــت 
ــا أن  طــوال حيــايت حتــت اضطهــاد روح ايلــأس ذاك. وبــدا أمــًرا غريبً
ــا  أكــون حــًرا. لكــي اكتشــفت برعــة أن احلريــة اكنــت أمــًرا طبيعيً

وأن ذلــك االضطهــاد اكن هــو احلالــة الشــاذة.

لـم ييأس عـدوي القديم مي. فان يلّع أن أجاهـد ضّد االكتئاب 
وايلـأس. لكـّن الفـرق اهلائـل اآلن هـو أن هجماتـه اكنـت تـأيت من 

اخلـارج ال مـن ادلاخـل. وتعلّمُت باتلدريـج كيف أقاومـه وأصّده.

اكن اهلــدف الرئيــي مــن وراء تلــك اهلجمــات هــو إحــداث ردود 
ــئ،  ــاه اخلاط ــر يف االجت ــدا أن لك يشء يس ــا ب ــاؤمية. وعندم ــل تش فع
ــا  ــول م ــي ح ــول إىل ذه ــلبية بادلخ ــار س ــماح ألف ــدأ بالس ــت أب كن
ــادي  ــاب الرم ــس بالضب ــت أح ــا كن ــه. ورساعن م ــن أن أتوقع يمك
ــة  ــذه انلقط ــد ه ــي. عن ــتقر ىلع رأيس وكت ــو يس ــًدا وه ــوف ج املأل
ــا  ــي م ــن أج ــيفعل م ــه س ــو أن ــا، أال وه ــر مهمًّ ــا آخ ــي اهلل درًس علّم
ال أســتطيع أن أفعلــه بنفــي، لكنــه لــن يفعــل مــن أجــي مــا يطلــب 
ــن روح  ــّررين م ــي وح ــمع اهلل رصخ ــد س ــي. لق ــه بنف ــي أن أفعل م
ايلــأس، لكنــه بعــد ذلــك مّحلــي مســؤويلة ممارســة االنضبــاط الكتــايب 

ــاري. ىلع أف

مــن الواضــح أين احتجــت إىل يشء حيــي عقــي. وعندمــا تأّملــت 
ــس 6: 18-13،  ــس يف أفس ــا بول ــي وصفه ــة ال ــلحة الروحي ــة األس قائم
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م مــن أجــل  ــلَِص« مقــدَّ َ اســتنتجت أن مــا يدعــوه بولــس »ُخــوَذَة الْ
محايــة عقــي. وهكــذا رحــت أســأل نفــي: هــل دليَّ خــوذة اخلــاص 
ــص، فهــل يعــي هــذا بشــل آيّل أن دليَّ  ــا أعــرف أين خملَّ بالفعــل؟ أن

خــوذة اخلــاص؟

ثــم أدركــُت أن بولــس اكن يتحــدث إىل مؤمنــني باملســيح حصلــوا 
ــوا«  ــم أن »يلبس ــب منه ــك طل ــع ذل ــه م ــاص، لكن ــل ىلع اخل بالفع
ــس  ــؤويلة يلّع. اكن يلع أن ألب ــذا املس ــع ه ــو يض ــاص، وه ــوذة اخل خ

ــوذة؟ ــك اخل ــا يه تل ــن م ــي. لك ــاص بنف ــوذة اخل خ

مشــوهًدا،  مقدًســا  كتابًــا  أســتخدم  كنــت  ألين  اهلل  أشــكر 
ــوَذةً يِهَ  ــنَي... ُخ ــالونيي 5: 8: »الَبِِس ــس 6: 17 إىل 1 تس ــي أفس فأحاتل
ــا اهلل  ــبق أن وّفره ــي س ــوذة ال ــت اخل ــذا اكن ــلَِص.« وهك َ ــاُء الْ رََج

ــاء! ــي يه الرج ــة ذه حلماي

بــدا هــذا منطقيًــا ذلهــي، إذ اكنــت مشــلي يه التشــاؤم، لكــن 
نقيــض التشــاؤم هــو الرجــاء باســتمرار يف مــا هــو أفضــل. وهلــذا اكن 

الرجــاء محايــي.

ثّم أحاتلي 1 تسالونيي 5: 8 إىل عرانيني 6: 20-18:

نـَـا نِلُْمِســَك بِالرََّجاءِ 
ْ
ََجأ

ْ
ِيــَن اتل

َّ
ْــُن ال

َ
ِويَّــٌة، ن

َ
ـَـا َتْعِزيَــٌة ق

َ
»... تَُكــوُن نل

ــٍة،  ابَِت
َ
ــٍة َوث ــِس ُمْؤَتَمَن ــاٍة لِلنَّْف ِمْرَس

َ
ــا ك َ ــَو نلَ ِي ُه

َّ
ــا،  ال َماَمَن

َ
ــوِع أ َمْوُض

ْ
ال

ْجلَِنــا.«
َ
َســابِق أل

َ
َِجــاِب، َحْيــُث َدَخــَل يَُســوُع ك

ْ
 َمــا َداِخــَل ال

َ
تَْدُخــُل إىِل
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، يشــبَّه الرجــاء بقــرين املذبــح. 
ً

وجــدُت هنــا صورتــني للرجــاء. أوال
ــه،  ــاعيًا إىل قتل ــدو س ــه ع ــخص اذلي ياحق ــدور الش ــد اكن بمق فق
ــرين  ــك بق ــى يف اتلمسُّ ــد هل من ــم، أن جي ــد القدي ــام العه ــت نظ حت
املذبــح. فــإن فعــل هــذا فلــن يســتطيع العــدو الوصــول إيلــه. وبالنســبة 
مهــا يســوع مــن أجــي ىلع الصليــب.  يل عــى املذبــح اذلبيحــة الــي قدَّ
وَمثَّــل قرنــا املذبــح يل الرجــاء املبــي ىلع ذبيحتــه. ومــا دمــت أتمّســك 
بعنــاد وإرصار بهــذا الرجــاء، فلــن يتمكــن عــدّوي مــن االقــراب إيّل 

لــي يقــي يلّع.

ــاة؟  ــه مرس ــاء، أي بصفت ــة للرج ــورة اثلاني ــن الص ــاذا ع ــن م لك
ــي. ــًرا يف ذه ــواًرا قص ــورة ح ــذه الص ــارت ه أث

- ما اذلي حيتاج إىل مرساة؟

- السفينة.

- ملاذا حتتاج السفينة إىل مرساة؟

- ألنهــا تطفــو ىلع املــاء - وهــو عنــرص غــر ثابــت ال يقــّدم نلــا 
شــيئًا نتمســك بــه، ويه تمــّرر مرســاتها مــن خــال ذلــك العنــرص غــر 

اثلابــت، تلثّبتهــا يف يشء ثابــت وراســخ ال يزتحــزح، مثــل صخــرة.

ــر يف  ــذا األم ــبيًها به ــون ش ــن أن يك ــاء يمك ــت أن الرج رأي
حيــايت، أي بمرســاة تمــّر عــر هــذه احليــاة املضطربــة وغــر املســتقرة 

ــوع. ــور األزيل يس ــر ادله ــت يف صخ وتثبَّ
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ــي يف هــذا األمــر اكتشــفت أن هنالــك فرقـًـا بــني  غــر أين دلى تأمُّ
ــني  ــالة إىل العراني ــراءيت يف الرس ــت ق ــا واصل ــّي. فعندم ــاء واتلم الرج
أدركــُت أن اإليمــان »ُهــَو اثلَِّقــُة بَِمــا يـُـْرَج« )عرانيــني 11: 1(. فــان ال 
بــّد أن يكــون نــوع الرجــاء اذلي أحتاجــه كمرســاة مبنيًّــا ىلع أســاس 
ــذا  ــر ه ــا. وبغ ــة اهلل ووعوده ــات لكم ــان يف ترصحي ــن اإليم ــني م مت

األســاس الكتــايب ال يكــون مــا يســىَّ الرجــاء أكــر مــن أمنيــة.

اســتنبطُت تدرجييًــا طريقــة عمليــة بســيطة تلطبيــق هــذه احلقائــق 
ىلع حيــايت. فتعلّمــُت أن أفــّرق بــني األفــار اخلارجــة مــن ذهــي وتلــك 
ــروح الرشيــر. ويف لك مــرة اقــرب فيهــا  الــي حيــاول أن يــويح بهــا ال
 أن يــزرع أفــاًرا ســلبية وتشــاؤمية، كنــت أمارس 

ً
عــدوي مــي حمــاوال

انضباًطــا ذاتيًــا فــأرّد بكلمــة إجيابيــة مــن لكمــة اهلل.

ــًرا  ــر س ــور تس ــأن األم ــويح ب ــر أن ي ــروح الرشي ــاول ال ــإذا ح ف
ْشــَياءِ َتْعَمــُل 

َ
نَّ ُكَّ األ

َ
ــُم أ

َ
ــُن َنْعل ْ ــا، كنــت أردُّ بروميــة 8: 28: »َونَ خاطئً

ْصــِدهِ.« 
َ
وَن َحَســَب ق ِيــَن ُهــْم َمْدُعــوُّ

َّ
ــوَن اهللَ، ال يــَن حُيِبُّ ِ

َّ
َخــرْيِ لِل

ْ
َمًعــا لِل

ــو  ــا مدع ــَب اهلل، وأن ــا أح ــور: أن ــر املنظ ــدّوي غ ــت أرد ىلع ع فكن
ــري. ــا خل ــل مًع ــياء تعم ــإّن لك األش ــذا ف ــده. وهل ــب قص حس

ــبق أن  ــلوب س ــر إىل أس ــت إىل آخ ــن وق ــر م ــروح الرشي ــَد ال َعِم
ــًدا.  ــح أب ــن تنج ــت ل ــول يل: أن ــان يق ــاح ف ــا بنج ــتخدمه اغبًل اس
ِي 

َّ
َمِســيِح ال

ْ
ٍء يِف ال ْســَتِطيُع ُكَّ َشْ

َ
فكنــت أردُّ عليــه مــن فيلــي 4: 13: »أ

ــِي.«  ي ُيَقوِّ
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لــم يــأِت انلــرص الامــل فــوًرا أو دفعــة واحــدة، لكــن ردود فعــي 
ــة رصت  ــت إىل مرحل ــى وصل ــت ح ــرور الوق ــع م ــت م ــة بُني اذلهني
عندهــا أرد بشــل آيل تقريبًــا ىلع أيــة إحيــاء ســلي مــن الــروح الرشيــر 
ــن  ــار م ــك، ص ــة ذلل ــة اهلل. ونتيج ــن لكم ــادة م ــة مض ــة إجيابي بكلم
انلــادر أن حيــاول ذلــك الــروح الرشيــر تضييــع وقــت كبــر بمهامجــي.

ــتمرار.  ــّبحه باس ــكره وأس ــة أن أش ــي أهمي ــا يعلّم ــدأ اهلل أيًض وب
ــر األرواح  ــّو ينّف ــي جب ــذا أن حييط ــأن ه ــن ش ــفت أن م ــد اكتش وق
بَــارُِك 

ُ
الرشيــرة. وقــد تأثــرُت كثــًرا بكلمــات داود يف مزمــور 34: 1: »أ

ــِي.«
َ
ــبِيُحُه يِف ف ــا تَْس ــنٍي. َدائًِم ــرَّبَّ يِف ُكِّ ِح ال

تشــر مقدمــة هــذا املزمــور إىل أن داود اكن يف هــذه املرحلــة مــن 
حياتــه طريــًدا مــن امللــك شــاول اذلي اكن يســى إىل قتلــه. فهــرب إىل 
بــاط امللــك األمــي أبيمالــك )أو أخيــش( اذلي لــم يرّحــب بــه كثًرا. 
َخــَذ ُيَْربـِـُش 

َ
يِْديِهــْم، وَأ

َ
ُُنــوِن َبــنْيَ أ ولــي ينقــذ داود نفســه »َتَظاَهــَر بِاجلْ

َــاِب َويُِســيُل رِيَقــُه ىلَعَ ِلَْيتـِـِه.« )1 صموئيــل 21: 13(. ىلَعَ َمَصارِيــِع الْ

فقلــُت يف نفــي إن اكن بمقــدور داود أن يبــارك اهلل يف ذلــك 
ــل. ــه باملث ــوم في ــي أن أق ــع ال يمكن ــد أي وض ــه ال يوج ــع، فإن الوض

دروس

تعلّمــُت مــن لك هــذه الــرصااعت واملجاهــدات ثاثــة دروس ثبتت 
ــاط األرواح  ــة نش ، حقيق

ً
ــني. أوال ــك احل ــذ ذل ــوى من ــا القص أهميته
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ــارق  ــل اخل ــا، احل ــد، ثانيً ــد اجلدي ــور يف العه ــو مذك ــا ه ــرة كم الرشي
ــا، احلاجــة إىل املحافظــة ىلع  ــر، ثاثلً ــره اهلل مــن أجــل اتلحري اذلي يوّف

ــة اهلل. ــق لكم ــاط يف تطبي ــر باالنضب اتلحري

اغبًلــا مــا يميــل املؤمنــون باملســيح إىل اعتبــار جانــب واحــد فقــط 
ــه ىلع  ــد لك ــع اتلوكي ــم يض ــر. فبعضه ــة اتلحري ــع قضي ــم م يف تعامله
عمليــة طــرد الــروح الرشيــرة، يف حــني يرفــض آخــرون العنــرص اخلارق 

 ىلع احلاجــة إىل االنضبــاط املســييح.
ّ
يف اتلحريــر فــا يؤَكــدون إال

ــًا عــن اآلخــر.  وحقيقــة األمــر يه أن أحــد اجلانبــني ليــس بدي
إذ ال يمكــن أن حيــل اتلحريــر حمــّل االنضبــاط، وال يمكــن أن حيــل 

االنضبــاط حمــل اتلحريــر. فكاهمــا رضوري.

ــوراء: أّي  ــرايت إىل ال ــود بذاك ــا أع ــي وأن ــألت نف ــا س ــا م اغبًل
ــوين  ــب إىل ع ــم يُه ــو أن اهلل ل ــايت ل ــذ حي ــن أن تأخ ــار اكن يمك مس
بقّوتــه اخلارقــة يلحــّررين مــن »روح ايلــأس« الرشيــر ذاك؟ ليــس دلّي 
أدىن شــك يف أين كنــت ســأيأس اعجــًا أم آجــًا وأجــد نفــي جمــًرا 
ىلع تــرك اخلدمــة. وهلــذا، مــا أروع أن أســتعيد بذاكــريت مــا يزيــد ىلع 

ــري! ــي تلــت حتري ــرة ال ــة املثم أربعــني ســنة مــن اخلدم

ــرة  ــن خ ــم يك ــرة ل ــع األرواح الرشي ــر أين أدرك أن رصايع م غ
ــإين  ــك، ف ــن ذل ــس م ــل ىلع العك ــري. ب ــة اقتــرصت يلّع دون غ غريب
ــس.  ــداف إبلي ــني أه ــن ب ــم م ــة ه ــن إىل اخلدم ــد أن لك املدعوي أعتق
ــا بذلــك  فهــو خُيضعهــم لضغــط وعــذاب شــيطاين ال هــوادة فيــه، هادفً



50

خيرجون الشياطني

إىل إخراجهــم مــن اخلدمــة. وهــو ينجــح يف ذلــك أكــر ممــا ينبــي!

وال توجــد إال محايــة أكيــدة واحــدة، أال ويه أن نمــّي هذا النشــاط 
الرشيــر ونتعامــل معــه وفــق انلمــط اذلي وضعه يســوع.

وهــذا هــو أحــد األســباب الرئيســية الــي جتعلــي أحــس بــأين ال 
 أن أكتــب هــذا الكتــاب.

ّ
أســتطيع إال
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الفصل اخلامس
أشخاص مل أستطع أن أساعدهم

ري الرائع  قــد يكــون أمــًرا طبيعيـًـا أن يفــرض املــرء أين بعــد حتــرُّ
مــن االكتئــاب وايلــأس بــارشت بمشــاركة هــذه احلقائــق مــع أعضــاء 

كنيســي. لكــن لألســف لــم حيــدث هــذا لســببني رئيســيني:

ــرايع أن  ــي ك ــأن واج ــت ب ــاء. أحسس ــو الكري ــبب األول ه الس
أحيــا ىلع مســتوى رويح أىلع مــن أعضــاء كنيســي. فقــد اكن مفرًضــا 
أن أكــون الشــخص اذلي يلجــأون إيلــه حلــل مشــالكهم، فمــاذا 
ــن روح  ــررت م ــأة أين حت ــع فج ــام اجلمي ــت أم ــو أين أعلن ــيحدث ل س
ــوا ســرتعدون  ــن مــن أعضــاء الكنيســة اكن ــر؟ أعتقــد أن كثري رشي
خوفًــا مــن جمــرد ذكــر األرواح الرشيــرة. وربمــا لــن يعــودوا حيرمونــي 
ــايت.  ــتمعوا إىل عظ ــي يس ــون ل ــودوا يأت ــن يع ــا ل ــم. وربم ــراٍع هل ك

ــة. ــأظل دون رعي وس

ــم  ــخصية.” ول ــألة “ش ــر مس ــن روح رشي ــّرر م ــررت أن اتلح ق
ــور. ــذه األم ــل ه ــه بمث ــر رّعيت ــة أن خي ــرايع كنيس ــا ل ــن مائًم يك

لكــن اكن هنالــك ســبب آخــر لصمــي. فمنــذ أن آمنــت باملســيح 
وودلت ثانيــة ارتبــط اســي باحلركــة اخلمســينية، ووافقــت ىلع مواقفهــم 
العقيديــة الرئيســية. ومــن بــني تلــك املواقــف أو اآلراء الشــائعة 
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ــروح  ــد يف ال ــاص وُيعمَّ ــل ىلع اخل ــخص اذلي حيص ــة أن الش املقبول
ــر  ــم بألســنة، ال يمكــن بعــد ذلــك أن حيتــاج إىل حتري القــدس ويتلّ
ــيعتر  ــرة اكن س ــذه الفك ــن ه ــراب ع ــل إن اإلع ــرة. ب ــن روح رشي م

ــرام. ــًرا إىل االح ــًرا مفتق أم

ــذا  ــا هل ــا موزونً ــا كتابيً ــرأت عرًض ــمعت أو ق ــبق يل أن س ــم يس ل
املوقــف العقيــدي. إذ بــدا أن معظــم املؤمنــني باملســيح يعتــرون هــذا 
األمــر واضًحــا جــًدا إىل درجــة أنــه ال حيتــاج إىل دعــم مــن الكتــاب 
املقــّدس. غــر أن شــخًصا مــا اكن مــن وقــت إىل آخــر يقتبــس كام 
َِقيَقــِة تَُكونُــوَن  بِالْ

َ
ــْم االْبــُن ف

ُ
َرك يســوع يف يوحنــا 8: 36: »إِْن َحرَّ

ــا. ــالة لكه ــم املس ــذا حيس ــو أن ه ــا ل ــَراًرا.« كم ْح
َ
أ

لكن قبل هذا بعدة آيات قال يسوع:

ــوَن 
ُ
َِقيَقــِة تَُكونُــوَن تَلَِميــِذي، َوَتْعرِف بِالْ

َ
لَِم ف

َ
بَتُّــْم يِف ك

َ
»إِْن ث

ــا 8: 32-31 ــْم.« يوحن ُرُك ــقُّ حُيَرِّ َ ، َوالْ ــقَّ َ الْ

ــا،  ر الفعــي وفــق انلــص األخــر أمــًرا آيلًّ ــة اتلحــرُّ ليســت عملي
ــه. ــلوك يف طاعت ــة اهلل والس ــق لكم ــة ح ــرشوط بمعرف ــه م لكن

ــن  ــم أك ــرض أين ل ــة. نلف ــئلة الصعب ــض األس ــذا دلّي بع ــرك ه ت
يف مرحلــة مــا ىلع نفــس ادلرجــة مــن الطاعــة الــي ينبــي أن أكــون 
ر؟ وكيــف يل أن أعــرف  ــد مــن اتلحــرُّ عليهــا، فهــل ســأحتاج إىل مزي

ــًرا”؟ ــة ح ــخصية أين رصت “باحلقيق ــريت الش ــن خ م
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ــذه  ــن ه ــة ع ــمح يل باإلجاب ــع يس ــن يف وض ــم أك ــتنتجت أين ل اس
ــن  ــد م ــو واح ــي ه ــد ادلي ــا أن اتلقلي ــت أيًض ــوًرا. وأدرك ــئلة ف األس
أكــر املؤثــرات قــوًة يف تشــكيل حيــاة اخلــادم. ويتطلــب االبتعــاد عــن 
اتلقليــد قــوة واقتنــااًع حقيقيــني. ولقــد فكــرُت بيــي وبــني نفــي أن 
القــول بــأين حصلــت ىلع حتريــر شــخيص خــاص يشء خمتلــف تماًمــا 
ــد يف  ــن أن املؤمــن باملســيح واملعّم ــم اآلخري ــا وتعلي عــن الظهــور علنً
ــر. إذ مــن شــأن  ــروح القــدس قــد حيتــاج إىل حتريــر مــن روح رّشي ال
هــذا أن جيعــل كثريــن مــن زمــايئ اخلمســينيني، وقطــااعت أخــرى 

مــن الكنيســة املســيحية أيًضــا، أن ينعتــوين فــوًرا بــأين مهرطــق.

ويف واقــع األمــر لــم أكــن أنــا نفــي متأكــًدا مــن أن مــا حصــل يل 
يمكــن أن يؤخــذ كنمــط لآلخريــن. فربمــا اكنــت حالــي فريــدة مــن 
نوعهــا. وإذا اكن األمــر كذلــك، فــإن اإلحيــاء لرعيــي بأنهــم حيتاجــون 

إىل حتريــر مــن روح رشيــر يمكــن أن ينســف إيمانهــم ويزعزعهــم.

ويف نهايـة األمـر شـاركت زوجـي وحدهـا بهـذا األمر، ولـم أقل 
شـيئًا علنًـا عنـه. وىلع الرغم مـن أن مؤمنني باملسـيح جـاءوا إيّل وهم 
 أني لم أطـرح عليهم قط 

ّ
يعانـون من مشـالك لم يسـتطيعوا حلّهـا، إال

فكـرة أن مشـالكهم قد ُتْعـزى ألرواح رشيـرة حيتاجـون إىل اتلخلُّص 
منهـا. وأنـا خِجـل لقـويل إين أغلقت تفكـري أمام هـذه اإلمانية.

وضـع قـراري هـذا غـر املسـتند إىل الكتـاب املقـدس حـدوًدا 
لفاعلّيـة خدمـي. صحيح أنـه اكن هنالك بعض األشـخاص من اذلين 
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 أن 
ّ
سـعيت إىل مسـاعدتهم حصلوا ىلع حريـة وانتصار حقيقيـني، إال

 مسـافًة معّينة، وبعـد ذلك اصطدمـوا بما بدا 
ّ
آخريـن لـم يتقّدمـوا إال

أنـه حاجز غـر منظـور، ولم حيققـوا قط اكمـل إماناتهم يف املسـيح.

ماركوس وروجر

ــن ألين  ــا حزي ــة. وأن ــؤويلي الرعوي ــلت يف مس ــوم أين فش أدرك ايل
ــان  ــك حاتل ــه. وهنال ــون إيل ــوا حيتاج ــن اكن ــون اذلي ــم الع عطه

ُ
ــم أ ل

ــي. ــان يف ذه معينت

ــا باملســيح مــن أصــل يهــودي  اكن الشــخص األول ماركــوس مؤمنً
ــن مــن اعئلــة كبــرة  ــن الوحيدي ــا. واكن هــو وأخــوه العضوي مــن أملاني
الذليــن لــم يموتــا يف أفــران اغز هتلــر. وفيمــا بعــد، يف اجنلــرا، اكنــت 
ــد يف الــروح القــدس.  هل مواجهــة شــخصية مــع يســوع انلــارصي وتعمَّ
ولقــد ســمعته مــرات كثــرة، وأنــا أصــي معــه، يتلــم بوضــوح وطاقــة 
بلغــة غــر معروفــة )أنــا أعــرف األملانيــة وأعــرف أنهــا ليســت اللغــة 
ــا  ــه فيه ــي عرفت ــدة ال ــا.( اكن ماركــوس طــوال امل ــي اكن يتلــم به ال
شــاهًدا جســوًرا وأمينًــا ليســوع بصفتــه خملّصــه ومســيحه. لكــن لــم 
ــه  ــق اذلي يعــد ب ــك الســام ادلاخــي العمي ــه عــرف ذل ــا أن ــُد يوًم يب

يســوع ألوئلــك اذليــن يؤمنــون بــه.

ــرة  ــوس خب ــّر مارك ــة، م ــة اجلماعي ــة املحرق ــة إىل صدم وباإلضاف
ــرزق      ــي أن تُ ــب فـ ــه ترغ ــت أّم ــه. اكن ــي طفوتل ــرى فـ ــة أخ اعطفي
ــوال  ــته ط ــه ودًلا، فألبس ــة كون ــل حقيق ــم تقب ــا ُودِل، ل ــت. وعندم ببن
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ــت. ــه بن ــة كأن ــكل طريق ــه ب ــت، واعملت ــه كبن طفوتل

ــرصة  ــام ون ــرات س ــم بف ــوس ينع ــر اكن مارك ــت آلخ ــن وق وم
ــوداوي.  ــأس س ــزاج ي ــرق يف م ــك يغ ــد ذل ــه اكن بع ــني. لكن حقيقي
وعّذبــه إحســاس بذنــب لــم يســتطع ال أن يرشحــه وال أن حيلّــه. فــان 
َيْعمــد أحيانـًـا، لــي يعاقــب نفســه، إىل وضــع أصابعــه يف ابلــاب ويغلــق 

ــوهل! ــه إىل رشب ب ــل اكن يشٌء يدفع ــا، ب ــاب عليه ابل

وبعــد هــذا اكن يــأيت طابًلــا العــون، اكن يبــي قائــًا: “أال تســتطيع 
ــام  ــي أم ــت عق ــي أغلق ــّي؟” لك ــر م ــروح الرشي ــذا ال ــرج ه أن خت

احتمــال حاجتــه إىل اتلحريــر. فلقــد ســمعته يتلــم بألســنة!

بعــد أن ختلّيــت عــن منصــي الرعــوي يف نلــدن، فقــدت اتصــايل 
ــق  ــق صدي ــن طري ــُت ع ــي علم ــي. لك ــو تدري ــوس ىلع حن بمارك
يــة )يف فصــوص املــخ  مشــرك أنــه أجــرى عمليــة جراحيــة فَِصّ
اجلبهيــة(، حيــث يُقطــع مركــز أو مركــزان عصبيــان يف اجلــزء األمــام 
مــن املــخ مــن أجــل معاجلــة اضطرابــات عقليــة شــديدة. لكــن ىلع 
مــا يبــدو لــم يكــن هــذا العــاج ذا نفــع دائــم ملاركــوس، فمــات بعــد 

ــه. ــل أوان عــدة ســنوات قب

وحــني أعــود باذلاكــرة إىل الــوراء، أحــس بأنــه اكن بمقــدوري أن 
أســاعد ماركــوس لــو أنــي كنــت مســتعًدا لاعــراف بعنــرص األرواح 

الرشيــرة يف مشــلته.
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أّمـا احلالـة اثلانية فانت حالـة روجر. آمن روجـر بالرب يف أحد 
اجتمااعت الشـوارع الـي كنت أكرز فيها. اكنت خـرة جتديده قوية، 
ـد يف الروح القدس، وصار شـاهًدا واعمــًا متحمًسـا للرب. بل  وتعمَّ

إنه أخجل بعًضا من األعضــاء اآلخرين حبماسـته وتكريسـه.

ــهولة.  ــر بس ــا روج ــع فيه ــة يق ــة معين ــاك خطي ــت هن ــن اكن لك
واكنــت مــن األمــور املحرجــة جــًدا والــي لــم يكــن أحــد يتلــم عنها 
ــة. اكن يكرههــا  ــة ممارســة العــادة الري يف تلــك الســنة. اكنــت خطي

ــا عليهــا. وجياهــد ضدهــا، لكنــه لــم يســتطع أن حيــرز انتصــاًرا نهائيً

اعتــاد روجــر أن يــأيت إىل يلديــا وإيّل ويقــول: “صلّيــا مــن أجــي.” 
ــة  ــى اثلاني ــارشة ح ــاعة الع ــن الس ــه م ــن أجل ــا م ــرة صلّين وذات م
صباًحــا. فــراح يقــول قبــل انقضــاء فــرة الصــاة: إنــه يغــادرين، إنــه 
ــه يف  ــه، إن ــس ب ــتطيع أن أح ــاة، أس ــن الص ــف ع ــادرين! ال تتوق يغ
أصابــي. إنــه يغــادر!” بــدا انلــرص يف متناونلــا لكنــه اكن بطريقــة مــا 

ــا. ــص مّن ــا ويتملّ يفوتن

وىلع مدى سنوات معرفي بروجر، لم ينترص قط ىلع مشلته.

املسبار والُكالَّب

 مثلــني ألشــخاص لــم أقــدم هلــم 
ّ
لــم يكــن ماركــوس وروجــر إال

العــون ألين لــم أتعامــل مــع مشــالكهم بصفتهــا ناجتــة عــن تأثــر أرواح 
رشيــرة. اكن األمــر أشــبه حبادثــة وقعــت أثنــاء احلــرب العامليــة اثلانيــة 
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عندمــا كنــت أعمــل كعامــل يف وحــدة طبيــة ضمــن اجليــش الريطــاين 
يف شــمال إفريقيــا.

ــرح  ــاب جب ــو مص ــة وه ــا الطبي ــاين إىل حمطتن ــدي بريط ــاء جن ج
بســبب شــظية بعــد أن انفجــرت قنبلــة بالقــرب منــه. فخلــع قميصــه 
اكشــًفا عــن ثقــب جــرح صغــر يف أحــد كتفيــه. واكنــت حافــة اجلــرح 

مائلــة إىل الســواد قليــًا.

فكــرت بالضمــاد املعقــم اجلاهــز لاســتعمال اذلي اكن جــزًءا مــن 
معّداتنــا الطبيــة، وقلــُت للطبيــب الضابــط: “هــل أحــر ضمــاًدا، يــا 

ســيدي؟”

أجــاب قائــًا: “ال، ليــس هــذا هــو مــا حيتــاج إيلــه الرجــل. أحر 
مسباًرا.” يل 

أجلــس الطبيــب الرجــل ىلع كــريس. ثــم أدخــل العصــا الفضيــة 
الصغــرة يف جــرح الرجــل وراح حيركهــا حبــذر شــديد. وفجــأة أطلــق 

الرجــل رصخــة وقفــز يف اهلــواء مــن األلــم.

فقال الطبيب يل: “واآلن أحر الُكاَّب.”

ــبار  ــه املس ــّدد في ــان اذلي ح ــه يف امل ــُكاَّب، فأدخل ــه ال فأعطيت
وجــود جســم غريــب فأخــرج حبــرص شــديد قطعــة معدنيــة صغــرة 

ــال يل: ســوداء. وبعــد أن نظــف اجلــرح، ق



58

خيرجون الشياطني

“يمكنك أن حتر الضماد اآلن.”

ورشح يل فيمــا بعــد قائــًا: “اكنــت الشــظية الصغــرة الــي ســبّبت 
اجلــرح ال تــزال موجــودة يف كتفــه. فــإذا اكتفيــت بتغطيــة تلك الشــظية 
ــّبب  ــاب وستس ــا لاتله ــدًرا دائًم ــتظل مص ــا، فس ــاد دون إزاتله بضم

مزيــًدا مــن املضاعفــات.”

ــي  ــن خدم ــرة م ــك الف ــريت إىل تل ــود بذاك ــني أع أدرك اآلن ح
ــه يف حمطــة اســتقبال  يف نلــدن أين كــررت نفــس اخلطــأ اذلي ارتكبت
ــن  ــخاص اذلي ــاعدة األش ــي مس ــي حماول ــرب. ف ــاء احل ــرىض أثن امل
جــاءوا إيّل كنــت أضــع ضمــاًدا ىلع جــرح حيتــوي ىلع مصــدر “عدوى” 
ــل  ــاعد مث ــدوري أن أس ــون بمق ــل أن يك ــرة. فقب ــبَّبته أرواح رشي س
تــان أساســيتان مــن املعــدات الروحيــة،  هــؤالء انلــاس، اكن يلزمــي ُعدَّ

ــر. ــي و “ُكاَّب” اتلحري ــبار” اتلمي ــا “مس وهم

ســأحتدث يف الفصــول اتلايلــة كيــف أن اهلل حتــرك يف حيــايت لــي 
تــني اجلوهريتــني مــن معــدات اخلدمــة. يــزوّدين بهاتــني العدَّ
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الفصل السادس
املواجهة مع األرواح الشرّيرة

يف اعم 1957 تركــت خدمــي الرعويــة يف نلــدن ألذهــب أنــا ويلديــا 
إىل كينيــا كمرســلني يف احلقــل اتلعليــي. وصادقنــا فريًقــا مــن املبرشين 
اإلفريقيــني اذليــن اعتــادوا أن يــرووا نلــا قصــص مواجهاتهم الشــخصية 

مــع األرواح الرشيــرة.

ــر  ــة غ ــرأة إفريقي ــع ام ــون م ــوا يتعامل ــّرات اكن ــدى امل ويف إح
 اللغــة املحلّيــة لقبيلتهــا. لكــن الروح 

ّ
متعلّمــة لــم تكــن تتحــدث إال

الرشيــر تكلــم مــن املــرأة باللغــة اإلجنلييــة. وقــال: “ال يمكنكــم أن 
تطردونــا. فليســت دليكــم ثقافــة اكفيــة.” فأجــاب أصدقــايئ: “حنــن ال 
نطردكــم ألن دلينــا ثقافــة، وإنمــا ألننــا خــّدام الــرب يســوع املســيح!”

أنــا أعــرف أصدقــايئ هــؤالء بمــا يكــي ألن أكــون مقتنًعــا بأنهم 
ــم  ــص تعاُمله ــي قص ــد ذّكرت ــون. وق ــون أو يتخّيل ــوا يبالغ ــم يكون ل
ــم  ــد. لكــي ل مــع األرواح الرشيــرة حبــوادث مســجلة يف العهــد اجلدي
 

ً
أكــن أعــرف مــا يمكنــي أن أفعلــه بتلــك املعلومــات. كنــت مشــغوال
بعمــي كمديــر للّيــة تدريــب للمعلمــني، فوضعــت هــذه املعلومــات يف 

ملــف الســتخدامها يف وقــت الحــق إذا دعــت احلاجــة!

ــا  ــي يلدي ــنوات، اغدرت وزوج ــس س ــدة مخ ــت مل ــد أن خدم بع



60

خيرجون الشياطني

ــدا  ــا وكن ــا وبريطاني ــنتني يف أوروب ــدة س ــت م ــافرت وخدم ــا وس كيني
والواليــات املتحــدة. ويف اعم 1963 قبلــت منصــب راٍع يف كنيســة 

ــياتل. ــرة يف س ــينية صغ مخس

ــك  ــن إري ــت م ــة يف ابلي ــة هاتفي ــت مامل ــبت تلقي ــوم س ويف ي
ــه حمــدودة. واطســون، وهــو راٍع معمــداين اكرزمــايت اكنــت معرفــي ب

قــال يل: “دلي امــرأة هنــا معّمــدة يف الــروح القــدس، لكنهــا حتتاج 
إىل حتريــر مــن أرواح رشيرة.”

لــم أكــن قــد ســمعت راعيًــا معمدانيـًـا يتحــدث هكــذا مــن قبــل. 
لكــن مــا حــدث بعــد ذلــك اكن أكــر غرابــة.

تابــع قائــًا: “أراين الــرب أنــك وزوجتــك ســتكونان أداة حتريرهــا، 
وأن األمــر جيــب أن حيــدث ايلــوم.”

تملكتــي ادلهشــة. إذ لــم أكــن مســتعًدا ىلع اإلطــاق ألن أســمح 
ــت  ــذا صلّي ــي. هل ــرار ع ــذا الق ــل ه ــذ مث ــأن يتخ ــر ب ــخص آخ لش
ــًا أن  ــدين فع ــل تري ــك؟ ه ــذا من ــا رب، أه ــرة يف رّسي: ي ــاة قص ص

أفعــل مــا يقــوهل؟

ــذا  ــم، ه ــتجيب: “نع ــرب يس ــت بال ــي أحسس ــي أن ــا أدهش ومّم
ــا.” ــرأة إىل هن ــر امل ــنًا، أح ــرايع: “حس ــت لل ــي.” فقل م
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املعركة األوىل

ــرأة،  ــون وامل ــرايع واطس ــر ال ــا ننتظ ــي يلدي ــت وزوج ــا كن وبينم
ــة  ــا زوج وزوج ــر، وهم ــري فولك ــون وش ــائج ج ــو مف ــا ىلع حن زارن
ــدا يف الــروح القــدس مؤخــًرا. فأخرناهمــا عــن الزائرين  مشــيخيان تعمَّ

ــاة. ــاء والص ــا إىل ابلق ــني ودعوناهم املتوقع

ثـم وصـل إريك واطسـون مـع امـرأة شـقراء العينـني قّدمها يل 
باسـم السيدة أسـتر هندرسـون. تفّحصتها عن كثب باحثًا عن ديلل 
خـاريج ما عـن حاتلها الروحيـة الغريبـة. ربما عن نظرة وحشـية يف 
عينيهـا أو رنـني قـوي يف صوتهـا. لكـن بدت ربـة بيـت أمريكية 
اعديـة تماًمـا مـن الطبقـة املتوسـطة، يف منتصـف اثلاثينـات مـن 

عمرهـا، كمـا بدا يل. لـم يبـُد عليها اتلوتـر العصـي أو اذلعر.

ــتر يف  ــس أس ــوًرا. أجل ــوع ف ــون يف املوض ــرايع واطس ــل ال دخ
رْت مــن روح نيكوتــني رشيــر، لكــن  كــريس ورشح قائــًا: “لقــد ُحــرِّ

ــرى.” ــرة أخ ــد أرواح رشي توج

ــًدا إىل أن  ــى حماي ــررت أن أب ــه، ق ــا دلي ــت إىل م ــد أن أصغي بع
ــا. ــا م ــا أو اجتاًه ــرب إيضاًح ــي ال يعطي

فوقــف الــرايع واطســون أمــام أســتر وقــال بصــوٍت اعٍل: “أيتهــا 
األرواح الرشيــرة، آمركــم بــأن خترجــوا مــن أســتر!”

لــم تكــن هنالــك اســتجابة واضحــة، فتلــم مــرة أخــر بصــوت 
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أىلع وكــّرر نفــس اللمــات: “آمركــم بــأن خترجــوا!” فلــم حيــدث يشء 
أيًضــا.

واصــل الــرايع حديثــة قائــًا: “أعــرف أنكــم موجــودون هنــاك، 
وأنــا آمركــم بــأن خترجــوا، باســم يســوع!”

ويف اللحظــة الــي لفــظ فيهــا اســم يســوع، اكن هنالــك رد 
فعــل أكيــد مــن أســتر. إذ بينمــا كنــت أراقبهــا عــن كثــب، تغــّرت 
ماحمهــا. وبــدا كأن شــخصية أخــرى تطفــو ىلع الســطح. وظهــر وهــج 
أصفــر جهنــي يف مركــز لك عــني. فعرفــُت أن هنالــك قــوة أخــرى يف 

ــر. ــة املنظ ــة اعدي ــت املعمداني ــة ابلي ــل رب داخ

اســتمر إريــك واطســون واقًفــا يــرصخ ىلع مــا اكن فيهــا، أيًّــا اكن، 
أو مهمــا اكن. وىلع مــا يبــدو أنــه أحــس بــأن الــرصاخ يعطيــه ســلطانًا 
ــم يكــن  ــه ل ــدرك أن ــه ي ــدا وكأن ــه بعــد فــرة، وبعــد أن ب أكــر. لكن

حيــرز أي تقــدم، نظــر إيلَّ نظــرة تســاؤل.

كنــت أفكــر يف األمــر، متذكــًرا ىلع حنــو خــاص األســايلب الــي 
اســتخدمها يســوع. فوقفــُت أمــام أســتر وقلــت: “أيهــا الــروح الرشيــر 
اذلي يف املــرأة، أنــا أتكلــم إيلــك، ال إىل املــرأة. مــا اســمك؟ آمــرك أن 

جتيبــي باســم الــرب يســوع املســيح.”

ــلٍّ  ــت بِغ ــد لُِفظ ــع واح ــن مقط ــة م ــوًرا بكلم ــواب ف ــاء اجل فج
ــد!” ــّدق: “ِحْق ــديد ال يص ش
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نطــق لك يشء يف وجــه املــرأة ببغــض خالــص اكمــل. فلــم يســبق يل 
أن رأيــت مثــل هــذا احلقــد يف عيــي أحــد.

للــروح الرشيــر ىلع حــني غــّرة.  الفــوري  أخــذين اجلــواب 
ــع  ــررت أن اتّب ــي ق ــك. لك ــد ذل ــه بع ــي أن أفعل ــا ينب ــرف م ــم أع فل

اتلعليمــات الــي أعطاهــا يســوع تلاميــذه.

أمرتــه قائــًا: “باســم الــرب يســوع املســيح اخــرج يــا روح احلقــد 
مــن هــذه املــرأة.”

ــذا  ــتر يف أي يشء: “ه ــوت أس ــبه ص ــح ال يش ــوت وق ــاب ص فأج
بيــي. وأنــا أعيــش فيــه منــذ مخــس وثاثــني ســنة. ولــن أخــرج منه.”

ــه  ــول في ــدس اذلي يق ــاب املق ــص يف الكت ــك انل ــايل ذل ــر بب خط
ِي َخرَْجــُت 

َّ
 بَيْــيِت ال

َ
رْجــُع إىِل

َ
الــروح انلجــس اذلي خــرج مــن رجــل: »أ

ِمْنــُه.« )مــى 12: 44(. وهكــذا اكنــت إشــارة الــروح الرشيــر إىل أســتر 
بصفتهــا “بيــي” منســجمة مــع لكمــة اهلل.

ــر وهــذه الفكــرة يف ذهــي: “أنــت ســتخرج  قلــت للــروح الرشي
ــرب يســوع املســيح.” منهــا اآلن باســم ال

ــت  ــا مســتمر يف القــول: “أن ــر يتحــّداين وأن ــروح الرشي اســتمر ال
ــرب يســوع املســيح!” ــا اآلن باســم ال ســتخرج منه

ــروح  ــك ال ــدا أّن يلّع أن أنه ــني. ب ــني إرادت ــا ب اكن رصااًع حقيقيً
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الرشيــر مرحلــة فمرحلــة. واســتغرقت لك مرحلــة بعــض الوقــت. 
لكــن لكمــا أكــرت مــن اقتبــاس لكمــة اهلل واســتخدمُت اســم يســوع 
ــروح  ــدأ ال ــر ب ــة األم ــدوي. ويف نهاي ــطوًة ىلع ع ــا وس قً ــبت تفوُّ كس
ــال: “إذا خرجــت فســأعود.” فقلــت: “ســتخرج،  ــر يســاومي. ق الرشي

ــود!” ــن تع ول

فقــال: “حســنًا، حــى لــو خرجــت، فإخــويت موجــودون هنا وســوف 
، وســيخرج إخوتــك بعــدك.” 

ً
يقتلونهــا.” قلــُت: “ال. ســتخرج أنــت أوال

وأدركــُت يف نفــس الوقــت أين اتلقطــُت معلومــة مفيــدة. إذ يبــدو أنــه 
اكنــت هنالــك أرواح رشيــرة أخــرى.

ــت  ــا زال ــا، فم ــا منه ــو خرجن ــى ل ــر: “ح ــروح الرشي ــال ال ــم ق ث
ــم  ، ث

ً
ــتر أوال ــن أس ــتخرجون م ــت: “ال س ــا.” فقل ــا يف قبضتن ابنته

ــي  ــة،” لك ــتر ابن ــم أن ألس ــن أعل ــم أك ــا.” ل ــن ابنته ــتخرجون م س
ــإن يلّع أن  ــر ف ــروح الرشي ــال ال ــا ق ــيًطا: فمهم ــدأ بس ــع مب ــت أتّب كن

ــس. ــول العك أق

عنــد هــذه املرحلــة غــّر الــروح الرشيــر أســلوبه. فبــدون ســابق 
ــذار، نهضــت أســتر ووضعــت يديهــا ىلع حنجرتهــا وبــدأت ختنــق  إن
نفســها بيديهــا. وصــار وجههــا قرمــزي اللــون، وبــدأت عيناهــا 
جتحظــان مــن رأســها. فانضــّم إيل جــون فولكــر، املؤمــن املشــييخ اذلي 
ــا  ــد يديه ــركة أن نبع ــا املش ــتطعنا بقوتن ــي، واس ــل م ــول وأثق اكن أط

ــة. ــا خارق ــت قّوته ــا. اكن عــن حنجرته
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ثــّم عــدت إىل معركــي مــع الــروح الرّشيــر. بــدأت أحــس بضغــط 
هائــل داخــل معــديت، مثــل بالــون منفــوخ، بــدا وكأنــه يضغــط ضــد 
ــح مــن  ــر املوجــود يف أســتر. وفجــأة خــرج صــوت فحي ــروح الرشي ال
ــس  ــرىخ. يف نف ــل، واس ــل مرّه ــام بش ــها إىل األم ــقط رأس ــا. وس فمه
الوقــت فــرغ “ابلالــون” اذلي اكن يف داخــي. وعرفــت أن الــروح 

ــد خــرج. ــر ق الرّشي

غــر أنــه رساعن مــا تصلّبــت أســتر مــرة أخــرى، واعد “ابلالــون” 
ــد  ــع واح ــل م ــي أتعام ــت أن ــاخ. فأدرك ــي إىل االنتف اذلي اكن يف داخ

مــن اذليــن ســّماهم الــروح الرشيــر “إخــوة” هل.

ــايل اذلي داع  ــر اتل ــروح الرشي ــع ال ــوات م ــس اخلط ــت بنف قم
ــرة  ــر. وم ــو اآلخ ــرج ه ــرى، خ ــة أخ ــد معرك ــوف.” وبع ــه “اخل نفس
أخــرى اســرخت أســتر وفــرغ “ابلالــون” اذلي اكن يف داخــي. وبعــد 
أن تعبــُت، تراجعــت، وأخــذ مــاين شــخص آخــر متبًعــا تقريبًــا نفــس 

ــا. ــبق أن اختذتُه ــي س ــراءات ال اإلج

وقبــل نهايــة الــرصاع، اكن قــد شــارك تقريبًــا لك واحــد موجــود يف 
ابليــت. وقــد دامــت هــذه اجللســة حــوايل مخــس ســااعت.

بعــد اخلــوف، ســّمت األرواح اتلايلــة أنفســها “الكريــاء، الغــرة، 
ــفقة ىلع اذلات  ــون الش ــن أن تك ــذا يمك ــفقة ىلع اذلات.” وهك الش
ــًرا! قلــت يف نفــي إين بــدأت أفهــم ملــاذا يبــدو أن بعــض  روًحــا رشي
ــاء  ــة أثن ــة إجيابي ــرة كتابي ــة ىلع نظ ــتطيعون املحافظ ــخاص ال يس األش
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الظــروف الصعبــة. بــدأت هــذه العمليــة يف واقــع األمــر تفتــح نافــذة 
ــًدا أن أرى  ــت فصاع ــك الوق ــن ذل ــا م ــن خاهل ــي م ــدة يمكن جدي

ــي حتّركهــم. ســلوك انلــاس والقــوى ال

ــة.” وفهمــت أن هــذا  ــر اتلــايل نفســه “اخليان ــروح الرشي ســّى ال
ــة تســى إىل دفــع املــرأة املزتوجــة - وربمــا الرجــل املــزتوج  قــوة روحي

ــزىن. ــا - إىل ال أيًض

أّمــا الــروح الرشيــر اتلــايل فســىَّ نفســه “املــوت.” كنت متشــكًا 
يف بدايــة األمــر. فلقــد اعتــرُت املــوت ىلع ادلوام حالــة ماّديــة حمضــة. 
ثــّم تذكــرت احلصــان املذكــور يف األصحــاح الســادس مــن ســفر الرؤيــا 
اذلي اكن اســم راكبــه “املــوت.” إًذا يمكــن أن يكــون املــوت شــخًصا! 

فهــل عــى ذلــك أنــه يمكــن أن يكــون روًحــا رشيــًرا أيًضــا؟

ثار فضويل. فسألت روح املوت: “مى دخلت هذه املرأة؟”

ــكت ىلع  ــا أوش ــف، عندم ــنوات ونص ــاث س ــل ث ــاب: “قب أج
ــات.” ــة العملي ــوت ىلع طاول امل

ــا  ــتر ىلع ظهره ــددت أس ــًرا، تم ــوت أخ ــرج روح امل ــا خ وعندم
ىلع األرض. اكن جدهــا شــمعيًّا وبــارًدا، ووجهــا مثــل قنــاع مــوت. لــم 
يكــن فيــه أي أثــر للــون يف أي مــان منــه. ولــو أن أحــًدا دخــل إىل 
حجــرة اجللــوس يف تلــك اللحظــة الســتنتج أنــه توجــد امــرأة مّيتــة ىلع 

ــة. أرض الغرف
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ــا مــن روح أصــم  ــة الــي حــّرر فيهــا يســوع صبيًّ تذكــرت احلادث
ُه 

َ
ْمَســك

َ
أ
َ
ــُه َمــاَت!«. ف ثِــرُيوَن: »إِنَّ

َ
ــاَل ك

َ
َمْيــٍت، َحــتَّ ق

َ
َصــاَر ك

َ
أخــرس، »ف

ــاَم.« )مرقــس 9: 27-26(. ــُه، َفَق اَم
َ
ق
َ
ــِدهِ وَأ ــوُع بَِي يَُس

ــا  ــت يديه ــم رفع ــق، ث ــرش دقائ ــوايل ع ــاك ح ــتر هن ــّددت أس تم
وبــدأت تســبِّح الــرب وتتلــم بألســنة. أخــًرا، وبعــد أن بــدأت قوتهــا 
تعــود إيلهــا، وقفــت. وبعــد حــوايل نصــف ســاعة ســلّمناها إىل الــرايع 

ــا. ــا إىل بيته ــا يف ســيارة وأوصله واطســون اذلي وضعه

عــدت أنــا وزوجــي إىل بيتنــا حيــث اكن فولكــر وزوجتــه 
ينتظــران. فنظرنــا مجيًعــا أحدنــا إىل اآلخــر يف ذهــول. ثــّم قــال أحدنــا: 

ــاي!” ــن الش ــا م ــرشب فنجانً “لن

شــعرنا مجيًعــا باإلثــارة وحنــن نتحــدث عّمــا جــرى. فلقــد رأينــا 
ألول مــرة إظهــاًرا خارقـًـا مثــًرا للســلطان اذلي أعطانــا إيــاه يســوع ىلع 

األرواح الرشيــرة.

أسرية أخرى تتحرر

حنــو حــوايل منتصــف األســبوع اتلــايل، اتصلــت أســتر هندرســون 
بزوجــي وقالــت: “أعتقــد أن األرواح الرشيــرة حتــاول أن ترجــع. أرجــو 

أن تأتــوا وتســاعدوين؟”

ذهبنــا إىل بيــت أســتر تلقديــم املشــورة هلــا والصــاة معهــا. وبــدا 
ــذا  ــتخدام ه ــاعية إىل اس ــوف، س ــا باخل ــرة تضطهده أن األرواح الرشي
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ــك باللمــات املوجــودة يف  كبــاب إلاعدة ادلخــول. فشــّجعناها ىلع اتلمسُّ
اوُِمــوا إِبْلِيــَس َفَيْهــُرَب ِمْنُكــْم.«

َ
اْخَضُعــوا ِهللِ. ق

َ
)يعقــوب 4: 7( : »ف

ــة يف  ــرى، ويه طفل ــتر الصغ ــة أس ــت ابن ــاك، بقي ــا هن ــا كن بينم
ــة  ــة منطوي ــة حنيل ــت روز طفل ــا. اكن ــدة عّن ــر بعي ــن العم ــة م السادس
ــض  ــّي وختف ــا ع ــّول عينيه ــت حت ــا اكن ــرُت إيله ــا نظ ــة. ولكم تعيس

ــة. ــر متخلّف ــت تُعت ــا اكن ــروين أنه ــها. أخ رأس

ــوق  ــن الوث ــه ال يمك ــرف أن ــر: “أع ــة األم ــتر يف نهاي ــت ألس قل
بمــا يقــوهل إبليــس وأتباعــه، لكــن تلــك األرواح الرشيــرة قالــت إنهــا 

ــح.” ــك صحي ــا أعتقــد أن ذل ــك، وأن مســيطرة ىلع ابنت

فقالت أستر: “أيمكنك أن تصّي من أجلها؟”

ــتر  ــب أس ــي جتل ــًدا ل ــا موع ــي يلدي ــّددُت وزوج ــذا ح وهك
ابنتهــا إىل بيتنــا للصــاة فـــي يــوم الســبت اتلــايل. وَدعونــا فولكــر 

ــاة. ــا بالص ــا ويدعمان ــي يأتي ــه ل وزوجت

يف ذلــك الســبت، وقبــل أن نبــدأ الصــاة يف غرفــة اجللــوس،   
ــوم الســبت  ــره ممــا حــدث هلــا ي ســألت أســتر عــن مقــدار مــا تتذّك
املــايض. فقالــت إنهــا ال تتذكــر أي يشء مــن وقــت ظهــور روح احلقــد 
ــة  ــا ىلع أرض الغرف ــدودة ىلع ظهره ــها مم ــدت نفس ــر إىل أن وج الرشي
ــل  ــل اكم ــخصيتها بش ــرة ش ــت األرواح الرشي ــد حجب ــّبح اهلل. فق تس
واســتخدمت صوتهــا وماحمهــا كقنــوات يمكنهــا اتلعبــر مــن خاهلــا 
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عــن نفســها. وأكــدت نلــا أســتر أيًضــا عندمــا ســأنلاها أنهــا أجــرت 
عمليــة جراحيــة خطــرة قبــل ثــاث ســنوات ونصــف وأوشــكت ىلع 

ــات. ــة العملي ــوت ىلع طاول امل

ــا نفــس  واآلن، عندمــا بدأنــا نصــّي مــن أجــل روز، اتّبعنــا تقريبً
ــرة  ــرت األرواح الرشي ــتر. وأظه ــع أس ــا م ــي اتبعناه ــراءات ال اإلج
ــا مــن  ــت أيًض نفســها مــرة أخــرى واســتولت ىلع مامــح روز. وحتدث

ــة. ــفي الطفل ــال ش خ

ــوت  ــذا ص ــل ه ــأتلها: “ه ــا وس ــة م ــتر يف مرحل ــتُّ إىل أس فاتلف
ــك؟” ابنت

فأجابــت ويه حمتــارة جــًدا: “إنــه حــى ال يشــبه صوتهــا يف يشء. 
لــم أتوقــع قــط شــيئًا كهــذا.”

اكن بلعــض األرواح الرشيــرة يف روز نفــس أســماء األرواح الرشيرة 
الــي اكنــت يف أمهــا، لكنهــا لــم تكــن بنفــس الكــرة. وكمــا اكن احلال 
مــع أســتر، اكن أول روح رشيــر يظهــر نفســه هــو احلقــد، واكن األخــر 
هــو املــوت. وعندمــا خــرج روح املــوت، تمــددت روز ىلع ظهرهــا ىلع 

األرض كجثــة، تماًمــا كمــا اكن احلــال مــع أمهــا.

ــا أن أعهــد  ــدا مائًم حاملــا حتــررت أســتر وروز بشــل اكمــل، ب
بهمــا إىل الــرايع إريــك واطســون لــي يــرشف عليهمــا إرشافًــا روحيًــا 
ــني.  ــني اتلايل ــتر للعام ــع أس ــال م ــت ىلع اتص ــر أين بقي ــتمًرا. غ مس
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ًمــا روحيًــا جيــًدا، ىلع الرغــم مــن أنهــا  وأثنــاء تلــك الفــرة أحــرزت تقدُّ
اكنــت بــني فــرة وأخــرى تصــّد هجمــات األرواح الرشيــرة.

ــر  ــد تعت ــم تع ــعيدة ول ــة س ــت اعدي ــت إىل بن ــا روز، فتحول أّم
متخلفــة. ويبــدو أن األرواح الرشيــرة اكن تقمــع شــخصيتها وقدراتهــا 

ــة. الطبيعي

جعلتــي هــذه اخلــرات مــع أســتر وروز أنظــر إىل رعيــي يف ضــوء 
ــا  ــد فهمته ــم أكــن ق ــم ل ــوى تعمــل فيه ــت ســمات وق ــدة، إذ رأي جدي
مــن قبــل. فهــل مــن املمكــن أن أرواًحــا رشيــرة تعمــل فيهــم أيًضــا؟ 
ــة مثــل أســتر،  ــة طيب ــة معمداني إن اكن هــذا األمــر ينطبــق ىلع مؤمن

فهــل يمكــن أن ينطبــق ىلع اخلمســينيني “الطيبــني” أيًضــا؟
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الفصل السابع
حتداين وأنا على منربي

تألّفــت رعيــي مــن مؤمنــني مخســينيني طيبــني، وقــد أحببتُهــم. 
بــني، عــن الســام  ــا، كعــادة اخلمســينيني املدرَّ ــوا يشــهدون أحيانً واكن
ــك يف  ــم أش ــيح. ول ــني باملس ــا كمؤمن ــون بهم ــن يتمتع ــرح الذلي والف
ــام  ــول الس ــم ح ــا أن مزاعمه ــرف أيًض ــت أع ــي كن ــم، لك إخاصه
اكنــت أحيانًــا واجهــة دينيــة تكمــن خلفهــا ضغــوط ورصااعت غــر 
ــا،  ــا أو إخفائه ــل قمعه ــن أج ــم م ــوا جهده ــور بذل ــومة، ويه أم حمس

ــا. ــط انتصــاًرا نهائيً ــا ق ــم ينتــرصوا عليه ــم ل لكنه

بــدأت أعــظ عــن اتلحريــر بطريقــة غــر مبــارشة. فلّمحــُت أنــه 
ــة  ــط ناجت ــل ق ــم حت ــي ل ــخصية ال ــالك الش ــض املش ــون بع ــا تك ربم
عــن نشــاط أرواح رشيــرة، لكــن لــم يكــن تللميحــايت تأثــر كبــر. 
إذ اكنــوا جيلســون مرتاحــني يف مقاعدهــم بابتســامات متســاهلة. وبــدا 
أنهــم يقولــون: »يبــدو أن هنالــك هاجًســا يســتحوذ ىلع راعينــا، لكنــه 

ســيتخلّص منــه.«

ــُت  ــي تُِرك ــو أن ــألة ل ــذه املس ــأحل ه ــت س ــف كن ال أدري كي
تــرك نلفــي. يف صبــاح يــوم أحــد، بعــد حــوايل 

ُ
ــم أ نلفــي، لكــي ل

شــهر مــن خدمــة حتريــر أســتر وروز هندرســون، تدّخــل اهلل وتدخــل 
ــطيح. ــدوء الس ــرا اهل ــع وك ــر متوق ــل غ ــيطان بش الش

ّ
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كنــُت قــد اخــرت فـــي ذلــك الصبــاح نــّص عظــي مــن                 
ــُه.«  ــٍر َفَنْفَخــُة الــرَّبِّ تَْدَفُع َنْه

َ
( ك ــُدوُّ َع

ْ
ِت )ال

ْ
ــأ ــا يَ إشــعياء 59: 19: »ِعْنَدَم

واكتشــفت فيمــا بعــد أن أحــد أعضــاء الكنيســة اكن يســّجل اخلدمــة 
ىلع مســّجل صغــر، ولــم يكــن دلّي علــم بذلــك أثنــاء تقديــم العظــة. 
ــو  ــم ىلع حن ــي أن أقّي ــا، أمكن ــجيل الحًق ــتمعت إىل التس ــا اس وعندم
موضــويع مضمــون رســالي باإلضافــة إىل األحــداث الــي تلــت ذلــك.

ــروح  ــيطر ال ــة س ــرشة دقيق ــس ع ــدة مخ ــت مل ــد أن تكلم وبع
ــرة  ــى ن ــا. ح ــط لقوهل ــم أخط ــياء ل ــول أش ــدأت أق ــدس يلّع، وب الق

ــر اعدي. ــو غ ــوًرا ىلع حن ــرت. ورصت جس ــويت تغ ص

اكنــت الفكــرة الرئيســية يف الرســالة: مهمــا يفعــل إبليــس، فللرب 
اللمــة األخــرة دائًمــا. وبــدأ اهلل حُيــر أمثلــة إىل ذهــي.

ــوىس(. واكن  ــه م ــاه )نبّي ــن اكن هلل موس ــَحَرتها، لك ــرص َس اكن مل
ــا(. ــه إيلّي ــاه )نبي ــن اكن هلل إيلّي ــاؤه، لك ــل أنبي للبع

ثـّم خطـرت ببايل فكـرة، عندمـا أراد اهلل أن يُـري إبراهيم كيف 
سـيكون نسـله، أخذه إىل اخلـارج يف يللـة مظلمة، وأراه جنوم السـماء 
َك« )تكويـن 15: 5(.  قلـت: "حنن نسـل 

ُ
ـَذا يَُكـوُن نَْسـل

َ
وقـال: »هك

إبراهيـم باإليمان بيسـوع املسـيح. وحنن مثـل انلجوم. عندما تسـطع 
األضـواء األخرى، ال تـرى انلجوم. لكن بعد أن خيمـد لك ضوء آخر، 
عندئـذ تسـطع انلجـوم مًعا بلمعـان أكر مـن أي وقت مـى. هكذا 
سـيكون احلـال يف ختـام هـذا العـرص. عندمـا ينطفئ لك ضـوء آخر، 
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فإننـا حنن، نسـل إبراهيم باإليمان بيسـوع املسـيح، سنشـع اكنلجوم."

وعندمــا قلــت هــذه اللمــات، أطلقــت امرأة شــابة جالســة وحدها 
ىلع املقعــد األمــام رصخــة طويلــة جــًدا جتّمــد ادلم يف العــروق، وألقــت 
بذراعيهــا يف اهلــواء وســقطت برهــل ىلع ابلــاب بطريقــة بعيــدة جــًدا 
ــّوى  ــددت ىلع األرض ويه تتل ــات. وتم ــّيدات املهذب ــرصُّف الس ــن ت ع

وتــّن أمــام منــري مبــارشة.

اكن هـذا حتّديًا من إبليـس إلعاين أنه مهمـا يفعل إبليس، هللف 
اللمـة األخـرة. لقـد اكن ذلـك إظهاًرا لـروح رشير أمـام املنر اذلي 

أعـظ منه! فـان يلعَّ إّما أن أبرهـن ما كنت أعظه أو أن أصمــت.

قـررُت يف تلـك اللحظـة أين لـن أتراجـع أمـام إبليـس. غـر أين 
شـعرت أين حمتـاج إىل دعم مـا، فطلبت من زوجي يلديـا أن تتقدم إىل 
األمـام. إذ كنـُت أعرف أين أسـتطيع االعتماد عليها. وألين أحسسـت 
العـون، تفّحصـت وجـوه أعضـاء كنيسـي  حباجـي إىل مزيـد مـن 
اخلمسـينيني الطيبـني. فانـوا مجيًعـا يف حالـة صدمـة. ثـم رأيـت يف 
اخللـف صديـيقَّ املشـيخيني فولكـر وزوجتـه، فدعوتهمـا إىل األمام.

ــوًرا، ويه  ــا ف ــم أمّيه ــي ل ــرأة ال ــول امل ــة ح ــن األربع ــا حن حتلّْقن
ــي،  ــة م ــر لكم ــري فولك ــر ش ــم تنتظ ــن ىلع األرض. ل ــوى وت تتل

ــته. ــق فريس ــٍد ياح ــت كأس فان

قالت: »أنت أيها الروح املوجود يف هذه املرأة، ما اسمك؟«
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ــش  ــظ أج ــوري ف ــوت ذك ــابة ص ــرأة الش ــرة امل ــن حنج ــاء م فج
ــل. ــض أن يكم ــه رف ــي...« لكن ــول: »اس ــوت يق ص

ــر:  ــروح الرشي ــال ال ــؤاهلا، فق ــري س ــت ش ــرى طرح ــرة أخ وم
ــف. ــي...« وتوقَّ »اس

مــا ســألت جاءهــا نفــس اجلــواب. فتدخلــُت وخاطبــُت الــروح 
ّ
ولك

ــا  ــت أيه ــتر: »أن ــع أس ــتخدمتها م ــي اس ــة ال ــس الصيغ ــر بنف الرشي
الــروح املوجــود يف هــذه املــرأة، باســم الــرب يســوع، أنــا أكلّمــك أنــت 

ــم املــرأة. مــا اســمك؟« ال أكلّ

فاستجاب الروح الرشير مرة أخرى: »اسي...«  

مــا كــّررت الســؤال، كــّرر نفــس االســتجابة. وجــدت نفــي يف 
ّ
ولك

نفــس الــرصاع الشــديد الفــردي )شــخص ضــد شــخص( اذلي مــررت 
بــه أثنــاء خدمــي ألســتر. واكن أعضــاء كنيســي متجمهريــن يراقبــون 

بانتبــاه شــديد.

تذكـرُت ما قـاهل اتلاميـذ ليسـوع دلى عودتهم مـن املهمة الي 
َا بِاْسـِمَك!« )لوقا 10: 17(. 

َ
َْضُع نل ـَياِطنُي تَ ، َحتَّ الشَّ أرسـلهم فيها: »يَاَربُّ

فقلـُت للروح الرشير: »باسـم يسـوع، أنت خاضع يل، ما اسـمك؟«

ــي ينبــي  فجــاء اجلــواب نفســه: »اســي…« ال أكــر. فرأيــت أنّ
ــرب  ــم ال ــتخدم اس ــة اهلل واس ــاس لكم ــر باقتب ــروح الرشي ــك ال أن أنه

ــوم بهــذا! يســوع، فبــدأت أق
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وفجأة رضخ الروح الرشير. ورصخ بصوت اعٍل: »اسي... أكاذيب!«

ــم  ــوا ىلع مقاعده ــواء وهبط ــي يف اهل ــاء رعي ــع أعض ــز مجي فقف
ــام! ــوت ارتط بص

ــمع.  ــا أس ــة م ــن صح ــق م ــة اهلل للتحق ــي لكم ــت يف ذه راجع
ــاء  ــواه أنبي ــذب يف أف ــك روح ك ــوك 22 اكن هنال ــه يف 1 مل ــرت أن فتذك
ــا. وتشــلَّ دلّي انطبــاع  آخــاب. وهلــذا اكن اجلــواب اذلي تلقيتــه كتابيًّ

ــا. ــب وال ترويه ــتمع ألاكذي ــت تس ــرأة اكن ــذه امل ــا أن ه ــة م بطريق

فقلُت للروح الرّشير: »يا روح الكذب، اخرج من هذه املرأة!«

حتــّداين الــروح الرشيــر، ورفــض أن خيــرج. لكــي كنــت عنــد هذا 
الوقــت واثًقــا مــن أين إذا ثابــرُت ىلع اســتخدام اســم يســوع، فــا بد أن 
ــر بصــوت  ــروح الرشي ــق، خــرج ال يطيعــي. وأخــًرا، بعــد عــرش دقائ
زئــر اعٍل متواصــل، فــان أشــبه بقطــار رسيــع يمــر. لــم يكــن ممكنًــا 
ــة.  ــك الصمــت هلــذه املــدة الطويل ــرش حجــم ذل ــا أي ب أن حتتمــل رئت
ومــع خــروج الــروح الرشيــر، بــرز لســان املــرأة مــن فمهــا. واكن لســانها 
مائــًا إىل الزرقــة وملتوًيــا مثــل أفــى. ثــم، ومــع تــايش الزئــر انهارت 

ىلع األرض مثــل كيــس فــارغ.

ــدوء ىلع  ــرب به ــكرت ال ــر، ش ــام املن ــاك أم ــويف هن ــاء وق وأثن
خــريت الســابقة مــع األرواح الرشيــرة يف خلــوة بيــي!
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يتبع املزيد!

اكن واضًحــا أن روًحــا رشيــًرا واحــًدا قــد خــرج مــن املرأة الشــابة، 
ــرة  ــود أرواح رشي ــن وج ــذرين م ــي ح ــط اذلي يف داخ ــن الضغ لك
أخــرى ال بــد مــن اتلعامــل معهــا. ولــوال هــذا اإلحســاس الــرويح، اكن 
ــا  ــا!« ف ــررت أختن ــد حت ــكر هلل. فق ــول: »الش ــهولة أن أق ــي بس يمكن
ــف إن  ــلوكها اكن سيكش ــر أن س ــر. غ ــو أك ــا ه ــك م ــد ذل ــل بع أفع
اعجــًا أم آجــًا أنهــا لــم تكــن قــد حتــررت تماًمــا، وســيطعن هــذا يف 

مصداقيــة خدمــة اتلحريــر.

ــا أن أســتمر  ــن يكــون مائًم ــه ل أحسســت يف نفــس الوقــت أن
ــاح  ــادة يف صب ــاء خدمــة العب ــا مــع هــذه املشــلة أثن يف اتلعامــل علنً
يــوم األحــد. فقلــت جلــون فولكــر وأمــني صنــدوق الكنيســة اذلي اكن 
واقًفــا ىلع مقربــة: »رافقــا هــذه الســيدة إىل مكتــي، وســأواصل عظــي.«

ــا إىل  ــدت أن ــا ع ــا، بينم ــي يلدي ــع زوج ــي م ــا إىل مكت فأدخاه
ــد  ــًة. فق ــة دهش ــواه مفتوح ــون وأف ــظ لعي ــي أع ــدت نف ــر. وج املن
ــرة  ــة األرواح الرشي ــاح حبقيق ــك الصب ــمعوه يف ذل ــا رأوه وس ــم م أقنعه

ــة! ــة عظ ــة أي ــوق فاعلي ــل يف بش

وبعــد وقــت قصــر، ســمعت أصواتًــا مكتومــة رتيبــة قادمــة مــن 
ــك أن  ــن ب ــت: »حيس ــها وقال ــا برأس ــت يلدي ــم أطلّ ــي. ث ــة مكت جه

ــا.« ــدوم إىل هن ــرع بالق ت
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عرفــت أنهــا ميالــة إىل الفــزع، فقلــت ألعضــاء الرعيــة: »ســأختم 
عظــي اآلن. أّمــا أنتــم فيمكنكــم إّمــا أن تبقــوا يف الكنيســة وتصلـّـوا، 

وإّمــا أن تذهبــوا إىل بيوتكــم بســام. افعلــوا مــا ترونــه مناســبًا.«

ــة،  ــاء الرعي ــدى أعض ــوي إح ــت حن ــة، مش ــادريت املنّص ودلى مغ
ــيد  ــا س ــأتلي: »ي ــة. س ــو يف الكنيس ــة ابليان ــة وأم لعازف ــرأة تقي ويه ام

ــا؟« ــت تلــك ابنتن ــس، هــل اكن برن

فتوقفــُت مندهًشــا. فقــد اكنــت شــارون، اعزفــة ابليانــو يف 
الكنيســة، جتلــس ىلع ادلوام يف الصــف األمــام. اكنــت مؤمنة مخســينية 
ــدة يف الــروح القــدس منــذ طفوتلهــا. واكن أبوهــا  قويــة، خملَّصــة ومعمَّ
راعيًــا مخســينيًا، وزوجهــا يــدرس يف لكيــة مخســينية للكتــاب املقــدس، 
ــا مخســينيًا. اكنــت امــرأة هادئــة ختــدم بعــزف ابليانــو،  وِســلفها خادًم
ــا ىلع األرض.  ــي رأيناه ــرأة ال ــك امل ــبه بتل ــن الش ــد ع ــدة لك ابلع بعي

فلــم أعــرف كيــف أجيبهــا.

ــم  ــارون. إذ ل ــون ش ــد أن تك ــه ال ب ــد أن ــت: »أعتق ــًرا قل وأخ
ــد.« ــك املقع ــا ىلع ذل ــر جالًس ــخص آخ ــك ش ــن هنال يك

سألت: »أيمكني أن أدخل معك إىل املكتب؟«

عة.« أجبت: »ىلع الرحب والسِّ

ــا إىل  ــققنا طريقن ــا، وش ــا أيًض ــارون وأبوه ــا زوج ش ــم إيلن انض
ــر  ــون فولك ــن ج ــط. اكن لك م ــه ق ــم أختيل ــًرا ل ــان منظ ــب. ف املكت
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ــا  ــا لكم ــا، لكنه ــدى ذراعيه ــك بإح ــة يمس ــدوق الكنيس ــني صن وأم
ــا. ــها عنه ــّزق مابس ــت تم ــا، اكن ــدى يديه ــر إح ــن حتري ــت م تمّكن

فكرُت بيي وبني نفي، هذه يه انلقطة الي يتوّرط فيها الواّعظ.

قلـُت بصـوت اعٍل لـزوج شـارون ووادليهـا: »إذا أردتـم أن تأخـذوا 
شـارون إىل معالـج نفـي، فـا مانـع عنـدي. ولـن أفعـل املزيـد ما لم 
تؤّكـدوا يل مجيعكم أنكـم تريدوني أن أسـتمر يف اتلعامل مع حاتلها.«

 حاتلها.«
ّ

فأجابوا مجيًعا: »نريدك أن تتوىل

اســتأذن جــون فولكــر باخلــروج وتبعــه أمــني الصنــدوق، بينمــا 
ــت  ــارت حت ــا ص ــا. وعندم ــاك به ــا اإلمس ــارون وأبوه  زوج ش

ّ
ــوىل ت

ــارات. ــت اإلظه ــلطتهم خّف س

ثــم جذبتــي أم شــارون جانبًــا وبــدأت خترنـــي بأنها اكنت تســى 
ــا.  ــارون وزوجه ــورة لش ــم املش ــه تلقدي ــع في ــد أجتم ــد موع إىل حتدي
ــة  ب ــة مؤدَّ ــة حمرف ــة طبي ــة ، لغ ــت ممرض ــذه األم، واكن ــتخدمت ه اس
لوصــف مــا كـــان حيــدث بــني الزوجــني الشــابني. لــم يكــن املؤمنون 
ــم«        ــس بالف ــر »اجلن ــون تعب ــت يستخدمـ ــك الوق ــي ذل ــيح فـ باملس
)oral sex(، لكــي فهمــت أن هــذا هــو مــا اكنــت حتــاول أن تفهمــي 

ــاه. إيّ

ــروج  ــارون دلى خ ــان ش ــة يف لس ــواءات غريب ــود اتل ــرت وج تذّك
ــروح الرّشيــر؟ روح الكــذب منهــا. فهــل اكن ذلــك إظهــاًرا لنشــاط ال
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عندمـا بـدأت أحتـدث إىل العائلـة، ظهـر عنـرص آخـر إىل انلور. 
سـبق أن أظهـرت شـارون افتتانًـا غريبًا بِسـلفها )أخو زوجهـا( اذلي 
اكن خادًمـا للـرب. واكن االثنـان يتبـادالن رسـائل بـدت غـر مؤذية، 
لكـن يمكـن أن حتمـل معـى إضافيًّـا جنسـيًا. واكن دلى شـارون 
إحدى تلك الرسـائل املعنونة إىل ِسـلفها، يف حقيبتهـا يف تلك اللحظة.

قلـُت فوًرا: »هـذه عاقة آثمة. وما لـم تتويب وتتخـيَّ عنها، فإين 
ال أسـتطيع أن أصـّي من أجلـك. إذ ال يمكنـك أن تتوقي أن حيررك 
يسـوع إذا اسـتمررت يف هـذه اخلطيـة. لكـن إن كنِت مسـتعدة إىل 

ؤ منهـا، فأعطي الرسـالة يف حقيبتك، وسـأمزقها أمامك.« اتلرُّ

اســتغرق إقناعهــا عــرش دقائــق. وأخــًرا ســلّمتي الرســالة فمزقتُهــا 
وألقيــت بهــا يف ســلة املهمــات.

وعندمــا وضعــت يــدي ىلع شــارون لــي أصي مــن أجلهــا، هبطت 
فجــأة إىل األرض يف وضــع جالــس، فزلــت ألكــون إىل جانبهــا. شــعرت 
أن الــرب يريــي أنــه اكن هنالــك وضــع واحــد فقــط يمكــن أن تنــال 
ــام  ــا إىل األم ــمها منحنيً ــون جس ــو أن يك ــرر، وه ــارون اتلح ــه ش في
ورأســها بــني ركبتيهــا. فــكأن الــرب نفســه اكن يوّجــه حــراكيت برفــق. 
ــدأت  ــّم ب وضعــت يــدي ىلع ظهرهــا وضغطــُت جســدها إىل األمــام. ث

آمــر األرواح الرشيــرة بــأن ختــرج.

ــر،  ــد اآلخ ــًدا بع ــرج واح ــدأت خت ــك، ب ــو ذل ــاعة أو حن ــدة س ومل
ــا دالالت جنســية.  ــة نفســها أســماء. فــان لــل األســماء تقريبً معطي



80

خيرجون الشياطني

ســّى أحدهــم نفســه »اإلغــواء« وآخــر »املضاجعــة« وآخــر »املداعبــة.« 
ــا جــًدا! واكن بعــض األســماء فاحًش

ومــن األمــور املثــرة لدهشــة أن يــدي اكنــت ىلع ظهــر شــارون 
ــرج  ــرة اكن خي ــي لك م ــيقية. ف ــواع اآلالت املوس ــن أن ــوع م ــة ن بمثاب
روح رشيــر، كنــت أحــس بتأثــر رقيــق ىلع كــف يــدي كمــا لــو أنــه 

ــه. ــّجل مغادرت اكن يس

وعندمــا بــدا أن الــروح الرشيــر األخــر خــرج، انهــارت شــارون 
ــل ىلع ظهرهــا ىلع األرض ملــدة تقــارب عــرشة دقائــق. ثــم رفعــت  برهُّ
يديهــا يف اهلــواء. وبــدأت تشــكر اهلل ىلع حتريرهــا. لقــد حتررت شــارون 

بشــل اكمــل وفــق مــا أمكنــي أن أحكــم.

ــم ترجــع شــارون  ــة. إذ ل ــت حزين ــة اكن ــة انلهائي غــر أن احلصيل
إىل كنيســتنا قــط. فقــد غلبهــا اإلحســاس باخلــزي ولــم ترغــب يف أن 
يراهــا األشــخاص اذليــن شــهدوا ســلوكها يف صبــاح ذلــك األحــد. بــدا 
يل هــذا بمثابــة اتهــام لكنيســتنا. فقــد كنــا »حمرمــني« جــًدا حبيــث ال 

يــأيت إيلنــا األشــخاص املتورطــني حًقــا يف مشــالك مســتعصية!

أّدى يب هــذا األمــر إىل فحــص نفــي. مــا اذلي كنــت أراعه؟ هــل 
كنــت أرىع ناديًــا اجتماعيًــا ألبنــاء الطبقــة الوســطى اذليــن يتقابلــون 
ــأيت إيلــه أشــخاص ذوو  ــا يمكــن أن ي ــوم أحــد؟ أم مانً ــاح ي لك صب

حاجــات حقيقيــة مــن أجــل احلصــول ىلع عــون؟
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ــص  ــتطع أن أخص ــم أس ــتقبي. ل ــه مس ــرار اذلي اختذتُ ــّدد الق ح
بقيــة حيــايت براحــة ضمــر لراعيــة نــاٍد اجتمــايع يضــّم أعضــاء مــن 
ــي  ــدرات ال ــرس الق ــب أن أك ــه يتوج ــررت أن ــطى. فق ــة الوس الطبق
أعطــاين إياهــا اهلل ملســاعدة أشــخاص يف أمــسِّ احلاجــة إىل املســاعدة، 
حــى لــو عــى هــذا اخلــروج مــن األعــراف املقبولــة للســلوك ادليــي.

لكن لم تكن دلي أدىن فكرة عن االجتاه اذلي سيأخذين فيه قراري.

الصخرة وامُلوجيات الناجتة

ــت يف  ــرة ألقي ــل صخ ــد مث ــوم األح ــاح ي ــداث صب ــت أح اكن
ــروح   صــوٌت ارتطــام عندمــا ألــى ال

ً
ــك أوال وســط بركــة. فــان هنال

ــايل،  ــبوع اتل ــال األس ــري. وخ ــام من ــارون إىل األرض أم ــر ش الرشي
ــك  ــد ذل ــج بع ــي تنت ــات ال ــر الُموجي ــس بتأث ــا حن ــا ويلدي ــدأت أن ب
وتتســع باتلدريــج. بــدأ يــأيت إيلنــا أشــخاص مــن لك مــان، أشــخاص 
ــان  ــم األحي ــاءوا يف معظ ــد ج ــم، ولق ــا معظمه ــا أن رأين ــبق نل ــم يس ل
إىل بيتنــا، ال إىل الكنيســة. ال أدري كيــف عــروا علينــا، لكننــا رصنــا 
نعقــد جلســات مشــورة أســبوعيًا يف بيتنــا، ونّصــي مــع أشــخاص مــن 
ــا نــأوي إىل فراشــنا  ــادًرا مــا كّن أجــل اتلحريــر مــن أرواح رشيــرة. ون

ــا. ــة صباًح ــاعة اثلاثل ــل الس قب

ــا جــًدا:  ــا مهّم ــت درًس ــار. فتعلّم ــدأت صحــي تنه ــرة ب وبعــد ف
إن لــم أهتــم حبالــي اجلســدية والروحيــة، فلــن أكــون يف حالــة تســمح 
يل بمســاعدة اآلخريــن ىلع اتلحــرر. بــل إين قــد أحتــاج أنــا نفــي إىل 
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ــا ضعيــف  املســاعدة. وأدركــت أن الشــخص املنهــك جســديًا أو روحيً
أمــام هجــوم األرواح الرشيــرة.

ــا أن اتلوجيهــات املائمــة مــن لكمــة  ورساعن مــا اكتشــفت أيًض
اهلل ذات أهميــة جوهريــة للتحريــر. )وســأقدم مثــل هــذه اتلوجيهــات يف 
الفصلــني احلــادي والعرشيــن واثلــاين والعرشيــن(. فقبــل أن أصــّي مــع 
ــا ســليًما ملــا  األشــخاص املحتاجــني، اكن يلّع أن أعطيهــم أساًســا كتابيً
ــل مــا  كنــت أقــوم بــه. وبهــذه الطريقــة كنــت أبــي فيهــم إيمانًــا تلقبُّ
ســبق أن وّفــره هلــم يســوع مــن خــال موتــه الكّفــاري. وبعــد ذلــك، 

ا. ومــن خــال إيماننــا املشــرك، يكــون انلــرص مؤكــدًّ

تطلَّــب هــذا األمــر ســااعت طويلــة جــًدا، فأدركــت أين يف خطــر 
ــن  ــتقالة م ــل آن األوان لاس ــرى. ه ــة األخ ــايت الرعوي ــال واجب إهم

ــوي؟ ــي الرع منص

ــع أو  ــن وض ــوة م ــوة فخط ــودين خط ــاء اكن اهلل يق ــذه األثن يف ه
موقــف جديــد إىل آخــر، وكشــف يل لك موقــف جديــد جوانــب 
جديــدة مــن اخلدمــة اكن يلع أن أفهمهــا واســتوعبها. ثــم اكن يقــودين إىل 
يج« مــن   بعــد »ختــرُّ

ّ
املوقــف اتلــايل، لكنــه لــم يكــن يفعــل ذلــك إال

املوقــف الســابق. أدركــت أن اهلل لــم يكــن يســتخدم األســلوب الصــّي 
للّّيــة الاهــوت لــي يرشــدين يف خدمــة اتلحريــر. فقــد جعلــي أتلحــق 

ــا، يه مدرســة اخلــرة. ــاًرا ومقاًم بمدرســة أقــل اعتب
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الفصل الثامن
حتت السطح

فتحــت هــذه املواجهــات املثــرة مــع األرواح الرشيــرة نافــذة ىلع 
اعلــم رويح جديــد وغريــب. فلــم تعــد اآليــات الــي تصــف إظهــارات 
األرواح الرشيــرة يف الكتــاب املقــدس آتيــة مــن ثقافــة غريبــة أو مــن 
املــايض الســحيق، بــل دبـّـت فيهــا احليــاة فجــأة! ورأيــت خــال خــريت 
اخلاصــة أن تلــك الروايــات ذات صلــة بالواليــات املتحــدة يف عرصنــا 

هــذا كمــا اكن احلــال يف فلســطني يف القــرن امليــادي األول.

ــات  ــاء إجــازيت، مــررت خبــرة أاعدت يل ذكري بعــد ســنوات، وأثن
مواجهــايت األوىل مــع األرواح الرشيــرة. عندمــا مارســُت رياضــة الغوص 
حتــت املــاء ألول مــرة ونظــرت حتــت ســطح املــاء، رأيــت اعلًما جديــًدا. 
ــًة  ــرك جيئ ــرة تتح ــوان باه ــة بأل ــر مألوف ــات غ ــك خملوق ــت هنال اكن
ــًا ىلع  ــا مثي ــم أَر هل ــة ل ــَعب مرجاني ــات وُش ــا نبات ــن حوهل ــا وم وذهابً
ــايئ  ــم امل ــذا العال ــر. اكن ه ــذا األم ــل ه ــي: ختّي ــُت نلف ــة. فقل ايلابس
ــا لوجــوده! غــر  ــا دون أن أكــون واعيً ــا مــي طــوال حيــايت تقريبً قريبً
أن لك مــا اكن يلّع أن أفعلــه ألراه هــو أن ألبــس ثيــاب الغطــس وألــيق 

نظــرة حتــت املــاء!

ــّباحني  ــل س ــة” مث ــة “املتقّدم ــا الغربي ــا يف حضارتن ــدو يل أنن يب
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ــة ىلع  ــا إىل الكــون املبني ــت نظرتن يعوزهــم انلظــر الواضــح. فقــد حال
ــم  ــيطاين اذلي ل ــم الش ــع العال ــدرك واق ــانية دون أن ن ــفة اإلنس الفلس
يكــن يوًمــا بعيــًدا عّنــا. فــي أجــزاء مــن العالــم مثــل أفريقيــا وآســيا، 
ــوا  ــم أن يصف ــرة، ويمكنه ــود األرواح الرشي ــاس ىلع ادلوام وج أدرك انل

ــا يف شــؤون البــرش. له ــرة ملموســة تلدخُّ إظهــارات كث

ويف الغــرب أيًضــا تمــارس األرواح الرشيــرة تأثــًرا مســتمًرا وقويًّــا 
ــة ىلع الفلســفة اإلنســانية  ــة املبني ــا اتلقليدي ــا، لكــن أفارن يف حياتن
ونظرتهــا إىل الكــون أعمــت عيوننــا عــن هــذه األدلــة. ويف واقــع األمر، 
فــإن رفــض اإلقــرار بهــذه األدلــة يســّهل ىلع األرواح الرشيــرة أن تعمــل 
دون أن يفطــن أحــد لوجودهــا. فنحــن نميــل إىل تغطيــة نشــاطها بتعابــر 
طّنانــة تنتــي إىل علــم انلفــس، غــر أن “العاجــات” الــي نزعــم أنهــا 

موجــودة اغبًلــا مــا تكــون خميبــة لآلمــال.

إن مــا حنتاجــه هــو العــودة إىل املنظــور الــرويح للعهد اجلديــد. وقد 
أدرك يســوع ورســله وجــود األرواح الرشيــرة وبيّنــوا نلــا كيــف ينبي أن 
نتعامــل معهــا. واغبًلــا مــا اكنــت العاجــات الــي اســتخدموها مثــرة، 

واكنــت فعالــة ىلع ادلوام.

واآلن، ومع بديئ بدراسـة روايات البشـائر يف ضـوء خرايت اخلاّصة، 
نـُت تقديـر الـرب ألنبياء  بـدأت خدمـي السـابقة تبـدو سـطحية، وثمَّ
إرسائيـل يف أيـام إرميـا: “يـداوون جـراح شـعيب باسـتخفاف. يقولـون: 
سـلم سـلم، وما من سـلم” )إرميا 6: 14 – الرمجة العربية املشـركة(.
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ــي  ــي الطبيعــة الشــيطانية للمشــالك ال ــًرا مــا فشــلُت يف تمي كث
ــل  ــم أتعام ــدهم. فل ــت أرش ــن كن ــخاص اذلي ــا األش ــاين منه اكن يع
 مــع اإلظهــارات الســلوكية الســطحية. ونتيجــة ذللــك، اكنــت 

ّ
إال

ــرة  ــان كث ــل. ويف أحي ــرة األج ــة أو قص ــرة ناقص ــارات الظاه االنتص
م رويح حقيــيق. كّنــا مثــل بــي إرسائيــل عنــد  لــم يكــن هنالــك تقــدُّ
جبــل ســيناء، حيــث اكنــوا يــدورون حــول نفــس اجلبــل مــرة أخــرى 

ــن اهلل. ــاة م ــة املعط ــو الوجه ــق حن ــاق يف الطري ــن االنط  م
ً

ــدال ب

ــارُِب  َض
ُ
ــَذا أ

َ
ــال: »هك ــه فق ــن خدمت ــس ع ــول بول ــّدث الرس حت

ــا  ــت أحيانً ــت أين كن ــوس 9: 26(. رأي ــَواَء.« )1 كورنث َه
ْ
ْضُِب ال

َ
 الَ أ

ِّ
ين

َ
أ
َ
ك

ــايت  ــع لكم ــواء دون أن تق ــيَّ اهل ــر، أرضب بقبض ــر ماه ــا غ ماكًم
ــّدي  ــن اتلص ــوايت م ــي وصل ــن وعظ ــم يتمك ــدوي. ول ــد ع ىلع جس
لــألرواح الرشيــرة الــي تعــّذب وتشــّل أوئلــك اذليــن كنــت أخدمهــم.

لكــن هــذا لكــه بــدأ اآلن يتغــر. فبعــد أســابيع قليلــة، حــّرك اهلل 
ــوم  ــني إيّل لك ي ــخاص يائس ــيء أش ــع م ــد. فم ــد جدي ــي إىل بُع خدم
م باملقارنــة مــع  ــا، حاولــت أن أتبــع نمــط يســوع، وقّيمــت تقــدُّ تقريبً

ســجل العهــد اجلديــد.

فعــى ســبيل املثــال، عندمــا تعامــل يســوع مــع األرواح الرشيــرة، 
 يفعــل أشــياء معيّنــة مثــل إرســاهلم               

ّ
اكن واضًحــا أنهــم رجــوه أال

َهاوِيَــِة« )لوقــا 8: 31(، لكــن ال يوجــد أي ذكــر عــن أنهــا حتّدتــه 
ْ
 ال

َ
»إىِل

ــّداين  ــد حت ــا، فق ــايت األوىل معه ــا يف مواجه ــه. أّم ــت ان تطيع أو رفض
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ــوا  ــة أســتر، اكن ــا أعتقــد أنهــم، يف حال بعضهــا ملــدة مــن الوقــت. وأن
ــم. ــوم عليه ــّدد هج ــّا أش ــوين ئل ــون أن خييف يأمل

أدركــت أن ســلطي عليهــم مســتمدة مــن ســلطة يســوع، لكنهــا 
لــم تكــن وفــق مــا هــو ظاهــر ىلع نفــس مســتوى ســلطته. غــر أين 
تعلّمــت أن مواصلــة اقتبــاس آيــات الكتــاب املقــدس وإعــان انتصــار 
الــرب يســوع وإعــان اســمه، اكنــت اكفيــة إلخضــاع األرواح الرشيــرة.

وبـرز سـؤال الهويت معنيَّ من خريت مع أسـتر وروز وشـارون: إىل 
أي مـدى يكون تبـادل الكام مع األرواح الرشيـرة حكيًما أو صائبًا؟ 

جنـد أوضـح نمط هلذا األمر يف خدمة يسـوع يف لوقـا 8: 33-27:

ــِه  ــِة َكَن فِي َمِديَن
ْ
ــَن ال ــٌل ِم ُه رَُج

َ
ــَتْقَبل ْرِض اْس

َ
 األ

َ
ــَرَج إىِل ــا َخ مَّ

َ
»َول

ــا، َوالَ  ْوًب
َ
ــُس ث بَ

ْ
ــل، َوَكَن الَ يَل ــاٍن َطِوي ــُذ َزَم ــيو( ُمْن ــَياِطنُي )دايمون َش

ــاَل 
َ
ُ، َوق

َ
ــرَّ ل َخ وََخ ــوَع رَصَ ى يَُس

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
ــورِ. ف ُقُب

ْ
ــْل يِف ال ــٍت، بَ ــُم يِف َبْي يُِقي

ــَك  ــُب ِمْن
ُ
ْطل

َ
؟ أ ــِيِّ َع

ْ
ــَن اهللِ ال ــوُع اْب ــا يَُس ــَك يَ

َ
ــا ِل َول ــْوٍت َعِظيٍم:»َم بَِص

نَّــُه 
َ
َســاِن. أل

ْ
ْن َيْــُرَج ِمــَن اإِلن

َ
وَح انلَِّجــَس أ َمــَر الــرُّ

َ
نَّــُه أ

َ
بـَـِي! أل ْن الَ ُتَعذِّ

َ
أ

ــا،  ــوٍد َمُْروًس ُي
ُ
ــل َوق ِــَط بَِسلَِس ــْد ُرب

َ
ــُه، َوق ــرٍي َكَن َيَْطُف ثِ

َ
ــاٍن ك ــُذ َزَم ُمْن

ــوُع  ُ يَُس
َ

ل
َ
َســأ

َ
ــرَبَارِي. ف

ْ
 ال

َ
ــْيَطاِن إىِل ــَن الشَّ ــاُق ِم ــَط َويَُس ُب َوَكَن َيْقَطــُع الرُّ

ــْت فِيــِه. 
َ
ثِــرَيةً َدَخل

َ
نَّ َشــَياِطنَي ك

َ
ُئــوُن«. أل ِ

َ
قِائِلً:»َمــا اْســُمَك؟« َفَقاَل:»جل

ــُع  ِطي
َ
ــاَك ق ــِة. َوَكَن ُهَن َهاوِيَ

ْ
 ال

َ
ــاِب إىِل َه ــْم بِالَّ ُمَرُه

ْ
ْن الَ يَأ

َ
ــِه أ ْ ــَب إيِلَ

َ
َوَطل

ُخــوِل  ُهــْم بِادلُّ
َ
َذَن ل

ْ
ْن يَــأ

َ
ــِه أ ْ ُبــوا إيِلَ

َ
ََبــِل، َفَطل ثِــرَيٍة تَــْرَع يِف اجلْ

َ
َخَنازِيــَر ك

ــْت يِف 
َ
ــاِن َوَدَخل َس

ْ
ــَن اإِلن ــَياِطنُي ِم ــِت الشَّ َخرََج

َ
ــْم. ف ُه

َ
ِذَن ل

َ
ــأ

َ
ــا، ف فِيَه
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ــَق.« ةِ َواْخَتَن ــرْيَ َُح  الْ
َ

ــُرِف إىِل ُ ــْن ىلَعَ اجلْ ــُع ِم َقِطي
ْ
ــَع ال انَْدَف

َ
ــِر، ف ََنازِي الْ

بــدأ يســوع بتوجيــه أمــر للــروح الرشيــر باخلــروج مــن الرجــل. ثم 
قــام الرجــل، أو الــروح الرشيــر اذلي يف الرجــل، ال باتللــم فحســب، بل 

بالــرصاخ أمــام يســوع أيًضا)انظــر اآليــة 28(.

ــة 30(،  ــُمَك؟« )اآلي ــا اْس ــر: »َم ــروح الرشي ــوع ال ــأل يس ــّم س ث
ــوُن« أي جيــش أو فرقــة عســكرية. واكن يــراوح عــدد  ُئ ِ

َ
فأجــاب: »جل

الفرقــة يف العــادة مــا بــني 4200 و6000 جنــدي. فمــن الواضــح أن عــدد 
ــل. ــك الرج ــًا يف ذل ــرة اكن هائ األرواح الرشي

ــوع أن ال  ــرر إىل يس ــو متك ــرة ىلع حن ــلت األرواح الرشي ــّم توسَّ ث
ــة  ــرة خمتلف ــا رّشي ــدو أن أرواًح ــة 31(، ويب ــة )اآلي ــا إىل اهلاوي يطرده
اكنــت تتلــم مــن الرجــل، فــان دليهــا الكثــر تلقــوهل! ومــن الواضــح 

ــم. ــا مــن اتللُّ ــم حيــاول منعه أن يســوع ل

ويف نهايــة األمــر ســعت األرواح الرشيــرة إىل عقــد صفقــة، فانت 
كأنهــا تقــول: “إن اكن ال بــد نلــا مــن اخلــروج، فاســمح نلــا أن ندخــل 

يف اخلنازيــر.” فــأذن هلــا يســوع )انظــر اآليــة 32(.

عندمــا دخلــت األرواح الرشيــرة يف اخلنازيــر، اندفــع األلفــا خزير 
)انظــر مرقــس 5: 13( إىل ابلحــرة وغرقــت )انظــر اآليــة 33(. أليــس 
ــا يكــي  ــا أن شــخًصا واحــًدا يمكــن أن يســتضيف م ــًرا مدهًش أم

مــن األرواح الرشيــرة إلرســال ألــي خزيــر إىل حتفهــا يف ابلحــرة؟
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، جيــوز 
ً

تأّملــت هــذه الروايــة، ووصلــت إىل اســتنتاجني. أوال
حبســب الكتــاب املقــدس، بــل ومــن الــروري أحيانـًـا، أن نســأل روًحا 
رشيــًرا: “مــا اســمك؟” ثانيًــا، إذا رّدت األرواح الرّشيــرة بوقاحــة، فمــن 
ــيح  ــلطان املس ــرف بس ــا إىل أن تع ــع أجوبته ــل م ــروري أن نتعام ال

ــا. وختــرج مــن ضحّيته

تعلّمــُت منــذ ذلــك الوقــت أن معرفــة اســم الــروح الرشيــر تزوّدنــا 
بســاح إلخضاعــه. ويمكننــا أن نشــبه ذلــك بمعرفــة اســم لكــب يهــدد 

ــوم علينا. باهلج

ســألُت نفــي عــن ســبب ســماح يســوع تللــك األرواح الرشيــرة 
ــتعداد  ــم اس ــًا دليه ــذا اكن بدي ــا ألن ه ــر. ربم ــول يف اخلنازي بادلخ
ــماح  ــل دون الس ــن الرج ــروج م ــل اخل ــروا ع ج

ُ
ــم أ ــو أنه ــوهل. فل لقب

هلــم بادلخــول يف الضحايــا ابلديلــة، لربمــا أظهــروا مقاومــة لــم يكــن 
ــوت. ــا فيم ــل ضغطه ــل أن حيتم ــتطيع الرج ليس

مــن املهــم أن نــدرك أن لك مــا فعلــه يســوع وقــاهل يف تلــك احلادثــة 
ًهــا حنــو اغيــة عمليــة واحــدة يه إخــراج األرواح الرشيــرة مــن  اكن موجَّ
ــع  ــكام م ــر ال ــة تلري ــذه احلادث ــتخدم ه ــن أن تُس ــل. وال يمك الرج

األرواح الرشيــرة ألي هــدف آخــر.

ولقــد بــدأت أدرك ىلع حنــو خــاص كــم هــو خاطــئ تماًمــا وخطر 
ــن  ــان م ــن اإلع ــوع م ــول ىلع أي ن ــرء إىل احلص ــى امل ــة أن يس للغاي
ــا  ــه معلّمن ــّدوس بصفت ــه الق ــا اهلل روح ــد أعطان ــرة. لق األرواح الرشي
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ــدس  ــروح الق ــه. فال ــان اذلي حنتاج ــدر اإلع ــايف يف لك يشء ومص ال
ــإن  ــب. وهلــذا ف ــو األاكذي هــو روح احلــق، يف حــني أن إبليــس هــو أب
ــة  ــو بمثاب ــا، ه ــيطاين م ــدر ش ــن مص ــان م ــول ىلع إع ــي للحص الس

7 ــا لاخنــداع. ــه يعّرضن ــة للــروح القــدس، عــدا أن إهان

القليلــة شــفقة عميقــة ىلع  أعطــاين اهلل يف تلــك األســابيع 
ــت  ــر حت ــدأت أنظ ــرة. وب ــم األرواح الرشي ــن قّيدته ــخاص اذلي األش
ســطح املشــالك الــي بــدت جســمية حمضــة أو نفســية حمضــة، وذلــك 
تلحديــد القــوى الشــيطانية العاملــة وراءهــا. وقــد اكن مثــًرا لاهتمــام 
ــادًرا  ــبق ق ــا س ــن يف م ــم أك ــخاص ل ــاعدة أش ــن مس ــن م أن أتمك
ــًدا ألن  ــا مّتق ًس ــا مقدَّ ــع يّف غضبً ــدأ اهلل يض ــم. وب ــم احتياجاته ىلع فه

ــرة. ــتعبدون ألرواح رشي ــه مس ــن أوالده وبنات ــن م كثري

ــاين  ــدة ثم ــر مل ــة الظه ــت منحني ــرأة اكن ــوع ام ــرر يس ــد أن ح بع
عــرشة ســنة بــروح ضعــف، احتــّج القــادة ادلينّيــون ألنــه لــم يكــن 
ــِذهِ،  ــب: »َوه ــوع بغض ــاب يس ــبت. فأج ــرااعة الس ــم يف م ــع قوانينه يتب
َمــا َكَن 

َ
َة َســَنًة، أ ــْيَطاُن َثَمــايِنَ َعــرْشَ ــْد َرَبَطَهــا الشَّ

َ
َويِهَ اْبَنــُة إِبْراِهيــَم، ق

ــا 13: 16(. ــْبِت؟« )لوق ــْوِم السَّ ــاِط يِف يَ َب ــْن هــَذا الرِّ ــلَّ ِم َ ْن حتُ
َ
ــِي أ يَنَْب

ــل، كمــا هــو احلــال 
ُ

جيــب: آمــني، يــا رب! جيــب أن حت
ُ
ــا أ وأن  

ــن كانــت لهــم خــرة  ــن بــدأت جامعــة مــن الخــدام الذي )7( يف الســبعينات مــن القــرن العري

يف التعامــل مــع األرواح الريــرة بإقامــة محادثــات مطّولــة معهــا ســعيًا إىل الحصــول عــى فهــم 

ــاالت  ــة ض ــذه الجامع ــت ه ــة. إذ تبّن ــة كارثي ــت النتيج ــي. فكان ــامل الروح ــياء يف الع ــاص ألش خ

ــل أوانهــم. ــة خطــرة، ومــات بعــض أفرادهــا قب عقيدي
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أيًضــا بالنســبة آلالف األشــخاص اآلخريــن مــن شــعبك اذليــن تقيدهم 
ــرة. ــم األرواح الرشي وتعّذبه
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الفصل التاسع
دروس من خدمة آخذة يف االتساع

بينمــا كنــت وزوجــي يلديــا منشــغلني خبدمــة األشــخاص 
ــا يف  ــم أيًض ــغلني ه ــا منش ــاء رعيتن ــا، اكن أعض ــني يف بيتن املحتاج
مناقشــة مــا حــدث لعازفــة ابليانــو شــارون. فــرح بعضهــم باالنتصــار 
حــرز، بينمــا اكن آخــرون خائفــني ومشوَّشــني. هلــذا أعلنــُت أين 

ُ
اذلي أ

ســأقدم بعــض اتلعليــم انلظــام حــول هــذا املوضــوع يف درس الكتــاب 
ــبوع. ــف األس ــد يف منتص اذلي يعق

ــر  ــويع ع ــل موض ــم بش ــخص. وقُدتُه ــة ش ــوايل مئ ــر ح ح
إشــارات العهــد اجلديــد إىل األرواح الرشيــرة. وحرِصــت يف نفــس 
ــا  ــن عندم ــا. لك ــل معه ــا واتلعام ــة تمييه ــاح كيفي ــت ىلع إيض الوق
كنــت أســتعد إلنهــاء درس الكتــاب املقــدس بصــاة ختــام اعتياديــة، 

ــون. ــاس حيتّج ــدأ انل ب

قالوا: “ال يمكنك أن تتوقف اآلن! فنحن حنتاج إىل عون.”

فســألت: “كــم عــدد األشــخاص اذليــن حيتاجــون إىل عــون هنــا. 
ــم لطًفا.” ــوا أياديك ارفع

ــام  ــت أين أم ــم، رأي ــع حــوايل مخســون شــخًصا أيديه ــا رف وعندم
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أزمــة. فتذكــرت جماهــدايت الشــديدة وأنــا أخــدم شــخًصا واحــًدا فقــط 
يف لك مــرة، فكيــف ســأتمكن مــن اتلعامــل مــع مخســني؟

يف تلـك اللحظـة جـاءين وميض إهلـام. تذكـرت املّرات الـي كرزُت 
فيهـا برسـالة اخلـاص، فتقـدم عـرشة أشـخاص أو عـرشون شـخًصا 
إىل األمـام معلنـني اتلوبـة. لـم أختيـل للحظـة واحـدة أن ختليصهـم اكن 
مسـؤويلي أنـا. وعندمـا كنـت أقودهـم يف الصـاة، اكن لك واحـد منهم 
 شـخصيًا مع الشـخص الوحيد اذلي يسـتطيع أن خيلّصه أو 

ً
جيـري اتصاال

خيلّصهـا، أال وهـو املخلّص يسـوع املسـيح. وىلع مـدى السـنوات، رأيت 
مئـات من األشـخاص ينالون اخلاص عـن طريق هذا اإلجراء البسـيط.

بـدأت أِزن األمر ىلع انلحو اتلايل: املسـيح هـو املخلص الوحيد، 
 يسـوع ىلع كـر القيـود 

ّ
ر الوحيـد. فـا يقـدر إال وهـو أيًضـا املحـرِّ

الشـيطانية يف حياة انلـاس وإطاقهم أحراًرا. وهلـذا يمكني تعريفهم 
بيسـوع حمـّرًرا بنفس الطريقـة الي تعّرفـوا بها عليـه خملًّصا.

طلبـُت من اذليـن رفعوا أصابعهـم أن يتقّدموا إىل األمـام، وطلبت 
مـن اآلخريـن أن جيلسـوا ويصلّـوا بصمـت يف مقاعدهـم. ثـم رشحت 
 شـخصيًا 

ً
ر أن عليهم أن جيـروا اتصاال ألوئلـك اذليـن يريـدون اتلحـرُّ

مـع املسـيح، وذكـرت أربعة رشوط بسـيطة جيـب أن يلزتمـوا بها:

أوالً تأّكــد مــن أنــك تُبــَت، أي أنــك ابتعــدت عــن لك شــل مــن 
أشــال اخلطيــة.
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 انظر إىل يسوع وحده، فهو وحده املحرر.
ً
ثانيا

 ابــِن أســاس طلبــك للتحريــر فقــط ىلع مــا فعلــه يســوع مــن 
ً
ثاثلــا

ــال  ــة “أعم ــاس أي ــب، ال ىلع أس ــه ىلع الصلي ــال موت ــن خ ــك م أجل
صاحلــة” مزعومــة لــك.

 تأكــد أنــك قمــَت، بشــل إرادي حــر، بمســاحمة لك شــخص 
ً
رابعــا

ســبق أن آذاك أو أســاء إيلــك.

وأخــًرا ذّكرتُهــم بالوعــد اذلي حصلــُت أنــا مــن خــاهل ىلع 
اتلحريــر مــن روح ايلــأس الرشيــر:

»ُكَّ َمْن يَْدُعو بِاْسـِم الرَّبِّ َيْنُجو« )يوئيل 2: 32(. ثّم اقتبسـت أيًضا 
ـَياِطنَي بِاْسـِي« )مرقس 16: 17(. وأضفت  لكمات يسـوع: »ُيْرُِجوَن الشَّ

قائًا: “دليكم باسـم يسـوع السـلطة لطردها من أنفسكم.”

قُدتُهـم يف صاة بسـيطة متدرجة، خطوة فخطـوة، مغّطيًّا الرشوط 
الـي يتوجـب عليهـم أن يلّبوهـا. وختمـُت بالقـول: “واآلن أيها الرب 
يسـوع، أنـا أتـرأ مـن أي روح رشيـر اكتسـب أيـة سـيطرة يلّع، وأنا 
أطالـب بوعـدك يف اتلحرير. باسـمك، أيها الرب يسـوع.” ثـم صلّيت 

صـاة مجاعيـة مـن أجلهم لكهـم، مع بـدء حصوهلـم ىلع اتلحرير.

اكنـت ادلقائـق اخلمـس عـرش اتلايلـة نابضة باحليـاة، فـان هنالك 
ـد وسـعال واهـزتاز. ووقـع بعضهـم ىلع األرض، يف حـني لـم  رصاخ وتنهُّ
يظهر ىلع آخرين أية إشـارة خارجيـة إىل أن أي يشء اكن حيدث داخلهم.
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ــن  ــخاص اذلي ــدد األش ــم ع ــألت ك ــور، س ــدأت األم ــا ه عندم
شــعروا بأنهــم نالــوا حتريــًرا ممــا صلـّـوا مــن أجلــه. فرفــع حــوايل مخســة 
ــة  ــرشون باملئ ــة والع ــاج اخلمس ــم. احت ــم أيديه ــة منه ــبعون باملئ وس
ابلاقــون إىل خدمــة أخــرى شــخصية. فرصفــت اذليــن نالــوا مــا أرادوه 
مــن حتريــر. وفعلــت أنــا ويلديــا مــا بوســعنا ملســاعدة اآلخريــن اذليــن 
ــا ال نفعــل شــيئًا أكــر مــن أن نقــف  ختلّفــوا. ويف معظــم األحيــان كّن
ــهم  ــر بأنفس ــب اتلحري ــل طل ــن أج ــرة م ــّجعهم ىلع املثاب ــم ونش معه
واســتخدام اســم الــرب يســوع ضــد عدّوهــم. وأعطيناهــم أيًضــا آيــات 

ــوها. ــة يلقتبس كتابي

ــرشوط  ــوا لك ال ــم يلّب ــم ل ــاالت أنه ــض احل ــا يف بع ــار واضًح ص
ــو  ــر ه ــول دون اتلحري ــق حي ــر اعئ ــنيَّ يل أن أك ــا. وتب ــي أوضحته ال

ــم. ــاءوا إيله ــن أس ــم لذلي ــدم غفرانه ع

ــا واحــًدا: ليســت القضيــة  تعلّمــت مــن هــذه اخلــرة مبــدأ حيوًي
املهمــة يه إن اكن دلّي الســلطان الــروري، وإنمــا إن اكن األشــخاص 
الســاعون إىل اتلحريــر بّلــوا رشوط اهلل مــن أجــل احلصــول عليــه. لــم 
َيَّــاِت  َطانًا تِلَُدوُســوا الْ

ْ
ْعِطيُكــْم ُســل

ُ
نـَـا أ

َ
يتغــر وعــد يســوع قــّط: »َهــا أ

ٌء.« )لوقــا 10: 19(. العامــل  ُكــْم َشْ ، َوالَ يَُضُّ َعــُدوِّ
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
َعَقــارَِب َوُكَّ ق

ْ
َوال

ــع  ــا يتب ــم. فعندم ــن خندمه ــتجابة اذلي ــو اس ــع ه ــت يف لك وض اثلاب
انلــاس الــرشوط الكتابيــة، فاتلحريــر يتبــع ذلــك.

غــر أن اتلحريــر الامــل ربمــا ال يكــون فورًيــا، بــل قــد حيــدث 
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ــم  ــوايح املتنوعــة يف حياته ــم األشــخاص للن ــا متناســبًا مــع فه تدرجييً
الــي وقعــت حتــت تأثــر األرواح الرشيــرة. واغبًلــا مــا اكنــت تكــون 
هنالــك لعنــة أتــت مــن مصــادر مرتبطــة بممارســات وثنيــة أو ســحرية 
ــل  ــا يف الفص ــوع الحًق ــذا املوض ــأتناول ه ــال )وس ــر أجي ــت ع انتقل

احلــادي والعرشيــن(.

موضوع خاليف

ــام  ــت يف املق ــر ليس ــة اتلحري ــرة يل أن خدم ــن أول خ ــت م فهم
األول امتحانـًـا لســلطي الشــخصية، لكنها وســيلة ملســاعدة األشــخاص 
اذليــن هــم يف أشــد احلاجــة إيلهــا. ومنــذ ذلــك احلــني كنــت أؤكــد أكر 
مــا أؤكــد ىلع رشح رشوط اهلل وحــث األشــخاص ىلع اختــاذ االســتجابة 

املائمــة.

ل يف  ــوُّ ــة حت ــبوع نقط ــك األس ــف ذل ــاب يف منتص اكن درس الكت
ــخاص  ــن األش ــى م ــة العظ ــفت أن الغابلي ــا اكتش ــي. فعندم خدم
ــات  ــم تعليم ــد تقدي ــايع، بع ــل مج ــر بش ــوا اتلحري ــن أن ينال يمك
مائمــة، لــم أعــد أقــرص خدمــي ىلع اتلحريــر الفــردي. وقــد وجــدت 
أن اإليمــان املشــرك ملئــة شــخص جمتمعــني نلفــس القصــد هــو اعدة 

ــرد واحــد. ــوى مــن إيمــان ف أق

حاملــا اســتوعبُت هــذا املبــدأ، بــدأ الــرب يفتــح يل الطريــق 
تلطبيقــه ىلع نطــاق أوســع بكثــر، فــي اعم 1964 اســتقلت أخــًرا مــن 
 للكتــاب 

ً
منصــي الرعــوّي وانتقلــت باإليمــان ألعمــل معلًّمــا متجــّوال
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ــر. ــم واتلحري ــني خدمــي اتلعلي ــا ب ــا م املقــدس، جامًع

ــح  ــّي أن أصب ــرد م ــم ي ــه ل ــة أن ــذ ابلداي ــرب من ــح يل ال أوض
“أخّصائيًــا” يف اتلحريــر. فهمــُت أن حترير األشــخاص مــن أرواح رشيرة 
هــو جــزء ال يتجــزأ مــن رســالة اإلجنيــل، وليســت شــيئًا إضافيًــا غــر 
اعدي مقصــوًرا ىلع “خــراء.” واكن مثــايل هــو يســوع اذلي »َكَن يَْكــِرُز 
ــَياِطنَي.« )مرقــس 1: 39(. وىلع مــا  ُيْــِرُج الشَّ َلِيــِل َو يِف َمَاِمِعِهــْم يِف ُكِّ اجلْ
ــرة عندمــا اكن  ــا لطــرد األرواح الرشي يبــدو اكن يســوع مســتعًدا دائًم
يكــرز. ولــو لــم يفعــل ذلــك، ملــا ســّد احتياجــات أشــخاٍص كثريــن، 

ولانــت خدمتــه ناقصــة.

عندمــا بــدأ الــرب يفتــح يل بابًــا بعــد بــاب، صــار اســي معروفًــا 
ــدة.  ــات املتح ــيح يف الوالي ــن جســد املس ــة م ــااعت متنوع دلى قط
ــا  ــًرا م ــي كث ــارات ال ــراوة ىلع اإلظه ــخاص ب ــض األش ــرض بع اع
ــائل  ــلوا يل رس ــن أرس ــن آخري ــر، لك ــة اتلحري ــق خدم ــت تراف اكن
اعجلــة يطلبــون فيهــا العــون. وفاقــت رصخــات االســتغاثة يف عددهــا 

ــن. ــوات املنتقدي أص

وال تــزال خــرة مبكــرة ماثلة يف ذهي، فقــد ُطلــب إيّل يف اعم 1965 
أن أكــون معلّــم الكتــاب املقــدس يف مؤتمــر دويل للبشــارة الاملــة يف 
ــت درس  ــام أعطي ــد األي ــياغو. ويف أح ــون يف ش ــراد هيلت ــدق كون فن
كتــاب نلحــو ســت مئــة شــخص حــول اتلحريــر مــن األرواح الرشيــرة. 
ــد  ــم ق ــوا بأنه ــن أحس ــدد اذلي ــم ع ــة. ك ــألت يف انلهاي ــا س وعندم
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ــل  ــم ىلع األق ــخص منه ــي ش ــوايل مئ ــع ح ــر، رف ــون إىل اتلحري حيتاج
أيديهــم. وعندمــا نظــرت إيلهــم، رفعــت صــاة شــكر صامتــة هلل ألنــه 

علّمــي مبــادئ الصــاة اجلماعيــة للتحريــر!

عندمــا تقــدم هــؤالء األشــخاص إىل األمــام، قّدمــُت هلــم نفــس 
اتلعليمــات األساســية حــول تلبيــة رشوط اهلل، والــي أثبتــت فاعليتهــا 
ــّم قُدتهــم يف الصــاة خطــوة فخطــوة، كمــا  يف املجمــواعت الصغــرة. ث
ــم أن يرصخــوا  ــت منه ــذه. وأخــًرا طلب ــة اجتمــااعت أخــرى كه يف أي
إىل الــرب بشــل فــردي طلبًــا للتحريــر، بينمــا صليــت صــاة مجاعيــة 

مــن أجلهــم مجيًعــا.

اكن املشــهد اذلي تــا ذلــك فوضوًيــا إىل حــد مــا. إذ وقع شــخصان 
أو ثاثــة ىلع األرض وتمــّددوا وأخــذوا يتلــوون وجياهــدون مــع خــروج 
األرواح الرّشيــرة. ورصخــت أيًضــا بعــض النســاء أثنــاء خــروج األرواح 
ــدوا إىل  ــزاًع وصع ــة ف ــارج القاع ــرون خ ــع آخ ــن. واندف ــرة منه الرشي

غرفهــم يف الفنــدق، معلنــني أنهــم لــن يرجعــوا مــا دمــت أنــا أعــظ.

أثــار هــذا االجتمــاع انتقــاًدا قاســيًا كثــًرا. غــر أين يف الســنوات 
ــات  ــع أحنــاء الوالي ــل أشــخاًصا مــن مجي ــا مــا كنــت أقاب اتلايلــة اغبًل
ــراد  ــدق كون ــة يف فن ــك اخلدم ــررت يف تل ــد حت ــوا يل: لق ــدة قال املتح

ــون اعم 1965. هيلت

اعرض بعــض األشــخاص خدمــي يف اتلحريــر ىلع أســاس أين لــم 
ــون   ــوا يقتبس ــوع. فان ــا يس ــام به ــي ق ــة ال ــس الفاعلي ــا بنف ــم به أق
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ــن  ــم تك ــه ل ــني بأن ــٍة« موح ْرَواَح بَِكلَِم
َ
ــَرَج األ ْخ

َ
أ
َ
ــى 8: 16( : »ف )م

ــوع  ــا اكن يس ــج ورصاخ عندم ــة بضجي ــات مصحوب ــك اضطراب هنال
ــل  ــت يف الفص ــبق أن قل ــا س ــح، كم ــر صحي ــذا غ ــن ه ــدم. لك خي
اثلالــث. إذ تصــف مواضــع أخــرى يف إجنيــل مــّى نفســه حــوادث فيهــا 

ــت. ــس الوق ــراب يف نف ــج واضط ضجي

وفضــًا عــن ذلــك، يقــول نلــا مــى إن يســوع لــم يطــرد أرواًحــا 
رشيــرة فحســب، لكنــه “شــى مجيــع املــرىض” أيًضــا. ولقــد صليــت 
ــا  ــم مجيًع ــم أره ــن، ول ــن كثري ــل واعظ آخري ــرىض، مث ــل امل ــن أج م
يشــفون انلــاس فــوًرا! لكــي ال أذكــر أن أحــًدا هامجــي يوًمــا ألين لــم 
ــاذا  ــوع. فلم ــا يس ــم به ــي خدمه ــة ال ــس الفاعلي ــرىض بنف ــدم امل أخ

ــرة؟ ــع األرواح الرشي ــل م ــة اتلعام ــط ىلع ناحي ــاس فق ــز انل يرّك

علِّــم بنفــس اجلــودة الــي علَّــم بهــا 
ُ
ومــرة أخــرى، أعــرف أين لــم أ

ــبب  ورَده كس
َ
ــذا أو أ ــا ىلع ه ــدين يوًم ــم ينتق ــًدا ل ــر أن أح ــوع، غ يس

ــن  ــخاص اذلي ــض األش ــم إن بع ــم. ث ــن اتلعلي ــف ع ــوين إىل اتلوقُّ يدع
ــني  ــهم معلم ــم أنفس ــوا ه ــر اكن ــات اتلحري ــااعت خدم ــدوا اجتم انتق
ــوا  ــم يعلّم ــم ل ــيعرفون أنه ــم س ــد أنه ــا متأك ــدس. وأن ــاب املق للكت
بنفــس اجلــودة الــي علَّــم بهــا يســوع. ولــم يبــُد أنــه خطــر بباهلــم أن 
ــاذا اكن لك  ــأل، مل ــرى أس ــرة أخ ــم. وم ــن اتلعلي ــوا ع ــم أن يتوقف عليه

ــذه؟ ــر ه ــة اتلحري ــا خلدم ًه ــد موجَّ ــذا انلق ه

، ألن إبليــس حيــرس أرسار مملكتــه 
ً

أعتقــد أن هنالــك ســببني. أوال
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الشــيطانية بــكل غــرة. ولقــد بــى عــر الســنني يف أذهــان املؤمنــني 
باملســيح حاجــًزا مــن اخلــوف واجلهــل املمــزوج باخلرافــة لــي يمنعنــا 
ــهدناه  ــا ش ــن لك م ــايض ع ــة اهلل، واتلغ ــق لكم ــراف حبقائ ــن االع م

ــاه. واخترن

ــا  ــر باعرافه ــي جتاه ــة ال ــو أن الكنيس ــاين فه ــبب اثل ــا الس أّم
ــخت نمًطــا مــن الســلوك يعتــر “مائًمــا” بليــت اهلل.  باملســيح قــد رسَّ
وكثــًرا جــًدا مــا يمنــع هــذا انلمــط أيــة إظهــارات أو حقائــق تتعلــق 
ــعر  ــوىض! ويش ــف بالف ــا تتص ــيطاين ألنه ــاد الش ــة واالضطه باخلطي
ــارات  ــبب اإلظه ــزاعج بس ــرج أو االن ــس باحل ــادي الكنائ ــض مرت بع
واالضطرابــات الــي تصحــب أحيانـًـا إخــراج األرواح الرشيــرة. وهكذا 

ــاص. ــبقية ىلع اخل ــذ أس ــار تأخ ــألة الوق ــإن مس ف

درســت خدمــة يســوع مــرة أخــرى، واكتشــفت حــاالت متنوعــة 
ــه،  ــوا كرازت ــه، وقاطع ــرة يف وجه ــر أو أرواح رشي ــا روح رشي رصخ فيه
وجعلــت أشــخاًصا يتشــنجون ويه ختــرج منهــم، تاركــة إياهــم أشــبه 
ــت  ــد، ودفع ــه يزب ــراب وفم ــرغ يف ال ــخًصا يتم ــت ش ــوىت، وجعل بامل
بقطيــع مــن ألــي خزيــر إىل حبــرة. غــر أن يســوع لــم يزعــج قــط، 
ولــم يكبــح هــذه اإلظهــارات. لكنــه قــام باتلعامــل معهــا كجــزء مــن 

ــة. ــة املتأملّ ــة للبرشي ــه اللّي خدمت

ــذه  ــل ه ــة ملث ــادر ممكن ــة مص ــك ثاث ــا أن هنال ــُت تدرجييً أدرك
اإلظهــارات: الــروح القــدس، أو األرواح الرشيــرة، أو الطبيعية اجلســدية 
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ــا  ــل منه ــتجيب ل ــا أن نس ــب علين ــة. ويتوج ــر املنضبط ــة غ البرشي
بطريقــة مائمــة. فــإذا اكنــت إظهــارات معينــة يه مــن الــروح القدس، 
فإنــه ينبــي علينــا أن نعــرف بهــا وننســاب مــع الــروح القــدس. وإذا 
اكنــت صــادرة عــن روح رشيــر، فــإن علينــا أن نأخــذ موقًفــا ضــده وأن 
نطــرده. أّمــا إذا نبعــت مــن طبيعــة برشيــة غــر منضبطــة، فــإن علينــا 

أن نضبطهــا وخنضعهــا للســيطرة.

غــر أن احلــل الكتــايب ال يتمثــل يف ممارســة مثــل هذه الســيطرة   
الصارمــة ىلع لك اجتمــاع حبيــث ال يســمح بأيــة إظهــارات خارجــة عــن 
املألــوف. فمــن شــأن هــذا أن يتجــاوز كثــًرا انلمــط اذلي وضعه يســوع. 
وفضــًا عــن ذلــك، فإنــه يغفــل حقيقــة أن مســحة الــروح القــدس يف 
خدمــة يســوع يه الــي أجــرت األرواح الرشيــرة ىلع إظهــار نفســها. 

وســتُنتج مســحة مشــابهة ايلــوم نتائــج مشــابهة.

ــك  ــون هنال ــن تك ــها، فل ــرة نفس ــر األرواح الرشي ــم تظه إذا ل
فرصــة لطردهــا. فــي تبــى حتــت ســطح حيــاة انلــاس، حــرًة يف مواصلة 
 لاختيــار، فــا شــك 

ً
عطيــْت جمــاال

ُ
أنشــطتها املؤذيــة واهلّدامــة. وإذا أ

ــا أدرك يف  ــا. وأن ــن طرده  م
ً

ــدال ــا” ب ــيَطر عليه ــل أن “يُس ــا تفض أنه
ــارات  ــدر إظه ــد مص ــا يف حتدي ــا أحيانً ــت بطيئً ــت أين كن ــس الوق نف
معّينــة. فقــد احتملــت إظهــارات جســدية ونســبْتُها إىل مصــدر رويح 
ولــم أتعامــل معهــا بشــل مائــم )لكــي أعتقــد أين رصت مــع مــرور 

ــائل(. ــذه املس ــيًة هل ــر حساس ــنوات أك الس
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ــال يل  ــد ق ــة. فق ــا عدائي ــي تلقيته ــادات ال ــن لك االنتق ــم تك ل
ــياطني،  ــرد الش ــألة ط ــأس بمس ــك، ال ب ــا ديري ــايئ: “ي ــض أصدق بع
لكنــك لســت مضطــًرا ألن تقــوم بذلــك علنًــا حيــث يزعــج انلــاس.” 
بــدا يل هــذا األمــر منطقيًــا، لكــي شــعرت أنــه جيــدر يب قبــل أن أغــّر 
أســايلي أن أقــوم بمزيــد مــن ادلراســة خلدمــة يســوع ألرى إن اكن قــد 

ا. ــرة رسًّ ــع األرواح الرشي ــل اعدة م تعام

ودهشــُت حينمــا اكتشــفت يف كتــب البشــائر أنــه مــا مــن يشء 
عملــه يســوع بانتظــام وثبــات وبشــل علــي أكــر مــن طــرد األرواح 
الرشيــرة. ولــم أجــد وال حالــة واحــدة أخــذ فيهــا شــخًصا ىلع انفــراد 
لــي يقــوم بهــذا العمــل. وقــد أثــار هــذا اجلانــب مــن اخلدمــة اهتماًمــا 
ــم  ــن يهت ــم يك ــر. فل ــب آخ ــن أي جان ــر م ــر أك ــر دلى اجلماه أك
ــني إىل  ــة املحتاج ــراج إىل إاعق ــؤّدي اإلح ــألة أن ي ــر بمس ــا يظه ىلع م
اتلحريــر. فقــررت أين لــن أحــاول إجــراء أيــة حتســينات ىلع أســايلب 

يســوع!

دروس أخرى تعّلمتها

انلــور اجلديــد اذلي ألقــاه اتلحريــر ىلع معــى الصليــب، اكن هــو 
األعمــق تأثــًرا واألكــر ديمومــًة يف حيــايت. إذ اكتشــفت يف خــريت أن 
ــدة، أال ويه  ــة وحي ــن حقيق ــتّمد م ــرة مس ــلطاننا ىلع األرواح الرشي س
ــه  ــفوك وموت ــه املس ــا بدم ــن أجلن ــوع م ــرزه يس ــار اذلي أح االنتص

ــرصة. ــه املنت وقيامت
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إن الســاح الرئيــي اذلي يســتخدمه إبليــس ضــّد اجلنــس 
البــرشي لكــه هــو الشــعور باذلنــب. وهــو هلــذا يوصــف إبليــس بأنــه 
ــا  ــر اهلل باســتمرار بأنن ــا 12: 10(. فهــو يذّك ــا« )رؤي ُمْشــَتِك ىلَعَ إِْخَوتَِن

ْ
»ال

لكنــا مذنبــون بتعّدينــا ىلع رشيعــة اهلل ابلــارة. وباتلــايل ال حيــق نلــا أن 
نطلــب رمحــة اهلل، وإنمــا حنــن خاضعــون دلينونــة اهلل العادلــة فحســب.

ــا  ــا »َمَ ــن أجلن ــب م ــاري ىلع الصلي ــه الكّف ــوع بموت ــن يس لك
ــلَِطنَي  يَاَســاِت َوالسَّ  َجــرََّد الرِّ

ْ
َفَرائِــِض...إِذ

ْ
ْيَنــا يِف ال

َ
ِي َعل

َّ
ــكَّ ال الصَّ

ْشــَهَرُهْم ِجَهــاًرا، َظافـِـرًا بِِهــْم فِيــِه.« )كولــويس 2: 14-15(. لقــد جّردهــم 
َ
أ

مــن ســاحهم الرئيــي ضّدنــا، أال وهــو الشــعور باذلنــب. ونتيجة ذللك 
ــا اهلل،  ــة 5: 1(. بّررن ــع اهلل )رومي ــام م ــم بالس ــا اآلن وننع رن ــا ترَّ فإنن
وهــذا يعــي أنــه جعلنــا أبــراًرا بــر املســيح، وهــو بــر ليــس فيــه ســجل 
خلطيــة، ليــس فيــه يشء يمكــن أن يكــون املــرء مذنبًــا فيــه. فــكأن 
لك واحــد فينــا مــن ناحيــة فعليــة قــد حوكــم يف حمكمــة الســماء، وقــد 
صــدر احلكــم: “غــر مذنــب!” هللويــا! فعــى هــذا األســاس – وهــذا 
ــاه  ــا إي ــا احلــق يف ممارســة الســلطان اذلي أعطان األســاس وحــده – دلين

ــرة. يســوع ىلع األرواح الرشي

ــع األرواح  ــرة م ــخصية كث ــات ش ــال مواجه ــن خ ــت م تعلّم
الرشيــرة أنهــا ال تتأثــر باملصطلحــات ادلينيــة. فــي حتتقــر املســميَّات 
الطائفيــة أو املناصــب الكنســّية. لكــن عندمــا نســتخدم اســم يســوع 
ونؤكــد جبســارة لكمــات الكتــاب املقــدس الــي تعلــن االنتصــار اذلي 
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أحــرزه ىلع الصليــب، والــِرّ غــر القابــل للتحــدي اذلي نلنــاه باإليمــان 
منه،عندئــذ تــذوب غطرســتها ورشاســتها، وتبــدأ تتــرصف كمخلوقــات 
جديــرة بــاالزدراء كمــا يه فعــًا، ونشــهد حتقيًقــا لرؤيــا 12: 11: »َوُهــْم 
َــُروِف َوبَِكلَِمــِة 

ْ
ُبــوهُ )أي غلــب املؤمنــون باملســيح إبليــَس( بـِـَدِم ال

َ
َغل

َشــَهاَدتِِهْم«.

رأيــت عــدة مــرات روًحــا رشيــًرا يظهــر اخلــوف يف اجلســم املرتعــد 
وَن!«  ــِعرُّ ــوَن َويَْقَش ــَياِطنُي يُْؤِمُن ــال يعقــوب، إن »الشَّ ــه. وهلــذا ق لضحيت
)يعقــوب 2: 19(. ويف أحيــان أخــرى جيــر الــروح الرشيــر ضحيته ىلع أن 
تغطــي أذنيهــا بيديهــا ئلــا تســمع املنــاداة اجلريئــة بانتصــار يســوع ىلع 
الصليــب، اذلي هــو األســاس الوحيــد والــايف للتحريــر، لكنــه يســبب 

عذابـًـا للــروح الرشيــر.

جعلـي اهلل أدرك يف مرحلـة مبكـرة مـن هـذه اخلدمـة حقيقـة 
أخـرى، أال ويه أهميـة اتلوبـة. ربمـا يقـول أشـخاص اسـتوىل عليهم 
، فقد 

ً
روح رشيـر وبعـد ذلـك ارتكبـوا خطيـة مـا: “لسـُت مسـؤوال

جعلـي روح رّشيـر أفعـل ذلـك! لـم أسـتطع أن أتمالك نفـي.” وهم 
بهـذا حياولون القول إنهـم غر مذنبني، وهلذا ال حيتاجـون إىل اتلوبة.”

ــاهللُ اآلَن 
َ
ــال 17: 30: »ف ــا يف أعم ــل أثين ــس أله ــول بول ــن يق لك

ْن َيُتوُبــوا.« وال يســتثي هــذا أي 
َ
ـاِس يِف ُكِّ َمــَاٍن أ ُمــُر َجِيــَع انلَـّ

ْ
يَأ

ــن بــرشي، دون اســتثناء،  شــخص يف أي مــان. فاملطلــوب مــن لك اكئ
ــوب. أن يت
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ــة هــو  ــا يف حاجــة إىل اتلوب ــا مجيًع والســبب الشــمويل اذلي جيعلن
أننــا استســلمنا مجيًعــا للطبيعــة املتمــردة الــي ورثهــا لك مّنــا مــن آدم. 
ــه  ــح مع ــتطيع أن نتصال ــع اهلل. وال نس ــرب م ــردون ويف ح ــن متم فنح
ــق هــذا ىلع  ــوب. وينطب ــا – أي إىل أن نت إىل أن نلــيق بأســلحتنا وتمرُّدن
الطبيعــة احلقيقيــة للتوبــة: أن نتخــى عــن تمرُّدنــا. وليــس هــذا أمــًرا 

ــا، بــل هــو أمــر إرادي. اعطفيً

لكــن باإلضافــة إىل مســؤويلتنا مجيًعــا عــن اتلمــرد، فقــد أضــاف 
ــا خطايــا فرديــة خاّصــة بــه باإلضافــة إىل ممارســة اإلرادة  لك واحــد مّن
ــن  ــلة م ــل سلس ــان توص ــض األحي ــن اهلل. ويف بع ــًدا ع ــة بعي اذلاتي
القــرارات واألعمــال اخلاطئــة انلــاس إىل نقطــة ال يعــودون فيهــا قادرين 
ىلع مقاومــة الضغــوط الشــيطانية الرتــكاب أعمــال آثمــة معينــة. فهم 
ــون مســئولني عــن لك  يُكَرهــون بالفعــل ىلع فعلهــا. غــر أنهــم يظلّ
األشــياء اخلاطئــة الــي أوصلتهــم إىل حالــة مــن العجــز يف وجــه الــرش. 

وهلــذا، ال يــزال يتوجــب عليهــم أن يتوبــوا.

ــدم  ــر: ع ــام اتلحري ــيان أم ــان رئيس ــد اعئق ــه يوج ــفت أن اكتش
ــرارة.  ــن امل ــص م ــه اتلخلّ ــا في ــن بم ــاحمة اآلخري ــدم مس ــة وع اتلوب
ــون دلي  ــني، يك ــن الرشط ــاس هذي ــّي انل ــا يل ــه حامل ــفت أن واكتش
ــرة منهــم. لكــن  الســلطان املعطــى مــن يســوع لطــرد األرواح الرشي

ــلطاين. ــدود س ــرف ح اكن يلّع أن أع

ســمعت مثــًا عــن أشــخاص أخرجــوا أرواًحــا رشيــرة وبعــد ذلــك 
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“ألقــوا بهــا يف اهلاويــة” ىلع حــد تعبرهــم. فهــل هــذا أمــر كتــايب؟ لــم 
أجــد أيــة حادثــة يف العهــد اجلديــد ألــى بهــا يســوع أرواًحــا رشيــرة 
يف اهلاويــة. فــي تعامــل يســوع مــع الرجــل اذلي مــن ناحيــة اجلدريــني 
ــرة  ــل األرواح الرشي ــوع ىلع توسُّ ــق يس ــى 8: 28-32(، واف ــر م )انظ
ــم يفعــل أكــر  ــه ل ــر. لكن ــع مــن اخلنازي وســمح هلــم بادلخــول يف قطي
ــوع:  ــألت يس ــبق أن س ــد س ــرة ق ــت األرواح الرشي ــك. واكن ــن ذل م
ــة 29(. عرفــت األرواح  ــا؟« )اآلي َبَن ــِت تِلَُعذِّ

ْ
َوق

ْ
ــَل ال ْب

َ
ــا ق  ُهَن

َ
ــَت إىِل ِجْئ

َ
»أ

الرشيــرة بالفعــل ىلع مــا يظهــر أن هنالــك وقتًــا موضــواًع يف برنامــج اهلل 
ــي تبــدأ عقابهــا األبــدي، لكــن سيســمح هلــا اهلل باالســتمرار  هلــا ل
ــزتم يســوع  ــك الوقــت. وهكــذا ال يف أنشــطتها احلايلــة إىل أن حيــني ذل

باحلــدود املوضوعــة مــن أبيــه.

خدمة دولية

ــدأت  ــر: ب ــول اتلحري ــه ح ــق اهلل وتعليم ــادايت حبقائ ــدء من ــع ب م
ــرى. ويف    ــدان أخ ــدة ويف ب ــات املتح ــوزع يف الوالي ــي ت ــة تعلي أرشط
ــث أقمــت أول خدمــة  ــدا حي ــارة نيوزيلن ــت دعــوة لزي اعم 1967 تلقي
ــك  ــة ذلل ــارايت اتلايل ــدة. ويف زي ــات املتح ــارج الوالي ــة خ ــر علني حتري
ــك  ــن تل ــون ع ــوا يتحدث ــا زال ــيح م ــني باملس ــت مؤمن ــد، قابل ابل
اخلدمــة، باإلضافــة إىل بعــض اذليــن نالــوا اتلحريــر هنــاك، ومنــذ ذلــك 
احلــني أقمــت خدمــات حتريــر علنيــة يف مــا يزيــد ىلع عرشيــن بــًدا 

آخــر.
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ــي           ــر فـ ــدارًة باتلذك ــات ج ــك اخلدم ــر تل ــدى أك ــت إح حصل
ــن  ــة م ــمايلة الغربي ــة الش ــة يف الزاوي ــة نائي ــة ريفي اعم 1984 يف منطق
زامبيــا يف إفريقيــا الوســطى حيــث جتّمــع حنــو ســبعة آالف شــخص يف 
ــاحة  ــدرَّج” س ــايس. اكن “امل ــم األس ــه املعلّ ــُت في ــي كن ــر تعلي مؤتم
طبيعيــة واســعة يصــل حجمهــا إىل حجــم ملعــب كــرة القــدم، ينحــدر 
برفــق يف اجتــاه منّصــة املتلــم، واكنــت الشــجرات الصغــرة قــد نُزِعــت 
ــر الظــل. اكن املــان  ــة لــي توّف ــه، لكــن األشــجار بقيــت منتصب من
ــمس  ــوء الش ــر ض ــث يم ــق حي ــواء الطل ــة يف اهل ــبه بكاتدرائي أش
كجــدول عــر األغصــان. وجلــس اجلميــع ىلع األرض، مــا بــني رجــال 

ــار، وأمهــات مــع أطفاهلــن، ومــألوا املــان. ونســاء، وشــيوخ وصغ

ــة  ــذه كفرص ــت ه ــام. فرأي ــة أي ــدة مخس ــم م ــب إيّل أن أعلّ ُطل
ــة – مــن  رائعــة ألخــذ انلــاس خطــوة فخطــوة عــر خطــة اهلل الفدائي
ْوالَِد اهللِ.« )روميــة 8: 21(.

َ
ــِد أ ــِة َمْ يَّ  ُحرِّ

َ
عبوديــة اخلطيــة وإبليــس »إىِل

تركــزت رســالي األوىل حــول اذلبيحــة الواحــدة الافيــة الــي تلــّي 
حاجــة لك العصــور ولك األجنــاس: ذبيحــة الصليــب. وعندمــا وجهــت 

ادلعــوة إىل اتلوبــة، اســتجاب كثــرون ونالــوا اخلــاص.

ــت  ــة. ورشح ــة إىل الرك ــن اللعن ــازون م ــف جيت ــم كي ــّم علّمتُه ث
ْجلَِنــا« لــي نــرث مجيًعــا 

َ
ْعَنــًة أل

َ
كيــف أن يســوع ىلع الصليــب »َصــاَر ل

ــّم  ــة 3: 13-14(. ث ــه اهلل يف لك يشء )غاطي ــم اذلي بارك ــة إبراهي برك
قــدُت هــؤالء األفارقــة )وهــم واعــون جيــًدا حلقيقــة اللعنــات وخيافــون 
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منهــا بشــل كبــر( يف صــاة حتريــر شــاركوا فيهــا مجيًعــا )وســأحتدث 
عــن هــذا املوضــوع بتفصيــل أكــر يف الفصــل احلــادي والعرشيــن(.

ــى ىلع  ــدام، وارت ــن اهلن ــل حس ــّدم إيّل رج ــالي، تق ــة رس ويف نهاي
ــم  ــا دون أل ــرف يوًم ــم أع ــك! ل ــكًرا ل ــك، ش ــكًرا ل ــال: “ش األرض وق

ــم!” ــن لك أل ــر م ــا ح ــايت! أن ــرة يف حي ــوم وألول م ــايت وايل ــوال حي ط

ويف ايلــوم اثلالــث علّمتُهــم كيــف يمــيون نشــاط األرواح الرشيرة 
ويتحــررون منهــا. ويف انلهايــة قدتُهــم يف صــاة حتريــر مجاعية.

ــك  ــة يف تل ــًدا. اكن األفارق ــًرا ج ــك مث ــا ذل ــهد اذلي ت اكن املش
ــه  ــون أن ــم العّراف ــد علَّمه ــات. وق ــد احليوان ــني بصي ــة مولع املنطق
عليهــم أن يفتحــوا أنفســهم “لــروح” حيــوان معــني )أســد أو فيــل أو 
دب( يريــدون أن يصطــادوه، وذلــك لــي يكونــوا صياديــن ناجحــني. 
ولســوء احلــظ، فغابًلــا مــا اكنــت أرواح مشــابهة تســيطر ىلع زوجاتهــم.

أرواح  بــدأت  اجلماعيــة،  اتلحريــر  صــاة  صلّينــا  وعندمــا 
احليوانــات هــذه تُظهــر نفســها. فانــت هنالــك أصــوات متنافــرة مــن 
ــت  ــل حت ــاول رج ــة ح ــة األمامي ــن املنطق ــرب م ــة. وبالق ــاة الغاب حي
ســيطرة روح أســد أن يهامجــي، لكــن شــخًصا آخــر عرقلــه فســقط 
ــخاص  ــدة أش ــام ع ــول إيّل. وق ــن الوص ــن م ىلع األرض دون أن يتمك
ــوّت  ــة. وتل ــم اكدلبب ــر األرض بأنوفه ــاء، حبف ــال ونس ــني رج ــن، ب آخري
كثــر مــن النســاء ىلع بطونهــن ىلع األرض مثــل األفــايع، بينمــا 
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ــل. ــدر املدخ ــى منح ــرة ح ــب كب ــة خش ــل قطع ــل مث ــرج رج تدح

ــق  ــة تُطل ــي تصــف حال ال ــرت عندهــا لكمــة “بانِدُمْونْيوم”8 تذّك
ــة  ــور امللفت ــن األم ــت. وم ــس الوق ــرة يف نف ــرة كث ــا أرواح رشي فيه
للنظــر أنــه لــم يكن هنالــك أي عنــف. اكن اســم يســوع ىلع ادلوام ىلع 
شــفة العاملــني اذليــن يقومــون بتقديــم املســاعدة. وبعــد حــوايل ســاعة 
هــدأت اجللبــة. وقــد جعلــي اهلــدوء اذلي تــا ذلــك أعتقــد أن معظــم 

األشــخاص قــد حتــّرروا.

ــة يف  ــوع املعمودي ــت موض ــر، تناول ــن املؤتم ــع م ــوم الراب ويف ايل
الــروح القــدس وكيفيــة احلصــول عليهــا. وبعــد أن قــدت املوجوديــن يف 
صــاة، بــدأ عــدة آالف منهــم يتلمــون بألســنة يف نفــس الوقــت. فان 
ــم  ــر علّمتُه ــوم األخ ــوس! ويف ايل ــة يف انلف ــع الرهب ــهًدا يوق ــك مش ذل
ــدس،  ــروح الق ــة لل ــة أو الكامي ــب اللفظي ــون املواه ــف يمارس كي
وقدتُهــم يف املمارســة الشــخصية هلــذه املواهــب. فانــت انلتيجــة تثبيتًــا 
نَُّكــْم َتْقــِدُروَن َجِيُعُكــْم 

َ
لــكام بولــس يف )1 كورنثــوس 14: 31( : »أل

َِميــُع.« ــزَّى اجلْ َِميــُع َويََتَع ــَم اجلْ
َّ
وا َواِحــًدا َواِحــًدا، يِلََتَعل

ُ
ــأ ْن تَتََنبَّ

َ
أ

اكن املؤتمــر اذلي عقــد يف زامبيــا مــن عــدة نــواٍح ذروة مــا اكن اهلل 
يعلّمــي إيــاه. ليــس اتلحــرر اغيــة يف حــد ذاتــه، لكنــه مرحلــة حيويــة 
بدونهــا ال يســتطيع بعــض املؤمنــني باملســيح أن يدخلــوا إىل املــلء اذلي 

)8( باإلنجليزية “Pandemonium” وقد استخدمها الشاعر ملتون كاسم لعاصمة الجحيم. وتعني 

خب والجلبة. أيًضا الجحيم، وأيًضا الهرج  والصَّ
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يريــده هلــم يســوع. ومنــذ ذلــك الوقــت يف زامبيــا، عقــدت مؤتمــرات 
مشــابهة يف عــدة بــدان أخــرى بمــا فيهــا روســيا وكزاخســتان وتركيــا 
ــي األرواح  ــن تمي ــف يمك ــا كي ــد منه ــت يف لك ب ــدا. وعلَّم وبونل
ــروح  ــوة ال ــد لق ــار جمي ــذا ىلع ادلوام إىل اختب ــد أّدى ه ــا. وق وطرده

القــدس ومواهبــه.

وبســبب ضغــط هــذه املؤتمــرات العلنيــة، وأيًضــا بســبب اقتيــاد 
الــرب يل للركــي ىلع خدمــي يف الكتابــة، فــإين نــادًرا مــا أقوم باإلرشــاد 
ىلع مســتوى فــردي. لكــي أســتطيع مــن خــال املطبــواعت أن أســاعد 
أعــداًدا أكــر بكثــر مــن انلــاس ممــا يمكنــي القيــام بــه عــن طريــق 

اإلرشــاد الفــردي.

ــة  ــخصية املهم ــض ادلروس الش ــايل بع ــل اتل ــأتناول يف الفص وس
ــي. ــن خدم ــا م ــي تعلّمته ال
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ــع  ــر م ــن رصايع املري ــس ع ــع واخلام ــني الراب ــت يف الفصل حتدث
ــراف  ــتعد لاع ــر مس ــي غ ــايئ اذلي جعل ــن كري ــاب، وع االكتئ

ــر. ــن روح رشي ر م ــرُّ ــًا إىل اتلح ــا فع ــت حمتاًج ــأين كن ــي ب لرعي

ــب ىلع  ــه يتوج ــت ىلع ادلوام أن ــد افرض ــذا، فق ــن ه ــًا ع وفض
ا مــن األرواح الرّشيــرة لــي يقــّدم خدمــة  املــرء أن يكــون حــرًّ
اتلحريــر آلخريــن. غــر أين عرفــت أن مــن خيلــص باإليمــان باملســيح 
ليــس مضطــًرا أن ينتظــر لــي يكــون مؤمنًــا اكمــًا قبــل أن يكــون 
ــن إىل اخلــاص. ويف  ــود آخري بمقــدوره أن يشــهد عــن اخلــاص أو يق
واقــع األمــر اغبًلــا مــا تكــون شــهادة مؤمــن جديــد متحمــس أكــر 

ــج. ــن ناض ــه مؤم ــد يقدم ــرض معّق ــن ع ــة م فاعلي

ــا  ــر. فغابًل ــة اتلحري ــق ىلع خدم ــر ينطب ــس األم ــفت أن نف اكتش
ــا  ــر هــم األكــر جناًح ــن اختــروا اتلحري مــا يكــون األشــخاص اذلي
ــم  ــن خرته ــون م ــم يعرف ــن، ألنه ــة لآلخري ــس اخلدم ــام بنف يف القي
الشــخصية قــّوة اســم يســوع ولكمــة اهلل. ويمكنهــم أن يتعاطفــوا 
أيًضــا مــع اآلخريــن يف معاناتهــم. لكــن يمكــن أن تكــون املعرفــة 
الاهوتيــة اعئًقــا أكــر منهــا عونـًـا. واتلحريــر خدمــة جيــب أن يكــون 
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املشــرك فيهــا مســتعًدا ألن »تتســخ يــداه« وهــو يتعامــل بشــل مبــارش 
ــرة. ــي مملكــة إبليــس الرّشي مــع ممّث

ويذكــر يســوع يف مرقــس 16: 17 املتطلَّــب األســايس للقيــام 
ــَياِطنَي  ُمْؤِمنـِـنَي: ُيْرُِجــوَن الشَّ

ْ
خبدمــة اتلحريــر: » َوهــِذهِ اآليـَـاُت تَتَْبــُع ال

ــًدا:  ــيئًا واح  ش
ّ
ــوع إال ــرط يس ــم يش ــِي.« ل ــرة( بِاْس )األرواح الرشي

ــواء اكن  ــح س ــر صحي ــذا أم ــه. وه ــمه وبكلمت ــيط باس ــان البس اإليم
ــه. ــن نفس ــن أم م ــن اآلخري ــرة م ــا رشي ــرد أرواًح ــرء يط امل

 ومــن قبيــل اتلناقــض الظاهــري أن تشــخيص مشــالك اآلخريــن 
ر ســاعدين يف تميــي مشــالك خاصــة يب ويف  ومســاعديت هلــم يف اتلحــرُّ
، تبــدأ مشــالك 

ً
تعامــي معهــا. ورساعن مــا تعلّمــت مبدأيــن مهّمــني. أوال

كثــرة – ربمــا معظــم املشــالك – مــع األرواح الرشيــرة يف الطفولــة. ثانيًا، 
إذا اكنــت دلى شــخص مشــالك متواصلــة عــِرة املعاجلــة، فإنــه توجــد 
ــحرية  ــة الس ــات الوثني ــع املمارس ــل م ــن اتلعام ــذور م ــا ج ــا دائًم هل
وادليانــات الزائفــة. ويف هــذه احلالــة، فــإن اتلحــرر الامــل لــن حيــدث 

 إذا تــم كشــف هــذه اجلــذور واتلعامــل معهــا.
ّ
ىلع األرجــح إال

انطبــق كا هذيــن املبدأيــن ىلع حالــي اخلاّصة. فقــد ُودلُت ألبوين 
بريطانيــني مــن خلفيــة مســيحية اســمية يف اهلنــد حيــث أمضيــت أول 
مخــس ســنني مــن حيــايت. وتمشــيًا مــع العــادات املتعــارف عليهــا بــني 
الطبقــات الريطانيــة العليــا، ســلمتي أم إىل مربيــة هندوســية متدينــة. 
وممــا ال شــك فيــه أنــه اكن هلــا أقــوى تأثــر رويح يف حيــايت املبكــرة. ال 
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أتذكــر مــا قاتلــه فحســب، لكــي يف وقــت الحــق عندمــا رصت صبيًــا، 
اغبًلــا مــا رافقــي انطبــاع بــأن قــوة رشيــرة مــا تتعقــب خطــوايت.

الحقـي هـذا اتلأثـر عـر سـنوات حيـايت املبكـرة لكهـا. فـي 
سـنوات املراهقـة كّونـُت يف ذهـي صـوًرا فاتنـة عن اهلنـد كمصدر 
للحكمـة اخلاصـة املقصورة ىلع فئـة خمتارة ذات مسـتوى ثقايف أىلع 
مـن ثقافة الغرب املادية. ويف سـنوات دراسـي يف جامعـة كمريدج، 
درسـت ايلواغ وكّونـت طموًحا بأن أصبـح معلًّما لفلسـفة ايلواغ. ولو 
اكن السـفر بـني بـدان العالـم بنفس السـهولة الي هـو عليها اآلن، 

لكنـُت باتلأكيـد ذهبـت إىل اهلنـد ألطرق بـاب معلّم يـواغ هندي.

ــة،  ــفة ايلوناني ــة الفلس ــدج يف دراس ــة كمري ــت يف جامع ختصص
ــت  ــك الوق ــان يف ذل ــاي املفض ــون. واكن بط ــفة أفاط ــة فلس خاص
همــا ســقراط وأفاطــون. لكــي تقابلــت أثنــاء احلــرب العامليــة اثلانيــة 
بشــل خــارق مــع يســوع املســيح )كمــا ســبق أن ذكــرت يف الفصــل 
ــك  ــذ ذل ــل. ومن ــل اكم ــايت بش ــار حي ــن مس ــذا م ــرَّ ه ــع(، فغ الراب
ــن  ــدس. لك ــاب املق ــا للكت ــا متحّمًس ــًدا رصت دارًس ــت فصاع الوق
قــدًرا كبــًرا مــن تفكــري اكن ال يــزال متأثــًرا بأفاطــون، فاحتفظــت 

ــع يل. ــه كمراج ــن كتابات ــض م ببع

وعندمــا حصلــُت ىلع مزيــد مــن الفهــم املتبــرصِّ لكيفيــة تعــرُّض 
انلــاس تلأثــر األرواح الرّشيــرة، رأيــت أن إعجــايب بســقراط وأفاطون 
قــد فتــح بابًــا يف شــخصيي جعلــي منفتًحــا ملؤثــرات شــيطانية. وقــد 
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اعــرف ســقراط نفســه بتأثــر روح رشيــر يف حياتــه. فأثنــاء احتضــاره 
بعــد تنــاوهل الّســّم كمــا ُحكــم عليــه، اكنــت آخــر لكماتــه لواحــد مــن 
ــذا  ــان به ــلبايوس.« ف ــإلهل إيس ــك ل ــون بدي ــن مدين ــه: »حن أصدقائ
ــلبايوس،  ــه إليس ــه ويقدم ــًكا عن ــح دي ــه أن يذب ــن صديق ــب م يطل

هلإ الشــفاء الوثــي.

ــم  ــة يف اعل ــمعة عظيم ــع بس ــقراط يتمت ــن أن س ــم م وىلع الرغ
 أن ســلوكه ينــدرج حتــت ســلوك شــخص يذبــح ديــًكا يف 

ّ
الفكــر، إال

ــى  ــة، ح ــة يه الوثني ــني. فالوثني ــعوذين والعّراف ــي للمش ــال طق احتف
ــة. ــازة أنيق ــفية ممت ــة فلس ــة يوناني ــت بطريق ــو وصف ول

اكتشــفت أيًضــا أن هنالــك تأثــرات مــن الســحر وادليانــة الزائفــة 
ختلّلــت كتابــات أفاطــون، اذلي اكن بطــي اآلخــر. فــي حــواره 
ــل  ــّر بالفع ــوس، أق ــوان، تيماي ــت عن ــأيت حت ــر اذلي ي ــي األخ الرئي
بأنــه »ليــس دلينــا لكمــة مــن اهلل!« وهلــذا جلــأ إىل أدب العــرص القائــم 
ــق  ىلع الســحر وادليانــات الزائفــة للحصــول ىلع إعانــات يف مــا يتعلّ

ــون. ــأرسار الك ب

ومــرة تلــو األخــرى، الحظــت يف ســعيي إىل مســاعدة أوئلــك اذلين 
ــات  ــراكهم يف املمارس ــني اش ــة ب ــة الوثني ر الصل ــرُّ ــون إىل اتلح حيتاج
الســحرية والوثنيــة ومشــالك االكتئــاب اخلطــرة الــي يعانــون منهــا. 
وصــار واضًحــا أن هــذا أســهم ىلع األرجــح يف معانــايت مــن االكتئــاب 

ــا شــابًّا. عندمــا كنــت راعيً
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ويف يـوم مـن أيـام اعم 1970، كنـت أتأمل تثنيـة 7: 26 الي تقول: 
ـُه. تَْسـَتْقبُِحُه 

َ
ًمـا ِمْثل  تَُكـوَن ُمَرَّ

َّ
 بَيْتِـَك ِلَـل

َ
»َوالَ تُْدِخـْل رِْجًسـا إىِل

ُه ُمَـرٌَّم.« فتجّولُت يف أحناء بيي وأدركـُت أن دلّي عدًدا  نَـّ
َ
َوتَْكَرُهـُه أل

مـن »الرجاسـات« أو األشـياء ابلغيضة. فاختـذُت قراًرا أثَّر ىلع املسـار 
املسـتقبي حليـايت وخدمـي، وهـو أن أختلّص مـن أي يشء يمكن أن 
يهني يسـوع املسـيح بأية طريقـة، أو يفتح ابلاب تلأثـر أرواح رشيرة.

ــة  ــي: أربع ــن اعئل ــا ع ــات ورثته ــة مقتني ــن جمموع ــت م ختلّص
ــس  ــن انلفائ ــًا م ــا اكم ــني وطقًم ــل تنان ــة تمث ــة مجيل ــل صيني تماثي
ــوم  ــة إىل رس ــني، باإلضاف ــعار اتلن ــل ش ــي حتم ــة ال ــة الصيني األثري
ــُت  ــة. ونظف ــة زائف ــة وآهل ــات زائف ــة بديان ــة مرتبط ــارف رشقي وزخ
ــاص، ولك يشء  ــه خ ــون ىلع وج ــب أفاط ــن كت ــاص، م ــي اخل مكت
ــد يرتبــط بهــا  ــة الزائفــة ومــا ق ــادات ادليني ــة طريقــة العب ــد بأي يمّج
مــن ممارســات ســحرية. ثــم ختلصــُت مــن جمموعــة مــن القصائــد الــي 

ــد. ــا باهلن ــت ال أزال متّيًم ــا كن ــا عندم ــبق أن كتبته س

غــرَّ هــذا األمــر ىلع حنــو جــذري مــن اجلــو الــرويح حــويل. فــان 
أشــبه باخلــروج مــن الظلمــة إىل نــور انلهــار الواضــح.

وأنـا قلـق جـًدا ىلع املؤمنني باملسـيح اذلين مـا زالـوا ال يفهمون بعد 
بُغـض اهلل الشـديد لـل شـل مـن أشـال ادليانـات الزائفـة وممارسـاتها 
السـحرية. فمن شـأن التسـاهل مع أي نوع مـن أنواع هـذه ادليانات، وما 
فيهـا مـن ممارسـات،أن يعـرض حياتنـا تلأثر قـوي يهـّدد خرنـا الرويح.
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 ”bewitched“ اتللفزيــوين  املسلســل  ظهــر  عندمــا  أتذّكــر 
ــا بطريقــة  )مســحور(، فأدخــل املمارســات الوثنيــة الســحرية إىل بيوتن
بــدت مســلّية وغــر مؤذيــة. أدركــُت أن هــذا املسلســل ُمغــٍو وخــادع، 
فحــّذرت املؤمنــني اآلخريــن مــن خطــر الســماح ملثــل هــذه اتلأثــرات 
ــرى  ــني ســنة مــا زنلــا ن بادلخــول إىل عقوهلــم وأرواحهــم. وبعــد ثاث
ــة الزائفــة تغــزو شاشــة  ــادات الوثني ــة ىلع الســحر والعب الرامــج املبني
ــًدا  ــا معق ــًرا هداًم ــرة تأث ــاالت كث ــا يف ح ــف أن هل ــون، وكي اتللفزي
ــت،  ــبكة االنرن ــدار ىلع ش ــس املق ــذا بنف ــق ه ــات. وينطب ىلع العائ
وبصــورة أوســع بكثــر يف األفــام الســينمائية وألعــاب الفيديــو وحــى 

ــرة مــن ألعــاب التســلية لألطفــال. أشــال كث

اجملاهدة ضد اخلوف

حتـررت مـن األرواح الرشيـرة بشـل تدريـي، ربمـا بسـبب 
خلفيـي ومـرايث الذليـن اكن هلمـا صلـة بهـذا األمر. وقـد احتجت 
يف أحيـان إىل أن أجلـأ إىل الـرب من أجل احلصـول ىلع حترير نلفي. 
وأحـد األعـداء اذليـن ثابـروا ىلع مهامجي هـو روح خـوف بدأ مي 
منـذ الطفولـة. في ظروف معينـة، اكن اخلوف يّشـلي. فانت معديت 
تنقبـض وجسـدي يتوتر ووجـي يتحول إىل الشـحوب، ىلع الرغم من 
أنـي كنت قـادًرا بممارسـة إراديت أن أحافظ ىلع مظهر السـيطرة ىلع 

نفـي، فلـم يكن انلـاس يدركـون املعانـاة الي تـدور داخي.

ــًدا أول مــرة اختــرت فيهــا هــذا انلــوع مــن اخلــوف.  أتذكــر جي
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كنــت يف اتلاســعة مــن عمــري جالًســا يف املقعــد اخللــي لســيارة تســر 
برعــة هائلــة ىلع منحــدر ســحيق. صــار جســدي لكــه متوتــًرا، وفجأة 
شــعرت بوخــز يف قــدم شــق طريقــه عــر رجــّي، وبــدا أنــه اســتقر يف 
جــوف معــديت. لــم نتعــرض حلادثــة ســر، لكــن روح خــوف دخلــي.

ــدس،  ــروح الق ــدت يف ال ــاص وتعّم ــُت ىلع اخل ــد أن حصل بع
خّفــت هجمــات اخلــوف هــذه لكنهــا لــم تتوقــف بشــل اكمــل. وحاملــا 
دخلــت إىل خــرة اتلحريــر عرفــت مــا ينبــي يلّع أن أفعلــه. إذ ســأدعو 
الــرب وهــو ســيحّررين. غــر أين لــم أجنــح بشــل فــوري يف املحافظة ىلع 
ري. فــي حــاالت الضعــف اجلســدي والعاطــي، اكنــت دفــااعيت  حتــرُّ
الروحيــة ضعيفــة، فــان روح الضعــف يــأيت يلعَّ ىلع حــني غــّرة. وفــور 

ر وأنــاهل. إدرايك لوجــوده، كنــت أطالــب مــرة أخــرى باتلحــرُّ

ــل  ــراري تلحمُّ ــبب اضط ــر س ــة األم ــم يف بداي ــتطع أن أفه ــم أس ل
ــة اهلل أن  ــن لكم ــك م ــد ذل ــت بع ــي رأي ــتمرة، لك ــاة املس ــذه املعان ه
كثريــن مــن أقــوى خــّدام اهلل مــّروا بمعركــة مســتمرة مــع اخلــوف. مــّر 
بفكــري داود، رجــل الشــجاعة واحلــرب، رئيــس جنــود إرسائيــل، اذلي 
ــرة.  ــه خمــاوف كث ــت دلي ــرب، لكــن اكن ــة بال ــة محيم ــت هل عاق اكن
ــرَّبِّ   ال

َ
ــُت إىِل ْب

َ
ــول داود: »َطل ــال، يق ــبيل املث ــور 34: 4، ىلع س ــي مزم ف

ــَذيِن.« ْنَق
َ
ــاوِِف أ ــْن ُكِّ َمَ ــَتَجاَب ِل، َوِم اْس

َ
ف

ــواع  ــر يف أن ــدأت أفك ــم ب ــاويف.« ث ــر »لك خم ــذا اتلعب ــُت ه تأمل
ــن  ــوف م ــام، اخل ــن الظ ــوف م ــوف: اخل ــن اخل ــة م ــرة خمتلف كث
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املرتفعــات، اخلــوف مــن اإلنســان، اخلــوف مــن الفشــل، اخلــوف مــن 
املــرض، اخلــوف مــن املــوت، اخلــوف مــن األماكــن الضّيقــة، اخلــوف 
مــن األماكــن املفتوحــة أو العاّمــة، اخلــوف مــن املجهــول... وإذا أردت 
قائمــة بهــا لكهــا فســتكون طويلــة جــًدا. ولك واحــد مــن هــذه املخاوف 

حقيــيق بشــل أيلــم ملــن يعــاين منــه.

تذّكــرت أيًضــا وصــف بولــس للضيقــات الــي واجههــا يف 
مكدونيــة. لــم يكــن يتعــرض هلجــوم مــن ادلاخــل فحســب، بــل مــن 
ــاٌت،  ــارٍِج ُخُصوَم ــْن َخ ٍء: ِم ــنَي يِف ُكِّ َشْ َتئِبِ

ْ
ــا ُمك نَّ

ُ
ــا: »ك ــارج أيًض اخل

ــوس 7: 5(. .« )2 كورنث
ُ

ــاوِف ــل َمَ ــْن َداِخ ِم

وأنــا ال أجــرؤ أن أشــّبه نفــي بــداود وبولــس، وهمــا اثنــان مــن 
ــن  ــان م ــا يعاني ــا اكن ــا أنهم ــن بم ــارة. لك ــرب جس ــّدام ال ــم خ أعظ
ــل ألين  ــي بالفش ــم ىلع نف ــًرا أن أحك ــت مضط ــإين لس ــاوف، ف خم

ــل هــذه األمــور. ــا مث ــا أيًض ــرت أن اخت

تعلُّمــُت مــع مــرور الزمــن كيــف أتعامــل مــع هــذا انلــوع مــن 
ــًة  ــا أدركــت وجــود أعــراض اخلــوف املألوفــة آتي اهلجــوم. وايلــوم، لكّم
نَّ 

َ
ــخصيًا: »أل ــا يلّع ش ــا إيّاه ــاوس 1: 7 مطّبًق ــس 2 تيموث ــإين أقتب يلّع، ف

َفَشــِل، )أو »اجلُــن« كمــا يف الرمجــات األخــرى( 
ْ
ــْم ُيْعِطَنــا ُروَح ال

َ
اهللَ ل

َمَحبَّــِة َوانلُّْصــِح )االنضبــاط(.« ثــّم أختــذ موقًفــا مــن 
ْ
ةِ َوال ُقــوَّ

ْ
بـَـْل ُروَح ال

روح اجلـُـن هــذا. وعندمــا أفعــل هــذا، فــإين أنتــرص. إذ يمكــن لــروح 
اجلُــن أن يهامجــي مــن اخلــارج، لكنــه ال يســتطيع أن يدخلــي.
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صراع روحي جوهري

ــاة  ــوم احلي ــر يف مفه ــد اتلفك عي
ُ
ــا أ ــرة وغره ــذه اخل ــي ه جعلت

ــن  ــيح اذلي ــني باملس ــك املؤمن ــا ألوئل ــأظل ىلع ادلوام ممتنً ــيحية. س املس
عرفــت الــرب عــن طريقهــم يف اعم 1941. احرمــت قبوهلــم اذلي 
ــوىح  ــة اهلل امل ــه لكم ــدس بصفت ــاب املق ــاومة للكت ــرف املس ــم يع ل
ــدس  ــاب املق ــرأت الكت ــا ق ــي عندم ــا. لك ــلطة العلي ــا وذات الس به
وواجهــت املشــالك الــي تواجــه املؤمنــني باملســيح، أدركــت أن بعــض 
ــة  ــرشي، ال ىلع لكم ــد الب ــة ىلع اتلقلي ــت مبني ــة اكن ــم العقيدي مواقفه
ــوا يقدمــون صــورة تبســيطية  ــا اكن ــًرا م ــال، كث اهلل. فعــى ســبيل املث
ــد  ــة، وتعمَّ ــودل ثاني ــاة املســيحية: فأنــت حتصــل ىلع اخلــاص وت للحي
ــد يف الــروح القــدس مــع عامــة اتللـّـم بألســنة، وبعــد  يف املــاء، وتعمَّ
ذلــك ال تعــود دليــك أيــة مشــالك! وىلع الرغــم مــن أنهــم لــم يطرحــوا 
 أن هــذا اكن هــو االفــراض الامــن 

ّ
هــذا األمــر برصاحــة كعقيــدة، إال

ــم. ــن تفكره ــر م وراء كث

لكـن هـذا، لألسـف، ال يتفـق مـع وقائـع احليـاة املسـيحية. إذ 
يمكنـي أن أشـهد، مثـل كثريـن غـري، أن املؤمـن ال يعـرف حًقا ما 
د يف الروح القـدس. فعندئذ فقط   بعد أن يتعمَّ

ّ
يه املشـالك الروحيـة إال

يبـدأ بفهـم املعـى الامـل للمات مثـل جتربـة أو اضطهـاد أو قمع من 
أرواح رشيـرة أو رصاع رويح. غـر أن هـذا ال يدعونا إىل اإلحباط، فما 
 أن ننظر إىل مثال يسـوع نفسـه. فبعد أن حـّل الروح القدس 

ّ
علينـا إال



120

خيرجون الشياطني

عليـه وبـدأ خدمته بصفته املمسـوح مـن اهلل، اكنت خرتـه اتلايلة يه 
خـرة رصاع فـردي كثيـف مع إبليس فــي الّرّيـة مدة أربعـني يوًما.

ُقُدِس« )لوقـا 4: 1(، لكنه 
ْ
وِح ال دخـل هذا الـرصاع »ُمْمَتلًِئا ِمَن الـرُّ

وِح «  ةِ الـرُّ خـرج منـه منتـرًصا ىلع إبليس، ودخـل خدمته العامـة »بُِقوَّ
طلقـْت حى يف 

ُ
)اآليـة 14(. لـم تكـن اكمـل قـوة الـروح القدس قـد أ

 بعـد أن واجـه إبليس وهزمـه يف اختبار مبـارش فردي.
ّ
يسـوع إال

يتوجــب ىلع لك واحــد منــا أن يتبــع نمــط يســوع، فــاهلل ال 
ــون  ــدر اذلي نك  بالق

ّ
ــا إال ــن خانل ــدس م ــروح الق ــوة ال ــق ق يطل

فيــه منترصيــن يف رصاعنــا الــرويح مــع إبليــس. لقــد اســتغرق األمــر 
يســوع أربعــني يوًمــا لــي حيــرز انتصــاره، لكنــه اكن يف انلهايــة انتصــاًرا 
ــا. ويتوجــب أن نتبــع نفــس انلمــط ىلع الرغــم مــن أن انتصاراتنــا  لكيًّ
لــن تكــون أبــًدا ىلع نفــس مســتوى انتصــاره. وال يمكننــا أن نتجاهــل 
الــرصاع مــع إبليــس إذا أردنــا أن نــرى إطــاق قــوة الــروح القــدس يف 
حياتنــا. فليــس الــرصاع الــرويح مــن هــذا انلــوع ديلــًا ىلع الفشــل، 

ــل إنــه رشط جوهــري للخدمــة املثمــرة. ب

عندمــا تأّملــت هــذا، فكــرُت بزوجــي يلديــا الــي يه مــع الــرب 
ــت  ــطني، اكن ــات يف فلس ــا يف األربعيني ــُت عليه ــا تعّرف اآلن. فعندم
ــايت  ــن يف حي ــوايت عرفته ــيح الل ــات باملس ــجع املؤمن ــن أش ــدة م واح
ــة،  ــة ثري ــة دانماركي ــن اعئل ــا م ــدرت يلدي ــا. احن ــن تكريًس وأكره
ــه  ــذا لك ــْت ه ــا ترك ــة. لكنه ــة ملدرس ــرة ناجح ــت مدي ــبق أن عمل وس
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وجــاءت إىل فلســطني طاعــًة للــرب، غــر اعرفــة مــا ينتظرهــا هنــاك. 
ــت. ــا فعاش ــت به ــر، فاعتن ــرة حتت ــا صغ ــذت بنتً ويف اعم 1928 أخ

وىلع مــدى الســنوات العرشيــن اتلايلــة رعــت يلديــا داًرا للبنــات 
اللــوايت بــا أب وال أم. عملــت وحدهــا يف جمتمــع تُعتــر فيهــا النســاء 
ــة  ــة أدىن مــن الرجــال. وواجهــت أعمــال شــغب ولصوصي بصــورة اعّم
وِعــوًزا ماديـًـا وظروفـًـا معيشــية بدائيــة ومعارضــة مــن ايلهــود وغرهــم، 
ولكنهــا لــم تراجــع ولــم تزتعــزع قــّط، بــل اســتمرت يف حيــاة االنتصار 
ــدن، أم يف  ــا يف نل ــي واجهته ــرب ال ــد احل ــوط بع ــواء يف ضغ ــك، س تل
ــافر  ــا، أم ويه تس ــه يف رشق إفريقي ــت في ــايلة اذلي عمل ــز اإلرس مرك

مــي يف خدمــي – إىل أن توفيــت يف اعم 1975.

ــبعينيات  ــي الس ــي. ف ــا أدهش ــا يف حياته ــهًدا معّينً ــر أن مش غ
ــهدنا  ر، وش ــرُّ ــني إىل اتلح ــخاص املحتاج ــات األش ــي مئ ــْت م خدم
انتصــارات جميــدة كثــرة. ويف إحــدى املــّرات، وبعــد إحــدى اجللســات 
ــة،  ــا الكنيس ــا نل ــي وّفرته ــقة ال ــن إىل الش ــا اعئدي ــًدا، كّن ــة ج القوي
ــي  ــارت أن تم ــل اخت ــد. ب ــب املصع ــت أن ترك ــا رفض ــن يلدي لك
ــك، أجابــت: »ال  أربعــة ســالم مــن األدراج. وعندمــا ســأتلها عــن ذل

ــد.« ــل مصع ــة داخ ــس بالراح أح

حتّدثنــا يف األمــر أكــر قليــًا، فــروت يل حادثــة تذّكرتهــا وقعــت 
هلــا يف ويه اخلامســة يف ادلانمــارك. اكنــت تلعــب يف خزانــة حتــت ادلرج 
يف بيــت خاتلهــا. وعندمــا رأت خاتلهــا ابلــاب مفتوًحــا أغلقتــه وثبتتــه 
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باملــزالج. وجــدت الفتــاة الصغــرة نفســها ســجينة يف الظــام، فصــارت 
تــرصخ بشــل هســتري وتــرب ابلــاب بعنــف. فجــاءت اخلالــة إىل 
جندتهــا برعــة. لكــن يف تلــك اللحظــات القليلــة جــاء روح خــوف 

مــن األماكــن املغلقــة ىلع مــا يظهــر ودخلهــا.

وعندمــا ظهــرت مشــلة يلديــا إىل انلــور وحّددناهــا ىلع أنهــا روح 
خــوف، صلّينــا مًعــا وحتــّررت بشــل اكمــل، ولــم تواجــه أيــة مشــلة 

بعــد ذلــك مــع املصاعــد.

ر  ــرُّ ــاج إىل حت ــن أن حتت ــها يمك ــا نفس ــا ألن يلدي ــش كان ده
بعــد املســاعدة الــي قدمتهــا يف حتريــر آخريــن كثريــن. لكــن ذلــك 
علّمــي أن علينــا أن نكــون مســتعدين للتجــاوب مــع قيــادة الــروح 
ــو  ــو لــم يكــن ذلــك يناســب اســراتيجيتنا! ول القــدس نلــا، حــى ول
ــاًرا  ــا انتص ــْت يلدي ــا حقق ــاء، مل ــك املس ــا يف ذل ــا ويلدي ــلِّ أن ــم نص ل

ــة. ــك انلاحي ــًا يف تل اكم

ــم أعــد أفاجــأ بوجــود رصااعت ناجتــة عــن أرواح رشيــرة  وهلــذا ل
حــى يف املؤمنــني انلاضجــني. فلقــد تعلّمت، ىلع ســبيل املثــال، أن أحبث 
ــقام  ــراض واألس ــواع األم ــض أن ــرة يف بع ــن أرواح رشي ــاط م ــن نش ع
ــرد، أو  ــرة، أو ال ــاب يف احلنج ــا باتله ــاب أحيانً ــُت أص ــدية. كن اجلس
ــة وأصــّي مــن أجــل الشــفاء دون أي تغــرُّ  ــوب األنفي احتقــان يف اجلي
ــل زوال  ــرض قب ــن امل ــبوعني م ــبواًع أو أس ــل أس ــت أحتم ــح. فكن واض
احلالــة. غــر أين كنــُت يف أحــد األيــام اقــرأ عــن حادثــة دخــول يســوع 
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 . إىل بيــت ســمعان بطــرس، حيــث وجــد محــاة بطــرس مريضــة باحلُــىَّ
ــاَرْت  ــْت َوَص اَم

َ
ــاِل ق َ ــا! َوِف الْ ْتَه

َ
ك ــىَّ َفَرَ ُ ــَر الْ ــا َواْنَتَه َه

َ
ْوق

َ
ــَف ف

َ
َوق

َ
»ف

؟ مــن الواضــح أنــه  ُْدُمُهــْم.« )لوقــا 4: 39(. فلمــاذا ينتهــر يســوع ُحــىَّ تَ
رأى يف تلــك احلــى شــيئًا أكــر مــن جمــرد حالــة جســدية.

، قــررُت  ويف املــرة اتلايلــة اعنيــت فيهــا مــن زاكم مصحــوب حبُــىَّ
هــا كــروح رشيــرة ونلــُت حتريــًرا  أن أتبــع مثــال يســوع. فوقفــت ضدَّ
ــة أســبواًع أو أســبوعني، فقــد   مــن أن تســتمر احلال

ً
ــا جــًدا. وبــدال قوًي

ــن ســاعة. ــع وعرشي انقضــت خــال أرب

ــع يف  ــأين أض ــوع، ف ــن أي ن ــا م ــا أو مرًض ــر ألًم ــني أخت واآلن، ح
اعتبــاري احتمــال أنــه يوجــد روح رشيــر وراءه. وإذا ثبتــت صحــة هــذا 
ــت املشــلة  ــة. وإذا اكن ــر برع ــه اتلحري ــا يتبع ــا م التشــخيص، فغابًل
بســبب حالــة جســدية طبيعيــة، فــإين أصــّي مــن أجــل الشــفاء وأنتظــر 
مــن اهلل أن يســتجيب. وأنــا أيًضــا ممــن ملســاعدة األطبــاء والعاجــات 

عندمــا يقــودين اهلل يف ذلــك االجتــاه.

ــن  ــة ع ــراض ناجت ــد إن لك األم ــول أح ــخف أن يق ــن الس إن م
أرواح رشيــرة. فبعضهــا كذلــك، وبعضهــا اآلخــر ليــس كذلــك. وجيعــل 
هــذا تنميــة القــدرة ىلع اتلميــي أمــًرا مهًمــا لــي نســتطيع معرفــة أيــة 
ــف.  ــذا اتلصني ــارج ه ــا خ ــرة وأيّه ــا أرواح رشي ــببت فيه ــراض تس أم
ويقــّدم نلــا اكتــب الرســالة إىل العرانيــني مفتاًحــا تلنميــة هــذا انلــوع 
ِيــَن بَِســَبِب 

َّ
َبالِِغــنَي، ال

ْ
لِل

َ
َقــوِيُّ ف

ْ
َعــاُم ال ــا الطَّ مَّ

َ
مــن اتلميــي، فيقــول: »وَأ
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ــرْيِ  َ ــنْيَ الْ ــزيِ َب ــًة ىلَعَ اتلَّْميِ َب ــَواسُّ ُمَدرَّ َ ــُم الْ ُه
َ
ــاَرْت ل ــْد َص

َ
ِن ق ــرُّ اتلََّم

ــني 5: 14(. .« )عراني ِّ ــرشَّ َوال

، يتوجــب أن نتغــذى ىلع الطعــام القــوي 
ً

إًذا يوجــد متطلَّبــان. أوال
ــال  ــن خ ــاه اهلل م ــا إيّ ــل اذلي أعطان ــان الام ــب، أي اإلع ل أو الصَّ
اكمــل الكتــاب املقــدس. فاملعرفــة الوافيــة بكلمــة اهلل أمــر جوهــري 
ــا، يتوجــب علينــا أن نمــارس اتلميــي. وهــذا أمــر لــن  يف أهميتــه. ثانيً
ــق  ــن طري ــب، أو ع ــدس فحس ــاب املق ــة الكت ــه بمعرف ــل علي حنص
ــرة.  ــاط األرواح الرشي ــط ىلع إدراك نش ــق فق ــو ال ينطب ــات. وه انلظري
فهــو يتطلــب املمارســة ادلائمــة حلواّســنا الروحيــة يف لك وضــع نواجهــه.

توقيت اهلل

مــررت يف اعم 1994 خبــرة غــر متوقعــة. كنــت مــع جمموعــة مــن 
املؤمنــني املتشــفعني ننتظــر الــرب. وفجــأة، ودون أي عمــل إرادي مــي، 
ارتفعــت يــداي يف اهلــواء وبــدأ جســدي يهــزت يف سلســلة مــن احلراكت 
ــن أن  ــا يمك ــد مم ــر متأك ــراج، غ ــعرت باإلح ــة ش ــنجية. للحظ التش
ــا  ــة: م ــر أهمي ــو األك ــا ه ــي: م ــألت نف ــم س ــرون. ث ــده اآلخ يعتق

يعتقــده انلــاس، أم مــا يريــدين اهلل أن أفعلــه؟

ــع  ــه )ويف واق ــا اكن اهلل يفعل ــظ مل ــلم دون حتفُّ ــررُت أن أستس ق
ــم  ــث ل ــاهلل حبي ــغلني ب ــن منش ــخاص اآلخري ــم األش ــر اكن معظ األم
ــدة  ــنجية ع ــراكت التش ــت احل ــي.( دام ــدث م ــا اكن حي ــوا مل ينتبه
دقائــق، ثــم اســرخيت، وصــار جســدي مرهــًا. فعلمــُت أين حتــررت 
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مــن روح رشيــر، وجــاءت إىل ذهــي لكمــة »َتيَبُّــس.« ثــم أراين اهلل مــى 
ــروح. ــك ال ــل ذل ــف دخ وكي

ــة  ــات الطبي ــت العاج ــد يف اعم 1915، اكن ــا ودلُت يف اهلن عندم
بدائيــة نســبيًّا. وحــني كنــت يف الشــهر اثلامــن عــرش مــن عمــري، رأى 
الطبيــب أن رجــيَّ لــم تكونــا متســاويتني يف الطــول. فوضــع إحداهمــا 
ــري.  ــي ىلع ظه ــن أّم أن تبقي ــب م ــهر وطل ــدة أش ــدة ع ــرة مل يف جب
ونتيجــة ذللــك صــار دليَّ َتيَبُّــس يف بعــض أجــزاء جســي، وعجــزُت 

عــن القيــام حبــراكت جســمية معينــة.

خــال اثلمانــني ســنة الــي تلــت ذلــك، اختــرت سلســلة اكملــة 
مــن الــراكت اإلهليــة: اخلــاص، واملعموديــة يف الــروح، والشــفاء 
املعجــزي، وممارســة مواهــب روحيــة متنوعــة. غــر أن روح اتليبُّــس لــم 
 يف اللحظــة الــي تدخــل فيهــا اهلل يف ســيادته لــي يكشــفه 

ّ
يغــادرين إال

ري، بــدأت أختــر حريــة جديــدة يف احلركة. ويطــرده. واآلن، ومنــذ حتــرُّ

اكنت روث، زوجي اثلانية، شـأنها يف ذلك شـأن يلديا، مشـاِركة نشطة 
مي فــي حترير أشـخاص كثريـن من األرواح الرشيـرة، لكن حياتها يه 
أيًضـا لـم ختُل من رصاع تسـببْت فيـه أرواح رشيرة. وقد تعلَّمنـا أن اهلل يف 

سيادته يكشف نشاط األرواح الرشيرة فــي وقـت خيتـاره هـو.

ــا  ــنوات، كن ــرش س ــن ع ــر م ــل أك ــام قب ــد األي ــاح أح ويف صب
ــدأت روث  ــا نفعــل بانتظــام، ب ــاب املقــدس، كم ــرأ يف الكت جنلــس نق
ــت  ــا اكن ــا عندم ــت هل ــي تعرَّض ــرات ال ــض اتلأث ــن بع ــدث ع تتح
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تمــارس الرشيعــة ايلهوديــة. أخرتــي كيــف أن تفكرهــا تأثــر كثــًرا 
بالفلســفة اإلنســانية املنتــرشة يف اثلقافــة ايلهوديــة. وفجــأة قالــت: »ال 

ــًرا.« ــا رشي ــانية روًح ــفة اإلنس ــذه الفلس ــت ه أدري إن اكن

عندمــا تــرَّأْت روث مــن ذلــك الــروح وأمرتــه بــأن يركهــا، بــدأت 
ــد  ــان ق ــا، ل ــك به ــم أمس ــي ل ــو أن ــر، ل ــع األم ــف. ويف واق ــزت بعن ته
ــتعادت  ــر، اس ــروح الرشي ــرِد ال ــا ُط ــر. وحامل ــارج الري ــا خ ــذف به ق

ــد اهلل. ــّبح وتعب ــدأت تس ــدها وب ــيطرة ىلع جس روث الس

إن مـا أدهـش لكينا هو أن شـيئًا بـدا جتريديًا وذهنيًـا يمكن أن 
يسـبب رد الفعل اجلسـدي القوي ذلـك. وعندما تأملـُت هذا، أدركت 
أن للفلسـفة اإلنسـانية جذوًرا يف الفلسـفة ايلونانية. ويه واحدة من 
القـوى الشـيطانية الرئيسـية العاملـة يف العالـم ايلـوم، وسـتفتح هذه 
 .)Antichrist( »الفلسـفة الطريـق يف نهاية األمـر أمام »ضد املسـيح

ــر  ــال اتلأثُّ ــا يف جم ــرى غره ــرات وأخ ــذه اخل ــن ه ــُت م أدرك
بــاألرواح الرشيــرة، أننــا يف حــرب، ولكمــا كســبنا معــارك أكــر، تعلَّمنــا 
املزيــد عــن أســايلب إبليــس، ورصنــا بهــذا أقــرب إىل االنتصــار الامل 

اذلي أحــرزه يســوع مــن أجلنــا ىلع الصليــب.

ــس يف  ــات بول ــا يف لكم ــي تعلُّمته ــص ادلروس ال ــتطيع أن أخلّ أس
َعــيِّ 

َ
ْســَى ل

َ
ُت َكِمــلً، َولِكــيِّ أ ْو رِصْ

َ
ــُت أ

ْ
ــْد نِل

َ
 ق

ِّ
ين

َ
يْــَس أ

َ
فيلــي 3: 12: »ل

ــوُع.« ــيُح يَُس َمِس
ْ
ــا ال يًْض

َ
ــِي أ

َ
ْدَرك

َ
ــِه أ ْجلِ

َ
ِي أل

َّ
ْدرُِك ال

ُ
أ
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مثال يسوع؟

اجلزء الثالث
سبعة أسئلة

كثـًرا ما أحـاط اخلوف املمـزوج باخلزعبات بموضـوع األرواح 
الرشيرة أو الشـياطني، كما سـبق أن أوضحـت يف مقدمة هذا الكتاب. 
وحيمـل بعـض املؤمنـني باملسـيح أحيانًـا انلظـرة اتلايلـة: »إذا تركـُت 
األرواح الرشيرة وشـأنها، فسـتركي وشـأين!« ولألسـف فإن هذا غر 
صحيـح. فـاألرواح الرشيـرة لن تركك وشـأنك أبـًدا. وكونـك مؤمنًا 
باملسـيح يف حـد ذاتـه ال حيميـك. بـل ىلع العكـس مـن ذلـك، فـإن 

األرواح الرشيـرة جتعـل مـن املؤمنني باملسـيح هدفهـا الرئيي.

إن أفضـل محاية لك يه أن تكتشـف ما يعلنـه الكتاب املقدس 
عـن طبيعـة األرواح الرشيـرة وعملهـا. حينئـٍذ، سـتكون قـادًرا ىلع 

االسـتفادة مـن احلماية الـي يوّفرهـا اهلل لك باإليمان باملسـيح.

ــم  ــص بعال ــا خيت ــة يف م ــئلة معين ــد أس ــه توج ــدت أن ــد وج وق
األرواح الرشيــرة كثــًرا مــا يطرحهــا انلــاس. وســأتناول يف هــذا القســم 

ســبعة مــن هــذه األســئلة:

ما يه الشياطني )ادلايمونيونات(؟ )الفصل اتلايل(

أهو اجلسد أم ادلايمونيونات؟ )الفصل اثلاين عرش(
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كيف تدخل ادلايمونيونات؟ )الفصل اثلالث عرش(

ما هو السحر؟ )الفصل الرابع عرش(

هل ال يزال السحر الطقي اعمًا ايلوم؟ )الفصل اخلامس عرش(

ر مــن أرواح  هــل يمكــن أن حيتــاج املؤمنــون باملســيح إىل اتلحــرُّ
رشيــرة؟ )الفصــل الســادس عــرش(

ــروح القــدس يف آنيــة غــر طاهــرة؟  هــل يمكــن أن يســكن ال
)الفصــل الســابع عــرش(9

ســأقدم جوابًــا عــن لك ســؤال، وســأبنيه ىلع لكمــة اهلل وىلع 
ماحظــي وخــريت الشــخصيتني ىلع مــدى ســنوات كثــرة. وستســاعد 
هــذه األجوبــة يف إزالــة كثــر مــن ســوء الفهــم الشــائع، وســتُِعّدك للجزء 
الرابــع، اذلي ســيعّرفك كيــف تتعامــل مــع هــذه األرواح الرشيــرة. ويف 
نهايــة الفصــول 14، 16، 17 ســتجد شــهادات شــخصية ملؤمنــني باملســيح 

يــروون خراتهــم مــع األرواح الرشيــرة.

ــس  ــرة« بنف ــات، أرواح رشي ــياطني، داميونيون ــر »ش ــتخدم التعاب ــا نس ــر أنن ــو أن تتذك ) 9 ( أرج

ــة  ــع مراجع ــايل، م ــح اللغــوي يف الفصــل الت ــه إىل التوضي ــى يف هــذه األســئلة الســبعة )انتب املعن

ــاين(. ــل الث ــابهة يف الفص ــات مش ماحظ
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الفصل احلادي عشر
ما هي الشياطني )الداميونيونات(؟

حــني يــدرك انلــاس حقيقــة الشــياطني )األرواح الرشيــرة،( يــرز 
يف الغالــب ســؤاالن: أي نــوع مــن املخلوقــات يه؟ ومــا هــو أصلهــا؟

أي نوع من املخلوقات هي؟

دون  روحيــة  اكئنــات  يه  ادلايمونيونــات  أو  الرشيــرة  األرواح 
ــا شــديًدا إىل احتــال  أجســام )أو ُحِرمــْت مــن أجســامها( تتــوق توقً
ــرشي.  ــد الب ــو اجلس ــدو ه ــا يب ــا األول ىلع م ــة. وخياره ــاد ماديّ أجس
ــد  ــى يف جس ــول ح ــتعّدة لدخ ــون مس ــك، تك ــن ذل ــت م ــإن حرم ف

ــا 8: 33-32(. ــر لوق ــوان )انظ حي

يصعــب علينــا أن نســتوعب فكــرة »شــخص« دون جســد. لكــن 
ــا   أن هل

ّ
ــاد، إال ــرة أجس ــس دلى األرواح الرشي ــه لي ــن أن ــم م ىلع الرغ

ــا عامــات وســمات تــدل ىلع امتــاك شــخصية: مجيًع

1( إرادة                                            2( اعطفة

3( ذهن )عقل(                                4( ويع باذلات

5( قدرة ىلع الكام
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1( إرادة

ِي 
َّ

ــيِت ال  بَيْ
َ

ــُع إىِل رْج
َ
ــان: »أ ــن إنس ــرج م ــروح اذلي خي ــول ال يق

َخرَْجــُت ِمْنــُه.« )مــى 12: 44(. فالــروح انلجــس هنــا يمــارس إرادتــه يف 
ــع القــرار خبطــوة تتناســب مــع هــذا القــرار. ــم يُتب ــرار، ث اختــاذ ق

2( عاطفة

ــوَن  ــَياِطنُي يُْؤِمُن ــُل. َوالشَّ ــًنا َتْفَع ــٌد. َحَس نَّ اهللَ َواِح
َ
ــُن أ ــَت تُْؤِم نْ

َ
»أ

وَن!« )يعقــوب 2: 19(. هــذه القشــعريرة عامــة خارجيــة ىلع  َويَْقَشــِعرُّ
اعطفــة قويــة. وكمــا قلــُت، فقــد رأيــت أحيانـًـا، دلى تعامي مــع األرواح 
الرشيــرة، إنهــا ترجتــف أحيانـًـا بعنــف عندمــا تواَجــه بســلطان يســوع. 
وقــد يكــون هــذا إظهــاًرا خارجيًــا خلــوف الــروح الرشيــر املوجــود يف 

داخــل اإلنســان.

3( ذهن )عقل(

تمتلــك األرواح الرشيــرة معرفــة مســتمّدة مــن مصــادر طبيعيــة. 
ــر يف  ــر روح رشي ــرَّض تلأث ــخًصا تع ــوع ش ــه يس ــرة واج ويف أول م
نَــا 

َ
جممــع كفــر ناحــوم، تكلّــم الــروح الرشيــر مــن الرجــل وقــال: »أ

ــد ىلع  وُس اهللِ!« )مرقــس 1: 24(. ومــّر مــا يزي ــدُّ
ُ
ــَت: ق نْ

َ
ــْن أ ــَك َم

ُ
ْعرِف

َ
أ

ســنة تقريبًــا قبــل أن يبــدأ تاميــذ يســوع يدركــون مــا ســبق أن مــّيه 
هــذا الــروح الرشيــر فــوًرا.
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4( وعي بالذات

عندمــا ســأل يســوع الرجــل الواقــع حتــت تأثــر أرواح رشيــرة: »َمــا 
اْســُمَك؟« أجــاب روٌح جنــٌس عــن نفســه، ونيابــًة عــن رفاقــه: »اْســِي 
ــدراًك  ــر م ــروح الرشي ــس 5: 9(. اكن ال ــرُيوَن« )مرق ثِ

َ
ــا ك َن نَّ

َ
ــوُن، أل ُئ ِ

َ
جل

لــل مــن هويتــه وهويــة األرواح الرشيــرة األخــرى الــي ســكنت ذلــك 
الرجــل.

5( قدرة على الكالم

نــرى يف األناجيــل اثلــاث األوىل، وأيًضــا يف ســفر أعمــال الرســل، 
عــدة أمثلــة ىلع أرواح رشيــرة قــادرة ىلع الــكام مــن خــال األجهــزة 
الصوتيــة لألشــخاص اذليــن تســكنهم. إذ يمكنهــا أن جتيــب عن أســئلة 
ة  وجتــري حــواًرا. وحنــن اعدًة مــا نعتــر القــدرة ىلع اتللُّــم عامــة ممــيِّ

مــن عامــات الشــخصية.  

وننتقل اآلن إىل السؤال اتلايل.

ما هو أصلها؟

سمعُت نظريتني رئيسيتني يف ما يتعلّق بأصل األرواح الرشيرة.

ــرُّده  ــس يف تم ــني بإبلي ــاقطني املرتبط ــة الس ــض املائك 1( يه بع
ضــد اهلل.

ــاٍت ُحرمــْت مــن أجســادها. ويه تنتســب إىل  2( يه أرواح خملوق
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جنــس اكن موجــوًدا قبــل آدم وهلــك حتــت دينونــٍة مــا مــن اهلل. وهــذه 
األفــار غــر مذكــورة باتلفصيــل يف الكتــاب املقــدس.

ــة اكفيــة تمّكننــا مــن  ال أعتقــد أن الكتــاب املقــدس يزوّدنــا بأدلّ
إثبــات صحــة أيٍّ مــن هاتــني انلظريتــني، إن اكنــت أحداهمــا صحيحة! 
غــر أنــه ال بــّد يل مــن القــول بنــاًء ىلع خــريت أين أســتصعب االعتقــاد 
ــه  ــا يل أن ــدو واضًح ــاقطون. إذ يب ــة س ــرة مائك ــأن األرواح الرشي ب
حــى املائكــة الســاقطون مــا زالــوا حيافظــون ىلع مســكنهم يف مــان 
ــَماءِ اثلَّاثِلَــِة«  ــَماوِيَّاِت« )أفســس 6: 12(. لكــن ليــس »يف السَّ مــا يف »السَّ
حيــث يســكن اهلل )2 كورنثــوس 12: 2-4(. وهلــذا ال يتفــق مــع الكتاب 
ــا ىلع ســطح  املقــدس أن نقــول إن املائكــة الســاقطني يعملــون دائًم

األرض.

ــاألرض  ــة ب ــات مربوط ــا خملوق ــدو أنه ــرة فيب ــا األرواح الرشي أّم
ــاطها. ــا ونش ــث وجوده ــن حي م

وتُظهــر هــذه األرواح، كمــا واجهتُهــا، اختافـًـا واســًعا يف طبيعتهــا، 
ــان  ــف وجب ــا ضعي ــة. وبعضه ــوة خارق ــف، وهل ق ــاٍس وعني ــا ق فبعضه
حــى إىل درجــة الســخف. ويه خصائــص ال يتوقــع املــرء أن جيدهــا يف 

مائكــة، حــى عندمــا تكــون ســاقطة.

ســأوضح هــذا يف حالــة معينة تعاملــُت معهــا. طلبت مّي امــرأة أن 
أطــرد أرواًحــا رشيــرة مــن زوجهــا. وبعــد أن صليــت معــه لفــرة، أظهر 
ــه  ــي امرأت ــة أخذت ــذه اللحظ ــف. ويف ه ــّوهل إىل العن ــات ىلع حت عام
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ــرايس  ــذف بالك ــه يق ــت، فإن ــون يف ابلي ــا يك ــت: »عندم ــا وقال جانبً
 أقحــم نفــي يف مثــل هــذا الوضــع 

ّ
ــا أال يلّع.« فقلــت نلفــي، مصمًم

ثانيــة: لـِـَم لــْم ختــرين بهــذا قبــل أن تطلــب مــّي أن أصــّي مــن أجلــه؟

بعــد فــرة، ومــع مواصلــي الصــاة مــن أجــل الرجــل، حتــدث مــا 
بــدا أنــه آخــر روح رشيــر يف الرجــل وقــال: »أنــا جنــس.«

ــه،  ــام زوجت ــل أم ــا الرج ــرج به ــئلة أح ــرح أس ــب يف ط ــم أرغ ل
فقلــت ببســاطة: »يــا روح األفــار انلجســة الرشيــر، اخــرج مــن هــذا 
الرجــل!« وشــعرت بــأن تعبــر »األفــار انلجســة« الغامــض لــن يكــون 

حمرًجــا جــًدا.

غر أن الروح الرشير قال: »ليس هذا اسي.«

قلــُت: "ال يهمــي إن اكن هــذا هــو اســمك أم ال. آمــرك بــأن ختــرج 
باســم يســوع!"

ويف نهايــة األمــر خــرج الــروح الرشيــر مــن الرجــل، لكــن مــع 
احتجاجــه: "ليــس هــذا هــو اســي!"

ورأيي أنــه ال يمكــن أن يتــرصف مــاك بهــذه الطريقــة، وال حــى 
املاك الســاقط!

ربمــا يُلــيق األدب ايلونــاين الكاســيي بعــض الضــوء ىلع طبيعــة 
األرواح الرشيــرة. فقــد اعــرف الفيلســوف ســقراط، ىلع ســبيل املثــال، 
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بأنــه اكن هنــاك دايمونيــون يؤثــر يف بعــض ترصفاتــه. ولــم يكــن هــذا 
ادلايمونيــون خيــره قــط ىلع حنــو إجيــايب مــا يتوجــب عليــه أن يفعلــه، 
لكــن اكن حيــّذره بشــل ســلي بأنــه ال يتوجــب عليــه أن يقــوم بأمــور 

معينــة.

ــن  ــة م ــت جمموع ــال، اكن ــبيل املث ــرات، ىلع س ــدى امل ــي إح ف
ــه.  ــوم علي ــط للهج ــوق وختط ــقراط يف الس ــص بس ــخاص ترّب األش
ره هــذا ادلايمونيــون اخلــاص بــه مــن اذلهــاب إىل الســوق يف ذلــك  فحــذَّ

ــوم. ايل

ــوم  ــتخدمة ايل ــر املس ــب اتلعاب ــل حس ــذا العم ــف ه ــا نصّن ربم
بصفتــه عمــل روح ِعرافــة. لكــن ســيكون أمــًرا غــر منســجم مــع 

ــده. ــاقط يرش ــاك س ــقراط م ــه اكن لس ــول إن ــاين الق ــر ايلون الفك

ــة  ــك الرغب ــاك تل ــون دلى أي م ــاد أن يك ــتصعب االعتق أس
ــد  ــكن يف جس ــرة يف الس ــا األرواح الرشي ــف به ــي تتص ــديدة ال الش
ــذا.  ــعاهم ه ــلوا يف مس ــر، إذا فش ــوان كخزي ــد حي ــرشي، أو يف جس ب
فمــن املؤكــد أن هــذا املــان ســيكون بالنســبة ملــاك مــان حبــس أو 

ــّر عــن نفســه مــن خــاهل. ــه أن يع ــا يمكن حجــز، ال مانً

صحيـح أن إبليـس اختـذ بصورة مؤقتـة هيئة حّيـة لغرض معني 
هو إغـراء آدم وحـّواء وإغواؤها ىلع اتلمرد. لكـن انلصوص الاحقة 

فــي الكتاب املقدس توضح أنه لم يسـتمر يشـغل جسـد احلّية.
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ــْيَطاُن  َدَخــَل الشَّ
َ
ومــرة أخــرى يف لوقــا 22: 3-4 تقــول لكمــة اهلل: »ف

ــَف  ْي
َ
ــِد ك ُْن ــوَّاِد اجلْ

ُ
ــِة َوق َهَن

َ
ك

ْ
ــَع ُرَؤَســاءِ ال ــَم َم

َّ
ــوَذا .. َفَمــَى َوتََكل يِف َيُه

ــرورة أن الشــيطان نفســه دخــل  ــْم. « وال يعــي هــذا بال ِْه ُمُه إيِلَ
ِّ
ــل يَُس

يهــوذا.

ــرأة  ــى ام ــوع ش ــف أن يس ــابق كي ــت س ــب يف وق ــف الات يص
ــا         ــٍف« منه ــرة أو »ُروُح َضْع ــا رشي ــرد روًح ــأن ط ــر ب ــة الظه منحني
ــا  ــرأة بأنه ــف امل ــذا، وص ــوع ىلع ه ــق يس ــا علَّ ــا 13: 11(. وعندم )لوق
َة َســَنًة« )اآليــة 16(.  ــْيَطاُن َثَمــايِنَ َعــرْشَ ــْد َرَبَطَهــا الشَّ

َ
»اْبَنــُة إِبْراِهيــَم، ق

ــٍف.« لكــن  ــرأة هــو »ُروُح َضْع ــة امل ــارش حلال اكن الســبب الفعــي املب
ــه مــن إبليــس، فقــد  ــا ومســيَطًرا علي ًه ــروح اكن موجَّ بمــا أن هــذا ال
ــيطان  ــوع إن الش ــال يس ــذا ق ــه. وهل ــيطان نفس ــاطه إىل الش ــِزي نش ُع

ــا.« »َرَبَطَه

ــي  ــة ال ــة اخليان ــيطان عملي ــر الش ــا دبّ ــة، عندم ــس الطريق وبنف
تعــّرض هلــا يســوع، ربمــا عمــل مــن خــال روح رشيــر جعلــه يدخــل 
يهــوذا )ربمــا يكــون روح حســد، حيــث إن يهــوذا اكن مدفــواًع بمحبــة 
ــذا  ــيكون ه ــوذا، فس ــه يه ــيطان نفس ــل الش ــن إذا دخ ــال.( لك امل
ــا  فًــا خاًصً مشــابًها إلغوائــه آدم وحــواء. فــان ظهــوره هلمــا كحّيــة ترصُّ

 لفــرة قصــرة.
ّ
ــُدم إال ــم يَ ل

ــر  ــل مق ــن، يظ ــت الراه ــذا الوق ــى ه ــه ح ــة يه أن ــل احلقيق وتظ
ــماوّيات.« ــماوّية« أو »الس ــواء الس ــه يف »األج ــيطان وقيادت الش
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من األجواء السماويـّة أم مربوطون باألرض؟

ــم  ــي ترج ــة ال ــة ايلوناني ــاين أن اللم ــل اثل ــت يف الفص أوضح
بايلونانيــة  يه  بالعربيــة.[  ]»شــيطان«   »demon« إىل  باإلجنلييــة 
»دايمونيــون« )daimonion(. ويه مشــتقة مــن لكمــة يونانيــة رئيســية 

يه »دايمــون« )daimon(. فمــا هــو »دايمــون؟«

ــرآة  ــوال م ــل األح ــي يه يف أفض ــة، ال ــاطر ايلوناني ــّور األس تص
مرشوخــة، رتبتــني مــن »اآلهلــة« الــي تســكن يف »األجــواء الســماوية« 
أو »الســماويات.« فتُــدىع اآلهلــة الــي تنتــي إىل الرتبــة األىلع »ثيــوس« 
.)demon( أّمــا الرتبة األدىن فتــدىع دايمون .)theoi ومجعهــا( )theos(

ــن يّح  ــل اكئ ــّدد ل ــات يه أن حت ــف ادلايمون ــدى وظائ ــت إح اكن
املصــر اذلي عيَّنتــه هل اآلهلــة العليــا )theoi(. أّمــا ىلع مســتوى أريض 
أدىن، فهنــاك »دايمونيونــات« )daimonions( الــي ترجــم باإلجنلييــة 
ــتوى  ــة ىلع املس ــا اآلهل ــا وتوّجهه ــن عليه ــي تهيم إىل “demons” ال
األىلع. فمــن املحتمــل أن theoi )اآلهلــة( توّجــه هــذه ادلايمونــات الــي 

ــات. ــه ادلايمونيون بدورهــا توّج

قــد يكــون صعبًــا أن نشــّل صــورة واضحــة هلــذه الرتــب اثلاث 
مــن الائنــات الروحيــة، ألن اللغــة تفتقــر إىل املفــردات املطلوبــة. فلمة 
»ثيــوس« )theos( ترجــم بســهولة إىل »هلإ« )god(، وترجــم دايمونيــون 
ــل.  ــذا أفض ــر« وه ــا، أو إىل »روح رشي ــا ذكرن  كم

ً
ــأ ــيطان« خط إىل »ش

ــي يه  ــيطة ال ــة الوس ــن الفئ ــّر ع ــة تع ــة واضح ــد لكم ــن ال توج لك
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»دايمــون.« وهلــذا سأســتخدم يف هــذا الكتــاب نفــس الشــل ايلونــاين 
لللمــة إن دعــت احلاجــة.

ــات تتفقــان مــع مــا  حيتمــل أن فئــي »theoi« )اآلهلــة( وادلايمون
ــا  ــر لكيهم ــاطني.« ومق ــس 6: 12 »رياســات وس ــس يف أفس ــوه بول يدع

ــماوية(. ــواء الس ــَماوِيَّاِت.« )يف األج ــو يف »السَّ ــر ه ــا يظه ىلع م

ــات ىلع  ــد ادلايمونيون ــد اجلدي ــّور العه ــرى، يص ــة أخ ــن ناحي وم
أنهــا مربوطــة بــاألرض يف نشــاطها. وال يوجــد أي إحيــاء بــأي نــزول هلــا 

مــن الســماويات )أو األجــواء الســماوية( أو صعــود إيلهــا.

يصّور نلا يسوع يف مى 12: 43-44 نشاط ادلايمونيون:

يْــَس 
َ
َماِكــَن ل

َ
َســاِن َيَْتــاُز يِف أ

ْ
وُح انلَِّجــُس ِمــَن اإِلن »إَِذا َخــَرَج الــرُّ

ِي 
َّ

ــيِت ال  بَيْ
َ

ــُع إىِل رْج
َ
ــوُل: أ ــمَّ َيُق ــُد. ُث ــًة َوالَ َيِ ــُب َراَح

ُ
ــاٌء، َيْطل ــا َم فِيَه

ــا.« ــا ُمَزيًَّن ُنوًس
ْ
ــارًِغ َمك

َ
ــُدهُ ف َيِ ِت َو

ْ
ــأ ــُه. َفَي ــُت ِمْن َخرَْج

ال توجــد أيــة إشــارة إىل أي نــزول لدايمونيونــات مــن الســماويات 
أو صعودهــا إيلهــا. واللمــة ايلونانيــة املرمجــة إىل »اجتــاز« ال تســتخدم 

 لوصــف حركتــه ىلع ســطح األرض.
ّ
ىلع مــا يظهــر إال

ــدة يف  ــون، متح ــون، دايم ــو، دايموني ــاث: ثي ــات اثل ــذه الفئ فه
ــا حتــت  حــرب ال هــوادة فيهــا ضــد اجلنــس البــرشي. ويه تعمــل مًع
هيمنــة إبليــس لــي تبتــي اجلنــس البــرشي بــكل شــل ممكــن مــن 

ــذاب. ــداع والع ــال األذى واخل أش
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ــوم  ــكنت ذات ي ــات يه أرواح س ــة أن ادلايمونيون ــرض للحظ نلف
أجســام جنــس مــا قبــل آدم، واعشــت حيــاة إثــم وعــدم تقــوى. غــر 
أنــه ليســت دليهــا يف حاتلهــا الراهنــة طريقــة للتعبــر عــن الشــهوات 
ــابقة.  ــادها الس ــا يف أجس ــي طّورته ــاعر ال ــة واملش ــات اجلاحم والرغب
ــن  ــس ع ــن اتلنفي ــا م ــواًع م ــد ن ــا جت ره أنه ــوُّ ــن تص ــر ممك ــه ألم وإن
طريــق اتلعبــر عــن شــهواتها أو رغباتهــا اجلاحمــة مــن خــال أجســام 
ــمات  ــن س ــة م ــمة مهيمن ــن س ــّر ع ــذا أن يع ــأن ه ــن ش ــة. وم برشي
األرواح الرشيــرة، أال ويه توقهــا الشــديد إىل الســكن يف جســد بــرشي 

والعمــل مــن خــاهل.

 تاريــخ 
ّ
علينــا أن نتذكــر أن الكتــاب املقــّدس ال يســّجل إال

اجلنــس املنحــّدر مــن آدم. وهــو يســتخدم يف هــذا الســياق تعبــر أبنــاء 
ــدي  ــي يف ــري« ل ــه »آدم األخ ــوع بصفت ــاء يس ــد ج ــل( آدم. ولق )أو نس
أعضــاء هــذا اجلنــس )1 كورنثــوس 15: 45(. وال يشــر الكتــاب املقدس 
أيــة إشــارة واضحــة إىل وجــود جنــس قبــل آدم. ويتنــاول يج إتــش بمــر 
ــألة  ــذه املس ــألرض« ه ــور األوىل ل ــه »العص )G. H. Pember( يف كتاب

ــه يف اعم 1975(. ــل طباعت ــد أاعد كرجي ــل )اعم 1876، وق باتلفصي

مــن  واحــدة  ادلايمونيونــات  أصــل  نظريــة  أن  أعتــر  وأنــا 
الفرضيــات املمكنــة، لكــي قانــع بــأن ال أجــري مزيــًدا مــن ابلحــث 
ــن  ا، وم ــا اهلل رسًّ ــي يبقيه ــور ال ــض األم ــك بع ــألة. فهنال ــذه املس يف ه
ــة 29: 29(. ــذه األرسار )تثني ــل ه ــل ىلع مث ــاول اتلطف ــق أن حن احلم
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ادلايمونيونــات  انلظريتــني حــول  مــن  أيٌّ  ربمــا ال يكــون 
ــن  ــت م ــا ُحِرم ــاقطة وال أرواًح ــة س ــون مائك ــا تك ــا، ف صحيًح
رنــا لدايمونيونــات  أجســادها تعــود إىل مــا قبــل زمــن آدم. غــر أن تلصوُّ
ــا يف كيفيــة تعاُملنــا معهــا. لقــد واجهــُت أرواًحــا رشيــرة  تأثــًرا عمليًّ
مــن أنــواع كثــرة، لكــن لــم يتكــّون دلي قــط انطبــاع أين تعاملــت 

ــه. ــات مائكّي ــع اكئن م

مــن ناحيــة أخــرى، اكن دلّي قــدر معــنّي مــن االتصــال بمائكــة 
الروحيــة،  واحلــرب  التشــفعية  الصلــوات  مــن خــال  شــيطانية 
ــي                 ــس فـ ــات بول ــو بكلم ــل حن ــف ىلع أفض ــن أن توص ــي يمك وال
َؤَســاءِ،  ْــٍم، بـَـْل َمَع الرُّ يَْســْت َمــَع َدٍم َولَ

َ
ــإِنَّ ُمَصارََعَتَنــا ل

َ
أفســس 6: 12: »ف

ــاِد  ْجَن
َ
ــَع أ ــِر، َم ْه ــَذا ادلَّ ــِة ه َم

ْ
ــِم ىلَعَ ُظل

َ
َعال

ْ
ــَع ُوالَةِ ال ــلَِطنِي، َم ــَع السَّ َم

ــَماوِيَّاِت.« ــِة يِف السَّ وِحيَّ ِّ الرُّ ــرشَّ ال

بينمــا ال يصــّور العهــد اجلديد يســوع أو رســله وهــم »حياربــون« أو 
»يصارعــون« ادلايمونيونــات، لكنهــم واجهوهــا )كمــا قلــت يف الفصــل 

اثلالــث( ومارســوا الســلطان الــازم إلخراجهــا مــن البــرش.

الداميونيونات يف الكتاب املقدس

ــماء  ــت أس ــرش حت ــال الب ــن خ ــها م ــات نفس ــر ادلايمونيون تُظه
خمتلفــة كثــرة. ويف مــا يــي قائمــة بأســماء حمــددة تنطبــق بالفعــل ىلع 
خــذت التســميات اتلايلــة 

ُ
ادلايمونيونــات يف الكتــاب املقــدس. وقــد أ

ــة  ــك، الرمج ــتاين – فانداي ــة بس ــة يه »ترمج ــات عربي ــّدة ترمج ــن ع م
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ــف،  ــاب الرشي ــة الكت ــاة، ترمج ــاب احلي ــة كت ــركة، ترمج ــة املش العربي
ــطة.« ــة املبس ــة العربي الرمج

يف العهد القدمي

روح الغرة/ مشاعر الغرة عدد 5: 14، 30

روح ردي/ روح العداء قضاة 9: 23

روح ردي/ روح رشير 1 صموئيل 16: 14-23؛ 18: 10؛ 19: 9

روح الكذب/ روح كّذاب/ روح 
ضال

1 ملوك 22: 22؛ 2 
أخبار  األيام 18: 22-20

روح يغ/ روح ُدوار/ روح فوىض إشعياء 19: 14

روح ُسبات/ روح ذهول إشعياء 29: 10

روح ايلأس إشعياء 61: 3

روح الزىن هوشع 4: 12؛ 5: 4

روح جنس/ روح الرش زكريا 13: 2
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يف العهد اجلديد
روح أخرس/ روح جنس )أّدى إىل ابلكم(/ روح 

رشير )أّدى إىل اخلرس( مرقس 9: 17

روح أخرس أصم/ أخرس أطرش/ روح )أّدى إىل 
اخلرس والطرش( مرقس 9: 25

روح ضعف/ روح رشير )روح أّدى إىل املرض( لوقا 13: 11
روح ِعرافة/ روح عّراف )روح جيعلها تعلم 

الغيب(/ روح تبصر أعمال 16: 16

أراوح مضِلّة )مضلّلة( 1 تيموثاوس 4: 1

روح الفشل/ اجلُن 2 تيموثاوس 1: 7
روح الضال 1 يوحنا 4: 6

داميونيونات أخرى
ــاب  ــن الكت ــوذة م ــابًقا واملأخ ــورة س ــماء املذك ــة إىل األس باإلضاف
ــا  ــات واجهته ــرى دلايمونيون ــماء أخ ــض أس ــأضيف بع ــدس، س املق

ــخصيًا: ش
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يف جمال الضعف اجلسدي

اتلهاب املفاصل                                   الربو

الرطان                                              الشلل

الرصع                                                 آالم الرأس

الصداع انلصي )الشقيقة(                  اجللطات ادلموية

اتلهاب اجليوب األنفية

يف جماالت أخرى أكثر عمومية

الزىن                                                    اخلوف من االحتجاز

االنتقاد                                               خيبة األمل )اإلحباط(

احلسد                                                 مجوح اخليال

انلميمة                                                ايلأس

ابلغض                                                العجز اجلني

العادة الّرية                                       القتل

االحنراف اجلني                                اتلمرد

الرفض                                                اتلديُّن
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الشفقة ىلع اذلات                         اتلوتر 

االنتحار                                       العنف

السحر

ــوُّع نشــاط  ليســت القائمــة الســابقة شــاملة، لكنهــا تشــر إىل تن
ادلايمونيونــات. إذ توجــد حتــت تــرصف الشــيطان ىلع مــا يبــدو أعــداد 

هائلــة مــن ادلايمونيونــات الــي يهاجــم بهــا البــرش ويعذبهــم.

واآلن سننتقل إىل السؤال اثلاين من أسئلتنا السبعة.  
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الفصل الثاني عشر
أهو اجلسد أم الداميونيونات10 2

خضــع اإلنســان منــذ ابلدايــة، منــذ أن تّمــرد ىلع اهلل، إىل قّوتــني 
ُ
أ

روحيتــني رشيرتــني، همــا اخلطيــة وادلايمونيونــات.

ــا.  ــاس مجيًع ــا ىلع انل ــّد تأثره ــث امت ــمويل حي ــة ش ــر اخلطي وتأث
وا 

ُ
ــأ ْخَط

َ
ــُع أ َِمي ــان، »اجلْ ــاة اإلنس ــوايح حي ــل لك ن ، أي يتخل

ّ
ــو لك وه

ْعَوَزُهــْم َمْــُد اهللِ« )روميــة 3: 23(. جّنســت اخلطيــة اجلنــس البــرشي 
َ
وَأ

ــا. ــخصية فرديً ــن لك ش ــة م ــة إىل لك ناحي كل باإلضاف

ــي  ــانية ال ــخصية اإلنس ــدىع الش ــد، ت ــد اجلدي ــاب العه يف كت
ََســَد«  »اجلْ أو  َعتِيــَق« )روميــة 6: 6( 

ْ
ال َســاَنَنا 

ْ
»إِن أفســدتها اخلطيــة 

ــق إىل الطبيعــة املتمــردة  ــة 5: 24(. يشــر تعبــر اإلنســان العتي )غاطي
ــب آدم أي  ــم ينج ــه األول، آدم. ل ــن أبي ــا ع ــد مّن ــا لك واح ــي ورثه ال
 عندمــا اكن يف حالــة تمــرد ضــد اهلل. هلــذا، يوجــد يف لك واحــد 

ّ
أبنــاء إال

ــردة. ــة متم ــل آدم طبيع ــن نس م

ــة،  ــامنا املاديّ ــياق إىل أجس ــذا الس ــد« يف ه ــر »اجلس ــر تعب ال يش

 )10 ( سنبدأ بناًء عى الفصل السابق باستخدام كلمة »داميونيون« وجمعها »داميونيونات« بشكل 

أكرث،  للداللة عى ما يرتجم عادة »شيطان« أو »شياطني.« )demons, demon(. وهي كام ذكرنا 

األرواح الريرة أو النجسة.
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لكــن إىل الطبيعــة الفاســدة الــي يه جــزء من املــراث اذلي وصــل إيلنا 
عنــد الــوالدة. وســأقوم، ألغــراض عمليــة، باســتخدام هذيــن اتلعبريــن: 
اإلنســان العتيــق واجلســد، بشــل تبــاديل، إذ يصــف لك منهمــا طبيعتنــا 

الفاســدة الســاقطة اآلثمــة.

وىلع الرغــم مــن أن مشــلة اخلطيــة شــمويلة، إال أن مشــلة 
ادلايمونيونــات ليســت كذلــك. فقــد وقــع أعضــاء كثــرون من جنســنا 
البــرشي الســاقط حتــت تأثــر قــوة ادلايمونيونــات، لكــن ليــس لكهــم. 
ــم  ــات. فلــو ل ــة وادلايمونيون ــه توجــد صلــة وثيقــة بــني اخلطي غــر أن
خيطــئ اجلنــس البــرشي منــذ ابلدايــة، ملــا كّنــا ضعفــاء أمــام هجومهــا 

علينــا.

رشح يل اعلــم بالكيميــاء احليويــة ذات مــرة: »تهاجــم خايــا 
ــك اجلســم  ــة اجلســم البــرشي باســتمرار. وعندمــا يكــون ذل رسطاني
صحيًــا يقــوم جهــاز املناعــة بتحديــد هــذه اخلايــا الرطانيــة وقتلهــا، 
ــرض أو  ــم م ــف اجلس ــن إذا أضع ــم، لك ــؤذي اجلس ــدر أن ت ــا تق ف
صدمــة اعطفيــة مــا، ال يســتطيع هــذا اجلهــاز أن يــؤدي وظيفتــه بشــل 
فّعــال. ويمكــن أن يتطــور شــل مــا مــن أشــال الرطــان يف مــان 

ــك.« مــا يف اجلســم نتيجــة ذلل

ــن  ــرء. لك ــزو امل ــتمر إىل غ ــل مس ــات بش ــى ادلايمونيون تس
عندمــا يكــون ذلــك الشــخص صحيًحــا روحيًّــا، فــإن »جهــاز املناعة« 
ــادرة ىلع  ــون ق ــا تك ــا، ف ــات ويهامجه ــّي ادلايمونيون ــه يم يف داخل
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ــدم  ــواع ع ــن أن ــوع م ــن أي ن ــه. لك ــيطرة علي ــه أوالس ــال إيل االنتق
الســامة الصحيــة أو الضعــف العاطــي جيعــل املــرء معرًَّضــا وضعيًفــا 

ــات. ــوم ادلايمونيون ــام هج أم

العالج لكل نوع مشكلة

التشــخيص الســليم ذو أهميــة جوهريــة يف املجــال الــرويح، 
كمــا هــو املجــال اجلســي. وهلــذا فــإن مــن الــروري دلى مواجهتنــا 
ملشــالكنا أو مشــالك اآلخريــن أن نعــرف مــا اذلي نتعامــل معــه. أهــو 
اجلســد )اإلنســان العتيــق( أم ادلايمونيونــات؟ إن هلــذا الســؤال أهميــة 

ــف. ــا خمتل ــل منه ــاج ل ــة ألن الع حيوي

فعــاج اجلســد هــو الصلــب. لقــد ألــى املســيح بموتــه كذبيحــة 
ــس  ــا اجلســدية. ويذكــر بول ــة يف طبيعتن ىلع الصليــب أي حــق للخطي
ــاَنَنا  َس

ْ
نَّ إِن

َ
ــَذا: أ ــنَي ه ــول: »اَعلِِم ــة فيق ــة تارخيي ــر كحقيق ــذا األم ه

ــة 6: 6(. ــُه« )رومي ــَب َمَع ــْد ُصلِ
َ
ــَق ق َعتِي

ْ
ال

لكــن يتوجــب أن يطّبــق لك واحــد مّنــا الصليــب بشــل شــخيص 
ىلع طبيعتــه اجلســدية. وهلــذا يقــول بولــس يف غاطيــة 5: 24: »َولِكــنَّ 
ــَهَواِت.« وحاملا  ْهــَواءِ َوالشَّ

َ
ََســَد َمــَع األ ُبــوا اجلْ

َ
ــْد َصل

َ
َمِســيِح ق

ْ
ِيــَن ُهــْم لِل

َّ
ال

ــدى  ــردد ص ــا أن ن ــب، يمكنن ــخيص للصلي ــق الش ــذا اتلطبي ــوم به نق
نَــا، 

َ
ْحَيــا الَ أ

َ
أ
َ
َمِســيِح ُصلِْبــُت، ف

ْ
لكمــات بولــس يف غاطيــة 2: 20: »َمــَع ال

ــدية،  ــا اجلس ــاج طبيعتن ــو ع ــب إًذا ه .« فالصل ــا يِفَّ ــيُح حَيَْي َمِس
ْ
ــِل ال بَ

وهــو عــاج جيــب أن يطّبقــه لك واحــد فينــا بشــل شــخيص.
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أّمــا العــاج يف مــا يتعلــق بادلايمونيونــات – وكمــا ظهــر يف خدمــة 
يســوع – فهــو َطرْدهــا.

وليــس هــذان العاجــان تباُديلــني. إذ ليــس ممكنًــا طــرد اجلســد، 
وليــس ممكنًــا صلــب روح رشيــر.

ــل  ــه يف الفص ــأس اذلي وصفت ــن ايل ــايت م ــر معان ــا أتذك عندم
الرابــع، أدرك أن تلــك يه الغلطــة الــي كنــت أرتكبهــا. كنــت أحاول 
أن أطّبــق الصلــب – وهــو عــاج للجســد – يف حــني أين كنــت أتعامــل 
ــلي  ــُت مش ــا فهم ــرده. وحامل ــو أن أط ــاج ه ــر، والع ــع روح رشي م

رت. ــم، حتــرَّ وطّبقــت العــاج املائ

ــخاًصا  ــت أش ــا رأي ــة عندم ــلة معكوس ــا املش ــت أيًض وواجه
حياولــون أن يطّبقــوا ىلع اجلســد العــاج املائــم فقــط لــألرواح 

الرشيــرة.

ــدك أن  ــس، أري ــا أخ برن ــال يل: »ي ــوم وق ــل ذات ي ــاء إيّل رج ج
ــي.« ــًرا م ــا رشي ــرج روًح خت

فسأتله: »كيف يؤثّر فيك هذا الروح الرشير؟«

أجــاب: »ال أســتطيع أن أتفاهــم مــع زوجــي. وال يوجد أي انســجام 
» . بيننا

اســتمعت إيلــه باهتمــام وهــو يصف كيــف يؤثــر غياب االنســجام 
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ــك  ــد أن في ــر: »ال أعتق ــة األم ــُت هل يف نهاي ــا. فقل ــا يف عاقتهم بينهم
روًحــا رشيــًرا حيتــاج إىل طــرد. فمــا حتتاجــه هــو تطبيــق الصليــب ىلع 

طبيعتــك اجلســدية.

غــر أنــه اكن واضًحــا أن جــوايب لــم يُرِْضــه. فقــد نظــر إىل اتلحــّرر 
ــل  ــل حم ــن أن حي ــا« يمك ــا رسيًع ــه »عاًج ــر بصفت ــن روح رشي م

ــة، َمَهمــة صلــب جســده. ــة املؤمل الَمَهم

الصلــب هــو العامــة املمــية ألوئلــك اذليــن ينتمــون إىل املســيح. 
فليــس اهلل مهتًمــا بعضويتنــا يف الكنيســة أو اســم الطائفــة الــي ننتــي 
ــاة  ــم يف احلي ــرى إن اكن أســلوبنا اجلســدي القدي ــا. وهــو ينظــر ل إيله
قــد انتــى عنــد ســفح الصليــب. والصلــب مؤلــم دائًمــا، لكنــه بّوابــة 

احليــاة اجلديــدة.

اإلنسان العتيق واإلنسان اجلديد

حــى بعــد تطبيــق عــاج الصليــب يلغــّر حياتنــا، يظــل رضورًيــا 
ــا.  ــق« خاضًع ــان العتي ــيق »اإلنس ــي نُب ــا ل ــا ذاتيً ــارس انضباًط أن نم
ــْد ُمتُّــْم وََحَياتُُكــْم 

َ
نَُّكــْم ق

َ
يقــول بولــس للمؤمنــني يف كولــويس 3: 3: »أل

ِميُتــوا 
َ
أ
َ
َمِســيِح يِف اهللِ.« لكنــه يقــول يف اآليــة اخلامســة: »ف

ْ
ٌة َمــَع ال ُمْســتَِرَ

ــْهَوَة الرَِّديَّــَة،  َهــَوى، الشَّ
ْ
نَــا، انلََّجاَســَة، ال ْرِض: الزِّ

َ
ــيِت ىلَعَ األ

َّ
ْعَضاَءُكــُم ال

َ
أ

ــؤويلة  ــا مس ــد فين ــدى لك واح ــاِن« ف
َ
ْوث

َ
ــاَدةُ األ ــَو ِعَب ِي ُه

َّ
ــَع ال َم الطَّ

ــا. مســتمرة يف اإلبقــاء ىلع »اإلنســان العتيــق« مّيتً
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لكــن مــوت »اإلنســان العتيــق« هــذا ال يشــل املرحلــة انلهائيــة 
يف العمليــة. إذ بعــد هــذا، يتوجــب علينــا أن نلبــس »اإلنســان اجلديــد 
اذلي يتجــدد للمعرفــة حســب صــورة خالقــه.« فقــد جعلــت ذبيحــة 
املســيح ىلع الصليــب إجــراء عمليــة املبادلــة أمــًرا ممكنًــا. فقــد ُصلــب 

»إنســاننا العتيــق« مــع املســيح، لــي حييــا »اإلنســان اجلديــد« فينــا.

ــة  ــع بمناع ــل يتمت ــل اكم ــة بش ــور الصّح ــم املوف ــا أن اجلس وكم
ــد« يف املســيح  ــإن »اإلنســان اجلدي ــك ف ــة، كذل ــا الرطاني ضــد اخلاي
ــات. غــر أن معظــم املؤمنــني  ــع بمناعــة ضــد نشــاط ادلايمونيون يتمت
باملســيح لــم يصلــوا بعــد إىل هــذه احلالــة مــن الصحــة الروحيــة اتلامــة. 
ويف خــريت الشــخصية املحــدودة، ينبــي يلّع أن أقــول إين قابلــت عــدداً 
ــاط  ــام نش ــاء أم ــدوا ضعف ــم يب ــن ل ــني اذلي ــن املؤمن ــبيًا م ــًا نس قلي

ــات. ادلايمونيون

ــان  ــخيص الرط ــن تش ــًا م ــرى مث ــرة أخ ــتيق م ــا أن نس يمكنن
ــدية  ــة جس ــة صحي ــوا يف حال ــاس ليس ــم انل ــا أن معظ ــه. بم وعاج
يتمتعــون فيهــا بمناعــة مــن اخلايــا الرطانيــة، فــإن مــن الــروري أن 
يقــوم العلمــاء بإجــراء ابلحــوث. وأن يكتســب األطّبــاء لك املعلومــات 
املتوّفــرة. فمــن شــأن هــذا أن يمكّنهــم مــن تشــخيص وجــود الرطــان 

ووصــف العــاج املائــم.

ــون  ــم املؤمن ــة إىل أن يتعلّ ــة ملّح ــد حاج ــة، توج ــس الطريق بنف
باملســيح لك مــا يســتطيعون عــن طبيعــة ادلايمونيونــات وعملهــا. وهــذه 
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ــتطيع أن  ــا يس ــد مّن ــن أح ــا م ــه م ــني، ألن ــل املؤمن ــة ل ــة ُمهم املعرف
ــات. غــر أن هــذا  ــه يتمتــع بمناعــة ضــد هجــوم ادلايمونيون يزعــم أن
ــيحيني يف  ــني املس ــن والعامل ــراعة والارزي ــاص لل ــو خ رضوري ىلع حن
ــا للعــون. فبغــر هــذه  حقــل اإلرشــاد اذليــن يلجــأ إيلهــم انلــاس طلبً
ــليم أو  ــخيص س ــراء تش ــن إج ــب م ــن يف الغال ــن نتمك ــة، ل املعرف
تطبيــق العــاج املناســب، كمــا ســبق وقلنــا يف الفصــل اخلامــس. ولــن 

ــا. نتمكــن مــن مســاعدة انلــاس حًق

فمــن دون »مســبار« اتلميــي، ال يمكننــا أن نســتخدم »ُكاَّب« 
اتلحريــر بشــل فّعــال )وكمــا ســبق أن قلــت، ســأقدم تعليمــات عمليــة 

ــا.( ــات واتلعامــل معه ــع لتشــخيص نشــاط ادلايمونيون يف اجلــزء الراب

واآلن نلنتقل إىل السؤال اثلالث من أسئلتنا السبعة.
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الفصل الثالث عشر
كيف تدخل الداميونيونات؟

عملــُت لفــرة مــا يف اخلمســينات مــع أخّصــايئ طــّي مؤمــن اكن 
ــة.  ــرة الروحي ــن اخل ــة م ــواٍح خمتلف ــة يف ن ــر اعدي ــرة غ ــع ببص يتمت
وقــد علّــق تعليًقــا مــا زلــت أذكــره. قــال يل: »تذكــر أن إبليــس خيتــار 
أضعــف حلظــة وأضعــف مــان.« وســوف أطّبــق هــذا املبــدأ يف حماولــة 
اإلجابــة عــن الســؤال اثلالث يف مــا يتعلـّـق بعالــم ادلايمونيونــات: كيف 

ــات؟ تدخــل ادلايمونيون

ــا  ــن به ــي يمك ــرق ال ــل الط ــامل ل ــم رشح ش ــة تقدي إن حماول
ــذا  ــال ه ــاوز جم ــر يتج ــان أم ــاة إنس ــل يف حي ــات أن تدخ لدايمونيون
ــة  ــف أو أمكن ــات ضع ــة للحظ ــبعة أمثل ــأذكر س ــذا س ــاب. هل الكت
ــن  ــرش م ــل الب ــل إىل داخ ــات أن تدخ ــادت ادلايمونيون ــف اعت ضع

ــا. خاهل

1.  خلفية اعئلية يف جمال ممارسة السحر أو ادليانات الزائفة

2.  تأثرات سلبية أخرى قبل الوالدة

3.  ضغوط يف مرحلة الطفولة املبكرة
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4.  صدمات اعطفية أو ضغوط اعطفية متواصلة

5.  أعمال أو اعدات آثمة

6.  وضع األيدي

7.  لكمات بّطالة

نلدرس لك واحدة من نوايح الضعف هذه:

1.  خلفيــة عائليــة يف جمــال ممارســة الســحر أو الديانات 
الزائفة

حيــذر الــرب يف خــروج 20: 3-5 مــن العواقــب الرشيــرة إذا انغمــس 
انلــاس يف عبــادة األوثــان أو ادليانــة الزائفــة:

ــَك تِْمَثــاالً َمْنُحوتـًـا، 
َ
َمــاِم. الَ تَْصَنــْع ل

َ
ْخــَرى أ

ُ
ــَك آلَِهــٌة أ

َ
»الَ يَُكــْن ل

ــُت،  ْ ــْن حتَ ْرِض ِم
َ
ــا يِف األ ــْوُق، َوَم

َ
ــْن ف ــَماءِ ِم ــا يِف السَّ ــا ِممَّ ــوَرةً َم َوالَ ُص

 
ِّ

ين
َ
، أل ــنَّ ــنَّ َوالَ َتْعُبْدُه ُه

َ
ــُجْد ل ْرِض. الَ تَْس

َ
ــِت األ ْ ــْن حتَ ــاءِ ِم َم

ْ
ــا يِف ال َوَم

ــِل  ي ِ
ْ

ــاءِ يِف اجل ْبَن
َ
ــاءِ يِف األ ــوَب اآلبَ ــُد ُذنُ َتِق

ْ
ف
َ
ــوٌر، أ ــَك إٌِل َغُي ــرَّبَّ إِلَه ــا ال نَ

َ
أ

». ــِيَّ ــْن ُمْبِغ ــِع ِم ِــِث َوالرَّاب اثلَّال

حيــّذر اهلل مــن لك أنــواع العبــادة الوثنيــة أو مــن أي انغمــاس آخــر 
ــذه  ــرة هل ــب الرشي ــد العواق ــن أن تمت ــة. ويمك ــة« زائف ــادة »آهل يف عب
اخلطايــا املعنيــة إىل أربعــة أجيــال. ويعطينــا العــد العكــي إىل أربعــة 

أجيــال أربعــة مســتويات مــن األســاف:
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الوادلان        2  

اجلّدان واجلّدتان     4  

أجداد وجدات األبوين    8  

   16 أجداد وجدات اجلدين     

30 املجموع      

ــى  ــخًصا، أو ح ــني ش ــؤالء اثلاث ــن ه ــون أي م ــن أن يك يمك
لكهــم، قنــوات تعّرضنــا مــن خاهلــا إىل تأثــر شــيطاين. وأنــا أشــك إن 
ــم  ــا ضمــان أن أحــد هــؤالء األســاف اثلاثــني ل اكن بمقــدور أّي مّن

ــة الزائفــة أو الســحر. ــا يف شــل مــن أشــال ادليان يشــرك يوًم

ويمكــن أن يبــدأ تأثــر العبــادة الزائفــة أو الســحر بينمــا حنــن يف 
أحشــاء أمهاتنــا. فليــس أضعــف أو أكــر عجــًزا مــن جنــني! واجلنــني 
معتِمــد تماًمــا ىلع وادليــه يف احلمايــة. ويوفــر اآلبــاء واألمهــات اذليــن 
يتقــون اهلل تلــك احلمايــة، أّمــا أوئلــك اذليــن هلــم هــذه اخللفيــة مــن 
ــحر،  ــال الس ــن أش ــل م ــة ش ــة بممارس ــة املصحوب ــادة الوثني العب
فيعّرضــون أطفاهلــم إىل نفــس املؤثــرات الروحيــة العاملــة يف حياتهــم.

وقــد اكتشــفت أنــه اغبًلــا مــا يكــون هــؤالء األطفــال معّرضــني 
ــذا ىلع  ــق ه ــم. وينطب ــن الرح ــم م ــل خروجه ــات قب ــر ادلايمونيون تلأث
ــة  ــات الرشقي ــض ادليان ــات بع ــن خلفي ــخاص م ــاص ىلع أش ــو خ حن
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مثــل اهلندوســية وابلوذيــة، أو أيــة ديانــة زائفــة أخــرى مثــل املاســونية 
ــة  ــادات الزائف ــألة العب ــايل مس ــل اتل ــأتناول يف الفص ــة. وس واملورموني

ــل أكــر. بتفصي

2.  تأثريات سلبية أخرى قبل الوالدة

قــد تؤثــر قــوى ســلبية أخــرى يف طفــل غــر مولــود وتعّرضــه إىل 
ــو يف  ــه وه ــا أو تكره ــن ابنه ــتاء أم م ــد تس ــات. فق ــر دايمونيون تأث
الرحــم. فربمــا ال تكــون األم مزتوجــة، أو ربمــا يكــون األب غــر ويف 

وغــر مســؤول، أو ربمــا ال ترغــب األم يف أن تنجــب طفــًا.

ــا  ــه وبعده ــل والدت ــل قب ــا الطف ــوق إيله ــي يت ــور ال ــن األم وم
املحبــة. فعندمــا ال يشــعر باملحبــة، فإنــه يشــعر بأنــه غــر مرغــوب فيــه. 
ــال  ــودل أطف ــض، وي ــو الرف ــق، ه ــرح أعم ــدوره إىل ج ــذا ب ــه ه ويعّرض

ــم بالفعــل روح رفــض. ــرون وفيه كث

ــن  ــًدا م ــًرا ج ــدًدا كب ــدة ع ــات املتح ــرة يف الوالي ــت ذات م قابل
ــا  ــض. وعندم ــن الرف ــون م ــة يعان ــة معين ــة عمري ــخاص يف فئ األش
راجعــت تواريــخ والدتهــم، اكتشــفت أنهــا تــراوح مــا بــني اعم 1929 
و 1934. وهــو زمــن يتذّكــره األمريكيــون األكــر ســنًّا بصفتــه وقــت 
الكســاد العظيــم اذلي أصــاب الواليــات املتحــدة بأســوأ حالــة اقتصادية 
يف تارخيهــا. فأدركــت أن األمهــات اللــوايت كــّن جيــدن صعوبــة يف ذلك 
الوقــت يف تغطيــة مصاريفهــن اســتأن مــن فكــرة مــيء شــخص آخــر 
ســيحتاج إىل إطعــام. ربمــا عــّرن عــن هــذا الــرأي رصاحــة، وربمــا لــم 
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ينطقــن بــه، لكــن الشــخصيات الصغــرة احلساســة يف الرحــم أحّســت 
ــه وجــاءت حاملــة روح رفــض. وهــذا جمــرد واحــد مــن كثــر مــن  ب

ادلايمونيونــات الــي يمكــن أن تؤثــر يف طفــل غــر مولــود.

ــت  ــد ودلت يف اعم 1930، واكن ــك. فق ــال ىلع ذل ــي روث مث وزوج
الطفــل اثلامــن يف العائلــة. اكن أبواهــا فاحــني جياهــدان مايلًّــا بســبب 
ــي  ــة ال ــل املنطق ــاف اذلي جع ــة إىل اجلف ــادي باإلضاف ــود االقتص الرك
ــت روث  ــني آمن ــر األربع ــار.« ويف عم ــىَّ »واعء الغب ــا تس ــت فيه اعش
ــد  ــاء. وق ــروح القــدس ويف امل ــدت يف ال ــاص وتعّم فحصلــت ىلع اخل
دخلــت يف خدمــة الــرب فعــًا قبــل أن نــزتوج يف اعم 1978، غــر أنهــا 
اكنــت يف معركــة مســتمرة مــع الرفــض إىل أن تــّم تميــي الــروح الرشيــر 
ــا يف  ــّا يهامجه ــرس ئل ــوم أن حت ــى ايل ــا ح ــب عليه ــرده. ويتوج وط

حلظــة ضعــف.

3.  ضغوط يف مرحلة الطفولة املبكرة

ةُ َواتلََّحــزُُّب، )أو  َغــرْيَ
ْ
حتّذرنــا لكمــة اهلل يف يعقــوب 3: 16: »َحْيــُث ال

ــٍر  ْم
َ
ــاك( َوُكُّ أ ــِويُش )أو االرتب ــاَك التَّْش ــاء اذلات( ُهَن ــي إىل إرض الس

َرِديٍء.«

ــني، أو  ــني الزوج ــر ب ــزاع امل ــا ال ــي يمزقه ــة ال ــوت املرشوخ ابلي
ــا لألبنــاء، توّفــر جــًوا مغرًيــا  الــي ال جيــد فيهــا اآلبــاء واألمهــات وقتً
ــار إىل  ــال الصغ ــم األطف ــر معظ ــرة. ويفتق ــاط أرواح رشي ــور نش حلض
ــذا  ــل ه ــام مث ــود أم ــة للصم ــة الروري ــة والروحي ــااعت العاطفي ادلف
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ــرة. ولقــد الحظــُت شــخصيًا، كمــا ســبق  الضغــط مــن األرواح الرشي
ــدأ يف  ــات تب ــر ادلايمونيون ــة بتأث ــالك املتعلق ــم املش ــت، أن معظ أن قل

ــة. الطفول

ــول، أو  ــا ىلع الكح ــا األب مدمنً ــون فيه ــي يك ــات ال ويف العائ
قاســيًا ومهيمنًــا، أو عنيًفــا ومســيئًا، اغبًلــا مــا ينشــأ دلى ابلنــات بغــض 
شــديد للرجــال، ممــا يفتــح ابلــاب أمــام روح ابلغــض. وينطبــق هــذا ىلع 
حنــو خــاص إذا اكن األب قــد أســاء إىل بناتــه جنســيًّا. واغبًلــا مــا خطــر 
ببــايل أن هــذا ربمــا اكن الســبب اجلــذري ملشــالك أســتر )املذكــورة يف 
ــي  ــة ال ــيطرة القوي ــذا الس ــّر ه ــن أن يف ــادس(. ويمك ــل الس الفص

اكنــت لــروح ابلغــض عليهــا.

ومــن بــني ادلايمونيونــات األخــرى الــي تســتغل اعدة مثــل هــؤالء 
األطفــال أرواح الرفــض والغضــب واخلــوف واتلمــرد واتلعاســة والوحدة 
واالكتئــاب وأحيانـًـا االنتحــار. يف الغــرب، هنــاك دائًمــا تزايــد يف عــدد 
ــف  ــدة تضاع ــات املتح ــني. ويف الوالي ــني املراهق ــار ب ــوادث االنتح ح
عــدد املنتحريــن بــني الشــباب ثــاث مــّرات بــني اعم 1952 و 1992. 
ويف اعم 1992 مــات بســبب االنتحــار عــدد املراهقــني أكــر مــن عــدد 
أوئلــك اذليــن ماتــوا مــن أمــراض الرطــان وأمــراض القلــب واإليــدز 
ــة  ــزا وذات الرئ ــة وفقــر ادلم واألنفلون ــوالدة واذلحبــة القلبي ــوب ال وعي
ــا فتــح  جمتمعــني! وأنــا أرى أن روح الرفــض يف لك هــذه احلــاالت تقريبً

ابلــاب أمــام روح االنتحــار.
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4.  صدمات عاطفية أو ضغوط عاطفية متواصلة

ــات  ــاء املؤمن ــرس 3: 6 أن النس ــرس يف 1 بط ــول بط ــرشح الرس ي
ُتــنَّ  ــيِت رِصْ

َّ
باملســيح قــد يصبحــن مؤّهــات ألن يــرصن بنــات ســارة »ال

ــَة.« حتمــل اللمــة  َتَّ ــا الْ
ً
ْوالََدَهــا، َصانَِعــاٍت َخــرْيًا، وََغــرْيَ َخائَِفــاٍت َخْوف

َ
أ

ايلونانيــة املرمجــة إىل »خــوف« هنــا مــدى واســًعا مــن املعــاين. يعــّرف 
أحــد القواميــس تلــك اللمــة بأنهــا »أيــة اعطفــة متقــدة أو اهتيــاج.« 
ــي  ــة املب ــأيت يف صيغ ــني ت ــب« ح ــا »ترهي ــر بأنه ــوس آخ ــا قام ويعّرفه

للمعلــوم، و«رعــب« يف صيغــة املبــي للمجهــول.

تمتلــك النســاء اغبًلــا، لكــن ليــس دائًمــا، دفــااعت أضعــف مــن 
تلــك الــي يملكهــا الرجــال. وهــن معرضــات ىلع حنــو خــاص للخــوف. 
ــا  ــا عندم ــوف دخله ــا أن روح اخل ــن أجله ــت م ــرأة صلّي ــت يل ام قال

وقــع حــادث ســر أمــام عينيهــا مبــارشة.

تقــّدم وســائل اإلعــام ايلــوم تغطيــة واســعة لألخبــار، ممــا يعــي 
أن مايــني األشــخاص حــول العالــم يُعرَّضــون ملشــاهد مفاجئــة باعثــة 
ىلع الصدمــة. فقــد يــرك اغتيــال وحــي أو عمليــة نســف حافلــة أو 
تفجــر بنايــة انطبــااًع ال يُمــى، ال يف أذهــان الضحايــا فقــط، بــل أيًضــا 
يف أذهــان مجيــع اذليــن يشــاهدون حــوادث الرعــب مــرة تلــو األخــرى 

ىلع شاشــة اتللفزيــون، بغــض انلظــر عــن جنســهم أو عمرهــم.

الرجــال والنســاء معرَّضــون ألشــال خمتلفــة مــن الضغــط العاطي. 
ــة اجلنســية.  ــة للرغب ــارة امللتهب ــال لإلث فهــم معرضــون ىلع ســبيل املث
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ــا مــا يــؤّدي االستســام املفــائج اذلي ال يــأيت عــن ســبق إرصار  فغابًل
ــد ملثــل هــذه الرغبــة إىل فتــح ابلــاب أمــام روح الشــهوة. ويمكــن  وتعمُّ
ــاهدة  ــية أو مش ــّورات اجلنس ــاالت واتلص ــاس يف اخلي ــؤّدي االنغم أن ي

صــور إباحيــة وأفــام خليعــة إىل انلتيجــة نفســها.

حيــدث أيًضــا أن يتعــرض طفــل أو فــى إىل اعتــداء جنــي، فيفتح 
ــد أو درايــة. وال حيــرم الروح  ذلــك الطريــق أمــام روح الشــهوة دون تعمُّ
الرشيــر »الــراءة،« بــل يســتغل حلظــة الضعــف هــذه لشــق طريقــه إىل 
ــوط  ــى إىل ضغ ــل أو الف ــرض الطف ــة يتع ــك اللحظ ــن تل ــل. وم ادلاخ

الشــهوة الــي ال تعــّر عــن أي يشء يف طبيعتــه األخاقيــة.

ــا  ــون دائًم ــر ال يك ــام روح رشي ــق أم ــح الطري ــا يفت ــن م لك
ــا للعواطــف. فقــد يكــون ضغًطــا متواصــًا ال هــوادة  هيجانًــا مفاجئً
فيــه. فربمــا فقــد رجــل عملــه وبــيق أشــهًرا طويلــة مضنيــة دون دخل، 
دون أن تكــون هل يــد يف ذلــك. لكــن إطالــة اتلفكــر يف وضعــه هــذا 
قــد تدفعــه إىل اإلحبــاط. وقــد يؤثــر فيــه اإلحبــاط بعــدة طــرق. وربمــا 
ــر  ــان يف أم ــه أو عصي ــن زوجت ــة م ــر إىل الكياس ــة تفتق ــؤدي ماحظ ت
ــذا  ــح ه ــه فيفت ــائج ألعصاب ــار مف ــه إىل انفج ــد أبنائ ــن أح ــه م تاف
ــتمر  ــط املس ــؤدي الضغ ــد ي ــب. وق ــول روح الغض ــام دخ ــق أم الطري
لكونــه دون عمــل إىل أن ينفتــح دون إدراك منــه تقريبـًـا ىلع روح كآبــة 

ســوداوية أو عجــز.

ــن  ــا م ــل زوجه ــي يقلّ ــرأة ال ــلم امل ــد تستس ــة، ق ــس الطريق بنف
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قدرهــا وينتقدهــا ىلع ادلوام إىل روح العجــز اجلنــي. وربمــا تكــون 
هنــاك أمٌّ تســى إىل محايــة طفلهــا أو طفلتهــا مــن أخطــار وهميــة أكــر 
منهــا حقيقيــة، ممــا يــؤّدي إىل إســقاط روح اضطــراب أو قلــق ىلع ابنهــا 
أو ابنتهــا، إىل أن يشــق الــروح طريقــه إىل ادلاخــل بعــد ذلــك ويســكن 

هنــاك.

مــن الواضــح أن هنالــك أنــوااًع كثــرة مــن الصدمــات أو الضغــوط 
العاطفيــة الــي يمكــن أن يتعــرض هلــا الــرأس. لكــن هــذه األمثلــة 
القليلــة قــد تنبهــك إىل هــذا انلــوع مــن اهلجــوم الشــيطاين وتســاعدك 

يف بنــاء دفااعتــك ضّدهــا.

5.  أعمال أو عادات آمثة

يمكــن أحيانـًـا أن يفتــح عمــل حاســم واحــد الطريــق أمــام روح 
رشيــر. وينــدرج قــرار يهــوذا خبيانــة يســوع حتــت هــذه الفئــة، فعندمــا 
ــَل  َدَخ

َ
ــا: »ف ــا لوق ــول نل ــة، يق ــذه انلّي ــرة به ــاء األخ ــن العش ــرج م خ

ــاب  ــه ابل ــوذا نفس ــح يه ــذا فت ــا 22: 3(. وهك ــوَذا« )لوق ــْيَطاُن يِف َيُه الشَّ
اذلي لــم يتمكــن فيمــا بعــد مــن إغاقــه.

ــر مــن عمــل يهــوذا ابلــاب أمــام  ــح أعمــال أقــل رًشا بكث وتفتَ
روح رشيــر. اكن صديــيق الراحــل دون باشــام )Don Basham( يصــّي 
ــهوة.  ــن روح الش ــرر م ــاج إىل اتلح ــرأة حتت ــل ام ــن أج ــرة م ذات م
وعندمــا أمــر صديــيق الــروح الرشيــر بــأن خيــرج منهــا، أجــاب: »يه 

ــول!« ــي إىل ادلخ ــي دعت ال
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فسأهل دون: »مى دعتك إىل ذلك؟«

أجاب الروح الرشير: »عندما ذهبت تلحر فيلًما جنسيًا قذًرا.«

ــا  ــرة ىلع خطيته ــب املغف ــرأة وتطل ــوب امل ــن أن تت ــر م اكن ال مف
ــا. ــون ىلع مغادرته ــار ادلايموني ــل إجب قب

يتوجــب علينــا أن نــدرك أن الشــيطان خبــر يف األمــور القانونيــة 
والرشعيــة. فعندمــا يفتــح تــرصُّف آثــم الطريــق أمــام روح رشيــر، فإنــه 

لــن يغــادر مــا لــم يتــم االعــراف باإلثــم وإلغــاؤه بغفــران اهلل.

ــدة ابلــاب أمــام روح رشيــر. وهنالــك  وقــد تفتــح أيــة إســاءة متعمَّ
أعمــال كثــرة ممكنــة مثــل هــذه، مثــل أن يكــذب اإلنســان ىلع حنــو 

متعمــد، أو أن يــرق مــن متجــر، أو أن يغــش يف االمتحانــات.

ومــرة أخــرى أؤكــد أنــه ربمــا ال يكــون عمــل أو تــرصُّف واحــد 
هــو اذلي يفتــح ابلــاب، وإنمــا املمارســة املتعمــدة املتواصلــة لعمــل آثــم 
ــة  ــل ممارس ــة مث ــا الّرّي ــح اخلطاي ــر اعدة. وتفت ــة األم ــح يف نهاي يصب
العــادة الّرّيــة أو الــّزىن أو مشــاهدة الصــور واألفــام اخلليعــة بشــل 
حمتــم تقريبـًـا الطريــق أمــام األرواح الرشيــرة. لكن يمكــن أن يكون 
لعــادات أخــرى أكــر »احرافـًـا« تأثــر مشــابه. فــاأللك الزائــد قــد يفتح 
ه. واالســتغراق ادلائــم يف أحــام ايلقظــة يفتــح  َ الطريــق أمــام روح الــرشَّ
ــوّد ىلع  ــا اتلع ــة. أّم ــّورات اجلاحم ــاالت واتلص ــام روح اخلي ــاب أم ابل

املبالغــة يف احلديــث فيفتــح الطريــق أمــام روح كــذب.
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6.  وضع األيدي

ليــس وضــع األيــدي ىلع شــخص يف الصــاة جمــرد طقــس ديــي 
ــق مــن  ــني روحــني تُطلَ ــوي مؤقــت ب ــل يه تفاعــل رويح ق رمــزي، ب
ــق مــن الشــخص اذلي  ــة للطبيعــة. ويف العــادة تتدّف خــاهل قــوة خارق
يضــع يديــه إىل الشــخص اذلي توضــع عليــه األيــدي، لكــن يمكــن 

ــا أن يكــون اتلدفــق عكســيًّا. أحيانً

ــث  ــد تنبع ــًرا أو رًشا. فق ــل خ ــذا اتلفاع ــة ه ــون نتيج ــد تك وق
ــدر اذلي  ــاًدا ىلع املص ــر، اعتم ــن روح رشي ــدس أو م ــروح الق ــن ال م
تتدفــق منــه القــوة. وهلــذا الســبب وضــع بولــس حماذيــر معينــة. يقــول: 
ــَن.  ــا اآلَخِري ــَرِْك يِف َخَطايَ ــِة، َوالَ تَْش

َ
َعَجل

ْ
ــٍد بِال َح

َ
ــًدا ىلَعَ أ ــْع يَ »الَ تََض

اِْحَفــْظ َنْفَســَك َطاِهــًرا.« )1 تيموثــاوس 5: 22(. وبعبــارة أخــرى، عليــك 
ــه! ــأن تتفاعــل مع ــه إىل ذاك اذلي تســمح لروحــك ب أن تنتب

ــاة.  ــروح الص ــار وب ــدي بوق ــع األي ــة وض ــم عملي ــب أن تت جي
وجيــب أن يتأكــد أي شــخص يشــارك يف هــذه العمليــة أنــه ال يشــرك 

ــس. ــول بول ــا يق ــب م ــر، حس ــخص آخ ــا ش يف خطاي

ــع  ــّجعهم ىلع وض ــاس ونش ــن انل ــة م ــق مجاع ــأ أن نطل ــن اخلط م
األيــدي دون تميــي أحدهــم ىلع اآلخــر. توضــح شــهادة روث املختــرصة 

اتلايلــة هــذا اخلطــر:

كنــت حــارضة يف اجتمــاع اكرزمــايت يف اعم 1971، وطلــب املتلــم 
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مــن احلارضيــن أن يقفــوا إذا أرادوا صــاة مــن أجــل الشــفاء. واكن دلي 
ــة أن  ــني ىلع مقرب ــخاص جالس ــز إىل أش ــّم أوع ــت. ث ــديد فوقف زاكم ش
يضعــوا أيديهــم علينــا وأن يصلّــوا مــن أجــل شــفائنا. فّصــى أربعــة أو 

مخســة أشــخاص مــن أجــي.

عندمــا صحــوت يف صبــاح ايلــوم اتلــايل، اكن زاكم أفضــل، لكــن 
أصابــي لكهــا اكنــت مفتولــة ومتيبســة، وتؤملــي بشــدة. ففكــرُت فــوًرا 
ــي  ــن أج ــّى م ــل ص ــاب املفاص ــا باتله ــخًصا مصابً ــد أن ش ــه ال ب أن
يللــة أمــس! فانتهــرت روح اتلهــاب املفاصــل، فاختفــت لك األعــراض 

خــال مخــس دقائــق.

ــاين  ــى ىلع إيم ــد م ــن ق ــم يك ــان، إذ ل ــدة يف اإليم ــُت جدي كن
ــت أن  ــك الوق ــي يف ذل ــه علَّم ــة هلل ألن ــا ممتّن ــد، وأن ــدة بع ــنة واح س

. ــه يلعَّ ــع يدي ــن يض ــه مل أنتب

7.  كلمات بّطالة

هــذا جمــال يؤخــذ فيــه الكثــرون مّنــا ىلع حــني غــّرة، لكنــه جمــال 
قــّدم يســوع حــوهل حتذيــرات صارمــة جــًدا.

ــاُس  ــا انلَّ ــُم بَِه
َّ
ــٍة َيَتَك

َ
ال ــٍة َبطَّ ــْم: إِنَّ ُكَّ َكَِم ُك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــْن أ »َولِك

ُر  ــرَبَّ ــَك تَتَ ــَك بَِكلَِم نَّ
َ
ــِن. أل ي ــْوَم ادلِّ ــابًا يَ ــا ِحَس ــوَن َعْنَه  ُيْعُط

َ
ــْوف َس

َوبَِكلَِمــَك تُــَداُن.«  )مــى 12: 37-36(

ــر،  ــا دون تفك ــات نطلقه ــة«؟ يه لكم ــات »ابلطال ــا يه اللم م
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ــه إيلنــا  لكمــات ال تعــّر عــن أفارنــا أو نوايانــا احلقيقيــة. وعندمــا يوجَّ
ســؤال حــول مثــل هــذه اللمــات، فإننــا اغبًلــا مــا جنــد عــذًرا بالقــول: 
ــذا  ــو أن ه ــا ل ــط!« كم ــزح فق ــت أم ــا!« أو »كن ــذا حًق ــد ه ــم أقص »ل
يعفينــا مــن املســؤويلة. لكــن هــذه اللمــات ابلطالــة يه الــي حيّذرنــا 

يســوع منهــا.

ــات  ــق بكلم ــيح ىلع انلط ــني باملس ــن املؤمن ــن م ــوُّد كثري إن تع
ــع  ــورة. ويف واق ــل خط ــًرا أق ــات أم ــك اللم ــن تل ــل م ــة، ال جيع بطال
ــم أن  ــر مه ــذا غ ــوع ه ــر يس ــر حتذي ــن يعت ــي ىلع لك م ــر، ينب األم

ــوب! يت

يمكــن أن تفتــح اللمــات ابلطالــة ابلــاب أمــام األرواح الرشيــرة. 
فقــد يقــول شــخص يف نوبــة ســخط عــن أمــر مــا: »هــذا أمــر ُمْمــرِض 
ــا، لكنــه قــد يفتــح املجــال لــروح  ومتِعــب!« وهــو ال يعــي هــذا حرفيً
ــة باملــوت خطــرة ىلع حنــو خــاص.  مــرض أو تعــب. واللمــات املتعلّق
فكثــًرا مــا يقــول أشــخاص: »كــدت أمــوت ضحــًا« أو »ســتموت حــني 
ــق أن  ــن احلم ــة، وم ــرة مظلم ــوة رشي ــوت ق ــر!« وامل ــذا اخل ــمع ه تس

نتعامــل معــه باســتخفاف.

ــزن أو  ــن احل ــة م ــة مؤقت ــخص يف نوب ــول ش ــد يق ــا ق ــا م اغبًل
اإلحبــاط: »يــا يلتــي كنــت ميتـًـا!« أو »مــويت أفضــل مــن حيــايت!« وهذه 
اللمــات دعــوة مبــارشة لــروح املــوت. وقــد خدمــت مئات األشــخاص 
اذليــن فتحــوا أنفســهم أمــام روح  املــوت بكلمــات كهــذه تقــال دون 
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تفكــر )وســأقول املزيــد حــول روح املــوت يف الفصــل العرشيــن(.

قبول يسوع ربـًا

ــا حنــن  توضــح هــذه األمثلــة الســبعة بعــض الطــرق الــي يمكنن
واعئاتنــا أن نتعــرض تلأثــر شــيطاين مــن خاهلــا. وينبــي أن نتذكــر 
أيًضــا أن ادلايمونيونــات )األرواح الرشيــرة أو انلجســة( مثابــرة للغايــة. 
فقــد يُطــرد روح رشيــر، لكنــه مــع ذلــك يســى إىل شــق طريــق العــودة 

مــرة أخــرى، وقــد حّذرنــا يســوع مــن هــذا األمــر:

يْــَس 
َ
َماِكــَن ل

َ
َســاِن َيَْتــاُز يِف أ

ْ
وُح انلَِّجــُس ِمــَن اإِلن »إَِذا َخــَرَج الــرُّ

ِي 
َّ

ــيِت ال  بَيْ
َ

ــُع إىِل رْج
َ
ــوُل: أ ــمَّ َيُق ــُد. ُث ــًة َوالَ َيِ ــُب َراَح

ُ
ــاٌء، َيْطل ــا َم فِيَه

ُخــُذ 
ْ
ُنوًســا ُمَزيًَّنــا. ُثــمَّ يَْذَهــُب َويَأ

ْ
ــارًِغ َمك

َ
ِت َوَيـِـُدهُ ف

ْ
َخرَْجــُت ِمْنــُه. َفَيــأ

ــرُي  ــاَك، َفَتِص ــُكُن ُهَن ــُل َوتَْس ــُه، َفَتْدُخ رَشَّ ِمْن
َ
ــَر أ َخ

ُ
ْرَواٍح أ

َ
ــْبَعَة أ ــُه َس َمَع

ــَذا  ــا ِل يًْض
َ
ــوُن أ ــَذا يَُك

َ
ــِه! هك َوائِلِ

َ
ــْن أ رَشَّ ِم

َ
ــاِن أ َس

ْ
ــَك اإِلن ِ ــُر ذل َواِخ

َ
أ

ــى 12: 45-43( ــِر.«  )م ي ِّ ــِل الرشَّ ي ِ
ْ

اجل

ــبق أن  ــخص اذلي س ــه« – أي الش ــس إىل »بيت ــروح انلج ــع ال يرج
ــبعة أرواح  ــذ »س ــّم يأخ ــا«. ث ــا ُمَزيًَّن ُنوًس

ْ
ــارًِغ َمك

َ
ــده »ف ــكنه – فيج س

ــة. ــه ثاني ــكن في ــم ويس ــد معه ــن جدي ــل م ــه« ويدخ ــث من أخب

ــام  ــاب أم ــح ابل ــت« اذلي فت ــك »الي ــود يف ذل ــل املوج ــا العام م
ــن  ــم تك ــه ل ــا«، أي أن ُنوًس

ْ
ــت »َمك ــس؟ اكن ابلي ــروح انلج ــودة ال ع

ــك  ــن هنال ــم تك ــه ل ــذا أن ــي ه ــا«، ويع ــلة. واكن »ُمَزيًَّن ــك مش هنال
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ــا« – تلــك اكنــت املشــلة! تــرك ذلــك  عوائــق أيًضــا. لكنــه اكن »خايلً
ــا هل. ــط ربًّ ــوع ق ــذ يس ــم يتخ ــاراًغ. فل ــه ف ــان بيت اإلنس

عندمــا يلــزتم شــخص بيســوع كــرب ىلع حياتــه، يمكنــه أن يلجأ 
إىل قــوة يســوع اخلارقــة لــي يبــيق الــروح انلجــس خارًجــا. لكــن دون 
وجــود يســوع كــرب، ال توجــد دلى هــذا اإلنســان القــوة حلمايــة »بيته.« 
وعندمــا يهامجــه الــروح انلجــس فإنــه ســيهدم برعــة لك مقاومــة غر 
فّعالــة. إًذا حــني يدخــل الــروح انلجــس مــرة أخــرى، حير معه ســبعة 
ا منــه، فيكــون حــال الرجــل أســوأ  أرواح جنســة أخــرى أكــر ُخبثًــا ورشًّ

مــن ذي قبــل.

ــتينات  ــت يف الس ــي. كن ــا يف ذه ــار حيًّ ــال ص ــح بمث أود أن أوض
أســافر بالســيارة مــع يلديــا للكــرازة يف أماكــن خمتلفــة مــن الواليــات 
املتحــدة، وقــد عــى هــذا أحيانـًـا أن نســافر مــدة يومــني أو ثاثــة. ويف 
ــا نبحــث عــن  ــا، كن ــة م ــا ندخــل بســيارتنا مدين ــا كّن املســاء، عندم
ــة،  ــك الافت ــرى تل ــني ن ــاغر« وح ــول: »ش ــون تق ــواء انلي ــة بأض الفت

ــه يوجــد فنــدق صغــر يمكــن أن يســتقبلنا. نعــرف أن

ــس  ــة إلبلي ــة اتلابع ــم األرواح انلجس ــرويح، تهي ــال ال ويف املج
باحثــة عــن نفــس الافتــة: شــاغر. وعندمــا تراهــا، تقــول: آه. يوجــد 
هنــا شــخص لــم يتخــذ يســوع ربًّــا ىلع حياتــه. ربمــا يمكننــا أن نشــق 
 محايــة واحــدة: جيــب أن تتأكــد مــن 

ّ
طريقنــا إىل ادلاخــل. ال توجــد إال

ــك. ــوايح حيات ــة مــن ن أن يســوع رب ىلع لك ناحي
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رشحــت يف بدايــة هــذا الفصــل كيــف أن خلفيــة اعئلــة يف ممارســة 
الســحر الطقــي يمكــن أن تفتــح الطريــق أمــام ادلايمونيونــات. ويف 
الفصــل اتلــايل ســأتناول هــذا املجــال لكــه، جمــال املمارســات الســحرية 
الطقســية بتفصيــل أكــر، مؤكــًدا ىلع اخلطــر اذلي يفــوق أي شــل مــن 

أشــال االنغمــاس الشــخيص املبــارش.
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الفصل الرابع عشر
ما هو السحر؟

ــرة إىل  ــا األرواح الرشي ــل فيه ــي تدخ ــية ال ــوات الرئيس ــن القن م
البــرش املمارســات الوثنيــة املصحوبــة بالســحر. فــإذا لــم نفهــم اتلأثــر 
ــن  ــرشي، فل ــس الب ــات ىلع اجلن ــذه املمارس ــل ه ــا ملث ــمويل تقريبً الش

ــرة. ــال مــع األرواح الرشي نتمكــن مــن اتلعامــل بشــل فّع

ــال  ــق إىل االتص ــوق عمي ــا ت ــد مّن ــا يف لك واح ــان م ــد يف م يوج
ــا.  باملجهــول، »بقــوة عليــا مــا«، بــيء أعظــم أو أحكــم أو أقــوى مّن
ــرأ  ــي تق ــة ال ــت املراهق ــن ابلن ــتويات، م ــح ىلع لك املس ــذا صحي وه
بُرجهــا إىل الســاحر املشــعوذ يف قبيلــة نائيــة مــا، إىل العالِــم اذلي 

ــون. ــاف أرسار الك ــاعيًا إىل اكتش ــاريج س ــاء اخل ــف الفض يستكش

وضــع اهلل نفســه هــذا اتلــوق فينــا، لكــن عــدوه الرئيــي إبليس 
اســتنبط طريقــة تلحويــل انتبــاه الســاعني إىل أنظمــة رشيــرة خمادعــة 
 

ً
ــاال ــة أش ــة املخادع ــذه األنظم ــذ ه ــن أن تتخ ــتعبدهم هل. ويمك تس
خمتلفــة ال حــرص هلــا، لكــن االســم العــام هلــا لكهــا هــو الســحر. ويثر 
ــا مــا يُطــرح يف مــا يتعلــق باتلأثــرات  ــع اذلي اغبًل هــذا الســؤال الراب
الشــيطانية: مــا هو هــذا الـــسحر؟ اللمة اإلجنلييــة »occult« مشــتقة 
مــن لكمــة التينيــة تعــي »خمــي« أو »مســتور« ]اللمــة العربيــة »َســَحَر« 
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ــة  ــات أو أنظم ــال ممارس ــن خ ــة م ــوى العامل ــى«[ والق ــي »أخ تع
الســحر مســتمدة مــن إبليــس، ويه رشيــرة. لكــن معظــم األشــخاص 
العالقــني فيهــا ال يعرفــون هــذا. إذ تغريهــم تســميات أو مزاعــم تُظهــر 

هــذه املمارســات بشــل مرغــوب جــًدا فيــه.

أتذكــر هــذا جيــًدا بســبب خــريت اخلاصــة. فقــد كنــت مبهــوًرا، 
كمــا قلــت يف الفصــل العــارش، بــكل مــا هــو مرتبــط باهلنــد. ولقــد 
حاولــُت بالفعــل عندمــا كنــت يف جامعــة كمريــدج أن أصبــح معلــم 
يــواغ. لكــن ىلع الرغــم مــن جهــودي، لــم أتمكــن قــط مــن احلصــول 
شــبع هــذا 

ُ
ــد أ ــه. وق ــاء اذلي كنــت أحبــث عن ــاق أو االكتف ىلع االنعت

احلنــني غــر القابــل للتحديــد يف نهايــة األمــر عندمــا اتلقيــت بنعمــة 
اهلل بيســوع ابــن اهلل.

ــة  ــو آهل ــد حن ــيق الواح ــن اإلهل احلقي ــاد ع ــة اهلل االبتع ــّي لكم تس
ــدس  ــاب املق ــرات الكت ــق لك حتذي ــذا تنطب ــا.« وهك ــة »زىن روحيًّ زائف
ــزىن ىلع لك  ــايق وال ــال األخ ــد االحن ــة ض ــة واملوجه ــديدة اللهج ش
أشــال االنغمــاس يف العبــادة الزائفــة أيًضــا. وتصــّور »املــرأة« األجنبيــة 
)أو الغريبــة أو املنحلــة أخاقيًّــا أو الزانيــة( املذكــورة يف ســفر األمثــال 

ــة. ــادة الزائف ــواء( العب رَشَك )أو إغ

ــت  ــد »تمايل ــايلبها، فق ــم أس ــة فه ــن حماول ــال 5: 6 م ــا أمث حتذرن
خطواتهــا،« أي أنهــا »متّقلبــة« و »ملتويــة.« وهــذه صفــات تنطبــق لكّهــا 
ــع  ــه م ــت أن ــد الحظ ــحرية. وق ــاتها الس ــة بممارس ــادة الزائف ىلع العب
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ــة  ــة الزائف ــن ادليان ــدة م ــات جدي ــأيت ممارس ــة، ت ــة خادع ــح ضال فض
 مــن أن أحــاول تقديــم قائمــة 

ً
املرتبطــة بالســحر تلحــل حملهــا. وبــدال

اكملــة بهــذه املمارســات، سأشــر إىل الطــرق الــي تعمــل بهــا. واحلــق 
ــا أفضــل دفــاع ضــد الضــال. هــو دائًم

تصــف أمثــال 7: 25-27 انلهايــة املأســاوية لــل اذليــن يســمحون 
ألنفســهم بــأن يقعــوا يف حبائــل املــرأة »األجنبيــة« أو العاهــرة:

 ُطُرقَِها، 
َ

ُبَك إىِل
ْ
ل
َ
»الَ يَِمْل ق

ْد يِف َمَسالِِكَها.  َوالَ ترَْشُ

ثرِيِيَن َجْرَح، 
َ
نََّها َطرََحْت ك

َ
أل

ِويَاُء. 
ْ
ق
َ
ْتلََها أ

َ
َوُكُّ ق

َهاوِيَِة بَيُْتَها، 
ْ
ُطُرُق ال

َمْوِت.« 
ْ
 ُخُدورِ ال

َ
َهابَِطٌة إىِل

ــرة  ــة« أو العاه ــرأة »األجنبي ــذه امل ــا ه ــة اهلل أن ضحاي ــد لكم تؤك
ــاء.« ومــن ســمات هــذه القــوى  هــم مــن العظمــاء، أو »الرجــال األقوي
 ذوي قــدرة ىلع 

ً
املخادعــة أنهــا تســتهدف بشــل رئيــي رجــاال

ــؤالء  ــح ه ــال. ويصب ــؤالء الرج ــل ه ــس مث ــره إبلي ــادة. إذ يك القي
ــم يف  ــون ثقته ــا يضع ــة عندم ــوم دون محاي ــني للهج ــاء ومعرَّض ضعف

ــابق. ــم الس ــم ويف جناحه قّوته
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الفرعان الرئيسيان للممارسات الوثنية

الفراعن الرئيسيان هلذه املمارسات السحرية هما الِعرافة والشعـوذة.

العـِرافة

تقـّدم الِعرافـة معرفـة عـن أشـخاص أو أحـداث أو أوضـاع مـن 
خـال وسـائل خارقة. واغبًلـا ما تتنّبـأ بأحداث مسـتقبلة. أّمـا اتلعابر 
املعـارصة الـي تعر عنها فـي قراءة ابلخـت )احلظ(، اتلنبـؤ من خال 
.)ESP( وسـيط روحـاين، واإلدراك اخلـارج عن انلطاق احلـّي الطبيي

ــال 22-16:16  ــورة يف أعم ــة املذك ــة اجلاري ــة الواضح ــن األمثل وم
ــأ باملســتقبل  ــا تتنب ــٍة«، أو »روًح

َ
ــا »ُروُح ِعَراف ــي يقــول انلــص إن به ال

بواســطته.« وانلــص ايلونــاين املســتخدم هنــا يقــول يف واقــع األمــر: »اكن 
هلــا روح بايثــون.« وترتبــط لكمــة »بايثــون« يف اثلقافــة ايلونانيــة اغبًلــا 
ــارس  ــن يم ــث مل ــح احلدي ــظ. واملصطل ــراءة احل ــة أو ق ــة الِعراف بممارس

ذلــك هــو »وســيط روحــاين.«

ــة  ــّي هوي ــي يم ــة فيل ــخص يف مدين ــة أول ش ــذه اجلاري ــت ه اكن
ــَن  ِي

َّ
، ال ــِيِّ َع

ْ
ــُد اهللِ ال ــْم َعبِي ــاُس ُه ــُؤالَءِ انلَّ ــت: »ه ــيا. قال ــس وس بول

َــلَِص« )اآليــة 17(. اكن لك مــا قاتلــه 
ْ

ُكــْم بَِطِريــِق ال
َ
ُيَنــاُدوَن ل

ــّم  ــا ت ــًرا. وعندم ــا رشي ــا اكن روًح ــدر معرفته ــر أن مص ــا، غ صحيًح
إخــراج الــروح الرشيــر منهــا، فقــدت القــدرة ىلع قــراءة احلــظ، وفقــد 

ــم. ــدر رزقه ــادتها مص س
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هــذا هــو مــا جيعــل قــراءة ابلخــت أو املســتقبل ىلع هــذه ادلرجــة 
ــو يف  ــخص - وه ــون الش ــن أن يك ــورة. إذ يمك ــداع واخلط ــن اخل م
العــادة امــرأة - اذلي فيــه روح ِعرافــة وســيًطا ملعرفــة خارقــة متعلقــة 
عــم املوجود ىلع  باملــايض واملســتقبل. وهــذا القــدر مــن احلقيقــة هــو الطُّ
ســّنارة املمارســات الوثنيــة الســحرية الــي يســتخدمها إبليــس والــي 

ــتعبادهم. ــا واس ــا إىل أرس ضحاياه ــن خاهل ــى م يس

ي املصدر 
ُ

إن قـراءة ابلخت )الِعرافة( يه حًقا سـحر خمـي، في خت
الشـيطاين للقـوة. ومـن بـني أوئلك اذليـن يسـعون إىل معرفة املسـتقبل 
قـادة سياسـيون يف مناصـب عليـا، وحـى أشـخاص جياهـرون بإيمانهم 
املسـييح. لكن هـذا االتصال يعّرضهم بشـل حتـي إىل تأثر األرواح 

الرشيـرة. وسـأورد بعـض األمثلة مـن ماحظايت الشـخصية اخلاّصة.

ــا مــن تعايلــي، واعتقــدْت  ــّدم بعًض ــا أق اســتمعت مــاري إيّل وأن
ــة إىل كنيســة حمافظــة  ــت منضم ــوة شــيطانية. اكن ــر ق ــا حتــت تأث أنه
ــا  ــت منه ــد تقدم ــت ق ــوم، اكن ــمها »Gospel of Christ.« وذات ي اس
ســيدة أكــر منهــا تُعتــر األكــر »روحانيــة« يف الكنيســة وقالــت هلــا: 
ــرأة،  ــا امل ــت هل ــاري، قال ــت م ــا وافق ــك.« وعندم ــرأ كف ــي أق »دعي

ــا.« ــيودل مّيتً ــه س ــًا، لكن ــتدين طف »س

ِّي ملفــوف مرتــني  وهكــذا حــدث. فقــد ُودِل الطفــل وحبْلــه الــرُّ
حــول عنقــه، فلــم يعــش. لكــي أعتقــد أن مــاري، بارتكابهــا خطيــة 
استشــارة عّرافــة، فتحــت الطريــق أمــام قــوة شــيطانية أخــذت حيــاة 



174

خيرجون الشياطني

طفلهــا، ىلع الرغــم مــن جماهرتهــا بإيمانهــا باملســيح.

ــوة  ــر الق ــها تلأث ــت نفس ــف عرَّض ــاري كي ــت م ــا إن فهم وم
الشــيطانية، حــى صــارت قــادرة ىلع أن تطالــب نلفســها بفوائــد ذبيحة 

ــا! ــا طفله ــد هل ــم يُِع ــك ل ــن ذل ــرر. لك ــا وتتح ــن أجله ــيح م املس

ومــا أكــر املســيحيني املردديــن ىلع الكنائــس اذليــن عِلقــوا دون 
أن يــدروا بــرشاك الشــيطان مــن خــال قــراءة ابلخــت؟

ــخص  ــاة ش ــار حي ــاين بمس ــيط روح ــؤ وس ــون تنب ــا يك ــا م اغبًل
بمثابــة إعــان للمصــر اذلي خيبئــه الشــيطان ذللــك الشــخص. ذكــرت 
ــن  ــات اذلي ــف ادلايمون ــدى وظائ ــرش أن إح ــادي ع ــل احل يف الفص
ــر  ــاس، أي املص ــر انل ــد مصائ ــو حتدي ــتوى األىلع ه ــون ىلع املس يعمل
ــر  ــك املص ــق ذل ــون حتقي ــاول ادلايم ــم. وحي ــيطان هل ــاره الش اذلي خيت
ــر  ــو جوه ــذا ه ــتوى األريض )وه ــات ىلع املس ــال دايمونيون ــن خ م

ــة(. ــت أو الِعراف ــراءة ابلخ ق

وقــد فهمــت هــذا بشــل واضــح عندمــا كنــت أحــاول أن أســاعد 
امــرأة جلــأت إيّل مــن أجــل إجــراء خدمــة حتريــر. قالــت يل أنهــا اكنــت 
ــرة،  ــُت لف ــد أن صلّي ــت. وبع ــا تاب ــت إنه ــا قال ة أرواح، لكنه ــِرّ حُمَ
توقفــت لرهــة ســعيًا وراء توجيــه مــن الــرب. وفجــأًة اتلفتــت إيل املــرأة 

وقالــت: »أراك يف ســيارة وقــد اصطدمــت يف شــجرة وحتّطمــت.«

فتصلَبُت يف ماين، وقلت نلفي هذا هو ادلايمونيون يتلم!
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ــرك  ــض مص ــيطان، أرف ــا الش ــع: »أيه ــوت مرتف ــت بص ــم قل ث
ــم.« ــجرة وتتحط ــدم بش ــيارة تصط ــون يف س ــن أك ــايت. ول حلي

مــّر مــا يزيــد ىلع ثاثــني ســنة ىلع تلــك احلادثــة، ولــم حيــدث هذا 
ــأن يدخــل وفّكــرت يف  ــّط. لكــن نلفــرض أين ســمحت للخــوف ب ق
نفــي: ذات يــوم ســيارة ســتصطدم بشــجرة وتتحطــم! لــو فعلــُت هــذا 
لكنــُت قــد قبلــُت مصــر الشــيطان حليــايت، وأعتقــد أنــه ربمــا قتلــي. 

وأشــكر اهلل ألين كنــت يقًظــا.

جــاءت مــرة إيّل امــرأة شــابة مؤمنــة باملســيح ويه يف ضيــق عظيم. 
اكنــت قــد جلــأت قبــل ســنة أو ســنتني يف قــرار أمحــق إىل قارئــة خبــت 
قالــت هلــا: »ســترّملني وأنــت شــابة!« وبعــد فــرة قصــرة قُتــل زوجهــا 

يف حادثــة غريبــة.

غلــب هــذه املــرأة إحســاس باذلنــب ألن زيارتهــا لقارئــة ابلخــت 
عّرضــت زوجهــا بطريقــة مــا إىل احلادثــة الــي أخــذت حياتــه. فجــاءت 
ــا  ــُت م ــا وفعل ــم حنوه ــنُّ عظي ــعرت بتح ــة. ش ــن الطمأنين ــا ع إيلَّ حبثً
بوســي لــي أعّزيهــا. لكــن لــم يكــن بوســي أن أقــدم هلــا اتلوكيــد 
ســقط مــن حســايب احتمــال أنهــا 

ُ
اذلي اكنــت تطلبــه. فلــم أســتطع أن أ

قبلــت بالفعــل مصــر إبليــس لزوجهــا ونلفســها.

مــّرت زوجــي روث خبــرة قبــل أن تقبــل يســوع بصفتــه املســيح 
ــياء  ــأت بأش ــة تنب ــيطة روحي ــن وس ــق ع ــا صدي ــد أخره ــود. فق املوع
ــه حدثــت لكهــا. وقــال هلــا إن هــذه املــرأة يمكــن أن  معينــة يف حيات
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تســاعدها وتعّزيهــا يف جماهدتهــا إذ اكنــت تــريّب ثاثــة أطفــال وحدهــا. 
ولــم تكــن قــد ســمعت أي يشء حّيــرم قــراءة ابلخــت، مــع أنهــا اكنــت 

عضــًوا نشــًطا يف جمتمعهــا ايلهــودي.

قالــت هلــا الوســيطة الروحيــة الــي لــم تكــن قــد رأت أو عرفــت 
روث مــن قبــل ثاثــة أمــور: »كنــِت اعقــًرا. ودليــك اآلن ثاثــة أطفــال 
ــن  ــا. لك ــه صحيًح ــا قاتل ــك.« اكن لك م ــرك زوج ــد هج ــي. ولق باتلب
ــد أراد أن  ــس، وق ــن إبلي ــا م ــن اهلل، وإنم ــأِت م ــم ي ــان ل ــذا اإلع ه
ــواء روث  ــل إغ ــن أج ــم م ــة كطع ــن احلقيق ــدر م ــذا الق ــتخدم ه يس

ــحر. ــر يف الس ــق أك للتعم

ــل يســوع يف رمحتــه يف حيــاة روث. وعندمــا أدركــت ضاهلــا  وتدخَّ
الحًقــا تابــت وألغــت قــوة الشــيطان مــن حياتهــا.

ــر  ــيًطا تلحذي ــا بس ــتخدم توضيًح ــا تس ــي األوىل يلدي ــت زوج اكن
ــا  انلــاس مــن رشاك إبليــس. اكنــت تقــول: »يمكنــك أن تعطيــي كوًب
مــن املــاء العــذب، لكــن إذا وضعــت فيــه قطــرة واحــدة فقــط مــن 
الســم، يصــر الكــوب لكــه مســموًما.« فــا يوجــد أي »إعــان« ُملِهــٍم 

ــة خبــت يســتحق أن تســمم حياتــك لكهــا مــن أجلــه. مــن قارئ

تقيـم أحيانًـا بعـض املعـارض، وحـى بعـض الكنائـس، أكشـااًك 
لقـراءة احلـظ كرنامـج ثانـوي: »للمتعـة فقـط!« لكـن ال يوجد يشء 
اسـمه ِعرافـة غر مؤذية. فالسـم هو السـم، وإن لم يُكتـب عليه ذلك!
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هنالــك شــل آخــر مــن أشــال هــذا النشــاط الشــيطاين يمكــن 
أن يكــون أكــر خــدااًع. وأنــا أدعــوه »الِعرافــة الارزماتيــة.« إذ 
يوجــد بعــض اخلــدام واملتلمــون يف املؤتمــرات اذليــن يقدمــون نبــّوات 
ــوا متوقعــني »لكمــة  شــخصية ويشــجعون املؤمنــني باملســيح ىلع أن يأت
مــن الــرب!« وال شــك أن بعــض اللمــات يه مــن الــرب، لكــن هنالك 
لكمــات أكــر منهــا بكثــر صــادرة عــن نفــس الشــخص اذلي خيــدم، 
أو حــى مــن روح ِعرافــة رشيــر. ويمكــن أن يكــون هلــذا تأثــر اكريث 

يف حيــاة أوئلــك اذليــن يقعــون يف رشاكــه.

ــم.  ــتقبل هل ــه املس ــا خيبئ ــوا م ــرون أن يعرف ــخاص كث ــد أش يري
وتوّفــر الِعرافــة هــذه احلاجــة. لكــن اهلل يريدنــا أن نســلك باإليمــان 
ــتقبل  ــه املس ــا خيبئ ــني م ــر اعمل ــوس 5: 7(، غ ــان. )2 كورنث ال بالعي
ــد  ــه ق ــر أن ــًدا. غ ــب أب ــي ال ختي ــة اهلل ال ــني ىلع أمان ــن متل لك
ــا حــول املســتقبل، دون  ــا فيهــا يف ســيادته إعانً توجــد أوقــات يعطين
أن نطلبــه أو نســى إيلــه. فعندمــا يأخــذ اهلل املبــادرة يف إعــان ملحــات 

ــده. ــة مقاص ــة يف خدم ــون انلتيج ــتقبلنا، تك ــن مس ع

ومــن األرشاك األخــرى رشك يأخــذ شــل لعبــة لــوح الوجيــا. كنت 
ــة  ــول طبيع ــد ح ــو- إجنلن ــيخية يف ني ــة مش ــرة يف كنيس ــم ذات م أعلّ
ر  املمارســات الســحرية، وصلّيــت مــن أجــل اذليــن حيتاجــون إىل حتــرُّ
مــن األرواح الرشيــرة. ويف االجتمــاع اخلتــام يف صبــاح يــوم أحــد، بــدأ 
القــس يقــول إن زوجتــه يف صبــاح ذلــك ايلــوم ســأتله مــا اذلي تســّبب 
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يف راحئــة احلريــق الــي تشــمها. فأجابهــا: »هــذا أنــا، كنــت أحــرق لــوح 
الوجيــا اخلــاص بعائلتنــا!«

ــرى  ــحرية األخ ــة والس ــات الوثني ــا واملمارس ــواح الوجي ــارت أل ص
تتخلــل فــرواًع كثــرة مــن أنظمتنــا املدرســية ايلــوم. وحــدث أن اكنــت 
عــدة بنــات يلعــن بلــوح  الوجيــا ىلع ســبيل اتلجربــة – لــي يريــن مــا 
يمكــن أن حيــدث. ويف أحــد األيــام تهجــأ لــوح الوجيــا هــذه اجلملــة: 
»ســوف تمــوت إحداكــن خــال أســبوع.« وبالفعــل، ماتــت إحــدى 
ــات  ــة ابلن ــت بقي ــر. وأصيب ــة س ــبوع يف حادث ــك األس ــات يف ذل الفتي

باذلعــر، وهــن ال يعرفــن مــا ســيحدث هلــن بعــد ذلــك.

ــن  ــرض م ــي يتع ــرى ال ــرق األخ ــن الط ــا م ــراج يه أيًض األب
ــا  ــرة يف بادن ــد كث ــت جرائ ــة. اكن ــرون للِعراف ــخاص كث ــا أش خاهل
ــاب املقــدس.  ــة مــن الكت ــراءات يومي ــل أو جيلــني حتمــل ق ــل جي قب
أّمــا ايلــوم فغابًلــا مــا حتمــل الصفحــات أبراًجــا يوميــة للقــراءة. ومــن 
ــدة  ــر يف اجلري ــا يســّى »برجــك ايلــوم« بشــل اعب شــأن اســتعراض م

ــيطاين. ــر ش ــك إىل تأث ــك أن يعّرض ــة ذلهن دون حراس

وهنــا ينخــدع كثــرون مــن املؤمنــني باملســيح. فهــم يعتــرون هذه 
ــُت  ــه. خدم َك اذلي ختبئ ــرشَّ ــني ال ــر مدرك ــة، غ ــر مؤذي ــطة غ األنش
ــة.  ــن روح ِعراف ــر م ــت إىل حتري ــيح احتاج ــة باملس ــرأة مؤمن ــرة ام م
ولــم تســتطع أن تفهــم كيــف يمكــن ملثــل هــذا الــروح أن يدخلهــا. 
ــني  ــا« ب ــرأ »برجه ــا تق ــر أنه ــة األم ــت يف نهاي ــأتُلها، اعرف ــا س وعندم
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احلــني واآلخــر يف اجلرائــد ايلوميــة. وقــد ُصِدمــت عندمــا أدركــت أنهــا 
ــر. ــروح الِعرافــة الرشي فتحــت نفســها ل

ــرة االنغمــاس  ــواب املحتملــة األخــرى لــألرواح الرشي ومــن األب
ــن  ق يف ف ــوَّ ــد تف ــًا اكن ق ــا وروث رج ــُت أن ــال. خدم ــون القت يف فن
الكراتيــه. وبعــد جلســة حتريــر، فــوئج عندمــا اكتشــف أنــه لــم يعــد 
ــه. فلــم يكــن يــدرك يف مــا مــى  ــادًرا ىلع تســديد ركات الكراتي ق
أن قدرتــه تلــك جــاءت مــن روح رشيــر. ويتوجــب علينــا أن نتذكــر 
أن فنــون القتــال نشــأت يف ثقافــات )حضــارات( ختلّلتهــا عبــادة أوثــان 

ــرة. وأنشــطة أرواح رشي

الشعوذة

أّمــا القنــاة األخــرى الــي تعمــل مــن خاهلــا املمارســات الوثنيــة، 
ــة،  ــوأم للِعراف ــعوذة األخ اتل ــر الش ــن أن تعت ــعوذة. ويمك ــي الش ف
لكــن للشــعوذة جماهلــا اخلــاص، إذ تســتخدم وســائل متنوعــة إلحــداث 
تأثــر يف احلــواس املاديــة. ومــن أدوات الشــعوذة املخــدرات، وجــراعت 
ــال  ــة وأش ىق واألحجب ــرُّ ــم، وال ــذ واتلمائ ــم(، واتلعاوي ــن دواء أو س )م

متنوعــة مــن املوســيى.

ــنَّ  ــوهل: »َولِك ــرة بق ــام األخ ــن األي ــه ع ــس يف حديث ــّذر بول حي
ــنَي.«    

ِّ
ــنَي َوُمَضل

ِّ
، ُمِضل

َ
ْرَدأ

َ
 أ

َ
ُموَن إىِل ــيََتَقدَّ ــَن َس رِي

ُمَزوِّ
ْ
اَر ال رْشَ

َ
ــاَس األ انلَّ

ــن«  ــة إىل »املزوري ــة املرمج ــة ايلوناني ــي اللم ــاوس 3: 13(. تع )2 تيموث
مــني« أو »ُمَعوِّذيــن.« لكــن ألن اتلعزيــم أو اتلعويــذ  حرفيًــا »ُمَعزِّ
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يســتخدم يف طقــوس ســحرية متنوعــة، صــارت اللمــة تعي »الّســحرة.«

وتقــع يف هــذه الفئــة بعــض أشــال املوســيى املعــارصة مثــل مــا 
ــوات  ــتخدم كقن ــة )acid rock(، وتس ــروك الاذع ــيى ال ــّى موس يُس
ــع  ــه م ــس بأن ــؤ بول ــع تنب ــذا م ــق ه ــيطانية. ويتف ــوى الش ــل الق نلق
ــك َجيَشــان عظيمــان هلــذه  ــه، ســيكون هنال اقــراب العــرص إىل نهايت

ــيطانية. ــحرية الش ــات الس ــة باملمارس ــوى املرتبط الق

يصــف ســفر الرؤيــا دينونتــني إهليتــني عنــد نهايــة العــرص ســتُقتل 
ــا بَِقيَّــُة انلَّاِس  مَّ

َ
بموجبهــا بعــض قطــااعت البرشيــة. ثــم خيتــم بقــوهل: »وَأ

ْتلِِهــْم َوالَ َعــْن ِســْحرِِهْم َوالَ َعــْن 
َ
ــوا ... َوالَ تَابُــوا َعــْن ق

ُ
ــْم ُيْقَتل

َ
ِيــَن ل

َّ
ال

ــة  ــا 9: 20-21(. وتعــي اللمــة ايلوناني ــْم.« )رؤي تِِه
َ
ــْن َسِق ــْم َوالَ َع زِنَاُه

املرمجــة إىل »الســحر« حرفيًــا »أدويــة« )خمــدرات(. واتلرصفــات 
الرشيــرة املرتبطــة بالشــعوذة يه القتــل واالحنــال اجلنــي والرقــة. 
ــا مــا يــؤدي اإلدمــان ىلع املخــدرات إىل فتــح ابلــاب أمــام هــذه  واغبًل

الــرشور األخــرى.

ــة  ــال املختلف ــن األش ــه م ــة 18: 10-12 موقف ــرب يف تثني ــن ال يعل
ــحرية: ــة الس ــات الوثني ــاس يف املمارس لانغم

 
ُ

وِ ابْنََتــُه يِف انلَّــارِ، َوالَ َمــْن َيْعــُرف
َ
»الَ يُوَجــْد فِيــَك َمــْن ُيـِـزُي اْبَنــُه أ

ــًة، َوالَ  َي
ْ
ــْرِق ُرق ــْن يَ ــاِحٌر، َوالَ َم ــٌل َوالَ َس ِ ــٌف َوالَ ُمَتَفائ ِ ــًة، َوالَ اَعئ

َ
ِعَراف

نَّ ُكَّ َمــْن َيْفَعــُل 
َ
. أل

َ
َمــْوت

ْ
ْو تَابَِعــًة، َوالَ َمــْن يَْستَِشــرُي ال

َ
ُل َجانًّــا أ

َ
َمــْن يَْســأ

». ــُروٌه ِعْنــَد الــرَّبِّ
ْ
ذلـِـَك َمك
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ــعوذة  ــة والش ــة إىل الِعراف ــرى باإلضاف ــية األخ ــة الرئيس ــا الفئ أّم
املصحوبــة بوســائط حّســية، يه مــا يشــر إيلــه انلــص بكلمــة ســاحر. 
ــمل  ــي )witchcraft(! ويش ــع طق ــحر ذي طاب ــن الس ــوع م ــو ن وه

ــايل. ــل اتل ــأتناوهل يف الفص ــّرىق. وس ــتخدام ال ــا اس أيًض

و«الفــأل« أو »تفســر عامــات الفــأل احلســن والفــأل الســىء« هو 
شــل مــن أشــال الِعرافــة. أّمــا الفئــات اثلــاث األخــرة: »مــن يســأل 
ــر  ــن يستش ــاين، أو »م ــيط روح ــة،« أي وس ــيط أو »تابع ــا« أي وس جانً
أرواح املــوىت« فلّهــا تنــدرج ايلــوم حتــت عنــوان »الوســائط الروحانيــة.« 

.)séance( »ويــدىع شــل نشــاطها املعتــاد »حتضــر األرواح

لك هـؤالء األشـخاص رجس دلى الرب. واللمـة العرية املرمجة إىل 
»مكـروه« يه أقـوى لكمـة يف اللغـة العرية لداللـة ىلع مـا يبغضه الرب 
ويرفضـه. الحـظ أيًضـا أن اهلل يضـع مثـل هـؤالء األشـخاص يف نفـس 
فئـة اذليـن يضّحـون بأبنائهم إلهل وثـي. ويصعـب ىلع ثقافتنـا املعارصة 
أن تـدرك مـدى بغـض اهلل لـل هـذه املمارسـات الوثنية السـحرية. وال 
يمكـن أن ينغمـس فيها أحـد دون أن يتعرض تلأثـر األرواح الرشيرة.

الديانات الزائفة

ادليانـات الزائفة جزء جوهري مما يسـى بالسـحر. واغبًلـا ما يكون 
االثنـان متحديـن بشـل ال فصام فيـه. فكاهما يعـد بما يـروق نلا لكنا: 
السـام والقـوة واملعرفة وإمانيـة الوصـول إىل اهلل. وهما يّدعيـان بأنهما 
يوصاننـا إىل انلـور يف حـني أنهمـا يدفعاننـا إىل ادلخـول إىل الظلمـة.
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ــا 10: 9:  ــوع يف يوحن ــول يس ــنا؟ يق ــي أنفس ــا أن حن ــف يمكنن فكي
ــَو  ــا ُه نَ

َ
ــا: »أ ــول أيًض ــُص.« ويق

ُ
ــٌد َفَيْخل َح

َ
ــَل ِب أ ــاُب. إِْن َدَخ َ ــَو الْ ــا ُه نَ

َ
»أ

 ِب.« )يوحنا 14: 6(. 
َّ
 اآلِب إاِل

َ
ِت إىِل

ْ
َحــٌد يـَـأ

َ
يـْـَس أ

َ
ََيــاةُ. ل َــقُّ َوالْ ِريــُق َوالْ الطَّ

ــم خــارق للطبيعــة. لكــن  ــواب كثــرة خمتلفــة تــؤدي إىل اعل توجــد أب
ــاص  ــة اخل ــارق للطبيع ــم اخل ــؤّدي إىل العال ــد ي ــاب واح ــد إال ب ال يوج
بــاهلل. وهــذا ابلــاب هــو يســوع. واذليــن يدخلــون عــر أي بــاب آخــر 
يمكــن أن يدخلــوا إىل اعلــم خــارق للطبيعــة. لكنــه اعلــم الشــيطان، 

ــم اإلهل احلقيــيق. وليــس اعل

لــن يّدخــر الشــيطان جهــًدا يف إحلــاق أكر قــدر ممكن مــن األذى 
بالبــرش مــن خــال أيديولوجيــات مثــل الفلســفة اإلحلاديــة والفلســفة 
ــذه  ــن ه ــوى م ــده أداة أق ــة يف ي ــات الزائف ــن ادليان ــانية، لك اإلنس
ــرش  ــن الب ــى م ــة العظ ــف. فاألغلبي ــد ال يوص ــات إىل ح األيديولوجي

ــات الزائفــة. حــى هــذه الســاعة مســتعبدة لديان

السـحرية  للممارسـات  األخـرى  األشـال  مـع  احلـال  هـو  وكمـا 
)occult(، فـإن مـن املسـتحيل أن نذكـر لك أشـال ادليانـات الزائفـة 
ة لديانـات الزائفة: الـي تمـارس حايلًا. لكن يف ما يـي اخلصائص املميَّ

1( اإلقرار بتعدد اآلهلة

2( ممارسة عبادة األوثان بأي شل من أشاهلا

3( اتلعليم أن البرش يمكن أن يصروا آهلة يف نهاية األمر
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4( اتلعليم أن انلاس يمكن أن حيققوا الر بأعماهلم الصاحلة

5( تقديم معرفة ذات طابع رّسي ومقصورة ىلع فئة قليلة ممية

1. الديانات اليت تقر بتعدد اآلهلة

اكنــت الكنيســة األوىل حماطــة بثقافــة تؤمــن بتعــدد اآلهلــة، لكن 
بولــس حدد املوقــف املســييح يف 1 كورنثــوس 8: 6-5:

ْو ىلَعَ 
َ
ــَماءِ أ ــَواٌء َكَن يِف السَّ ــًة، ِس ــىَّ آلَِه ــا يَُس ــَد َم ــُه َوإِْن وُِج نَّ

َ
»أل

ــا إٌِل  َ ــْن نلَ ــرُيوَن. لِك ثِ
َ
ــاٌب ك ْرَب

َ
ــرُيوَن وَأ ثِ

َ
ــٌة ك ــُد آلَِه ــا يُوَج َم

َ
ْرِض، ك

َ
األ

ــوُع  ــٌد: يَُس ُ. َوَربٌّ َواِح
َ

ــُن ل ْ ــَياءِ، َونَ ْش
َ
ــُع األ ــُه َجِي ِي ِمْن

َّ
ــٌد: اآلُب ال َواِح

ــِه.« ِ ــُن ب ْ ــَياءِ، َونَ ْش
َ
ــُع األ ــِه َجِي ِ ِي ب

َّ
ــيُح، ال َمِس

ْ
ال

2. الديانة اليت متارس عبادة األوثان بأي شكل من أشكاهلا

مـة يف الوصايـا  عبـادة األوثـان يه اخلطيـة األوىل املحـددة املحرَّ
العـرش، ويه اخلطيـة الي حتمـل أوخم العواقب )انظر خـروج 20: 5-3(.

3. الديانــات الــيت تعّلــم أن البشــر ميكــن أن يصــريوا آهلــة 
يف هنايــة األمــر

اكن هــذا هــو اإلغــراء األصــي اذلي قّدمــه إبليــس للبــرش يف جنــة 
عــدن: »تَُكونـَـاِن َكهللِ ]أو مثــل اآلهلــة[« )تكويــن 3: 5(.

ــق  ــاهلل اذلي خل ــًا. ف ــا متأّص ــا ذاتيً ــد تناقًض ــذا الوع ــن ه يتضم
لك األشــياء، بمــا يف ذلــك اجلنــس البــرشي، هــو نفســه غــر خملــوق. 



184

خيرجون الشياطني

ــل اهلل غــر  ــوق مث ــا أن يصــر اإلنســان املخل فمــن املســتحيل منطقيً
املخلــوق. فكيــف يصبــح املخلــوق غــر خملــوق؟ غــر أن هــذا الوعــد 
الــاذب بــأن يصبــح انلــاس مثــل اهلل يــروق لكثريــن مــن املنفوخــني 

ــل. ــذلات يف لك جي ــاء املمجــدة ل بالكري

ــق  ــتطيع حتقي ــان يس ــأن اإلنس ــم ب ــيت تعّل ــات ال 4. الديان
ــة ــه الصاحل ــرب بأعمال ال

الكريـاء البرشي مـن جديد! مـن طبيعة املتكريـن أن ينجذبوا 
 صعبـة وغـر منطقيـة مـن اجلهد، 

ً
إىل أنظمـة دينيـة تتطلـب أشـاال

حـى إىل حـّد إيذاء انلفس واملعاناة الشـديدة. ولكمـا اكنت متلطلبات 
ادليانـة أقىس، لكمـا اكن كرياء الشـخص اذلي يمارسـها أعظم.

5. الديانــــات اليت تقدم معرفة خاصــّـة ذات طـــابع سري 
ومقصــورة علــى فئــة قليلــة

ــا  ــادة طقًس ــة يف الع ــذه املعرف ــول إىل ه ــة الوص ــب إماني تتطل
خاًصــا ينضــّم بموجبــه الفــرد إىل هــذه اجلماعــة. وقــد ســبق أن حــّذر 
ــل  ــذا الش ــن ه ــادي األوىل م ــرن املي ــى يف الق ــم ح ــل أتباعه الرس
مــن اخلــداع اذلي يــدىع بايلونانيــة gnosis أي معرفــة. ولقــد حــّذر 

ــة بــاذلات: بولــس تلميــذه تيموثــاوس مــن هــذه الضال

ــِل  َاِط
ْ

لَِم ال
َ
ــك

ْ
ــِن ال ــا َع ــَة، ُمْعرًِض َوِديَع

ْ
ــِظ ال ــاُوُس، اْحَف

َ
ــا تِيُموث »يَ

ــْوٌم 
َ
ــِه ق ِ ــَر ب  َتَظاَه

ْ
ِي إِذ

َّ
ــِم، ال ــَاِذِب االْس

ْ
ــِم ال

ْ
ِعل

ْ
ــاِت ال َف

َ
ــِس، َوُمَال ِ ن ادلَّ
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ــاوس 6: 21-20( ــاِن.«  )1 تيموث ــِة اإِليَم ــْن ِجَه ــوا ِم َزاُغ

ان دليانــات ال تُكشــف أرسارهــا  يوجــد مثــاالن معــارصان ممــيَّ
ــا  ــام طقســية صارمــة، وهم ــة انضم ــازوا عملي ــن اجت  ألوئلــك اذلي

ّ
إال

املورمونيــة واملاســونية. وتشــمل املاســونّية »انلجمــة الشــمايلة« )الفــرع 
ــات  ــادس )Shriners(، وبن ــبون إىل املق ــونية(، واملنتس ــايئ للماس النس

.)Demolay( واعمــة املنتســبني )Rainbow Girls( قــوس قــزح

ويف املورمونيــة تقتــرص طقــوس اهليــل ىلع قلــة خمتــارة. وال 
يمكــن ألي غريــب أن يدخــل اهليــالك أثنــاء مســار اخلدمــات. 
واملاســونية أكــر رّسّيــة. فباســتثناء بعــض املظاهــر العامــة »الرســمية«، 
ــا أمــام غــر األعضــاء وأرسارهــا حمروســة بأقســام  فإنهــا مغلقــة تماًم

ــروق.1 1 ــد ادلم يف الع ــة جتّم خميف

ــرات  ــا حتض ــد فيه ــة، وال توج ــة فمفتوح ــيحية الكتابي ــا املس أّم
خاصــة يف ادلخــول إىل العضويــة وال شــعائر رّسيــة. أّمــا أســاس إيمانها: 
ع اجلميــع ىلع دراســته. الكتــاب املقــدس، فهــو كتــاب مفتــوح، ويشــجَّ

تدغـدغ لك أشـال ادليانـة الزائفـة بطريقـة أو أخـرى شـكًا 
من أشـال الكريـاء البرشيـة. أّما البشـارة املسـيحية فتؤكد ىلع أن 
اخلـاص هـو بنعمة اهلل، ال بأية جهود مكتسـبة، لكـن يتم احلصول 
 لكرياء. 

ً
عليـه باإليمـان، وهـو أمر يقّدمـه اهلل. وال يـرك هذا جمـاال

)11( ملزيد من املعلومات:

Masonry – Beyond the light، by William Schnoebelen )Chick Publication، 1991(.
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يْــَس ِمْنُكــْم. ُهــَو 
َ
ُصــوَن، بِاإِليَمــاِن، َوذلـِـَك ل

َّ
نَُّكــْم بِانلِّْعَمــِة ُمَل

َ
»أل

َحــٌد.« )أفســس 2: 9-8(
َ
ْيــلَ َيْفَتِخــَر أ

َ
ْعَمــال ك

َ
يْــَس ِمــْن أ

َ
ــُة اهللِ. ل َعِطيَّ

اهلل  عبــادة  بــني  َجْرهــا  يمكــن  ال  هــّوة عظيمــة  توجــد 
احلقيــيق ولك شــل مــن أشــال ادليانــة الزائفــة أو املمارســات الوثنيــة 
والســحرية. ويؤكــد بولــس أن القــوة الشــيطانية تتخلــل لك شــل مــن 
أشــال ادليانــة الزائفــة، وهلــذا فــإن مــن واجــب املؤمنــني باملســيح أن 

ــة: ــة طريق ــا بأي ــوا به ال ينغمس

ــَياِطنِي،   لِلشَّ يَْذَبُونَــُه  إِنََّمــا 
َ
ف َمــُم 

ُ
األ يَْذَبُــُه  َمــا  إِنَّ  »بَــْل 

ــَياِطنِي.  َكَء الشَّ ْنُتْم رُشَ
َ
ْن تَُكونُوا أ

َ
رِيــُد أ

ُ
ْســُت أ

َ
ل
َ
)ادلايمونيونــات( الَِ هللِ. ف

ْن 
َ
ــِدُروَن أ ــَياِطنَي. الَ َتْق َس َش

ْ
أ
َ
ــرَّبِّ َوك َس ال

ْ
أ
َ
ــوا ك ُب ْن ترَْشَ

َ
ــِدُروَن أ الَ َتْق

وا يِف َمائـِـَدةِ الــرَّبِّ َوِف َمائـِـَدةِ َشــَياِطنَي.« )1 كورنثــوس 10: 21-20(
ُ
تَْشــَرِك

ينبي ىلع لك من اشـرك يف املمارسـات الوثنية السـحرية أو ادليانة 
الزائفـة أن يتوب عن ذلـك، وأن يعرف به كخطيـة، وأن يطلب غفران 
املسـيح وتطهـره وحتريـره. وفضًا عن ذلـك، جيب تدمر أيـة كتب أو 
أيـة أشـياء أخـرى مرتبطـة باملمارسـات السـحرية أو ادليانـة الزائفـة.

طاهر وحر

ــة  ــات الوثني ــال املمارس ــزة ملج ــة املوج ــذه املراجع ــف ه تكش
والســحرية وادليانــات الزائفــة مــدى تعقيدهــا والتشــويش اذلي 
ــه. وال توجــد طريقــة واحــدة بســيطة تلعريــف هــذه املمارســات  ْدث

ُ
حت
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ووصفهــا. يمكنــك أن تشــّبه الســحر بإخطبــوط هل أذرع كثــرة يلفهــا 
حــول ضحيتــه. تنشــغل الضحيــة حبمايــة نفســها مــن إحــدى األذرع، 

ــراه. ــر ال ت ــب آخ ــن جان ــا م ــاف حوهل ــرى لاتلف ــى ذراع أخ فتس

ــا شــاب  ــي يقدمه ــداً الشــهادة اتلايلــة ال توضــح هــذا األمــر جي
ــحرية.  ــة الس ــات الوثني ــه املمارس رَست

َ
ــيح أ ــة باملس ــة مؤمن ــن اعئل م

لكنــه حصــل يف نهايــة األمــر ىلع فهــم ملجــال النشــاط الشــيطاين ونــال 
ــا. ــا ناجًح ــر وصــار راعيً اتلحري

أبــواي مؤمنــان تقّيــان مولــودان ثانيــة. كرَّســاين للــرب منــذ احلبَــل 
يب، كمــا اكن احلــال مــع الطفــل صموئيــل. علَّمــي أبــواي طــرق احلــق 
ــذ صغــري. ويف ســن الرابعــة، كنــت أقــف ألعــظ أمــام أهــي ولك  من
ــايت اكن  ــن حي ــنوات األوىل م . يف الس ــي إيلَّ ــتعًدا أن يص ــن اكن مس م
ــة  ــاة واتلوب ــت أرسع إىل الص ــرب، وكن ــور ال ــا ىلع أم ــي منفتًح قل
عندمــا كنــت أســيئ إىل اهلل أو إىل بــرش. بــذل وادلي العزيــزان أفضــل 
ــا  ــا ارتكب ــرق اهلل، لكنهم ــلك يف ط ــف أس ــي كي ــا يف تعلي جهودهم
ــا ألن تقليدهمــا لــم يعلّمهمــا أن االنغمــاس يف املمارســات  خطــأ فظيًع

ــة. ــة الســحرية اكن أســوأ بكثــر مــن نواهيمهــا اتلقليدي الوثني

اكنـت قـراءة القصص اهلزيلـة يوم األحـد، أو اذلهاب إىل السـينما يف 
أي وقـت، أو اتلغـايض عـن الرشب أو اتلدخـني أمًرا غـر وارد. لكنهما لم 
حيلمـا بأن السـماح يل باالسـتماع إىل قصص األشـباح الـي ترويها جّديت 
سـيضعي ىلع طريـق مـن املعانـاة ستسـتمر مـا يزيـد ىلع عرشيـن سـنة.
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ــك  ــذ تل ــابعة. ومن ــن الس ــديت يف س ــص ج ــتمع إىل قص ــدأت أس ب
 يف دراســة األمــور املتعلقــة 

ّ
انلقطــة فصاعــًدا، لــم أجــد أيــة متعــة إال

باملمارســات واألفــار الســحرية. فانــت حتــوز ىلع لك انتبــايه برامــج 
مليئــة بالشــعوذة والغموض تــذاع يف األربعينــات واخلمســينات. وعندما 
ــت  ــة، واكن ــكوك املرعب ــرد هتش ــام ألف ــاءت أف ــون، ج ــاء اتللفزي ج
أفــام الرعــب بشــل اعم مصــدر متعــة يل. وقبــل أن أصــل إىل الصــف 
ــا  ــو« اكتبً ــن ب ــار أِل ــب »إدج ــن الات ــذت م ــدايئ، اخت ــادس االبت الس
ــة  ــة معمداني ــادة يف دورة تدريبي ــد الق ــي أح ــد عّرف ــًا يل. ولق مفض

ــا الكنيســة. ــة هالويــني أقامته ــب بعــد حفل ــات هــذا الات برواي

ويف ســن احلاديــة عــرشة، طلبــت مــن اهلل يف إحــدى نوبــات غضي 
ــات  ــري حيوان ــت أش ــأين. وكن ــي وش ــايت وأن يرك ــن حي ــرج م أن خي
ــا، فأعّذبهــا حــى املــوت! )فعلــت هــذا  صغــرة أســبوعيًا وأحيانًــا يوميً
قــًرا(، واكتشــفت بعــد ســنوات أن هــذا جــزًءا ال يتجــزأ مــن الســحر 
ــب  ــك أح ــل ذل ــت قب ــر أين كن ــب يف األم ــن الغري ــي. لك الطق

ــا. ــا بيطرًي ــل إين كنــت أود أن أصبــح طبيبً ــات، ب احليوان

بغضهــم. 
ُ
كنــت أتوجــه إىل املرشــدين املســيحيني وأقــول هلــم إين أ

ــا.  ــة وال عص ــب، ال لكم ــال اتلأدي ــن أش ــل م ــي أي ش ــع م ــم ينف ل
اســتوىل ىلع جــزء مــن كيــاين اتلمــرد واحلقــد الامــل ىلع اهلل والكنيســة 
ــاص  ــل خ ــلطة، وبش ــال الس ــة ولك أش ــيح واملدرس ــني باملس واملؤمن
أبــوّي. أّمــا اجلــزء اآلخــر مــّي فــان يتــوق إىل أن يكــون طيبًّــا وحُمِبًّــا.
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غـر أين عرفـت يسـوع خملًِّصا يف سـن اخلامسـة والعرشين. وىلع 
 أن عاقي بوادليت 

ّ
الرغـم مـن أن اهلل تدّخل يف حيايت وُودِلُت ثانيـة، إال

اكنـت سـيئة جـًدا. لقـد أحببتهـا بفضل يسـوع، لكـي لم أسـتطع أن 
أكـون مهذبًـا معها مدة تزيد ىلع سـاعة. فبعد فرة قصـرة من الرشكة 
الوثيقـة، اكن الغضـب وابلغـض يطفـوان إىل السـطح وتمتـد تعاسـي 
تلصـل إىل لك اذليـن حـويل. حاولـت أن أقمـع الضغـوط ادلاخلية يّف، 
لكنهـا أظهرت نفسـها يف تـويق إىل الكحول والطعام. كنـت بدينًا جًدا.

هــل كنــُت خملًَّصــا حًقــا؟ نعــم! نعــم! نعــم! كنــت أمــي ســااعت 
وأنــا أبكــي ىلع انلفــوس اهلالكــة، وأســتظهر آيــات كتابيــة، وأشــهد، 
ــني  ــك احل ــى ذل ــه ح ــو أن ــًدا ه ــاوي ج ــر املأس ــة. واألم ــم اللم وأعلّ
 )ESP( لــم يكــن أحــد قــد قــال يل إن اإلدراك اخلــارق غــر احلــّي
وألــواح الوجيــا، والكتــب املتعلقــة بالظواهــر اخلارقــة للطبيعــة ممنوعــة 
ــة  ــور يف دورة تدريبي ــذه األم ــُت ه ــذا علّم ــيح. وهل ــن باملس يلعَّ كمؤم
ــان  ــادة األوث ــة، فحّركــت بهــذا فيهــم نفــس عب يف كنيســي املعمداني

ــل ســنوات. ــه جــّديت يفَّ قب ــان بالســحر اذلي ســبق أن زرعت واالفتت

لكــي أشــكر الــرب، فعندمــا أخــرت شــخًصا مؤمنًــا عــن اإلدراك 
اخلــارق احلــّي )EPS(، طلــب مــي أن أتركــه ألن لكمة اهلل حتــّذر منه. 
كــم أشــكر اهلل ىلع ذلــك الرجــل! لقــد ســاعدين حتذيــره البســيط ىلع 

ر. بــدء طريــيق إىل اتلحــرُّ

أردت أن أطيــع الــرب، فأوقفــت لك اتصــال مــع املجــال الشــيطاين. 
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ــّرأ  ــو أن أت ــه ه ــت أحتاج ــا كن ــن م ــدة، لك ــة جي ــك بداي ــت تل اكن
ــت  ــي دخل ــرة ال ــن األرواح الرشي ــّرر م ــس وأحت ــن إبلي ــل م بالام

ــحرية. ــة الس ــات الوثني ــام باملمارس ــبب اهتم ــايت بس حي

كيــف أعــرف أنــه اكنــت هنالــك أرواح رشيــرة يّف؟ يف نفــس ايلوم 
اذلي توقفــُت فيــه عــن معابثــة إبليــس وبــدأت أطيــع الــرب، اشــتدت 
مشــالك وخمــاويف ادلاخليــة. وازداد الغضــب وابلغــض. وبــدأت تنتابــي 
ــاع  ــرق وأوض ــه بط ــوع اذلي أحّب ــّدم يس ــًا تق ــاًرا ويل ــات نه هلوس
ــادة  ــع الع ــلي م  أن مش

ّ
ــعيًدا يف زوايج، إال ــت س ــع أين كن ــة. وم جنس

ــلة  ــم مش ــت أعظ ــه. واكن ــيطرة علي ــذر الس ــًرا تتع ــت أم ــة اكن الرّي
ابتليــت بهــا إحســايس الامــن بــأين شــاذ جنســيًا. لــم أستســلم هلــذا 
امليــل قــط، ىلع الرغــم مــن أنــي كنــت مضطــًرا إىل حماربتــه باســتمرار. 
ــال،  ــع رج ــية م ــات جنس ــن ممارس ــة ع ــار فظيع ــراودين أف ــت ت واكن
ــًدا، اكن  ــون وحي ــا أك ــاء. وعندم ــس النس ــداء ماب ــات يف ارت ورغب
الــروح الرشيــرة هــذا يظهــر نفســه وكنــت أتــرصف كشــخص خمّنــث.

كنـت أبغـض وأمقت هـذه األمـور بـكل قـويت. فصلّيـت، وتبُت، 
وحاولـت أن أصلـب اجلسـد، غر مـدرك أن مشـالك قد جتـاوزت ما هو 
أريض ومـا هـو نفـي إىل ما هـو شـيطاين )يعقـوب 3: 15(. اكن يف داخي 
نافورتـان: نافـورة حتـب انلفـوس وتبـارك اهلل وتتـوق إىل خدمتـه، أّمـا 
انلافـورة األخرى فانت تنجسـي بأفار ورغبات جنسـة، فكنُت أجّدف 
ىلع يسـوع وألعـن أوالد الرب وخّدامـه. وكنت مسـتعًدا لاعراف بكل 
هـذا عـن طيب خاطـر لل مـن يسـتطيع أن يسـاعدين. ولـم يكن دلى 
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أحـد أعرفـه القـدرة ىلع اتلعامـل مع مشـالك، وال حى لاسـتماع إيلها. 
فاضطـررت إىل االحتفـاظ بهـا بيـي وبني نفي حسـب اسـتطاعي.

ىلع  وزوجـي  تعّرفـت   1969 اعم  مـن  األول  اكنـون  شـهر  ويف 
خدمـة اتلحريـر. فعندما ذكـر أحدهـم أن املؤمنني باملسـيح يمكن 
أن يكـون فيهـم أرواح رشيـرة، لم أجادل قـط، قفـزت رويح فرًحا، 
حيـث عرفـُت أين وجـدُت أخًرا حل مشـلي، قام أخ يل يف املسـيح 
خبدمـة اتلحريـر يل، آمـًرا األرواح بـأن تغـادر. وقـد أحسسـت بهـا 
فعـًا ويه تصعد من معديت وعـر في ويه تتنهد وتتثـاءب خارجًة.

ومنــذ ذلــك الوقــت حــى اآلن، لــم أاعِن قــط مــن مشــلة العــادة 
الريــة. وفضــًا عــن ذلــك، ذهــب غضــي وبغــي. ويمكنــي اآلن أن 
ــة مــع أم دون أي شــقاق أو خــاف. وأســتطيع  أقــي ســااعت طويل

أيًضــا أن أضمهــا إيّل بمحبــة وحنــان.

عشــت عــدة أشــهر ىلع ســحاب الفــرح واالنتصــار. لكــن فجــأة، 
بــدأ اإلحســاس الامــن بالشــذوذ واهللوســات بالعــودة. اكنــت الســاعة 
حــوايل اثلانيــة صباًحــا عندمــا إيقظتــي حترُّشــات مــن أرواح رشيــرة 
يف داخــي وخــاريج. لكــي تعلّمــت اآلن كيــف أطــرد األرواح الرشيــرة 

وأقــاوم إبليــس، لكــن الفــًرج اكن مؤقتًــا.

ــك  ــاَ دليري ــمعت رشيط ــل، س ــد األم ــكت أن أفق ــا أوش وعندم
ــات  ــا املمارس ــرء خبطاي ــرف امل ــب أن يع ــه جي ــه إن ــول في ــس يق برن
الوثنيــة الســحرية باالســم ويتــرأ منهــا. وهــذا أمــر لــم أكــن قــد فعلتــه 
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ــك فــوًرا مــدراًك مصــدر مجيــع مشــالك. وبعــد هــذا  بعــد. ففعلــُت ذل
ــر يل. ــة حتري ــم خدم ــت يف أعظ ــرة دخل ــرة قص بف

كنـت ذات يـوم أسـوق سـياريت مـن مدينـة كوملبـس يف واليـة 
جورجيـا إىل مدينـة مونتجمـري يف واليـة أالبامـا، أي مسـافة تزيـد 
قليـًا ىلع مئـة ميـل. تعّرضـت لفـرة تلحـرُّش مـن أرواح رشيـرة، 
فاسـتغثت بيسـوع بـكل قّويت. فرجـع يب يف رؤى ذهنيـة إىل حوادث 
بـدأت يف سـن الرابعة عندما دخلتـي أرواح رشيـرة ألول مرة. ولكما 
أراين لك حالـة، كنـُت أترأ مـن اخلطايا املتضّمنة وآمـر الروح الرشير 
بـأن خيـرج. وملـدة تزيـد ىلع سـاعة، اكنـت األرواح الرشيـرة ختـرج 
مـن فـي وأىلع رأيس وكتي. وعندمـا وصلت إىل مدينـة مونتجمري 
كنـُت منهـًا تماًمـا، لكي كنت حـًرا – حـًرا ألول مرة منذ سـنوات.

منـذ ذلـك الوقت تقّدم نمّوي الرويح بشـل رسيـع. ويمكني اآلن 
 من املحاولـة ادلائمة 

ً
أن أوجـه وقـي وطاقتــي جتاه خدمـة مثمرة بـدال

املضنية لكبت رغبات وأفار اكنت تهــدد وجـودي نفسـه. وفضًا عن 
ذلـك، أنقص الرب وزنــي، فصـار طبيعيًا – مـن 109 إىل 78 كغم.

أشكر الرب! فأنا طاهر وحّر، بفضل يسوع!
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الفصل اخلامس عشر
هل ال يزال السحر الطقسي عاماًل اليوم؟

ــيطاين  ــاط الش ــة للنش ــة املضني ــرق املخادع ــع الط ــا نتتّب عندم
ــد  ــدر أّويل واح ــن مص ــع م ــا تنب ــف أنه ــة، نكتش ــات الوثني واملمارس

 )witchcraft(. ــي ــحر الطق ــو الس ه

الســحر الطقــي هــو ادليانــة الشــمويلة ابلدائيــة للبرشيــة 
الســاقطة. فعندمــا ابتعــد اجلنــس البــرشي يف تمــرُّده عــن اهلل، اكنــت 
القــوة الــي دخلــت يه الســحر. فكمــا يقــول الكتــاب املقــدس: »اتلََّمرَُّد 
ــِة )الســحر الطقــي(« )1 صموئيــل 15: 23(. وتمــارس 

َ
ِعَراف

ْ
ــِة ال َخِطيَّ

َ
ك

ــا  لك مجاعــة مــن الشــعوب شــكًا متمــًيا مــن الســحر الطقــي خاصًّ
بــه، لكــن تشــرك مجيعهــا يف نفــس العنــارص.

ــرة  اســتمرت املمارســة املفتوحــة للســحر الطقــي يف أجــزاء كث
ــخ  ــم ذات اتلاري ــر. ويف األم ــة دون تغي ــرون طويل ــدة ق ــم م ــن العال م
ــف الســحر الطقــي نفســه  املســييح، وبشــل خــاص يف الغــرب، كيَّ
ــه اكن يف  ــع أن ــة. وم ــة معيَّن ــاًل خاص ــذ أش ــو يأخ ــة، وه ــع اثلقاف م
ــود  ــذه العق ــار يف ه ــد ص ــرة، فق ــة صغ ــوًرا ىلع أقلّّي ــابق مقص الس

ــتمر. ــو مس ــة ىلع حن ــا وعدواني ــا وَصَخبً ــر وضوًح ــرة أك األخ
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ــخاًصا  ــي أش ــحر الطق ــة يف الس ــارق للطبيع ــرص اخل ــر العن يُبه
ــون  ــث ال يك ــارصة. فحي ــة املع ــة املادي ــة الغربي ــن يف اثلقاف كثري
ــي  ــة ال ــة املوروث ــن ادليان ــد م ــل واح  ىلع ش

ّ
ــاع إال ــاس ىلع اط انل

ــث  ــون إىل ابلح ــم مّيال ــي، فإنه ــادي وذه ــتوى م  ىلع مس
ّ
ــل إال ال تعم

عــن بديــل يقــّدم العنــرص اخلــارق للطبيعــة، خاّصــة إذا اكن يقــدم هلــم 
القــوة. وهلــذا فــإن مجاهــر غفــرة مــن مثــل هــؤالء انلــاس تلجــأ إىل 

ــا مــن أشــال الســحر الطقــي. شــل م

مــن العنــارص املشــركة بــني لك أشــال الســحر الطقــي عنــرص 
الســيطرة. وعندمــا يســى أي نشــاط ديــي إىل الســيطرة ىلع أشــخاص 
ــًا. وال  ــح اعم ــي ىلع األرج ــحر الطق ــر الس ــون تأث ــن، يك آخري
ــدث  ــا أحت ــون م ــل يعرف ــذا الفص ــرؤون ه ــن يق ــض اذلي ــك أن بع ش
عنــه ألنهــم تمكنــوا مــن االنفــات مــن خمالــب الشــيطان. وســيغتنم 
آخــرون هــذه الفرصــة لــي جيــدوا هلــم منفــًذا. وسيســتفيد غرهــم مــن 

ــني. ــر املحتاج ــذه املعلومــات يف املســاعدة يف حتري ه

وحتتــوي املمارســة ابلدائيــة للســحر ىلع العنــارص اتلايلــة: كهنــوت 
 

ً
)طبيــب مشــعوذ، طبيــب ســاحر، شــامان(، وطقــس )قــد يتخذ أشــاال
متنوعــة(، وذبيحــة )حيوانيــة أو برشيــة( وشــل ممــّي مــا مــن املوســيى 
)مثــل قــرع الطبــول أو تعاويــذ(، وشــل مــا مــن أشــال العهــد يربــط 
املشــاركني بعضهــم ببعــض. وىلع األرجــح أن لكمــة coven اإلجنلييــة 
ــع ســاحرات( مشــتقة مــن نفــس اجلــذر اذلي اشــتقت  )الــي تعــي جتمُّ

منــه لكمــة “covenant” الــي تعــي العهد.
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ويف ما يي األهداف الرئيسية األربعة للسحر الطقي:

1( اســرضاء اكئــن رويح أىلع اغبًلــا مــا يعتــر متقلــب املــزاج أو 
ــا باحلقــد مليئً

2( الســيطرة ىلع قــوى الطبيعة، مثل املطــر أو الطقس اجليد للحصاد

ــث  ــا، حي ــال يف إفريقي ــو احل ــا ه ــم، كم ــرض والعق ــاد امل 3( إبع
تذهــب لك امــرأة اعقــر إىل طبيــب ســاحر للحصــول ىلع جرعــة أو رقية

ــداء يف  ــة األع ــل إخاف ــن – مث ــخاص آخري ــيطرة ىلع أش 4( الس
ــر ــخص آخ ــاه ش ــخص جت ــية يف ش ــهوة اجلنس ــارة الش ــة أو إث املعرك

أربعة مستويات من السحر الطقسي احلديث

ــارص.  ــس العن ــحر نف ــة« للس ــة »احلديث ــة الغربي ــن املمارس تتضم
ــل: ــتويات ىلع األق ــة مس ــل ىلع أربع ويه تعم

1( املفتوح، العام، املحرم

2( الّرّي )حتت األرض(: مؤتمرات الّسحرة

3( الطابور اخلامس: املقّنع داخل املجتمع والكنيسة

4( أعمال اجلسد »الطبيعة اخلاطئة«

1- املفتوح، العام، »احملترم«
ــم  ــه يعلّ ــة، فإن ــه احلقيقي حــني يعمــل الســحر الطقــي يف طبيعت
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ــاص ىلع  ــا اخل ــيطان موقعه ــة الش ــيطان. ولكنيس ــادة الش ــارس عب ويم
ــن  ــن اذلي ــة.« لك ــة »حمرم ــّدم ككنيس ــث تق ــت حي ــبكة اإلنرن ش
يفلتــون مــن قبضتهــا خيرونــك أن الطقــس الشــيطاين األســايس 
ــاين  ــاء الرب ــة العش ــي خبدم ــتهزاء جتدي ــو اس ــود.« فه ــّداس أس ــو »ق ه
ــد ورفــض ليســوع  ــع املهيمــن هــو بغــض واٍع متعّم املســيحية. وادلاف

ــيحية. ــة املس ــو الكنيس ــا ه ــي هل ــدو الرئي ــيح. والع املس

2- السرّي )حتت األرض(: مؤمترات السحرة

يلتـيق السـحرة اعدة يلـًا تلقديـم ذبائـح وإجـراء مراسـم إدخال 
أعضـاء جـدد. وأحـد العنـارص املركزيـة يف ممارسـة السـحر الطقـي 
)كمـا سـبق أن رأينا يف الشـهادة يف نهاية الفصل السـابق( هـو اذلبيحة، 
واذلبائـح يف العـادة حيوانات – لكب أو قط أو جـرذ أو أي حيوان صغر 
آخـر. غـر أن اذلبيحـة تكـون لكمـا أمكـن ذلـك، حسـب فهـي، 
برشيـة، وتكـون يف العـادة طفًا رضيًعـا! وتوجـد أيًضا تقاريـر وأنباء 
عـن حـاالت يطلـب فيهـا مـن أشـخاص وشـباب أن يقتلـوا ويقطعوا 

رؤوس ضحاياهـم كجـزء مـن مراسـم دخوهلـم إىل طقوس السـحر.

و»هلإ« الســحر هــو الشــيطان. ومعتنقــو هــذه ادليانــة مرتبطــون بــه 
وأحدهــم باآلخــر بعهــد يلزمهــم بالّرّيــة املطلقــة حــول أنشــطتهم.

مــا اذلي جيــذب انلــاس إىل عبــادة الشــيطان؟ أعتقــد أنــه عــرض 
القــوة اخلارقــة للطبيعــة. فحاملــا يقتنعــون بالقــوة الــي حصلــوا عليهــا، 

فإنهــم اغبًلــا مــا يكونــون جســورين وعدوانيــني.
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اكن يل صديـق مؤمن باملسـيح جالًسـا يف طائرة بالقـرب من امرأة 
رفضـت لك طعام قُـَدم إيلها. قالت املـرأة لصدييق إنها تصـوم وتصّي.

فأجاب صدييق: »أنا مؤمن باملسيح أيًضا، وأصوم أحيانًا وأصي.«

ــة  ــاع ديان ــا مــن أتب ــت املــرأة: »ال. ال! لســت مســيحية. فأن فأجاب
ــا:  ــيني يف صاته ــني رئيس ــا هدف ــرشح أن هل ــت ت ــيطان.« وراح الش
ــني. انفصــام الزجيــات املســيحية، وســقوط اخلــدام املســيحيني القيادي

وال بــّد أن اإلحصــاءات الــي صــدرت يف العقــود األخــرة شــجعتها 
ىلع االعتقــاد بــأن صلواتهــا اكنــت فعالــة جًدا.

تلقيـت مـرة رسـالة حمزنـة مـن امـرأة من واليـة تكسـاس اكنت 
تسـتمع بشـل منتظـم إىل برنامـي اإلذايع. قالـت يل إنها سـاحرة، وقد 
ُعيِّنـْت هلـا كنيسـة ما لـي تـردد عليها وتـزرع الشـك وعـدم اإليمان 
يف عقـول اجلـدد والضعفـاء مـن املؤمنني باملسـيح. وقد جنحـت يف إبعاد 
ثاثـة مـن هـؤالء. ثـم كتبت تسـألي: »هـل تعتقـد أنه يمكن ليسـوع 
أن يغفـر يل ويعطيـي اخلـاص؟« أجبتها أن رمحـة اهلل يه با حدود، مع 
أنهـا سـتحتاج إىل جهاد لي تتحرر بشـل اكمـل. ثّم وّجهتها لـراٍع حمي.

3- الطابور اخلامس: املقنـّع

لــن أحــاول أن أقــدم لك األشــال الــي يتخذهــا الســحر الطقــي 
مــن أجــل إغــراء األشــخاص األبريــاء ىلع ادلخــول يف عبــادة الشــيطان. 

وســأكتي بإيــراد بعــض األمثلــة.
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موسيقى الروك

ــة األذى  ــية، وإماني ــوات الرئيس ــدى القن ــروك يه إح ــيى ال موس
ــا مؤخــًرا مــن رجــل يف  ــي رســالة تلّقيته ــا ي ــه خميفــة. يف م ــواردة في ال
اثلاثلــة واثلاثــني مــن عمــره )اســتجاب أحــد العاملــني مــي وســى 

ــاتله: ــن رس ــاس م ــت ىلع إذن باالقتب ــد حصل ــاعدته(. وق إىل مس

عزيزي السيد برنس،

أكتــب إيلــك ايلــوم لــي أخــرك عــن معانــايت مــن تأثــر األرواح 
الرشيــرة. أعــرف أن مــا أكتبــه إيلــك لــن يكــون ىلع األرجــح جديــًدا. 
ــا  ــرأوا م ــو ق ــي )ل ــادة كنيس ــي وق ــايئ واعئل ــأبدو ألصدق ــي س لك

كتبــت( كشــخص مضطــرب العقــل.

ــت يف السادســة عــرشة مــن عمــري.  ــا كن ــدأت املشــلة عندم ب
ــم  ــأيخ. ل ــة ب ــيقية اخلاص ــات املوس ــد األبلوم ــتمع إىل أح ــذت أس أخ
يكــن هــذا جمــرد أبلــوم اعدي ملوســيى الــروك، بــل أبلوًمــا شــيطانيًا. 
إذ أصدرتــه فرقــة الســبت األســود )Black Sabbath(، واكن الغــاف 
حيمــل ىلع رأســه الرقــم 666 مــع وجــود خملــوق شــيطاين املامــح حيــّدق 
فيــك. ويف داخــل األبلــوم اكنــت هنالــك صــورة لرجــل يف الفــراش مــع 
ــو أنهــم  ــرة )ســتة أو ســبعة ىلع األقــل( حــوهل كمــا ل عــدة أرواح رشي
ــرة  ــل نظ ــه الرج ــرة ىلع وج ــت انلظ ــه. اكن ــاض علي ــدون االنقض يري
 مــرة أو مرتــني، واكن هــذا 

ّ
عــذاب حمــض. ولــم أســتمع إىل األبلــوم إال

أكــر بكثــر ممــا جيــب.
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ــتريو.  ــة الس ــن خزان ــا م ــا منبعثً ــام صوتً ــد األي ــمعُت يف أح س
وعندمــا احننيــت لــي أصــل إىل بــاب اخلزانــة، دخلــت يب قــوة ودفعتــي 
إىل اخللــف. اكنــت تلــك القــوة ممــية جــًدا، وأنــا متأكــد مــن أن روًحــا 
ــوم  ــاء األبل ــرة إخف ــي فك ــد راودت ــك. ولق ــع يف ذل ــًرا اكن هل ضل رشي
ــك  ــدر تل ــك أن مص ــه. ال ش ــص من ــد أن يتخل ــتطيع أح ــى ال يس ح
ــرة. وال أســتطيع حــى هــذا ايلــوم أن أتذكــر  الفكــرة هــو أرواح رشي

أيــن أخفيتــه، مــع أين أصــّي حــى أتمكــن مــن تذكــر املــان.

حتّولــت حيــايت منــذ ذلــك الوقــت إىل جحيــم فعــي. فهــذه األرواح 
ــتطيع أن  ــا أس ــوم، ف ــت انل ــا حاول ــلّي لكم ــك يب وتش ــرة تمس الرشي
ــو أن  ــتطيعه ه ــا أس ــي. ولك م ــح عي ــم أو أن أفت ــرك أو أن أتكل أحت
ــا للعــون. هــذه األرواح الرشيــرة خبيثــة  أرصخ بذهــي إىل يســوع طلبً
جــًدا فــي تغتصبــي جنســيًا بــكل طريقــة يمكــن ختيُّلهــا )يمكنــي 
ــذا  ــد أن ه ــي ال أعتق ــًا، لك ــر تفصي ــا وأك ــا حيًّ ــي وصًف أن أعط
ــا يف هــذا الوقــت(. كنــت أمــُر بهــذه املحنــة لك يللــة  ســيكون مائًم
ــاءات  ــدأت اإلس ــني. وب ــدة واثلاث ــى الواح ــرشة ح ــة ع ــذ السادس من
اجلنســية تتقلــص عندمــا بــدأت أحــر درس الكتــاب املقــدس 

ــم. ــل منتظ ــة بش ــااعت الكنيس واجتم

ــا، ويف  ــا خملًَّص ــوين مؤمنً ــك يف ك ــح تش ــك ىلع األرج ــم أن أعل
ــيح  ــا املس ــي علَّمه ــاة ال ــوُت الص ــد تل ــايت! لق ــوع رّب ىلع حي أن يس
ــا  ــي. وتلوتُه ــرشة وأّم إىل جان ــة ع ــت يف اثلاني ــا كن ــذه عندم تلامي
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ــي إىل أن  ــل رئي ــذا بش ــود ه ــني. ويع ــك احل ــذ ذل ــّرات من ــات امل مئ
أصدقــايئ املؤمنــني باملســيح، ولك شــخص يف الكنائــس ودروس الكتــاب 
املقــدس الــي حرتهــا، يقولــون يل إن مــا حيــدث مــي ال يمكــن أن 
حيــدث ملؤمــن باملســيح. وهكــذا، كمــا تــرى، فــإين أنتظــر عامــات ىلع 
ــرء أن  ــب ىلع امل ــا. يصع ــايت إىل طبيعته ــودة حي ــل يف ع ــايص تتمّث خ
ــم  يؤمــن وهــو يواّجــه بهــذا العــدد اهلائــل مــن اتلقاريــر املتناقضــة. ل
أعــد أســتطيع حــى أن أفّكــر ىلع حنــو ســليم، أو أن أحتفــظ بوظيفــة 
ــا، إذ دلي  ــت غبيًّ ــا لس ــهر. أن ــتة أش ــى س ــنة، أو ح ــد ىلع س ــدة تزي مل

شــهادة يف اهلندســة. لكــّي مشــوَّش.

أنتــي إىل اعئلــة مســيحية. فــكا وادليَّ مولــود ثانيــة، باإلضافة إىل 
إحــدى أخــّي. أّمــا أيخ الوحيــد فليــس مؤمنًــا. إن وادلّي مــن املؤيديــن 
خلدمتــك، لكــي ال أعتقــد أنهما يؤمنــان بإمانيــة دخــول أرواح رشيرة 
يف املؤمنــني. أعتقــد هــذا ألنــه يف لك مــرة أذكــر فيهــا تعــّريض هلجــوم 
شــيطاين، يطلــب إيّل أيب بشــل ضعيف وخملــوع القلــب أن أنتهر إبليس 
باســم يســوع وأمــي يف طريــيق. أّمــا أم فرفــض أن تعــرف باملشــلة، 
حــى إنهــا طلبــت مــن أخــي أن تكــف عــن مناقشــة األمــر مــي. 
توجــد إمانيــة لوجــود تأثــر شــيطاين يف أقــاريب مــن جهــة أّم. فقــد اكن 
( ماســونيًا، وأمهــا )ويه اآلن متوفــاة( وأختاها  وادلهــا )وهــو اآلن متــوفَّ
ــة.12 ــة الرشقي ــني إىل انلجم ــاة( منضّمت ــد احلي ــا ىلع قي ــا زاتل ــا م )وهم

)12( الفرع النسوي للامسونية. 
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أعــرف أن هــذه الرســالة تبــدو غــر معقولــة بالفعــل، لكــي آمــل 
أنــك فهمــت مــا جــاء فيهــا. ويــا يلتــي أســتطيع أن أخــرك باملزيــد، 

لكــن هــذا يعــي أن أكتــب كتابًــا.

أليــس هــذا شــيئًا مأســاوًيا؟ إذ حنــن أمــام شــخص مؤمــن باملســيح 
ــن  ــك ع ــا، ناهي ًم ــى تفهُّ ــه ال يل ــرة، لكن ــن أرواح رشي ــّذب م ومع
ــه املؤمنــني )ســبق أن تطرقــت إىل خطــر املاســونية  العــون، مــن إخوت
والفــرع النســوي فيــه، »انلجمــة الرشقيــة«، يف الفصــل اثلــاين عــرش.(

ــه  ــّرض نفس ــث ع ــق حبي ــن احلم ــاب اكن م ــح أن الش ــن الواض م
ــيطانية  ــوى ش ــرون لق ــرض آخ ــن يتع ــة. لك ــيطانية واضح ــوى ش لق
ــا. إذ مــن شــأن العنــارص املجتمعــة يف  مشــابهة يف أشــال أقــل وضوًح
ــام  ــق أم ــح الطري ــال أن تفت ــبيل املث ــروك ىلع س ــيى ال ــات موس حف
ــة ذات اإليقــاع  ــرة. وهــذه العنــارص يه املوســيى املدّوي األرواح الرشي
املتكــرر، واللمــات الــي تــراوح مــا بــني غبيــة بــا معــى وجتديفيــة، 
ــردد والــي تتقلــب ىلع ادلوام يف اللــون  واألضــواء رسيعــة ادلوران وال
ــدرة  ــم ق ــارص يف حتطي ــذه العن ــر ه ــل تأث ــن أن يتمّث ــّدة. ويمك والش
ــليم.  ــايق الس ــم األخ ــة احلك ــليم، أو ممارس ــر الس ــرء ىلع اتلفك امل
فيفتــح بهــذا الطريــق أمــام األرواح الرشيــرة، وبشــل خــاص إذا رافــق 

ــدرات. ــول أو املخ ــاول الكح ــك تن ذل
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بفلســفة  املرتبطــة  واملمارســات  والديانــات  املذاهــب 
)The New Age( اجلديــد  العصــر 

إن الطابـور اخلامـس املرافـق للسـحر الطقـي آخـذ يف االتسـاع 
ىلع ادلوام. ومـن اجلبهـات الرئيسـية هل التشـكيلة الغريبـة للمذاهـب 
وادليانـات والفلسـفات املنضويـة حبريـة حتت شـعارات فلسـفة العرص 
اجلديد. ولألسـف،  فـإن كثرين ممن يعترون أنفسـهم مؤمنني باملسـيح 
ينجذبـون إىل وعودهـا املغويـة وتعابرها اخلادعة. وال يـدرك بعض اذلين 
يسـعون إىل اللياقـة الصحيـة، ىلع سـبيل املثـال، أن كثـًرا مـن حمـات 
األطعمـة الصّحيـة مليئـة بمنتجـات العرص اجلديـد ومـواده اتلعليمية.

إىل  ينجذبــون  كثريــن  أشــخاًصا  فــإن  الطريقــة،  وبنفــس 
ــال  ــن خ ــيطانية م ــوى الش ــون ىلع الق ــحرية، وينفتح ــات الس املمارس
ــم املغناطيــي  ــم املغناطيــي. وُيفــن بعــض األشــخاص باتلنوي اتلنوي
بصفتــه تســلية »بريئــة،« ربمــا ىلع شاشــة اتللفزيــون. وخيضــع آخــرون 
لقــوة الشــيطان مــن خــال طبيــب يعاجلهــم مــن مشــالك نفســية أو من 
ــر أو فقــدان احلــّس اســتعداًدا للجراحة.13ومــن  خــال أشــال اتلخدي

ــة شــخص معظمهــم مــن أطفــال املــدارس إىل  ــل حــوايل ســبع مئ )13(  يف أواخــر عــام 1997 نُق

ــاز.  ــون عــى شاشــة التلف ــام كرت ــم بعــد مشــاهدتهم أف املستشــفيات بســبب تشــنجات أصابته

وتقــول وكالــة رويــرت: »أُلقــي اللــوم عــى مشــهد يصــّور انفجــاًرا تبعتــه خمــس ثــواٍن مــن وميــض 

أضــواء حمــراء منبعثــة مــن عينــي »بيكاتشــو«، وهــو مخلــوق يشــبه الجــرذ... وقــد دخــل األطفــال 

يف حالــة تشــبه الغيبوبــة، مشــابهة لتلــك التــي يتعــرض لهــا األشــخاص الذيــن ينوَّمــون مغناطيســيًا، 

واشــتىك األطفــال مــن ضيــق يف التنفــس وغثيــان وســوء يف الرؤيــة عندمــا شــّعت عينــا بيكاتشــو 

)املخلــوق الشــبيه بالجــرذ( بأضــواء حمــراء.«
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ــرة  ــألرواح الرشي ــاب ل ــح ابل ــي تفت ــحرية ال ــة الس ــات الوثني املمارس
ــر )acupuncture( بدعــوى معاجلــة األمــراض وختفيــف  الوخــز باإِلب
األلــم. يــّرر بعــض األطبــاء والعاملــني يف احلقــل الطــّي ايلوم اســتخدام 
هــذه الطريقــة ىلع أســاس أنهــا تــؤّدي الغــرض بنجــاح! لكــن ادلراســة 
اتلحليليــة خللفيــة املمارســات الوثنيــة تكشــف أن الوخــز باإلبــر لــن 

ــًدا يف نهايــة األمــر إىل خــر أوئلــك اذليــن يســتعينون بــه. يــؤّدي أب

واتلحذير اتلايل هو من طبيب صيي يعمل يف مالييا:

قبـل حـوايل ثمـاين سـنوات، بينمـا كنـت يف مؤتمـر خلـوة روحيـة، 
الوثنيـة،  باملمارسـات  باإلبـر وِصلتهـا  الوخـز  لكَّمـي اهلل حـول أخطـار 
وبشـل خـاص يف مـا يتعلـق بأصـل هـذه املمارسـة اذلي ال ينفصـل عن 
تقايلـد ادليانـة الصينية. فترَّأُت فوًرا من ممارسـة الوخـز باإلبر، ويه مهارة 
كنـت قـد تعلمتهـا يف هونـغ كونغ ومارسـتها بنجـاح مدة مخس سـنوات.

ــني  ــاء العامل ــة األطب ــت ملجموع ــي أعلن ــت إىل وط ــا رجع وحامل
مــي واملمرضــات واملــرىض أن الوخــز باإلبــر خطــر وأنــي تــرأت منــه 
ــي  ــت لك آاليت وأدوايت وكت ــوا. ومجع ــته، فذهل ــود إىل ممارس ــن أع ول
وشــهادايت ورســوم وأحرقتهــا لكهــا. فانــت اتللفــة اإلمجايلــة حــوايل 
15.000 دوالر. لكــن الــراكت الــي تلــت ذلــك اكنــت ثمينــة جــًدا ألن:

ــن  ــي مزم ــداع نص ــن ص ــت م ــبق أن اعن ــي س ــي ال 1.   زوج
)الشــقيقة( وخضعــْت جللســات كثــرة مــن وخــز اإلبــر، ُشــفيت 

ــاة. ــوًرا دون دواء أو ص ف
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2.  خويف من الظام، واذلي لم أكن أعرف هل سببًا، اختى فوًرا.

 مــن أن يعــاين مــن اخلســارة، جنــح 
ً

3.  عمــي يف جمــال الطــب، بــدال
جناًحــا مضاعًفــا يف الــراكت.

ع للشـفاء يف  وقبـل ثاث سـنوات رأينا حالـة غريبة جًدا أثناء جتمُّ
اكشـنغ، يف رشق مالييـا. إذ تقدمـت سـيدة مؤمنة باملسـيح للصاة من 
أجـل الروماتـيم اذلي تعـاين منـه. وما إن بدأنـا بالصاة حـى أعطانا 
الـرب لكمة علـم بأنها أخضعت نفسـها لعاج الوخـز بالوبر يف املايض. 
وقـد ثبّتـت املرأة هـذا األمر، لكـن يف لك مـرة اكنت حتـاول أن تعلن 

ترُّؤهـا منـه، اكنت تُطـرح إىل األرض ويه ترصخ يف ألم شـديد.

ــرة دخلــت جســدها  ب مــن أرواح رشي ــت تعــذَّ ــا اكن ــا أنه أدركن
مــن خــال الوخــز باإلبــر، وبعــد أن أخذنــا ســلطة ىلع األرواح الرشيرة 
ــم  ــا. ث ــفيت تماًم رت وُش ــرَّ ــيح، حت ــوع املس ــرب يس ــم ال ــا باس وطردناه
رشحــت نلــا إنهــا لكمــا حاولــت أن تعلــن ترؤهــا مــن الوخــز باإلبــر، 
اكنــت إبــر غــر مرئيــة ختــرق األجــزاء الــي ســبق أن خضعــت لعاج 

الوخــز باإلبــر مــن جســدها.

ــاوية:  ــة املأس ــذه انلتيج ــأن أروي ه ــهادة ب ــذه الش ــي ه أوّد أن أن
ــديد  ــاب ش ــن اكتئ ــر، اعىن م ــز اإلب ــي وخ ــن اذلي علّم األخ املؤم
وانتحــر حتــت ظــروف اغمضــة. ال يعــرف العالـَـم احلقيقــة الاملــة، ألن 
لك يشء يف احليــاة اكن متوّفــًرا دليــه، لكــي أعتقــد أين أعــرف الســبب: 

لقــد وضــع نفســه حتــت لعنــة، ودفــع حياتــه مقابــل ذلــك.
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4. أعمال اجلسد )الطبيعة اخلاطئة(

اآلن وبعــد أن درســنا ثاثــة أشــال رئيســية مــن الســحر كقــوة 
خارقــة للطبيعــة )الشــل العلــي املفتــوح، والشــل الــري، والطابــور 
ــات  ــل العملّي ــو أق ــذر. وه ــح اجل ــا أن نفض ــب علين ــس(، يتوج اخلام

ــًة للتميــي، لكنــه يتخلــل املجتمــع والكنيســة. قابلي

ــِد« )أو  ََس ــال »اجلْ ــر أعم ــس ىلع ذك ــأيت بول ــة 5: 19-21 ي يف غاطي
الطبيعــة اخلاطئــة أو الســاقطة وفــق بعــض الرمجــات(. وهــو يذكــر مــن 
ــل،  ــذا الفص ــة ه ــُت يف بداي ــا قل ــْحٌر.« وكم ــاِن ِس

َ
ْوث

َ
ــاَدةُ األ ــا »ِعَب بينه

ــّردة  ــاقطة املتم ــا الس ــد، أي يف طبيعتن ــحر يف اجلس ــل الس ــن أص يكم
اآلثمــة.

ــرة، يف  ــة املبك ــى يف الطفول ــة، ح ــذه الطبيع ــر ه ــا تظه ــا م واغبًل
حماولــة الســيطرة ىلع أشــخاص آخريــن. فنحــن نشــعر باألمــان إذا اكن 
ــا أن نســيطر ىلع اآلخريــن، فعندئــذ ال يشــّلون تهديــًدا نلــا،  بمقدورن
فيفعلــون مــا نريــد. أّمــا اهلل فــا يســى أبــًدا إىل الســيطرة علينــا. فهــو 
حيــرم اإلرادة احلــّرة الــي أعطاهــا لــل واحــد مّنــا، ىلع الرغــم مــن أنــه 

حيّمــل لك واحــد مّنــا مســؤويلة كيفيــة اســتخدام تلــك احلّرّيــة.

توجــد ثــاث طــرق تعــّر فيهــا الرغبــة يف الســيطرة ىلع اآلخريــن 
عــن نفســها: اتلاعــب أو االســتغال، والرهيــب، والتســلط. واهلــدف 
هــو اهليمنــة. يلجــأ بعــض األشــخاص إىل اتلاعــب باملشــاعر واخلــداع 
عندمــا يدركــون أنهــم أضعــف مــن أوئلك اذليــن يســعون إىل الســيطرة 
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عليهــم. أّمــا اذليــن حيّســون بأنهــم أقــوى فيميلــون إىل الرهيــب. لكن 
ــن وجعلهــم يفعلــون  ــة ىلع اآلخري الغــرض انلهــايئ هــو نفســه: اهليمن

مــا نريــد.

حيــدث هــذا األمــر يف عاقــات اعئليــة كثــرة. فــاألزواج 
يُرهبــون زوجاتهــم بنوبــات مــن الغضــب أو العنــف الفعــي. وتتاعــب 
ــة،  ــاعر األذى املزعوم ــوع ومش ــن بادلم ــاعر أزواجه ــات بمش الزوج
ــا  ــًرا م ــم. وكث ــم أو نقائصه ــبب عيوبه ــب بس ــعارهم باذلن ــا بإش واغبًل
يُرهــب اآلبــاء واألمهــات أبناءهــم. لكــن يمكــن أن يصبح األبنــاء أو 

ــم. ــم وأمهاته ــب بآبائه ــًدا يف اتلاع ــن ج ــا ماهري ــال عموًم األطف

ومــن األدوات الرئيســية للتاعــب باملشــاعر اإلحســاس باذلنــب. 
فقــد تقــول أم ألبنهــا: »حبيــي، إذا كنــت حتــب املامــا بالفعــل، 
ــذا  ــر ه ــف يؤث ــجائر.« كي ــة س ــري يل علب ــتذهب إىل ادلاكن لتش فس
ــه بهــذا حيــس باذلنــب إذا لــم يفعــل مــا تطلبــه  يف الطفــل؟ جتعلــه أمُّ
منــه أّمــه. إذ ســيُعتر عامــة ىلع أنــه ال حيبهــا، وليســت هــذه طريقــة 

ــل. ــة للتعامــل مــع طف منصف

ــون  ــا يك ــل. فعندم ــه باملقاب ــل بأم ــب طف ــا يتاع ــن ربم لك
دليهــا ضيــوف، يــأيت ويطلــب منهــا إذنًــا بمشــاهدة برنامــج تلفزيــوين 
ممنــوع. هــو يعــرف أن أمــه حريصــة جــًدا ىلع محايتــه مــن أيــة مؤثرات 
مؤذيــة، لكنــه حيســب يف ذهنــه أنهــا لــن ختاطــر برؤيتــه ينفجــر غضبًــا 

أمــام ضيوفهــا.
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ــن يه  ــيطرة ىلع اآلخري ــة يف الس ــدرك أن الرغب ــم ون ــا نتعلّ وحامل
قــوة رشيــرة اســتغايلة، فســنبدأ بماحظتهــا تعمــل يف جمــاالت كثــرة 

خمتلفــة.

فــي جمــال ادليــن، قــد تكــون الطريقــة الــي يلجــأ إيلهــا واعــظ 
جلمــع تقدمــة: »لقــد أراين اهلل أنــه يوجــد عــرشة أشــخاص هنــا ســيدفع 
لك واحــد منهــم ألــف دوالر!« أو قــد يعــرض صــوًرا تســتدر ادلمــوع 
ألطفــال يتضــورون جــواًع يف أرض بعيــدة، فيحــس لك مــن ال يتجــاوب 
باذلنــب: »ربمــا أكــون أنــا واحــًدا مــن هــؤالء األشــخاص العــرشة.« أو 
»إن لــم أقــّدم شــيئًا هلــؤالء األطفــال، فــا بــّد أين شــخص بــا قلــب.«

ويف السياســة قــد تعــّر الرغبــة يف الســيطرة عــن نفســها يف الطريقة 
ــا  ــح أصواتً ــي يرب ــريق ل ــب ِع ــح مــا إىل تعصُّ ــا ُمرشَّ الــي حيتكــم به
ــد تعــّر عــن نفســها  ــة، ق ــات. ويف جمــال األعمــال اتلجاري يف االنتخاب
يف طريقــة اإلعانــات الــي حتــاول إغــراء انلــاس بــأن يريــدوا مــا ال 
حيتاجونــه، وبــأن يشــروا مــا ال يســتطيعون أن يتحملــوا تكايلفــه. ويه 

يف لك حالــة رّشيــرة.

ــا  ــي، فإنن ــحر الطق ــة للس ــذه األدوات أقنع ــدرك أن ه ــا ن حامل
ــتمر.  ــو مس ــط ىلع حن ــرض للضغ ــارصة نتع ــا املع ــا يف ثقافتن ــدرك أنن ن
ــوس 4: 4  ــس يف 2 كورنث ــوهل بول ــا يق ــًدا مل ــى جدي ــذا مع ــي ه ويعط

ــنَي.« ُمْؤِمنِ
ْ
ــرْيِ ال ــاَن َغ َه

ْ
ذ
َ
ــَى أ ْع

َ
ي »أ

ّ
ــر اذل ــذا ادله ــول هلإ ه ح

ــدية إىل  ــهوة اجلس ــرر للش ــام املتك ــؤدي االستس ــن أن ي ويمك
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ــر متوافــق معهــا لدخــول. وينطبــق هــذا  فتــح ابلــاب أمــام روح رشي
ىلع لك أعمــال اجلســد املدرجــة يف غاطيــة 5: 19-21. فالشــخص اذلي 
ــال،  ــبيل املث ــد، ىلع س ــرة أو احلس ــّزىن أو الغ ــتمرار لل ــلم باس يستس

ــال. ــذه األعم ــق وه ــر ُمتواف ــيطرة روح رشي ــت س ــيكون حت س

ــادون ىلع اســتخدام  وينطبــق هــذا ىلع الســحر. فاألشــخاص املعت
ــيطر  ــن سيس ــيطرة ىلع اآلخري ــل الس ــن أج ــب م ــب أو الرهي اتلاع
ــوا  ــم أن يقيم ــون بمقدوره ــن يك ــك ل ــد ذل ــحر. وبع ــم روح س عليه
ــون  ــن يك ــن ل ــايلب. لك ــذه األس ــن ه ــًدا ع ــد بعي ــات بأح عاق
ــة  ــدة خارق ــوة جدي ــل ق ــك، ب ــد ذل ــل بع ــو العام ــده ه ــد وح اجلس
ــة  ــه يف حال ــيطر علي ــخص اذلي تس ــع الش ض

ُ
ــن أن خت ــة يمك للطبيع

ــة. ــة الروحي ــن العبودي م

رأيــت هــذه القــوة الشــيطانية تعمــل بــني أمٍّ وابنتهــا. فقــد 
ــة أو  ــة معين ــة عرقي ــن خلفي ــا م ــزتوج ابنته ــي أن ت ــه ينب ــرر أمٌّ أن تق
ــًا ال  ــة رج ــارت االبن ــك إذا اخت ــد ذل ــني. وبع ــايع مع ــتوى اجتم مس
يلــّي مقاييــس األم، فــإن روح الســحر اذلي يف املــرأة ســيجعلها تعطــي 
ــل.  ــا املحتم ــا وزوجه ــة ىلع ابنته ــا لعن ــع فيه ــة تض ــل بطريق رد فع
ــك الرجــل،  ــا: »إذا تزوجــِت مــن ذل ــة شــكًا لفظيً وربمــا تأخــذ اللعن
ــك  ــر ل ــن يوف ــك. ول ــك مــا يكــي لســد احتياجات فلــن يكــون دلي
ــًدا.« ونتيجــة ذللــك، جيــد الزوجــان نفســيهما يعانيــان  احتياجاتــك أب

ــا. ــببًا واضًح ــا س ــدان هل ــات ال جي ــوط وإحباط ــن ضغ ــتمرار م باس
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ويمكــن أن يعمــل روح الســحر يف أنــواع أخــرى مــن العاقــات. 
فقــد يســى رايع كنيســة أحيانًــا إىل الســيطرة ىلع األعضــاء العاملــني 
معــه أو حــى ىلع لك رعّيتــه. وربمــا يُرِهــب مديــر تنفيــذي املوظفــني 
ــل  ــيايس إىل حتوي ــد س ــد قائ ــد يْعم ــه. وق ــت إمرت ــون حت ــن يعمل اذلي
انتبــاه شــعبه عــن احتياجاتهــم املاّســة بإثــارة حقــد ىلع »عــدو« مزعــوم 

لألّمــة.

حيثمــا وجــد هــذا انلــوع مــن العاقــة املســيطرة بــني شــخصني، 
فــإن الشــخص الواقــع حتــت الســيطرة حيتــاج دائًمــا تقريبًــا إىل حتريــر. 
وبنفــس الطريقــة حيتــاج ذاك اذلي يمــارس عمليــة الســيطرة إىل حترير. 
ر. فمــن جهــة، ينبي  لكــن يتوجــب أن يلــي لك شــخص رشوط اتلحــرُّ
ىلع مــن يمــارس الســيطرة أن يتــوب عنهــا  ويتــرأ مــن رغبتــه فيهــا. 
ويتوّجــب ىلع الشــخص املســيطر عليــه أن يتــوب عــن اخلضــوع ملثــل 

هــذه الســيطرة ويقطــع العاقــة الــي تقّيــده.

املنفذ

ســأقدم يف الفصــل احلــادي والعرشيــن تعليًمــا وافيًــا حــول كيفيــة 
اتلحــرر، لكــي أود أن أوضــح اآلن عنــد هــذه انلقطــة أنــه يتوجــب ىلع 
ــي  ــوة ال ــوا الق ــيطانية ومارس ــادة ش ــركوا يف عب ــن اش ــخاص اذلي األش
ــرر  ــًدا ىلع اتلح ــني ج م ــوا مصمِّ ــيطان أن يكون ــا الش ــم إيّاه أعطاه
ــال  ــيكون انلض ــاس(، إذ س ــة تكس ــن والي ــرأة م ــُت للم ــا قل )كم

ــح. ــديًدا ىلع األرج ــرويح ش ال
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كنــُت أنــا ويلديــا ذات مــرة ضمــن جمموعــة صغــرة ختــدم امــرأة 
شــابة قالــت نلــا إنهــا اكنــت اكهنــة للشــيطان، وإنهــا تابــت وتاقــت إىل 
أن تتحــرر. ويف إحــدى املراحــل أرتنــا خاتمهــا اذلي يرمــز إىل زواجهــا 
بالشــيطان. ونزعتــه بنــاًء ىلع حّثنــا هلــا. لكــن عندئــذ أجرهــا الــروح 
ــا  ــني معن ــباب العامل ــد الش ــال أح ــا ن ــه! وعنده ــر ىلع ابتاع الرشي
مســحه إيمــان غــر اعتياديــة، وأمــر املــرأة بــأن تتقيــأ اخلاتــم، ففعلــت 

ذلــك فــوًرا. فاتلقــط الشــاب اخلاتــم وألــى بــه يف حبــرة قريبــة.

ــام  ــا أم ــرت بإيمانه ــا جاه ــابة عندم ــرأة الش ــر امل ــل حتري اكتم
جمموعــة مــن املؤمنــني باملســيح وحرقــت لك ثــوب ســبق أن لبســته أثناء 
عبــادة الشــيطان. فــان هــذا منســجًما مــع احلــض الكتــايب ىلع بُغــض 

ــوذا 23(. ــِد.« )يه ََس ــَن اجلْ ــَس ِم
َّ
ُمَدن

ْ
ــْوَب ال »َحــتَّ اثلَّ

غــر أن خــرة اتلحــرر الفعليــة ليســت نهايــة الــرصاع. فالشــيطان 
يظــل يعتــر الشــخص اذلي أعلــن تكريًســا واعيـًـا دون حتفــّظ هل ُملًا 
ــتعادة  ــتمرار إىل اس ــى باس ــه. وسيس ــدي مع ــد أب ــت قي ــا حت هل وواقًع

ســيطرته عليــه مســتخدًما لك روح رشيــر حتــت إمرتــه.

وهلــذا حيتــاج لك شــخص، اكن ضحيــة ســابقة للشــيطان، إىل عــون 
مجاعــة مكرَّســة مــن املؤمنــني للوقــوف معــه. وينبــي عليــه أن يتعلّــم 
أن يمــارس لك ضغــط، مؤكــًدا ومثبتـًـا باســتمرار اآليــات الكتابيــة الــي 
تضمــن اخلــاص وانلــرص. ويســوع هــو نفســه مثانلــا يف هــذا األمــر. 
فــي لك مــرة اكن الشــيطان جيّربــه، اكن يــرد عليــه باســتجابة واحــدة 
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ُتــوٌب...« )مــى 4: 1-11(. وليــس دلى الشــيطان مــا يــرد بــه 
ْ
اكفيــة: »َمك

ىلع لكمــة اهلل.

ــا إىل  ــيطاين تقودن ــط ش ــل ضغ ــة ل ــة املتواصل ــذه املقاوم إن ه
ــم  ــون أحده ــا يك ــة اهلل. فعندم ــومة يف حكم ــة مرس ــداف إجيابي أه
مســتعبًدا للشــيطان، تكــون جــدران شــخصيته ادلاخليــة قــد 
ــّد مــن إاعدة بنــاء هــذه اجلــدران  ســقطت! أمــا بعــد اتلحريــر، فــا ب
ــأن  ــن ش ــر. وم ــبات اتلحري ــة ىلع مكتس ــل املحافظ ــن أج ــة م احلامي
اتلأكيــد املســتمر ىلع حــق لكمــة اهلل املتعلــق بهــذه احلــاالت أن يعيــد 
ــدأ  ــات، تب ــت بثب ــإن بُني ــة. ف ــورة تدرجيي ــدران بص ــذه اجل ــاء ه بن
الضغــوط الشــيطانية باتّلــايش شــيئًا فشــيئًا حــى تــزول تماًمــا. فليس 
الشــيطان غبيـًـا إىل درجــة إرســال جيوشــه يف حــرب يعلــم أنهــا خــارسة.

ــاب واحــد  ــاك ب كيــف حيــي انلــاس أنفســهم مــن اخلــداع؟ هن
ــوت  ــود إىل ملك ــابق( يق ــل الس ــّدت يف الفص ــبق وأك ــا س ــط )كم فق
ََيــاةُ.«  ــقُّ َوالْ َ ِريــُق َوالْ اهلل الفائــق للطبيعــة: إنــه يســوع اذلي هــو »الطَّ
)يوحنــا 14: 6(. أمــا اذليــن يدخلــون العالــم الفائــق للطبيعــة مــن بــاب 

آخــر، فســيجدون أنفســهم يف مملكــة الظلمــة ال يف مملكــة انلــور.

ــا أن حنــرس، كمــا ســأرشح يف الفصــل الســادس    يتوجــب علين
ــوع  ــع يس ــجم م ــر« ال ينس ــوع آخ ــع »يس ــدع فنتب ــا ننخ ــرش، ئل ع
احلقيــيق اذليــن تعلنــه نلــا لكمــة اهلل يف الكتــاب املقــدس، فــا يقودنــا 

ــال. ــل إىل الض ــق ب إىل احل
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 مقيــاس واحــد مطلــق للحــق. يقــول يســوع لــآلب 
ّ
وال يوجــد إال

لَُمــَك ُهــَو َحــق.« وأي يشء ال ينســجم مــع الكتــاب 
َ
يف يوحنــا 17:17: »ك

املقــدس هــو ضالــة. وهلــذا فــإن مــن الــروري أن نــدرس احلقائــق 
ــا  واملبــادئ األساســية للكتــاب املقــدس لــي نكــون مســتعدين دائًم
تلطبيــق هــذا االمتحــان ىلع أي يشء حيتــاج إىل موافقتنــا. لكــن أنّبــه 
مــرة أخــرى إىل أن علينــا أن حنــرس. فليــس لك مــن يقتبــس الكتــاب 

س بفصاحــة يطّبقــه يف املمارســة.  املقــدَّ

ــاط  ــال النش ــق بمج ــا يتعل ــادس يف م ــؤال الس ــاول الس واآلن نلتن
ــيطاين. الش
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الفصل السادس عشر
هل ميكن أن حيتاج املؤمنون باملسيح 

إىل التحرر من أرواح شريرة؟

ــا  ــا م . واغبًل ــت يلعَّ ــي ُطرح ــئلة ال ــر األس ــو أك ــؤال ه ــذا الس ه
قــة، ممــا يــويح بــأن اجلــواب املتوقــع  يُطــرح الســؤال بنــرة غــر مصِدّ

ــو “ال!” ه

ــية  ــف الرئيس ــدى الطوائ ــمية إلح ــرشة رس ــت ن ــرة قام ذات م
بتصنيــي مــع دون باشــام كهرطوقــني ألننــا كنــا خنــرج أرواًحــا رشيــرة 
مــن أشــخاص مؤمنــني باملســيح. فســألُت دون: “مــاذا يفــرض بنــا أن 
نفعــل؟ هــل نــرك األرواح الرشيــرة فيهــم؟” ارتكــزت اتلهمــة املوجهــة 
ــون يف  ــن أن يك ــه ال يمك ــراض أن ــال، ىلع االف ــة احل ــا، بطبيع إيلن
ــدو أن  ــا يب ــا )وىلع م ــتلزم إخراجه ــرة تس ــيح أرواح رشي ــن باملس املؤم
هــذه اتلهمــة قــد نُســيت ألن كنائــس تنتــي إىل تلــك الطائفــة دعتــي 

بعــد ذلــك إىل إقامــة خدمــات حتريــر.(

ــا  ــا موزونً ــا كتابيً ــنة عرًض ــني س ــوال ثاث ــرأ ط ــمع أو اق ــم أس ل
ــر  ــيح إىل حتري ــني باملس ــاج املؤمن ــدم احتي ــن ع ــدي يره ــف عقي ملوق
ــرأي،  ــذا ال ــون به ــن يؤمن ــك اذلي ــدو أن أوئل ــرة. ويب ــن أرواح رشي م
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كمــا قلــت يف الفصــل اخلامــس، يعتــرون أن املســألة واضحــة حبيــث 
ال حتتــاج إىل دعــم مــن لكمــة اهلل. لكــن اتلطبيــق العمــي ملثــل هــذا 

ــا. ــر، مفاجئً ــل تقدي ــون، ىلع أق ــن أن يك ــف يمك املوق

قــال يل شــاب مؤمــن باملســيح إن األخ جونــز، وهــو اكرز مشــهور، 
اكن قــد صــّى مــن أجلــه وأنــه حتــّرر مــن روح نيكوتــني رشيــر.

ــه: “كنــت أعتقــد أن األخ جونــز ال يؤمــن بإمانيــة وجــود  فأجبتُ
روح رشيــر يف شــخص مؤمــن باملســيح.”

ــّى األخ  ــا ص ــن عندم ــق، لك ــت ىلع ح ــاب: “أن ــاب الش فأج
ــا!” ــل مؤمنً ــت بالفع ــرف أين كن ــن يع ــم يك ــي، ل ــن أج ــز م جون

فجعلي هذا أفّكر.

ــر  ــية “غ ــون بم ــني يتمتع ــر املؤمن ــدو أن غ ــي: يب ــُت نلف قل
منصفــة” ىلع املؤمنــني، ألنهــم يســتطيعون أن حيصلــوا ىلع صــاة 
ــودون  ــم ال يع ــون فإنه ــا يؤمن ــن حامل ــر. لك ــن روح رشي ــر م حتري

ــك! ــني بذل ل خموَّ

تعــي لكمــة مســييح أو مؤمــن باملســيح أشــياء خمتلفــة ألشــخاص 
خمتلفــني. ذللــك ينبــي أن أوضــح كيفيــة اســتخدام هلــذا اتلعبــر قبــل 

أن أواصــل الــكام. وســأبي تعريــي ىلع يوحنــا 1: 13-11:

ــوهُ 
ُ
بِل

َ
ــَن ق ِي

َّ
ــا ُكُّ ال مَّ

َ
ــُه. وَأ

ْ
ــْم َتْقَبل

َ
ــُه ل ُت ــاَء، وََخاصَّ ــِه َج تِ  َخاصَّ

َ
»إىِل
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ِيــَن 
َّ

ُمْؤِمُنــوَن بِاْســِمِه. اَل
ْ
ِي ال

َ
ْوالََد اهللِ، أ

َ
ْن يَِصــرُيوا أ

َ
َطانًا أ

ْ
ْعَطاُهــْم ُســل

َ
أ
َ
ف

ــل،  ــيَئِة رَُج ــْن َمِش ــٍد، َوالَ ِم ــيَئِة َجَس ــْن َمِش ــْن َدٍم، َوالَ ِم ــَس ِم يْ
َ
وا ل ُودِلُ

ــَن اهللِ. « ــْل ِم بَ

ــن  ــاب ع ــخًصا ت ــيح، ش ــن باملس ــييح أو مؤم ــة مس ــي بكلم أع
ــخيص.  ــه الش ــال إيمان ــن خ ــا م ــا وربًّ ــوع خملًِّص ــل يس ــاه، وقب خطاي
ونتيجــًة هلــذا، فقــد ُودل هــذا الشــخص مــن اهلل، أي “ُودِل ثانيــة” )انظــر 

ــا 3: 8-5(. يوحن

ــه  ــيح، أال ويه أن ــن باملس ــف املؤم ــرى تلعري ــة أخ ــد طريق وتوج
شــخص لــّى رشط اخلــاص اذلي ذكــره يســوع يف مرقــس 16: 16-15:

ــْن  ــا. َم َه
ِّ
ــِة ُك َخلِيَق

ْ
ِيــِل لِل

ْ
ــِرُزوا بِاإِلن

ْ
ــَع َواك ْجَ

َ
ــِم أ

َ
َعال

ْ
 ال

َ
ــوا إىِل َهُب

ْ
»اذ

ــَدْن.« ــْم يُْؤِمــْن يُ
َ
ــَص، َوَمــْن ل

َ
آَمــَن َواْعَتَمــَد َخل

ــد يف املــاء،  ســمع مثــل هــذا الشــخص البشــارة وآمــن بهــا، وتعمَّ
وهــو هلــذا خملَّــص، فهــل يمكــن أن حيتــاج شــخص كهــذا الحًقــا إىل 

حتريــر مــن أرواح رشيــرة؟

ــذا  ــا ه ــاء به ــي ج ــة ال ــا ىلع الطريق ــر جزئيً ــذا األم ــد ه يعتم
ــس يف  ــة فيلبّ ــي خدم ــدة. ف ــوالدة اجلدي ــاص أو ال ــخص إىل اخل الش
الســامرة، نــال انلــاس حتريــًرا واضًحــا مــن أرواح رشيــرة وآمنــوا فيمــا 
بعــد وتعمــدوا يف املــاء )انظــر أعمــال 8: 5-13(. وســيكون أمــًرا منطقيًا 

ــر. ــم حيتــج إىل مزيــد مــن اتلحري أن نفــرض أن معظمهــم ل
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غـر أن هنالـك اسـتثناًء واحـًدا جديـًرا باملاحظـة. فقـد اكن 
ـدوا. لكـن فيمـا بعد،  سـمعان السـاحر مـن بـني اذليـن آمنـوا وتعمَّ
 للحصـول ىلع سـلطة منـح الـروح 

ً
عندمـا عـرض ىلع بطـرس مـاال

نََّك 
َ
َهـلَِك، أل

ْ
ُتَك َمَعَك لِل القـدس للناس، قـال هل بطرس: »تِلَُكـْن فِضَّ

ْرَعٌة يِف 
ُ
َك نَِصيـٌب َوالَ ق

َ
يْـَس ل

َ
ْن َتْقَتـِيَ َمْوِهَبـَة اهللِ بَِدَراِهـَم! ل

َ
َظَنْنـَت أ

َمـاَم اهللِ.« )أعمال 8: 21-20(. 
َ
يَْس ُمْسـَتِقيًما أ

َ
َبَك ل

ْ
ل
َ
نَّ ق

َ
ْمـِر، أل

َ
هـَذا األ

سـيكون أمـًرا طائًشـا االفـراض هنـا أن سـمعان لـم يعد حيتـاج إىل 
د. حتريـر مـن أرواح رشيـرة، حـى بعـد أن آمـن وتعمَّ

ــرازة،  ــن الك ــا م ــا خمتلًف ــع نمًط ــس اتب ــرض أن فيلب ــن نلف لك
نمطــاَ شــائًعا يف عرصنــا هــذا. نلقــل إنــه كــرز بالبشــارة ألهــل 
الســامرة، وبعــد ذلــك، ودون اتلعامــل مــع األرواح الرشيــرة، داع انلــاس 
ــاذ  ــة ىلع اخت ــة دال ــع بطاق ــاة، أو توقي ــد ص ــام وتردي ــدم إىل األم للتق
قــرار باخلــاص، أو ألخــذ تعليمــات مــن مرشــد. مــاذا اكنــت ســتكون 
ــوا  ــة، لكــن ربمــا ظلّ ــوا أو ُودلوا ثاني ــد خلُص انلتيجــة؟ ســيكونون ق
حمتاجــني إىل حتريــر مــن أرواح رشيــرة اكنــت موجــودة فيهــم قبــل أن 

ــيح. ــوا باملس يؤمن

أود أن أؤكــد أين ال أنتقــد هــذا انلــوع مــن الكــرازة. فلقــد مارســته 
بنفــي. لكــي أوضــح بــكل بســاطة أنــه ال يُنتــج بالــرورة انلتائــج 
ــام  ــال أم ــذا املج ــح ه ــامرة. ويفت ــس يف الس ــة فيلب ــت خدم ــي تبع ال
ــون  ــوا يعان ــا زال ــون م ــن يتجاوب ــخاص اذلي ــون األش ــال أن يك احتم
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ــم  ــذا أنه ــي ه ــا. وال يع ــل معه ــب اتلعام ــرة جي ــر أرواح رشي ــن تأث م
غــر مؤمنــني، بــل يعــي أن بعضهــم مــا زال حيتــاج إىل حتريــر.

ماذا حيدث عند الوالدة اجلديدة؟

ــا  ــدث عندم ــا حي ــة م ــر دق ــه أك ــل ىلع وج ــي أن حنل ــذا ينب هل
يــودل شــخص ثانيــة. مــا هــو احلــد األدىن ملــا حيــدث؟ ومــا هــو احلــد 
ــروا أوالد اهلل،” ال  ــلطانًا أن يص ــخاص “س ــال أش ــا ين ــى؟ عندم األق
ــد  ــه. ق ــتخدم في ــدر اذلي يُس  بالق

ّ
 إال

ً
ــاال ــلطان فّع ــك الس ــون ذل يك

يكــون ملعلّــم ســلطان، لكــن إذا لــم يســتخدمه، فســيكون تاميــذه 
ــة  ــتخدم الرشط ــم تس ــوىض. وإذا ل ــني إىل الف ــني ومّيال ــر منضبط غ

ــح. ــة دون كب ــتمر اجلريم ــلطانها، فستس س

ــات  ــد أن إمان ــدة، وأعتق ــوالدة اجلدي ــع ال ــال م ــو احل ــذا ه وهك
ــتغال  ــد ىلع اس ــا يعتم ــن تطّوره ــدودة، لك ــر حم ــا غ ــلطان فيه الس
لك مؤمــن للســلطان املعطــى هل مــن اهلل. فقــد خيتــار شــخص مــا احلــد 
ــل  ــا يص ــرم. وربم ــة حم ــو كنيس ــح عض ــلطان ويصب ــن الس األدىن م
شــخص آخــر إىل احلــد األقــى ويصبــح شــخًصا نشــًطا مكرًســا وراحبًــا 
ــفًعا  ــخاص، أو متش ــني األش ــل إىل ماي ــا يص ــى واعًظ ــوس، أو ح للنف
ــن  ــة. ويكم ــوالدة اثلاني ــن إىل ال ــيء كثري ــن م ــه ع ــفر صلوات تس
ــني هــؤالء يف درجــة اســتخدام لك واحــد للســلطان املعطــى  الفــرق ب

ــن اهلل. هل م

وهنالــك شــل حمــدد مــن الســلطان يرافــق الــوالدة اجلديــدة، أال 
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وهــو ســلطان إخــراج األرواح الرشيــرة. ويشــمل ذلــك ســلطان املؤمــن 
ىلع إخراجهــا مــن نفســه ومــن آخريــن. فعندمــا قــال اتلاميــذ 
َــا بِاْســِمَك!« قــال هلــم: »َهــا 

َ
َْضــُع نل ــَياِطنُي تَ ، َحــتَّ الشَّ ليســوع: »يـَـاَربُّ

« )لوقــا 10: 19-17(.  َعــُدوِّ
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
َطانًا ... )ىلع( ُكَّ ق

ْ
ْعِطيُكــْم ُســل

ُ
نَــا أ

َ
أ

 بالقــدر اذلي نســتخدمه. 
ّ
 إال

ً
غــر أن هــذا الســلطان ال يكــون فّعــاال

ختــرج األرواح الرشيــرة بشــل آيل أحيانـًـا، لكــن يف العــادة ال بــد مــن 
ــّوة. ــا بالق إخراجه

هنــاك جمموعتــان خمتلفتــان مــن الظــروف الــي يمكــن أن تواجه 
مؤمنًــا حمتاًجــا إىل اتلعامــل مــع أرواح رشيــرة موجــودة يف حياته:

 1( إذا اكنت فيه أرواح رشيرة قبل أن يصبح مؤمنًا باملسيح.

2( إذا دخلته أرواح رشيرة بعد أن أصبح مؤمنًا باملسيح.

1- عندمــا تكــون األرواح الشــريرة موجــودة بالفعــل 
يف شــخص

نلــدرس احلالــة األوىل لشــخص فيــه أرواح رشيــرة بالفعــل عندمــا 
ــذه األرواح  ــول إن ه ــايب يق ــص كت ــد أي ن ــم أج ــاص. ل ــب اخل يطل
ــر،  ــع األم ــت. ويف واق ــك الوق ــل آيل يف ذل ــخص بش ــذا الش ــادر ه تغ
ــو أن األرواح  ــك. فل ــض ذل ــامرة بنقي ــس يف الس ــة فيلب ــويح خدم ت
الرشيــرة اكنــت تغــادر بشــل آيل عندمــا آمــن انلــاس وتعّمــدوا، فلماذا 
ــكل  ــه ب ــد اكن بإمان ــا؟ فق ــة يف إخراجه ــا وطاق ــس وقتً ــى فيلب ق
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ــك األرواح. ــي تل ــدد فتخت ــني اجل ــد املؤمن ــاطة أن يعّم بس

مــن املنطــيق إًذا أن نســتنتج أنــه إذا لــم يتبــع الــارز نمــط فيلبــس 
يف الكــرازة، حبيــث يقــوم بإخــراج األرواح الرشيــرة كجــزء أســايس من 
خدمتــه، فســيؤمن كثــرون ويتعمــدون دون أن يتحــرروا. ويمكــن أن 

ينطبــق هــذا ىلع مؤمنــني معارصيــن كثريــن.

ــل  ــدث بش ــرة، نلتح ــددة إىل األرواح الرشي ــارة حم إًذا، ودون إش
ــة اهلل إن  ــول لكم ــة. ال تق ــخص ثاني ــودل ش ــا ي ــدث عندم ــا حي اعم عّم
املؤمنــني اجلــدد ُمعفــون بشــل آيل مــن عواقــب مــا حــدث هلــم قبــل 
ــًا امــرأة تعــاين مــن اتلهــاب جيــوب  أن يصــروا مؤمنــني. نلأخــذ مث
مزمــن بســبب ابلكتريــا. فــي تصبــح مؤمنــة باملســيح، لكــن اتلهــاب 
اجليــوب يســتمر. واتلفســر الطبيــي هــو أن هــذا االتلهــاب مــا يــزال 
ــا. وال يمكــن أن خيتلــف أحــد مــع هــذا  ــا عــن نفــس ابلكتري ناجتً

ــة. االســتنتاج ىلع أســس عقيدي

واآلن، نلأخــذ رجــًا ســبّبت هل أرواح رشيــرة مشــالك اعطفيــة أو 
انفعايلــة شــديدة. يصبــح هــذا الرجــل مؤمنًــا باملســيح، لكــن املشــالك 
تســتمر. فهــل يوجــد أي ســبب كتــايب للشــك يف أن مشــالكه االنفعايلــة 
مــا زالــت ناجتــة عــن عمــل أرواح رشيــرة؟ ربمــا يكــون ابنـًـا ألبويــن 
ــوف.  ــب واخل ــر رويّح الغض ــّرض تلأث ــد تع ــول ق ــني ىلع الكح مدمن
ــات  ــن نوب ــاة م ــتمراره يف املعان ــع اس ــا، م ــد مؤمنً ــا بع ــار فيم ــإذا ص ف
غضــب وخــوف غــر مســيطر عليهــا، فــإن اتلفســر الواضــح هــو أن 
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هذيــن الروحــني رويح الغضــب واخلــوف مــا زاال حيتاجــان إىل الطــرد.

وينطبــق نفــس األمــر ىلع أوئلــك اذليــن عّرضــوا أنفســهم ألرواح 
ــال  ــول واالحن ــدرات والكح ــع املخ ــل م ــال اتلعام ــن خ ــرة م رشي
ــوا  ــا زال ــؤالء م ــإن اكن ه ــحرية. ف ــة الس ــات الوثني ــي أو املمارس اجلن
مقيديــن بقــوى رشيــرة تعرَّضــوا هلــا يف املــايض حــى بعــد أن أصبحــوا 
ر مــن األرواح  مؤمنــني، فــإن اتلفســر بســيط: حيتــاج هــؤالء إىل اتلحــرُّ

الرشيــرة الــي تســّبب القيــود.

لكــن شــكًرا هلل! فســلطان املســيح نفســه متــاح نلــا كمؤمنــني، 
ــا  ــي فتحن ــيطاين ال ــط الش ــال الضغ ــع لك أش ــل م ــا أن نتعام ويمكنن
 حــني يمارس 

ّ
 إال

ً
أنفســنا هلــا. غــر أن ذلــك الســلطان ال يكــون فّعــاال

بإيمــان نشــط.

ــودون  ــني ال يع ــول إن املؤمن ــي تق ــدة ال ــؤدي العقي ــن أن ت يمك
ــا أن  ــيئتني. فإّم ــني س ــدى نتيجت ــيطاين إىل إح ــاط الش ــة للنش ُعرض
يقــول: “ال  بــأن  الرشيــرة  األرواح  إىل ضغــوط  املؤمــن  يستســلم 
أســتطيع أن أتمالــك نفــي، هــذه يه طبيعــي.” أو أن يســى إىل كبــح 
الضغــوط داخلــه، وهــو بهــذا يضيــع طاقــة روحيــة كبــرة اكن يمكــن 
اســتخدامها يف أغــراض أكــر إجيابيــة. ويف احلاتلــني، فــإن احلــل العمــي 
والكتــايب هــو اتلعامــل مــع األرواح الرشيــرة بصفتهــا أرواًحــا رشيــرة 

ــا. ــن اهلل لطرده ــى هل م ــلطان املعط ــن للس ــتخدام املؤم واس

لكــن، وبالرغــم ممــا قلتُــه، فإنــه يتوجــب علينــا دائًمــا أن 
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ــال ىلع  ــاص مث ــاص للخ ــاري اخل ــيادة اهلل. واختب  لس
ً

ــاال ــرك جم ن
ــة الفلســفة  ــرب مــن خلفي ــك. فكمــا ســبق أن قلــت، جئــت إىل ال ذل
ايلونانيــة، وتوّرطــت يف ممارســة ايلــواغ. ويف الليلــة الــي تقابلــت فيهــا 
ــة  ــري ىلع أرضي ــًدا ىلع ظه ــت مم ــيادته، كن ــيح يف س ــوع املس ــع يس م
، رحــُت أبكــي بشــل 

ً
اثلكنــة العســكرية مــدة تزيــد ىلع ســاعة. أوال

متشــنج، ثــّم انفجــرت يف داخــي ينابيــع مــن الفــرح، وبــدأت تفيــض 
ــك. ــن الضح ــات م يف موج

ــار، اكن بمقــدوري أن أعــرف بيســوع كمعلــم  قبــل هــذا االختب
عظيــم ومثــال رائــع، لكــن ليــس اكبــن اهلل. غــر أين عرفــت يف ايلــوم 
ــن اهلل.  ــو اب ــوع ه ــة، أن يس ــر حتليلي ــة تفك ــة عملي ــايل، دون أي اتل
ــن،  ــر آلخري ــة اتلحري ــارس خدم ــدأت أم ــد أن ب ــنوات، وبع ــد س وبع
أدركــت أين حتــررت يف تلــك الليلــة مــن روح يــواغ اكنــت قــد منعــي 

مــن اإليمــان بــأن يســوع هــو ابــن اهلل.

ــع  ــرد رف ــول بمج ــني أو روح كح ــن روح نيكوت ــرون م ر آخ ــرَّ حت
صــاة بســيطة دون أن يعرفــوا بوجــود روح رشيــر أصــًا. ومــرة أخــرى 
ــال اخلــاص يف  ــن مؤمنــني تقيــني يمكــن أن ين ــن وادلي ــول، إن اب أق

ــرة. ــًدا ألرواح رشي ــرض أب ــرة دون أن يتع ــن صغ س

غــر أنــه ال يوجــد دلينــا أســاس كتــايب لافــراض أن هــذه احلريــة 
ــتجابة  ــإن االس ــرة، ف ــا رشي ــا أرواًح ــا واجهن ــل آيل. فحيثم ــأيت بش ت
الكتابيــة يه أن نطردهــا، ممارســني الســلطان اذلي أعطــاه نلــا املســيح.
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الشــريرة الشــخص بعــد  2- عندمــا تدخــل األرواح 
اإلميــان

ــل األرواح  ــن أن تدخ ــل يمك ــاين: ه ــؤال اثل ــأيت اآلن إىل الس ن
ــيح؟ ــا باملس ــح مؤمنً ــد أن يصب ــخًصا بع ــرة ش الرشي

إن مــن الســذاجة أن نفــرض أن الــوالدة اجلديــدة تعــي أننــا لــن 
نتعــرض لضغــوط مــن أرواح رشيــرة. بــل ىلع انلقيــض مــن ذلــك، فــإن 
ــه  ــادة ضغوط ــيطان إىل زي ــد الش ــو أن يْعم  ه

ً
ــاال ــر احتم ــر األك األم

ــّل  ــا نش ــاص إذا رصن ــل خ ــني، وبش ــح مؤمن ــد أن نصب ــا بع علين
ــن  ــك اذلي ــاص ىلع أوئل ــل خ ــذا بش ــق ه ــه. وينطب ــًدا ململكت تهدي

ــيطانية. ــوة ش ــن بق ــايض مقيَّدي ــم يف امل ــلوب حياته ــم أس جعله

دلى دراســتنا لفقــرات ذات صلــة مــن العهــد اجلديــد، علينــا أن 
هــت بشــل خــاص إىل املؤمنــني، ال إىل غــر  نتذكــر أن لك الرســائل وُجِّ
املؤمنــني. وتنطبــق لك مــن الوعــود واتلحذيــرات ىلع املؤمنــني باملســيح. 
وســيكون أمــًرا غــر منطــيق أن نطالــب بالوعــود ألنفســنا، بينمــا نطّبــق 
اتلحذيــرات ىلع مــن هــم خــارج اإليمــان فقــط! وفضــًا عــن ذلــك، 
ــة  ــة بأي ــق يف املطابل ــا أي ح ــس نل ــه لي ــنا بأن ــر أنفس ــب أن نذّك يتوج

وعــود مــا لــم نكــن قــد حققنــا الــرشوط املرتبطــة بهــا.

توجــد تنبيهــات كثــرة إىل رضورة احــراس املؤمنــني باملســيح مــن 
ًهــا كامــه ىلع حنــو خــاص إىل  هجمــات الشــيطان. يقــول بطــرس موجِّ

املؤمنــني باملســيح:
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ــوُل  ــٍر، َيُ ِ ــٍد َزائ َس
َ
أ
َ
ــْم ك ــَس َخْصَمُك نَّ إِبْلِي

َ
ــَهُروا. أل ــوا َواْس »اُْصُح

نَّ 
َ
ــنَي أ ــاِن، اَعلِِم ــَو. َفَقاوُِمــوهُ، َراِســِخنَي يِف اإِليَم ــُه ُه ــْن يَبَْتلُِع َتِمًســا َم

ْ
ُمل

ــِم.«
َ
َعال

ْ
ــَن يِف ال ِي

َّ
ــُم ال ــَرى ىلَعَ إِْخَوتُِك ْ ــِذهِ اآلالَِم تُ ــَس ه َنْف

)1 بطرس 5: 9-8(

ــا أن  ــب علين ، يتوج
ً

ــمني. أوال ــا إىل قس ــرس نل ــّض بط ــم ح ينقس
 فلــن نتحــّرى وجــود األرواح 

ّ
نكــون منضبطــني ومتنّبهــني، وإال

ــيطانية،  ــوط الش ــاوم الضغ ــي أن نق ــا، ينب ــطتها. ثانيً ــرة أو أنش الرشي
آخذيــن موقًفــا نشــًطا ضّدهــا. فــإذا أطعنــا هــذه اتلعليمــات، فســنكون 
ــن  ــة، فل ــاط اذلايت وايلقظ ــارس االنضب ــم نم ــن إذا ل ــن. لك منترصي
نتمكــن مــن تميــي أعدائنــا ومقاومتهــم. وعندئــذ ســيقومون بغزونــا 
والســي إىل تدمرنــا. وإن أفــدح األخطــاء الــي يمكننــا أن نرتكبهــا 

ــه ال يوجــد خطــر. ــو أن ــا ل يف هــذا املجــال هــو أن نتــرصف كم

حتذرنــا مقاطــع معينــة يف العهــد اجلديــد برصاحــة مــن تعريــض 
أنفســنا لــألرواح الرشيــرة. وإحــدى األدوات الــي يســتخدمها إبليــس 
بشــل مســتمر هلــذا الغــرض يه اخلــداع. فــي 1 تيموثــاوس 4: 1      

ــس بإحلــاح: حيــّذر بول

ْوٌم 
َ
ِخــرَيةِ يَْرتـَـدُّ ق

َ
ْزِمَنــِة األ

َ
حيـًـا: إِنَّــُه يِف األ وَح َيُقــوُل رَصِ »َولِكــنَّ الــرُّ

ــًة )خادعــة( َوَتَعايِلَم َشــَياِطنَي.«
َّ
ْرَواًحــا ُمِضل

َ
َعــِن اإِليَمــاِن، تَابِِعــنَي أ

أو  اإليمـان”  عـن  “يرتـدون  أشـخاص  عـن  بولـس  يتحـدث 
ومـن  اخلادعـة.  األرواح  تلأثـر  االستسـام  خـال  مـن  يركونـه 
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 إذا اكنوا يف 
ّ
الواضـح أنـه ليس بمقدورهـم أن يرتدوا عـن اإليمـان إال

اإليمـان أصـًا. فعى ما يبـدو أنهم كمؤمنني باملسـيح فتحوا أنفسـهم 
أمـام أرواح مضللـة خمادعـة وباتلـايل ابتعدوا عـن إيمانهـم. والوقاية 
الوحيـدة يه أن نكـون متيقظني يف لك وقـت وأن نرفض بكل عزم 

لك مـا تمارسـه األرواح الرشيـرة مـن ضغـوط وخـداع علينا.

ا آخــر للمؤمنــني يف كورنثــوس ىلع الرغم  ويقــدم بولــس حتذيــًرا ُملحًّ
مــن أن بعضهــم يعلـّـم ايلــوم أنــه ال ينبــي ىلع املؤمنــني باملســيح اخلــوف 
ــك  ــقَّ ذل ــم يتل ــس ل ــة اخلــداع. لكــن مــن الواضــح أن بول مــن إماني
ــا مؤمنــني باملســيح اكنــوا ثمــرة خدمتــه اخلاّصــة:  اتلعليــم! يقــول خماطبً
ــَذا ُتْفَســُد 

َ
رَِهــا، هك

ْ
َيَّــُة َحــوَّاَء بَِمك َمــا َخَدَعــِت الْ

َ
نَّــُه ك

َ
 أ

ُ
َخــاف

َ
»َولِكنَّــِي أ

َمِســيِح.« )2 كورنثــوس 11: 3(.
ْ
ــيِت يِف ال

َّ
بََســاَطِة ال

ْ
َهانُُكــْم َعــِن ال

ْ
ذ
َ
أ

ــأيت:  ــم زائــف قــد ي ــة اتلايلــة مــن أي معلِّ وحيــّذر بولــس يف اآلي
ــْم  ْنُت

ُ
ْو ك

َ
ــِه، أ ِ ــِرْز ب ــْم نَْك

َ
ــَر ل ــوَع آَخ ــِرُز بِيَُس ــُه إِْن َكَن اآلِت يَْك إِنَّ

َ
»ف

َحَســًنا 
َ
ــوهُ، ف

ُ
ــْم َتْقَبل

َ
ِيــلً آَخــَر ل

ْ
ْو إِن

َ
ُخــُذوهُ، أ

ْ
ــْم تَأ

َ
ُخــُذوَن ُروًحــا آَخــَر ل

ْ
تَأ

ــة 4(. ــوَن.« )اآلي
ُ
َْتِمل ــْم حتَ ْنُت

ُ
ك

ــم  ــرز املعل ، يك
ً

ــام. أوال ــة أقس ــس إىل ثاث ــر بول ــم حتذي ينقس
ــن يقبلــون رســاتله املخادعــة  ــا، إن اذلي الزائــف “بيســوع آخــر.” ثانيً
ــا عــن ذاك اذلي أخــذوه يف الســابق.  يأخــذون “روًحــا آخــر” أي خمتلًف
ــة. ــك األصلي ــن تل ــة ع ــرى” خمتلف ــًا أخ ــؤالء “إجني ــق ه ــا، يعتن ثاثلً

نــال هــؤالء املؤمنــون الــروح القــدس مــن خــال خدمــة بولــس. 
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وهلــذا حيــث حتــّدث عــن “روح آخــر” لــم يأخــذوه، فإنــه اكن يشــر إىل 
روح جنــس، روح رشيــر خمــادع.

جنــد هنــا مثــًا واضًحــا كيــف يمكــن ملؤمنــني باملســيح، 
ــول روح  ــوا بقب ب ــروح القــدس، أن جيرَّ ــوا ال ــة ونال أشــخاص ودلوا ثاني
رشيــر زائــف. مــا اذلي يمكــن أن يفتــح ابلــاب أمــام الــروح الرشيــر؟ 
ــؤدي  ــول رســالة تقــدم “يســوع آخــر” هــو اذلي ي مــن الواضــح أن قب
إىل ذلــك. وهــذا هــو جــذر املشــلة. فمــا إن يضــع املؤمنــون باملســيح 
ــا  ــر” - أي روًح ــا آخ ــذون “روًح ــم يأخ ــر” فإنه ــوع آخ ــم “بيس إيمانه

ــة. ــرى خمتلف ــارة أخ ــون ببش ــدأون يؤمن ــًرا - ويب رشي

مــن املنطــيق إًذا أن نســأل هــل هنالــك معلِّمــون يف الكنيســة ايلــوم 
يكــرزون “بيســوع آخــر”؟ واجلــواب هــو “نعــم” بــكل تأكيد. يشــيع 
مثــًا يف بعــض بــدان أمريــكا اجلنوبيــة “يســوع آخــر،” وهــو يصــوَّر 
كثائــر ماركــي يتبــّى قضيــة الفقــراء ويســتعد تلنظيــم ثــورة مســلحة 

ضــد الرأســمايلني.

ويوجــد “يســوع آخــر” شــائع يف دوائــر فلســفة “العــرص اجلديــد.” 
ــة  ــم خاص ــل بتعايل ــالة اإلجني ــزج رس ــم رشيق يم ــورو أو حكي ــو ج فه
ــق لك يشء  ــو خال ــايب اذلي ه ــوع الكت ــا يس ــة. وأّم ــية وابلوذي باهلندوس

م أبــًدا يف تلــك اتلعايلــم. ــان لك انلــاس، فــا يقــدَّ وديّ

وهنالـك أيًضـا “يسـوع آخر” يـروق ألوئلـك اذليـن يميلون إىل 
الفلسـفة اإلنسـانية. وهو يتحدث دائًمـا عن املحبة والغفـران، لكنه 



226

خيرجون الشياطني

ال يـورد أي ذكـر للجحيـم أو اتلوبة. وهو يمثل يسـوع كمخلّص فقط 
وال يمّثلـه كديـان أبـًدا، وال يوجد دليه مـان للمثـل املتعلق باألمر 
ْن 

َ
ْم يُِريـُدوا أ

َ
ِيـَن ل

َّ
ولَِك ال

ُ
ْعـَداِئ، أ

َ
ـا أ مَّ

َ
اذلي ختـم بهـذه اللمات: »أ

اِم« )لوقا 19: 27(. ـدَّ
ُ
َبُوُهْم ق

ْ
 ُهَنـا َواذ

َ
تُوا بِِهـْم إىِل

ْ
أ
َ
ْيِهـْم، ف

َ
ْملِـَك َعل

َ
أ

وهنــاك نســخة أخــرى ليســوع، صــورة مــوّزع اهلدايــا، اذلي يقــول 
للنــاس إن لك مــا عليهــم أن يفعلــوه هــو أن يؤمنــوا وســينالون لك مــا 
ــت  ــم بي ــيارة وأفخ ــًا إىل أىلغ س ــف دخ ــل الوظائ ــن أفض ــه، م يطلبون
يضــم بركــة ســباحة. لكنــه هــو أيًضــا، شــأنه يف ذلــك شــأن “يســوع” 
اذلي ابتدعتــه الفلســفة اإلنســانية، ال يذكــر اجلحيــم أبــًدا، وال يدعــو 

ــًدا إىل اتلوبــة أو القداســة. أب

ومــن املحــزن جــًدا أن كثريــن مــن املؤمنــني املعارصيــن 
خُيدعــون يلقبلــوا “يســوع” زائًفــا غــر كتــايب يف جانــب أو آخــر مــن 
هــذه األشــال. ومــن خــال قبوهلــم يســوع آخــر، فإنهــم يقبلــون روًحــا 
آخــر، أي روًحــا رشيــًرا. وليســت هــذه قضيــة عقيديــة نظريــة للنقــاش 
ر  املجــرَّد، لكنهــا مســألة حيــاة أبديــة أو مــوت أبــدي، وجيــب أن حيــذِّ

ــا. ــعب اهلل منه ــون ش ــّدام اهلل احلقيقي خ

ــد  ــداع. وأح ــن اخل ــوع م ــذا انل ــون هل ــيح معرَّض ــون باملس املؤمن
أســباب ذلــك هــو العقائــد اخلاطئــة يف كثــر مــن تعليمهــم املعــارص. إنها 
عقائــد تؤكــد بشــل غــر مائــم وغــر ســليم ىلع اختبــارات معينــة ال 
ــن  ــًدا ع ــاس أب ــم انل ــا ال تعلّ ــر، لكنه ــدة يف العم ــرة واح  م

ّ
ــدث إال حت
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اتلغيــرات الــي ينبــي ان حتــدث يف أســلوب حياتهــم. فتلــك اتلغيــرات 
املهملــة يه األمــر الوحيــد اذلي يؤكــد صحــة تلــك االختبــارات.

احلاجة إىل طاعة مستمرة

الــوالدة اجلديــدة اختبــار رائــع. وربمــا تكــون أهم اختبــار يمكن 
أن حيــدث يف حيــاة املــرء. لكنهــا جمــرد والدة. وتكمــن قيمتهــا يف احلياة 
اجلديــدة الــي صــارت يه بوابــة هلــا. واملؤمنــون اذليــن ال يتجــاوزون 
ــن حيتفــل آباؤهــم وأمهاتهــم  ــار هــم أشــبه باألطفــال اذلي هــذا االختب
واتلدريــب  باتلغذيــة  يزوّدونهــم  ال  لكنهــم  بوالدتهــم،  باســتمرار 

ــي يصبحــوا بالغــني مســؤولني. الازمــني ل

ويضــع مؤمنــون آخــرون توكيــًدا عظيًمــا ىلع املعموديــة يف الــروح 
القــدس، لكنهــم ال يعطــون أي جمــال لعمــل الــروح القــدس يف حياتهم. 
ْــرِي ِمــْن 

َ
قــال يســوع إنــه إذا نــال شــخص الــروح القــدس، فســوف »ت

ــني ال  ــا 7: 38-39(. لكــن بعــض املؤمن « )يوحن ــاٍء يَحٍّ ــاُر َم ْنَه
َ
ــِه أ َبْطنِ

حيصلــون ىلع أكــر مــن “حــوض مــاء،” أو يف أحســن األحــوال “بِركــة 
صغــرة.” فــا يوجــد يف حياتهــم ايلوميــة اســتمرار يف تدفُّــق الــروح.

وأعيــد فأقــول إن بعــض املؤمنــني ال يؤّكــدون كثــًرا ىلع احلاجــة 
ــّدى  ــوع حت ــر أن يس ــة. غ ــة والقداس ــن الطاع ــتمرة م ــاة مس إىل حي
ْنُتــْم 

َ
، وَأ ، يـَـاَربُّ انلــاس يف زمنــه بهــذا الســؤال: »َولَِمــاَذا تَْدُعونـَـِي: يـَـاَربُّ

ُ؟« )لوقــا 6: 46(. فــأن ندعــو يســوع “ربًّــا” دون أن  ــولُ
ُ
ق
َ
ــوَن َمــا أ

ُ
الَ َتْفَعل

نطيعــه نفــاق، وهــذا ال يوّفــر نلــا محايــة مــن هجمــات إبليــس.
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يزعـم بعض املؤمنني باملسـيح أنهـم حمميون من هجـوم األرواح 
الرشيـرة بشـل آيل بدم يسـوع. وبالفعل فأن اهلل يوفر نلـا محاية لكية 
مـن خـال ادلم. لكن توفـر احلماية يعتمد ىلع تلبيتنـا لرشوط اهلل.

ُمْخَتارِيـَن بُِمْقَتـَى 
ْ
يوجـه الرسـول بطـرس رسـاتله إىل املؤمنـني »ال

اَعـِة، َوَرشِّ َدِم يَُسـوَع  وِح لِلطَّ ـابِِق، يِف َتْقِديـِس الـرُّ ـِم اهللِ اآلِب السَّ
ْ
ِعل

َمِسـيِح« )1 بطـرس 1: 2(. فأسـلوب حياة الطاعة هـو رشط للحماية بدم 
ْ
ال

 
ً

يسـوع. فدمـه ال يـرش ىلع اذلين يثابـرون يف العصيان. وحنـن جند مثاال
هلـذا يف سـجل أول فصـح يف مـرص عندمـا أخر مـوىس بـي إرسائيل:

ــوا  ــِت َوُمسُّ ْس ِي يِف الطَّ
َّ

ِم ال ــوَها يِف ادلَّ ِمُس
ْ
ــا َواغ

َ
ــَة ُزوف

َ
ــُذوا بَاق »وَُخ

ــُرْج  ــْم الَ َيْ ْنُت
َ
ــِت. وَأ ْس ِي يِف الطَّ

َّ
ِم ال ــادلَّ ِ ــنْيِ ب َقائَِمَت

ْ
ــا َوال َي

ْ
ُعل

ْ
ــَة ال َعَتَب

ْ
ال

ــروج 12: 22( ــاِح.« )خ َب ــتَّ الصَّ ــِه َح ــاِب بَيْتِ ــْن بَ ــْم ِم ــٌد ِمْنُك َح
َ
أ

اكن بنــو إرسائيــل حمميــني، ال ألنهــم بنــو إرسائيــل، وإنمــا ألنهــم 
ــوا داخــل بيوتهــم. اكنــوا  أطاعــوا تعليمــات اهلل يف مــا خيــص ادلم، وظلّ
ــم،  ــن بيوته ــم م ــرج أبكاره ــو خ ــن ادلم. فل ــح م ــب الصحي ىلع اجلان

للقــوا نفــس مصــر املرصيــني.

وينطبـق نفـس األمـر علينا حنـن املؤمنني باملسـيح، فـا تعتمد 
محايتنـا من الشـيطان ىلع جمّرد كوننا مؤمنني، بـل ىلع طاعة توجيهات 

الـرب. فـادلم، كما قلت، ال حيـي اذلين يسـتمرون يف العصيان.

يؤكــد الرســول يوحنــا بشــل رائــع ىلع قــوة دم يســوع يف اتلعامــل 
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َمــا ُهــَو 
َ
َنا يِف انلُّــورِ ك

ْ
ك

َ
مــع اخلطيــة يف حياتنــا فيقــول: »َولِكــْن إِْن َســل

ــِه  ــيِح ابْنِ َمِس
ْ
ــوَع ال ــٍض، َوَدُم يَُس ــَع َبْع ــا َم ــٌة َبْعِضَن

َ
ك ــا رَشِ َن

َ
ل
َ
ــورِ، ف يِف انلُّ

ــا 1: 7(. ــٍة.« )1 يوحن ــْن ُكِّ َخِطيَّ ــا ِم ُرنَ ُيَطهِّ

توجــد هنــا بعــض انلقــاط املهمــة الــي يتوجــب علينــا أن 
، يشــر وجــود أداة الــرشط “إن” يف بدايــة اجلملــة إىل أن 

ً
ناحظهــا. أوال

، ال تعــود انلتائــج املوعــودة  . فــإذا لــم يُلـَـبَّ هنــاك رشًطــا ينبــي أن يلــىَّ
ــان  ــورِ.« وانلتيجت َنا يِف انلُّ

ْ
ك

َ
ــل ــو »إِْن َس ــرشط ه ــرء. وال ــق ىلع امل تنطب

ــيِح  َمِس
ْ
ــوَع ال ــٍض، َوَدُم يَُس ــَع َبْع ــا َم ــٌة َبْعِضَن

َ
ك ــا رَشِ َ ــا »نلَ ــان هم اتلابعت

ــٍة.« ــْن ُكِّ َخِطيَّ ــا ِم ُرنَ ــِه ُيَطهِّ ابْنِ

ــة  ــة األصلي ــا وفــق قواعــد اللغــة ايلوناني ــدلُّ الــرشط هن ــا، ي ثانيً
ىلع االســتمرار، أي: “إن كنــا باســتمرار نســلك يف انلــور... فلنــا رشكــة 
باســتمرار... ودم يســوع املســيح ابنــه يطّهرنــا باســتمرار مــن لك خطية.” 
ــاج إىل  ــمة ال حتت ــدة حاس ــرة واح ــن خ ــا ع ــا هن ــدث يوحن ــا يتح ف
تكــرار أبــًدا، وليــس حتقيقنــا للــرشوط باألمــس ضمانـًـا أننــا حنّققهــا 
ايلــوم. فكمــا هــو احلــال مــع نمــط الفصــح، يشــرط اهلل طاعــة حلظــة 

فلحظــة إذا أردنــا أن نطالــب حبمايــة ادلم.

جيــب أن ناحــظ أيًضــا أن انلتيجــة األوىل للســلوك يف انلــور يه 
أن يكــون نلــا رشكــة مــع إخوتنــا املؤمنــني. فــإذا أهملنــا هــذا األمــر، 
ــم  ــا خــارج انلــور فــإن دم املســيح ل ال نعــود نســلك يف انلــور. وإذا كّن

يعــد يطّهرنــا. فــادلم ال يطّهرنــا وحنــن نســلك يف الظلمــة.
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ــا  ــي يوجهه ــيطانية ال ــوط الش ــا أن الضغ ــا أحيانً ــدو غريبً ــد يب ق
ــة  ــون بمثاب ــن أن تك ــا. إذ يمك ــل ملنفعتن ــد تعم ــا ق ــس ضّدن إبلي
تذكــر نلــا حباجتنــا إىل أن نســلك أمــام اهلل يف الطاعــة حلظــة فلحظــة. 

ــا. ــي جتعــل اهلل يســمح به ــا اكن هــذا هــو أحــد األســباب ال وربم

رجل أحبّ يسوع

توضــح الشــهادة اتلايلــة مــن أحــد األطبــاء يف مستشــى للصحــة 
ــة  ــر خدم ــة يف توف ــة اهلل املتمثل ــدة رمح ــات املتح ــية يف الوالي انلفس

ــر: اتلحري

يبــدو أن أحــد أكــر األســئلة املثــرة للجــدل ايلــوم ضمــن احلركــة 
ــل  ــر داخ ــون روح رشي ــن أن يك ــن املمك ــل م ــو ه ــة ه الارزماتي
شــخص مؤمــن باملســيح؟ عندمــا بــدأت أعمــل يف مستشــى حكــوم 
للصّحــة انلفســية، لــم يكــن قــد مــّر يلّع وقــت طويــل منــذ أن تلقيت 
تعليًمــا حــول األرواح الرشيــرة وخدمــة اتلحريــر. واكن مــن بــني أوائــل 
ــد أمــى  ــني مــن عمــره اكن ق ــة واثلاث مرضــاي شــاب ذيك يف احلادي
ــة  ــق الصحي ــه يف أفضــل املراف ــد ىلع عــرش ســنوات مــن حيات ــا يزي م

العاجيــة يف أمريــكا.

اكن اإلظهــار اخلــاريج ملرضــه ســلواًك غــر مســيطر عليــه، حيــث 
ــك  ــن ذل ــج ع ــاّدة، فينت ــياء احل ــدران واألش ــه يف اجل ــرب رأس اكن ي
ــه  ــع حاالت ــلوك يف مجي ــذا الس ــرر ه ــديد هل. وتك ــب أذى ش يف الغال
املزاجيــة، وبغــض انلظــر عــن العــاج اذلي يعطــى هل. وصــارت 
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ــد مــن وضــع خــوذة ىلع رأســه،  املشــلة خطــرة جــًدا حبيــث اكن ال ب
ــه. ــط غرفت ــرايغ يف وس ــر بال ــت الري ــر، وتثبي ــه يف الري وربط

اكن هــذا الشــاب شــخًصا وســيًما وحمبوًبــا ومعروفـًـا جيــًدا دلى لك 
ــة العاملــني يف املستشــى. تمّثلــت املأســاة يف حاتلــه، وهــو األمــر  هيئ
ــيح  ــا باملس ــيح. اكن مؤمنً ــوع املس ــه ليس ــا، يف حمّبت ــي حًق اذلي أربك
وجياهــر بإيمانــه هــذا، واكن يبــي فرًحــا لكمــا أمضينــا وقتًــا يف الرنيــم 
والصــاة واملشــاركة مــن لكمــة اهلل مًعــا. لكــي لــم أكــن لعــدة أســابيع 
أدرك أنــه، بعــد أن أتركــه، اكن يصــاب بنوبــة غضــب شــديد، ويشــتمي 

 بــكل قوتــه أن يــؤذي نفســه.
ً

بأفظــع الشــتائم وأقذرهــا، حمــاوال

ــت  ــامته فقطع ــيت ىلع س ــار خش ــذه األخب ــي ه ــد أن بلغت بع
زيــارايت هل، معتمــًدا ىلع اهلل يف االســتجابة لصلــوايت مــن أجــل شــفائه، 
ــر ىلع  ــت أين جم ــارايت، فأحسس ــًدا دون زي ــا ج ــار قانًط ــه ص ــر أن غ
ــه،  ــيئًا من ــاركه ش ــي أش ــدس ل ــايب املق ــت كت ــا فتح ــودة. وعندم الع
ــادر. وىلع  ــأن يغ ــر ب ــروح الرشي ــر ال ــي آم ــأًة ل ــي روح اهلل فج حّرك
الرغــم مــن أن اللمــات الــي قلتهــا اكنــت ضعيفــة حبيــث ال تــكاد 

ــا. ــل فورًي ــمع، اكن رد الفع أن تُس

ــات  ــنان ذاك ورصخ ــر األس ــل رصي ــت مث ــبق يل أن رأي ــم يس ل
اتلجديــف ىلع املســيح، ولــم أَر مــن قبــل مثــل تلــك اتلعابــر الرشيــرة 
ىلع وجــه أحــد. وليــس هــذا فقــط، بــل ىلع الرغــم مــن أن جســده اكن 
 أن جســده تصلَّــب. وارتفــع مــا يزيد ىلع 

ّ
مربوًطــا بأمــان يف الريــر، إال
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قــدم فــوق الريــر معلًَّقــا يف اهلــواء. اكن اتلغــرُّ اذلي طــرأ ىلع املريــض 
مفاجئًــا جــًدا وعنيًفــا جــًدا حــى إين خفــت، واغدرت الغرفــة رسيًعــا، 

آمــًا أن يــؤدي هــذا إىل ختفيــف رد فعلــه العنيــف.

ــي  ــات ال ــني اللم ــة ب ــل أن أدرك الّصل ــات قب ــدة حلظ ــرت ع م
نطقــُت بهــا آمــًرا الــروح الرشيــر بــأن يغــادر وبــني رد الفعــل العنيــف. 
ــم خُيِفــي  ــا. ويف هــذه املــرة ل ــروح القــدس ىلع العــودة رسيًع ــي ال حّث
اإلظهــار الشــيطاين. فأمــرت الــروح الرشيــر بــأن يغــادر باســم يســوع 
ــاه بمرقــس 16: 17. وىلع الرغــم مــن أنــه ظــل يظهــر دالئــل  مذكــًرا إيّ
ــي  ــدُت إىل مكت ــي ع ــني، إال أن ــك احل ــى ذل ــوده ح ــتمرار وج ىلع اس

ومــي توكيــد املســيح باالنتصــار.

منــذ ذلــك ايلــوم فصاعــًدا، حتــّرر الرجــل بشــل اكمــل مــن ذلــك 
ــذ  ــه أخ ــط، ولكن ــذا فق ــس ه ــف. ولي ــاره العني ــر وإظه ــروح الرشي ال
ــه املقــدس وراح يطــوف ىلع العاملــني واملــرىض عــر املستشــى  كتاب
جريــت هل 

ُ
مســّبًحا اهلل ىلع “حتريــره مــن الــروح الرشيــر.” وقــد أ

ــره  ــا ىلع حتري ــهدت لكه ــك ش ــد ذل ــى بع ــة يف املستش ــوص طبي فح
ــزي. املعج

ــاركي هل  ــه، وال مش ــي مع ــوايت، وال رشك ــن صل ــم تك ــل، ل وبالفع
ــاة هــذا الرجــل املؤمــن  عــن لكمــة اهلل يه الــي جلبــت الشــفاء إىل حي
باملســيح، بــل طــرْد الــروح الرشيــر منــه حســب الوعــد يف مرقــس 16: 17.
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الفصل السابع عشر
هل ميكن أن يسكن الروح القدس

يف آنية غري طاهرة؟

حيــاول املؤمنــون اذليــن يطرحــون هــذا الســؤال، مثلهــم يف ذلــك 
ــون إىل  ــاج املؤمن ــا أن حيت ــألون إن اكن ممكنً ــن يس ــك اذلي ــل أوئل مث

ــا ال! ــو قطًع ــواب ه ــأن اجل ــوا ب ــر،أن يوح ــن روح رشي ــر م حتري

ــر  ــض تفك ــر، ىلع نقي ــؤال األخ ــذا الس ــن ه ــر أن اجلــواب ع غ
أشــخاص كثريــن، هــو نعــم! إذ يمكــن أن يســكن الــروح القــدس 
ــة  ــي املان عط

ُ
ــد أ ــون ق ــة أن يك ــا، رشيط ــة لكيًّ ــت نظيف ــة ليس آني

ــب. ــان، أي القل ــخصية اإلنس ــن ش ــيطرة م ــة املس املركزي

ومــن األمثلــة غــر القابلــة للتحــدي ىلع هــذا األمــر امللــك داود. 
ــد  ــل. فق ــّزىن والقت ــن: ال ــب يف أمري ــل 11 أن داود أذن ــا 2 صموئي خيرن
ارتكــب الــزىن مــع بثشــبع، ثــّم أمــر بقتــل زوجهــا، أوريــا احلــي. وممــا 
ال شــك فيــه أن داود تنّجــس كثــًرا بهاتــني اخلطيتــني. لكــن عندمــا 
جــاء انلــي ناثــان لــي يواجهــه خبطايــاه تــاب. ويف وقــت الحــق، صــّى 
. ُردَّ ِل  ــيِّ ــُه ِم وَس الَ َتْنِْع ــدُّ ُق

ْ
ــَك ال ــرب: »… ُروَح ــر إىل ال ــذاب م يف ع

َبْهَجــَة َخلَِصــَك« )مزمــور 51: 12-11(.
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ــرد  ــن اهلل أن ي ــب م ــد طل ــة، فق ــاة داود دالل ــة ص ــل صياغ حتم
ــه  ــدس. لكن ــروح الق ــه ال ــرد إيل ــب أن ي ــم يطل ــه، ول ــة خاص هل بهج

ــه. ــدوس من ــه الق ــزع اهلل روح ــل أن ال ي توسَّ

اكن داود قــد فقــد فــرح اخلــاص وصــىَّ لــي يســتعاد، لكنــه لــم 
يفقــد قــط حضــور الــروح القــدس. فعــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يبدو 
ــا الشــنيعة  ــد اخلطاي ــه حــى بع ــيق في  أن روح اهلل ب

ّ
ــًرا مذهــًا، إال أم

الــي ارتكبهــا.

ــدور  ــا زال بمق ــه، اكن م ــدوس من ــه الق ــزع روح ــم ي وألن اهلل ل
داود أن يتــوب. فبــدون حــّث الــروح القــدس هل ىلع اتلوبــة، لــم يكــن 
بوســعه أن يتــوب. لكــن لــو اكن داود قــد رفــض حــث الــروح القــدس 

ــا، أن يــزع اهلل روحــه القــدوس منــه. هل، لــان مؤكــًدا تقريبً

فهــذا ديلــل كتــايب واضــح أنــه يف حــاالت معينــة، يســكن الــروح 
القــدس يف آنيــة غــر طاهــرة.

ينبــي أن يشــكر لك مؤمــن مولــود ثانيــة ومملــوء بالــروح القــدس 
اهلل ىلع إظهــار رمحتــه ونعمتــه. فبدونهمــا لــن يكــون دلى الكثريــن 
منــا أي رجــاء يف أن يبــى الــروح القــدس معنــا. وليــس الــزىن والقتــل 
ــح  ــا أوض ــانا. فكم ــن أن تنّجس ــني يمك ــني اللت ــني الوحيدت اخلطيت

ــس 7: 23-21: ــوع يف مرق يس

يـَرةُ: زِىًن،  ِّ َاُر الرشِّ
ْ
ف
َ
ْـُرُج األ ـوِب انلَّاِس، تَ

ُ
ل
ُ
اِخـِل، ِمْن ق ُه ِمَن ادلَّ نَـّ

َ
»أل
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ِْديٌف،  يـَرٌة، تَ ـٌر، َعَهاَرٌة، َعـنْيٌ رِشِّ
ْ
ـٌة، َطَمـٌع، ُخْبٌث، َمك

َ
ق ْتـٌل، ِسْ

َ
فِْسـٌق، ق

َسـاَن.«
ْ
ُس اإِلن اِخِل َوُتَنجِّ ُْرُج ِمَن ادلَّ ورِ تَ ُ كرِْبِيَـاُء، َجْهـٌل. َجِيُع هِذهِ الـرشُّ

لرّكــز للحظــة ىلع مخــس خطايــا مدرجــة يف قائمــة يســوع: األفار 
ــت  ــد عرف ــل. لق ــاء، اجله ــث، الكري ــرة، اخلب ــني الرشي ــرة، الع الرشي
مؤمنــني باملســيح مــدة تزيــد ىلع مخســني ســنة وال أســتطيع أن أفكــر 
بواحــد منهــم يمكنــي أن أشــر إيلــه وأقــول بثقــة: “لــم يكــن يف هــذا 
ــة.”  ــا اخلمس ــذه اخلطاي ــن ه ــل م ــدة ىلع األق ــا واح ــا م ــخص يوًم الش

ومــن املؤكــد أنــي ال أزعــم هــذا نلفــي أيًضــا.

ــا. فهــو يظــّل  غــر أن اهلل يف رمحتــه ال يأخــذ روحــه القــّدوس من
ــدنا  ــت يناش ــس الوق ــه يف نف ــنا، لكن س ــن َتنَجُّ ــم م ــكننا، ىلع الرغ يس
ــورة  ــم ص ــد ال يرس ــد اجلدي ــن ألن العه ــا مم ــوب. وأن ــتمرار أن نت باس

ــيح. ــني باملس ــة للمؤمن ــر واقعي ــة غ مثايل

اجملاهدة املستمرة ضدّ اخلطية

ــاة  ــوا حي ــا يف أن حيي ــيح حتديً ــني باملس ــام املؤمن ــس أم ــع بول وض
ــة: ــال وقداس انفص

»اْخرُُجوا ِمْن َوْسِطِهْم )األمميني غر املؤمنني(

 . وا، َيُقوُل الرَّبُّ
ُ
َواْعَزِل

ًِسا 
َ

وا ن َوالَ َتَمسُّ
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ُكْم،
َ
َبل

ْ
ق
َ
أ
َ
ف

بًا،
َ
ُكْم أ

َ
وَن ل

ُ
ك

َ
 وَأ

ْنُتْم تَُكونُوَن ِل بَننَِي َوَبَناٍت، 
َ
 وَأ

ٍء.«     )2 كورنثوس 6: 18-17( َقاِدُر ىلَعَ ُكِّ َشْ
ْ
، ال َيُقوُل الرَّبُّ

ــا هــِذهِ  َ  نلَ
ْ
ــإِذ

َ
ــًا: »ف ــك قائ ــه بعــد ذل لكــن بولــس واصــل حديث

وِح،  ََســِد َوالــرُّ ــْر َذَواتَِنــا ِمــْن ُكِّ َدنـَـِس اجلْ ــاُء نِلَُطهِّ ِحبَّ
َ
َهــا األ يُّ

َ
َمَواِعيــُد أ

ْ
ال

ــوس 7: 1(. ــْوِف اهللِ.« )2 كورنث ــَة يِف َخ َقَداَس
ْ
ــنَي ال لِ مِّ

َ
ُمك

ــر  ــة اتلطه ــوم اهلل بعملي ــن يق ــا،” فل ــر ذواتن ــس: “نلطّه ــال بول ق
هــذه عّنــا، بــل حنــن املســؤولون عــن القيــام بهــا. ويتوجــب علينــا أن 
ــا  ــرف خبطايان ــب أن نع ــا. يتوج ــي وّفره ــة ال ــائل انلعم ــتخدم وس نس

ــر. ــران واتلطه ــي رشوط اهلل للغف ــا ونل ــوب منه ونت

لــم يســاوم بولــس حــول مقيــاس قداســة اهلل، لكــن مــن الواضــح 
أنــه لــم حيققــه بعــد. ويف فيلــي 3: 12-15 وصــف ســعيه الشــخيص إىل 

القداســة بقــوهل:

ِي 
َّ

ْدرُِك ال
ُ
َعــيِّ أ

َ
ْســَى ل

َ
ُت َكِمــلً، َولِكيِّ أ ْو رِصْ

َ
ــُت أ

ْ
ــْد نِل

َ
 ق

ِّ
ين

َ
يـْـَس أ

َ
»ل

ْحِســُب 
َ
ْســُت أ

َ
نـَـا ل

َ
َهــا اإِلْخــَوةُ، أ يُّ

َ
َمِســيُح يَُســوُع. أ

ْ
يًْضــا ال

َ
ــِي أ

َ
ْدَرك

َ
ْجلـِـِه أ

َ
أل

ــا  ــَى َم
ْ
ن
َ
ــا أ نَ

َ
 أ

ْ
ــيًْئا َواِحــًدا: إِذ ــُل َش َع

ْ
ف
َ
ــُت. َولِكــيِّ أ

ْ
ْدَرك

َ
ــْد أ

َ
 ق

ِّ
ين

َ
َنْفــيِس أ

ــِة 
َ
ْجــِل َجَعال

َ
ــَرِض أل َغ

ْ
ــَو ال ْ ْســَى نَ

َ
اُم، أ ــدَّ

ُ
ــَو ق ــا ُه  َم

َ
ــدُّ إىِل ْمَت

َ
ــَو َوَراُء وَأ ُه
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ــنَي  َاِملِ
ْ
ــُع ال ــْر هــَذا َجِي َيْفَتِك

ْ
ل
َ
ــوَع. ف ــيِح يَُس َمِس

ْ
ــا يِف ال َي

ْ
ُعل

ْ
ــَوةِ اهللِ ال َدْع

يًْضــا.«
َ
ُكــْم هــَذا أ

َ
ــاهللُ َســُيْعلُِن ل

َ
ْرُتــْم َشــيًْئا ِبِلَفـِـِه ف

َ
َتك

ْ
ــا، َوإِِن اف ِمنَّ

ليــس هنالــك مــا يمكــن ألحــد أن يفعلــه أفضــل مــن أن يتبــع 
مثــال بولــس: أن نقــر حباجتنــا إىل اتلطهــر، وأن نعتمــد ىلع اهلل يف ذلك، 

ثــم نواصــل الســر مــن أجــل بلــوغ املقيــاس اذلي وضعــه اهلل أمامنــا.

ــس اهلل  ــض مقايي ــة دلّي يف خف ــه ال نّي ــد أن ــب يلّع أن أؤك ويتوج
للقداســة. فــي ثابتــة إىل األبــد وغــر قابلــة إىل اتلغــّر. لكــن يتوجــب 
أن نكــون صادقــني وواقعيــني يف مــا يتعلــق بدرجــة جنــاح لك مّنــا يف 

االقــراب مــن هــذه املقاييــس.

ــاة  ــوايح حي ــن ن ــة م ــول إن لك ناحي ــئ يق ــم خاط ــد تعلي يوج
املــرء جيــب أن تكــون طاهــرة بشــل اكمــل قبــل أن يســكنه الــروح 
القــدس. وقــد يُنتــج هــذا واحــدة مــن اعقبتــني غــر مرغــوب فيهمــا. 
فقــد يثــي بعــض املؤمنــني املخلصــني عــن الســي إىل االمتــاء بالروح 
ــول إىل  ــًدا الوص ــتطيع أب ــن أس ــهم: ل ــون ألنفس ــا يقول ــدس، إذ ربم الق
ــم  ــن اتلعلي ــوع م ــذا انل ــع ه ــن أن يدف ــا يمك ــاس. أو ربم ــك املقي ذل
آخريــن ممــن نالــوا املعموديــة يف الــروح القــدس إىل شــل مــن أشــال 
نفــاق الــِر اذلايت. فتكــون طريقــة تفكرهــم ىلع انلحــو اتلــايل: “ال بــّد 
أين كنــُت اكمــًا يلافئــي اهلل بقبــول الــروح القــدس، وهلــذا سأســتمر 

اآلن يف كمــايل طــوال الوقــت!”

ــا  ــيق. فم ــر حقي ــييح غ ــاة مس ــلوب حي ــة أس ــون انلتيج وتك
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زال هــؤالء األشــخاص يفقــدون أعصابهــم، لكنهــم اآلن يســّمون هــذا 
األمــر غضبًــا بــارًّا. ومــا زالــوا ينتقــدون راعيهــم أو إخوتهــم املؤمنــني، 
ــهواتهم  ــان لش ــون العن ــوا يرخ ــا زال ــًيا. وم ــك تمي ــّمون ذل ــم يس لكنه

ــل يل.” ــياء حت ــول: “لك األش ــك بالق ــررون ذل ــم ي ــدية، لكنه اجلس

ــا روح  ــو أيًض ــدس ه ــروح الق ــدرك أن ال ــا أن ن ــب علين ويتوج
ـُـَرّ حــني نكــون صادقــني حــول أنفســنا، حــى حــني  احلــق. وهــو ي
ــا. وهــو أيًضــا حيــزن عندمــا خنــي أنفســنا وراء  ــك كرياءن جيــرح ذل

ــة. ــة ديني واجه

ربمــا تســأل: “هــل تقصــد إنــه ليســت دلى اهلل متطلبــات ختــص 
اذليــن ينالــون الــروح القــدس؟” قطًعــا ال أقصــد ذلــك! لكــن جيــب 

أن نكــون واضحــني يف مــا يتعلــق بماهيــة هــذه املتطلّبــات.

املتطلب اإلهلي

نــرى يف ســفر أعمــال الرســل ســابقة رائعــة جــًدا، أال ويه اختبــار 
ــا  ــدس عندم ــروح الق ــوا ال ــن نال ــوس اذلي ــت كرنيلي ــني يف بي األممي
ــوًدا  ــؤالء يه ــن ه ــم يك ــال 10: 24-48(. ل ــر أعم ــرس )انظ ــم بط زاره
يســعون إىل اتّبــاع رشيعــة مــوىس. بــل اكنــوا مــن األمــم. واكنــت هــذه 
ــر  ــارة. غ ــم البش ــا أي منه ــمع فيه ــي س ــرة األوىل ال ــح امل ىلع األرج
ــدأوا يتلمــون بألســنة. وســيكون  ــروح القــدس حــّل عليهــم وب أن ال
ــد  ــوايح حياتهــم ق ــة مــن ن ــأن لك ناحي ــاد ب ــًرا غــر واقــي االعتق أم
انســجمت بالفعــل مــع مقاييــس اهلل بهــذا االختبــار الوحيــد، أو بأنهــم 
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صــاروا أحــراًرا تماًمــا مــن جناســة خلفيتهــم الوثنيــة. غــر أن بطــرس 
ــا بهــذا حبقهــم يف أن يصبحــوا أعضــاء يف  أمرهــم بــأن يعتمــدوا معرفً
ــا حــول هــذه احلادثــة  كنيســة املســيح. وعندمــا حتــّدث بطــرس الحًق
ــَر   َطهَّ

ْ
ٍء، إِذ ْ  )اهلل( بَيَْنَنــا َوَبيَْنُهــْم )األمــم( بِــَيْ ــْم ُيَمــزيِّ

َ
قــال: »َول

ــال 15: 9(. ــْم.« )أعم وَبُه
ُ
ل
ُ
ــاِن ق بِاإِليَم

إًذا جنــد هنــا املتطلــب اجلوهــري نلــوال الــروح القــدس، أال وهــو 
ــر باإليمــان. قلــب مطهَّ

ــَك،  َب
ْ
ل
َ
ــْظ ق ــٍظ اْحَف َفُّ

َ
ــْوَق ُكِّ حت

َ
ــا ســليمان فيقــول: »ف ويشــر علين

ــا يف  ــه بم ــا نفعل ــع لك م ــال 4: 23(. ينب ــاةِ.« )أمث ََي ــارَِج الْ ــُه َمَ نَّ ِمْن
َ
أل

ــا مــن مصــدر واحــد، هــو القلــب. ومــن ســمات  ذلــك كيفيــة حياتن
طبيعــة اهلل العمليــة أن مقاصــده تبــدأ بالقلــب. فمــا إن يطّهــر القلــب 
ــع لك  ــة إىل أن يض س ــة مقدِّ ــارج بنعم ــاه اخل ــه باجت ــل من ــى يعم ح

ــه. ــيطرة روح ــت س ــن حت ــخصية املؤم ش

ــاٍن  ــُه بُِقْرَب نَّ
َ
ــني 10: 14: »أل ــول عراني ــوًرا؟ تق ــذا ف ــدث ه ــل حي ه

ــّى يف  ــا يس ــا م ــب هن ــتخدم الات ــِد .« يس بَ
َ
 األ

َ
ــَل إىِل َم

ْ
ك

َ
ــْد أ

َ
ــٍد ق َواِح

األصــل ايلونــاين صيغــة الفعــل اتلــام. ويشــر هــذا إىل اكتمــال حــدوث 
ــاج إىل يشء  ــو ال حيت ــد. وه ــايئ وإىل األب ــل نه ــام بش ــو ت ــل. فه الفع

ــًدا. ــه أب ــزتع من ــن أن يُن ــا يمك ــد م ــه، وال يوج ــاف إيل يض

أّمــا يف وصــف الاتــب لعمــل اتلقديــس يف حيــاة املؤمنــني، 
ســون  فهــو يســتخدم مــا يســىَّ بصيغــة املضــارع املســتمرة. فهــم يقدَّ
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ــار  ــا ص ــل مل ــق ىلع مراح ــا يه تطبي ًس ــرء مقدَّ ــرورة امل ــتمرار. فص باس
ــو  ــدس ه ــروح الق ــوع. وال ــة يس ــل ذبيح ــل بفض ــا بالفع ــا نل متاًح

ــة. ــذه العملي ــه( يف ه ــك لقب ــدل ىلع ذل ــا ي ــا )كم معينن

يعــرض العهــد اجلديــد بــكل قــوة هــذه الصــورة الواقعيــة نلضــال 
املؤمنــني املســتمر ضــّد اخلطّيــة. فــي عرانيــني 3: 13، يقــول الاتــب: 
َحــٌد ِمْنُكــْم بُِغــُرورِ 

َ
ْنُفَســُكْم ُكَّ يَــْوٍم ..لِــَكْ الَ ُيَقــىَّ أ

َ
»ِعُظــوا أ

َِطيَّــِة.« ويتحــدث الاتــب أيًضــا يف عرانيــني 12: 1 عــن رضورة  الْ
اتلخلُّــص مــن اخلطيــة املحيطــة بنــا بســهولة،” أي “لك خطيــة اعلقــة 
كهــا بســهولة.” ويقــول يف عرانيــني 12: 4:  بنــا،” أو الــي “توقعنــا يف رَشَ

ــِة.« َِطيَّ ــدَّ الْ ــَن ِض ِم ُمَاِهِدي ــتَّ ادلَّ ــُد َح ــوا َبْع ــْم ُتَقاوُِم
َ
»ل

ــًرا  ــس أم ــوت. ولي ــاة أوم ــو رصاع حي ــة ه ــع اخلطي ــل م اتلعام
خمزًيــا أن نقــر بــأن اخلطيــة ال تــزال تعمــل يف حياتنــا. بــل ىلع العكــس 
ــذا،  ــرار به ــا اإلق ــا يف رفضن ــر يتهددن ــم خط ــن أعظ ــك، يكم ــن ذل م
ممــا يركنــا غــر مســتعدين ملقاومــة اإلغــراءات باخلطيــة عندمــا تــأيت.

فلــو أنــه اكن ىلع الــروح القــدس أن ينتظــر إىل أن نصبــح اكملــني 
لــي جيعــل منــا مســكنًا هل، لــان األمــر أشــبه بأســتاذ جامــي يقــول 
لطابــه: “ســأبدأ بتعليمكــم بعــد أن تنجحــوا يف امتحاناتكــم 
ــا  ــذا م ــس ه ــن لي ــم: “لك ــاب بقوهل ــتجيب الط ــة!” وسيس انلهائي
ــا  ــدأ بتعليمن ــك أن تب ــاج من ــن حنت ــتاذ! فنح ــرة األس ــا ح ــه ي حنتاج

ــا.” ــاح يف امتحاناتن ــا للنج ــا يلزمن ــم لك م ــي نتعل اآلن، ل



 241

هل ميكن أن يسكن الروح القدس يف آنية غري طاهرة؟

إننــا حنتــاج إىل الــروح القــدس اآلن لــي يتــاح نلــا عونــه 
باســتمرار مــن أجــل اتلغلّــب ىلع قــّوة الــرّش والوصــول إىل مقيــاس اهلل 
يف القداســة. وحنــن حنتــاج إىل عــون الــروح القــدس يف ناحيــة خاصــة 

ــرة. ــع األرواح الرشي ــل م ــرصاع، أال ويه اتلعام ــوايح ال ــن ن م

ال يمنــع عنــا الــروح القــدس معونتــه إذا مــيَّ وجــود أرواح رشيــرة 
فينــا. بــل ىلع انلقيــض مــن ذلــك، فإنــه يــرى حاجتنــا بوضــوح أكــر 
ممــا نراهــا حنــن، وهــو يقّوينــا لــي نطردهــا. وألنــه يتحــّن علينــا، فإنــه 
ــا مســكنًا هل وأن يعمــل معنــا مــن أجــل ترســيخ  مســتعد أن يتخــذ مّن
ــوة العــدو. ويعتمــد اتلقــدم اذلي حنــرزه ىلع  انتصــار املســيح ىلع لك ق

درجــة تعاوننــا مــع الــروح القــدس الســاكن فينــا.

وأود أن أؤكــد مــرة أخــرى أن الــروح القــدس ال يــأيت لي يســكن 
فينــا ألننــا اكملــون، لكنــه يــأيت لــي يســاعدنا يف أن نصبــح اكملني.

ــن  ــا م ــاعدنا يف معاناتن ــن يس ــدس ل ــروح الق ــد أن ال ــن املؤك وم
األرواح الرشيــرة إذا كّنــا ننــوي االســتمرار يف اخلطيــة. لكــن إذا أقررنا 
خبطايانــا وتُبنــا بإخــاص، فســوف حيــارب معنــا ضــد األرواح الرشيــرة 
الــي تســتعبدنا. وســنتمكن بمســاعدته مــن طردهــا واتلحــرر منهــا.

تطهري اآلنية

تتحــدث يف الشــهادة اتلايلــة إحــدى املعاونــات يف جملــس الشــيوخ 
يف مدينــة واشــنطن. برصاحــة عــن معاناتهــا الشــخصية:
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ــدت يف الــروح القــدس قبــل حــوايل ســبع ســنوات. ويف أواخــر  تعمَّ
ــم  ــن صم ــا م ــفاء فورًي ــت ش ــة نل ــنة املاضي ــن الس ــران م ــهر حزي ش
أعصــاب يف كنيســة يف واشــنطن دي. يس. ويف شــهر آب أّكــد الطبيــب 

أين شــفيت بالفعــل مــن أكيــاس وأورام يف الصــدر.

كنــت مــن كبــار مســاعدات أحــد أعضــاء جملــس الشــيوخ. ومــع 
 أن ادلوائــر السياســية الــي 

ّ
أنــه وجــد اختبــار شــفايئ مثــًرا جــًدا، إال

كنــت أحتــرك فيهــا لــم تتقبــل شــهاديت. ويف شــهر أيلــول اســتقلت مــن 
وظيفــي وأمضيــت الشــهور األربعــة اتلايلــة يف راحــة، وأمضيــت وقتًــا 

مــع الــرب.

وبعــد ذلــك، ويف منتصــف شــهر أيلــول أصبــت باالكتئــاب 
والقنــوط. واكن أول أســبوع مــن شــهر اكنــون اثلــاين فظيًعــا! ويف أحــد 
األيــام فقــدت أعصــايب. كنــت بمفــردي حينهــا، واكن غضــي مرتبًطــا 
ــب.  ــا: الغض ــي ارتكبته ــة ال ــوًرا اخلطي ــت ف ــة. أدرك ــألة تافه بمس
ــة،  ــة اإلجنليي ــرة باللغ ــل املغف ــن أج ــّي م ــت أن أص ــا حاول وعندم
أحسســت باالختنــاق، ال مــن العواطــف، وإنمــا مــن ضغــط ممــي ىلع 

ــًدا. ــة ج ــة حقيقي ــوة ملموس ــن ق ــريت م حنج

ر. فاشــريت  قالــت يل صديقــة إنــي ربمــا أكــون يف حاجــة إىل حتــرُّ
أرشطتــك الــي تتنــاول موضــوع اتلحــرر مــن أرواح رشيرة.

ــباح  ــاألرواح واألش ــة ب ــائل املتعلق ــب لك املس ــا أجتن ــت دائًم كن
ومــا إىل ذلــك، معتقــدة أنــي إذا تركتهــا وشــأنها فســتركي وشــأين. فلــم 
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هل ميكن أن يسكن الروح القدس يف آنية غري طاهرة؟

ــرة! غــر أين اســتمعت إىل أرشطتــك  رِد أي صــدام مــع األرواح الرشي
ُ
أ

ر. اكن كتــايب املقــدس مفتوًحــا ىلع الطاولــة وأنــا أتابعــك  حــول اتلحــرُّ
وأنــت تقــرأ الشــواهد الكتابيــة. ويف نهايــة الرشيــط، وعندمــا أعطيــت 
اتلعليمــات، قــررت أن أتبعهــا أنــا أيًضــا. ثــم بــدأت تصــّي مــن أجــل 
اتلحريــر، لكــن الرشيــط انتــى بشــل مبتــور! واكن الــيء األخــر 

ــه ىلع الرشيــط: “تذكــروا أن يســوع هــو حمرركــم.” اذلي قلتَ

لــم أعــرف مــا يمكنــي أن أتوقعــه أو أفعلــه. وهلــذا اكنــت صــايت 
إىل الــرب يه أنــي ال أعــرف مــاذا أفعــل، لكــن بمــا أنــه هــو حمــررّي، 
ــياء  ــك األش ــمّيت تل ــل. س ــل اكم ــه بش ــني يدي ــي ب ــلِّم نف ــإين أس ف
ــم  ــرة وآثمــة ول ــي أحسســت بأنهــا رشي ــرب وال ــي ليســت مــن ال ال
أعــد أريدهــا أن تكــون جــزًءا مــن حيــايت: االســتياء، عــدم الغفــران، 

والشــكوك، القلــق، املخــاوف، إلــخ...

ــة  ــق قليل ــع. وخــال دقائ ــم أعــرف مــا أتوق ــإين ل وكمــا قلــت، ف
ــع.  ــل فظي ــأ بش ــد وأتقي ــدأت أتنه ــاث، ب ــني أو ث ــا دقيقت ــًدا، ربم ج
وبعــد حــوايل عــرش دقائــق، أحسســت أن لك معــديت لــن تعــود ىلع مــا 
اكنــت عليــه! لكــي لــم أشــعر أو أتيقــن بــأين حتــررت بشــل تــام. ثــّم 
طلبــت مــن األرواح الرشيــرة أن تســّي نفســها، وأمرتهــا بــأن ختــرج. 

فلــم حيــدث هــذا. وال أدري ملــاذا.

ــا يه  ــد، وم ــك املزي ــرين إن اكن هنال ــرب أن خي ــت إىل ال ــّم طلب ث
ــا. اكن  ــرر منه ــب أن أحت ــدوري أن أطل ــون بمق ــي يك ــماؤها ل أس
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ــرب هــو روح االنتحــار،  ــه ال ــر األول اذلي أرشــدين غلي ــروح الرشي ال
واكنــت قوتــه مريعــة. أحسســت بهــا ويه تصــل إىل أىلع رأيس. شــعرت 
ــروح، لكــن ليــس  ــة بعــد أن طــردت هــذا ال ببعــض الراحــة واحلري
ــد،  ــك املزي ــرين إن اكن هنال ــرب أن خي ــت إىل ال ــل. فطلب ــل اكم بش
فقــال يل إنــه روح الصمــم. اكن اتلحــرر مــن هــذا الــروح رائًعــا! وقــد 
ــه جذبــت معــدين فعــًا  قــاوم أكــر مــن أي يشء آخــر، حــى أن قوت
ــا  ــف، وهن ــل عني ــع بش ــديت تُقتل ــأن مع ــًا ب ــعرت فع ــري! ش إىل ظه

ــط يف رأيس. ــا بالضغ ــت أيًض أحسس

لقد حتررت تماًما، ولقد عرفت من ذلك الوقت إىل اآلن ساًما عجيبًا.
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اجلزء الرابع
كيف متيـّز الداميونيونات وخترجها؟ 

يهــدف هــذا القســم إىل إعطــاء توجيهــات عمليــة تلميــي 
ادلايمونيونــات )األرواح الرشيــرة( واتلعامــل معهــا. وال يقصــد بــه أن 
يكــون مرشــًدا اكمــًا ىلع طريقــة »كيــف تفعــل كــذا وكــذا«، كمــا أنه 
ليــس جمموعــة مــن قوانــني واجبــة االتّبــاع. وال أعتقــد أنــه باإلمــان 
وضــع مرشــد أو جمموعــة مــن القوانني الــي تلــّي لك االحتياجــات )ىلع 

ــا أن أفعــل ذلــك!( ــم يكــن بمقــدوري أن األقــل ل

لكــن علينــا يف اتلعامــل مــع ادلايمونيونــات أن نتبــع نمط يســوع 
اذلي قــال إنــه اكن »بـِـُروِح اهللِ« خيــرج األرواح الرشيــرة )مــى 12: 28(. 
ــوة. وال  ــه والق ــي واتلوجي ــدس يف اتلمي ــروح الق ــوع ىلع ال ــد يس اعتم
ــس  ــا بنف ــن أيًض ــد حن ــا نعتم  عندم

ّ
ــني إال ــون فّعال ــا أن نك يمكنن

القــدر ىلع نفــس الــروح القــدس.

ومـا زلـت أجد، بعـد ما يزيـد ىلع ثاثني سـنة يف هـذه اخلدمة، 
أين أواَجـه بني احلـني واآلخر بمواقف وأوضاع ال سـابقة هلا يف خريت. 
ويكمـن ضمـاين الوحيد يف االعراف الـوايع املسـتمر باالعتماد ىلع 

الـروح القـدس. لكن شـكًرا هلل، فهو يُعتمد عليـه دائًما!
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 ،
ً

ــن: أوال ــن مصدري ــتقاة م ــزء مس ــذا اجل ــة يف ه ن ــادة املتضمَّ امل
ــريت  ــا، خ ــة اهلل، وثانيً ــواردة يف لكم ــة ال ــاط واألمثل ــي لألنم دراس
الشــخصية يف اتلعامــل مــع أشــخاص كثريــن وقعــوا حتــت تأثــر أرواح 

ــرة. رشي

ــي  ــية ال ــرق الرئيس ــم الط ــذا القس ــني يف ه ــأحلل يف أول فصل س
تمــارس بهــا ادلايمونيونــات تأثرهــا علينــا. ويف نهايــة الفصــول 18، 19، 
20، ســتجد شــهادات شــخصية ملؤمنــني باملســيح اختــروا اتلعامــل مــع 
األرواح الرشيــرة. وإذا تابعــت لك الفصــول الاحقــة، يفــرض أن تصــل 
إىل نقطــة يمكنــك عندهــا أن حتــدد نشــاط هــذه األرواح يف حياتــك أو 
يف حيــاة أشــخاص آخريــن أنــت مهتــم بهــم. وبعــد حتديــده، ســتكون 

مســتعًدا ومســلًَّحا الختــاذ اإلجــراء املائــم.

ــذ أي يشء  ــب أن يؤخ ــر. ال جي ــة حتذي ــن لكم ــد م ــًرا، ال ب وأخ
أقــوهل يف هــذا القســم بمعــى إهمــال احلصــول ىلع عــون مــن األطبــاء 
ــن  ــس الذلي ــارة واتلكري ــًدا للمه ــن ج ــخصيًا مم ــا ش ــني. فأن املختص
ــاعدتهم،  ــوال مس ــوا يب. ول ــن اعتن ــات اذلي ــاء واملمرض ــا األطب أظهرهم
ملــا كنــت ىلع األرجــح ىلع قيــد احليــاة حــى هــذا ايلــوم ألكتــب هــذا 

ــاب. الكت
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الفصل الثامن عشر
أنشطة مميزة للداميونيونات

 ِّ ــاِد الــرشَّ ْجَن
َ
ادلايمونيونــات، حســب فهــي، يه أدىن طبقــة مــن »أ

وِحيَّــِة« )أفســس 6: 12(. الــي يوّجههــا إبليــس ضــد البرشيــة )انظــر  الرُّ
 ،

ً
الفصــل احلــادي عــرش(. وقــد حــدد هلــا إبليــس ثاثــة مقاصــد: أوال

ــا  ــا، أن تمنعن ــواع خمتلفــة مــن األمــراض، ثانيً ــا بأن ــا وتبتلين أن تعّذبن
مــن معرفــة املســيح كمخلــص، ثاثلـًـا، إذا فشــلت يف القصــد اثلــاين، أن 

حتــول بيننــا وبــني خدمــة املســيح بفاعليــة.

اعدة مــا تكــون ادلايمونيونــات غــر منظــورة ويه تســى تلحقيــق 
ــه  ــر أن ــرش. غ ــون الب ــا عي ــن أن تدركه ــا يمك ــد، ف ــذه املقاص ه
يمكننــا أن نــدرك وجودهــا ونشــاطها بنفــس الطريقــة الــي نــدرك بهــا 
وجــود الريــح. وهــذه يف واقــع األمــر مقارنــة مائمــة، ألن نفــس اللمــة 
ادلالــة ىلع الــروح يف لك مــن اللغتــني العريــة وايلونانيــة تعــي أيًضــا 
ــا  ــي تركه ــرات ال ــرى اتلأث ــا ن ــح، لكنن ــرى الري ــن ال ن ــح. فنح الري
الريــح، حيــث يطــر الغبــار يف الشــوارع، وتندفــع الغيــوم عــر الســماء، 
وتنحــي األشــجار يف اجتــاه واحــد، وتُدفــع األمطــار أمــام نظرنــا بزاويــة 
معّينــة، وهــذه »الافتــات« مجيعهــا تكشــف وجــود الريــح ونشــاطها.

ــا اعدة،  ــن ال نراه ــات. فنح ــع ادلايمونيون ــال م ــو احل ــذا ه وهك
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ة معينــة. وفـــي مــا  لكننــا نــدرك وجودهــا مــن ترصفــات أو أعمــال ممــيِّ
ــًيا هلــا: يــي بعــض أكــر األنشــطة تمي

1( تغوي                                            2( تتحرش

ر
ُ

ب                                          4( جت 3( تعذِّ

5( تَستعبد                                        6( تسّبب أشال اإلدمان

7( تنّجس                                         8( ختدع

9( تهاجم اجلسم البرشي

1( تغوي

تغــوي ادلايمونيونــات انلــاس ىلع فعــل الــرش. وقد اختــر لك واحد 
منــا هــذا األمــر يف وقــت مــا. واغبًلــا مــا يــأيت اإلغــواء شــفوًيا. فأنــت 
 داخلهــا. ثــم يهمــس 

ً
تلتقــط حمفظــة ســقطت ىلع الشــارع وتــرى مــاال

يشء لــك: »خــذه! لــن يعــرف أحــد باألمــر. ســيفعل أي شــخص غــرك 
نفــس األمــر، ولــو اكن املــال مالــك ألخــذوه هــم.«

ــو  ــا ه ــخص هن ــخص.« والش ــرورة »ش ــو بال ــم، ه ــا يتلّ لك م
ــلمت،  ــإذا استس ــة. ف ــكاب اخلطي ــك بارت ــاول أن يغري ــون حي دايموني
فســيكون إبليــس قــد بــدأ بتحطيــم دفااعتــك. ولــن يعــود لــك ضمــر 
مرتــاح فيمــا بعــد. وســتعرف أنــك مذنــب. ومــن شــأن هــذا أن يعــد 

ــق أمــام هجــوم إبليــس اتلــايل. الطري
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2( تتحرش

تــدرس ادلايمونيونــات حياتــك وشــخصيتك، وتتبــع خطــاك، 
وتراقــب حلظــات ســقوطك، وتتحــرى نقــاط ضعفــك. ثــم توّجــه ظروفًا 

ــق أمــام دخوهلــا خلســة. ــح الطري مــن شــأنها أن تفت

نلأخــذ مثــًا رجــًا مــّر بيــوم ســيئ يف املكتــب. فــل يشء ســار 
ــه،  ــوة علي ــكرترته القه ــت س ــّر ىلع ادلرج، ودلق ــا. إذ تع ــًرا خاطئً س
وتعطــل مكيــف اهلــواء يف مكتبــه، وجــاء زبــون اغضــب يهــدد برفــع 
ــيارته يف  ــاعة يف س ــت س ــه إىل ابلي ــق عودت ــى يف طري ــّم أم ــة. ث قضي
ــام  ــد أن الطع ــًرا، وج ــه أخ ــل إىل بيت ــا وص ــروري. وعندم ــاق م اختن
غــر جاهــز، وأن األطفــال يراكضــون ويرصخــون. وهنــا فقــد الســيطرة 

ــه. وأخــذ يــرصخ ىلع لك اعئلت

هــو رجــل لطيــف طيــب، ذللــك شــعرت زوجتــه وأطفــاهل 
بالصدمــة. لكنهــم ســاحموه برعــة عندمــا اعتــذر. ربمــا اكن انفجــاره 
ــر اكن  جمــرد فقــدان للســيطرة ىلع اذلات، لكــن روح الغضــب الرشي
يراقــب، وهــو ينتظــر فرصــة مشــابهة. وعندمــا فقــد الرجــل الســيطرة 
مــرة أخــرى، ينتهــز ادلايمونيــون املربــص تلــك اللحظــة غــر 

ــة. ــل خلس ــة ويدخ املحروس

ــه  ــم تتغــر حمبت ــًرا. ل ــه تغي ــه تاحــظ في ــك، تبــدأ زوجت بعــد ذل
ــف  ــر، إذ تكش ــا يشء آخ ــود فيه ــا يس ــك أوقاتً ــن هنال ــه، لك لعائلت
ــه  ــب، فإن ــه روح الغض ــيطر علي ــا يس ــا. وعندم ــا غريبً ــاه وميًض عين
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يســيئ إىل اعئلتــه، بــل إنــه يف واقــع األمــر يــؤذي مــن حيمــل هلــم حبًّــا 
ــول: »ال  ــدم ويق ــل وانل ــس باخلج ــد حي ــا بع ــم. وفيم ــن غره ــر م أك

ــر.« ــذا األم ــوم به ــي أق ــا اذلي جعل أعــرف م

هـذا جمـرد واحـد مـن أمثلـة كثـرة لكيفيـة حتـرش ادلايمونيونات 
بشـخص إىل أن جتـد نقطة ضعـف أو حلظة ضعف يمكنهـا ادلخول منها.

3( تعّذب

روى يسـوع مثـًا عن عبد سـاحمه سـّيده بديـن هائـل، لكنه بعد 
ذلـك رفـض أن يسـامح عبـًدا زميـًا هل بديـن تافه جـًدا. وخيتـم املثل 
بنَِي  ُمَعذِّ

ْ
 ال

َ
َمُه إىِل

َّ
بدينونـة ىلع العبد غر املسـاِمح: »َوَغِضَب َسـيُِّدهُ َوَسـل

ْيـِه.« )مـى 18: 34(. ويف اآليـة اتلايلة طّبق 
َ
ُ َعل

َ
َحـتَّ يُـوِفَ ُكَّ َمـا َكَن ل

ـَماوِيُّ َيْفَعُل  ِب السَّ
َ
َذا أ

َ
هك

َ
يسـوع هذا املثل ىلع لك املؤمنني باملسـيح: »ف

الَتِِه.« ِخيـِه َزّ
َ
وبُِكـْم ُكُّ َواِحٍد أل

ُ
ل
ُ
وا ِمـْن ق

ُ
ك ـْم َتْرُ

َ
بُِكـْم إِْن ل

ــات.  ــم دايمونيون ــا ه ــن« هن ــني« أو«اجلادي ب ــد أن »املعِذّ وأعتق
ــد  ــبب واح ــني« لس ــدي »املعّذب ــني يف أي ــات املؤمن ــت مئ ــد قابل فلق
بســيط، هــو عــدم الغفــران. لقــد طلبــوا مــن اهلل مغفــرة ىلع ديــن ال 
حيــى بســبب لك خطاياهــم، غــر أنهــم يرفضــون أن يســاحموا شــخًصا 

ــة. م ــة أو متوهَّ ــت حقيقي ــواء اكن ــا، س ــة م ــر ىلع إهان آخ

ــا  ــي يدعوه ــة ال ــاة انلموذجي ــه الص ــوع أتباع ــم يس ــد أن علّ بع
ــًدا: ــا واح ــاف تعليًق ــة، أض ــاة الّرّباني ــا الص بعضن
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ــُم 
ُ
بُوك

َ
ــا أ يًْض

َ
ــْم أ ُك

َ
ــْر ل ــْم، َيْغِف الَتِِه ــاِس َزّ ــْم لِلنَّ ــُه إِْن َغَفْرُت إِنَّ

َ
»ف

يًْضــا 
َ
ــْم أ

ُ
بُوك

َ
ُكــْم أ

َ
الَتِِهــْم، الَ َيْغِفــْر ل ــْم َتْغِفــُروا لِلنَّــاِس َزّ

َ
. َوإِْن ل ــَماوِيُّ السَّ

ــى 6: 15-14( ــْم.«  )م الَتُِك َزّ

ــا.  ــع هل ض
ُ

ــن أن خن ــب يمك ــن اتلعذي ــة م ــال متنوع ــد أش توج
ــاب  ــو اتله ــك ه ــة ذل ــد أمثل ــي. وأح ــب اجلس ــًا اتلعذي ــك مث فهنال
املفاصــل اذلي جيعــل املــرء يتلــّوى مــن األلــم فيعّذبــه ويشــلّه ويقيــده. 
ــبب أرواح  ــأيت بس ــل ي ــاب مفاص ــول إن لك اتله ــاول الق ــا ال أح وأن
ــا  ــون مرتبًط ــا يك ــا م ــه اغبًل ــر أن ــت للنظ ــن امللف ــن م ــرة. لك رشي
بالفعــل بموقــف داخــي مــن االســتياء وعــدم الغفــران واملرارة )ســأقدم 

ــل.( ــاب املفاص ــن اتله ــرر م ــاَ للتح ــًا رائع ــن مث ــل العرشي يف الفص

ــائعة هل  ــال الش ــن األش ــي. وم ــب اذله ــا اتلعذي ــك أيًض وهنال
خــوف بعــض انلــاس مــن اإلصابــة باجلنــون. وأنــا مندهــش مــن العدد 
الكبــر مــن املؤمنــني اذليــن يعّذبهــم هــذا اخلــوف. وكثــًرا مــا خيجــل 

هــؤالء مــن االعــراف بهــذا أمــام آخريــن.

قــد يأخــذ هــذا اهلجــوم الشــيطاين، شــأنه يف ذلــك شــأن اإلغــواء 
ــن  ــا م ــِك تلّوه ــت عّمت ــا: دخل ــا أيًض ــكًا لفظيً ــرش، ش ــل ال ىلع فع
ــتكونني  ــي. وس ــار عص ــا بانهي ــت جارته ــد أصيب ــة، وق ــة عقلي مصّح
أنــت اتلايلــة! واغبًلــا مــا يكــون هــذا اخلــوف مــن عمــل دايمونيونــات 

متَِّهمــة تظــل تقــذف عقــل املــرء بهــذه األفــار باســتمرار.

ــي  ــام داخ ــل اته ــذ ش ــو يأخ ــب رويح، وه ــا تعذي ــك أيًض وهنال
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ــرين  ــا خي ــر. وعندم ــي ال تغتف ــة ال ــَت اخلطي ــد ارتكب ــول: لق يق
 اتهــام 

ّ
شــخص بــأن هــذه الفكــرة تهامجــه، فــإين أجيبــه: »مــا هــذا إال

ــة الــي ال  ــر. فلــو أنــك ارتكبــت فعــًا اخلطي مــن روح كــذب رشي
تغتفــر، لكنــَت تقّســيت حبيــث أنــك ال تقلــق ذللــك. وترهــن حقيقــة 

ــا.« ــم ترتكبه ــك ل ــك أن قلق

4( تـُجرب

ــة  ــن لكم ــر م ــات أك ــاط ادلايمونيون ــف نش ــة تص ــد لكم ال توج
ــرايه  ــلوك إك ــف لك س ــد خل ــري. إذ يوج ــرايه أو ق ــاري أو إك إجب
ــايط  ــًا أو تع ــري مث ــني الق ــر. اتلدخ ــا روح رّشي ــري تقريبً أو ق
الكحــول أو املخــدرات قــًرا. ومــن اثلابــت أن هــذه األنشــطة تنتــج رد 
فعــل كيماوًيــا يف املــخ. ويفتــح هــذا موطــن ضعــف يف منطقــة حّساســة 

ــرة. ــا أرواح رشي جــًدا يمكــن أن تدخــل منه

ومــن الغريــب أن يُعتــر تنــاول الطعــام القري ذا ســبب شــيطاين، 
بينمــا الرشاهــة يف الطعــام »حمرمــة!« ربمــا ال جتــد أشــخاًصا كثريــن 
مدمنــني ىلع الكحــول يف الكنيســة املعــارصة، لكنــك ســتجد رشهــني 
كثريــن! ويبــدأ األلك القــري اعدة بفقــدان الســيطرة ىلع اذلات. 
وعندئــذ تدخــل الرشاهــة. واغبًلــا مــا يكــون املؤمنــون غر مســتعّدين 
لإلقــرار بأنهــم مصابــون بــاأللك القــري، لكــن االعــراف باخلطيــة 

هــو اخلطــوة األوىل اجلوهريــة للتحــرر.

جاءتـي ذات مـرة امـرأة يف نهايـة خدمـة حتريـر واعرفـت بـأن 
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دليهـا روح رشاهة. وعندما حتررت، تقيأت ىلع السـجادة. وقد أحّسـت 
باإلحـراج بطبيعـة احلـال، واكن اجلميع قلقني ىلع السـجادة املتسـخة. 
وسـألُت فيمـا بعـد: أي األمريـن أهم: أن يكـون دلينا سـجادة نظيفة 
وامـرأة غـر نظيفـة، أم أن يكون دلينا سـجادة قـذرة وامـرأة نظيفة؟

توجــد أشــال أخــرى مــن الســلوك اإلكــرايه أو القــري. 
ث القــري. توجــد يف الكتــاب املقــدس حتذيــرات  وأحدهــا هــو اتلحــدُّ
ــو 

ُ
ْل لَِم الَ تَ

َ
ــك

ْ
ةُ ال َ ــرْ

َ
كثــرة مــن هــذا األمــر. فعــى ســبيل املثــال: »ك

ابـِـُط َشــَفَتْيِه َفَعاقـِـٌل« )أمثــال 10: 19(. وال بــد أن  ــا الضَّ مَّ
َ
ِمــْن َمْعِصَيــٍة، أ

تنتــي املغــاالة يف الــكام بشــل مــن أشــال اخلطيــة. ومــرة أخــرى، 
ــْل  ــانَُه، بَ ــُم لَِس ِج

ْ
ــَس يُل يْ

َ
ــد »ل ــه إذا اكن أح ــوب إن ــول يعق ــول الرس يق

ــم تســيطر  ــٌة.« )يعقــوب 1: 26(. فــإذا ل
َ
ــُة هــَذا بَاِطل ِديَانَ

َ
ــُه، ف َب

ْ
ل
َ
ــَدُع ق َيْ

ىلع لســانك، فربمــا فتحــت الطريــق أمــام دايمونيــون. وهنالــك 
ــان قــد ينتهــزان مثــل هــذه الفرصــة، وهمــا انلميمــة  ــان اثن دايمونيون

ــة! ــاط ادليني ــول يف األوس ــول وجي ــا يص ــاد. وكاهم واالنتق

ــد  ــل توج ــنا: ه ــص أنفس ــف ونفح ــا أن نتوق ــا مجيًع ــي علين ينب
ــن جــًدا  ــا معتادي ــار؟ لقــد رصن ــع اإلكــراه واإلجب ــا بداف أشــياء أفعله
ىلع اعداتنــا حبيــث ال نــكاد نعيهــا، غــر أنهــا قــد تكــون شــيطانية 
ــرأة  ــن ام ــالة م ــت رس ــر تلقي ــات اتلحري ــدى خدم ــد إح ــدر. بع املص
ــم  ــبواًع دون أن أقض ــت أس ــنة، أمضي ــذ 25 س ــرة من ــول: »ألول م تق

ــري!«  أظاف
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5( تستعبد

نلأخـذ مثـًا مـن جانـب ال يتحـدث عنـه الكثـرون يف الكنيسـة، 
أال وهـو اجلنـس. نلفـرض أنـك ارتكبـت خطية جنسـية. فتتـوب وتلّي 
رشوط اهلل للغفـران. وأنـت تعلـم أن خطايـاك ليسـت مغفـورة فقـط، بل 
ر أيًضـا »كما لو أنـك لم ختطئ قـط« )انظر روميـة 8: 30(. لكن  أنـك مـرَّ
ال تـزال دليـك رغبة شـديدة يف ارتكاب نفـس اخلطية، مع أنـك تبغضها. 
وأنـت متأكـد أن اهلل غفـر لـك، لكنـك لسـت حـًرا. بـل أنـت مسـتعبَد.

ومــن األمثلــة الشــائعة ممارســة العــادة الريــة. يقــول بعــض علماء 
ــًرا  ــذا جدي ــم ه ــس رأيه ــة. ولي ــة وصحي ــذه اعدة طبيعي ــس إن ه انلف
 

ً
ــاال ــخاص، رج ــن األش ــا م ــك آالفً ــرف أن هنال ــا أع ــة. فأن باملناقش
ونســاًء ىلع حــد ســواء، يمارســونها ثــم يبغضــون أنفســهم بســبب ذلــك. 
ــا حتــدث مــرة  ــا مــرة أخــرى!« لكنه ــن أفعله ــون: »ل ويف لك مــرة يقول

أخــرى. فهــم مســتعبَدون.

ــا  ــتطع أن ــم أس ــر اذلي ل ــن روج ــس ع ــل اخلام ــت يف الفص حتدث
ــر  ــات حتري ــة خدم ــاء إقام ــنوات، وأثن ــد س ــاعده. وبع ــا أن نس ويلدي
 

ً
ــاال ــخاًصا، رج ــمعُت أش ــا س ــا م ــم، اغبًل ــن العال ــة م ــزاء متنوع يف أج
ونســاًء ىلع حــد ســواء، يقولــون نفــس األمــر: »أســتطيع أن أحــس بــه 

ــب!« ــا تتصلّ ــا. إنه ــز فيه ــعر بوخ ــي أش ــي. إن يف أصاب

ــاس يف  ــول للن ــواب! واآلن أق ــت اجل ــن هلل ألين عرف ــا مم ــم أن ك
تعليــي: »يمكنكــم أن تتحــرروا مــن العــادة الريــة. مــا عليــك إال 
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أن تصّمــم ىلع ذلــك. خــذ موقًفــا منهــا وهامجهــا باســم يســوع. انُفضهــا 
مــن أصابعــك إىل أن حتــس بــأن أصابعــك صــارت حــّرة.«

بهـذه  يتحـررون  األشـخاص  مئـات  السـنوات  مـدى  ىلع  رأيـت 
ب اذلي يقف وراء ممارسـة العادة الرية. الطريقـة مـن ادلايمونيون املعِذّ

أود أن أضيــف هنــا أن الــزواج ال حيــل بالــرورة مشــلة العــادة 
ــع  ــل الراب ــة يف الفص ــهادة املقدم ــا يف الش ــبق أن قرأن ــا س ــة. كم الري
ــر روح  ــت تأث ــزال حت ــزواج ال ي ــريف ال ــن ط ــإذا اكن أي م ــرش. ف ع
ــه  ــول نلفس ــروح إىل احلص ــذا ال ــى ه ــر، فسيس ــة الرشي ــادة الري الع
ــر  ــرف اآلخ ــه الط ــتمتع ب ــرض أن يس ــدي اذلي يف ــباع اجلس ىلع اإلش
يف الــزواج. وهــذا هــو أحــد األســباب الــي جتعــل العاقــة اجلنســية يف 
بعــض الزجيــات ال توفــر مــا يتوقعــه لك طــرف مــن اإلشــباع اجلســدي.

وعندمــا جنمــع لكمــي »يُكــره« و »يســتعبد«، فإننــا نصــل إىل شــل 
ــتعباد. ــن االس معنيَّ م

6( تسبب أشكال اإلدمان

اكتشــفت أن اإلدمــان اغبًلــا مــا يكــون مثــل غصــن ينمــو مــن 
ــر إىل أن  ــا نضط ــاس، ربم ــاعد انل ــي نس ــه. ول ــر من ــر أك ــن آخ غص
ــه.  ــا من ــر اذلي نم ــن األك ــف الغص ــان نلكتش ــت اإلدم ــش حت نفت
ويوجــد ســببان شــائعان، همــا اإلحبــاط الشــخيص املســتمر، واالحتياج 

. ــىَّ ــر الُملَ ــق غ ــي العمي العاط
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نلأخــذ امرأتني مزتوجتــني، إحداهمــا متحررة إىل حّد مــا، واألخرى 
ــات،  ــاء أخري ــق نس ــا ياح ــدراكن أن زوج لّك منهم ــا ت ــة. وهم حمافظ
ــؤون  ــر ش ــه تلدب ــة إيل ــّس احلاج  يه يف أم

ً
ــاال ــه م ــرصف ىلع نفس وي

ابليــت، وال يهتــم كثــًرا بعائلتــه. وتتــوق لك منهــا إىل مصــدر تعزيــة.

ــرشب  ــة وت ــات الروحي ــة املرشوب ــررة إىل خزان ــرأة املتح ــه امل تتج
حــى اثلمالــة. أّمــا املــرأة املحافظــة، والــي ال يمكــن أن تقــرب مــن 
ــه  ــع علي ــا تق ــأكل لك م ــة وت ــب إىل اثلاج ــويل، فتذه ــرشوب كح م

ــة. ــة ىلع األلك – رشه ــح مدمن ــا. وتصب عيناه

ىلع األرجــح أن اتلحــرر مــن اإلدمــان يف أي مــن احلاتلــني، ســواء 
ــّم  ــم يت ــا ل ــا م ــون تامًّ ــن يك ــام، ل ــول أم الطع ــا ىلع الكح اكن إدمانً
ــاط  ــو اإلحب ــان، أال وه ــك اإلدم ــم ذل ــن اذلي يدع ــع الغص ــل م اتلعام
ــل  ــا. وأفض ــات زوجه ف ــبب ترصُّ ــا بس ــرأة منهم ــه لك ام ــس ب اذلي حت
حــل هــو أن يتــوب الــزوج ويتغــّر. لكــن حــى إذا لــم حيــدث ذلــك، 
ــاحمه  ــم تس ــا ل ــرر م ــع أن تتح ــة أن تتوق ــدور الزوج ــس بمق ــه لي فإن

ــه. ــتياء جتاه ــرارة واس ــا لك م ــع جانبً وتض

ــوت يف  ــن ابلي ــة م ــني باملئ ــبته ىلع مخس ــد نس ــا تزي ــف م يتأل
ــو مــن األب أو األم. ونتيجــة هلــذا، يظــل  أمريــكا مــن اعئــات ختل
االحتيــاج العاطــي العميــق إىل رفيــق حمــب دون إشــباع. وإذا أحــس 
ــن أب أو أم أو زوج أو  ــع ع ــه قُط ــة وأن ــرَّض للخيان ــه تع ــخص بأن ش
زوجــة أو صديــق أو صديقــة، فربمــا يســتعيض عنــه باللجــوء إىل اقتنــاء 
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لكــب أو هــرة )اغبًلــا مــا تكــون احليوانــات أكــر وفــاء مــن البــرش، 
ــوع  ــة ن ــوق إىل الرفق ــذا اتل ــن ه ــج ع ــد ينت ــا!( وق ــا أيًض ــل َتَطلُّبً وأق

ــان. ــن اإلدم ــب م غري

ــمها  ــيح اس ــة باملس ــرأة مؤمن ــرف ام ــت روث تع ــنوات اكن ــل س قب
ــت  ــا احتفظ ــاة لكنه ــد احلي ــارب ىلع قي ــا أي أق ــن هل ــم يك ــا ل يونّ
ــا  ــرى لكبً ــا أن ت ــن بمقدوره ــم يك ــا. فل ــا يف بيته ــرش لكبً ــبعة ع بس
ــا ذهبــت كابهــا   دون أن تأخــذه إىل بيتهــا. وحيــث ذهبــت يونّ

ً
ضــاال

أيًضــا. واكن بعــض مــن الــكاب يشــاركونها الفــراش. اكنــت يف واقــع 
ــا. ــة« ىلع كابه ــر »مدمن األم

وعندمــا مرضــت يونّــا فجــأة ونُقلــت إىل املستشــى. جــّن جنــوب 
كابهــا. فانــت تذهــب جيئــة وذهابًــا باســتمرار، ويه تعــوي بصــوت 
ــموم  ــام املس ــض الطع ــاخط بع ــار س ــر، رىم ج ــة األم اعٍل. ويف نهاي
ــك بوقــت قصــر ماتــت  ــا. وبعــد ذل ــه وماتــت مجيًع للــكاب، فأكلت

ــم يعــد هلــا يشء تعيــش مــن أجلــه. ــا أيًضــا. إذ ل يونّ

يف حــاالت أخــرى، ربمــا ال نصبــح حنــن أنفســنا مدمنــني، لكنهــا 
قــد نكــون ســبب إدمــان يف شــخص آخــر. فقــد يكتشــف األبــوان 
املشــغوالن أن ابنهمــا املراهــق قــد أدمــن ىلع واحــدة مــن املخــدرات 
ــوات  ــد ف ــفان بع ــهولة. ويكتش ــا بس ــول عليه ــن احلص ــي يمك ال
ــة  ــل للمحب ــدرات كبدي ــأ إىل املخ ــا( جل ــا )أو ابنتهم األوان أن ابنهم

ــا. ــغاهلما دون توفرهم ــال انش ــني ح ــة اللت والرفق
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ــان. وال  ــو إدم ــتعِبد ه ــري ومس ــو ق ــا ه ــا مم إن لك يشء تقريبً
يوجــد حــد لألشــال الــي يمكــن أن يتخذهــا اإلدمــان. يقــول بولــس 
ْشــَياءِ 

َ
ــَس ُكُّ األ يْ

َ
ــلُّ ِل«، لِكــْن ل ِ

َ
ْشــَياءِ حت

َ
يف 1 كورنثــوس 6: 12: »ُكُّ األ

خَضــع 
ُ
ٌء. )لــن أ َّ َشْ ُط َعَ

َّ
ـِـلُّ ِل«، لِكــْن الَ يَتََســل

َ
ْشــَياءِ حت

َ
تُوافـِـُق. »ُكُّ األ

لقــوة أي يشء اكن(«

ــخص  ــون الش ــان، يك ــا لإلدم ــا كتابيً ــذا تعريًف ــا ه ــدم نل يق
مدمنًــا عندمــا يتــم إخضاعــه لقــوة أي يشء غــر مفيــد. وأنــا أعتقــد 
أن أشــال اإلدمــان يف ضــوء هــذا اتلعريــف يه شــيطانية دائًمــا تقريبًــا.

عندمــا حيــاول بعــض انلــاس حــّل مشــالكهم، فإنهــم ينتقلــون مــن 
إدمــان إىل آخــر. فغابًلــا مــا حيــدث أن يقلــع شــخص عــن اتلدخــني لي 

يزيــد وزنــه بشــل مفــرط. فيكــون قــد بــادل انليكوتــني بالرشاهة.

ــاوي  ــال مأس ــي مث ــة ف ــام اخلليع ــة واألف ــور اإلباحي ــا الص أّم
ــًرا  ــه جم ــر نفس ــذا األم ــتعبد هل ــخص املس ــد الش ــان. إذ جي ىلع اإلدم
ــر  ــروح الرشي ــبع ال ــي تش ــة ال ــوات اتللفزيوني ــك القن ــار تل ىلع اختي
داخلــه. ال يســتطيع أن يتجــاوز حمــًا بليــع املجــات الرخيصــة أو دور 
الســينما الــي تعــرض أفاًمــا إباحيــة، فــي جتذبــه اكملغناطيــس. قــال 
ــر يف الســاعة  ــروح الرشي ــي ال ــا أســافر، يوقظ ــراعة: »عندم ــد ال يل أح
اثلانيــة صباًحــا عندمــا يبــدأ عــرض األفــام املحظــورة، وأنــا مضطــر 
إىل أن أفتــح اتللفــاز ىلع تلــك القنــاة. ال أســتطيع أن أتمالــك نفــي.« 
ــه. وعندمــا  ــر من ــروح الرشي ــد تشــّنج لك جســده عندمــا خــرج ال وق
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قابلتــه مــرة أخــرى بعــد بضــع ســنوات، أكــد يل أنــه حتــرر بشــل تــام.

ــون  ــد تك ــاز ق ــاهدة اتللف ــون أن مش ــن يدرك ــم اذلي ــون ه قليل
إدمانـًـا، لكــن بعــض األشــخاص ال يســتطيعون دخــول غرفــة دون أن 
يفتحــوا اتللفــاز. وليــس هــذا بتــرصف معقــول. ربمــا ال تكــون دلى 
ــدون  ــم يم ــاهدوه. وه ــدون أن يش ــا يري ــرة عم ــة فك ــاس أي ــؤالء انل ه
ــن ىلع  ــد املدم ــا يم ــا كم ــر، تماًم ــاز دون تفك ــاز اتللف ــم إىل جه يده
الكحــول يــده إىل زجاجــة كحــول ليــرشب. وقــد تكــون نتائــج إدمــان 
اتللفــاز ىلع املــدى ابلعيــد أكــر اكرثيــة مــن نتائــج إدمــان الكحــول.

 جديــدة 
ً

ويف وقتنــا هــذا، صــارت شــبات اإلنرنــت تفــّرخ أشــاال
ــبب  ــني بس ــرون كمدمن ــخاص كث ــف أش ــار يصنَّ ــان. فص ــن اإلدم م
انســحابهم االجتمــايع وفقــدان الســيطرة. واكتشــف علمــاء انلفــس 
ــات ابليــوت وعّمــال  أن مــن بــني املدمنــني مجــااعت متنوّعــة مثــل رّب
ــوط  ــني هب ــا ب ــة م ــراض اجلانبي ــراوح األم ــكرترات. وت ــاء والس ابلن

مســتوى األداء يف العمــل وبــني زجيــات مرشوخــة.

ــت  ــروف. تعامل ــم مع ــا اس ــس هل ــان لي ــن اإلدم ــال م ــد أش توج
ــة  ــًوا يف كنيس ــت عض ــابة اكن ــرأة ش ــع ام ــرة م ــا ذات م ــي يلدي وزوج
مخســينية. اكنــت دليهــا رغبــة إكراهيــة يف شــّم طــاء األظافــر. قالــت: 
»عندمــا أدخــل إىل قســم أدوات اتلجميــل يف متجــر، فــإين أكــون أمــام 
ــوًرا.  ــان ف ــن امل ــر م ــر أو أن أف ــاء أظاف ــري ط ــا أن أش ــن: إّم خياري
لكــن ال بــّد يل مــن أن أفعــل أحــد األمريــن.« وعندمــا حتــررت، ألــى 
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ــع  ــدث م ــا ح ــا كم ــا تماًم ــرج صارًخ ــا وخ ــر أرًض ــروح الرشي ــا ال به
ــس 1: 26. ــل يف مرق الرج

ــم  ــو ش ــل، أال وه ــو أفض ــروف ىلع حن ــر مع ــان آخ ــك إدم وهنال
الغــراء )اآلجــو( املســتخدم يف لصــق اخلشــب. ومــن الغريــب أن هــذا 

ــات. ــاء واألّمه ــه اآلب ــا ال يدرك ــا م ــباب، واغبًل ــني الش ــائع ب ش

بعــض أشــال اإلدمــان أكــر قــوة وخطــورة مــن غــره، لكــن ال 
يوجــد إدمــان مفيــد. ومــن بــني املرشوبــات املقبولــة اجتماعيًــا والــي 
ــات اخلفيفــة،  يمكــن أن تتحــول إىل صفــة اإلدمــان القهــوة واملرشوب
ــول  ــوال. تق ــل الك ــني مث ــادة الافي ــوي ىلع م ــي حتت ــك ال ــة تل خاّص
ــن  ــا م ــني جالونً ــتهلك مخس ــادي يس ــي الع ــاءات إن األمريك اإلحص
املرشوبــات اخلفيفــة يف الســنة. وقــد تظهــر أحيانـًـا ىلع شــخص يتوقــف 
عــن رشب القهــوة أو الكــوال أعــراض انســحاب مشــابهة تللــك الــي 

تظهــر ىلع شــخص يُقلــع عــن خمــدرات قويــة.

ــان أن  ــو إم ــا ه ــلعة م ــويق س ــمة يف تس ــارص احلاس ــن العن وم
تصبــح ذات طبيعــة إدمانيــة. ومــا إن يصبــح شــخص مــا مدمنًــا حــى 
ــًرا  ــت مؤخ ــد اعرف ــاة. وق ــدى احلي ــا م ــلعة زبونً ــو الس ــن منتج يضم
ــني يف  ــر انليكوت ــدت تغي ــا تعمَّ ــكا أنه ــغ يف أمري ــض رشاكت اتلب بع

ــان. ــدوث إدم ــن ح ــي تضم ــجائرها ل س
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7( تنجـّس

ليـس أمـًرا مسـتغرًبا أن ادلايمونيونـات تنجـس، حيـث يدعوها 
الـي  الرئيسـية  انلـوايح  ومـن  جنسـة.«  »أرواًحـا  املقـدس  الكتـاب 
تنجسـها ادلايمونيونـات حياتنـا العقليـة: أفارنا وختّياتنـا. ويمكن 
أن يأخذ هذا شـل صور أو خياالت شـهوانية قذرة تسـقط نفسـها ىلع 
أذهاننـا دون دعـوة مّنـا. وقد حيدث هـذا ىلع حنو خـاص عندما حناول 
الركـي ىلع أمـور اهلل، إّمـا يف العبـادة وإّمـا يف قـراءة الكتـاب املقدس. 
ومـن املؤكـد تقريبًـا أن أيـة بواعـث أو حوافـز شـهوانية قويـة ترز يف 
أذهاننـا يه مـن أصل شـيطاين. فادلايمونيونـات تقاوم رشكتنـا مع اهلل.

ــس باســتمرار مــن  ــك منطقــة أخــرى مــن الشــخصية تنجَّ وهنال
ادلايمونيونــات، أال ويه الــكام. فهنالــك رجــال كثــرون )وحــى نســاء 
وبعــض األطفــال( ال يســتطيعون أن يقولــوا ثــاث مجــل دون اســتخدام 
ــا بمثــل هــؤالء األشــخاص  لغــة بذيئــة أو جتديفيــة. وقــد كنــُت حماًط
ــاين  ــش الريط ــي يف اجلي ــاء خدم ــف أثن ــنوات ونص ــس س ــدة مخ م
أثنــاء احلــرب العامليــة اثلانيــة. ويف واقــع األمــر، كنــت واحــًدا منهــم 

ــرب. إىل أن خلّصــي ال

اكن ذلـك عنـرًصا آخـر من عنـارص اتلحريـر اخلارق القـوي اذلي 
لـم أكـن أقـدر  حصلـت عليـه عندمـا خلُصـت. يف ايلـوم السـابق، 
أن أتكلـم دون أن أجـّدف أو ألعـن. ويف ايلـوم اتلـايل لـم تعـد تلـك 
اللغـة ختـرج مـن فـي. ولـم يكن هـذا نتيجـة جلهـد مـن إراديت. فقد 
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 الحًقـا أن اهلل قـد 
ّ
اختفـت الشـتائم واللعنـات فحسـب! ولـم أدرك إال

سـة. ذهبـت ادلايمونيونات  أعتقي بشـل خارق مـن دايمونيونات منِجّ
وانلجاسـة الرشيرة بنفـس الطريقة الي ذهب فيهـا روح ايلواغ الرشير.

8( ختدع

أعتقــد أن ادلايمونيونــات يه خلــف لك شــل مــن أشــال اخلداع 
وَح  ــرُّ ــنَّ ال ــاوس 4: 1: »َولِك ــس يف 1 تيموث ــول بول ــا. يق ــرويح تقريبً ال
ــاِن،  ــِن اإِليَم ــْوٌم َع

َ
ــدُّ ق ــرَيةِ يَْرتَ ِخ

َ
ــِة األ ْزِمَن

َ
ــُه يِف األ ــا: إِنَّ حيً ــوُل رَصِ َيُق

ــَياِطنَي.«  ــَم َش ــًة َوَتَعايِل
َّ
ــا ُمِضل ْرَواًح

َ
ــنَي أ تَابِِع

وكمــا ســبق أن أوضحــت يف الفصــل الســادس عــرش، ال يمكــن 
 .

ً
ــوا يف اإليمــان أوال ــم يكون ــّدوا عــن اإليمــان إذا ل ألشــخاص أن يرت

ــّم إغواؤهــم للخــروج عــن اإليمــان  ــون باملســيح ت وهــؤالء هــم مؤمن
ــة.  ــاالت العقيدي ــن الض ــا م ــل م ــول يف ش ــليم وادلخ ــايب الس الكت
وأعتقــد أن اخلــداع الــرويح هــو أعظــم خطــر يتهــدد املؤمنــني 
ــن  ــل م ــف لك ش ــن خل ــرة. ويكم ــام األخ ــذه األي ــيح يف ه باملس
أشــال اخلــداع دايمونيــون متوافــق مــع ذلــك اخلــداع. فأيــة عقيــدة 
تُنقــص مــن قداســة اهلل، أو تهاجــم شــخص املســيح وطبيعتــه وعملــه، 
أو حتــاول تقويــض ســلطة الكتــاب املقــدس يه شــيطانية )وقــد ألقينــا 
يف الفصــل الســادس عــرش نظــرة ىلع خــداع الكــرازة »بيســوع آخــر.«(

وجــد الرســول يهــوذا يف القــرن امليــادي األول أن مــن الــروري 
ــاِن  ــِل اإِليَم ْج

َ
ــُدوا أل َْتِه ْن تَ

َ
ــرصه ىلع »أ ــيح يف ع ــني باملس ــّض املؤمن ح
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يِســنَي.« )يهــوذا 3(. وقــد تضاعفــت احلاجــة إىل هــذا  ِقدِّ
ْ
ةً لِل ِم َمــرَّ

َّ
ُمَســل

ْ
ال

اجلهــاد بشــل هائــل جــًدا منــذ زمــن الرســول يهــوذا.

غــر أن خــداع ادلايمونيونــات يتجــاوز عمليــات تشــويه اإليمــان 
املســييح والضــاالت اخلارجــة عــن تعايلمــه. فهــو يشــمل لك ادليانــات 
ــة  ــق املركزي ــن احلقائ ــا م ــتثي أيًّ ــي تس ــفات ال ــب أو الفلس أو املذاه
العظيمــة للكتــاب املقــدس، وبشــل خــاص يف األمــور املتعلّقــة 
ــاول  ــات حت ــر أن ادلايمونيون ــا أن نتذك ــي علين ــيح. فينب ــوع املس بيس

ــه. ــّوه هويت ــوع أو أن تش ــي يس ــا أن خت دائًم

ومــن الطــرق األخــرى الــي يُظهــر بهــا اخلــداع الشــيطاين نفســه 
ون ســلوك احليوانــات. وأنــا أســّى هــذه 

ّ
جعــل املؤمنــني باملســيح يقــد

األرواح الرشيــرة »أرواًحــا حيوانيــة.«

ذكـرت يف الفصـل اتلاسـع كيـف أن أرواًحـا حيوانيـة متنوعـة 
أظهـرت نفسـها يف االجتمـااعت الـي عقدناهـا يف زامبيـا. وحتـدث 
ا« أيضـاَ وتُنَسـب إىل الـروح  ً إظهـارات كهـذه يف أمـم أكـر »حتـرُّ
القـدس. وتوضيًحـا ملا أقول، سـأقتبس يف مـا يي من رسـالة تلقيتها يف 
شـهر حزيران مـن اعم 1996 من صديق يرىع كنيسـة يسـودها الطابع 
اخلمسـيي يف جنـوب إفريقيا. وصف حركـة تطـّورت يف منطقته فقال:

خـال فـرة قصـرة مـن الزمن، بـرز أخ مـن هـذه احلركة وقـام مع 
كنيسـته بتوجيـه األمر لكه إىل سـلوك شـاذ جنـس... وهلذا لم يكـن أمًرا 
غـر شـائع أن تسـمع أًخـا ينبـح، ويزحـف ىلع األرض مثـل احليوانـات، 
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ويطلـق أصواتًـا حيوانيـة أخـرى ذات صلـة، لك هذا حتت قـوة غر قابلة 
للسـيطرة عليهـا. وقد نسـبوا هذه الظواهـر لكها إىل عمل الـروح القدس!

فعـى سـبيل املثـال، اكن الرجـال يف إحـدى الكنائـس يزحفـون 
يف املـان ىلع األرض ىلع أربعـة، أيديهـم وأرجلهـم )مثـل الكاب( 
واكنـوا يرفعـون أرجلهـم مقابل الكرايس كمـا لو أنهم اكنـوا يتخذون 
ل... ويف كنيسـتنا وصلت إحدى السـيدات يلـًا وبدأت  وضـع اتلبـوُّ
تقـويق كدجاجـة يف مؤخـرة الكنيسـة. وقد اسـتمر هذا زمنًـا إىل أن 
أصيبـت حبالـة هسـترية اكملة وبدأت تقفـز وترفع قميصهـا وتعّري 
نفسـها. وبطبيعة احلـال، وكما يمكنك أن تتخيل، لـم أر يف حيايت قادة 
يهرعـون بمثل هـذه الرعة لـي خيرجوا هذه السـيدة من الكنيسـة.

تصـف هـذه الروايـة بشـل نابض قـوة اخلـداع الشـيطاين. وقد 
جاء لك األشـخاص املشـركني يف هـذه احلركة من كنائـس تزعم أنها 
تصـّدق الكتاب املقدس. وتتمثل املأسـاة يف أن سـلواًك مـن هذا انلوع 
َقَداَسـِة« )روميـة 1: 4(. 

ْ
نُسـب إىل الـروح القـدس اذلي هـو »ُروِح ال

وأنـا أتنـاول مسـألة روح »قـدس« مزيَّـف يف كتـاب يل حـول محاية 
اهلل إيانـا مـن اخلداع.

9( هتاجم اجلسم البشري

ســأتتبع يف الفصــل العرشيــن الصلــة بــني ادلايمونيونــات واملــرض 
اجلســي. أّمــا هنــا فســأذكر بعــض الطــرق األخــرى الــي يمكــن بهــا 

لــألرواح الرشيــرة أن تؤثـّـر يف أجســامنا.
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هنالــك مثــًا روح اتلعــب. اشــركُت قبــل عــدة ســنوات يف جلســة 
حتريــر مطّولــة المــرأة بــدأت تقــول بعــد فــرة: ’ال أســتطيع أن أســتمر 

يف هــذا فــرة أطــول. أنــا تعبــة جــًدا. ال أســتطيع أن أحتمــل املزيــد!«

ــي إن اكن روح  ــألت نف ــم س ــا. ث ــفقة عليه ــعر بالش ــدأت اش ب
رشيــر هــو اذلي اكن يتلــم، ال املــرأة. فتحديتــه، فأجــاب الــروح 
ــا تصحــو.  ــة عندم ــة. يه تعب ــا تعب ــا دائًم ــح. إنه ــر: »هــذا صحي الرشي
ــتطيع أن  ــا تس ــًدا ف ــة ج ــوم. ويه تعب ــد إىل انل ــا خت ــة عندم ويه تعب

ــدس.« ــا املق ــرأ كتابه ــتطيع أن تق ــا تس ــًدا ف ــة ج ــّي، وتعب تص

بــدا أن هــذا ادلايمونيــون يعمــل كغطــاء دلايمونيونات أخــرى. فإذا 
اكن باســتطاعته أن يقنعــي بــأن أتوقــف، فلــن تضطــر ادلايمونيونــات 
ــفت  ــا إن اكتش ــرد. وم ــوع والط ــم يس ــلطان اس ــة س ــرى ملواجه األخ
ــرة األخــرى  ــدأت األرواح الرشي احليلــة وطــردت روح اتلعــب حــى ب

ختــرج واحــًدا فواحــًدا.

ومـن بني اتلأثرات األخرى الي يمكـن أن حتدثها ادلايمونيونات 
انلوم غر الطبيي. حتّدث إشـعياء عن »ُروَح ُسـَباٍت« )إشـعياء 29: 10(. 
أحيانًـا حـني يريـد مؤمـن أن يصـّي أو يقرأ كتابـه املقدس يف السـاعة 
العـارشة مسـاًء، فإنه يغـط يف انلوم قبـل العارشة والربع. غـر أن نفس 
الشـخص يسـتطيع أن يسهر ملشـاهدة اتللفاز حى السـااعت األوىل من 
الصبـاح. وقـد شـهد مؤمنـون كثـرون بتأثُّرهم بقـوة خارقـة تقاومهم 

لكما سـعوا إىل قـراءة الكتاب املقـدس أو الصاة.
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ويمكــن أن يكــون انلــوم غــر الطبيــي أيًضــا وســيلة للهــروب 
ــا ســت  ــام أحيانً ــة. أعــرف امــرأة اكنــت تن ــاة املتعب مــن أوضــاع احلي
عــرشة ســاعة مــرة واحــدة عندمــا تكــون حتــت ضغــط يف ابليــت. 
ــًا: »ال يمكنــك  ــج قائ ــر باخلــروج، احت ــروح الرشي ــا أمــرت ال وعندم
أن تطــردين. فأنــا خاصهــا!« انطــوت لكمــات هــذا الــروح الرشيــر ىلع 
ــرأة  ــا امل ــأت إيله ــي جل ــيلة ال ــوم الوس ــد اكن انل ــرف. فق ــق منح منط

ــا! للهــروب مــن وقائــع احليــاة غــر الســارة. فــان خاًصــا زائًف

إذا جتاوزنا أعراًضا معينة للنشـاط الشـيطاين، مثل تلك املذكورة 
يف هـذا الفصـل، يمكننـا أن نمـّي سـمة واحـدة اعّمـة ملعظـم انلاس 
اذليـن يتعرضـون تلأثـر ادلايمونيونـات، أال ويه القلـق. والشـخص 
اذلي يسـتطيع أن حيافـظ ىلع موقـف رباطـة جـأش أو هـدوء رزيـن 
يف لك ظـروف احليـاة املضطربـة، هـو خـال ىلع األرجـح مـن األرواح 

الرشيـرة. لكـن ال يوجـد أشـخاص كثـرون من هـذا انلوع!

حترَّر من روح موت

ر من روح موت: الشهادة اتلايلة يه من رجل أعمال أمريكي حترَّ

قبـل حـوايل ثـاث سـنوات، ودون علم مـي، دخـل يب روح موت. 
جـاءين يف هيئـة همس رويح، وكأنما هو همسـات من اهلل نفسـه! جاءين 
 اكنطبـاع أين سـأموت قبل أن أصل إىل السـتنّي، أو بعد حوايل ثاث 

ً
أوال

سـنوات، وأنه يتوجـب يلّع أن أرتّب حيـايت. وكنُت قد رأيت رؤيا جلسـد 
يف تابـوت - لـم يكـن قابًا تلميـي يف بداية األمـر، لكي أدركت شـيئًا 
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فشـيئًا أن اجلسـد اكن جسـدي. فصـار االنطبـاع أكـر وضوًحا، ورصت 
مقتنًعـا بـأن اهلل يريـي أين سـأموت خال ثاث سـنوات. فبـدأت أقوم 
بتلـك األشـياء الـي حيتـاج أن يقـوم بهـا املـرء لي يسـتعد، مثـل عقد 
اجتمـاع ملـدة يومـني مـع بِكـري لـي أنقـل إيلـه »بشـارة اإلجنيـل،« 

ورسـائل إعـداد ألشـخاص آخريـن يف العائلة، وحتديـث وصيي.

بـدأت »أحيـا ألمـوت!« وهـذه نظـرة تؤثّـر يف لك ناحيـة مـن نوايح 
حيـاة اإلنسـان. ويف السـنوات األخـرة، رصت ىلع ألفة شـديدة مع املوت. 
فمنـذ أن رصت مؤمنًـا يف اعم 1964، فقـدت جـدّي الذليـن ماتـا كبرين 
يف السـن، وزوجـي )33 اعًمـا(، وابنًـا )7 سـنوات( يف اعصفـة؛ وأيب )68 
اعًمـا(، وأيخ )41 اعًمـا(، وابـن أيخ )41 اعًمـا(، وابـن أيخ )10 سـنوات( 
يف حـادث سـيارة، وحفيـدة يف األسـبوع السـادس مـن عمرهـا يف حادث 
سـيارة. ودلّي حايلًـا حفيـدة تعاين مـن تليُّـف يف املثانة. وسـبق أن ماتت 
أم يف سـن احلاديـة واألربعـني. وفضـًا عـن ذلـك، مـات محـوي، وقُتل 
رشيكـي يف العمـل وصديـيق يف اعم 1988 ىلع إثـر سـقوطه مـن سـلَّم. 
رصت معتـاًدا ىلع اتلعامـل مـع املـوت ونتاجئـه حى إين اعتقـدت أن اهلل 
قـد وهبي املواهـب الرورية لي أكون شـاهًدا هل يف هـذا الوقت احلرج.

وبــدأت يف أوائــل اعم 1987 باالنســحاب مــن اشــرايك يف كثــر مــن 
ــدأت  ــلبية. وب ــي س ــريت إىل عم ــارت نظ ــويل. وص ــرويح ح ــاط ال النش
جريــت يل عمليــة قلــب مفتــوح يف اعم 

ُ
صّحــي باتلدهــور. واكنــت قــد أ

1981، وخرجــت منهــا معــاىف تماًمــا. لكــن يف اعم 1987 بــدأت األوعيــة 
اتلاجيــة تَُســد واحــًدا بعــد اآلخــر، فخضعــت ألول جراّحــة لوضــع واعء 



268

خيرجون الشياطني

باســتيي )عمليــة بالــون( يف ترشيــن اثلــاين مــن اعم 1987. وأجريــت 
ــن اعم  ــن األول م ــهر ترشي ــابعة يف ش ــرة الس ــة للم ــذه العملي ــس ه نف
ــت يل  جري

ُ
ــن اعم 1989 أ ــن األول م ــن ترشي ــرش م ــن ع 1989. ويف اثلام

عمليــة قلــب مفتــوح للمــرة اثلانيــة. ويف هــذه العمليــة اســتبدلت نفس 
األوعيــة الــي غّطتهــا عمليــة اعم 1981، باإلضافــة إىل واعء جديــد.

ويف ذلـك الصيـف، انضممـت إىل مؤتمـرك اذلي بـدأ يف اتلاسـع 
عـرش مـن شـهر ترشيـن اثلـاين مـن اعم 1989. وعندمـا بـدأَت، يـا 
ديريـك، تتلـم عـن روح املوت، جـاءين إعان رويح مثـل صفعة ىلع 
وجـي. فمـا إن قلـَت روح املوت حى عرفـت فوًرا ما هـو الروح اذلي 
اسـتضفتُه - اذلي خدعـي وخيدعي. فتحررت بسـعال شـديد )وربما 
أمكنـي أن أضيف أنـه اكن مؤلًما بسـبب عملية القلـب املفتوح الي 
جريـت يل مؤخـًرا(. اخـرت أن أحيـا، ال أن أموت. حتـررت من روح 

ُ
أ

املـوت دون رشوط. حتـررت يف تلـك اللحظـة وذلـك املان.

ــك، وبينمــا كنــت تتلــم حــول اللعنــات، رصت  وفضــًا عــن ذل
لفــي مــع املــوت لــم تكــن أمــًرا عرضيًــا، وإنمــا بســبب 

ُ
مقتنًعــا بــأن أ

لعّنــة احنــدرت إىل أبنــايئ وأحفــادي. بّليــت رشوط اتلحــرر وقــررت أن 
أفعــل مــا يلــزم لكــر اللعنــة.

ــبة  ــة بالنس ــبه بالقيام ــايت أش ــة ىلع حي ــْر اللعن ــرر وك اكن اتلح
ْعَمــاِل 

َ
ُث بِأ َحــدِّ

ُ
ْحَيــا وَأ

َ
يل. كنــت أعيــش لــي أمــوت، أّمــا اآلن فــإين »أ

ــور 118: 17(. .« )مزم ــرَّبِّ ال
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الفصل التاسع عشر

نواحي الشخصية اليت تتأثر 
بالداميونيونات

َطاٌن ىلَعَ 
ْ
ــل ُ ُس

َ
ــَس ل يْ

َ
ِي ل

َّ
ــُل ال ــوٍر، الرَُّج ــلَ ُس ِ ــٌة ب ــٌة ُمْنَهِدَم »َمِديَن

ــة  ــان بمدين ــخصية اإلنس ــليمان ش ــّبه س ــال 25: 28(. يش ــِه.« )أمث ُروِح
تداعــت أســوارها. وليســت ملثــل هــذا الشــخص اذلي يصفــه ســليمان 

ــة. ــة دفــااعت داخلي أي

ــدرات إىل  ــايط املخ ــخصية متع ــت ش ــال، انهدم ــبيل املث ــى س فع
درجــة أن األرواح الرشيــرة مــن لك نــوع تدخــل وختــرج حبريــة. فلــم 
ــا. وحيتــاج مثــل  ــة دفــااعت يمكــن أن تبقيهــا خارًج ــك أي تعــد هنال
هــذا الشــخص إىل مــا هــو أكــر مــن اختبــار حتريــر واحــد حاســم. إذ 
ينبــي أن يمــر بعمليــة إاعدة تأهيــل أثنــاء إاعدة بنــاء أســواره الروحيــة. 

وقــد يســتغرق هــذا أشــهًرا أو ســنوات.

وقــد ينطبــق اتلمثيــل القيــايس ملدينــة ىلع أشــخاص غــر 
مســتعبدين للمخــدرات. فــي داخــل لك واحــد منــا يشء مماثــل ملدينــة 
كبــرة بــكل مواقعهــا املختلفــة وســانها. فعــى ســبيل املثــال، ســكنت 
مــدة مــن الزمــن يف شــياغو الــي حتتــوي ىلع مناطــق رئيســية كثــرة: 
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حمــات جتاريــة ضخمــة، متاجــر حديثــة، حمطــات باصــات وقطــارات، 
ومؤسســات مرصفيــة وجتاريــة. فــان أكــر اذليــن يــرددون ىلع أحــد 
الشــوارع مــن الســاقطات والشــواذ جنســيًا. واكنــت هنالــك أيًضــا أحياء 
ِعرقيــة. حيــث يقطنهــا بشــل رئيــي بونلديــون أو ســويديون أو يهــود. 

وتوجــد أيًضــا مناطــق ســكنية غنيــة وأخــرى فقــرة.

الشــخصية  نــوايح  ســأعطي خمطًطــا اعًمــا موجــًزا بلعــض 
اإلنســانية، مشــًرا إىل أنــواع ادلايمونيونــات الــي تســكن يف لك 
ــاعدك يف  ــذا سيس ــد أن ه ــة. وأعتق ــط املدين ــتخدًما نم ــة، مس منطق

اتــك وصلواتــك الاحقــة. دراســاتك وتأمُّ

1( العواطف واملواقف

2( العقل

3( اللسان

4( اجلنس

5( الرغبات اجلسدية

ــن  ــل العرشي ــن الفص ــًرا م ــدًرا كب ــأخصص ق ــك س ــد ذل وبع
ــرشي. ــم الب ــات اجلس ــا ادلايمونيون ــم به ــي تهاج ــرق ال للط
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ــرات إىل  ــف )النظ ــاالت( واملواق ــف )االنفع 1( العواط
األمــور(

ــات  ــة إىل هجم ــخصية البرشي ــن الش ــة م ــذه املنطق ــرض ه تتع
ــت  ــد توصل ــي. لق ــا ي ــا يف م ــأذكر بعضه ــرة س ــات كث ــن دايمونيون م
إىل اســتنتاج أن لك اعطفــة أو نظــرة ســلبية تفتــح الطريــق أمــام روح 
ــخص  ــإن الش ــت، ف ــبق أن قل ــا س ــة. وكم ــذه العاطف ــق هل ــر موافِ رشي
اذلي تصيبــه نوبــة غضــب أو خــوف شــديد مفــائج ليــس بالــرورة 
ــارت  ــن إذا ص ــر. لك ــوف رشي ــب أو روح خ ــر روح غض ــت تأث حت
ــح  هــذه العواطــف )االنفعــاالت( مســتحوِذة أو اعتياديــة، عندئــذ يرجَّ

ــا. ــل وراءه ــًرا يعم ــا رشي أن روًح

ــاد أن  ــن املعت ــات. وم ــل يف عصاب ــات إىل العم ــل ادلايمونيون تمي
ــاب  ــح ابل ــه يفت ــاب،« أي أن ــح ب ــة »فات ــنّي بمثاب ــون مع ــل دايموني يعم
مــن أجــل دخــول جمموعــة أخــرى الحقــة مــن ادلايمونيونــات. وأحــد 
ــرء  ــأن امل ــاس ب ــض: اإلحس ــو الرف ــيواًع ه ــواب« ش ــيح األب ــر »فات أك

ــوب وغــر مهــم. ــه وغــر حمب غــر مرغــوب في

يـودل لك إنسـان وفيـه تـوق داخـي عميـق متأصـل إىل املحبـة 
والقبـول. وعندمـا يغيـب هـذا العنـرص، يعـاين القلـب مـن جـرح 
داخـي. وقـد سـبق أن ناقشـت بعـض األسـباب املمكنة لإلحسـاس 
بالرفـض يف الفصـل اثلالـث عـرش. فربما لـم تكن األم تريـد الطفل 
اذلي اكنـت حتملـه يف أحشـائها. أو ربمـا لـم حيـب األبـوان طفلهما، 
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أو لعلهمـا لـم يعرفـا كيف يظهـران حمبتهمـا. فاملحبة الـي تفتقر إىل 
وسـائل للتعبر عنها وبرهنتهـا ال تلّي احتياج الطفـل العاطي. ولعل 
اإلحسـاس بالرفـض يكـون ناجتًا عن فسـخ عاقة وثيقـة اكلطاق. 
ومهمـا يكـن السـبب، فقد ينجـح روح الرفـض الرشيـر يف ادلخول.

يوجــد رّدا فعــل خمتلفــان للرفــض، أحدهمــا ســلي. إذ يمكــن أن 
يستســلم شــخص هلــذه احلالــة وحييــا حياتــه فيهــا، لكنــه يصــر أكــر 
ــرد  ــة ي ــذه احلال ــدواين. ويف ه ــاين ع ــل اثل ــحابًا. ورد الفع ــة وانس تعاس
الشــخص باحلــرب، حيــث تأخــذ شــل نظــرة عــدم اهتمــام، باإلضافــة 

إىل تشــكيل طبقــة حاميــة مــن القســاوة اخلارجيــة.

إذا اكن رد فعــل املــرء للرفــض ســلبيًا، عندئــذ فــإن »العصابــة« الي 
تشــق طريقهــا عــر هــذا ابلــاب تشــمل بعًضــا أو كاًّ ممــا يــي: الشــفقة 
ــاب، وايلــأس، وأخــًرا االنتحــار.  ىلع اذلات، الوحــدة، اتلعاســة، االكتئ
ــن  ــة م ــة فعلي ــن ناحي ــواًع م ــون مدف ــار يك ــد أن لك انتح ــا أعتق وأن
ــخًصا  ــل ألن ش ــار ال يدخ ــح أن روح االنتح ــن الواض ــر. وم روح رشي
قــد قتــل نفســه بالفعــل. لكنــه يدخــل مــن أجــل دفعــه إىل االنتحــار.

وينطبــق هــذا أيًضــا اعدًة ىلع روح القتــل. فهــو ال يدخــل يف حيــاة 
شــخص ألنــه قــد ارتكــب جريمــة قتــل وإنمــا لــي يدفــع شــخًصا إىل 
ــّرف  ــدس يع ــاب املق ــر أن الكت ــة. نلتذك ــذه اجلريم ــل ه ــكاب مث ارت
َخــاهُ 

َ
القتــل بشــل رئيــي ىلع أنــه موقــف داخــي: » ُكُّ َمــْن ُيْبِغــُض أ

اتـِـُل َنْفــٍس« )1 يوحنــا 3: 15(.
َ
َفُهــَو ق
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ــاض  ــة إجه ــت عملي ــي أجري ــرأة ال ــا أن يف امل ــد تقريبً ــن املؤك م
ــت  ــا قض ــا بعمله ــدرك أنه ــن ت ــم تك ــو ل ــى ل ــًرا، ح ــل رشي روح قت
ىلع حيــاة إنســان. وىلع األرجــح أنهــا لــن تتمكــن مــن اتلحــرر إىل أن 
تعــرف خبطيتهــا وتتــوب. واغبًلــا مــا ينطبــق هــذا ىلع اذليــن مّكنوهــا 

مــن إجهــاض طفلهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، إذا اكن رد فعــل املــرء للرفــض عدوانيًــا، فإنــه 
يفتــح ابلــاب أمــام عصابــة تشــمل الغضــب واحلقــد واتلمــرد والســحر 
والعنــف والقتــل. وقــد ســبق أن أرشت إىل 1 صموئيــل 15: 23: »اتلََّمــرَُّد 
ــِة)أو الســحر الطقــي(.« فعندمــا ينفتــح انلــاس أمــام 

َ
ِعَراف

ْ
ــِة ال َخِطيَّ

َ
ك

اتلمــرد، فــإن مــن املحتمــل أن يتبــع ذلــك الســحر. ويبــنّي هــذا األمــر 
ــوا  ــن دخل ــون الكثــرون يف الســتينات اذلي ــًدا الشــباب األمريكي جي
ــا إىل  ــتثناء تقريبً ــا دون اس ــر مجيًع ــم األم ــى به ــرد، وانت ــم اتلم اعل
املمارســات الوثنيــة الســحرية. وأشــكر اهلل ىلع أين تعّرفــت بشــل 
روا  ــرَّ ــوا وحت ــن خلُص ــؤالء اذلي ــن ه ــخاص م ــات األش ــخيص إىل مئ ش

بشــل جميــد.

 صارًخــا 
ً

عملــُت مــدة مــن الزمــن مــع شــاب اكنــت حياتــه مثــاال
ــة للرفــض. حــني اكن يف حــوايل اخلامســة  ــج االســتجابة العدواني نلتائ
ــم  ــا ل ــااًعت أنه ــه انطب ــرك دلي ــه شــيئًا ت عــرشة مــن عمــره، قالــت أّم
تكــن تهتــم هل. فذهــب إىل غرفتــه، وألــى بنفســه ىلع رسيــرة وأخــذ 
ينشــج بتشــنُّج مــدة تقــارب نصــف ســاعة. ثــم ذهــب إىل أمــه، ونظــر 
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ــاىط  ــدأ يتع ــك ب ــد ذل ــك!« وبع ــا أكره ــال: »أن ــه وق ــا لوج ــا وجًه إيله
املخــدرات، فدخلتــه دايمونيونــات كثــرة. وصــار قائــًدا لعصابــة ســيئة 

الســمعة يف مدينــة كــرى يف الواليــات املتحــدة.

لكـي أشـكر اهلل ىلع أن تلـك لـم تكـن نهايـة القّصـة. فعندمـا 
ل بشـل عجيب. وصـار خادًما  ر وحتوَّ قابـل هذا الشـخص يسـوع، حتـرَّ
وسـاعد أشـخاًصا كثرين ىلع اتلحرر من املخـدرات واألرواح الرشيرة.

2( العقل

ــي  ــة الرئي ــدان املعرك ــو مي ــن ه ــل أو اذله ــح أن العق ىلع األرج
ــة يف  ــية العامل ــات املم ــني ادلايمونيون ــن ب ــان. وم ــخصية اإلنس لش
هــذه املنطقــة الشــك، وعــدم اإليمــان، والتشــويش، والنســيان، والردد، 
واملســاومة، والزعــة إىل الفلســفة اإلنســانية، واجلنــون. واعدة ما يكون 
ــر انلــاس  ــة هــم أك ــم اذلهني ــاًدا ىلع قدراته ــر اعتم ــخاص األك األش

ــا هلــذا اهلجــوم الشــيطاين. انفتاًح

أتذكــر خادًمــا لطيًفــا مهذبًــا جــاء إيّل مــن أجــل اإلرشــاد. وبعــد 
ثنــا قلــت: »أعتقــد أن مشــلتك يه املســاومة.« أجــاب: »نعــم.  أن حتدَّ
لقــد اكنــت هــذه يه دائًمــا مشــلي.« فقلــت هل: »ربمــا يكــون روًحــا 
ــروح  ــا أن ال ــنّي نل ــر، تب ــل اتلحري ــن أج ــا م ــا صلين ــًرا.« وعندم رشي
ــا ىلع حنــو يدعــو إىل االســتغراب. فقــد رمــاه بالفعــل  الرشيــر اكن قوًي
مــن جانــب مــن مكتــي إىل اجلانــب اآلخــر قبــل أن خيــرج منــه نهائيًــا.
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وهنالــك أيًضــا شــخص يــدىع كريســتوفر اكن مرشــًحا للحصــول 
ــي. جــاء إىل  ــوراه مــن إحــدى جمموعــة جامعــات آي ىلع شــهادة ادلكت
مؤتمــر كنــت أعلّــم فيــه. اكن كريســتوفر قــد ســمع شــيئًا عــن خدمــة 
ــا  ــه ســيغادر كم ــر أن ــام املؤتم ــذر أم ــه ن ــا، لكن ــي أجريه ــر ال اتلحري
ــيق  ــه ب ــري. لكن ــا اكن جي ــب لك م ــااعيت وراق ــر لك اجتم ــاء. فح ج

عنــد نــذره، فغــادر كمــا جــاء بالفعــل.

ــة،  ــه إىل اجلامع ــق عودت ــرة يف طري ــا اكن يف الطائ ــه عندم ــر أن غ
ــدأ يف  ــيموت. فب ــه س ــد بأن ــى اعتق ــه ح ــديد يف رأس ــع ش ــس بوج أح
ــك  ــو روح الش ــه ه ــاين من ــا اكن يع ــرب أن م ــّي، وأراه ال ــه يص معانات
ــه يف  ــد دخل ــروح ق ــك ال ــك، أدرك أن ذل ــن ذل ــًا ع ــر. وفض الرشي
ــه  املــايض. إذ اكن هنالــك زميــل لكريســتوفر يســخر منــه بســبب كون
ــا باملســيح، حيــث ســأهل: »أتعتقــد حًقــا أن املســيح أشــبع مخســة  مؤمنً
آالف شــخص خبمســة أرغفــة وســمكتني؟« واكن كريســتوفر قــد أجابــه: 
ــا إن اكن قــد فعــل ذلــك أم لــم يفعلــه. فهــذا ال يؤثـّـر  »ليــس أمــًرا مهمًّ
يف إيمــاين بــه.« أدرك أن جوابــه هــذا هــو اذلي فتــح ابلــاب أمــام روح 

ــر. الشــك الرشي

ــس  ر. فأح ــرُّ ــا اتلح ــرب طابًل ــه إىل ال ــتوفر يف عذاب رصخ كريس
خبــروج الــروح الرشيــر مــن أذنــه اليرى. ثــم اتلفــت إىل املرأة اجلالســة 
ــا عنــه، وقــال هلــا: »أؤمــن أن يســوع أشــبع  بقربــه، واكنــت غريبــة لكيًّ

مخســة آالف شــخص خبمســة أرغفــة وســمكتني!«
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عــر هــذا الشــخص ىلع مبــدأ رويح مهــم جــًدا: إذا فتحنــا الطريق 
أمــام روح رشيــر بتفوُّهنــا بــيء خاطــئ، فإنــه ينبــي علينــا أن نلــي 
الــيء اخلاطــئ بــأن ننطــق بالــيء الصحيــح. أنكــر بطــرس الــرب 
ثــاث مــّرات، لكــن بعــد القيامــة قــاده يســوع إىل إلغــاء إنــكاره هل 

بتوكيــده للــرب ثــاث مــرات أنــه حيبــه )انظــر يوحنــا 21: 17-15(.

3( اللسان

إن ادلايمونيــون اذلي يعمــل يف منطقــة اذلهــن أو اللســان هــو روح 
الكــذب. قــد يتحــدث إىل عقــل شــخص أو مــن خــال لســانه.

ــة األوىل امــرأة جــاءت إيّل تطلــب العــون.  أذكــر كمثــل ىلع احلال
ــي ال  ــاص، لك ــب اخل ــا أطل ــهر وأن ــتة أش ــت يلّع س ــت: »مض قال
أســتطيع أن أخلُــص!« فطلبــت منهــا أن ختــرين بهويــة الكنائــس الــي 
تذهــب إيلهــا. وعندمــا ذكرتهــا يل عرفــت أنهــا لكهــا تكــرز برســالة 

ــليمة. ــة س ــاص كتابي خ

عندئــٍذ، ودون أن أقــول شــيئًا للمــرأة، ربطــت باســم يســوع روح 
الكــذب اذلي اكن يتلــم إىل عقلهــا وخيرهــا بــأن اهلل ال حيبهــا وأنــه ال 
ــص. ثــّم قُدتهــا يف صــاة بســيطة مــن أجــل اإليمــان.  يمكنهــا أن ختلُ

فحصلــْت فــوًرا ىلع توكيــد اخلــاص، اذلي بــيق معهــا ىلع ادلوام.

ــة أداة  ــذه احلال ــته يف ه ــل« اذلي مارس ــط واحل ــلطان »الرب إن س
ــول  ــى 12: 29، يق ــي م ــرة.  ف ــع األرواح الرشي ــل م ــة يف اتلعام مهم
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ْيــَف 
َ
يســوع يف حديثــه عــن إخــراج األرواح الرشيــرة مــن اإلنســان: »ك

ــْم يَْربـِـِط 
َ
ْمتَِعَتــُه، إِْن ل

َ
َقــوِيِّ َويَْنَهــَب أ

ْ
ْن يَْدُخــَل َبْيــَت ال

َ
َحــٌد أ

َ
يَْســَتِطيُع أ

ــُه؟« ــُب بَيَْت ــٍذ َيْنَه الً، وَِحينَئِ وَّ
َ
ــوِيَّ أ َق

ْ
ال

ــل  ــإن »الرج ــات، ف ــن ادلايمونيون ــة« م ــك »عصاب ــت هنال إن اكن
القــوي« هــو اعدة القائــد اذلي يهيمــن ىلع ابلقيــة. ويف عمليــة اتلحريــر 

ــد. ــر يظهــر نفســه هــو القائ اعدة مــا يكــون أول روح رشي

وبعــد ذلــك، يف مــى 18: 18 أعطــى يســوع تاميــذه الســلطان أن 
ــا  ــْم: ُكُّ َم ُك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــة: »اَلْ ــوى الروحي ــوا« الق ــوا« وأن »حيلّ »يربط

ــُه ىلَعَ  ونَ
ُّ
ُل

َ
ــا حت ــَماءِ، َوُكُّ َم ــا يِف السَّ ــوُن َمْرُبوًط ْرِض يَُك

َ
ــُه ىلَعَ األ تَْربُِطونَ

ــَماءِ.« ــوالً يِف السَّ
ُ
ــوُن َمْل ْرِض يَُك

َ
األ

 جــًدا يف 
ً

يمكــن أن يكــون ســلطان الربــط واحلــل فّعــاال
اتلعامــل مــع ادلايمونيونــات، لكــن جيــب أن تكــون ممارســته 
حمكومــة بتطبيــق مبــادئ كتابيــة مهمــة )ســأحتدث عــن هــذه املبــادئ 

يف الفصــل اخلامــس والعرشيــن(.

اكن روح الكــذب يف املــرأة الــي تعاملــُت معهــا يتلــم إىل عقلهــا. 
لكــن قــد يتلــم روح كــذب أيًضــا مــن خــال لســان شــخص. فعــى 
ســبيل املثــال، يوجــد أشــخاص هــم كّذابــون بطريقــة قريــة. فهــم ال 
ــون  ــا ال يعرف ــا م ــم، واغبًل ــذب اذلي داخله ــود روح الك ــون وج يدرك

أنهــم يكذبــون.
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ــي  ــزورين وزوج ــن، أن ي ــال مؤم ــل أعم ــو رج ــادل، وه ــاد رون اعت
يلديــا يف بيتنــا. وعندمــا اكن جيلــس يف غرفــة اجللــوس ويتحــدث، اكن 
ــدأ  ــرة يب ــد ف ــة. وبع ــه صعوب ــزداد تصديق ــويًقا وي ــزداد تش ــه ي حديث
ــا مــا يقــوهل؟ هــل  رأيس يــدور. كنــت أســال نفــي: هــل يصــّدق حًق
أصّدقــه أنــا؟ غــر أنــه اكن يصــّدق مــا يقــوهل، دون أي ويع منــه بأنــه 

يكــذب.

اكتشــفت فيمــا بعــد كيــف دخــل روح الكــذب. اكن رونــادل ابنًــا 
متبــّىً ألبويــن ثريــني لــم يُرزقــا بأبنــاء. واكنــا يتوقعــان هل الكثــر. فــإذا 
ــدأ  ــة أملهمــا. فب ــواه خيب اعد مــن املدرســة بعامــات ســيئة، أظهــر أب
ــاًدا ىلع  ــة األمــر صــار معت ــه. ويف نهاي ــا يتعلــق بعامات يكــذب يف م
الكــذب حــى إنــه لــم يعــرف مــى جــاء روح الكــذب ليســيطر عليــه. 
ر  وفيمــا بعــد فقــدت لك اتصــال بــه ولســُت متأكــًدا إن اكن قــد حتــرَّ

أم ال.

الكّذابــون باإلكــراه هــم أشــخاص تســيطر عليهــم دايمونيونــات 
اكذبــة. وهــم خيدعــون آخريــن، وهــم أنفســهم خمدوعــون. وقــد 

ــذب. ــرِّي الك َ ــان حتَ ــازون امتح جيت

ــان  ــة اللس ــة يف منطق ــرى العامل ــات األخ ــني ادلايمونيون ــن ب وم
ــة روح  ــمعة. واملبالغ ــويه الس ــاد وتش ــة واالنتق ــة وانلميم أرواح املبالغ
ــان  ــار بإم ــى ص ــاص، ح ــو خ ــن ىلع حن ــتهدف الارزي ــر يس رشي
املراقــب هلــذا لكــه أن يقــول ىلع ســبيل اتلمثيــل: »هــذا كام مبرشين!« 
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كنايــة عــن كــرة أكاذيــب بعضهــم. أّمــا انلميمــة واالنتقــاد فروحــان 
ــوالن. ــة وجي ــوالن يف الكنيس ــران يص آخ

4( اجلنس

ــد  ــيق يف ح ــر ن ــه غ ــس بصفت ــيح إىل اجلن ــون باملس ــر املؤمن ينظ
ــم  ــن اتلل ــك ع ــه، ناهي ــر في ــن اتلفك ــى م ــون ح ــم خيجل ــه. وه ذات
ــة. فــاهلل خلــق آدم  حــوهل رصاحــة. غــر أن هــذه ليســت نظــرة كتابي
ــنًا  ــه اكن حس ــن أن لك يشء خلق ــم أعل ــيني، ث ــني جنس ــّواء اكئِن وح
جــًدا. ومــن الواضــح أن هــذا يشــمل اجلنــس )انظــر تكويــن 1: 31(.

غــر أن ادلافــع اجلنــي يف البــرش قــوي جــًدا إىل درجــة أنه يشــّل 
هدفًــا رئيســيًا إلبليــس. وهــو يعــرف أنــه إذا تمّكــن مــن الســيطرة ىلع 
هــذه انلاحيــة، فســتكون دليــه أداة قويــة للتأثــر يف لك ناحيــة أخــرى 

مــن نــوايح الســلوك.

وجــدت أن لك شــل مــن أشــال االحنــراف اجلنــي اإلكــرايه هــو 
ــور  ــة، والص ــادة الري ــذا الع ــمل ه ــات. ويش ــط ادلايمونيون ــة لضغ نتيج
ــحاق،  واألفــام اخلاعيــة، واجلنــس غــر الطبيي والــزىن، واللــواط، والسُّ
نَّ 

َ
واتلخنُّــث ولك أشــال االحنــراف الــي يقــول بولــس الرســول عنهــا: »أل

بِيــٌح.« )أفســس 5: 12(.
َ
يًْضــا ق

َ
ُرَهــا أ

ْ
ا، ِذك ــَة ِمْنُهــْم ِسًّ

َ
َاِدث

ْ
ُمــوَر ال

ُ
األ

توجـد طرق متنوعـة يمكن بها ألرواح رشيـرة كهذه أن تدخل. 
أتذّكـر أن امـرأة مزتوجـة اكنـت معلمة يف مـدارس األحـد يف إحدى 
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الطوائـف الرئيسـية اعرفـت لليديـا ويل أنهـا زنت مرتـني. غر أنها 
اكنـت خجلـة جـًدا ومنسـحقة تماًمـا بسـبب مـا فعلتـه. وعندمـا 
سـعينا إىل معرفـة مصدر هذا ادلافـع اإلكرايه هلذه املمارسـة، علمنا 
أن وادلهـا اكن متوّرًطـا يف عاقـة زىن عندما حبلت بهـا أمها. ويبدو 
أن روح الـزىن قـد انتقـل إيلهـا مـن أبيهـا يف تلـك اللحظـة. وعندما 
صلّيـت أنـا ويلديا مـن أجلها ىلع هـذا األسـاس، نالت حتريـًرا قويًّا.

ــت  ــا فعل ــرف بم ــب يلّع أن أع ــل يتوج ــأتلنا: »ه ــك س ــد ذل وبع
لــزويج؟ إنــه يف اجليــش وحيمــل دائًمــا مسدًســا.« أجبتُهــا: »هــذا قــرار 
ــذه  ــتطيع أن نتخ ــن ال نس ــك. وحن ــه بنفس ــك أن تتخذي ــب علي يتوج
 إذا 

ّ
عنــك. لكــي أعتقــد أن اهلل لــن يبــارك زواجــك بشــل اكمــل إال

ــك رصاحــة تامــة بينــك وبــني زوجــك.« اكنــت هنال

ــا أن  ــك، أخرتن ــة ذلل ــاحمها. ونتيج ــت هل فس ــد اعرف ــا بع وفيم
ــه. ــت علي ــا اكن ــل مم ــارت أفض ــة ص ــا الزوجي عاقتهم

حلظـة احلبل حلظة حاسـمة جًدا )حيسـب الصينيون عمـر املرء من 
تلـك اللحظـة(. واألطفـال اذلين حُيبل بهـم خارج إطار الـزواج اغبًلا ما 
يـودلون وفيهم روح زىن. ويضغـط هذا عليهم لرتكبـوا نفس اخلطية.

5( الرغبات اجلسدية

والشـهّيتان  الرشيـرة.  لـألرواح  مفتوحـة  أخـرى  ناحيـة  هـذه 
الرئيسـيتان همـا األلك والرشب. ويعتقد بعض املؤمنني أنهما شـهيتان 
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طبيعيتـان وال توجـد هلمـا أيـة أهمية روحيـة. غر أن الـروح القدس 
يصـّور هـذه األمـور كعنـارص مهمة مـن أسـلوب حياتنا املسـيحية.

فعــى ســبيل املثــال، خيرنــا الكتــاب املقــدس أن املؤمنــني اجلــدد 
وَن 

ُ
اذليــن انضّمــوا إىل الكنيســة يف ايلــوم اتلــايل للخمســني اكنــوا »يَتََناَول

ى َجِيــِع  َ ُهــْم نِْعَمــٌة دلَ
َ
ــٍب، ُمَســبِِّحنَي اهللَ، َول

ْ
ل
َ
َعــاَم بِابْتَِهــاٍج َوبََســاَطِة ق الطَّ

ــْعِب.« )أعمــال 2: 46-47(. اكن هنالــك يشء يف الطريقــة الــي أكل  الشَّ
ــني.  ــر املؤمن ــم غ ــاب جرانه ــار إعج ــون أث ــؤالء املؤمن ــا ه ورشب به

فهــل ينطبــق هــذا ىلع املؤمنــني باملســيح ايلــوم؟

ْو 
َ
أ ـوَن 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ ْنُتـْم 

ُ
ـإَِذا ك

َ
»ف  :31 :10 ويقـول بولـس يف 1 كورنثـوس 

ٍء لَِمْجـِد اهللِ.« ويثـر هـذا  ـوا ُكَّ َشْ
ُ
َعل

ْ
اف

َ
ـوَن َشـيًْئا، ف

ُ
ْو َتْفَعل

َ
ُبـوَن أ ترَْشَ

 عمليًـا جـًدا: هل من املمكـن أن يأكل املرء برشاهـة ملجد اهلل؟
ً

سـؤاال

ــريب ىلع  ــم الغ ــيح يف العال ــني باملس ــة املؤمن ــذه القضي ــه ه تواج
حنــو خــاص، حيــث أصبــح تنــاول الطعــام بشــل زائــد أســلوب حيــاة. 
فكــم منهــم يضــع يف اعتبــاره أنهــم قــد يُســتعبدون لــروح الرشاهــة؟ 
غــر أن هــذا يفــر نلــا ملــاذا تنتقــل أعــداد هائلــة مــن انلــاس مــن 
محيــة إىل أخــرى، دون أن حتقــق أبــًدا هدفهــا يف الوصــول إىل وزن معتدل 
ــة للطعــام  ــإن العبودي ثابــت. وكمــا قلــت يف الفصــل اثلامــن عــرش، ف
ليســت أقــل مــن العبوديــة للكحــول أو انليكوتــني، وفضــًا عــن ذلك، 
ــل أذى  ــا ال تق ــد ربم ــأللك الزائ ــدية ل ــة واجلس ــب الروحي ــإن العواق ف

عــن تلــك املرتبطــة بانليكوتــني أو الكحــول.
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ــني  ــة للمؤمن ــون مائم ــن أن تك ــاة يمك ــليمان ص ــدم س يق
ــهوات: ــذه الش ــل ه ــتعبدين ملث املس

َا )أمسكوا نلا( اثلََّعالَِب،
َ

ُخُذوا نل  

َغاَر ]ادلايمونيونات الصغرة[، اثلََّعالَِب الصِّ  

ُروِم،
ُ
ك

ْ
ُمْفِسَدَة ال

ْ
ال  

ْت )أزهرت(.      )نشيد األنشاد 2: 15(
َ
َعل

ْ
ق
َ
ْد أ

َ
ُروَمَنا ق

ُ
نَّ ك

َ
أل  

ىلع الرغــم مــن أن هــذه ادلايمونيونــات الصغــرة، الــي قــد تبــدو 
ــروح  ــار ال ــد ثم ــد تفس ــا ق  أنه

ّ
ــة، إال ــر ُمهم ــرة غ ــب صغ ــل ثعال مث

ــا. وأحــد اثلمــار  ــد اهلل أن يراهــا يف حياتن القــدس الصغــرة الــي يري
ــط  ــر ضب ــو ثم ــرة ه ــب الصغ ــن اثلعال ــم م ــل حمتَّ ــتتأثر بش ــي س ال
ــاق  ــاس اذلايت وإط ــع االنغم ــش م ــتطيع أن يتعاي ــو ال يس ــس. فه انلف
العنــان لشــهوات اجلســد. وينبــي أن نتذكــر حتذيــر يســوع يف 
ــَك« قــد تــأيت  ــَح َويُْهلِ َق َويَْذبَ ــْرِ  لِيَ

َّ
ِت إاِل

ْ
ــأ ــارُِق الَ يَ يوحنــا 10: 10: »اَلسَّ

ــك  ــات أو شــهوات متنوعــة بمــا يف ذل ــات مــن خــال رغب ادلايمونيون
الكحــول وانليكوتــني والطعــام. لكــن بِغــّض انلظــر عــن ابلــاب اذلي 
تدخــل منــه، فــإن هلــا لكهــا نفــس ادلافــع: أن تُلحــق بنــا أكــر قــدر 

ــن األذى. ــن م ممك

اغبًلــا مــا يكــون العائــق غــر املــدرَك للحصــول ىلع اتلحــرر هــو 
ــن ىلع  ــني املرددي ــا ىلع املؤمن ــون صعبً ــن أن يك ــاء. إذ يمك الكري
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ــوا بأنهــم حمتاجــون  ــس أن يســّموا مشــلتهم باســمها وأن يعرف الكنائ
ــا روح  ــرج منه ــي خ ــرأة ال ــعرت امل ــر. ش ــن روح رّشي ر م ــرُّ إىل اتلح
ــك  ــؤ باإلحــراج. لكــن مــن املؤكــد أن ذل الرشاهــة مــن خــال اتلقّي
رهــا  ــل حترُّ ــًرا جــًدا مقاب ــا صغ ــح اكن ثمنً الشــعور املؤقــت غــر املري

ــرة. ــة ومدمِّ ــة ُمِذلَ مــن عبودي

ــوِن«  ُعُي
ْ
ــْهَوَة ال ــد »َش ــذه، توج ــد ه ــهوات اجلس ــة إىل ش وباإلضاف

)انظــر 1 يوحنــا 2: 16(. تدخــل دايمونيونــات معّينــة مــن خــال بوابــة 
ــات  ــا الكتاب ــبق أن ذكرته ــي س ــات ال ــني ادلايمونيون ــن ب ــني. وم الع
ــن  ــتمرار م ــا باس ــي يهامجن ــة ال ــام اخلاعي ــور واألف ــة والص اإلباحي
خــال وســائل اإلعــام. هــذه املنشــورات اخلليعــة بإنواعهــا، جمموعــة 
ــة  ــن اللم ــتقة م ــدة: »pornography« مش ــة واح ــة إجنليي يف لكم
ايلونانيــة »porne« الــي تشــر إىل املــرأة الســاقطة. وهكــذا فــإن بعــض 

ــم. ــزىن بعيونه ــون ال ــال يرتكب الرج

ــي يمكــن  ــال يســوع نفســه إن هــذه إحــدى الطــرق ال ــد ق وق
ٍة لِيَْشــَتِهَيَها، 

َ
 اْمــرَأ

َ
بهــا لرجــل أن يرتكــب الــزىن: »إِنَّ ُكَّ َمــْن َيْنُظــُر إىِل

بـِـِه.« )مــى 5: 28(. وقــد ُصِدمــت حيــث اكتشــفت 
ْ
ل
َ
 بَِهــا يِف ق

َ
َفَقــْد َزىن

قــوة تأثــر املنشــورات اإلباحيــة، والصــور واألفــام اخلاعيــة داخــل 
الكنيســة املجاهــرة باإليمــان املســييح.

ــح  ــن أن تفت ــهوة يمك ــن الش ــرى م ــال أخ ــد أش ــه توج ــر أن غ
ابلــاب أمــام أرواح رشيــرة يف الرجــال والنســاء ىلع حــّد ســواء. يضــع 
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ــا  ــا م ــوا يوًم ــن اكن ــك اذلي ــني أوئل ــس 3: 3 ب ــه يف تيط ــس نفس بول
اٍت ُمَْتلَِفــٍة.«  َّ

َ
ــنَي، ُمْســَتْعَبِديَن لَِشــَهَواٍت َول

ِّ
بَِيــاَء، َغــرْيَ َطائِِعــنَي، َضال

ْ
غ

َ
»أ

اك  ــرِشّ ر مــن هــذه ال ــا للتحــرُّ ــرت طريًق ــي وّف فمــا أروع نعمــة اهلل ال
ــيطانية! الش

ــة  ــرة اتلايل ــة املث ــدا يف الرواي ــن فلوري ــة م ــف رايع كنيس يص
ــيًا: ــاذ جنس ــاب ش ــع ش ــل م ــه يف اتلعام خرت

بكــى الشــاب يف مكتــي وهــو يقــول: »يــا حــرة القــس،ال بــد 
أن يســاعدين أحــد! فأنــا ال أســتطيع االســتمرار ىلع هــذا انلحــو.« احنــى 
الشــاب يف كرســيه الكبــر وقــال: »ُودلُت ثانيــة قبــل ســنتني. وأنــا أحب 

الــرَب فعــًا، لكــن مــا زالــت دلّي شــهوة قويــة جتــاه الرجــال.

انتظرنا حى استعاد هدوءه.

ــم  ــني، ل ــك احل ــذ ذل ــيًا. ومن ــاًذا جنس ــت ش ــص، كن ــل أن أخلُ قب
ــا أخــى  ــة مــا زالــت يّف، وأن ــة - لكــن الرغب أرتكــب تلــك اخلطي
أين لــن أتمكــن مــن إبقائهــا حتــت الســيطرة مــدة أطــول مــن هــذه. 
ذهبــت إىل الــرايع املســؤول عــي، لكنــه يقــول إن مــن املســتحيل أن 
ــاف أن يلّع أن  ــي، وأض ــذوذ جن ــيح روح ش ــن باملس ــون يف مؤم يك

ــط انلفــس. أمــارس ضب

ــس  ــط انلف ــن ضب ــال: »لك ــه. ق ــرص وجه ــر إيّل واألىس يع نظ
ــه يوجــد يف جســدي روح منحــرف.  ــا أعــرف أن ليــس هــو احلــل. فأن
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ــك أن  ــل يمكن ــد دلّي. ه ــاء الوحي ــو الرج ــر ه ــود! واتلحري ــه موج إن
ــة. ــي ثاني ــاعدين؟« واعد يب تس

ــه  ــم قلــُت هل: »يلت انتظــرت مــرة أخــرى حــى اســتعاد هــدوءه. ث
ــزو األرواح  ــد غ ــة ض ــيح مناع ــني باملس ــا أن دلى املؤمن اكن صحيًح
الرشيــرة. لكــن لســوء احلــظ، فــإن مــا هــو قابــل للفســاد لــم يلبــس 
عــدم فســاد بعــد، ومــا هــو قابــل للفنــاء لــم يلبــس مــا هــو غــر قابــل 
ــك،  ــدث ذل ــوس 15: 54. وإىل أن حي ــول 1 كورنث ــا تق ــد كم ــاء بع للفن
ــا وأجســادنا عرضــة هلجــوم العــدو. يمكــن ألي روح  ســتظل أذهانن
ــإذا  ــك املــرض. ف ــة وذل ــا تذهــب تلــك اخلطي ــر أن يذهــب حيثم رشي
ــا لوجــود  ــه خاضــع أيًض ــا موجــوًدا يف مؤمــن باملســيح، فإن اكن أّي منه

ــه. ــر في روح رشي

أصى إيل بانتباه.

ــك  ــك يُلزم ــإن ذل ــوم، ف ــرر ايل ــة اتلح ــت هل: »إذا أردت خدم قل
ــي  ــر ال ينت ــذا األم ــتقبل. فه ــة يف املس ــد املتابع ــن مواعي ــلة م بسلس
ــرج  ــني خي ــه ح ــن أن ــيح م ــوع املس ــا يس ــد حّذرن ــدة. فق ــة واح جبلس
الــروح انلجــس مــن شــخص، فإنــه جيتــاز عــر أماكــن جافــة طلبًــا 
للراحــة فــا جيــد. ويف نهايــة األمــر يقــرر العــودة إىل نفــس الشــخص 
لــي حيــاول إاعدة ادلخــول فيــه. فــإذا جنــح يف ذلــك، فســتكون حالــة 
ــك أن  ــب علي ــن األوىل. ويتوج ــوأ م ــرة أس ــخص األخ ــذا الش ــل ه مث
حتــرس تماًمــا مــن حــدوث هــذا األمــر. ولــي تمنعــه جيــب عليــك أن 
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حتافــظ ىلع حيــاة تكريــس هلل، ورشكــة مــع مؤمنــني آخريــن مملوئــني 
مــن روح اهلل، وأن تواظــب ىلع قــراءة كتابــك املقــّدس. وســيقّوي هــذا 

مــن عاقتــك بالــرب.

فوافــق. فقلــت هل: »أريــدك أن تســند ظهــرك يف كرســيك وتصــي 
ــرشوط اهلل،  ــت ب ــًا: »إذا الزتم ــت كام قائ ــأقوهل.« واصل ــا س إىل م
ــد لكمــة اهلل بــأن لك مــن يدعــو باســم الــرب ســيتحرر.  فســتحرر. تَِع
ــك.  ــه ل وال يمكــن أن يســقط هــذا الوعــد. وســيحّقق اهلل وعــد لكمت

ــك خاضــع هل خضــواًع اكمــًا.« ــك أن تتأكــد مــن أن لكــن علي

ثــم قــّدُت الشــاب يف إعــان اســتناره لــل ممارســة وثنيــة 
ــّم أعلــن مســاحمته  ــا مــا. ث ســحرية، أو نشــاط جنــس تــورط فيــه يوًم
لــل شــخص ســبق أن آذاه، بمــا يف ذلــك الرجــال اذليــن أســاءوا إيلــه 

ــه. ــيًا يف طفوتل جنس

ــق ىلع  ــك تواف ــم أن ــاحمتك هل ــي مس ــًا: »ال تع ــت هل قائ رشح
ــًدا  ــال الــي تبقيــك مقي مــا فعلــوه. لكنهــا تعــي أنــك تقطــع لك احلب

ــك. ــه يف حيات ــبّبوا في ــرح اذلي تس باجل

مــن املهــم أن تفهــم أين ســأحتدث بشــل مبــارش إىل الــروح الرشير. 
ــق وال تتدخــل. ال  ــحَّ عــن الطري ــًدا، لكــن َتنَ يتوجــب أن تصــي جي

تســمح تلهديــدات الــروح الرشيــر بــأن ترهبــك، وال َتُقــم حبمايتــه.

أسند ظهره إىل الكريس، وأغمض عينيه وبدأنا.
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ــا  ــدأت بصــوت هــادئ وســلطوي أقتبــس مــن لكمــة اهلل خماطبً ب
الــروح انلجــس. اخــرت آيــات أذّكــره فيهــا بفشــل إبليــس وانتصــار 
ْحــِم 

َّ
ْوالَُد يِف الل

َ
ــْد تََشــاَرَك األ

َ
 ق

ْ
ــإِذ

َ
يســوع. فاخــرت ىلع ســبيل املثــال: »ف

 ُ
َ

ِي ل
َّ

َمــْوِت َذاَك ال
ْ
ذلـِـَك فِيِهَمــا، لـِـَكْ يُبِيــَد بِال

َ
يًْضــا ك

َ
ِم اْشــَرََك ُهــَو أ َوادلَّ

َمــْوِت  
ْ
ــا ِمــَن ال

ً
يــنَ  َخْوف وِلــَك الَِّ

ُ
ْي إِبْلِيــَس، َويُْعتِــَق أ

َ
َمــْوِت، أ

ْ
َطاُن ال

ْ
ُســل

ــِة.« )عرانيــني 2: 15-14(. ُعُبوِديَّ
ْ
ــَت ال ْ ــْم حتَ ــوا َجِيًعــا ُكَّ َحَياتِِه َكنُ

ــة  ــاح خدم ــة جن ــن إاعق ــز ع ــه اعج ــس بأن ــروح انلج ــرت ال وذّك
ــوع. ــرب يس ــة ال ــع قام ــن من ــًزا ع ــا اكن اعج ــذه كم ــر ه اتلحري

ــِذهِ  ثــم أخــرت الــروح الرشيــر مقتبًســا مرقــس 16: 17: »َوه
ــا  ــُت أيًض ــِي.« وقل ــَياِطنَي بِاْس ــوَن الشَّ ــنَي: ُيْرُِج ُمْؤِمنِ

ْ
ــُع ال ــاُت تَتَْب اآليَ

َطانًا 
ْ
ْعِطيُكــْم ُســل

ُ
نَــا أ

َ
مقتبًســا كام يســوع يف لوقــا 10: 19: »َهــا أ

ٌء.« ُكــْم َشْ ، َوالَ يَُضُّ َعــُدوِّ
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
َعَقــارَِب َوُكَّ ق

ْ
َيَّــاِت َوال تِلَُدوُســوا الْ

واصلــت االقتبــاس مــن لكمــة اهلل حــوايل عرشيــن دقيقــة. وقلــُت 
يَْســْت َجَســِديًَّة، بـَـْل 

َ
ْســلَِحُة ُمَاَرَبتَِنــا ل

َ
مقتبًســا 2 كورنثــوس 10: 4-5: »أ

ــٍو يَْرتَِفــُع ِضــدَّ 
ْ
ــاِدَرٌة بـِـاهللِ ىلَعَ َهــْدِم ُحُصــوٍن. َهاِدِمــنَي ُظُنونًــا َوُكَّ ُعل

َ
ق

َمِســيِح.«
ْ
 َطاَعــِة ال

َ
ــٍر إىِل

ْ
ِسِيَن ُكَّ فِك

ْ
ــِة اهللِ، َوُمْســَتأ

َ
َمْعرِف

ابتســم يل الشــاب عــدة مــرات ابتســامات مغويــة جنســية. أدركُت 
أن هــذا ليــس إال إظهــاًرا للــروح انلجــس، فواصلــت االقتبــاس مــن 
ــلَِم  ــة 16: 20: »َوإُِل السَّ ــُت إىل رومي ــا وصل ــأًة عندم ــة اهلل. وفج لكم
ــا.« حــدث يشء  يًع ــْم َسِ رُْجلُِك

َ
ــَت أ ْ ــْيَطاَن )إبليــس( حتَ ــَحُق الشَّ َسيَْس



288

خيرجون الشياطني

ــك  ــريس، وأمس ــني يف الك ــّوى إىل كا اجلانب ــاب يتل ــل. راح الش مذه
بــذرايع الكــريس وانفجــر يف نوبــة عنيفــة تشــبه نوبــات الــرصع. وبــدأ 
جســمه يتمايــل إىل األمــام بطريقــة اغضبــة جــًدا كمطرقــة، ويهــزت يف 
ــاه  ــا إي ــرصه معطيً ــول خ ــه ح ــكت ب ــني. أمس ــت إىل اجلانب ــس الوق نف
ــرة  ــاألرواح الرشي ــدر ممكــن مــن ادلعــم. اكن بشــًعا. نعــم، ف أكــر ق

بشــعة.

ــس  ــا بنف ــتغراب أيًض ــا إىل االس ــه داعيً ــارج من ــوت اخل اكن الص
ــح مــن  ــور جري ــدٍوّ كخــوار، أشــبه خبــوار ث ــدار. خــرج صــوت م املق
جســده. فخطــرت ببــايل فــوًرا األحــداث الــي رافقــت كــرازة فيلبّــس 
ــُرُج  ْ ــْت تَ َِســٌة َكنَ

َ
ْرَواٌح ن

َ
ــْم أ ِيــَن بِِه

َّ
ثرِيِيــَن ِمــَن ال

َ
نَّ ك

َ
يف الســامرة: »أل

ــُفوا.«  ــْرِج ُش ُع
ْ
ــنَي َوال وِج

ُ
َمْفل

ْ
ــَن ال ــرُيوَن ِم ثِ

َ
ــٍم. َوك ــْوٍت َعِظي ــًة بَِص َصارَِخ

َخ  ــَرَ
َ
)أعمــال 8: 7(. وتذكــرت أيًضــا حتريــر يســوع للصــي: »ف

ــس 9: 26(. ــَرَج.« )مرق ــِديًدا وََخ ــُه َش َع َورَصَ

ــروح  ــار ال ــا انته ــت أثناءه ــق واصل ــدة دقائ ــة ع ــت انلوب دام
ــاه بــأن خيــرس وخيــرج. وبعــد ذلــك، وفجــأة انهــار  انلجــس، آمــًرا إيّ
ــدأت  ــا. وه ــديًا وانفعايلً ــا جس ــيه، مرهًق ــف ىلع كرس ــاب إىل اخلل الش

ــر. ــروح الرشي ــد اغدر ال ــة. فق الغرف

وشــيئًا فشــيئًا، وبــكل وقــار، كمــا يف العبــادة، رفــع الشــاب لكتــا 
ــد  ــب! لق ــد ذه ــًا: لق ــك قائ ــي ويضح ــو يب ــه وه ــوق رأس ــه ف ذراعي

ذهــب! شــعرت بــه يذهــب. شــكًرا هلل. أنــا حــر! لقــد ذهــب!«
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وبعــد حلظــة، نهــض مــن كرســّيه، وأمــى نصــف ســاعة يمــي 
عــر املاتــب وهــو يرنــم ويضحــك ويهتــف: »شــكًرا لــك يســوع! لقــد 

ذهــب! لقــد ذهــب! شــكًراَ لــك يــا يســوع!«

ــاة  ــلوب حي ــن أس ــن الزم ــرة م ــة القص ــك اللحظ ــى يف تل انت
ــراه.  ذك

ّ
ــه إال ــى من ــن يتب ــي. ول ــذوذ اجلن ــن الش ب م ــذِّ مع

ــوايل  ــاب. فلح ــذا الش ــع ه ــاج م ــنّي لابته ــبب مع اكن دلي س
ثاثــني ســنة مــن خدمــي اتلقليديــة، كنــت غــر قــادر ىلع مســاعدة 
األشــخاص اذليــن يعانــون مــن مثــل هــذه املشــالك الســاحقة. إذ كنــت 
أقــف مكتــوب ايلديــن اعجــًزا وأنــا أراقــب أعضــاء الكنيســة تمّزقهــم 
ــا.  ــهولة منه ــم بس ــر أن ختلّصه ــة اتلحري ــن خلدم ــاع اكن يمك أوض
ــل  ــك الفش ــايت ذل ــن حي ــد زال م ــل. وق ــم بالفع ــات بعضه ــد م ولق
الشــائع بيننــا حنــن الــراعة، وذلــك عندمــا تعمــّدت يف الــروح القــدس 
وتعلّمــت عــن خدمــة اتلحريــر. وأشــكر اهلل ىلع هــذا الشــاب ألنــه لــم 

ره احلــق. يصبــح قتيــًا مــن قتــاي. فقــد حــرَّ
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الفصل العشرون
أرواح املرض والضعف

ــد  ــم. وق ــها، أال ويه اجلس ــب أن ندرس ــرى جي ــة أخ ــاك ناحي هن
ــا بــني  ــًيا قاطًع ــم يمــي تمي أوضحــت يف الفصــل اثلالــث أن يســوع ل

ــياطني. ــراج الش ــرض وإخ ــفاء امل ش

يصف لوقا أول مرة خدم فيها يسوع املرىض فقال:

ِيــَن َكَن ِعْنَدُهــْم ُســَقَماُء 
َّ

ــْمِس، َجِيــُع ال »َوِعْنــَد ُغــُروِب الشَّ
ــْم  ــٍد ِمْنُه ــِه ىلَعَ ُكِّ َواِح ــَع يََديْ َوَض

َ
ــِه، ف ْ ــْم إيِلَ ُموُه دَّ

َ
ــٍة ق ــَراٍض ُمَْتلَِف ْم

َ
بِأ

ُخ  ــْرُ ــَن َويِهَ تَ ثرِيِي
َ
ــْن ك ــُرُج ِم ْ ــا تَ يًْض

َ
ــَياِطنُي أ ــْت َش ــَفاُهْم. َوَكنَ َوَش

َمِســيُح اْبــُن اهللِ!"«  )لوقــا 4: 41-40(
ْ
نْــَت ال

َ
َوَتُقوُل:"أ

ــل أرواح  ــت بفع ــم اكن ــن أمراضه ــًرا م ــة أن كث ــح الرواي توض
ــرة. رشي

ــوع  ــبب لك ن ــون س ــن أن تك ــرة يمك ــد أن األرواح الرشي أعتق
ــب  ــر يتطل ــن األم ــرض، لك ــي وامل ــم اجلس ــواع األل ــن أن ــا م تقريبً
تميــًيا للتفريــق بــني األوجــاع أو األمــراض الــي تقــف وراءهــا قــوى 
ــة يف  ــد صعوب ــا جن ــة. وربم ــمية حمض ــي يه جس ــك ال ــيطانية وتل ش
ــل  ــان رويح مث ــن لكي ــف يمك ــوُّر كي ــدود يف تص ــا املح ــوء فهمن ض
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روح رشيــر أن حيتــل مســاحة ماديــة مثــل مســاحة اجلســم البــرشي. 
ــة يه أن  ــإن احلقيق ــه، ف ــم نفهم ــر أم ل ــذا األم ــا ه ــواء فهمن ــن س لك

ــدس. ــاب املق ــًرا يف الكت ــو يصــوَّر كث ــذا األمــر حيــدث، وه ه

تســّجل نلا البشــائر أن يســوع شــى اخلـُـرس والصــم والُعــي بإخراج 
ــل  ــا 11: 14(. قاب ــى 9: 32-33؛ 12: 22؛ لوق ــر م ــم )انظ ــرة منه أرواح رشي
ــوه  ــن أن ندع ــا يمك ــاين مم ــت تع ــرأة اكن ــا 13: 11-16 ام ــوع يف لوق يس
ــاًء يف العمــود الفقــري مــدة 18 ســنة. وىلع الرغــم مــن أن حاتلهــا  احنن
 أن يســوع أعلــن أنهــا اكنــت مربوطــة بــروح 

ّ
بــدت جســمية حمضــة، إال

ضعــف. وىلع هــذا األســاس حّررهــا فُشــفيت بشــل تــام. ويف مرقــس 
9: 17-29 تعامــل يســوع مــع صــي ظهــرت عليــه أعــراض رصع. غــر 
« )اآليــة 25(. وبعــد  َصــمُّ

َ
ْخــَرُس األ

َ
وُح األ أن يســوع واجهــه بصفتــه »الــرُّ

أن طــرد الــروح الرشيــر، ُشــي الصــي.

ــا، لكــن نفــس املبــادئ مــا  مــّر مــا يزيــد ىلع ألــي ســنة تقريبً
زالــت اعملــة. فلقــد رأيــت ىلع مــّر مــا يزيــد ىلع ثاثــني ســنة مئــات 
ــن  ــز م ــرض أو العج ــن امل ــرة م ــواع كث ــن أن ــفون م ــخاص يش األش
ــاالت. ــدة ح ــر ع ــرة. وســأكتي بذك ــن أرواح رشي ــم م خــال حتريره

الصرع

يف أوائــل الســبعينات جــاءت شــابة يف اثلامنــة عــرشة مــن عمرهــا 
إىل يلديــا وإيّل لــي نصــّي مــن أجلهــا. فقــد شــّخصها األطبــاء ىلع أنهــا 
تعــاين مــن الــرصع، واكن يســيَطر عليــه بالعاجــات الطبيــة. وعندمــا 
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ســمعت بعًضــا مــن تعليــي، ســألت نفســها إن اكن رصعهــا يمكــن أن 
يكــون ناجتًــا عــن عمــل روح رشيــر.

عندمــا صليــت أنــا ويلديــا مــن أجلهــا وأمرنــا روح الــرصع بــأن 
يركهــا، خــرج. غــر أين أحسســت عندئــذ أن الــرب يقــول: لــم ينتــِه 
عملــك بعــد. فســألت الفتــاة: »كيــف بــدأت نوبــات الــرصع؟ هــل اكن 

ذلــك مــن خــال أذى جســدي تعرضــت هل؟«

ــك  ــد ذل ــة، وبع ــرة صلب ــُت ىلع رأيس بك ــم، رُضب ــت: »نع أجاب
ــات.« ــدأت انلوب ب

ــاب«  ــح »ابل ــت هل فت ــي اذلي تعرض ــا أن األذى اجلس ــت هل رشح
ــروح،  ــرج ال ــد أن خ ــا: »واآلن، وبع ــت هل ــرصع. وقل ــول روح ال دلخ

ــة.« ــل ثاني ــّا يدخ ــاب ئل ــق ابل ــا أن نغل علين

وهكــذا وضعــت أنــا ويلديــا يدينــا ىلع رأســها وصلينــا مــن أجــل 
شــفاء خمّهــا.

بقينـا ىلع اتصال مع تلك الشـابة ملدة سـنتني. وأثنـاء تلك املدة 
لـم تتعـاط مزيًدا مـن العاجات ولم تعـاِن من مزيد مـن انلوبات.

قبــل عــدة ســنوات جــاءت إيّل امــرأة أخــرى مــع ابنــة هلــا تبلــغ 
اثلامنــة عــرشة مــن عمرهــا.

ــرشة  ــل ع ــي قب ــن أج ــَت م ــد صلّي ــس، لق ــيد برن ــت يل: »س قال



294

خيرجون الشياطني

ســنوات فتحــررت مــن روح الــرصع. وهــا يه ابنــي تعــاين مــن نفــس 
ــا.« املشــلة. أرجــوك أن تصــّي مــن أجله

ــأن  ــرصع ب ــا روح ال ــا، وأمرن ــل ابنته ــن أج ــا وروث م ــت أن صلّي
ــل. ــن قب ــا م ــفيت أمه ــا ســبق أن ُش ــفيت كم ــا، فُش خيــرج منه

ــل  ــن أج ــّي م ــو اكرز، أن يص ــايئ، وه ــد أصدق ــن أح ــب م ُطل
شــخص مصــاب بالــرصع. وعندمــا انتهــر روح الــرصع، أجــاب الــروح، 
ال الشــخص: »أيهــا األمحــق! أال تعــرف أنــه تّمــت املصادقــة يلعَّ طبيًّا؟«14

تعـرف األرواح الرشيرة كيف تتأقلم مع اإلجـراءات واملصطلحات 
الطبية!

ينبــي أن أضيــف هنــا أن عضويــن مــن أعضــاء اعئلتنــا املشــركة 
ــفيا مــن الــرصع خــال الصــاة  ــة، ُش املمتــدة ال تربطهمــا صلــة قراب
ــة  ــا خمتلف ــوع طرقً ــإن دلى يس ــذا ف ــاريج. وهك ــار خ دون أي إظه

للتعامــل مــع انلــاس ايلــوم!

ــا للصــاة مــن أجــل اتلحــرر مــن  عندمــا يــأيت إيّل أشــخاص طلبً
ــر  ــروح الرشي ــرف أن ال ــب أن تع ــم: »جي ــول هل ــإين اعدة أق ــرصع، ف ال
ــت مســتعد للنضــال مــن أجــل  ــادر. فهــل أن ــل أن يغ ــد يناضــل قب ق

ــي«  ــة توريت ــو »متازم ــا« ه ــه طبيً ــاَدق علي ــر »مص ــر آخ ــر روح رشي ــع األم ــد يف واق )14( يوج

 )Georges Gilles de laتوريتــي ديــا  العــامل جورجــس  إىل  نســبة   )Tourette Syndrome(

ــة  ــا بطريق ــتمون علًن ــون ويش ــون ويحلف ــه يلعن ــني ب ــرض املصاب ــذا امل ــل ه  )Tourette. ويجع

ــة. قرسي
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نفســك؟ إن اكن األمــر كذلــك، فــإين مســتعد للنضــال معــك، وســنفوز. 
ــإين  ــك، ف ــل نلفس ــن أج ــال م ــتعًدا للنض ــن مس ــم تك ــن إذا ل لك
ــا  ره ــتطيع تذكُّ ــة أس ــدي.« ويف لك حال ــال وح ــتعًدا للنض ــت مس لس
أظهــر اجلميــع اســتعداًدا للنضــال. وقــد أعطانــا الــرب االنتصــار. غــر 
ــذوا  ــلبيني، دون أن يتخ ــون س ــخاص يظلّ ــول ألش ــس دلّي حل ــه لي أن

ــا خاًصــا ضــد العــدو. موقًف

وكقاعــدة اعمــة، فــإين ال أصــّي مــن أجــل أوئلــك اذليــن يتوقعــون 
أن يتحــرروا ىلع أســاس صلــوايت فقــط. وىلع األرجــح أن الشــخص غــر 
املســتعد الختــاذ موقــف نشــط مــن الــروح الرشيــر لــن تكــون دليــه 
ــا  ــودة. حيّذرن ــن الع ــس م ــروح انلج ــك ال ــع ذل ــة ملن ــااعت الازم ادلف
ْرَواٍح 

َ
مــى 12: 43-45 مــن عــودة الــروح انلجــس جابًلــا معــه »َســْبَعَة أ

ــِه!«  َوائِلِ
َ
ــْن أ رَشَّ ِم

َ
ــاِن أ َس

ْ
ــَك اإِلن ِ ــُر ذل َواِخ

َ
ــرُي أ ــُه.... َفَتِص رَشَّ ِمْن

َ
ــَر أ َخ

ُ
أ

ــادس  ــل الس ــا يف الفص ــت عنه ــي حتدث ــتر ال ــرة أس ــا خ ــدم نل تق
ــث  ــل اثلال ــأقّدم يف الفص ــودة )س ــة الع ــة األرواح انلجس ــًا ملحاول مث

ا.( ــة بقــاء املــرء حــرًّ ــن تعليمــات حــول كيفي والعرشي

العمى والصمم واخلرس والتهاب املفاصل

ــت يف  ــاء إيّل وإىل روث. اكن ــه العمي ــاب جدت ــر ش ــاواي أح يف ه
اخلمســني مــن عمرهــا. اكنــت مــن ســويرا، غــر أن لغتهــا األم اكنــت 
ــان  ــود أي إيم ــا لوج ــن واعيً ــم أك ــي ل ــن أن ــم م ــية. وىلع الرغ الفرنس
ــت  ــم تكلم ــا. ث ــن أجله ــّي م ــا نص ــي وروث بدأن  أن

ّ
ــم دلّي، إال عظي
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باللغــة اإلجنلييــة آمــًرا روح العــى بــأن يــرك املــرأة. وبعــد حلظــات، 
ــُت  ــتطيع أن أراك.« فُدهش ــية: »أس ــت بالفرنس ــرأة إيل وقال ــت امل اتلفت

ــت! ــس الوق ورسرت يف نف

ويف اعم 1985 قــدت أنــا وروث فريــق خدمــة يف ابلاكســتان. وألنــه 
ســبق أن تــّم اإلعــان أننــا ســنصّي مــن أجــل املــرىض، جــاء انلــاس 
مــن لك أحنــاء ابلــاد. اكن معظمهــم أشــخاًصا أّميــني وغــر منضبطــني. 
ــن  ــزل ع ــن بمع ــوايت جيلس ــوة الل ــت النس ــام اكن ــن األي ــوم م ويف ي
الرجــال، كمــا يه العــادة يف ذلــك املجتمــع، يصــدرن ضجيًجــا مزعًجــا 

وغــر منضبطــات. حاولــت أن أرســخ بعــض انلظــام فأعلنــت:

»سنصّي يف هذا الصباح من أجل الرجال فقط.«

ومــا إن قلــت هــذا حــى اندفــع حــوايل مئــي رجــل إىل فريقنــا، 
 شــفتيه ثــم 

ً
ولكهــم يطلبــون الصــاة. قابلــت أنــا وروث رجــًا ملــس أوال

أذنيــه مشــًرا إىل أنــه أصــم وأخــرس. تذكــرت أن يســوع أخــرج روًحــا 
رشيــًرا مــن رجــل أصــم وأخــرس، فقــررت أن أفعــل نفــس األمــر. وال 

أســتطيع القــول إنــه اكّن دلي أي إيمــان خــارق.

قلــُت: »يــا أيهــا الــروح األصــم األخــرس، باســم يســوع آمــرك بــأن 
ختــرج مــن هــذا الرجــل.«

ــم  ــه ال يفه ــمعي، وأن ــتطيع أن يس ــل ال يس ــم أن الرج ــت أعل كن
ــم! ــر يفه ــروح الرشي ــن ال ــة. لك اإلجنليي
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ــه ورصخ:  ــح فم ــا«، فت ــل هلّلوي ــل: »واآلن، ق ــت للرج ــا قل وعندم
»هلّلويــا!« فأخذتــه إىل القائــد الواقــف ىلع املنصــة، فبــدأ خيــر انلــاس 

بلغــة األوردو عــن املعجــزة الــي حصلــت.

ــا  حــّرك هــذا إيمــاين وبــدأ انلــاس حيــرون أشــخاًصا آخريــن ُصمًّ
وُبكًمــا إيلنــا. ويف ادلقائــق القليلــة اتلايلــة طــردت أنــا وروث أرواًحــا 
صمــاء بكمــاء مــن عــرشة أشــخاص ىلع األقــل مــن الرجــال واألوالد، 
وُشــي اجلميــع. واكنــت هنالــك حالــة مثــرة لطفــل يف اخلامســة اكنــت 

ــا« )مامــا(. مَّ
ُ
أول لكمــة نطــق بهــا يه »أ

يف اعم 1980، ويف مؤتمــر كبــر يف جنــوب إفريقيــا، ُطلــب مــي أن 
أعقــد خدمــة حــول الشــفاء واتلحريــر حلــوايل ألــف شــخص. علّمــت 
ــل  ــن أج ــا م ــاة فرديً ــدأت الص ــم ب ــفاء، ث ــن الش ــوم األول ع يف ايل
املــرىض. اكنــت قــوة اهلل حــارضة فشــى عــدة أشــخاص بطــرق مثــرة.

ثــم تقّدمــت امــرأة مصابــة باتلهــاب املفاصــل. فقلــُت هلــا: »أعتقد 
أن اتلهــاب املفاصــل دليــك هــو روح رّشيــر. فهــل أنــت مســتعدة ألن 

» ؟ خنرجه

ــا  ــا عليه ــا وروث يدين ــت أن ــة، فوضع ــها موافق ــرأة رأس ــّزت امل ه
وأمرنــا روح اتلهــاب املفاصــل بــأن خيــرج. وخــال عــدة دقائــق قالــت: 

»ذهــب لك ألــي! لقــد شــفيت!«

عندمــا بــدأ انلــاس يصّفقــون ويشــكرون يســوع، أحسســت   
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ــدم لك  ــا أن أخ ــد رضورًي ــم يع ــع فل ــد ارتف ــايع ق ــم اجلم ــأن إيمانه ب
ــون مــن اتلهــاب  ــن يعان ــُت مــن لك اذلي ــردي. فطلب شــخص بشــل ف
املفاصــل أن يقفــوا. فوقــف حــوايل ثاثــني شــخًصا يف املــدرج. وبعــد 
ــلطاين ىلع لك  ــتخدمت س ــه، اس ــوي أن أفعل ــا أن ــم م ــت هل أن رشح
روح اتلهــاب مفاصــل، وأمــرت األرواح بــأن ختــرج باســم يســوع. ثــم 
ــم  ــي األل ــوا إىل أن خيت ــني أن ال جيلس ــخاص الواقف ــن األش ــت م طلب

ــفوا. ــم ش ــدوا أنه ويتأك

ومــع مواصلتنــا أنــا وروث الصــاة مــن أجــل أشــخاص مصابــني 
بأمــراض أخــرى، بــدأ أوئلــك املصابــون باتلهــاب املفاصــل باجللــوس 

واحــًدا فواحــًدا. وبعــد حــوايل ربــع ســاعة لــم يتبــقَّ أحــد واقًفــا.

بعــد عــدة أســابيع، وأثنــاء ســفري يف أجــزاء خمتلفــة مــن جنــوب 
إفريقيــا، قابلنــا أنــا وروث عــدًدا مــن هــؤالء األشــخاص بشــل فــردي، 

وثبــت نلــا أنهــم شــفوا بالفعــل يف ذلــك ايلــوم.

املوت

رويــت يف الفصــل الســادس كيــف أن أســتر وابنتهــا روز حتررتــا 
ــكت ىلع  ــا أوش ــا عندم ــد دخله ــروح ق ــك ال ــوت. اكن ذل ــن روح م م
املــوت ىلع طاولــة العمليــات، ويه حلظــة ضعــف شــديد. ينبــي علينــا 
أن نتذكــر أن إبليــس قاتــل )انظــر يوحنــا 8: 44(. وهــو يســتخدم روح 

املــوت لــي يقتــل شــخًصا قبــل وقتــه بطريقــة غــر طبيعيــة.
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وقــد أيَّــد هــذا طبيــب مؤمــن يعمــل رئيًســا ألحــد املستشــفيات. 
ــا  ــا علَّمتن ــاعدين م ــال: »س ــااعت وق ــد االجتم ــد أح ــاء إيّل بع ــد ج فق
ــاه حــول روح املــوت يف فهــم أشــخاص يموتــون دون أن جنــد ســببًا  إي

ــا روح املــوت.« ــا ملوتهــم. واآلن أدرك أنهــم ضحاي اكفيً

ــا يه  ــة. وه ــرة مدهش ــادم، خ ــو خ ــادي، وه ــد أحف ــت ألح واكن
ــهادته: ش

ودلت ابنتنــا ربيــا ويف قلبهــا ثقــب. وأجريــت هلــا يف شــهر اكنــون 
اثلــاين مــن اعم 1993، عندمــا اكنــت يف السادســة مــن عمرهــا، عمليــة 

قلــب مفتــوح مــن أجــل إصاحــه.

 عـرشة دقائق لك 
ّ
لـم يُسـمح نلـا بزيارة قسـم العنايـة الفائقـة إال

سـاعة. وقبـل دخـول ذلك القسـم، اكن الزًمـا أن حنصـل ىلع إذن من 
رئيسـة املمرضـات. ويف صبـاح أحـد األيام كّنـا ننتظـر يف الردهة مع 
حـوايل عرشيـن أبًـا وأًمـا قلقـني ىلع أطفاهلـم. وعندمـا لم يُسـمح نلا 
بادلخـول، أدركنـا أن شـيئًا مـا لم يكن ىلع مـا يرام. فرفعت سـماعة 
اهلاتف ألتصل باملسـؤولني داخل القسم نفسـه لاستفسار. فأجابتي 
املمرضـة بقوهلـا إنهـم يواجهـون صعوبة مع أحـد األطفـال وإن علينا 
أن ننتظـر. فأخـرت اآلبـاء واألمهـات اآلخريـن، فشـحبت وجوههم. 
وفجـأة انفتـح ابلـاب املتأرجـح ىلع مرصاعيه وخـرج الطبيب والقس 
امللحـق باملستشـى. فتحدثـا إىل أب وأم يقفـان مقابلنـا. فانفجـرت 
اإلرشـاد. غرفـة  إىل  فـوًرا  واألم  األب  وأدخـل  فـوًرا.  باكيـة  األم 
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ــا  ــر، ســمح نلــا مجيًع وبعــد وقــت قصــر مــن هــذا املشــهد املؤثّ
ــا عنــد  ــا واقًف بزيــارة أطفانلــا. وعندمــا دخلنــا القســم، الحظنــا طبيبً
ــع  ــنة، واذلي خض ــرشة س ــي ع ــن االثن ــل اب ــا. اكن الطف ــر ابنتن رسي
لعمليــة جراحيــة يف ذلــك الصبــاح، ابــن الرجــل واملــرأة الذليــن 
رأيناهمــا يف اخلــارج. وعندمــا نظرنــا إىل جهــاز مراقبــة القلــب، رأينــا 

ــض. ــود نب ــر إىل وج ــتقيٌم ال يش ــٌط مس ــه خ أن

ــت  ــي وقل ــد زوج ــكُت بي ــن، فأمس ــني الريري ــف ب ــا نق كّن
ــا  ــوع ي ــم يس ــدك باس ــا آيت ض ــاح: »أن ــن بإحل ــض، لك ــوت منخف بص
ــة  ــك اللحظ ــتيقظت يف تل ــان.« واس ــذا امل ــود يف ه ــوت املوج روح امل

ــا. ــا إيله ــا انتباهن هن ــة، فوجَّ ــة إىل عناي ــت يف حاج ــي اكن ــا ال ابنتن

يف ايلــوم اتلــايل، وبينمــا كنــت أســر يف الردهــة، رأيــت وادل 
الطفــل تعلــو وجهــه ابتســامة. فتوقفــت وســأتله عّمــا حصــل. فقــال يل 
يف دهشــة: »لــم يعِطــي األطبــاء أي أمــل يف شــفاء ابــي، غــر أن احلــال 
تبــّدل تماًمــا دون مقدمــات ودون ســبب. فــي هــذا الصبــاح اعتــدل يف 

جلســته وأشــار إيّل بإبهاميــه كعامــة انتصــار!

نعــرف أنــا وزوجــي أن اهلل حــرر ذلــك الصــي مــن روح املــوت. 
ونشــكر اهلل ألننــا عرفنــا مــا اكن ينبــي أن نفعــل!

متييز السبب: طبيعي أم شيطاين!

ــة الــي تهاجــم  حتدثــت يف الفصــول الســابقة عــن األرواح الاذب
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ــن  ــا م ــواًع خمتلًف ــا وروث يف اعم 1994 ن ــا أن ــاس. اخترن ــان انل أذه
ــراض  ــن األم ــلة م ــا سلس ــد أن حاربن ــة. فبع ــن أرواح اكذب ــوم م اهلج
الرئيســية لعــدة ســنوات، تلّقــت روث لكمــة مــن الــرب: »انتــى وقــت 
مرضــك!« وبعــد عــدة أســابيع، ويف يــوم خصصنــاه للصــاة والصــوم، 
هاجــم األلــم روث يف لك جــزء مــن أجــزاء جســمها، مــن رأســها حــى 

ــا رب، ليــس مــرة أخــرى!« قدمهــا، فقالــت: »أرجــوك ي

ــف أو  ــلم للضع  نستس
ّ
ــنوات أال ــر الس ــا وروث ىلع م ــا أن تعلّمن

العجــز، بــل أن نتمســك بوعــود اهلل. فقالــت يل: »أعــرف أين سأحتســن 
لــو اكن بمقــدوري أن أعبــد الــرب، لكــن ليســت دلّي القــوة الازمــة. 
هــل لــك أن تشــغل رشيــط العبــادة الــرويس اذلي ســّجلناه يف املؤتمــر 

ــه سيســاعدين. ــاه يف موســكو يف الســنة املاضيــة؟ أعتقــد أن اذلي أقمن

ــريخ.  ــدأت تس ــا ب ــوم، وعندم ــة انل ــاط غرف ــت روث ىلع ب اكن
ــة حتــاول أن  ــة – أرواح اكذب ــرب قالــت: »هــذه أعــراض اكذب وتعبــد ال

ــرق وعــد اهلل مــي!« ت

ــًدا باســم يســوع ضــد تلــك األرواح  وعندمــا اختذنــا موقًفــا موحَّ
الرشيــرة، ختلّصــت روث بشــل اكمــل مــن األلــم.

ــا  ــس هل ــياء لي ــاف أش ــة اكتش ــه موهب ــا اهلل يف نعمت ــد أعطان لق
ــخ  ــت إىل املطب ــدم وذهب ــُت ىلع ق ــول روث: »نهض ــي. تق ــر طبي تفس
ألرشب مــاء. وفجــأة نــاداين ديريــك: »تعــايل برعــة!« وعندمــا عــدت 
ــة انلــوم شــهقت! اكنــت الغرفــة لكهــا واحلمــام امللتصــق بهــا  إىل غرف
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يعبقــان براحئــة الــورود كحديقــة غّنــاء. فــان األمــر كأّن الــرب نفســه 
ــادة هل.« ــي إىل األرض يف عب ــت ووج ــاك، فاحنني اكن هن

وجعلنــا اهلل كمــا تقــول روميــة 8: 37: »نــرز مــا يفــوق االنتصــار« 
ــا  ــا اكن دلين ــر مم ــان بأك ــذا االمتح ــن ه ــا م ــاة(، فخرجن ــاب احلي )كت

عندمــا دخلنــاه.

ذّكــرين هــذا االختبــار بمؤمنــني آخريــن نالــوا شــفاًء حقيقيًــا مــن 
الــرب. فوّجــه إبليــس ىلع مــا يظهــر ضدهــم أرواًحــا اكذبــة لي ينســف 
إيمانهــم ويقــي ىلع شــهادتهم. يتوجــب علينــا أن نتســلح بـــ »ِســلََح 

َاِمــَل « لــي نقــدر أن نقــاوم »َمَايـِـِد إِبْلِيــَس« )أفســس 6: 11(.
ْ
اهللِ ال

ــه  ــارش، أن ــل الع ــت يف الفص ــا قل ــد، كم ــي أن أؤك ــه ينب ــر أن غ
ليســت لك األمــراض ناجتــة عــن أرواح رشيــرة. إذ لكثــر مــن 
ــك  ــد تل ــن حتدي ــّد م ــك ال ب ــرى. ذلل ــة أخ ــباب طبيعي ــراض أس األم

ــارش. ــل مب ــات بش ــببها ادلايمونيون ــي تس ــراض ال األم

ــالة األوىل إىل  ــن الرس ــرش م ــاين ع ــاح اثل ــس يف األصح ــر بول يذك
ــة  ــدس متاح ــروح الق ــة لل ــب خارق ــع مواه ــوس تس ــي كورنث مؤم
ــاعدانا ىلع  ــن أن تس ــان يمك ــا موهبت ــن بينه ــد م ــني. وتوج للمؤمن
حتديــد األرواح الرشيــرة: وهمــا حســب انلــص ايلونــاين احلــريف »لكمــة 

ــني 8 و 10(. ــر اآليت ــيات أرواح« )انظ ــة« و »تمي معرف

قّدمــت هنــا ترمجــة حرفيــة هلذيــن اتلعبريــن ألن انلــّص األصــي 



 303

 أرواح املرض والضعف

يشــر إىل لك لكمــة معرفــة خاصــة منفــردة، ولك تميــي منفرد لــل روح. 
ــر  ــاج للتفك ــة، ال كنت ــارق للطبيع ــتوى خ ــان ىلع مس ــل املوهبت وتعم

اتلحليــي أو اذلاكء الطبيعيــني.

يقول اكتب الرسالة إىل العرانيني يف 4: 12:

يْــِن،  ْمــَى ِمــْن ُكِّ َســْيٍف ِذي َحدَّ
َ
ــٌة وَأ

َ
ال »َكَِمــَة اهللِ َحيَّــٌة َوَفعَّ

ٌة  َ ــزيِّ ــاِخ، َوُمَم ِمَخ
ْ
ــِل َوال َمَفاِص

ْ
وِح َوال ــرُّ ــِس َوال ــَرِق انلَّْف  َمْف

َ
ــٌة إىِل

َ
وََخارِق

ــِه.« ِ ــِب َونِيَّات
ْ
َقل

ْ
ــَاَر ال

ْ
ف
َ
أ

هــذا هــو انلــوع مــن ابلصــرة اذلي يمكــن أن يــأيت مــن خــال 
ــن  ــورة م ــر منظ ــق غ ــراق مناط ــادرة ىلع اخ ــي ق ــة. ف ــة معرف لكم
ــاك.  ــة هن ــرة القابع ــوة الرشي ــة الق ــف هوي ــرء وتكش ــخصية امل ش
واغبًلــا مــا يــأيت اإلعــان يف شــل لكمــة واحــدة أو شــبه مجلــة تنطبــع 
يف ذهــن الشــخص اذلي يمــارس خدمــة اتلحريــر. وقــد يكــون الــروح 
د بهــذه الطريقــة اتلهــاب غشــاء القولــون املخــايط،  الرشيــر اذلي حيــدَّ

ــان. ــخصية، أو الرط ــام الش ــو، أو انفص ــاح، أو الرب أو الُكس

ــارق  ــل خ ــر بش ــروح الرشي ــود ال ــن وج ــا ال يُعل ــه ربم ــر أن غ
بالــرورة. فقــد حيــدث ذلــك أثنــاء املســار العادي لإلرشــاد الشــخيص، 
بطريقــة مماثلــة تللــك الــي يســتخدمها الطبيــب يف تشــخيص املــرض 
مــن األعــراض الــي يصفهــا املريــض. ويقــّدم هــذا الفصــل والفصــول 
ــراض  ــر األع ــض أك ــا بلع ــواًع م ــامًا ن ــًحا ش ــابقة مس ــعة الس التس
ــًا  ــك اعم ــدت أن هنال ــد وج ــرة. وق ــاط األرواح الرّشي ــيواًع لنش ش
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مفيــًدا جــًدا، أال وهــو أن حنــّدد، إن اكن ذلــك ممكنًــا، حلظــة الضعــف أو 
ــروح الرّشيــر. ــه ال موطــن الضعــف اذلي دخــل من

ــات  ــون ادلايمونيون ــا أن تك ــن به ــرى يمك ــة أخ ــد طريق توج
أســبابًا تســهم يف نشــوء املــرض. حتدثــت يف الفصــل اتلاســع عــن أرواح 
ــا   أنه

ّ
ــًا، إال ــرض فع ــبب امل ــا ال تس ــع أنه ــلبية. وم ــاالت الس االنفع

يمكــن أن تنتــج يف نظــرة ذهنيــة تفتــح ابلــاب أمــام املــرض أو تمنــع 
ــة  ــني األمثل ــن ب ــان. وم ــفائهم باإليم ــول ىلع ش ــن احلص ــخاص م األش
ىلع مثــل هــذه األرواح االنفعايلــة الســلبية الرفــض، واخلــوف، واألىس، 
ــل هــذه  ــة األمــل، وايلــأس. ويف مث ــاط، وخيب وعــدم الغفــران، واإلحب
ــل  ــلي قب ــروح الس ــرد ال ــروري اعدة ط ــن ال ــون م ــاالت، يك احل

ــدي. ــفاء اجلس ــة الش ــم خدم ــي إىل تقدي الس

لــم أذكــر ســوى حــاالت قليلــة مــن تلك الــي رأيــت فيها ســلطان 
ــف أو  ــرض والضع ــد أرواح امل ــة ض ــة عظيم ــتخدم بفاعلي ــيح يُس املس
العجــز. لكــي مــا زلــت أنــدم ىلع املــّرات الكثــرة الــي لــم أتّبــع فيهــا 
نهــج يســوع العــدواين )املبــاِدر( ضــد مثــل هــذه األرواح. تعلّمــت أن 
ــتمًرا ىلع اهلل  ــا مس ــاًدا يوميً ــب اعتم ــتوى يتطل ــذا املس ــرُّك ىلع ه اتلح
 دائًمــا عليــه يف اتلميــي وممارســة الســلطان. ويف هــذه اخلدمــة 

ً
واتــكاال

ُك الَ 
ُ
يتوجــب علينــا أن نؤكــد مــع بولــس الرســول أننــا »بِاإِليَمــاِن نَْســل

ِعَيــاِن.« )2 كورنثــوس 5: 7(.
ْ
بِال
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التحرر من تصلُّب متعدد وجلطة

ــخصني  ــاه لش ــني لانتب ــني ملفت ــل بروايت ــذا الفص ــأختم ه س
ــادم  ــن خ ــة األوىل يه م ــف. والرواي ــرض أو ضع ــن أرواح م ــررا م حت

ــة: ــة أمريكي ــي يف كنيس ــر رس غ

ــني،  ــو ج ــمها ه ــل إن اس ــتنا، ونلق ــن كنيس ــرأة م ــت ام أصيب
بتصلُّــب متعــدد )MS(. ســمعت جــني تعليًمــا حــول اإليمــان، 
وطابلــت بالشــفاء، وحتســنت بشــل هائــل. لكنهــا ظلــت تعــاين مــن 
أعــراض وتتعــر ويه واقفــة ىلع قدميهــا. شــهدت عــن شــفائها أثنــاء 
خدمــة كنيســة، لكنهــا قالــت: »مــا زلــت أتعــر بعــض الــيء، وأنــا 

ــر. ــاج إىل يشء آخ ــي أحت ــرف أن أع

جــاءت جــني وأختهــا إيلنــا للصــاة مــن أجلهــا يف حــوايل اثلانيــة 
ــت لك  ــا صل ــت إنه ــام. وقال ــد األي ــر أح ــد ظه ــن بع ــف م وانلص
الصلــوات الــي تعلّمتهــا مــن أجــل احلصــول ىلع اتلحــرر. ثــّم رشعنــا 
ــر  ــت أك ــة روح. وكن ــن مئ ــل ع ــا ال يق ــني م ــمَّت ج ــل. س يف العم
 مــن أن أعّدهــا. تذكــرُت بعضهــا، لكــن لــم أتذكرهــا لكهــا. 

ً
انشــغاال

ــاًء. ــع مس ــة والرب ــى السادس ــة ح ــاعة اثلاثل ــن الس ــا م وعملن

 
ً

توقعـُت أن يكـون هناك روح تصلّب متعـدد )MS(، لكنها بدال
مـن ذلك سـّمت أرواًحا لل األعراض: اتلعب، اتلعـر، االرتعاد، ابلاء، 
انلحيـب، انلـدب، العـى، الصمم، اخلنـق، االختنـاق، الرودة، الشـلل، 
اخلـدر، العـذاب، اإلعيـاء، الكسـل، الصـداع، وجـع األذن، وغر ذلك!
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وعندما صلّينا، أمسـكت جبسـدها لك إظهارات اتلصلّب املتعدد 
)MS(، مانعـًة إياهـا مـن الوقوف. وقالـت أيًضا أنها حتـس باخلدر يف 
مجيـع أجزاء جسـمها. ومع خروج األرواح، اكنت ختـرين أي جزء من 
جسـمها بـدأ يغمره إحسـاس بادلفء ويعـود إيله اإلحسـاس العادي.

حتــررْت حــى خرصهــا، ثــم ركبتيهــا وســاقيها. ثــم قالــت: »ابلقيــة 
موجــودون يف قــدم.« خلعــت حذاءهــا فــان هنالــك إحســاس 
باتلصلُّــب والــرودة يف قدميهــا. واكنــت خترنــا لكمــا اغدر أحــد األرواح 
ــع  ــان فقــط يف إصب ــت: »يوجــد اآلن اثن ــا. وأخــًرا قال ــرة قدميه الرشي
قــدم الكبــرة.« ال أتذكــر الــروح األول، لكــن اثلــاين اكن »اتّلذمــر.« 
وعندمــا اغدر بــدأت تقفــز وترقــص يف أحنــاء الغرفــة. فتحــررت جــني 

.)MS( ــب املتعــدد ــن اتلصلُّ  م
ّ

بشــل لك

أّمــا روايــة اتلحريــر األخــرى امللفتــة لانتبــاه فتــأيت مــن اكرز مــن 
ــدا هل خدمــة دويلة: نيوزيلن

ــايت، يف  ــاء اجتمــاع يف اكتي ــران مــن اعم 1992، وأثن يف شــهر حزي
نيوزيلنــدا، لفــت الــرب نظــري إىل امــرأة جــاءت إىل الكنيســة بعازين. 

وعندمــا دعوتهــا إىل الصعــود إىل املنــر، صعــدت ادلرج بصعوبــة.

ــاب  ــن اتله ــاين م ــت تع ــدة. اكن ــع بش ــت تتوج ــا اكن ــت إنه قال
مفاصــل العظــم، ومــن مشــلة يف ادلورة ادلمويــة يف قلبهــا، باإلضافــة 
إىل معاناتهــا مــن الســّكري مــدة 41 ســنة. وأصيبــت أيًضــا جبلطــة بعــد 
ــر اجلانــب األيــر  ــك. وقــد تأث أن مــات زوجهــا قبــل ســنتني مــن ذل
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ــل  ــة بش ــادرة ىلع الكتاب ــن ق ــم تك ــرج. ول ــت تع ــمها. واكن ــن جس م
ســليم واعجــزة عــن املحادثــة. أحّبــت الرنيــم، لكــن حنجرتهــا اكنت 
منقبضــة. وأضافــت أنهــا اكنــت تعــاين يف شــبابها مــن مشــالك يف دورتها 
ــرشة. ويف  ــة ع ــن الرابع ــاض يف س ــة إجه ــرت أول عملي ــهرية. وأج الش

وقــت الحــق أجــرت عمليــات إجهــاض أخــرى.

أمــرت لك روح يؤثــر فيهــا أن خيــرج، خاصــة روح اجللطــة. وبعــد 
ــرح.  ــن ىلع امل ــزل ادلرج م ــا ويه ت ــض تقريبً ــت ترك ــايت، اكن ص
ــألت  ــا امت ــا أنه ــّبح اهلل، واكن واضًح ــواء ويه تس ــا يف اهل ــت يداه واكن

ــروح القــدس. مــن ال

ــن اعم  ــران م ــن حزي ــرش م ــع ع ــنوات، ويف الراب ــاث س ــد ث وبع
1995، جــاءت إىل اجتمــاع آخــر يف بــدة جمــاورة وشــهدت بمــا حــدث.

عندمــا رجعــت إىل مقعدهــا يف اكتيــايت، أخرتنــا بأنهــا أحّســت 
ــا  ــدها كم ــات يف جس ــايل رجرج ــبوع اتل ــرت يف األس ــفاء اهلل. اخت بش
لــو أن شــيئًا اكن يدخــل وخيــرج. واآلن صــارت تقــدر أن تــزل وتصعــد 
ــأن  ــت ب ــة. وأحس ــدرة ىلع الكتاب ــا الق ــتعادت أيًض ــا. واس ادلرج ركًض
اجلانــب األيــر مــن جســمها قــد شــي تماًمــا مــن آثــار اجللطــة، بما يف 
ذلــك عينهــا. وبعــد ثــاث ســنوات لــم يســتطع األطبــاء أن جيــدوا أثــًرا 

للســكري اذلي اعنــت منــه مــدة 41 ســنة.

وممــا ال شــك فيــه أنهــا نالــت معجــزة عندمــا ُطــردت قــوة األرواح 
ــرة منها. الرشي
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الفصل احلادي والعشرون
اإلعداد للتحرير

ــى اآلن  ــاب ح ــذا الكت ــول ه ــك لفص ــَت دلى قراءت ــا أدرك ربم
أنــه توجــد أرواح رشيــرة اعملــة فيــك. لــم تكــن يف مــا مــى تفهــم 
الضغــوط الــي كنــت حتتملهــا، لكنــك رصت اآلن قــادًرا ىلع حتّديهــا. 
ــل هــذه الضغوط بشــل ســلي. فشــكًرا هلل! فلســت جمــًرا بعــد ىلع حتمُّ

ر وإىل  ــرُّ ــود إىل اتلح ــي تق ــق ال ــل الطري ــذا الفص ــأريك يف ه س
ــرز  ــًرا ألن حت ــت مضط ــي: لس ــا ي ــو م ــع ه ــر الرائ ــار. وال االنتص
االنتصــار نلفســك. يمكنــك أن تدخــل إىل ذلــك االنتصــار اذلي أحــرزه 

ــه. ــه وقيامت ــك بموت ــن أجل ــل م ــوع بالفع يس

دفــع يســوع ىلع الصليــب اجلــزاء الامــل وانلهــايئ جلميــع خطايــا 
ــة  ــرق. اكن محــل اهلل اذلي محــل خطي البــرش يف لك عــرص ومــن لك ِع
ــون أن  ــنّي اهلل للك ــوات ب ــن األم ــه م ــا 1: 29(، وبقيامت ــم )يوحن العال
عداتلــه قــد تّمــت بشــل اكمــل ونهــايئ بالكّفــارة الــي صنعهــا يســوع 

مــن أجلنــا.

ــوايف اذلي  ــايف ال ــاس ال ــك يه األس ــن أجل ــيح م ــة املس إن ذبيح
ــا  ــّوة وّجهه ــن لك ق ــل م ــرر اكم ــب بتح ــه أن تطال ــك ىلع أساس يمكن
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ــتكون  ــان، س ــرصف باإليم ــذا وتت ــدرك ه ــا ت ــّدك. وحامل ــس ض إبلي
ــا  ِي ُيْعِطيَن

َّ
ًرا ِهللِ ال

ْ
ــك ــس: »ُش ــول بول ــع الرس ــول م ــادًرا ىلع أن تق ق

ــوس 15: 57(. ــيِح.« )1 كورنث َمِس
ْ
ــوَع ال ــا يَُس َن ــَة بَِربِّ َب

َ
َغل

ْ
ال

إذا قـررت املطابلـة نلفسـك باتلحريـر اذلي وّفـره اهلل لك، فإن 
دليك خيارين: أن تسى للحصول ىلع اتلحرير باالستعانة براعيك أو 
بإخوتك املؤمنني، أو أن تلجأ إىل الرب بشـل مبارش من أجل العون.

ــرى  ــة أخ ــة أو خدم ــول إىل كنيس ــة الوص ــك إماني ــت دلي إن اكن
ــن  ــر أن م ــا. غ ــول ىلع عونه ــَع إىل احلص ــاعدتك، فاس ــتعدة ملس مس
ــاب  ــون بالكت ــون ومؤمن ــون خُمِلص ــم مؤمن ــد أنه ــروري أن تتأك ال
ــع األرواح  ــل م ــن يف اتلعام ــو متضمَّ ــا ه ــون م ــم يفهم ــدس وأنه املق
الرشيــرة. فــإذا فاحتتهــم حباجتــك كمؤمــن باملســيح واكتشــفت أنهــم ال 
يؤمنــون بإمانيــة وجــود روح رشيــر يف مؤمــن، فمــن الواضــح عندئــذ 

ــوا مــن مســاعدتك. ــن يتمّكن أنهــم ل

ــات املتحــدة رســائل  ــا يف الوالي وحنــن نتلــى باســتمرار يف مكتبن
مــن أشــخاص صــاروا يدركــون حاجتهــم إىل حتريــر مــن أرواح رشيــرة، 
ــم  ــا يف منطقته ــة م ــا أو خدم ــة م ــويص بكنيس ــا أن ن ــون إيلن ويطلب
ــان ال  ــب األحي ــا يف أغل ــف أنن ــن املؤس ــاعدهم. وإن م ــن أن تس يمك
نعــرف أي شــخص يمكننــا أن نوجههــم إيلــه براحــة ضمــر. ويذّكرنــا 

هــذا بمشــهد يف خدمــة يســوع:

 َكنـُـوا ُمْنَِعِجــنَي َوُمْنَطرِِحــنَي 
ْ
ْيِهــْم، إِذ

َ
َ َعل ـَـنَّ

َ
ُُمــوَع حت ى اجلْ

َ
ــا َرأ مَّ

َ
»َول
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َة 
َ
َفَعل

ْ
ثرٌِي َولِكــنَّ ال

َ
ََصــاُد ك ــاَل تِلَلَِميِذهِ:"الْ

َ
َهــا. ِحينَئـِـٍذ ق

َ
َغَنــٍم الَ َراِعَ ل

َ
ك

 َحَصاِدهِ".«
َ

ــًة إىِل
َ
ْن يُْرِســَل َفَعل

َ
ََصــاِد أ ُبــوا ِمــْن َربِّ الْ

ُ
اْطل

َ
ــوَن. ف

ُ
لِيل

َ
ق

)مى 9: 38-36(

ين  إن خدمة اتلحرير ميدان حصاد حيتاج إىل فعلة كثرين مَعِدّ
إعـداًدا مائًما. وهلذا فـأين أدرك أن كثرين ممن يقرأون هذا الكتاب 
ربمـا يفتقـرون إىل أي مصدر عـون برشي يمكنهـم أن يلجأوا إيله. 
لكـن شـكًرا هلل ألن الطريق مفتوحة دائًمـا إىل ذاك اذلي هو وحده 
ر: يسـوع! إن قررت أن تأخذ هذا املسـار، فـي ما يي خطوات  املحـرِّ
ر واالنتصـار الذليـن حتتاجهما: تسـع يمكـن أن تقـودك إىل اتلحـرُّ

اخلطوة األوىل: أّكد إيمانك الشخيص باملسيح

اخلطوة اثلانية: انكر أمام اهلل

اخلطوة اثلاثلة: اعرف بأية خطايا تعرفها

اخلطوة الرابعة: تُب عن مجيع خطاياك

اخلطوة اخلامسة: سامح لك املسيئني إيلك

اخلطوة السادسة: انفصل عن لك ممارسة سحرية ولك ديانة زائفة

اخلطوة السابعة: استعد لانعتاق من لك لعنة ىلع حياتك

اخلطوة اثلامنة: قف إىل جانب اهلل

اخلطوة اتلاسعة: اطرد الروح الرشير
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ــك  ــة شــخصية ل  أن تتأكــد مــن وجــود عاق
ً

مــن الــروري أوال
مــع اهلل. فــإذا لــم تكــن متأكــًدا حــى اآلن أنــك ابــن هلل مولــود ثانيــة، 
ــك  ــذ يمكن ــيح، عندئ ــة املس ــال ذبيح ــن خ ــرت م ــاك ُغف وأن خطاي
باتِّباعــك هــذه اخلطــوات أن تدخــل يف عاقــة شــخصية مبــارشة بــاهلل 
بصفتــه أبـًـا لــك. لكــن إن اكنــت لــك بالفعــل عاقــة شــخصية بــاهلل، 
فــإن مــرورك بهــذه اخلطــوات ســيقّوي إيمانــك ويعطيــك أساًســا كتابيًــا 

متينًــا يمّكنــك مــن العــون اذلي حتتاجــه منــه.

فاقـرأ بـكل عنايـة اخلطـوات التسـع يف هـذا الفصـل خطـوة 
فخطـوة إىل أن تتأكـد أنـك تفهـم تماًمـا كاًّ منهـا. وسـأقدم لـك يف 
الفصـل اثلـاين والعرشيـن صيغة صاة يمكنـك بواسـطتها أن تطالب 
رك مـن لك مهامجـات األرواح الرشيـرة. واعلـم أنـك ال تكون  بتحـرُّ
 عندما تكون عاقتك معه سـليمة وتسـلك يف 

ّ
حمميًـا بـدم يسـوع إال

طاعتـه، كمـا قلنا يف الفصل السـادس عـرش. وهلذا يتوجـب أن تتأكد 
مـن أنـك صلّيت باإليمان قبـل أن تبـدأ املعركة مـع األرواح الرشيرة.

اخلطوة األوىل: أّكد إميانك الشخصي باملسيح

َهَنتـِـِه« كمــا تقــول 
َ
يســوع املســيح هــو »َرُســوَل اْعِرَافَِنــا َوَرئِيــَس ك

ــول  ــي »ق ــراف« تع ــة إىل »اع ــة املرمج ــة العري ــني 3: 1. اللم عراني
ــه  ــا فعل ــول عم ــا نق ــذا فإنن ــة ىلع...« وهل ــه...« أو »املوافق ــيء نفس ال
يســوع مــن أجلنــا نفــس مــا يقــوهل الكتــاب املقــدس. فنحــن جنعــل 
ــن  ــوع م ــرص يس ــن ن ــن نعل ــة اهلل. وحن ــع لكم ــق م ــا يتف كام أفواهن
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أجلنــا بطريقــة جريئــة وشــخصية. فعندمــا نفعــل ذلــك، فإننــا نناشــد 
ــام اهلل  ــا أم ــر احتياجن ــفعية أن حُي ــه التش ــا يف خدمت ــس كهنتن رئي

ــا. ــن أجلن ــماء م ــلطان الس ــذا لك س ــني به اآلب، ُمْطِلق

اخلطوة الثانية: انكسر أمام اهلل

رِبِيَن، 
ْ
ُمْسَتك

ْ
»اهللَ ُيَقاوُِم ال

ُمَتَواِضُعوَن َفُيْعِطيِهْم نِْعَمًة.
ْ
ا ال مَّ

َ
وَأ

َقِويَِّة ...«        )1 بطرس 6-5:5(
ْ
َْت يَِد اهللِ ال  َفَتَواَضُعوا حتَ

نا ولــن نتمكــن  ــه ســيصدُّ ــاء، فإن ــا إىل اهلل بنظــرة كري إذا اقربن
ــب أن  ــاه اهلل جي ــوة األوىل جت ــإن اخلط ــذا ف ــه. وهل ــول إيل ــن الوص م

ــك!« ــاج إيل ــول هلل: »احت ــع، أن نق ــون اتلواض تك

ال يعــرض اهلل أبــًدا علينــا أن جيعلنــا متواضعــني. فهــو يضــع هــذه 
ــا اهلل، 

ّ
املســؤويلة، عــر الكتــاب املقــدس، علينــا حنــن. يمكــن أن يذنل

ــا. لكــن اتلواضــع هــو عمليــة  وهــو مضطــر إىل أن يفعــل هــذا أحيانً
نقــوم بهــا حنــن. لكــن إذا  كنــا مســتعّدين ذللــك، فســيقّدم نلــا اهلل 

انلعمــة الازمــة.

عندمـا نسـى إىل اتلحرر مـن األرواح الرشيـرة، ربما نصل إىل 
مرحلة نضطر عندها إىل االختيار بني الكرامة واتلحرر. فإذا صارت 
الكرامة أكر أهمية من اتلحرر، ال نكون قد تُبنا حًقا عن كريائنا.
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ــدة، ويه  ــات املتح ــوب الوالي ــب يف جن ــة طبي ــي زوج ــت م تقدم
ســيدة أرســتقراطية مــن الطــراز القديــم. قالــت يل: »ســيد برنــس، إذا 
كنــُت قــد فهمتــك ىلع حنــٍو ســليم، فإنــي حــني أســى إىل اتلحــرر ىلع 

ــرصاخ!« ــد ينتــي يب األمــر إىل ال ــه، ق انلحــو اذلي تصف

أجبت: »نعم هذا ممكن.«

قالــت: »لكنــي تربيت ىلع مبــدأ يمنع أن ترصخ ســيدة أمام انلاس.«

قلــُت هلــا: »حســنًا. نلفــرض أنــك كنــِت تغرقــني يف نهــر، وخطــر 
ببالــك أنــه ربمــا يكــون شــخص ىلع الضفــة يمكنــه أن ينقــذك. فهــل 

ستتمســكني بســلوكك كســيدة فــا ترصخــني؟«

وبطبيعة احلال، لم أحتج أن أقول هلا املزيد.

ا الختــاذ  ا للتواضــع، فلــن تكــون مســتعدًّ فــإذا لــم تكــن مســتعدًّ
ــوات اتلايلة. اخلط

اخلطوة الثالثة: اعترف بكل خطية تعرفها

ال يُلــزم اهلل نفســه يف أي موضــع يف الكتــاب املقــدس بــأن يغفــر 
خطايــا لــم يتــم االعــراف بهــا. أّمــا بالنســبة لذليــن يعرفــون، فوعــده 
ــا  َ ــَر نلَ ــتَّ َيْغِف ــنٌي واََعِدٌل، َح ِم

َ
ــَو أ ــا َفُه ــا ِبََطايَانَ َن

ْ
ــح: »إِِن اْعَرَف واض

ــٍم.« )1 يوحنــا 1: 9(. اهلل أمــني ألنــه وعــد. 
ْ
َرنَــا ِمــْن ُكِّ إِث َخَطايَانَــا َويَُطهِّ

ــا. وهــو اعدل ألن يســوع قــد دفــع بالفعــل جــزاء خطايان



 315

اإلعداد للتحرير

ــا يف مــا يتعلــق  ــة تزعجــك، فكــن صادقً ــة معّين إذا اكنــت خطي
ــم  ــدة املســتخدمة يف عل ها بأحــد تلــك األســماء املعق ــمِّ ــك. ال تَُس بذل
انلفــس. فمعظــم األســماء املعطــاة خلطايانــا األساســية مجيلــة وجّذابــة. 
 عندمــا نقــّر بهــا بصفتهــا خطايــا. وهــو ال يعــد أبــًدا 

ّ
وال يغفرهــا اهلل إال

بــأن يغفــر »مشــالك«.

ها  ــمِّ ــد، س ــاأللك الزائ ــق ب ــلة« تتعل ــن »مش ــاين م ــت تع ــإذا كن ف
ها شــهوة. وإذا اكنــت  باســمها: خطّيــة الرشاهــة. وإذا اكنــت شــهوة، فســمِّ

ها كذلــك. ها حقــًدا. وإذا اكنــت نميمــة، فســمِّ حقــًدا، فســمِّ

تذكــر أيًضــا أنــك عندمــا ختــر اهلل بأســوأ األشــياء عــن نفســك، 
ــا.  ــره به ــل أن خت ــا قب ــا لكه ــرف عنه ــد اكن يع ــه. فق ــك ال تصدم فإن

ــك! ــه ال يــزال حيّب وفضــًا عــن هــذا، فإن

أرشت فـــي الفصــل اثلالــث عــرش إىل حتذيــر اهلل مــن أنــه يفتقــد 
ــر         ــع )انظ ــث والراب ــني اثلال ــى اجليل ــم ح ــي أبنائه ــاء فـ ــوب اآلب ذن
ــا  ــك خطاي ــك. ال جتعل ــذا ىلع حاتل ــق ه ــد ينطب ــروج 20: 3-5(. وق خ
ــك  ــا. ذلل ــن عواقبه ــاين م ــك تع ــا جتعل ــن ربم ــا، لك ــافك مذنبً أس
ــافك.  ــا أس ــة ارتكبه ــة خطي ــن أي ــرأ م ــرف وتت ــأن تع ــك ب أنصح
ينطبــق هــذا ىلع حنــو خــاص ىلع أي اشــراك هلــم يف املمارســات الوثنيــة 

ــة. ــات الزائف ــحرية أو ادليان الس

غــر أنــه ليــس مــن احلكمــة االنغمــاس يف حتليــل لــذلات. 
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فاســرِخ وَدِع الــروح القــدس حُيــر إىل ذاكرتــك خطايــا معّينــة ينبــي 
ــك. ــو معين ــه ه ــر أن ــا. وتذكَّ ــرف به أن تع

اخلطوة الرابعة: تـُب عن مجيع خطاياك

ــه  ــد ذات ــذا يف ح ــن ه ــاك، لك ــرف خبطاي ــروري أن تع ــن ال م
ــُم  ــْن يَْكُت ــا. »َم ــوب عنه ــا أن تت ــك أيًض ــب علي ــر اكٍف. إذ يتوج غ
ــال 28: 13(.  ــُم.« )أمث ــا يُرَْح َه

ُ
ك ــا َويَْرُ ــرُّ بَِه ــْن يُِق ــُح، َوَم ــاهُ الَ َيْنَج َخَطايَ

 أن تعــرف خبطايــاك ثــم تركهــا. ويعــي تركهــا أن 
ً

يتوجــب عليــك أوال
ــا. تبتعــد عنهــا لكّيًّ

ــال يل شــاب مــرة: »أعتقــد أن دلي روح شــهوة، لكــي أســتمتع  ق
ــه؟« بالشــهوة. فهــل تعتقــد أن اهلل ســيحررين من

أجبــت: »بالطبــع ال! فــاهلل حيررنــا مــن أعدائنــا، ال مــن أصدقائنــا. 
لكــن إذا كنــت مســتعًدا جلعــل صديقــك عــدًوا لــك، عندئــذ يمكنك 
أن تطلــب إىل اهلل أن حيــررك. جيــب أن تطلــب منــه أن يســاعدك يف أن 

تكــره اخلطيــة الــي يكرههــا اهلل.«

ــخصية  ــؤويلتك الش ــل مس ، أن تقب
ً

ــن. أوال ــة أمري ــن اتلوب تتضم
ــر: أب أو  ــخص آخ ــف ش ــي خل ــك أن ختت ــا يمكن ــه. ف ــا فعلت ىلع م
ــي  ــور ال ــؤويلة األم ــا مس ــه أو حتّمله ــادم، تلحّمل ــة أو خ زوج أو زوج
فعلتهــا أنــت. وال يمكنــك أن تلــوم األرواح الرشيــرة ىلع خطيتــك، بــل 
ــا، جيــب أن تتخــذ  ينبــي أن تقــول: أنــا مذنــب، وأنــا أقــر بذلــك. ثانيً
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ــأي شــل  نفــس املوقــف اذلي يتخــذه اهلل مــن خطيتــك. ال حتــاول ب
مــن األشــال أن تقلــل مــن قدرهــا أو أن جتــد هلــا عــذًرا. اكرْههــا كمــا 

يكرهــا اهلل! عندئــذ لــن تعــود للخطيــة قــوة عليــك.

اخلطوة اخلامسة: سامح كل املسيئني إليك

رّسخ يسوع يف مرقس 11: 25-26 قانونًا روحيًا ثابتًا:

ٌء،  ــٍد َشْ َح
َ
ــْم ىلَعَ أ ُك

َ
ــُروا إِْن َكَن ل ِف

ْ
اغ

َ
ــوَن، ف

ُّ
ــْم تَُصل ْفُت

َ
ــَت َوق »َوَم

ــْم 
َ
ــْم. َوإِْن ل الَتُِك ــَماَواِت َزّ ِي يِف السَّ

َّ
ــُم ال

ُ
بُوك

َ
ــا أ يًْض

َ
ــْم أ ُك

َ
ــَر ل ــَكْ َيْغِف ِ ل

ــْم.« الَتُِك ــا َزّ يًْض
َ
ــَماَواِت أ ِي يِف السَّ

َّ
ــُم ال

ُ
بُوك

َ
ــْر أ ــْم الَ َيْغِف ْنُت

َ
ــُروا أ َتْغِف

ــا أن  ــا، يتوجــب علين ــا نرغــب يف أن يغفــر نلــا اهلل خطايان إذا كن
ــا. ــن أخطــأوا إيلن نغفــر دون رشوط ألوئلــك اذلي

ــول  ــوع ح ــل اذلي رواه يس ــرش املث ــن ع ــل اثلام ــرت يف الفص ذك
ــم يســامح رفيقــه  ــه ل العبــد اذلي ســاحمه ســّيده بَِديــن هائــل، غــر أن
بَِديــن تافــه )انظــر مــى 18: 23-25(. عندمــا نضــع يف اعتبارنــا 
ر بثمــن، واذلي نديــن بــه هلل بســبب اخلطايــا الــي  يــن اذلي ال يقــدَّ ادلَّ
ارتكبناهــا ضــده، فــإن أكــر َديــن يديــن بــه شــخص آخــر نلــا، يعتــر 

ــه. ــة ب ــا جــًدا باملقارن تافًه

ــلَّم  ــده يه أن يس ــّيد ىلع عب ــا الس ــي أنزهل ــة ال ــت ادلينون فان
ــرش  ــن ع ــل اثلام ــة 14(. ويف الفص ــن« )اآلي ــني« أو »اجلاّدي ب إىل املعِذّ
بــني. فــإذا كنــُت تريــد  شــّبهت نشــاط األرواح الرشيــرة بنشــاط املعذِّ
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أن تتحــرر مــن املعذبــني، يتوجــب عليــك أن تغفــر تماًمــا لــل اذليــن 
ــة. ــة طريق ــك او آذوك بأي ــاءوا إيل أس

ــر أن غفرانــك لشــخص آخــر ليــس مســألة اعطفــة، بــل هــو  تذكَّ
، يتوجــب عليــك أن تتخــذ قــرارًا حازًمــا. ثــم عليــك 

ً
قــرار إرادي. أوال

أن تنطــق بــه: »أنــا أغفــر لفــان الفــاين لك مــا أســاء بــه إيّل. وأختــّى 
عــن لك مــرارة، ولك ســخط، ولك حقــد.«

ــك،  ــن فم ــه م ــك ب ــم نُطق ــك، ث ــرار يف قلب ــاذك للق ــل اخت وجيع
.

ً
ــاال ــران فّع ــل الغف عَم

اخلطــوة السادســة: انفصــل عــن كل ممارســة ســحرية 
وكل ديانــة زائفــة

ــدة  ــض بش ــف أن اهلل يبغ ــرش كي ــع ع ــل الراب ــت يف الفص رشح
أيــة عقيــدة أو ممارســة تضــع شــخًصا آخــر أو شــيئًا آخــر مــان الــوالء 
الامــل والعبــادة القلبيــة اخلالصــة هلل، والــي جتلــب املجــد هل وحده. يف 
مــان مــا يف خلفيــة لك هــذه الفلســفات واألنظمــة الفكريــة األخــرى، 
يقبــع العــدو األول هلل واإلنســان. فــإن أردت أن تقــرب إىل اهلل، فينبــي 

أن ال تتصــل بالشــيطان.

ويشــمل هــذا إزالــة أي يشء يربطــك بــكل ممارســة وثنيــة 
ــذا  ــن ه ــكنك. ويتضم ــان س ــك وم ــن بيت ــة م ــادة زائف ــحرية وعب س
ــل مواضيــع أو  ــة تمّث ــة أعمــال فني الكتــب واتلــذاكرات واتلعاويــذ وأي
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رســوًما أو نقوًشــا تتعلــق بعبــادة زائفــة أو ســحرية. تذّكــر حتذيــر مــوىس 
ــُه. 

َ
ًمــا ِمْثل  تَُكــوَن ُمَرَّ

َّ
 بَيْتـِـَك ِلَــل

َ
بلــي إرسائيــل: »الَ تُْدِخــْل رِْجًســا إىِل

ــة 7: 26(. ــرٌَّم« )تثني ــُه ُمَ نَّ
َ
ــُه أل ــَتْقبُِحُه َوتَْكَرُه تَْس

إن أفضــل طريقــة للتخلُّــص مــن مثــل هــذه األمــور هــو حْرقهــا 
ــر أن هــذه يه الطريقــة الــي اســتجاب بهــا املؤمنــون  إن أمكــن. تذكَّ
باملســيح يف أفســس عندمــا أدركــوا أن كتبهــم الســحرية تربطهــم بقــوة 

األرواح الرشيــرة. فاتَّبــع مثاهلــم!

ــع  ــوًرا، فاقط ــذا ف ــل ه ــك دون أن تفع ــت ظروف ــن إذا حال لك
ــاحنة. ــة س ــرب فرص ــذا يف أق ــتفعل ه ــك س ــًدا هلل بأن وع

اخلطــوة الســابعة: اســتعد لالنعتــاق مــن كل لعنــة 
علــى حياتــك

يف الكتــاب املقــدس الكثــر حــول قــوة الــراكت واللعنــات. فهــو 
يذكرهــا حنــو ســت مئــة مــرة. لكــن العالــم املســييح الغــريب املعــارص 
ــات  ــن املخلَّف ــات م ــار اللعن ــراكت، واعتب ــي ىلع ال ــل إىل الرك يمي
املرتبطــة باخلزعبــات مــن القــرون الوســطى. وهــذا غــر كتــايب وغــر 

واقــي.

أَشــبِّه اللعنــة بظــل أســود ىلع حياتنــا يســد جــزًءا )ىلع األقــل( مــن 
ــا  بــراكت اهلل. ومــن بــني الــراكت الــي يمكــن أن تمنعهــا اللعنــة عّن

الشــفاء اجلســدي واتلحــّرر مــن األرواح الرشيــرة.
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ــي  ــالك ال ــض املش ــة ببع ــنوات قائم ــّر الس ــت ىلع م ــد وضع وق
ــة: ــة اعمل ــود لعن ــادة إىل وج ــر يف الع تش

1( االنهيار العقي أو العاطي

2( األمراض املتكررة أو املزمنة )وخاصة الوراثية منها(

3( العقم، اإلسقاط املتكرر للجنني، ومشالك نسائية أخرى مشابهة

4( انهيار العاقات الزوجية واتلفكك األرسي

5( عدم االكتفاء املادي بشل متواصل

6( اتلعرض املتكرر حلوادث معّينة

7( تاريخ من حوادث االنتحار أو املوت املبّكر أو غر الطبيي

ــاق  ــد اكٍف واٍف لانعت ــايب واح ــاس كت ــُت، أس ــا قل ــد، كم يوج
مــن اللعنــة هــو ذبيحــة يســوع ىلع الصليــب الــي أخــذ بموجبهــا ىلع 
ــم  ــراكت إبراهي ــا ب ــن بدورن ــرث حن ــي ن ــتحقها، ل ــة نس ــه لك لعن نفس
اذلي باركــه اهلل يف لك يشء )انظــر تكويــن 24: 1؛ غاطيــة 3: 14-13( 
)مــن أجــل مزيــد مــن اتلعليــم حــول هــذا املوضــوع، ارجــع إىل كتــايب 

ــار!«( ــت ختت ــة: أن ــة أو اللعن »الرك

إذا أحسســَت أن هنالــك لعنــة مــا ىلع حياتــك، فاســَع إىل اتلحــرر 
منهــا ىلع أســاس مــا فعلــه يســوع مــن أجلــك ىلع الصليــب عندمــا 
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 ىلع اللمــات الــي يمكن 
ً

صــار لعنــة مــن أجلــك )ســأقدم لــك مثــاال
أن تصلّيهــا يف الفصــل اتلــايل.(

اخلطوة الثامنة: قف إىل جانب اهلل

خضــع إراديت وقصــدي 
ُ
اختــذ قــراًرا حازًمــا وانطــق بــه »هــا أنــا أ

ومســتقبي ولك حيــايت هلل. وأنــا أقــف مــع اهلل ضــد لك خطيــة ولك رش 
ولك نــوع مــن أنــواع األرواح الرشيــرة.«

ــه  ــه، فإن ــب اهلل يف مواقف ــوف إىل جان ــرارك بالوق ــذ ق ــا تتخ حامل
يقــف أيًضــا إىل جانبــك. ويمكنــك أن تتمتــع باثلقــة الــي تعــّر عنهــا 

ــا؟« ْيَن
َ
ــْن َعل ــا، َفَم ــة 8: 31: »إِْن َكَن اهللُ َمَعَن رومي

ــف  ــك يه كش ــا اهلل لعون ــأيت به ــد ي ــي ق ــرق ال ــني الط ــن ب وم
ــرده. ــاج أن تط ــر حتت ــة أي روح رشي هوي

قلــُت يف الفصــل اثلامــن إن اتلعامــل مــع روح رشيــر يمكــن أن 
يكــون مثــل اتلعامــل مــع لكــب رشس. فعندمــا تدعــو اللــب باســمه، 
يكــون دليــك ســلطان أكــر عليــه. ربمــا رصت تعــرف اآلن اســم روح 
رشيــر معــنّي أو أرواح رشيــرة معّينــة حتتــاج إىل اتلحــرر منهــا. أو ربمــا 
حيــدث أنــك حــني تدخــل عمليــة اتلحريــر، قــد خيطــر ببالــك اســم 
ــأيت  ــا أن ي ــن بهم ــان يمك ــان اللت ــا الطريقت ــان هم ــر. هات روح رشي

الــروح القــدس إىل مســاعدتك.

ســألي شــاب فـــي نهايــة إحــدى خدمــات اتلحريــر: »هــل يوجــد 
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يشء اســمه روح عفــن األســنان؟«

أجبتــه: »لــم أســمع بمثــل هــذا الــيء مــن قبــل، لكــن إذا قــال 
الــروح القــدس إنــه موجــود فهــو موجــود.«

فقال الشاب: »هذا هو اذلي حتّررُت منه اآلن.«

وبعــد ســنوات كثــرة، أخــرين نفــس الرجــل - اذلي لــم يعــد شــابًا 
- عــن نتائــج ذلــك اتلحريــر:

»كنــت أذهــب إىل الطبيــب لــي حيشــو يل ســنًا، لكــن بعــد ســنة 
ــوة  ــاج إىل حش ــوة، فأحت ــت احلش ــن حت ــن تتعف ــت الس ــني، اكن أو اثنت

ــلة.« ــك املش ــاودين تل ــم تع ــررت، ل ــذ أن حت ــن من ــدة. لك جدي

ــم يعطــك الــروح القــدس اســم روح رشيــر معــنّي، يتوجــب  إذا ل
ــًدا إىل جانــب  ــا متعمَّ أن تكــون خطوتــك اتلايلــة يه أن تتخــذ موقًف
ــا روح  ــه: »ي ــا. انطــق ب ــه لفظيً ــر وأن تعــّر عن ــروح الرشي اهلل ضــد ال
ــدك باســم  ــف ض ــا اكن(، أق ــويش أو مهم الشــهوة )أو الرفــض أو التش
ــأن  ــرك ب ــان يّف. آم ــك م ــد ل ــم يع ــك. ول ــع ل ــد أخض ــم أع ــوع. ل يس

ــب!« تذه

ــوا ِهللِ.  ــوب 4: 7: »اْخَضُع ــر يعق ــلبيًا. تذّك ــل س ــعك أن تظ ال يس
ــْم.« ــُرَب ِمْنُك ــَس َفَيْه ــوا إِبْلِي اوُِم

َ
ق
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اخلطوة التاسعة: اطرد الروح الشرير

ــه  ــا، لكن ــدو روحيً ــث ال يب ــًدا حبي ــي ج ــيط وعم ــر بس ــذا أم ه
ــق الغــرض املطلــوب! لكــن ال يتوجــب عليــك أن  يفعــل فِعلــه وحيّق
 بعــد أن تكــون قــد صلّيــت الصــاة املوجــودة يف الفصــل 

ّ
تقــوم بــه إال

اتلــايل.

رشحــت يف الفصــل احلــادي عــرش أن لكمــة »الــروح« يف اللغتــني 
العريــة وايلونانيــة تعــي أيًضــا »الريــح،« كمــا تعــي أيًضــا »انّلَفــس.« 
ــك  ــل ذل ــا تفع ــرده، واعدة م ــت تط ــس؟ أن ــن انّلَف ــص م ــف تتخلّ فكي

عــن طريــق فمــك.

غــر أنــه توجــد أيًضــا ثمــاين فتحــات أخــرى يف اجلســم البــرشي. 
ــا مــن أيــة واحــدة منهــا. رويــت يف  وقــد خيــرج الــروح الرشيــر أحيانً
ــك  ــرج روح الش ــف خ ــتوفر وكي ــة كريس ــرش قص ــع ع ــل اتلاس الفص
ــا  ــة اغبًل ــادة الري ــا أن روح الع ــرت أيًض ــرى. وذك ــه الي ــر أذن ع
ــا  ــاح مصحوًب ــرد روح الُكس ــا يُط ــا م ــع. واغبًل ــن األصاب ــرج م ــا خي م

ــم. ــنُّجية للجس ــراكت تش حب

وإذا حـدث أن الـروح الرشير لم خيرج من فمـك، لكن من خال 
فتحـة أخـرى أو منطقة أخرى من جسـمك، فسـتدرك ذلـك. تعاون مع 
الـروح القدس وسـريك ماذا ينبـي أن تفعل. لكن يمكنـك أن تتوقع 

فــي معظم األحيـان أن خيرج الـروح الرشير من فمك.
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جــاءت إيّل مــرًة أمٌّ ومعهــا ابنهــا الصغــر ابلالــغ أربــع ســنوات مــن 
العمــر وطلبــت مــي أن أصــّي مــن أجلــه.

سأتلها: »ممَّ يعاين؟«

قالت: »من عدة أشال من احلساسية.«

سأتلها: »أي نوع من احلساسية؟«

قالت: »أنواع من احلساسية مرتبطة بالطعام.«

سأتلها: »ما يه أنواع الطعام الي دليه حساسية منها؟«

أجابتــي: »ال أعتقــد أنــه يوجــد نــوع مــن الطعــام ليســت دليــه 
ــه!« حساســية من

فقلــت لــألم: »ســأتعامل مــع هــذا األمــر بصفتــه روًحــا رّشيــًرا. 
هــل يوافقــك ذلــك؟«

فأبدت األم موافقتها.

ــد روح رديء  ــًا: »يوج ــت هل قائ ــودل ورشح ــت إىل ال ــذ اتلف عندئ
فيــك، يشــبه انّلَفــس، وهــو يمنعــك مــن أن تــأكل األشــياء الــي حتبهــا. 
ســآمره بــأن خيــرج منــك. وعندمــا أقــول، »باســم يســوع«، أريــدك أن 

تزفــره. أتوافــق؟«

ــب.  ــن اتلدري ــر حس ــدي صغ ــا كجن ــه موافًق ــل رأس ــّز الطف ه
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فأمــرت الــروح الرشيــر بــأن يغــادره، وعندمــا قلــت: »باســم يســوع«، 
زفــر الصــّي أربــع مــّرات. ولــم حيــدث يشء آخــر بعــد ذلــك. ال اعطفــة 
ــن  ــل، لك ــرر بالفع ــد حت ــل ق ــي إن اكن الطف ــألُت نف ــارة. وس وال إث

ــرب. ــر إىل ال ــلّم األم اكن يلّع أن أس

وبعد ثاثة أيام رجعت األم وطلبت مي الصاة من أجلها.

فسأتلها: »ما يه مشلتك؟«

أجابت: »أنواع من احلساسية.«

 عّما حدث مع ابنك.«
ً

قلُت هلا: »أخريي أوال

ــة، وأكل  ــوًرا إىل اثلاج ــار ف ــي. وس ــت م ــع إىل ابلي ــت: »رج فقال
ــّره أي يشء!« ــم ي ــا، ول ــن لك يشء فيه م

فتذكرت ما قاهل يسوع عن احلاجة إىل نصبح كأطفال صغار.

ــدأ  ــني!« اب ــة »آم ــم بكلم ــرر وختت ــك للتح ــو صات ــد أن تتل بع
بعمليــة طــرد الــروح الرشيــر. وهــذا قــرار إرادي يتبعــه عمــل 

لعضاتــك.

ــر أو األرواح  ــروح الرشي ــام ال افســح املجــال يف نفــس الوقــت أم
ــدأ  ــا! ال تواصــل الصــاة أو تب ــِق الَمْخــَرج خايلً ــرة للخــروج. أب الرشي
ــان يف  ــفتني واللس ــة الش ــفت أن حرك ــد اكتش ــنة. لق ــم بألس باتللُّ
ــر يف  ــل. فك ــر يف ادلاخ ــروح الرّشي ــيق ال ــق يُب ــة اعئ ــكام يه بمثاب ال
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ــا،  ــا ودوّي صوته ــض أضوائه ــرق بومي ــر ىلع الط ــعاف تس ــيارة إس س
ــح  ــق تلفس ــب الطري ــرى إىل جان ــيارات األخ ــرك لك الس ــف تتح وكي
هلــا املجــال. افعــل نفــس األمــر يف حنجرتــك. اجعــل الطريــق خايلــة 

ــر. ــروح الرشي ــروج ال خل

ــون  ــن أن يك ــرج يمك ــا خي ــإن أول م ــرد، ف ــدأ بالط ــا تب عندم
ــيبدأ يشء  ــة، س ــرة قليل ــد ف ــن بع ــي. لك ــرشي طبي ــس ب ــرد َنَف جم
ــدوك.  ــو ع ــذا ه ــروج. ه ــرشي باخل ــس الب ــن انّلَف ــف ع ــر خمتل آخ

ــط! ــل الضغ فواِص

ــر.  ــور روح رشي ــع ظه ــة م ــارات خمتلف ــك إظه ــون هنال ــد تك ق
ربمــا يكــون إدراكــه بالــاد ملموًســا، كتنهيــدة صغــرة أو تثــاؤب. أو 
قــد يــأيت بنشــيج أو أنــني أو ســعال أو رصاخ أو زئــر. تذّكــر أن األرواح 
الرشيــرة خرجــت يف خدمــة فيلبــس برصخــات اعيلــة. تثاءبــت امــرأة 
حتــررت مــن روح انليكوتــني ىلع اتســاع فمهــا حــى إنهــا اعتقــدت أن 
مفاصــل فكهــا ســتنفصل! لكــن عندمــا أغلقــت فمهــا، اكنــت قــد 

حتــررت مــن انليكوتــني.

ال حتــدد مســبًقا املــدة الــي ســتقضيها يف طــرد األرواح الرشيــرة. 
فمــا دامــت هنالــك أرواح ختــرج، واصــل العمــل.

ــروج  ــاء خ ــاء، أثن ــة النس ــخاص، خاص ــض األش ــد بع ــد يْعم ق
الــروح الرشيــر إىل الــرصاخ دون أن حيصلــوا ىلع اتلحــرر. ويشــر 
ــق  ــاع الضّي ــد القط ــف عن ــد توقَّ ــر ق ــروح الرشي ــذا ال ــذا إىل أن ه ه
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مــن احلنجــرة وأنــه يريــد أن يبــى هنــاك جتنُّبًــا للطــرد. ويف مثــل هــذه 
ــدة ســزتحزحه مــن مانــه وجتــره ىلع  اللحظــة، فــإن ســعلة قويــة متعمَّ
ــر  ــة روح رشي ــا أن رصخ ــل أحيانً ــر حيص ــة اتلحري ــروج. ويف خدم اخل
ــا  ــم. وهن ــا ختيفه ــن عــن طلــب اتلحــرر وتعوقهــم وربم ــي اآلخري تُل
ــاعدوا  ــة ويس ــوا برع ــاعدين أن يتحرك ــني املس ــب ىلع العامل يتوج

ــرر. ــاق واتلح ــرصخ يف االنعت ــخص اذلي ي الش

ــر.  ــرج روح رشي ــا خي ــة عندم ــرة خمتلف ــياء كث ــدث أش ــا حت ربم
لكــن تذّكــر أنــك حــني تتلــم باســم يســوع، فــإن دليــك ســلطانًا ىلع 
األرواح الرشيــرة. فــا تستســلم لــروح خــوف. وتذّكــر أيًضــا أن الــروح 
 

ّ
ــل لك ــلم هل بش ــاعدك. فاستس ــي يس ــك ل ــا مع ــود أيًض ــدس موج الق

وَدْعــه يقــودك إىل انلــرص الامــل.

واآلن إىل الصاة.
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الفصل الثاني والعشرون
صالة من أجل التحرر

ــررك يف  ــب بتح ــا أن تطال ــك عنده ــة يمكن ــَت اآلن إىل نقط وصل
الصــاة. يقــول يل أشــخاص أحيانـًـا: »أريــد أن أصــّي، لكــن ال أعــرف 

مــاذا أقــول.« وهلــذا أعــددت نمًطــا للصــاة يمكــن أن تتبعــه.

لكــن قبــل أن تصــّي، عليــك أن تقــرأ بــكل عنايــة اخلطــوات 
التســع املذكــورة يف الفصــل الســابق. تأكــد مــن أنــك تفهمهــا، وأنــك 

مســتعد تللبيــة لك الــرشوط.

ســتجد أمكنــة فارغــة يف نمــوذج الصــاة حيــث حتتــاج أن تمألها 
ــّددة،  ــاك املح ــردي: خطاي ــك الف ــق ىلع وضع ــي تنطب ــل ال باتلفاصي
ــة  ــحرية أو ادليان ــة الس ــات الوثني ــع املمارس ــددة م ــك املح واتصاالت
ــم.  ــر هل ــك أن تغف ــب علي ــن يتوج ــخاص اذلي ــماء األش ــة، وأس الزائف

ــان. ــدر اإلم ــة ق ــرة مكتمل ــة األخ ــذه القائم ــن أن ه ــد م تأك

ــن  ــر م ــون اتلحري ــخاص ينال ــن األش ــا م ــل آالفً ــات، ب ــت مئ رأي
خــال هــذا انلمــط مــن الصــاة. ربمــا ترغــب يف أن تطلــب مــن أخ 
ــد مــن أن الشــخص  مؤمــن أن يدعمــك يف هــذه املســألة. لكــن تأّك
اذلي ختتــاره يتفــق مــع قــرارك، وأنــه ســيصّي بإيمــان ال بعــدم إيمــان. 
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ــي            ــوع فـ ــد يس ــا بوع ــا أن تطابل ــان، يمكنكم ــك اثن ــإن اكن هنال ف
ِــِه  َبان

ُ
ٍء َيْطل يِّ َشْ

َ
ْرِض يِف أ

َ
ــاِن ِمْنُكــْم ىلَعَ األ َن

ْ
ــَق اث َف مــى 18: 19: »إِِن اتَّ

ــَماَواِت.« ِي يِف السَّ
َّ

ِب ال
َ
ــِل أ ــْن قَِب ــا ِم ُهَم

َ
ــوُن ل ــُه يَُك إِنَّ

َ
ف

وأخــًرا، ال تشــعر بأنــك ملــزم باتِّبــاع صيغــة هــذه الصــاة دون 
ــروح القــدس إىل إضافــة لكمــات مــن قلبــك،  ــة. فــإذا دفعــك ال مرون
فــا تــردد يف ذلــك. وال تتعجــل. انطــق بكلمــات الصــاة لكهــا ببــطء 

وبــإرصار.

1. أكد إميانك الشخصي باملسيح

ــد إىل اهلل،  ــق الوحي ــن اهلل والطري ــك اب ــن أن ــوع، أؤم ــا رب يس ي
وأنــك مــت ىلع الصليــب مــن أجــل خطايــاي وقمــت ثانيــة لــي تغفــر 

ــة. ــاة األبدي ــاي، وتعطيــي احلي يل خطاي

2. انكسر أمام اهلل

أنــا أتــّرأ مــن لك كريــاء ولك بــر ذايت ديــي وأيــة كرامــة ال تــأيت 
 مــّي.

ً
منــك. وليــس يل حــق يف املطابلــة برمحتــك لــوال أنــك مــّت بــدال

3. اعترف بأية خطية تعرفها

»اعــرف بــكل خطايــاي أمامــك وال أخــي شــيئاَ منهــا. وأعرف 
ــل خاص بـ ............................ بش
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4. تب عن مجيع خطاياك

ــا رب،  ــك، ي ــأ إيل ــا وأجل ــد عنه ــاي. أبتع ــع خطاي ــن مجي ــوب ع أت
ــران. ــة والغف ــا للرمح طلبً

5. سامح كل املسيئني إليك

ــا لــل اذليــن ســبق أن أســاءوا إيل.  ــا أغفــر تماًم بقــرار إرادي، أن
ــاص              ــه خ ــامح ىلع وج ــد. وأس ــخط وحق ــرارة وس ــن لك م ــّى ع وأخت

................................................

6. انفصل عن كل ممارسة سحرية وكل ديانة زائفة

أنــا أقطــع لك اتصــال ســبق أن اكن يل مــع أيــة ممارســة 
خــاص                                                    وجــه  وىلع  زائفــة.  ديانــة  لك  ومــع  ســحرية  وثنيــة 

...........................................

أتعهــد بــأن أختلّــص مــن لك األشــياء الــي حبــوزيت والــي ترتبــط 
باملمارســات الســحرية أو ادليانــة الزائفــة.

7. استعـِد لالنعتاق من كل لعنة على حياتك

ــن  ــة م ــب لعن ــك رصت ىلع الصلي ــكرك ألن ــوع، أش ــا رب يس ي
أجــي أنــا، لــي أحتــرر مــن لك لعنــة وأرث بركــة اهلل. وىلع هذا األســاس 

ــال اتلحريــر اذلي أحتاجــه. أطلــب إيلــك أن تعتقــي وتْطلقــي ألن
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8. قف إىل جانب اهلل

هــا أنــا أقــف جانبــك أيهــا الــرب ضــد لك أرواح إبليــس الرشيرة. 
وأنــا أخضــع لــك، وأقــاوم إبليــس. آمني!

9. اطرد الروح الشرير

واآلن أنــا أخاطــب أيــة أرواح رشيــرة تســيطر يلع. ]تكلّــم إيلهــا 
مبــارشة[: آمركــم بــأن خترجــوا اآلن. باســم يســوع، أطردكــم!

ــكر  ــم الش ــا. فتقدي ــر انعتاقً ــرة ختت ــكره يف لك م ــّبح اهلل واش س
ورفــع التســبيح أبســط وأنــى تعبــر عــن اإليمــان. وهــو أيًضــا خيلــق 

ــرة. ــألرواح الرشي ــل ل ــر حمتم ا غ ــوًّ ج

ــت إىل  ــك وصل ــل، أو أن ــد اكتم ــرك ق ــأن حتري ــعر ب ــا تش عندم
ــع  ــّد أن ترك ــت، ال ب ــك الوق ــه يف ذل ــول إيل ــتطيع الوص ــا تس ــى م أق
ــا ىلع لك ناحيــة مــن نــوايح حياتــك. تذّكــر حتذيــر  وجتعــل يســوع ربًّ
يســوع مــن أن الــروح الرشيــر قــد يعــود وجيــد ابليــت خايلًــا، وعندئــذ 
ســرجع ومعــه أرواح أخــرى أرش منــه. ليســت دليــك بمفــردك القــوة 
ــوع  ــرب يس ــذ ال ــن إذا أخ ــا. لك ــرة خارًج ــاء األرواح الرشي ىلع إبق
ــرأة  ــذا بام ــرين ه ــا. يذّك ــا خارًج ــيعينك ىلع إبقائه ــك، فس ــكنه في مس
اكنــت منتــرصة ىلع ادلوام يف حياتهــا املســيحية. وعندمــا ُســئلت عــن 
الســبب، أجابــت: »لكمــا قــرع إبليــس ىلع ابلــاب، طلبــُت إىل يســوع أن 

ــرة بمفــردك. ــا حتــاول أن حتــارب األرواح الرشي ــرد!« ف ي
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رك لــم يكتمــل بعــد، انتظــر إىل أن ترجــع  وإذا أحسســت أن حتــرُّ
إيلــك قّوتــك أو إىل أن حتــس بــأن الــروح القــدس يدفعــك إىل املواصلة. 

ثــم واصــل عمليــة إخــراج األرواح الرشيــرة.

ر  حيــُدث أحيانًــا أن يــأيت إيّل شــخص يف نهايــة خدمــة حتــرُّ
ويســألي: »كيــف أعــرف أين حــر بشــل اكمــل؟«

أرد اعدًة بقــويل: »ليســت وظيفــي أن أعطيــك شــهادة بذلــك. ولــو 
فعلــت ذلــك، ملــا اكن الــكام املكتــوب يســاوي الورقــة نفســها! واألمــر 
املهــم هــو أنــك اكتشــفت حقيقــة األرواح الرشيــرة وكيفيــة اتلعامــل 
معهــا. واآلن أنــت مســؤول عــن اتلعامــل معهــا بنفــس الطريقــة أينمــا 

وحيثمــا واجهتهــا.«

ــَت  ــيح. لس ــن باملس ــق ىلع لك مؤم ــة تنطب ــد حقيق ــًرا، توج وأخ
مضطــًرا أبــًدا إىل اخلجــل مــن أنــك حتــررَت مــن أرواح رشيــرة. فــي 
روايــة اإلجنيــل اكن هنالــك شــخص منحــه اهلل كرامــة جميــدة فريــدة 
ــة  ــذه احلادث ــوع. وه ــة يس ــرش لقيام ــن الب ــاهد م ــون أول ش ــأن يك ب

ــس 16: 9: ــة يف مرق ن مدوَّ

َمْجَديِلَّــِة، 
ْ
الً لَِمْريَــَم ال وَّ

َ
ْســُبوِع َظَهــَر أ

ُ
ِل األ وَّ

َ
ــاَم بَاكـِـًرا يِف أ

َ
»َوَبْعَدَمــا ق

ْخــَرَج ِمْنَهــا َســْبَعَة َشــَياِطنَي.«
َ
ــْد أ

َ
ــيِت َكَن ق

َّ
ال

ــر يف األمــر! ظهــر يســوع ملريــم املجديلــة الــي اكن قــد أخــرج  فكِّ
ــا  ــل، ف ــم إىل اخلج ــر مري ــم تضط ــإذا ل ــرة. ف ــبعة أرواح رشي ــا س منه
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حتتــاج أنــت إىل اخلجــل أيًضــا إذا حــّررك يســوع.

ــه: إذا  ــل من ــاج أن ختج ــا حتت ــًدا ربم ــيئًا واح ــك ش ــر أن هنال غ
اكتشــفت أنــك حتتــاج إىل حتــّرر مــن أرواح رشيــرة، لكــن كريائــك 

منعتك من اإلقرار حباجتك، فلم تتمتع باتلحرير. 
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الفصل الثالث والعشرون
كيف حتافظ على حترُّرك؟

ــو  ــى ل ــكرك هلل! ح ــل ش ــر! واص ــت اتلحري ــك نل ــكًرا هلل ألن ش
ــن  ــر ع ــك أن تع ــدث، يمكن ــا ح ــن لك م ــد م ــًدا بع ــن متأك ــم تك ل
ــاعدك يف  ــوة تس ــذه يه أول خط ــكر هل. وه ــم الش ــه بتقدي ــك ب إيمان

ــه. ــت علي ــرر اذلي حصل ــاظ باتلح االحتف

ــك. إذ  ــأس من ــن يي ــس ل ــا أن إبلي ــدرك تماًم ــي أن ت ــن ينب لك
ــذا  ــك. هل ــيطرته علي ــد س ــد توكي ــي يعي ــعه ل ــا بوس ــيفعل لك م س
ــد أرشت  ــاد. وق ــه الُمض ــتعًدا هلجوم ــون مس ــك أن تك ــب علي يتوج
عــدة مــرات إىل حتذيــر يســوع مــن أن الــروح الرشيــر اذلي خيــرج مــن 
إنســان سيســى إىل العــودة إيلــه. وهلــذا يتوجــب عليــك أن تتأكــد مــن 

ــك. ــق ىلع حيات ــه رب مطل ــك وأن ــاكن في ــوع س أن يس

رأينــا كيــف أن شــخصية اإلنســان يه مثــل مدينــة، وأنــه يمكــن 
أن يكــون لغــزو األرواح الرشيــرة تأثــر مشــابه هلــدم األســوار 
ــب  ــا، يتوج ــرد عدّون ــا يُط ــا. وحامل ــرض أن حتمين ــي يف ــة ال ادلاخلي
علينــا أن نبــدأ مبــارشة إاعدة بنــاء أســوارنا احلاميــة. ويف مــا يــي بعــض 

ــاء: ــاعدك يف إاعدة ابلن ــي تس ــادئ ال املب
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1( عش ِوفق لكمة اهلل.

2( البس رداء التسبيح.

3( مارس االنضباط.

4( نمِّ رشكة أخوية صحيحة.

5( امتلئ من الروح القدس.

6( تأكد من أنك تعّمدت يف املاء.

7( البس ساح اهلل الامل.

1( عش وفق كلمة اهلل

َســاُن، 
ْ
ُــْزِ وَْحــَدهُ حَيَْيــا اإِلن

ْ
يـْـَس بِال

َ
أكــد يســوع يف مــّى 4: 4 أنــه »ل

ــا« لك يشء،  ــة »حيي ــمل لكم ــِم اهللِ.« تش
َ
ــْن ف ــُرُج ِم ْ ــٍة تَ ِــُكلِّ َكَِم ــْل ب بَ

ــب أن  ــه. ويتوج ــوهل أو نفعل ــه أو نق ــر في ــا نفك ــي لك م ــث تغّط حي
ينبثــق الــل مــن نفــس املصــدر، أال وهــو لكمــة اهلل. هلــذا ال بــد نلــا 

ــا. ــب حياتن ــب مــن جوان ــاَزع يف لك جان ــا أّويلــة ال تن مــن أن نعطيه

ال شـك أن مؤثرات أخرى كثرة سـتتنافس للسيطرة علينا، مثل 
مشـاعرنا اخلاّصة، وآراء اآلخرين، واتلقايلد املقبولة، واثلقافة املحيطة 
بنا. لكّن اهلل ال يضمن نلا انلرص يف لك ناحية، وىلع وجه خاص انلرص 
ه وتسيطر به لكمة اهلل ىلع حياتنــا.  بالقدر الــذي توجِّ

ّ
ىلع إبليس إال

تمســك بــكل قلبــك باتلوجيهــات الــي أعطاهــا الــرب ليشــوع 
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حــني اكن ىلع وشــك دخــول األرض املوعــودة:

ــاًرا  ــِه َنَه ــُج فِي َه
ْ
ــْل تَل ِمــَك، بَ

َ
ــْن ف ــِة ِم يَع ِ

ْح ِســْفُر هــِذهِ الرشَّ ــرْبَ »الَ َي
نَّــَك 

َ
ُتــوٌب فِيــِه. أل

ْ
َعَمــِل َحَســَب ُكِّ َمــا ُهــَو َمك

ْ
ــَظ لِل ــلً، لـِـَكْ َتَتَحفَّ ْ َويلَ

ــُح.« )يشــوع 1: 8( ــٍذ ُتْفلِ ــَك وَِحينَئِ ــُح َطِريَق ــٍذ تُْصلِ ِحينَئِ

يمكــن تلخيــص هــذه اتلوجيهــات يف ثــاث مجــل: فكــر حبســب 
ــْم بكلمــة اهلل، تــرصَّْف وفــق لكمــة اهلل. وبعــد ذلــك  لكمــة اهلل، تكلّ

يضمــن اهلل لــك انلجــاح.

2( البس رداء التسبيح

يقــدم نلــا اهلل يف إشــعياء 61: 3 »رداء التســبيح عوًضــا عــن الــروح 
ــف أين  ــع كي ــل الراب ــُت يف الفص ــأس.« روي ــة« أو أو »روح ايل ايلائس
حتــررت مــن االكتئــاب عندمــا مــيت أنــه »روح يــأس.« وبعــد ذلــك 
تعلّمــُت بشــل تدريــي أين حــني أســّبح الــرب، فــإن روح ايلــأس لــن 
يقــرب مــي. ورأيــت أين حمتــاج إىل تنميــة أســلوب حيــاة يغّطيــي فيــه 

التســبيح تماًمــا كمــا تغطيــي اثليــاب الــي أرتديهــا.

ــا اجتمــااعت صــاة غــر رســمية يف بيتنــا.  ــا ويلدي كنــا نعقــد أن
فجــاءت مــرة إىل بيتنــا امــرأة مــن اللــوايت حيــرن هــذه االجتمــااعت 

ويه تقــود رجــًا مــن يــده.

ــو  ــجن. وه ــن الس ــّو م ــرج للت ــد خ ــو زويج. وق ــذا ه ــت: »ه قال
ــر.« ــن روح رشي ر م ــرُّ ــاج إىل اتلح حيت
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ــة  ــم خدم ــرة يف تقدي ــة خ ــت أي ــك الوق ــن دلّي يف ذل ــم تك ل
اتلحريــر لآلخريــن وال أيــة فكــرة عــن كيفيــة القيــام بذلــك. فدعوتــه 
ــون  ــاء يقّدم ــض األعض ــاة. واكن بع ــاع الص ــام إىل اجتم إىل االنضم

ــرب. ــًا لل ــا متواص ــبيًحا اعيلً تس

ــرة مــى الرجــل حنــوي وهمــس يف أذين: توجــد ضجــة  ــد ف وبع
ــا ذاهــب.« ــا. أن كبــرة جــًدا هن

أجبتــه: »إبليــس هــو اذلي ال حيــب املوســيى ألننــا نســّبح يســوع. 
ــك.  ــر مع ــروح الرشي ــيخرج ال ــت اآلن، فس ــاران. إذا خرج ــك خي دلي

وإذا بقيــت فســيذهب مــن غــرك.«

فتمتم قائًا: »سأبى.«

وبعــد فــرة قليلــة اقــرب مــي مــرة أخــرى وقــال: »لقــد ذهــب! 
لقــد أحسســت بــه وهــو يغــادر حنجــريت.«

وأنــت أيًضــا »خرجــت مــن الســجن للتــو« بعــد أن نلــت اتلحريــر. 
ــبيح.  ــس رداء التس ــة اهلل: الب ــول لكم ــا تق ــل كم ــك! افع ــع حبّريت فتمّت

وحــني تســّبح اهلل، فإنــك تزعــج إبليــس أكــر مّمــا يزعجــك.

3( مارس االنضباط

ِمــُذوا ...« 
ْ
َهُبــوا َوتَل

ْ
اكن آخــر أمــر وّجهــه يســوع إىل رســله هــو: »اذ

ــز  ــم يوع ــاط. فل ــت االنضب ــخص حت ــو ش ــذ ه ــى 28: 19(. واتللمي )م
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ــذ« أي  ــل »تامي ــس« ب ــاء كنائ ــل »أعض ــد أن يش ــط ألح ــوع ق يس
ــاط. ــت انضب ــخاًصا حت أش

ــِة )الســحر الطقــي(« )1 صموئيــل 
َ
ِعَراف

ْ
ــِة ال َخِطيَّ

َ
وألن »اتلََّمــرَُّد ك

15: 23(، وألن اتلمــرد ضــد اهلل، فقــد عــّرض البــرش أنفســهم إىل قــوة 
ــة يف  ــد محاي ــا أن جن ــك ال يمكنن ــة. ذلل ــة واهلّدام ــيطان املخادع الش
 عندمــا نضــع أنفســنا منضبطــني حتــت رشيعتــه. فاحليــاة غــر 

ّ
اهلل إال

ــة. ــرة دون محاي ــوم األرواح الرشي ــة هلج ــة معّرض املنضبط

يقــول بولــس يف 2 تيموثــاوس 1: 7 إن اهلل أعطانــا »روح القــوة 
ــنا  ــط أنفس ــم أن نضب ــم نتعلّ ــا ل ــاط[.« وم ــة ]االنضب ــة والفطن واملحب

.
ً

ــاال ــاط فّع ــال االنضب ــن أش ــر م ــل آخ ــون أي ش ــن يك ، فل
ً

أوال

ينطبـق هـذا املبـدأ أول مـا ينطبـق ىلع حيـاة الرشكـة مـع اهلل يف 
قـراءة لكمتـه ويف الصـاة. تتطلّب احليـاة وفق لكمـة اهلل أن نعطيه أول 
أوقـات انلهار بشـل منتظـم. وبعد ذلك، وبمسـاعدة الـروح القدس، 
ضع عواطفنا ورغباتنا وشـهواتنا حتت السـيطرة. فاملؤمن 

ُ
يتوجـب أن خن

اذلي ال يسـيطر ىلع هـذه انلـوايح، ال يسـتطيع أن يسـيطر ىلع حياته.

توجــد ناحيــة واحــدة حاســمة يتوجــب أن خنضعهــا حتــت 
ــرش أن  ــث ع ــل اثلال ــت يف الفص ــان. أوضح ــيطرة، أال ويه اللس الس
اللمــات ابلّطالــة تفتــح الطريــق أمــام األرواح الرشيــرة. والســيطرة ىلع 
لَِم 

َ
ــك

ْ
َحــٌد الَ َيْعــُرُ يِف ال

َ
اللســان يه عامــة انلضــج الــرويح: »إِْن َكَن أ

يًْضــا.« )يعقــوب 3: 2(.
َ
ََســِد أ ِجــَم ُكَّ اجلْ

ْ
ْن يُل

َ
ــاِدٌر أ

َ
ــَذاَك رَُجــٌل َكِمــٌل، ق

َ
ف
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مــن الواضــح أنــك لــن حتقــق هــذا املســتوى مــن االنضبــاط اذلايت 
يف خطــوات قليلــة بســيطة. إذ ســتتعّر مــن وقــت آلخــر. لكــن عليــك 
ــار وتواصــل اتلحــرك  أن تلملــم نفســك وتنهــض وتنفــض عنــك الغب
حنــو األمــام وحنــو األىلع. ومــا دمــت تتحــرك يف االجتــاه الســليم، فقــد 
ــن  ــه ل ــك، لكن ــرش ب ــك أو يتح ــس أن يضايق ــان إبلي ــون بإم يك

يســتطيع أن يهزمــك.

وتوجـد نـواٍح متنوعـة حنتـاج أن نبـدي فيهـا انضباًطـا، ويه نـواٍح 
مرتبطـة بالعائلـة واملدرسـة والكنيسـة ودوائـر أخرى مـن احليـاة ادلنيوية. 
يطابلنـا اهلل بتنميـة خضـوع يف أي من هذه انلوايح الـي تنطبق ىلع حياتنا:

. …« )1 بطرس 2: 13(. ْجِل الرَّبِّ
َ
 تَْرتِيٍب برََشِيٍّ ِمْن أ

ِّ
»اْخَضُعوا لُِك

صحيــح أن اتلحريــر جيلــب نلــا احلريــة، لكــن مؤمنــني كثريــن 
يســيئون فهــم طبيعــة احلريــة. فنحــن لســنا أحــراًرا لــي نقــوم بأمورنــا 
اخلاّصــة ونعمــل ىلع هوانــا. فنحــن أحــرار لــي جنعــل لك ناحيــة مــن 

نــوايح حياتنــا حتــت االنضبــاط اإللــي.

4( منِِّ شركة أخوية صحيحة

أوضحــت يف الفصلــني اخلامــس عــرش واتلاســع عرش أن الشــخص 
اذلي هدمــت األرواح الرشيــرة أســواره حمتــاج إىل عــون آخــر للوقــوف 

معــه بينمــا يبــي تلــك األســوار.

ــن نعارشهــم يشــّلون أقــوى  ــدرك أن األشــخاص اذلي ينبــي أن ن
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املؤثــرات يف حياتنــا. ويعــي هــذا أن علينــا أن خنتــار نــوع انلــاس اذلين 
نمــي أوقاتنــا معهــم. يمكننــا أن حنيــا بــني غــر املؤمنــني، لكننــا ال 
نســتطيع أن جنعــل أنفســنا واحــًدا معهــم. ويتوجــب أن يكــون هنالــك 

دائًمــا فــرق بــني أســلوب حياتنــا وأســلوب حياتهــم.

ــوة  ــع اإلخ ــة م ــا رشك ــتكون دلين ــور، فس ــلك يف انل ــا نس إن كن
ــزة  ــة املتمرك ــا 1: 7(. فــا يوجــد مــان للفردي ــني )انظــر 1 يوحن املؤمن
ــون  ــيح حمتاج ــني باملس ــن كمؤمن ــيحية. فنح ــاة املس ىلع اذلات يف احلي
ا: أحدنــا إىل اآلخــر. ويعطــي اكتــب الرســالة إىل العرانيــني حتذيــًرا ُمِلحًّ

ْعَمــاِل 
َ
َواأل َمَحبَّــِة 

ْ
ال ىلَعَ  لِلتَّْحِريــِض  َبْعًضــا  َبْعُضَنــا  ُلَِحــْظ 

ْ
»َونل

ــْوٍم اَعَدٌة، بَــْل َواِعِظــنَي َبْعُضَنــا  َمــا لَِق
َ
ََســَنِة، َغــرْيَ تَارِكـِـنَي اْجتَِماَعَنــا ك الْ

َــْوَم َيْقــُرُب.« )عرانيــني 10: 25-24(
ْ

ــْدرِ َمــا تََرْوَن ايل
َ
ــَرِ ىلَعَ ق

ْ
ك

َ
َبْعًضــا، َوبِاأل

أن  مـن  أيًضـا  بولـس  الرسـول  حيذرنـا  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
»املعـارشات الرديـة تفسـد األخـاق اجليـدة« )1 كورنثـوس 15: 33(. 
رك، يتوجـب عليك  فـإذا كنـَت ترغـب بصـدق يف املحافظـة ىلع حتـرُّ
أن تقطـع لك عاقـة هلـا تأثـر خاطـئ يف حياتـك، وأن تبـدأ بإنشـاء 
 حُيتذى 

ً
صداقـات مع أشـخاص يمكن أن يشـجعوك ويكونوا مثـاال

لـك. قـد يكـون مؤلًمـا أن تقطـع روابـط مـع أصدقـاء أو أن تفصل 
نفسـك لفـرة مـن الزمن عـن أفـراد العائلـة اذليـن يمارسـون أموًرا 
ضـاّرة. لكن يمكنـك أن تتل ىلع الروح القدس يف مسـاعدتك ىلع 
القيـام بهـذا األمر بنعمـة وحكمة تـاراًك هل انلتائج وتذّكر أنـه معينك.
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5( امتلئ من الروح القدس

يعطينــا بولــس يف أفســس 5: 18 أمريــن. أوهلمــا ســلي: »َوالَ 
ــوا  ــِل اْمَتلُِئ ــايب: »بَ ــا إجي ــُة.« وثانيه َلََع ــِه الْ ِي فِي

َّ
ــِر ال َْم ُروا بِالْ

َ
ــك تَْس

وِح.« يمكــن أن يقــر معظــم املؤمنــني باملســيح أن مــن اخلطــأ أن  بِالــرُّ
يســكر املــرء. لكــن كــم عــدد اذليــن يعتقــدون أن مــن اخلطــأ ىلع 

ــدس؟ ــروح الق ــن ال ــن م ــئ املؤم ــتوى أن ال يمتل ــس املس نف

ــر اهلل  ــن تدب ــري م ــزء جوه ــدس ج ــروح الق ــن ال ــاء م االمت
ــة يف  ــاء يف اآلي ــذا االمت ــن ه ــس ع ــدث بول ــرصة. ويتح ــاة املنت للحي
ــوا  صيغــة الفعــل املضــارع املســتمر باللغــة ايلونانيــة األصليــة: »اْمَتلُِئ
ــرة  ــدث م ــار حي ــن اختب ــدث ع ــو ال يتح وِح.« وه ــرُّ ــتمرار( بِال )باس
ــة  ــة األصلي ــه اللغ ــا تبّين ــاة. وهــذا م ــا عــن أســلوب حي واحــدة، وإنم

ــاين: ــل ايلون ــتخدمة يف األص املس

َغيِنَّ 
َ
ِمــنَي )ىلع ادلوام( َبْعُضُكــْم َبْعًضــا بَِمَزاِمــرَي َوتََســابِيَح وَأ

ِّ
•  »ُمَك

وِحيٍَّة ُر

. وبُِكْم لِلرَّبِّ
ُ
ل
ُ
نِِّمنَي َوُمَرتِّلنَِي )ىلع ادلوام( يِف ق • ُمَرَ

َمِســيِح، هللِ 
ْ
َنــا يَُســوَع ال ٍء يِف اْســِم َربِّ • َشــاكِِريَن ُكَّ ِحــنٍي ىلَعَ ُكِّ َشْ

َواآلِب.

• َخاِضِعنَي َبْعُضُكْم ِلَْعٍض )ىلع ادلوام( يِف َخْوِف اهللِ.«
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6( تأكد من أنك تعمَّدت يف املاء

ِيِل 
ْ

ـِرُزوا بِاإِلن
ْ
ْجََع َواك

َ
ِم أ

َ
َعال

ْ
 ال

َ
َهُبـوا إىِل

ْ
أمر يسـوع تاميذه قائـًا: »اذ

ـَص ...«)مرقس 16: 15-16(. ليست 
َ
َها. َمــْن آَمَن َواْعَتَمَد َخل

ِّ
َخلِيَقــِة ُك

ْ
لِل

 كنسـيًا يتبع اخلـاص. لكنها 
ً

املعموديـة يف املـاء خيـاًرا، أو احتفاال
عمـل طاعـة خـاريج يعّر عـن عمـل اإليمـان ادلاخـي يف قلوبنا، 
ا. ال يوجد يف سـفر أعمال الرسـل أي  وهـو بهـذا جيعل خاصنـا تامًّ

ِذكـر ألي شـخص نال اخلـاص دون أن يتعّمـد يف املاء.

ــخ  ــني يف تاري ــد حبدث ــد اجلدي ــاء يف العه ــة يف امل ــبَّه املعمودي تش
ــاه  ــر مي ــك ع ــه يف الُفل ــوح واعئلت ــاز ن ــم: األول، اجتي ــد القدي العه
واثلــاين،   ،)21-19  :3 بطــرس   1 7-8؛  تكويــن  )انظــر  الطوفــان 
انفــات بــي إرسائيــل مــن هيمنــة فرعــون باجتيازهــم ابلحــر األمحــر                 
)خــروج 14: 15-31؛ 1 كورنثــوس 10: 1-2(. فــي لكتــا احلاتلــني اكن 
نقــذ نــوح واعئلتــه مــن 

ُ
ــا. فقــد أ االجتيــاز عــر امليــاه عمــًا انفصايلً

العالــم الفاجــر اذلي هلــك حتــت دينونــة اهلل. وتمّكــن بنــو إرسائيــل 
مــن اإلفــات أخــًرا مــن قمــع الفرعــون، حيــث لــم يســتطع اجليــش 

ــاء. ــر امل ــم ع ــرصي أن يتبعه امل

نقـذوا وهم 
ُ
، أ

ً
اكنـت هنالـك مرحلتـان يف خـاص إرسائيـل. أوال

يف مـرص مـن دينونـة اهلل باإليمـان بـدم محـل الفصـح اذلي اكن رمًزا 
نقذوا من مرص نفسـها باجتيـاز ابلحر األمحر.

ُ
مسـبًقا للمسـيح. ثانيًا، أ

ــن  ــيح. فنح ــني باملس ــن كمؤمن ــا حن ــط علين ــذا انلم ــق ه ينطب
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ــم  ــا ُنْفَصــل عــن العال ــدم املســيح. لكنن ــم باإليمــان ب ــص يف العال خنلُ
ــن  ــا ع ــاء هــو اذلي يفصلن ــة يف امل ــل املعمودي ــاء. فعم ــة يف امل باملعمودي
ــاء. ــر امل ــا ع ــأن تتبعن ــرة ب ــه الرشي ــق ألرواح ــس. وال ح ــة إبلي مملك

فــإن لــم تكــن قــد تعّمــدت يف املــاء كمؤمــن، فــإن هــذه خطــوة 
ُمهمــة حتتــاج أن تفعلهــا لــي تقطــع النشــاط الشــيطاين. أّمــا إذا كنــت 
ــه  ــق بأن ــاء، ينبــي أن تتمســك بتلــك احلقيقــة وتث ــد تعمــدت يف امل ق
ليــس ألرواح إبليــس الرشيــرة احلــق بعــد يف الوصــول إيلــك )أتنــاول 
هــذا املوضــوع بشــل أوف يف كتــايب »أســس اإليمــان« حتــت العنــوان: 

»معموديــات العهــد اجلديــد.«(

7( البس سالح اهلل الكامل

ة اكملة من  م لـك اهلل ُعـدَّ اآلن وقـد ارتديـت رداء التسـبيح، يقـدِّ
السـاح لي تلبسـها فـوق هذا الرداء. وسـواء أدركت هـذا حى اآلن أم 
لـم تدركه، فإنـك جندي يف حرب. وأنـت حمتاج إىل السـاح اذلي وّفره 

اهلل لـك. وأجـزاء هذا السـاح مذكـورة يف أفسـس 6: 13-18 كما يي:
•  منطقة )حزام( احلق

•  درع الر
•  حذاء استعداد إعان إجنيل السام

•  ترس اإليمان
•  خوذة اخلاص
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•  سيف الروح )لكمة اهلل(
•  لك ِطلبة )الصاة(

 سنتناول هذه ابلنود واحًدا فواحًدا:

مـِنطقة )حزام( احلق

ــا فضفاضــة  اكن انلــاس يرتــدون يف أزمنــة الكتــاب املقــدس ثيابً
 حتــت ركبهــم. فــان ال بــد هلــم قبــل القيــام بــأي عمــل جمهــد 

ّ
تتــدىل

ــول  ــزام ح ــوه حب ــم ويربط ــوق ركبه ــاض ف ــم الفضف ــوا رداءه أن جيمع
ْحَقاَءُكــْم« الــي تــرد 

َ
ــنَي أ اخلــرص. ومــن هنــا جــاءت عبــارة »ُمَمْنِطِق

ــاب املقــدس. عــدة مــّرات يف الكت

ويتوجــب عليــك، بنفــس الطريقــة، أن جتمــع وتربــط تلــك 
األمــور الــي يمكــن أن تعــوق حريتــك يف اتِّبــاع يســوع، فزتيلهــا مــن 
طريقــك. و«احِلــزام« اذلي يمّكنــك مــن ذلــك هــو لكمــة اهلل حــني تطبَّق 
ــا  بطريقــة ســهلة وعمليــة. يتوجــب عليــك أن تكــون خمِْلًصــا وصادقً
بشــل اكمــل، وأن تتخــى عــن لك أشــال الريــاء وعــدم األمانــة. فــا 

بــّد أن تمتلــك احلــق.

درع الِبر

ــك،  ــوم في ــة للهج ــة واملعرَّض ــق احلساس ــر املناط ــي ادلرع أك حي
ــدة:  ــة ىلع عقي ــر جمــرد موافقــة ذهني أال وهــو قلبــك. وليــس هــذا ال
« )روميــة 10: 10(. فاإليمــان  ــرِبِّ

ْ
ــَب )ال اذلهــن( يُْؤَمــُن بِــِه لِل

ْ
َقل

ْ
»ل
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ــس  ــو لي ــر، وه ــاة ب ــة إىل حي ــاة اخلطي ــّول حي ــب حي ــص يف القل املخلِّ
بــًرا نابًعــا مــن اتِّبــاع جمموعــة مــن القوانــني ادلينيــة، بــل مــن ُســكى 

ــا. ــن خانل ــه م ــا حيات ــث حيي ــا حي ــيح يف قلوبن املس

ــذا  ــّول ه ــال 28: 1(. حي ــٍت.« )أمث بِي
َ
ــْبل ث ِش

َ
ك

َ
ــوَن ف يُق دِّ ــا الصِّ مَّ

َ
» أ

ــة. ــك إىل ثق ــارة، والش ــوف إىل جس ــر اخل ــن ال ــوع م انل

حذاء استعداد إعالن إجنيل السالم

جيعلك احلذاء قادًرا ىلع اتلحرُّك. ويتوجب أن تكون ُمتاًحا هلل يف 
أي وقت أو مان ملشاركة البشارة مع أي شخص يضعه اهلل يف طريقك. 
ففــي اعلـم من الزاع واتلوتر، يتوجب أن تكـون آنية لسـام اهلل.

ترس اإلميان

ــح إيلــه يف أفســس 6 كبــر بمــا يكــي تلوفــر محايــة  الــرس امللمَّ
 بعــد أن 

ّ
، إال

ً
لامــل جســد اجلنــدي الرومــاين، لكنــه ال يكــون فّعــاال

يتعلّــم اجلنــدي كيــف يســتخدمه.

ويتوجــب عليــك أنــت أيًضــا أن تســتخدم إيمانــك كــرس حلمايــة 
ــة.  ــس امللتهب ــهام إبلي ــن س ــًدا م ــا وجس ــا ونفًس ــك روًح ــل كيان اكم
تذّكــر أن الــرس ال يصــد الســهام امللتهبــة فقــط، بــل يطفئهــا أيًضــا!

خوذة اخلالص

حتـي اخلـوذة الـرأس، اذلهـن. فالشـيطان يهاجـم اذلهـن أكـر 
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مـن أيـة منطقة أخـرى من شـخصيتك. وتـدىع اخلـوذة أيًضـا »رََجاُء 
، ولكنه نظرة  َـلَِص.« )1 تسـالونيي 5: 8(. ليـس الرجاء جمرد تمـٍنّ

ْ
ال

إيمان إجيابية ثابتة مسـتمرة مؤسسـة بشـل راسـخ ىلع حق لكمة اهلل.

وقد بيّنت يف الفصل الرابع كيف علّمي اهلل أن أضع هذه اخلوذة.

سيف الروح:  كلمة اهلل )باليونانية »رميا«(

تعي »ريما« بشـل أسـايس »لكمة منطوقة.« فلـن حيميك الكتاب 
املقـدس وهـو موضـوع ىلع الـرف. فلمـة اهلل تصبـح سـيًفا عندمـا 
تنطـق بهـا من فمـك باإليمـان. تذّكر كيف أن يسـوع اسـتخدم تلك 
اللمـة ضـد إبليس، فرّد ىلع لك جتارب الشـيطان باقتبـاس لكمة اهلل: 

ُتـوٌب...« ويتوجـب عليـك أن تتعلّـم كيف تفعـل نفس األمر.
ْ
»َمك

والــروح القــدس هــو اذلي يوّفــر الســيف، لكــن مســؤويلة أخــذه 
ــك  ــدم ل ــك يق ــل ذل ــا تفع ــك. وعندم ــع علي ــتخدامه تق ــه واس ومحل

ــة يف اســتخدامه. ــوة خارق ــروح ق ال

السالح النهائي، كل طلبة )الصالة(

مـع وجـود السـيف معك تكـون قّوتك حمـدودة بطـول ذراعك. 
لكـن »لك ِطلبـة« يه بمثابـة صاروخـك العابـر للقـاّرات. ويمكنك 
بهـذا انلـوع مـن الصاة أن تعـر املحيطـات والقـارات وترب قوى 
إبليـس العاملـة. بـل إنـه يمكنـك أن تصـل إىل مقـر قيـادة إبليـس 
يف السـماويات األجـواء السـماوية تلهامجهـا. لكـن حيتـاج املـرء إىل 
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انضبـاط ونضج لـي يتعلّم كيف يسـتخدم مثل هذا السـاح القوي.

التناقض الظاهري

ربمــا حتــس باالرتبــاك نــواًع مــا وأنــت تفكــر بمــا يتوجــب عليــك 
رك. وربمــا جتــد أنــك ميــال إىل أن تقــول  أن تفعلــه لــي حتافــظ ىلع حتــرُّ

يل: »أال يمكنــك أن تصــوغ األمــر ببســاطة أكــر، بكلمــات قليلة؟«

ــا  ــدة: لك م ــة واح ــبق يف مجل ــا س ــص لك م ــي أن أخلّ ــم. يمكن نع
رك هــو أن حتيــا احلياة املســيحية  عليــك أن تفعلــه لــي حتافــظ ىلع حتــرُّ
كمــا يه مبيَّنــة يف العهــد اجلديــد. هــذه يه اخلاصــة لكيفيــة املحافظــة 

ىلع اتلحــرر، بــل وإلحــداث ثــورة يف احليــاة!

يضــع يســوع يف مــى 16: 24-25 متطلَّبــني ال يتغــران لــل اذليــن 
يريــدون أن يتبعــوه:

َويَتَْبْعِي،  َصلِيَبُه  حَيِْمْل  َو َنْفَسُه  ُيْنِكْر 
ْ
ل
َ
ف َوَراِئ  ِتَ 

ْ
يَأ ْن 

َ
أ َحٌد 

َ
أ َراَد 

َ
أ »إِْن 

ْجِي َيُِدَها.«
َ
َها، َوَمْن ُيْهلُِك َنْفَسُه ِمْن أ

ُ
َص َنْفَسُه ُيْهلِك

ِّ
ْن ُيَل

َ
َراَد أ

َ
إِنَّ َمْن أ

َ
ف

جنــد هنــا اتلناقــض الظاهــري الرائــع: لــي خنلِّــص )حني( نفوســنا 
أو حياتنــا، يتوجــب علينــا أن  نهلكهــا أو خنرهــا.15

ــان  ــاك خطوت ــوع، هن ــع يس ــا أن نتب ــون بمقدورن ــل أن يك قب
، ينبــي علينــا أن ننكــر أنفســنا. جيــب أن نقــول »ال« 

ً
تمهيديتــان. أوال

)15( الفقرات الثامنية التالية مقتبسة من كتاب »الحامية من الخداع.«



 349

كيف حتافظ على حترُّرك؟

ــباع اذلايت.  ــاعية إىل اإلش ــة الس ــا املتطلِّب ــايئ لألن ــم ونه ــل حاس بش
ــا صليبــه، فنقبــل حكــم املــوت  ــا، ينبــي أن حيمــل لك واحــد مّن ثانيً
اذلي يفرضــه الصليــب علينــا. ومحـْـل الصليــب قــرار تطــّويع ينبــي أن 

ــا. ــوة علين ــب بالق ــاهلل ال يفــرض الصلي ــا. ف يتخــذه لك واحــد مّن

إذا لم نطّبق الصليب شـخصيًا ىلع حياتنـا، فإننا نرك بابًا مفتوًحا 
أمـام تأثر األرواح الرشيرة. ويوجد دائًما خطـر أن يتجاوب األنا غر 
املصلوب مع تملُّقات ومداهنات األرواح الرشيرة املخادعة. والكرياء 
يه املنطقـة األساسـية يف طبيعتنـا األخاقية الي يسـتهدفها إبليس، 
ق هـو املكبـس أو الرافعة الي يسـتخدمها من أجـل ادلخول. واتلملُـّ

ــه.  ــخيص ىلع نفس ــل ش ــب بش ــا الصلي ــق لك مّن ــب أن يطّب يتوج
نـَـا...« 

َ
ْحَيــا الَ أ

َ
أ
َ
َمِســيِح ُصلِْبــُت، ف

ْ
يقــول بولــس يف غاطيــة 2: 20: »َمــَع ال

ينبــي أن يســأل لك وحــد مّنــا: هــل ينطبــق هــذا يلّع؟ هــل ُصلبــت مــع 
املســيح حًقــا؟ أم هــل مــا زلــت مدفــواًع بــذايت األنانيــة؟

ــوري أكــر مــن  ــأن هــذا احلــل ث ــرون ب ــون كث ــد يشــعر مؤمن ق
الــازم. وقــد يشــككون يف مســألة إن اكنــت هــذه يه الطريقــة الوحيدة 
لــي يكونــوا يف مأمــن مــن اخلــداع، وهــم يميلــون إىل اعتبــار الرســول 

بولــس قّديًســا مــن نــوع خــارق ال أمــل هلــم يف تقليــده.

غــر أن الرســول بولــس لــم ينظــر إىل نفســه بهــذه الطريقــة. اكنــت 
خدمتــة كرســول فريــدة، لكــن عاقتــه اخلاصــة باملســيح اكنــت نمًطــا 

قُِصــد للجميــع بــأن يتبعــوه. يقــول يف 1 تيموثــاوس 1: 16:
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ــاٍة،  نَ
َ
الً ُكَّ أ وَّ

َ
ــا أ نَ

َ
َمِســيُح يِفَّ أ

ْ
ــُت: يِلُْظِهــَر يَُســوُع ال ــِي ِلــَذا رُِحْ »لِكنَّ

ــِة.« بَِديَّ
َ
ــاةِ األ َحَي

ْ
ْن يُْؤِمُنــوا بـِـِه لِل

َ
َعتِيِديــَن أ

ْ
ِمَثــاالً لِل

ــا  نَ
َ
ــا أ َم

َ
ــنَي ِب ك ــوا ُمَتَمثِّلِ ونُ

ُ
ويقــول أيًضــا يف 1 كورنثــوس 11: 1: »ك

َمِســيِح.«
ْ
ــا بِال يًْض

َ
أ

ــيح.  ــان املس ــع اذلات م ــو أن نض ــب ه ــد للصلي ــل الوحي وابلدي
لكــن هــذا هــو بمثابــة عبــادة أوثــان ويفتــح الطريــق أمــام العواقــب 

ــا عبــادة األوثــان هــذه. الرشيــرة الــي ال بــد أن تتبــع دائًم

الصليـب هـو القلب واملركـز بالنسـبة لإليمان املسـييح. وبدون 
املنـاداة بالصليب وتطبيقه، تكون املسـيحية با أسـاس، وال تكون 
مزاعمهـا مرشوعـة فيما بعـد. بل تصبـح يف حقيقة األمر ديانـة زائفة. 
تتعـرض إىل االخـراق  املحّتـم أن  وحـني تصبـح كذلـك، فـإن مـن 

واخلـداع الشـيطانيني، شـأنها يف ذلك شـأن لك ادليانـات الزائفة.

أود أن أختــم هــذا الفصــل بتعليــق أخــر. لقــد وجــدت أنــه اكن 
خلــرايت يف اتلعامــل مــع األرواح الرشيــرة عــر الســنوات املاضيــة تأثــر 
ــوع  ــات يس ــرى لكم ــد األخ ــرة بع ــي م ــد حتدت ــايت. فلق ــق يف حي عمي

الرصحيــة الــي ال تقبــل املســاومة.

أدركــت مــع الزمــن أنــه ال توجــد طــرق خمتــرصة أو حتويــات يف 
احليــاة املســيحية. فــإذا أردنــا أن نتمتــع بمناعــة مــن القمــع الشــيطاين، 

فــإن هــذا متوفــر نلــا ىلع رشط واحــد فقــط: الطاعــة.
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الفصل الرابع والعشرون
ملاذا ال يتحرر بعض األشخاص

ــاين  ــل اثل ــة يف الفص ــاة املبيَّن ــوا الص ــن صلّ ــم اذلي ــل معظ حص
ــم. ــس لكه ــن لي ــرة، لك ــن األرواح الرشي ــرر م ــن ىلع اتلح والعرشي

ــن  ــخًصا ع ــوق ش ــا تع ــة ربم ــل حمتمل ــرشة عوام ــي ع ــا ي ويف م
ــر: ــوال اتلحري ن

1.  عدم اتلوبة

2.  عدم اإلحساس باحلاجة املاسة الُملّحة

3.  وجود دوافع خاطئة

4.  اتلمركز حول اذلات: الرغبة يف لفت االنتباه

5.  عدم االنفصال عن املمارسات السحرية

6.  عدم قطع العاقات انلفسانية املقيِّدة

7.  عدم اتلحرر من لعنة  معّينة

8.  عدم االعراف خبطية معّينة

9.  عدم »االنفصال« عن العالم بمعمودية املاء

10.  جزء من معركة أكر
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1. عدم التوبة

ــوا«  ــوا وآمن ــا »توب ــني هم ــة بكلمت ــه العلني ــوع خدمت ــدأ يس ب
)مرقــس 1: 15(. فلــم يكــن يتوقــع مــن أحــد أن يؤمــن دون أن يتــوب 
. فاإليمــان اذلي ال ينبــع مــن اتلوبــة غــر مــرشوع وال يمكــن أن 

ً
أوال

ــج املوعــود بهــا لإليمــان األصيــل. يُتوقــع منــه أن ينتــج انلتائ

لك خاطــئ، حبكــم أعمــاهل وطبيعتــه، يف حالــة تمــرد ىلع اهلل. وحنــن 
 إذا ترأنــا مــن تمرُّدنــا وابتعدنــا 

ّ
لــني نلــوال بــراكت اهلل إال ال نصبــح مؤهَّ

ؤنــا مــن تمردنــا   عنــه. وهــذه يه الطبيعــة اجلوهريــة للتوبــة: ترُّ
ّ

بشــل لك
ــظ لســلطة يســوع  ضــد اهلل. فاســأل نفســك: هــل أنــا خاضــع دون حتفُّ
املســيح يف حيــايت؟ إذا لــم تســتطع أن جتيــب باإلجيــاب، فمــا زال دليــك 

 عــاج واحــد، أال وهــو اتلوبــة.
ّ
موقــف تمــرُّد. وال يوجــد إال

ــة  ــل إرادي إىل ربوبي ــنا بعم ــع أنفس ــا خنض ــوب فإنن ــا نت عندم
ــوة  ــو خط ــا خنط ــا عندم ــة توبتن ــن أصال ــا. وتتره ــيح يف حياتن املس

ــا. ــوع ونطيعه ــم يس ــدرس تعايل ــرى فن أخ

ــرروا  ــدون أن يتح ــم يري ــة ألنه ــاس إىل اتلوب ــى انل ــا يس ــا م اغبًل
مــن العواقــب الســيئة للقمــع الشــيطاين اذلي يتعرضــون هل. لكــن هــذا 
ــا. فــإذا لــم تكــرس نفســك لــي ختــدم الــرب بعــد  ليــس ســببًا اكفيً
اتلحــرر، فســيحدث لــك أحــد أمريــن: إّمــا أنــك لــن تتحــرر أبــًدا، أو 

رك لــن يكــون دائًمــا. أنــك ســتتحرر بالفعــل، لكــن حتــرُّ
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2. عدم اإلحساس باحلاجة املاسـّة امُللِّحة

ــدرك  ــي أن ن ــس، ينب ــة إبلي ــن عبودي ــرر م ــب اتلح ــا نطل عندم
ــن  ــا، وهــو ل ــا لكيًّ ــا بغًض ــة يبغضن ــا طاغي ن رَسَ

َ
ــا. فقــد أ حقيقــة وضعن

يــردد يف فعــل لك مــا يقــدر عليــه لــي يؤذينــا ويقــي علينــا إن اكن 
ذلــك ممكنًــا. وعندمــا نلتجــئ إىل املســيح مــن أجــل اتلحــرر، يتوجــب 

ــه الوحيــد القــادر ىلع مســاعدتنا. أن يتــم ذلــك وحنــن مدركــون أن

ينبــي أن نكــون ىلع نفــس القدر مــن قــوة اإلحســاس باالحتياج 
املــاّس الُملــّح اذلي اكن دلى بطــرس وهــو يغــرق يف ميــاه حبــر اجلليــل، 
ــِي!« )مــى 14: 30(. لقــد  ِّ ، نَ ــاَربُّ عندمــا رصخ مســتنجًدا بيســوع: »يَ
ــن  ــه ول ــوق فم ــا ف ــاء إىل م ــيصل امل ــة س ــد حلظ ــه بع ــرس أن أدرك بط

يكــون بعدهــا قــادًرا ىلع طلــب انلجــدة.

قلــت عــدة مــرات ألشــخاص جــاءوين مــن أجــل خدمــة اتلحــرر: 
ر هــو لليائســني )اذليــن حيّســون باالحتيــاج املــاّس الُملــح(. وال  »اتلحــرُّ
أعتقــد أنــك وصلــت إىل هــذه املرحلــة بعــد. فارجــع إيّل عندمــا تصــل 
إيلهــا.« وأنــا أقــرح أحيانـًـا أن يصــوم الشــخص 24 ســاعة قبــل إجــراء 

خدمــة اتلحــرر.

3. وجود دوافع خاطئة

ــول  ــدم حص ــة وراء ع ــباب الامن ــوب األس ــول يعق ــل الرس حلّ
ُخــُذوَن، 

ْ
ْســُتْم تَأ

َ
ُبــوَن َول

ُ
أشــخاص ىلع اســتجابات لصلواتهــم فقــال: »َتْطل
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ــوب 4: 3(. ــْم.« )يعق اتُِك َّ
َ

ــوا يِف ل ــَكْ ُتْنِفُق ِ ــا ل ــوَن َرِديًّ ُب
ُ
ــْم َتْطل نَُّك

َ
أل

ــون مــن أجــل اتلحــرر  اغبًلــا مــا ينطبــق هــذا ىلع أشــخاص يصلّ
مــن األرواح الرشيــرة، إلنهــم يدركــون أن العبوديــة للشــيطان، بدرجات 
خمتلفــة، ســيئة وحمبطــة. ويه اعئــق أمــام مذّلاتهــم. وهــم يعتقــدون أن 

باســتطاعتهم أن حيصلــوا ىلع متعــة أكــر مــن احليــاة إذا حتــرروا.

ــا جيعــل اهلل يســتجيب لصلواتهــم.  لكــن هــذا ليــس ســببًا اكفيً
ــا. وهــو  ــه يفحــص دوافعن ــأيت إيلــه مــن أجــل اتلحــرر، فإن وعندمــا ن
ــة  ــل خدم ــن أج ــتخدامها م ــتعدين الس ــك املس ــة ألوئل ــّدم احلري يق
املســيح بفاعليــة أكــر. وليــس لألشــخاص اذليــن يرغبــون يف 

ــة. ــذلة األناني ــاة ال ــتمرار يف حي االس

4. التمركز حول الذات: الرغبة يف لفت االنتباه

حيــس بعــض األشــخاص بأنهــم مهَملــون وغــر مهّمــني. يريــدون 
ــف.  ــم يف اخلل ــاة تبقيه ــن احلي ــرح، لك ــف امل ــوا يف منتص أن يكون
حيّســون بأنــه مــا مــن أحــد يهتــم بهــم. وأحــد األســباب املمكنــة ذللــك 

هــو أنهــم يتعرضــون للقمــع مــن األرواح الرشيــرة.

وعندمــا يســعون إىل اتلحــرر، فإنهــم جيــدون أنفســهم فجــأة 
ــا  ــدر م ــد ق ــم بع ــك. لكنه ــتمتعون بذل ــاه ويس ــرة االنتب ــط دائ يف وس
مــن اتلحــرر، ينســحبون مــرة أخــرى إىل منطقــة الظــال. فلــم يعــد 
ــدون  ــم جي ــذا فإنه ــام. وهل ــن االهتم ــدر م ــس الق ــم نف ــاس يولونه انل



 355

ملاذا ال يتحرر بعض األشخاص

ــدة حيتاجــون  ــة جدي ــًدا مــن »مشــلتهم« ملناقشــته وناحي ــا جدي جانبً
فيهــا إىل اتلحــرر. وهــم فـــي قــرارة أنفســهم ال يريــدون اتلحــرر. ومــا 
يريدونــه هــو االهتمــام. وهــم أشبـــه بالنســاء اللواتـــي وصفهــن بولــس 
ــَن 

ْ
ْن ُيْقبِل

َ
ْمــَن يِف ُكِّ ِحــنٍي، َوالَ يَْســَتِطْعَن أ

َّ
فـــي 2تيموثــاوس 3: 7: »َيَتَعل

ــًدا.« بَ
َ
ــقِّ أ َ ــِة الْ

َ
 َمْعرِف

َ
إىِل

ــّدم  ــل هــؤالء األشــخاص وأن نق مــن الصــواب أن نتحــّن ىلع مث
هلــم بوضــوح رشوط احلصــول ىلع اتلحــرر. لكــن تــأين نقطــة يتوجــب 
عندهــا أن نقــّدم هلــم حتديًــا بقبــول حتريــر اكمــل باإلضافــة إىل 
املســؤويلة الــي تصاحبــه، كمــا بيّنــت يف الفصــل احلــادي والعرشيــن.

5. عدم االنفصال عن املمارسات السحرية

نــادًرا مــا يكــون قطــع الصلــة مــع املمارســات الســحرية اكمــًا 
ونهائيًــا. إذ سيســتخدم إبليــس لك حيلــة يف جعبتــه لــي يُبــيق قبضتــه 
ىلع ضحايــاه. وربمــا يشــبه مــن يســى إىل االنفصــال عــن تلــك 
ــوراء  ــتدارت إىل ال ــدوم. اس ــن س ــة م ــوط اهلارب ــرأة ل ــات، ام املمارس
تلنظــر نظــرة آســفة أخــرة ىلع مــا اكنــت قــد تركتــه خلفهــا، فصــارت 
عمــود ملــح إىل األبــد )انظــر تكويــن 19: 26(. وقــد أشــار إيلها يســوع 

ــا 17: 32(. ــوٍط!« )لوق
ُ
َة ل

َ
ــرَأ ــُروا اْم

ُ
ك

ْ
ــال اتلايلــة: »اُذ حمــذًرا لك األجي

فســدت أرض كنعــان الــي أدخــل اهلل بــي إرسائيــل إيلهــا بســبب 
ــعبه: »الَ  ــال اهلل لش ــذا ق ــحرية. وهل ــات الس ــان واملمارس ــادة األوث عب
ــْم  ــْل تُبِيُدُه ــْم، بَ ْعَمالِِه

َ
أ
َ
ــْل ك ــا، َوالَ َتْعَم ــْم، َوالَ َتْعُبْدَه ــُجْد آللَِهتِِه تَْس
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نَْصاَبُهــْم.« )خــروج 23: 24(. اكن مطلوًبــا مــن بــي إرسائيــل 
َ
َوتَْكــِرُ أ

أن يمحــوا لك أثــر للعبــادة الوثنيــة. فــان ال جيــب أن يُنقــل يشء مــن 
انلظــام القديــم إىل اجلديــد. بــل إن اهلل طالــب بــأن يشــر كام شــعبه 
ــٍة  ــَم آلَِه ــُروا اْس

ُ
ــم: »َوالَ تَْذك ــام القدي ــن انلظ ــي ع ــم ال إىل انفصاهل

ــروج 23: 13(. ــَك.« )خ ِم
َ
ــْن ف ــَمْع ِم ــَرى، َوالَ يُْس ْخ

ُ
أ

يشــبه العالــم املحيــط بنــا ايلــوم أرض كنعــان يف ذلــك الوقــت، فهو 
ــن  ــحرية. لك ــات الس ــن املمارس ــرة م ــال كث ــس بأش ــد ومنجَّ ُمْفَس
كثريــن مــن املؤمنــني باملســيح ال يدركــون برعــة مــدى بغــض اهلل 
ــا   لكيً

ً
ــا ايلــوم أن ننفصــل انفصــاال هلــذه املمارســات. وهــو يطلــب من

كمــا ســبق أن طلــب مــن بــي إرسائيــل يف أرض كنعــان: وجيــب علينــا 
أن نطمــس لك أثــر هلــا مــن حياتنــا.

ــة  ــات الوثني ــا باملمارس ــي تربطن ــور ال ــون األم ــا تك ــا م اغبًل
ــّي  ــي أن يص ــذا ينب ــا. وهل ــّري وجوده ــب حت ــدة ويصع ــحرية معق الس
الشــخص اذلي يســى إىل اتلحــرر: »يــا رب، أِرين إن اكن هنالــك يشء يف 
حيــايت يربطــي باملمارســات الوثنيــة الســحرية. وبــنيِّ يل كيــف يمكني 

أن أنفصــل عنهــا بشــل اكمــل.«

6. عدم قطع العالقات النفسانية املقيِّدة

أوضحــت يف الفصــل اخلامــس عــرش أن العبوديــة لــألرواح 
ــتغال أو  ــخص لاس ــرض الش ــن تع ــج ع ــن أن تنت ــرة يمك الرشي
الســيطرة مــن ضغــط نفســاين يمارســه شــخص آخــر. ومــن الواضــح أن 
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االنعتــاق مــن هــذه العبوديــة يعتمــد ىلع قطــع أيــة عاقــة مثــل هــذه.

ــِه.«  ــُل بَيْتِ ْه
َ
ــاِن أ َس

ْ
ــَداُء اإِلن ْع

َ
ــى 10: 36: »وَأ ــوع يف م ــا يس حّذرن

ــخصية  ــات الش ــاالت العاق ــا يف ح ــذا صحيًح ــون ه ــا يك ــا م واغبًل
املقيِّــدة. فقــد تســى األم مثــًا إىل الســيطرة ىلع ابنتهــا. أو قــد يضغــط 
أخ ىلع أخيــه باســتمرار مــن أجــل أن يعــود إىل تعــايط املخــدرات معــه.

وبَِغــّض انلظــر عــن مــدى قــرب أحــد أفــراد العائلــة أو 
 حــني تُقطــع تلــك 

ّ
األصدقــاء، فلــن تتحقــق احلريــة الاملــة إال

الســيطرة. وقــد تكــون عمليــة تكييــف مثــل هــذه العاقــات مؤملــة، 
ــا أن نفســخ  ــروري أحيانً ــن ال ــة للتحــرر الامــل. وم ــا رضوري لكنه
لك اتصــال بالشــخص املســيطر، ونثــق بــأن اهلل ســيعيد تأســيس تلــك 
العاقــة يف وقتــه ووفــق رشوطــه. وعندمــا ال يكــون هــذا ممكنًــا )كمــا 
يف حالــة زوج أو زوجــة أو ابــن أو ابنــة، يف نفــس ابليــت(، يتوجــب أن 
ــا فيتجنــب  يكــون الشــخص الســايع إىل املحافظــة ىلع اتلحــرر يقًظ

ــة. ــيطرة املألوف ــوة املس ــت الق ــوع حت الوق

7. عدم التحرر من لعنة معيـّنة

ــة  ــؤرشات اعّم ــبعة م ــن س ــادي والعرشي ــل احل ــرت يف الفص ذك
ــا مــن  إىل أنــه قــد توجــد لعنــة ىلع حيــاة شــخص. فــإذا أدركــت أن أيًّ
ــا مــا تــزال اعملــة يف حياتــك، فربمــا ال تكــون  القــوى الــي حددتُه

ــة. ــد انعتقــت بشــل اكمــل مــن لك لعن ق
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تذّكــر أن أســاس انعتاقــك هــو املبادلــة الــي ىلع الصليــب. فهنــاك 
ــي  ــا، ل ــا! ثمن ــنا هل ــا أنفس ــة عرَّضن ــه لك لعن ــوع ىلع نفس ــذ يس أخ
ــوبه  ــّره اذلي ال تش ــل ب ــة بفض ــرث لك برك ــق يف أن ن ــا احل ــون نل يك

ــائبة. ش

ــة  ــد إىل لك ناحي ــوه وتمت ــددة الوج ــادل متع ــذا اتلب ــات ه وتضمين
ــن  ــار« م ــت ختت ــة: أن ــة أو اللعن ــايب: »الرك ــع إىل كت ــا. ارج ــن حياتن م

ــوع. ــذا املوض ــاملة هل ــة ش ــاع ىلع مناقش ــل االط أج

8. عدم االعتراف خبطية معيـّنة

َــا َخَطايَانَــا  ِمــنٌي واََعِدٌل، َحــتَّ َيْغِفــَر نلَ
َ
َنــا ِبََطايَانَــا َفُهــَو أ

ْ
»إِِن اْعَرَف

ــٍم.« )1 يوحنــا 1: 9(. ال يطلــب إيلنــا اهلل بالــرورة 
ْ
ــْن ُكِّ إِث ــا ِم َرنَ َويَُطهِّ

أن نعــرف فرديـًـا بــكل خطيــة ســبق أن ارتكبناهــا. لكــن يتوجــب 
ــا أن نكشــف خطيــة معّينــة. فــإىل أن نقــر ونعــرف بهــا، فــإن  أحيانً

اهلل يمنــع عنــا غفرانــه وتطهــره.

بعــد أن بّكــت اهلل داود ىلع خطيــي الــزىن والقتــل قــال: »َخِطيَّــيِت 
َمــاِم َدائًِمــا.« )مزمــور 51: 3(. أدرك داود فظاعــة اخلطيــة الــي فصلتــه 

َ
أ

ــل رجــاؤه الوحيــد يف احلصــول ىلع الســام ادلاخــي ويف  عــن اهلل. فتمثَّ
جتديــد الرشكــة مــع اهلل يف االعــراف املحــدد خبطيتــه.

ــد تكــون  ــرة، ق عندمــا يســى شــخص إىل اتلحــرر مــن أرواح رشي
ــة  ــا تكــون يه اخلطي ــا. فربم ــة جيــب االعــراف به ــة معين ــك خطي هنال
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الــي جعلتــه مفتوًحــا يف األصــل دلخــول األرواح الرشيــرة. ويف هــذه 
احلالــة، يمنــع اهلل حتريــره إىل أن يتــم حتديــد تلــك اخلطيــة واالعــراف بهــا.

ــل  ــن أج ــا م ــة إيّل وإىل يلدي ــا املراهق ــرت أم ابنته ــرة أح ذات م
ــن  ــرة، لك ــن األرواح الرشي ــدد م ــرد ع ــا يف ط ر. وجنحن ــرُّ ــة حت خدم
ظــلَّ هنالــك واحــد اعلــق يف حنجرتهــا يرفــض أن يتحــرك أكــر مــن 

ذلــك.

ويف نهايــة األمــر قلــت لابنــة املراهقــة: »أعتقــد أنــك ارتكبــت 
خطيــة معّينــة ويريــدك اهلل أن تعــريف بهــا باالســم.«

نظــرت إيّل الفتــاة ويه حمرجــة بشــدة، ثــّم قالــت: أجريــُت عمليــة 
إجهــاض.«

ــرف  ــدو تع ــا يب ــن ىلع م ــم تك ــة. إذ ل ــن الصدم ــهقت األم م فش
شــيئًا عــن هــذا األمــر.

قلــت للفتــاة: »يشــرط اهلل شــيئًا آخــر. عليــك أن تعــريف بذلــك 
اإلجهــاض بصفتــه جريمــة قتــل.«

ــْت ذلــك. ويف نفــس اللحظــة الــي ســّمت خطيتهــا باســمها  فَفَعلَ
ــا ال مــن اهلل فقــط، بــل  الفعــي، حتــررت بشــل اكمــل. ونالــت غفرانً

ــا. ــت وبكت ــت األم وابلن ــا. وتعانق ــا أيًض ــن أمه م

ــب  ــه يتوج ــة، فإن ــة معين ــراف خبطي ــب اهلل باالع ــا يطال عندم
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ــه،  ــا. فهــذه يه خدمت ــروح القــدس يف إعانه ــا أن نعتمــد ىلع ال علين
ــل،  ــة إىل القت ــا 16: 8(. وباإلضاف ــر يوحن ــة )انظ ــا ىلع اخلطي أن يبّكتن
ــا معينــة حتتــاج اعدة إىل االعــراف بهــا، ويه مدرجــة يف  توجــد خطاي
الوصايــا األربــع األخــرة مــن الوصايــا العــرش: الــزىن والرقــة وشــهادة 

ــروج 20: 17-14(. ــد )خ ــزور، واحلس ال

9. عدم »االنفصال« عن العامل مبعمودية املاء

ــل  ــو العم ــاء ه ــد يف امل ــابق أن اتلعمُّ ــل الس ــت يف الفص أوضح
ــارة  ــان بكّف ــاه باإليم ــاص اذلي نلن ــم« اخل ــه »نتم ــاريج اذلي ب اخل
املســيح. فالشــخص اذلي آمــن ولــم يعتمــد خملَّــص »بشــل غــر تــام«. 
ــع  ــن القم ر م ــرُّ ــق يف اتلح ــا احل ــو اذلي يمنحن ــام« ه ــاص »اتل فاخل
ــس الــي تمــارس  ــه حــى بعــض الكنائ الشــيطاين. ولســوء احلــظ، فإن

ــل اكٍف. ــا بش ــد ىلع أهميته ــس ال تؤك ــة باتلغطي املعمودي

ــس  ــة كطق ــن املعمودي ــم ع ــح أين ال أتكل ــر أين أود أن أوض غ
احتفــايل رضوري كــرشط لانضمــام إىل كنيســة معّينــة، وإنمــا كعمــل 
ر أشــخاص  طاعــة شــخصية للمــة اهلل. ولكمــا صلّيــت مــن أجــل حتــرُّ
لــم يعتمــدوا مــن قبــل كمؤمنــني، فــإين أحّذرهــم: »أنتــم أحــرار اآلن. 
لكــن إذا أردتــم املحافظــة ىلع حريتكــم، يتوجــب عليكــم أن 

ــاء.« ــدوا يف امل تتعّم

ــدَت دون أن تفهــم اتلحريــر اتلــام  لكــن ربمــا تكــون قــد تعمَّ
ــدت أن  ــإذا وج ــا. ف ــك رشعيً ــن حق ــار م ــس اذلي ص ــوة إبلي ــن ق م
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ــًا  ــك متمس ــذ موقف ــك، فاخت ــرش ب ــت تتح ــا زال ــرة م األرواح الرشي
باملعــى احلقيــيق للمعموديــة. صــلِّ صــاة قريبــة ممــا يــي: »أشــكرك يــا 
ــس إىل  ــة إبلي ــن مملك ــُت م ــاه وخرج ــزتُت املي ــد اج ــوع ألين ق رب يس
مملكتــك. واآلن أيهــا الــرب، أنــا آخــذ ســلطاين باســمك وأنفصــل تماًمــا 

ــي.« ــرش يب وياحق ــر يتح لك روح رشي

10. جزء من معركة أكرب

حنــن املؤمنــون باملســيح مشــركون يف حــرب روحيــة هائلــة تمتــد 
بــني األرض والســماء. ويصفهــا بولــس كمبــاراة يف املصارعــة مــع قــوى 
شــيطانية يف األجــواء الســماوية )انظــر أفســس 6: 12(. قــد جنــد أنفســنا 
ــا يف رصاع ال مــع دايمونيونــات ىلع املســتوى األريض، بــل أيًضــا  أحيانً
ــذه األرواح  ــر ه ــرش(، ومق ــادي ع ــل احل ــر الفص ــات )انظ ــع دايمون م

موجــود يف األجــواء الســماوية أو الســماوّيات.

ــبيًا  ــم نس ــر مه ــر غ ــخص اذلي يظه ــون الش ــن أن يك يمك
ــدرك  ــرصاع. وت ــذا ال ــراتيجيًا يف ه ــرًصا اس ــتوى األريض عن ىلع املس
دايمونــات إبليــس هــذا األمــر ويه مصممــة ىلع املحافظة ىلع الســيطرة 
ىلع تلــك احليــاة واســتخدامها مــن أجــل معارضــة قصــد اهلل. وباتلــايل 
فــإن أيــة حماولــة تلقديــم خدمــة اتلحــرر تتعــرض ملقاومــة رشســة، ال 
مــن قبــل األرواح الرشيــرة املوجــودة يف الشــخص فحســب، بــل أيًضــا 
مــن قبــل القــوى الشــيطانية يف الســماويات والــي تعمــل مــن خــال 

ذلــك الشــخص. وأنــا أســيِّ مثــل هــذا الشــخص »ميــدان معركــة.«
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ــاص  ــاح خ ــال، مفت ــبيل املث ــد، ىلع س ــرد واح ــون ف ــد يك فق
العائلــة لكهــا أو حــى خــاص جمتمــع مــا أكــر. أو قــد يفتــح حتريــر 
ذلــك الشــخص وحــده ابلــاب أمــام جلــب البشــارة إىل جمموعــة برشيــة 
ــيحَرك  ــك، فس ــر كذل ــإذا اكن األم ــني. ف ــك احل ــى ذل ــا ح ــم تصله ل
إبليــس قواتــه يف لك مــن األرض واألجــواء الســماوية، مــن أجــل 

ــرد. ــك الف ــيطرته ىلع ذل ــة ىلع س املحافظ

ولــي خنــدم مثــل هــؤالء األشــخاص، فإننــا حنتــاج إىل بصــرة لفهم 
مــا جيــري يف الســماوّيات – ربمــا مــن خــال رؤيــا أو لكمــة حكمــة أو 
ــوى  ــة للق ــورة واضح ــا ص ــارت دلين ــإذا ص ــة(. ف ــم )معرف ــة عل لكم
ــني  ــفعني مكرس ــخاص متش ــن أش ــب م ــا أن نطل ــا، يمكنن ــة نل املقاوم
ــن  ــيح م ــه املس ــار اذلي حقق ــة باالنتص ــا يف املطابل ــوف إىل جانبن الوق
يَاَســاِت  أجلنــا. فمــن خال موتــه الكّفــاري وقيامتــه املنتــرصة »َجــرََّد الرِّ

ــويس 2: 15(. ــْم.« )كول ــًرا بِِه ــاًرا، َظافِ ــَهَرُهْم ِجَه ْش
َ
ــلَِطنَي أ َوالسَّ

ر  وربمــا يكــون علينــا يف حالــة عــدم حصــول شــخص ىلع اتلحــرُّ
ْن 

َ
ِنـْـُس الَ ُيْمِكــُن أ

ْ
أن نطّبــق لكمــات يســوع يف مرقــس 9: 29: »هــَذا اجل

ــْوِم.« ــلَةِ َوالصَّ  بِالصَّ
َّ
ٍء إاِل َيْــُرَج بـِـَيْ
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ــرة  ــن أرواح رشي ــرروا م ــن حت ــخاص اذلي ــدأ األش ــا يب ــا م اغبًل
يــرون بوضــوح حاجــة اآلخريــن للحصــول ىلع حتــّرر مماثــل. ويمكنهــم 
ــبق أن  ــي س ــوط ال ــرون الضغ ــم يتذك ــا ألنه ــم أيًض ــوا معه أن يتعاطف
تعرضــوا هلــا واملجاهــدات املتضّمنــة يف اتلحــرر. ونتيجــة ذللــك، جيــد 
أشــخاص كثــرون أنهــم حياولــون الوصــول بشــل تلقــايئ إىل اآلخريــن 

ــرر. ــني إىل اتلح املحتاج

فتــح يســوع يف مرقــس 16: 17 هــذه اخلدمــة لــل املؤمنــني: »َوهــِذهِ 
ــَياِطنَي بِاْســِي...« ُمْؤِمنـِـنَي: ُيْرُِجوَن الشَّ

ْ
اآليـَـاُت تَتَْبــُع ال

ر أشــخاص هلم  لكــن كمبــدأ اعم جيــب أن يمــارس خدمــة اتلحــرُّ
ــن  ــم. لك ــون معه ــة، أو العامل ــة أو كرازي ــويلة أو رعوي ــات رس خدم
ــرات مــن  ــه بشــخص معــرَّض تلأث ــوم أي مؤمــن يواَج يمكــن أن يق
أرواح رشيــرة يف ظــروف معينــة بإخــراج تلــك األرواح الرشيــرة. غــر 
ــن ينخرطــون يف خدمــة  أين رأيــت حبكــم خــريت أن األشــخاص اذلي
ــلطان  ــة الس ــة ملمارس ــة معين ــرااعة رشوط كتابي ــة دون م ــرر منتظم حت

يقعــون يف نهايــة األمــر يف متاعــب.
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ــن  ــن أن تضم ــي يمك ــة ال ــادئ العام ــض املب ــي بع ــا ي ويف م
ــرر: ــة اتلح ــة خدم ــامة ممارس س

1.  كن حتت سلطان.

2.  اثنان خر من واحد.

3.  ال ختدم بمفردك شخًصا من اجلنس اآلخر.

4.  استخدم الصليب وسيف الروح.

1. كن حتت سلطان

ــًذا  ــبعني تلمي ــة س ــن خدمت ــا م ــة م ــد نقط ــوع عن ــل يس أرس
 ، ــاَربُّ ــوا هل: »يَ ــًدا وقال ــني ج ــادوا فرح ــه. فع ــق أمام ــدوا الطري ــي يع ل
ــا بِاْســِمَك!« )لوقــا 10: 17(.  َ َْضــُع نلَ ــَياِطنُي )ادلايمونيونــات( تَ َحــتَّ الشَّ
      » َعــُدوِّ

ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
َطانًا تِلَُدوُســوا...ُكَّ ق

ْ
ْعِطيُكــْم ُســل

ُ
نـَـا أ

َ
فأجــاب يســوع: »َهــا أ

ــو  ــرة ه ــع األرواح الرشي ــل م ــيِّ يف اتلعام ــل املم ــة 19(. والعام )اآلي
ــايب. ــلطان الكت ــة الس ممارس

ــض أن  ــه املري ــل خادم ــن أج ــوع م ــاء إىل يس ــة ج ــد مئ أدرك قائ
ســلطان يســوع الــرويح يشــبه ســلطته العســكرية. وقــد خلـّـص يف مجلة 
ــًة  ــْل َكَِم

ُ
ــال: »ق ــلطة يف أي جم ــة الس ــري ملمارس ــرشط اجلوه ــدة ال واح

ــٌد  َطاٍن، ِل ُجْن
ْ
ــل ــَت ُس ْ ــٌب حتَ ــاٌن ُمَرتَّ َس

ْ
ــا إِن يًْض

َ
ــا أ نَ

َ
 أ

ِّ
ين

َ
ــلَِم. أل  ُغ

َ
ــرْبَأ َفَي

ــِدي ...« )لوقــا 7:7-8(. فلــي يمــارس شــخص ســلطانًا، جيــب  ــَت يَ ْ حتَ
 حتــت ســلطان.

ً
أن يكــون هــو أوال



 365

مساعدة اآلخرين يف التحرر

توجد مبادئ كتابية معينة حتكم ممارسة السلطان:

ــر أن  ــه. غ ــو اهلل نفس ــلطان ه ــل س ــدر األىلع ل ، إن املص
ً

أوال
ــَماءِ  َطاٍن يِف السَّ

ْ
َّ ُكُّ ُســل يســوع أعلــن تلاميــذه بعــد قيامتــه: »ُدفـِـَع إِلَ

ْرِض« )مــى 28: 18(. ويعــي هــذا أن لك ســلطان ينحــدر مــن 
َ
َوىلَعَ األ

اهلل اآلب مــن خــال يســوع االبــن. وهلــذا لــي يكــون املؤمــن حتــت 
ســلطان كتــايب، جيــب عليــه أن جيــد مانــه يف سلســلة الســلطان الــي 

تمتــد مــن خــال يســوع إىل اآلب.

ويف 1 كورنثــوس 11: 2-7 يســتخدم بولــس غطــاء الــرأس دلى 
النســاء كرمــز للســلطان. فــأن يكــون املــرء حتــت ســلطان يعــي أن 
يكــون »مغّطــى،« أي حمميًــا. وأن ال يكــون املــرء حتــت ســلطان يعــي 
أن يكــون »غــر مغطــى«، أي غــر حمــي. وهلــذا أن يكــون لك مؤمــن 
ــا.  ــا روحيًّ ــون حمميً ــي أن يك ــلطان، يع ــن الس ــم م ــل مائ ــت ش حت
أّمــا املؤمــن اذلي ليــس حتــت ســلطان، فهــو غــر حمــي، وهــو هلــذا يف 

خطــر عظيــم.

ــيِت يِهَ 
َّ
نِيَســِة، ال

َ
ك

ْ
ٍء لِل ــْوَق ُكِّ َشْ

َ
ًســا ف

ْ
جعــل اهلل املســيح »َرأ

ــارس  ــي أن يم ــن الطبي ــإن م ــذا ف ــس 1: 22-23(. وهل ــُدهُ« )أفس َجَس
املســيح ســلطانه مــن خــال قيــادة الكنائــس املحليــة. ويعــي هــذا أن 
ــه يف  ــذ مان ــا أن يأخ ــا روحيً ــون حمميً ــب يف أن يك ــن اذلي يرغ املؤم

ــبة. ــة مناس ــية حملي ــة كنس بني

ــا  ــلطان. فحيثم ــألة الس ــة ىلع مس ــة عظيم ــا وروث أهمي ــق أن نعلّ
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نســكن، فإننــا جنعــل أنفســنا جــزًءا مــن رعيــة حمليــة ونضــع نفســينا 
ــون  ــا نك ــة، فإنن ــات خدم ــافر يف رح ــا نس ــلطتها. وعندم ــت س حت
ــا  ــإن خدمتن ــك، ف ــن ذل ــًا ع ــة. وفض ــتنا املحلي ــن كنيس ــلني م مرَس
هــة مــن جملــس دويل نشــرك فيــه  املنتــرشة يف مجيــع أحنــاء العالــم موجَّ
يف القيــادة مــع جمموعــة مــن العاملــني معنــا يمّثلــون ابلــدان املتنوعــة 
الــي خيدمــون فيهــا. أّمــا بالنســبة يل، فــإين أوضــح دائًمــا أنــه ال رغبــة 
ــإين أرّس  ــك، ف ــن ذل ــض م ــل ىلع انلقي ــتقًا. ب ــون مس دلي يف أن أك
ــعب اهلل. ــم ىلع ش ــل لك يشء ىلع اهلل، ث  وقب

ً
ــد أوال ــأين معتم إلدرايك ب

ــلطانه، أال  ــا اهلل س ــّوض فيه ــية يف ــرى رئيس ــة أخ ــد منطق وتوج
ويه العائلــة. فــي 1 كورنثــوس 11: 3 يصــَور نلــا بولــس سلســلة مــن 
ــة ىلع  ــيح، إىل لك اعئل ــال املس ــن خ ــن اهلل، م ــدر م ــلطان املنح الس
ــا  مَّ

َ
َمِســيُح، وَأ

ْ
َس ُكِّ رَُجــل ُهــَو ال

ْ
نَّ َرأ

َ
ُمــوا أ

َ
ْن َتْعل

َ
رِيــُد أ

ُ
األرض: »َولِكــْن أ

ــَو اهللُ.« ــيِح ُه َمِس
ْ
ُس ال

ْ
ــُل، َوَرأ ــَو الرَُّج ةِ َفُه

َ
ــْرأ َم

ْ
ُس ال

ْ
َرأ

مــن الطبيــي أن تكــون املــرأة املزتوجــة حتــت ســلطان زوجهــا، 
وال جيــب أن تشــرك يف خدمــة آخريــن دون معرفــة وموافقــة اكملتــني 
مــن زوجهــا. غــر أن بطــرس حيّذرنــا مــن أنــه إذا لــم يكــن هنالــك 
انســجام بــني الــزوج والزوجــة فســتعاق صلــوات الــزوج )انظــر                 
ــت  ــة، إن اكن ــر املزتوج ــت غ ــون ابلن ــب أن تك ــرس 3: 7(. وجي 1 بط
مــا زالــت يف ابليــت، حتــت ســلطة األب. أّمــا األمهــات اللــوايت يعشــن 
وحيــدات مســتقّات فيجــب أن يكــّن حتــت ســلطان قــادة روحيــني 

ــم. ــني وإرشافه ناضج
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ــر،  ــن يمارســون خدمــة اتلحري جيــب أن يكــون األشــخاص اذلي
ــا  ــة هل ــة أو كنيس ــن رشك ــزًءا م ــني، ج ــا أو مزتوج ــوا عّزابً ــواء اكن س
بُنيــة فّعالــة مــن الســلطان، إلن هــذه املنطقــة املتعلّقــة باتلعامــل مــع 
ــدام  ــن،« أي اخل ــة الوحيدي ــر »للجّوال ــان خط ــرة يه م األرواح الرشي

ــا. ــوًرا أم إناثً ــوا ذك ــواء اكن ــم، س ــون وحده ــن خيدم اذلي

وهنــاك عنــرص مهــم يف مســألة كــون املؤمــن حتــت ســلطان، هــو 
عنــرص املســائلة. ينبــي ىلع لك مؤمــن أن يســأل: أنــا مســؤول أمــام من؟ 

 أمــام أحــد، ليــس حتــت ســلطان.
ً

فالشــخص اذلي ليــس مســؤوال

ــل. ويف  ــط واحل ــلطان الرب ــول س ــني ح ــوع يف موضع ــدث يس يتح
لك حالــة منهمــا يرتبــط األمــر بالكنيســة. فــي مــى 16: 18-19 يقــول 
 َمــا تَْربُِطُه 

ُّ
ــُك

َ
نِيَســيِت... ف

َ
بـْـي ك

َ
ْخــَرةِ أ يســوع بلطــرس: ».... ىلَعَ هــِذهِ الصَّ

ْرِض 
َ
ــُه ىلَعَ األ

ُّ
ُل

َ
ــا حت ــَماَواِت. َوُكُّ َم ــا يِف السَّ ــوُن َمْرُبوًط ْرِض يَُك

َ
ىلَعَ األ

ــَماَواِت.« ــوالً يِف السَّ
ُ
ــوُن َمْل يَُك

ومـرة أخـرى يف مـى 18: 17-18 يتحـدث يسـوع عـن إحضـار أخ 
ْرِض يَُكوُن 

َ
مسـيئ أمام الكنيسـة، وخيتم بقـوهل: » ُكُّ َما تَْربُِطونَـُه ىلَعَ األ

ـَماءِ.«  والً يِف السَّ
ُ
ْرِض يَُكوُن َمْل

َ
ونَُه ىلَعَ األ

ُّ
ُل

َ
ـَماءِ، َوُكُّ َما حت َمْرُبوًطـا يِف السَّ

ويف هـذه احلالـة فـإن الربـط واحلل هو العمـل اجلمايع للكنيسـة كل.

ــات  ــلطان يف العاق ــل س ــة ل ــة الكتابي ــاح املمارس ــن مفت يكم
ــيطانية  ــوى الش ــط الق ــدد ىلع رب ــل حم ــذا بش ــق ه ــليمة. وينطب الس
ــة صحيحــة جبســد  ــه عاق ــا. ربمــا حيــاول شــخص ليســت دلي وحلّه
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املســيح أن يربــط أو حيــل أرواًحــا رشيــرة، لكن ســيفتقر إىل الســلطان 
.

ً
الــازم جلعــل هــذا األمــر فعــاال

2. اثنان خري من واحد

ــل  ــوع أرس ــر أن يس ــد يذك ــد اجلدي ــجل يف العه ــد أي س ال يوج
ــا  ــذ دائًم ــل اتلامي ــد اكن يرس ــرده. فق ــدم بمف ــخص يلخ ــا أي ش يوًم
 
ّ
ــر إال ــة اتلحري ــؤويلة خدم ــل مس ــرض اعدة أن ال يتحم ــا. ويف أزواًج
خــادم متمــّرس )ضــع يف اعتبــارك أنــه يوجــد دائًمــا احتمــال أن يصبــح 

ــا.( ر عنيًف ــرُّ ــة اتلح ــى خدم ــخص اذلي يتل الش

يؤكد سليمان ىلع هذا املبدأ يف جامعة 4: 10-9:

َناِن َخرْيٌ ِمْن َواِحٍد،
ْ
»اِث

ْجَرةً تِلََعبِِهَما َصاِلًَة.
ُ
ُهَما أ

َ
نَّ ل

َ
 أل

َحُدُهَما يُِقيُمُه َرفِيُقُه. 
َ
َع أ

َ
نَُّه إِْن َوق

َ
أل

َع، 
َ
َوَوْيٌل لَِمْن ُهَو وَْحَدهُ إِْن َوق

اٍن يِلُِقيَمُه.«
َ
يَْس ث

َ
 ل

ْ
إِذ

3. ال ختدم مبفردك شخصـًا من اجلنس اآلخر

ليــس مــن احلكمــة أن حتــاول امــرأة أن ختــدم رجــًا وحدهــا، أو 
أن حيــاول رجــل أن خيــدم امــرأة وحــده. وبشــل اعم فــإن أفضــل فريــق 

هلــذه اخلدمــة هــو زوجــان يعمــان يف انســجام.
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لقــد باركــي اهلل يف زوايج األول واثلــاين بزوجتــني عشــت معهمــا 
يف انســجام، وعملتــا إىل جانــي يف لك مــرة أجريــت فيهــا خدمــة 
ــا مــن قبلهــا، اللتــني  ــا مديــن بالكثــر ملعونــة روث، ويلدي حتريــر. وأن
أســهمتا بكلمــة علــم أو بموهبــة شــفاء أو بتميــي أرواح. وأثنــاء فــرة 
اثلــاث ســنوات بــني زوايج األول واثلــاين، الــي كنــت أثناءهــا أرمــل، 
لــم أعــِط مشــورة المــرأة قــط وأنــا بمفــردي. إذ كنــت أحــرص دائًمــا 
ىلع أن أحصــل ىلع دعــم ومســاعدة مــن أخ ناضــج يف الــرب أو أخــت 

ناضجــة ومقتــدرة يف الــرب.

4. استخدم الصليب وسيف الروح

ــخص أن  ــن ألي ش ــد اكٍف واٍف يمك ــد وحي ــاس واح ــد أس يوج
ــوت  ــو م ــه، أال وه ــرة ىلع أساس ــن األرواح الرشي ــر م ــب باتلحري يطال
املســيح ابلديــي ىلع الصليــب. فبموتــه هــذا صنــع كّفــارة لــل خطايــا 
اجلنــس البــرشي وجــّرد إبليــس مــن ســاحه الرئيــي ضّدنــا، أال وهــو 
اذلنــب. وباإليمــان بهــذه اذلبيحــة يتــرر لك واحــد منــا وُيــَرَّأ »كمــا لــو 

أنــه لــم خيطــئ قــّط.«

ــك  ــة يف تعليم ــة مركزي ــا نقط ــة واجعله ــذه احلقيق ــك به تمّس
وإرشــادك لألشــخاص اذليــن تســاعدهم.

ــا يف  ــال دائًم ــد فع ــاح واح  س
ّ
ــد إال ــة ال يوج ــس الطريق وبنف

ــروح:  ــيف ال ــو س ــاح ه ــذا الس ــرة. وه ــع األرواح الرشي ــل م اتلعام
ــان. ــارة وبإيم ــن جبس ــي يعل ــدس ال ــاب املق ــات الكت لكم
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ال ختــى األرواح الرشيــرة التســميات الطائفيــة أو األلقــاب 
ــد  ــاع ض ــا أي دف ــس دليه ــن لي ــويت. لك ــدل الاه ــية أو اجل الكنس

ــان. ــا بإيم ــق به ــي يُنط ــة اهلل ال ــن لكم ــة م ــات القاطع الرب

نقاط عملية هنائية

إن كنــَت تســتعد خلدمــة شــخص حيتــاج إىل اتلحــرر، فــي مــا يــي 
اثنتــا عــرشة نقطــة تســاعد يف جعــل خدمتــك أكــر فاعليــة.

ــاب،  ــذا الكت ــن ه ــن م ــادي والعرشي ــل احل ــراءة الفص ــد ق 1. أع
ر اخلطــوات  وحــاول قــدر اإلمــان أن تغطــي مــع طالــب اتلحــرُّ

ــع. ــة التس اتلمهيدي

ــه.  ــا تفعل ــاس لك م ــب أس ــوع ىلع الصلي ــة يس ــل ذبيح 2. اجع
ــن  ــره ع ــد نظ ر ىلع أن يبع ــرُّ ــب اتلح ــجع طال ــة، ش ــس الطريق وبنف

ــب. ــز ىلع الصلي ــه وأن يرك نفس

3. حتقق من املسائل املهمة اثلاث اتلايلة:

اتلوبــة: هــل تــاب طالــب اتلحــرر توبــة حقيقيــة، كمــا ســبق أن 
فناهــا؟ عرَّ

الغفــران: هــل يوجــد شــخص لــم يغفــر هل طالــب اتلحــرر غفرانـًـا 
حقيقيًــا؟ هــل ال تــزال يف نفســه مــرارة مــن أحــد؟

ؤ: هــل تــرَّأ طالــب اتلحــرر بشــل لك مــن لك اتصــال مــع  اتلــرُّ
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ــخصية  ــة ش ــن لك عاق ــة وم ــة الزائف ــات الوثني ــادات واملمارس العب
ــًدا هل. ــل قي تش

ــا تســيطر  ــه بعــد ، ف ــم حيســم موقف ر ل ــب اتلحــرُّ 4. إذا اكن طال
ــات  ــه آي ــرح علي ــه. اق ــًة عن ــل لك يشء نياب ــف وتفع ــت ىلع املوق أن
ــه  ــر إيمان ــّجعه ىلع تطوي ــه. ش ــا بنفس ــها ويقوهل ــي يقتبس ــة ل مائم
ــع  ــرصااعت م ــن ال ــد م ــة مزي ــذا يف مواجه ــاعده ه ــاص. إذ سيس اخل

ــس. إبلي

5. ربمــا تواجــه عمليــة اتلحــّرر أحيانـًـا نــواًع مــن »املــأزق« حيــث 
يظهــر طالــب اتلحريــر أنــه يصــارع يف نفســه شــيئًا ال يفهمــه بشــل 
ــتحدد  ــة س ــة معرف ــرب لكم ــن ال ــب م ــذا، اطل ــدث ه ــإذا ح ــل. ف اكم
طبيعــة املشــلة. وقــد تــأيت هــذه اللمــة إّمــا إىل طالــب اتلحــرر أو إىل 
ــب أن  ــة جي ــص خطي ــد خت ــرر. فق ــة اتلح ــري خدم ــخص اذلي جي الش
ــة  ــال، ديان ــبيل املث ــا )ىلع س ــب كره ــدة جي ــوة مقِيّ ــا أو ق ــرف به يع
ــب  ــرف طال ــي أن يع ــرر، ينب ــة اتلح ــدم يف عملي ــي تتق ــة(. فل زائف
اتلحــرر باخلطيــة أو يكــر القــوة املقيِّــدة. أو ربمــا يكشــف الــروح 
ــر  ــإذا اكن األم ــة. ف ــذه العملي ــاوم ه ــر يق ــم روح رشي ــدس اس الق
كذلــك، اطلــب مــن طالــب اتلحريــر أن يتخــذ موقفــه باســم يســوع 

ــر باالســم. ــروح الرشي ــك ال ــّرأ مــن ذل ويت

ــيج  ــع نش ــم م ــر الف ــرة ع ــرج األرواح الرشي ــا خت ــا م 6. اغبًل
ــلًفا  ــر س ــؤ. فأح ــى تقّي ــق أو ح ــر أو بص ــكاء أو رصاخ أو زئ أو ب
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ــة مــواد يمكــن أن يســتخدمها طالــب اتلحــرر. ــة أو أي ــل ورقي منادي

7. ختــرج األرواح الرشيــرة اعدة مــن النســاء مــع رصاخ اعٍل. فــإذا 
ــه  ــر أن ــاهل، تذّك ــرر أو اكتم ــل اتلح ــرصخ دون تواُص ــرأة ت ــت امل ظل
ــا  ــن حنجرته ــق م ــزء الضي ــق باجل ــد تعلّ ــر ق ــون روح رشي ــا يك ربم
وال يريــد اخلــروج. أوضــح هــذا للمــرأة واطلــب منهــا أن تطــرد الــروح 
ــد قــوي مــن حنجرتهــا )انظــر الفصــل احلــادي  الرشيــر بســعال متعمَّ

ــن(. والعرشي

ــى  ــاء. فح ــت صّم ــي ليس ــرة. ف ــرصخ ىلع األرواح الرشي 8. ال ت
روح الصمــم ليــس أصــم. وال يعطيــك الــرصاخ ســلطانًا أكــر عليهــا. 
ــتخدم ىلع  ــن أن تس ــوة يمك ــرصاخ دون رضورة ق ــذا ال ــتهلك ه ويس

حنــو أفضــل بطــرق أخــرى.

ــم – أي  ــار إيله ــت األنظ ــون لف ــن حيّب ــا ىلع م ــع وقتً 9. ال تضّي
األشــخاص اذليــن يقومــون بترصفــات أشــخاص نالــوا اتلحريــر لكنهــم 
 بلفــت األنظــار إيلهــم )انظــر الفصــل الرابــع والعرشين(.

ّ
ال يهتمــون إال

ــروح  ــس ب ــك إبلي ــا يهامج ــة، ربم ــذه اخلدم ــك به ــاء قيام 10. أثن
َفَشــِل، 

ْ
ــْم ُيْعِطَنــا ُروَح ال

َ
نَّ اهللَ ل

َ
ــد قائــًا: »أل خــوف. فــإن حــدث هــذا، أِكّ

َمَحبَّــِة َوانلُّْصــِح.« )2 تيموثــاوس 1: 7(.   
ْ
ةِ َوال ُقــوَّ

ْ
)اخلــوف(، بَــْل ُروَح ال

ــم إىل  ــذه دلى اضطراره ــوع تلامي ــاه يس ــد اذلي أعط ــا الوع ــر أيًض تذّك
ــا 10: 19(. ٌء.« )لوق ــْم َشْ ُك ــرة: »الَ يَُضُّ ــع األرواح الرشي ــل م اتلعام
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11. أّكــد باســتمرار وعــد يوئيــل 2: 32: »ُكَّ َمــْن يَْدُعــو بِاْســِم الــرَّبِّ 
َيْنُجــو )يتحرر(.«

ــر القــوة الامنــة يف اســم يســوع ودم يســوع. ويف مــا يــي  12. تذكَّ
نمــوذج اســتخدمته مــرات كثــرة. وهــو يمّكــن املؤمنــني مــن أن يعــوا 

ويطّبقــوا انلــرص اذلي أحــرزه يســوع مــن أجلنــا ىلع الصليــب:

حنــن نغلــب إبليــس عندمــا نشــهد شــخصيًا ملــا تقــوهل لكمــة اهلل 
عّمــا يفعلــه دم يســوع مــن أجلنــا )رؤيــا 12: 11(.

بدم يسوع املسيح أنا مفدي من يد إبليس )أفسس 1: 7(.

بدم يسوع لك خطاياي مغفورة )1 يوحنا 1: 9(.

ر باستمرار من لك خطية )1 يوحنا 1: 7(. طهَّ
ُ
بدم يسوع أنا أ

بدم يسوع تَرأُت، وُجعلُت باًرا، كما لو أني لم أخطئ قط )رومية 5: 9(.

ص ومكرس هلل )عرانيني 13: 12(. س وخمصَّ بدم يسوع أنا مقدَّ

بدم يسوع يل جسارة بادلخول إىل حمر اهلل )عرانيني 10: 19(.

يتشفع دم يسوع باستمرار يف السماء يفَّ )عرانيني 12: 24(.

ــة  ــا عملي ــر نقاًط سيكتشــف لك شــخص يمــارس خدمــة اتلحري
 إىل معرفــة حمــدودة. 

ّ
أخــرى. ال يمكــن أن توصلنــا ادلروس انلظريــة إال

ــة.  ــال املمارس ــن خ ــم م ــا إىل اتلعل ــنضطر مجيًع ــر س ــة األم ويف نهاي
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ــي  ــاء ال ــض األخط ــب بع ــاب يف جتنُّ ــذا الكت ــاعدك ه ــل أن يس وآم
ــا. ــا أن ارتكبتُه

هنالــك لكمــة أخــرة ذات أهميــة عظيمــة. املحبــة يه الــي دفعــت 
اهلل إىل حتريرنــا مــن خــال مــوت املســيح كذبيحــة إثــم عّنــا. ويتوجب 
ــة: »  ــك أداة ملحب ــن اهلل أن جيعل ــب م ــع. وأطل ــا ادلاف ــون دلين أن يك

ــٍة.« )1 كورنثــوس 16: 14(. ــْم يِف َمَبَّ
ُ
ُمورِك

ُ
تِلَــِرْ ُكُّ أ
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الفصل السادس والعشرون
ماذا بعد التحرُّر؟

ــا نلعمــة اهلل  ــل خــرة اتلحــرر يف حيــاة اإلنســان إظهــاًرا رائًع تمّث
ــل مــن  ــي إرسائي ــر ب ــا بتحري ــا أشــبِّه هــذا األمــر أحيانً ــه. وأن وقدرت

ــة مــرص. عبودي

لكــن حتريرهــم مــن عبوديــة فرعون لــم يكــن إال اخلطــوة األوىل 
ضمــن عمليــة إهليــة. فقــد أخــرج اهلل بــي إرسائيــل مــن مــرص لــي 
ــم املوعــود. وهكــذا هــو األمــر بالنســبة للتحــرر.  ــم إىل مراثه يدخله
ــد  ــس القص ــه لي ــد أن ــن املؤك ــن م ــة، لك ــوة األوىل احليوي ــو اخلط فه

انلهــايئ.

هنالــك خطوتــان يتوجــب علينــا اتّباعهمــا. وهــذه العمليــة 
موصوفــة بإجيــاز يف عوبديــا 17:

َاٌة، )حترير(
َ

ْيِه ن
َ
وُن َعل

ُ
ا َجَبُل ِصْهَيْوَن َفَتك مَّ

َ
وَأ

ًسا، )وهنالك تكون قداسة( َويَُكوُن ُمَقدَّ

َويَرُِث َبْيُت َيْعُقوَب َمَوارِيَثُهْم.

ــرث شــعبه مراثهــم، أي أن  هــذا هــو إًذا قصــد اهلل انلهــايئ: أن ي
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يأخــذوا اخلــرات املعطــاة هلــم مــن اهلل. وهنــاك رشطــان: األول ســلي، 
وهــو انلجــاة واتلحريــر. واثلــاين إجيــايب، وهــو القداســة. ولــن تــؤدي أية 
حمــاوالت تتجــاوز أيًّــا مــن هذيــن الرشطــني إىل إدخاهلــم إىل املــراث.

يوجــد ســبب منطــيق وعمــي جيعــل اتلحــرر مــن األرواح الرشيــرة 
ــة،  ــرة خمتلف ــص كث ــرة خصائ ــر األرواح الرشي ــة. تظه ــبق القداس يس
ــة  ــا معادي ــا مجيًع ــو أنه ــرك، أال وه ــًدا مش ــيئًا واح ــا ش ــّن بينه لك
ــن  ــن تتمك ــرة، ل ــرد األرواح الرشي ــإىل أن تط ــة. ف ــة احلقيقي للقداس

ــة. ــة للقداس ــس الكتابي ــول إىل املقايي ــن الوص ــة م الكنيس

وتوجــد مواضــع عديــدة يف العهــد اجلديــد تفــرَّ فيهــا األحــداث 
ــني يف  ــق ىلع املؤمن ــوز تنطب ــل كرم ــي إرسائي ــة بب ــة املتعلّق اتلارخيي
ــر  ــال، يذك ــبيل املث ــوس 10: 1-11، ىلع س ــي 1 كورنث ــد. ف ــد اجلدي العه
ــل  ــو إرسائي ــا بن ــّر به ــي م ــرات ال ــن اخل ــلة م ــول سلس ــس الرس بول
ــم  ــدث هل ــوهل: »وح ــم بق ــك. وخيت ــد ذل ــرص وبع ــن م ــم م ــاء حتررُّه أثن
ــن  ــا حن ــرة نل ــون ع ــوب يلك ــو مكت ــًرا، وه ــون نذي ــه يلك ــذا لك ه
اذليــن انتهــت إيلنــا أواخــر األزمنــة.« وبمعــى آخــر، تتضمــن خــرات 
بــي إرسائيــل أثنــاء اخلــروج وبعــده دروًســا عمليــة مهّمــة تنطبــق ىلع 

ــايل. ــرص احل ــيح يف الع ــني باملس املؤمن

ويف العهــد القديــم، ســمح اهلل بــأن يُســى بنــو إرسائيــل إىل بــاد 
ــًدا عــن مراثهــم عندمــا اختــاروا أن يبتعــدوا عنــه وعــن  أخــرى بعي
ــني  ــن املؤمن ــرون م ــرم كث ــة، حي ــس الطريق ــته. وبنف ــس قداس مقايي
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باملســيح ايلــوم مــن اتلمتــع بكامــل مراثهــم الــرويح بســبب ابتعادهم 
ــل  ــو اعد رُس ــاب املقــدس ومقاييــس قداســة اهلل. ول عــن تعايلــم الكت
العهــد اجلديــد  إىل األرض ايلــوم، الضطــروا إىل القيــام ببحــث ُمْضــٍن 

لــي جيــدوا كنيســة تشــبه تلــك الــي تركوهــا وراءهــم.

ٍء«  ــِة َردِّ ُكِّ َشْ ْزِمَن
َ
ــع إىل »أ ــّجعنا ىلع اتلطلُّ ــة اهلل تش ــر أن لكم غ

ــم  ــع األم ــن مجي ــعب اهلل م ــمل ش ــة ستش ــال 3: 21(. ويه أزمن )أعم
ــا  ر. أّم والشــعوب بــا اســتثناء. واخلطــوة األوىل هلــذا الــرد هــو اتلحــرُّ

ــة. ــي القداس ــة ف ــوة اتلايل اخلط

ة إلهل الكتـاب املقدس. وهلذا  القداسـة يه العامـة الفريدة املميِّ
ة لشـعبه. يقـول اهلل للمؤمنني  جيـب أن تكـون أيًضا عامة فريدة ممِيّ
يف العهـد اجلديـد كمـا قـال للمؤمنـني يف العهـد القديـم: »َوتَُكونُوَن 

وٌس.« )الويني 11: 44؛ انظـر 1 بطرس 1: 16(. ـدُّ
ُ
نَـا ق

َ
 أ

ِّ
ين

َ
يِسـنَي، أل قِدِّ

الحظــُت شــخصيًا ىلع مــدى خدمــي لســنوات طويلــة يف أنــواع 
كثــرة خمتلفــة مــن الكنائــس، أن الكنائــس نــادًرا مــا تعطــي أي اعتبار 
للقداســة الــي يطلبهــا اهلل. فليســت املســألة أن املؤمنــني باملســيح ال 

حيققــون القداســة فحســب، ولكنهــم ال حياولــون ذلــك أصــًا!

ــياحية إىل  ــة س ــافرون يف رحل ــخاص يس ــؤالء بأش ــّبه ه ــا أش وأن
ــارات إىل سلســلة  ــم. تشــمل هــذه الرحلــة زي أجــزاء كثــرة مــن العال
ــا  ــا برناجمً ــون أحيانً ــل املنظم ــة. وُيدِخ ــدان املختلف ــدن أو ابل ــن امل م
ــا« أو »زائــًدا« يتقاضــون عليــه رســوًما إضافيــة. لكــن معظــم  »إضافيً
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ــايف. ــج اإلض ــذا الرنام ــا به ــدون اهتماًم ــة ال يب ــاركني يف الرحل املش

ــزء  ــي ج ــًدا، ف ــا أو زائ ــيئًا إضافيً ــت ش ــة ليس ــر أن القداس غ
ــني  ــالة إىل العراني ــب الرس ــجعنا اكت ــاص. ويش ــن اخل ــزأ م ال يتج
                        » الــرَّبَّ َحــٌد 

َ
أ يَــَرى  ــْن 

َ
ل بُِدونَِهــا  ــيِت 

َّ
ال َقَداَســَة 

ْ
»ال إىل  الســي  ىلع 

)عرانيــني 12: 14(. فكــم يكــون مقــدار القداســة الــي  حــى 
ــرب؟ ــر ال ــول حم ــن الوص ــن م نتمك

إن شــاء اهلل وطــال يب العمــر، فــإين أنــوي أن أكتــب كتابـًـا بعد هذا 
ــة  ــة.« فالقداس ــت اختياري ــة ليس ــه »القداس ــأجعل عنوان ــاب، وس الكت
ــدَّ اهلل يف  ــعبه. وإذا م ــد اهلل لش ــن قص ــزأ م ــري ال يتج ــرص جوه عن
عمــري أكــر، فســأكتب كتابًــا آخــر بعنــوان »االمتــاك واملمتلــات.«

ــة اهلل  ــني ىلع نعم ــن الكتاب ــة هذي ــن كتاب ــي م ــيعتمد تمكُّ س
ــح  ــدأ واض ــإن املب ــا، ف ــم أكتبهم ــا أم ل ــواء كتبتهم ــن س ــه. لك ورمحت
ــوة أوىل يف   خط

ّ
ــس إال ر لي ــرُّ ــو أن اتلح ــدس، أال وه ــاب املق يف الكت

عمليــة تقــود إىل اســتعادة القداســة ورّد الكنيســة إىل بســاطتها ونقائهــا 
ــني. األصلي
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نبذة عن حياة الكاتب
ـني. لقــد درس  ُودل ديريــك برنــس يف اهلنــد ألبويــن بريطانيَـّ
ايلونانيــة والاتينيــة يف اثنــني مــن أشــهر املعاهــد اتلعليميــة، جامعــة 
ــة يف  ــل ىلع الزمال ــن 1940 إىل 1949 حص ــدج. م ــة كمري ــون وجامع إيت
جامعــة امللــك بكمريــدج وختصــص يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة. 
ــدج  ــة كمري ــن جامع ــا يف لك م ــة أيض ــة واآلرامي ــد درس العري لق
ــك  ــك يتحــدث ديري ــة إىل ذل ــة يف القــدس. وباإلضاف ــة العري واجلامع

ــارصة. ــات املع ــن اللغ ــدداً م ع

ــع  ــدم م ــا اكن خي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنني احل ــل س يف أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاين كمــرشف مستشــى، إخت ــش الريط اجلي
ــك  ــب ديري ــاء كت ــذا اللق ــن ه ــيح. ع ــوع املس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ
ــي  ــا جيعل ــل م ــم أقاب ــني ل ــت بنتيجت ــاء خرج ــذا اللق ــن ه ــس: م برن

ــا. ــن جهتهم ــر م أتغ

األوىل ىه أن يسوع املسيح يح. 

واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عمي وعرصي.

هاتان انلتيجتان غرتا مسار حيايت جذريا وبا رجعة. 

ــث  ــس - حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة اثلاني ــرب العاملي ــة احل يف نهاي
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أرســله اجليــش الريطــاين - يف القــدس. يف زواجــه مــن زوجتــه األوىل 
ــا  ــت يلدي ــن يف بي ــات ك ــاين فتي ــي ثلم ــا باتلب ــح أب ــا، أصب يلدي
ــل يف 1948.  ــة إرسائي ــام دول ــاً إاعدة قي ــة مع ــهدت العائل ــال. ش لألطف
وبينمــا اكن ديريــك ويلديــا يف كينيــا يعمــان كمعلَمــنْي، تبنيــا ابنتهمــا 
ــا يف اعم 1975، ويف اعم 1978  ــت يلدي ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل اتلاس
تــزوج ديريــك روث بيكــر. ملــدة 20 ســنة ســافرا معــاً يف لك أحنــاء العالم 
ــة يف أحــداث  ــة انلبوي ــن ويشــاراكن الرؤي ــايب املعل يعلمــان احلــق الكت

ــمر 1998. ــت روث يف ديس ــدس. توفي ــاب املق ــوء الكت ــم يف ض العال

إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــي فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة خمتلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعايلم
معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب املعارصيــن. يصــل 
برناجمــه اإلذايع ايلــوم، مفاتيــح احليــاة انلاجحــة إىل نصــف العالــم يف 

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم 13 لغ

بعــض الكتــب اخلمســني الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت 
ــا ودول  ــي ىلع رشق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة خمتلف إىل 60 لغ
االحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفيي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة يف هــذا اجلــزء مــن العال ــاب اجلدي لعــرشات مــن مــدارس الكت

اذلي لــم يكــن خمدومــاً مــن قبــل.



 381

نبذة عن الكاتب

مــن خــال الرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاســيت للــراعة والقــادة 
يف أكــر مــن 120 دولــة – لذليــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع 

مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرشائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت 
ــدا  ــرايلا وكن ــة يف أس ــروع للخدم ــد ف ــا، ويوج ــمال اكرويلن ــة ش بوالي
ــا  ــوب أفريقي ــنغافورة وجن ــدا وس ــدا ونيوزيان ــا وهونل ــا وأملاني وفرنس

ــرى. ــرة أخ ــون يف دول كث ــد موزع ــدة ويوج ــة املتح واململك
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