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مقــدمــة

العامل،  من  كثرة  اأنحاء  يف  واأخــدم  اأ�سافر  كنت  بينما 

الرئي�سية  االأفعال  ردود  من  ن�عان  هناك  اأن  الحظت 

لفرتة  الغربي  العامل  تاأثر  ولقد  للطبيعة.  اخلارقة  للظ�اهر 

النا�س  معظم  اأن  لدرجة  والعلمي  العقالين  بالنهج  ط�يلة 

يجدون �سع�بة يف قب�ل اأي �سيء يتجاوز ما ميكن اإ�ستقباله 

عن طريق احل�ا�س اخلم�س. اإنها فكرة غر ماأل�فة للكثرين 

الي�مية  حياتهم  على  ي�ؤثر  اأن  ميكن  خارقًا  بعدًا  هناك  اأن 

للخر اأو لل�رش.

غر  العامل  يف  تقريبًا  مكان  كل  يف  اأخرى،  ناحية  ومن 

الغربي، �س�اء كان ذلك يف املدن الكبرة اأو القرى الريفية، 

فاإن الغالبية العظمى من النا�س يدرك�ن جيدًا اأن وج�د البعد 

ه�  ال�عي  هذا  اأن  حني  ويف  نظرية.  جمرد  لي�س  اخلارق 

اأف�سل من اجلهل، الأن كثرين ما زال�ا يعي�س�ن يف خ�ف 

من االإ�سطرار اإىل التعامل الي�مي مع هذه احلقائق مبعنى 
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النا�س  اأن مثل ه�ؤالء  اأي�سًا،  اأن يعني  اإيجابي. وهذا ميكن 

هم اأي�سًا منفتح�ن جدًا لق�ة اهلل التي حترر من العب�دية.

اإىل  اللعنة  العب�ر من  الر�سالة عن كيفية  اأن هذه  واأعتقد 

كان�ا  اأينما  لكثرين،  كبرًا  ع�نًا  مبثابة  �ستك�ن  الركة، 

�سن�ات  مدى  على  ذلك  ثبت  لقد  خلفياتهم.  كانت  ومهما 

النا�س  حياة  تغير  على  القدرة  لديها  الر�سالة  هذه  عديدة. 

واملجتمعات، والكنائ�س، وحتى دول باأكملها.

واأعتقد اأن هناك الكثر من النا�س الذين ي�سارع�ن �سيئًا 

ما يف حياتهم، اإنهم ال يفهم�ن متامًا، ويف كل مرة يك�ن�ن 

النجاح.  من  ومتنعهم  االأم�ر  تتعقد  النجاح،  و�سك  على 

يك�ن�ا �سخ�سيات كاملة حرة،  اأن  ي�قفهم عن  �سيء  هناك 

اإنهم  قادرة على خدمة الرب باإنت�سار كما كان�ا يريدون. 

مل ي�سخ�س�ا اأبدًا، عن ماذا يحدث معهم، ولكنني اأعتقد اأن 

امل�سكلة اإنهم ي�سارع�ن ب�سبب اأن هناك لعنة على حياتهم.

كيف  املقد�س،  الكتاب  خالل  من  لنا  ي��سح  الكتاب  هذا 

للنا�س  ميكن  وكيف  م�سدرها؟  ه�  وما  اللعنات؟  تعمل 

التحرر منها متامًا؟ ليك�ن�ا قادرين على التمتع مبلء الركة 

التي يريديها اهلل دائمًا لهم.
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الق�سم الأول

حقيقة الربكات واللعنات

ال�سغ�ط  اأو  املر�س،  ب�سبب  باالإحباط  دائمًا  ت�سعر  هل 

لك ولعائلتك ح�ادث  تقع  املت�ترة؟ هل  العالقات  اأو  املالية 

ب�سكل منتظم؟ هل تت�ساءل ملاذا يبدو اأن بع�س النا�س يح�سل�ن 

على اأكرث مما ي�ستحق�نه من النجاح واالإجناز؟ 

"الركات  احلياة:  يف  تعمالن  ق�تني  هناك  اأن  اأعتقد 

واللعنات". واحدة مفيدة، واالأخرى �سارة. ولكي نتمتع 

بركات اهلل وننال احلماية من اللعنات، نحن بحاجة اإىل فهم 

كيفية عمل هاتني الق�تني. 

اللعنة لي�ست خرافة من الع�س�ر املظلمة. و�س�ف اأعتمد 

اإنهم  اإكت�ساف  اأده�سهم  الأنا�س  ال�اقعية  احلياة  جتارب  على 

لي�س�ا �سحايا ال�سدفة اأو حتى ال�راثة. ميكنك و�سف اللعنة 

مظلمة  قامتة  بق�ة  عليك،  تقع  ط�يلة  �رش  ذراع  باإعتبارها 

متنعك من التعبر الكامل عن �سخ�سيتك. وقد يك�ن م�سدر 

تلك الق�ة يف حياتك اأو م�سدرها يرجع اإىل اجليل ال�سابق.



8



9

الف�صل الأول

كيف غري اهلل تفكريي

مل اأكن دائمًا على يقني كما اأنا االآن ب�ساأن حقيقة الركات 

اأكن  مل  ولكن  كتابية،  مفاهيم  اإنها  اأعرف  كنت  واللعنات. 

على علم تام باأهميتها. لقد اإ�ستخدم اهلل حادثة وقعت يلِّ منذ 

ب�سع �سن�ات ليغر تفكري.

يف  الكنائ�س  اإحدى  يف  ال�عظ  من  للت�  اإنتهيت  قد  كنت 

االأب واالأم  اأمريكا. وقد الحظت وج�د عائلة مك�نة من 

هناك  "اأن   : يلِّ يق�ل  القد�س  الروح  فبداأ  ال�سابة.  واالأبنة 

يدع�  �سبب طبيعي  هناك  يكن  االأ�رشة". مل  تلك  لعنة على 

اأظهر  "لقد  له:  وقلت  االأب  اإىل  ذهبت  حتى  التفكر،  لهذا 

اهلل يلِّ اأن هناك لعنة على عائلتك. هل تريد مني اأن اأ�سلي 
فقال  ي�س�ع؟".  اإ�سم  منها يف  واأحررك  اللعنة  تلك  واأك�رش 

على الف�ر: "نعم".
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�سليت �سالة ق�سرة وب�سيطة. وعلى الرغم من اإنني مل 

اأ�سع يدى على اأي منهم، اإال اإنه كان هناك رد فعل ج�سدي 

الحظت  ثم  اللعنة.  هذه  اأبطلت  عندما  منهم  كل  يف  وا�سح 

الفخذ  االأي�رش م��س�ع يف جبرة من ف�ق  االأبنة  �ساق  اأن 

اأ�سلي  اأن  مني  تريد  "هل  االأب:  ف�ساألت  القدم.  اأ�سفل  اإىل 

من اأجل �سفاء ابنتك؟" فقال: "نعم، ولكن عليك اأن تعرف 

ع�رش  الثمانية  االأ�سهر  خالل  مرات  ثالث  ك�رشت  قد  اإنها 

املا�سية، ويق�ل االأطباء اإنها لن تلتئم".

الي�م اإذا �سمعت �سيئًا من هذا القبيل، �ساأعرف اأن هناك 

ذلك  وبعد  ب�سيطة.  �سالة  �سليت  االأ�رشة.  تلك  على  لعنة 

ب�قت ق�سر، كتبت يل االأم ت�سكرين على ما حدث. وقالت 

اأن  ال�سينية  اأظهرت االأ�سعة  العيادة،  اإىل  اإنهم عندما عادوا 

اإبنتها قد �ُسفيت، وتخل�ست �رشيعًا من اجلبرة. 

اأتاأمل يف هذه التجربة،  واأنا 

باأن  اأراين  قد  اهلل  اأن  اأدركــت 

االأ�رشة،  تلك  على  لعنة  هناك 

وقادين لك�رش هذه اللعنة قبل اأن 

ي�سمح يل اأن اأ�سلي من اأجل �سفاء االأبنة. ملاذا؟

كانت اللعنة عائقًا وحاجزاً 

غري مرئي، منع الأبنة من 

التمتع بالربكات التي اأراد 

اهلل لها اأن حت�صل عليها
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اأن  قبل  ت�سفى  اأن  ميكن  ال  االأبنة  اأن  اإ�ستنتاجي  وكان 

تتحرر من اللعنة اأواًل. وبعبارة اأخرى، كانت اللعنة عائقًا 

وحاجزًا غر مرئي، منعها من التمتع بالركات التي اأراد 

اهلل لها اأن حت�سل عليها.

"اللعنات  امل��س�ع  هذا  ح�ل  معي  للتعامل  اهلل  بداأ  ثم 

والركات". وكنت منده�سًا من كم املعل�مات امل�ج�دة فى 

الكتاب املقد�س ب�ساأن هذا امل��س�ع. ومع اإنه ب�سفة عامة، 

نادرًا ما كان يذكر يف العظات.

لقد وقعت يلِّ حادثة �سخ�سية، اأكدت يلِّ حقيقة ذلك العامل 

قد  اأجدادي  من  واحد  كان   1904 عام  ففي  املرئي.  الغر 

اأُر�سلت اإىل ال�سني، لقمع مترد  قاد ق�ة ع�سكرية بريطانية 

اإحدى املجم�عات ال�رشية. وقد عاد ببع�س القطع من الفن 

ال�سيني الذي اأ�سبح على مر ال�سنني مراثًا لالأ�رشة. وبعد 

. وفاة والدتي اإنتقلت ملكية بع�س من تلك القطع االأثرية يلِّ

اأربعة  لالإنتباه، جمم�عة من  القطع جذبًا  اأكرث  كان من 

تنانني مطرزة ب�سكل جميل، قمنا بتعليقها على جدار غرفة 

ما  �سيء  هناك  باأن  اأ�سعر  بداأت  ال�قت  ذلك  ومنذ  املعي�سة. 

اأكن قادرًا على حتديد م�سدره.  اإين مل  اإال  يقاوم خدمتي، 
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وقد ظهرت تلك املقاومة يف اأ�سكال خمتلفة، مثل االإحباطات 

و الع�ائق املالية وم�ساكل يف الت�ا�سل.

بداأت  وال�س�م،  ال�سالة  من  ُمكثفة  فرتة  وبعد  واأخرًا 

اجلدار.  املعلقة على  التنانني  تغيرًا يف م�قفي جتاه  اأالحظ 

املقد�س؟  الكتاب  يف  التنني  يرمز  من  اإىل  نف�سي،  ف�ساألت 

وكانت االإجابة وا�سحة، اإنه ال�سيطان. بعدها بداأت اأدرك 

كيف اإنه كان من غر الالئق يل اأن اأحتفظ مبثل هذه االأ�سياء 

وب�سيء  النهاية  ويف  وهكذا  البيت،  يف  احلائط  على  عندي 

ب�سيط من الطاعة، تخل�ست من هذه التنانني.

اأمر  معي  حدث  احلــدث،  ذلك  تلت  التي  االأ�سهر  يف 

وبينما  املالية.  اأحــ�ايل  يف  كبر  حت�سن  حدث  فلقد  مثر، 

�سفر  من  جديدة  روؤية  اإ�ستقبلت  معي،  حدث  فيما  اأتاأمل  اأنا 

)التثنية 7: 25- 26( حيث حذر م��سى �سعب اإ�رشائيل �سد 

وج�د اأي �سيء له عالقة بعبادة اأ�سنام االأمم الكنعانيني.

َوَل  ًة  ِف�سَّ َت�ْسَتِه  َل  اِر.  ِبالَنّ ِرُقوَن  ُتْ اآِلَهِتِهْم  اِثيَل  »َوَتَ

ُه ِرْج�ٌس ِعْنَد  اَد ِبِه لأََنّ ا َعَلْيَها ِلَتاأُْخَذ َلَك، ِلَئاَلّ ُت�سَ َذَهًبا ِمَّ

ًما  َرّ ِبّ اإِلِهَك. َوَل ُتْدِخْل ِرْج�ًسا اإَِل َبْيِتَك ِلَئاَلّ َتُكوَن حُمَ الَرّ

ٌم«. َرّ ُه حُمَ ِمْثَلُه. َت�ْسَتْقِبُحُه َوَتْكَرُهُه لأََنّ
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للعنة،  وعائلتي  نف�سي  عر�ست  قد  اأدري،  اأن  ودون 

وكم  بيتي.  اإىل  الغريبة  االألهة  تلك  �س�ر  اأح�رشت  حني 

القد�س، الأنه فتح عيني على ما كنت قد  كنت ممتنًا للروح 

تعر�ست له.

بداأت اأرى وج�د مبداأ، وه� العامل امل�سرتك بني التح�سن 

الذي حدث يف اأح�ايل املالية وال�سخ�سية، وبني �سفاء �ساق 

الفتاة املك�س�رة. ويف كلتا احلالتني، كانت اللعنة تقف كحاجز 

الفتاة، ويف حالتي  �ُسفيت  التحرر  غر مرئي. ومع �سالة 

حدث االإزدهار املايل.

لكم  ت��سح  اأخرى،  جتربة  اأ�سارككم  باأن  يل  اإ�سمح�ا 

جليًا حقيقة وج�د الركات واللعنات. ذات مرة عندما كنت 

اأدع�ها  �سيدة يه�دية �س�ف  اإلتقيت مع  اأفريقيا،  يف جن�ب 

"مرمي". كانت م�ؤمنة بي�س�ع، خمل�سة وُمعمدة بالروح 

تنفيذية  �سكرترة  القد�س. كانت ذات خرة عالية، وتعمل 

باأجر جيد. وكنتيجة ل�سالة م�ستجابة، وجدت نف�سها تعمل 

مع رجل ه� رئي�س �رشكته اخلا�سة. و�رشعان ما اإكت�سفت 

غريبة  عبادة  يف  التنفيذيني  املديرين  جميع  مع  مت�رط  اإنه 

تق�دها �سيدة تتعامل مع االأرواح ال�رشيرة. 
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وبعد فرتة ق�سرة، قال لها رئي�سها: "مر�سدتنا الروحية 

اأعطتنا بع�س الركات ونريدك اأن تكتبيها لنا جميعًا". لكن 

�رشعان ما اإكت�سفت "مرمي" باأن تلك العبارات كانت بعيدة 

كل البعد عن ك�نها بركات. وكم�سيحية ملتزمة، اأو�سحت 

لرئي�سها باأنها ال ت�سعر بالراحة يف كتابتها. ف�سكرها واإعتذر 

عن عدم اإدراكه باأن ذلك العمل �سد معتقداتها.

يف  "مرمي"  اأ�سابع  اأن  اإال  رف�سها،  من  الرغم  وعلى 

كلتا اليدين قد اأ�سيبتا بالتيب�س. حتى اإنها مل تكن قادرة على 

ثنيها، ومل تكن قادرة على العمل. كان اأملًا يف�ق اإحتمالها، 

الطبيب  �سخ�سها  وقد  الن�م،  على  قادرة  تكن  مل  اإنها  حتى 

على اإنه اإلتهاب املفا�سل الرومات�يدي.

وكانت ملرمي �سديقة م�سيحية، كانت قد �سمعت عظاتي، 

عن "اللعنات، ال�سبب والعالج". فاأ�سمعتها االأجزاء الثالثة 

ال�سالة  اإىل  النا�س  فيه  اأق�د  الذي  اجلزء  اإىل  و�سلت  حتى 

من اأجل التحرر من اللعنات املت�سلطة على حياتهم. وفجاأة 

ت�ستطع  ومل  متامًا  ال�رشيط  ت�قف  طبيعي،  �سبب  وبدون 

اإخراجه من اجلهاز.

حتى تلك اللحظة، كانت مرمي مت�سككة للغاية، فقد كانت 
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نهاية  يف  ولكنها  �سديقتها.  الإر�ساء  فقط  العظة  اإىل  ت�ستمع 

�سالة  من  املطب�عة  الن�سخة  قــراءة  على  وافقت  االأمــر، 

التحرر التي كانت مع �سديقتها. وعندما اإنتهت من قرائتها، 

�ُسفيت اأ�سابعها متامًا وذهب االأمل.

�سفاءها  واأكد  اأخــرى،  مرة  الطبيب  نف�س  فح�سها  وقد 

اإال  بال�سفاء،  اأي �سالة خا�سة  متامًا. تذكر، مل تكن هناك 

فقط �سالة التحرر من اللعنة.

ومهما كانت خلفياتنا، فاإنه اأمر يف غاية االأهمية لنا، اأن 

ندرك وج�د عامل كامل من الركات واللعنات. فه� لي�س 

التي خلفتها الع�س�ر املظلمة.  البدائية  بع�س من اخلرافات 

اإنه اأمر واقعي للغاية، واهلل يريد �سعبه اأن يك�ن لديهم فهم 

وا�سح ملثل هذه االأم�ر، لكى يك�ن�ا منت�رشين وخمترين 

ملء الركة االإلهية.
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الف�صل الثانى

كيف تعمل الربكات واللعنات

 

اأمــرًا  لي�س  حياتنا  يف  واللعنات  الــركــات  حقيقة  اإن 

العك�س من ذلك،  بها. بل على  التنب�ؤ  ع�س�ائيًا، وال ميكن 

اأبدية ال تتغر. هناك ن�عان  فكل منهما تعمل وفقًا لق�انني 

غر  واأخرى  مرئية  ق�ى  التاريخ:  ت�سكل  التي  الق�ى  من 

نتيجة  يحدد  الذي  ه�  الق�تني  هاتني  بني  والتفاعل  مرئية. 

االأحداث.

هى  التي  املرئية  االأم�ر  على  فقط  اإهتمامنا  ركزنا  فاإذا 

االأم�ر  بع�س  تف�سر  علينا  ف�سي�سعب  وطبيعية،  وا�سحة 

التى حتدث يف حياتنا. 

ه�  الطبيعي  املادي  العامل  هذا  اأن  ن�سعر  جميعًا  ونحن 

ي�مي.  ب�سكل  به  دراية  على  نحن  ما  ه�  هذا  الأن  وطننا، 

وكثر من النا�س ال يدرك�ن اأي �سيء اأكرث من هذا. ومع 
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ذلك، فاإن الكتاب املقد�س يفتح لنا بعدًا اآخر غر مرئي، لي�س 

ماديًا بل روحيًا. 

يف  االأبعاد  هذه  من  كل  عن  الر�س�ل  ب�ل�س  ويتحدث 

)2ك�رنث��س 4: 18( فيق�ل: 

اإَِل  َبْل  ُتَرى،  ِتي  اَلّ َياِء  الأَ�سْ اإَِل  َناِظِريَن  َغْيُ  »َوَنْحُن 

ُتَرى  َل  ِتي  اَلّ ا  َمّ
َواأَ ٌة،  َوْقِتَيّ ُتَرى  ِتي  اَلّ لأََنّ  ُتَرى.  َل  ِتي  اَلّ

ٌة«. َبِدَيّ
َفاأَ

غر  العامل  اأم�ر  بل  اأبدية،  لي�ست  الطبيعية  االأم�ر  اإن 

الثابت.  احلق  فيها  جند  اأن  ميكننا  التي  فقط  هى  املرئي، 

والذي من خالله يت�سكل م�سرنا.

واللعنات  الركات  من  كل 

على حد �س�اء، ينتمي اإىل عامل 

روحي غر مرئي. وكاًل منهما 

الطبيعي،  فــ�ق  تــاأثــرًا  يحمل 

تاأتي  فالركات  روحية.  وق�ة 

باخلر والنتائج االإيجابية، فى حني اأن اللعنات تاأتي بال�رش 

الكتاب  يف  الهامة  امل�ا�سيع  من  وكالهما  ال�سلبية.  والنتائج 

املقد�س.

الركات  من  كل  بني  وم�سرتكة  هامة  مميزات  هناك 

واللعنات:

كل من الربكات واللعنات 

ينتمي اإىل عامل روحي 

غري مرئي. وكاًل منهما 

يحمل تاأثرياً فوق 

الطبيعي، وقوة روحية
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اأوًل، اإن تاأثر كل من الركات واللعنات، غالبًا ما ميتد 

ميتد  بل  مبفرده،  �سخ�س  على  التاأثر  جمرد  من  اأبعد  اإىل 

اإىل اأفراد العائلة االأخرين، واملجتمع والبلد، اأو حتى االأمة 

باأكملها، ميكن اأي�سًا اأن تتاأثر.

ثانيًا، ميكن اأن ي�ستمر تاأثر كل من الركات واللعنات، 

من جيل اإىل جيل اإىل اأن يتم اإبطالها. وبالطبع هذا له اآثار 

عملية هامة. فال�سخ�س الذي يختر تاأثر اأي من الركة اأو 

قد  م�سدرها  الأن  تاأتي،  اأين  من  ب�سه�لة  مييز  ال  قد  اللعنة 

يك�ن من املا�سي، وحتى منذ مئات ال�سنني.

ذات مرة عندما كنت اأحتدث عن هذا امل��س�ع يف اأدياليد، 

يف اأ�سرتاليا، كتبت يل �سيدة ر�سالة بعد ذلك. كان اأجدادها 

من ا�سكتلندا، من ع�سرة تدعى نيك�س�ن. وكان لديها اأدلة 

االأ�سكتلنديني  الع�سائر بني  نتيجة حلروب  اإنه  تثبت  تاريخية 

كني�سة  اأ�سقف  و�سع  ع�رش،  ال�ساد�س  القرن  يف  واالإجنليز 

ا�سكتلندا لعنة على ع�سرة نيك�س�ن. وقد اأدركت بعد اأربعة 

قرون، فقد كانت حتدث بع�س االأم�ر يف عائلتها، قد يع�د 

�سببها اإىل تلك اللعنة.

الركات واللعنات هى كلمات حتمل ق�ة خارقة للطبيعة 

- رمبا هى ق�ة اهلل، اأو ق�ة ال�سيطان - ولكنها  كلمات ذات 
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تاأثر على حياة النا�س، حتى اإنها ميكن اأن حتدد م�سرهم. 

لي�س ذلك فح�سب، بل ميكن لتاأثرها اأن ي�ستمر من جيل اإىل 

جيل.

ومع ذلك، اأريد اأن اأك�ن وا�سحًا جدًا، اإن كنت تعاين 

ولي�س  احلل،  لك  وفر  قد  اهلل  اأن  فاأعلم  ما،  لعنة  تاأثر  من 

عليك االإ�ستمرار يف املعاناة من اآثارها. ولكن اأواًل، اإ�سمح�ا 

يل باأن اأقدم  املزيد عن ال�س�رة العامة.

اهلل كم�صدر للربكات

اهلل ه� امل�سدر ال�حيد واالأ�سمى لكل الركات، على الرغم 
من اإنها قد تاأتي لنا من خالل طرق كثرة. اأول مرة نرى 

فيها الركات الفعالة يف الكتاب املقد�س يف �سفر )التك�ين 22: 

15-18( حيث كان اإبراهيم على اإ�ستعداد ليقدم اإبنه اإِ�ْسَحاَق 

الرب  اأعطى  االأخرة،  اللحظة  الرب. ويف  ذبيحة كطلب 

ا َعِن اْبِنِه اإِ�ْسَحاَق.  َرَقًة ِعَ��سً َعَدُه ُمْ اإبراهيم اْلَكْب�َس لي�سْ

َوَقاَل:  َماِء  ال�َسّ ِمَن  َثاِنَيًة  اإِْبَراِهيَم  ِبّ  الَرّ َماَلُك  »َوَناَدى 

َك َفَعْلَت هَذا  ْجِل اأََنّ ، اأَيِنّ ِمْن اأَ ُبّ »ِبَذاِتي اأَْق�َسْمُت َيُقوُل الَرّ
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 ُ �ِسِك اْبَنَك َوِحيَدَك، اأَُباِرُكَك ُمَباَرَكًة، َواأَُكِثّ الأَْمَر، َوَلْ ُتْ

اِطِئ  �سَ َعَلى  ِذي  اَلّ ْمِل  َوَكالَرّ َماِء  ال�َسّ َكُنُجوِم  َتْكِثًيا  َن�ْسَلَك 

َن�ْسِلَك  ِف  َوَيَتَباَرُك  اأَْعَداِئِه،  َباَب  َن�ْسُلَك  َوَيِرُث  اْلَبْحِر، 

ِمْعَت ِلَقْوِل«. َك �سَ َنّ َجِميُع اأَُمِ الأَْر�ِس، ِمْن اأَْجِل اأَ

من املهم جدًا اأن نالحظ ال�سبب يف الركة - الأن اإبراهيم 

اهلل.  لركة  االأ�سا�سي  ال�سبب  ه�  وهذا  اهلل.  �س�ت  اأطاع 

الحظ اأي�سا اأن الركة �ستك�ن لكل ن�سل اإبراهيم.

يف وقت الحق، عندما كان اإِ�ْسَحاَق رجاًل عج�زًا، �سجل 

ال�سيء  اإبنه يعق�ب. ولكن  27( كيف بارك  �سفر )التك�ين 

الغريب يف االأمر ه� اأن اإِ�ْسَحاَق كان يعتقد اإنه كان يبارك 

عي�س� اإبنه البكر. وكان عي�س� قد خرج ل�سيد الغزالن التي 

اأراد اإِ�ْسَحاَق تناولها قبل النطق بالركة. فراأت رفقة زوجة 

الذي  االأ�سغر  اإبنهما  يعق�ب  ل�سالح  فر�سة  اإنها  اإِ�ْسَحاَق، 

كان املف�سل لديها.

وخلداع اإِ�ْسَحاَق )الذي كان اأعمى( األب�ست رفقة يعق�ب 

اإبنها مالب�س عي�س�، ولفت جلد املاعز ح�ل رقبته وذراعيه، 

ثم  يعق�ب.  من  اأكرث  م�سعرًا  كان  الذي  عي�س�  مثل  ليظهر 

طهت حلم ماعز �سغر بالطريقة املف�سلة الإِ�ْسَحاَق. وتظاهر 
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يعق�ب باأنه عي�س�، وقدم الطعام اإىل والده. وحاول اإِ�ْسَحاَق 

عي�س�؟"،  ابني  حقًا  اأنت  "هل  ب�س�ؤاله:  ه�يته  من  التحقق 

فاأجاب يعق�ب يف كذب باأنه عي�س� .ف�سدقه اإِ�ْسَحاَق، واأكل 

ثم نطق بالركة يف )تك�ين 27: 27:29(:

َوَقاَل:  َوَباَرَكُه،  ِثَياِبِه  َراِئَحَة  َف�َسَمّ  َلُه،  َوَقَبّ َم  »َفَتَقَدّ

. َفْلُيْعِطَك  ُبّ »اْنُظْر! َراِئَحُة اْبِني َكَراِئَحِة َحْقل َقْد َباَرَكُه الَرّ

ِحْنَطٍة  َة  َوَكْثَ الأَْر�ِس.  ِم  َد�سَ َوِمْن  َماِء  ال�َسّ َنَدى  ِمْن  اهللُ 
ًدا  ِيّ ُعوٌب، َوَت�ْسُجْد َلَك َقَباِئُل. ُكْن �سَ َوَخْمٍر. ِلُي�ْسَتْعَبْد َلَك �سُ

َك. ِلَيُكْن َلِعُنوَك َمْلُعوِننَي،  ِمّ
لإِْخَوِتَك، َوْلَي�ْسُجْد َلَك َبُنو اأُ

َوُمَباِرُكوَك ُمَباَرِكنَي«.

يجب اأن نعلم اأن تلك الركة كانت هائله يف مداها، واإنها 

قد اإنتقلت من جيل اإىل جيل.

الذي كان  الغزال  اأتى عي�س� مع حلم  قليل،  وبعد وقت 

يحاول تقدميه اإىل والده. فاأدرك اإِ�ْسَحاَق اإنه قد ُخدع، واأنه 

فعل  رد  معي  الحظ  لكن،  عي�س�.  من  بداًل  يعق�ب  بارك 

اإِ�ْسَحاَق يف )تك�ين 27: 33(:

ُهَو  »َفَمْن  َوَقاَل:  ا  ِجًدّ َعِظيًما  اْرِتَعاًدا  َحاُق  اإِ�سْ »َفاْرَتَعَد 

ْن  اأَ َقْبَل  اْلُكِلّ  ِمَن  َفاأََكْلُت  اإَِلَّ  ِبِه  َواأََتى  ْيًدا  َطاَد �سَ ِذي ا�سْ اَلّ
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يَء، َوَباَرْكُتُه؟ َنَعْم، َوَيُكوُن ُمَباَرًكا«. َتِ

لقد ظن اإِ�ْسَحاَق اإنه يبارك عي�س�، ولكنه كان يعلم اأن تلك 

الكلمات مل تكن �سادرة منه. فقد كانت كلمات بركة نب�ية، 

ي�ستطيع �سحب كالمه. وهكذا  لذلك مل  نب�ؤة،  والأنها كانت 

ح�سل يعق�ب على الركة بينما مل يح�سل عي�س� عليها.

لي�ست  فهى  فائقة.  اإنها  الركة،  طبيعة  ترى  اأن  اأريدك 

امل�ساعر  اأو  االأمنيات  بع�س  طياتها  يف  حتمل  اأفكار  جمرد 

ال�سعب.  به م�سر  يتحدد  �سلطان معطى  اإمنا هى  الرقيقة. 

وهذا ينطبق على الركات واللعنات على حد �س�اء.

�سفر  يف  كامل  اأ�سحاح  املقد�س  الكتاب  ويخ�س�س 

اأن  ميكن  التي  املختلفة  االأ�سكال  لنا  يبني  لكي  )التثنية 28( 

تتخذها الركات واللعنات.

الركات،  عن  تتحدث  االأوىل،  ع�رش  االأربعة  االآيات 

يف  اللعنات.  عن  تتحدث  املتبقية  اآية  واخلم�سني  واالأربعة 

اأ�سباب  عن  اأواًل،  م��سى  يتكلم    )2-1  :28 )التثنية  �سفر 

الركات: 

اأَْن  ِلَتْحِر�َس  اإِلِهَك  ِبّ  الَرّ ْوِت  ِل�سَ ْمًعا  �سَ ِمْعَت  �سَ »َواإِْن 

َيْجَعُلَك  اْلَيْوَم،  ِبَها  يَك  اأُو�سِ اأََنا  ِتي  اَلّ اَياُه  َتْعَمَل ِبَجِميِع َو�سَ
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ِتي  َوَتاأْ الأَْر�ِس،  َقَباِئِل  َجِميِع  َعَلى  ُم�ْسَتْعِلًيا  اإِلُهَك  ُبّ  الَرّ

ْوِت  ِل�سَ ِمْعَت  �سَ اإَِذا  َوُتْدِرُكَك،  َكاِت  اْلرَبَ هِذِه  َجِميُع  َعَلْيَك 

ِبّ اإِلِهَك«. الَرّ

ي�س�ع  ي�سف    )27 :10 )ي�حنا  اجلديد، يف  العهد  ويف 

حقًا  واإنهم  "خرافه"  باأنهم  يعرفهم  الذين  اأولئك  باملثل 

تالميذه:

َنا اأَْعِرُفَها َفَتْتَبُعِني«. ْوِتي، َواأَ »ِخَراِف َت�ْسَمُع �سَ

اإذن فاملتطلبات االأ�سا�سية ال تزال هى نف�سها مل تتغر: 

ْوِتي( • �سماع �س�ت الرب )َت�ْسَمُع �سَ

• واإتباعه بطاعة )َفَتْتَبُعِني(.

فاللعنات هى  الركات متامًا.  اللعنات ه� عك�س  و�سبب 

نتيجة عدم �سماع �س�ت اهلل وعدم طاعته. وميكن تلخي�س 

هذا الرف�س ل�سماع وطاعة �س�ت اهلل يف كلمة واحدة، وهى 

"التمرد" لي�س �سد االإن�سان، ولكن �سد اهلل.

قائمتني  عمل  حاولت  اخلا�سة،  درا�ساتي  خالل  من 

الذى مت ذكره  بالرتتيب  الركات واللعنات.  فيهما  اأخل�س 

يف �سفر )التثنية 28(:
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وقائمة الركات هى كالتايل:

•  الرفعة 

•  ال�سحة

•  الإثمار

اأكرث  التف�سيل  بـ�سيء من  اللعنات  قائمة  يتكلم م��سي يف 

من الركات. على الرغم من اأن اللعنات عك�س الركات. 

واإليكم ملخ�س اإقرتاحي :

•  الــذل 

• الإنهيار العائلي

• الفقر 

• الظلم )الغم و�سيق ال�سدر(

يف �سفر )التثنية 28: 13( يلخ�س م��سى قائمة الركات 

ب�س�رة لفظية وحية، فاأنا اأن�سح كل منا اأن يحاول تطبيق 

تلك ال�س�رة يف حياته اخلا�سة.

ا َل َذَنًبا ...«.   �سً
ُبّ َراأْ »َوَيْجَعُلَك الَرّ

اأطبق  اأن  ميكن  كيف  يريني  اأن  الرب  �ساألت  مرة  ذات 

"الراأ�س  اأجابني:  باإنه  و�سعرت  حياتي.  يف  الكلمات  هذه 

•  الفي�س املادي

•  الإنت�سار

•  ر�سى اهلل

•  العقم وعدم الإثمار

•  الأمرا�س العقلية واجل�سدية

•  الإنهزام والف�سل

•  عدم ر�سى اهلل
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يتخذ القرارات، واأما الَذَنًب )اأي الذيل( فينجر وراءه".

وتتخذ  م�قف،  كل  يف  تتحكم  كالراأ�س،  تت�رشف  هل 

القرارات املنا�سبة، وتتابع تنفيذها بنجاح؟ اأم اإنك فقط تلعب 

تفهمها  ال  ق�ى وظروف  قبل  من  وُتقاد  جُتر  الذيل،  دور 

وال ميكنك ال�سيطرة عليها؟
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الق�سم الثاين

م�صدر اللعنات

ي��سح �سليمان يف �سفر )االأمثال 26: 2( باأن هناك دائمًا 

�سببًا لكل لعنة.

َلْعَنٌة  َكذِلَك  اِن،  َيَ ِللَطّ ُنوَنِة  َوَكال�ُسّ ِلْلَفَراِر  ُفوِر  »َكاْلُع�سْ

َبٍب َل َتاأِْتي«. ِباَل �سَ

هذا املبداأ له تطبيق مزدوج. فمن ناحية، اللعنة ال ميكن 

لذلك. ومن  �سبب  هناك  يكن  ما مل  تاأثر،  ذات  ت�سبح  اأن 

هناك  كانت  حيثما  �سحيح.  اأي�سًا  العك�س  اأخرى،  ناحية 

لعنة، فالبد من وج�د �سبب لذلك. فنحن  نحتاج اإىل اإر�ساد 

ولكن  اللعنة،  �سبب  لتحديد  فقط  لي�س  القد�س،  الروح  من 

امل�سكلة  �سبب  اإكت�ساف  ميكنك  كان  واإذا  م�سدرها.  اأي�سًا 

اخلا�سة بك، �س�ف تك�ن يف و�سع اأف�سل بكثر، للتعامل 

معها ب�سكل فعال.



28

عادة  التي  للعنات  الرئي�سية  االأ�سباب  الباب  هذا  يك�سف 

فهم  على  قادرًا  �ست�سبح  قراءتها،  فبعد  حياتنا.  ت�سيب  ما 

وتطبيق �سفاء اهلل، كما �سيت�سح  يف الف�سل التايل.
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الف�صل الثالث

اهلل م�صدر للق�صاء )أي اللعنة(

لطبيعة  اخلاطيء  فهمهم  ب�سبب  النا�س  من  الكثر  تعرقل 

اهلل. فهم يعتقدون اإنهم يرون اأن العهد القدمي ُيظهر اهلل كاإله 
الغ�سب والدين�نة، واأن العهد اجلديد يظهره باأنه اإله احلب 

والرحمة.

ولكن الكتاب املقد�س بعهديه القدمي واجلديد يتفقان معًا، 

اهلل. يف  لُنك�ن �س�رة دقيقة عن  اإليهما معًا،  فنحن نحتاج 

)رومية 11: 22( يقدم ب�ل�س هذين اجلانبني من طبيعة اهلل 

جنبًا اإىل جنب:

اَمُتُه ...«. َ »َفُهَوَذا ُلْطُف اهلل َو�رشَ

من  ت�سدر  اأحكامه  ولكن  لطفه،  يف  تظهر  اهلل  فركات 

مرات  ويف  �س�اء.  حد  على  حقيقي  وكالهما  �رشامته. 

على  اأو  اأفراد،  على  بلعنة(  )اأي  بق�سائه  اهلل  نطق  كثرة، 
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مذرًا  النا�س،  يتنبه  اأن  ه�  وهدفه  باأكملها.  دول  حتى 

اللعنة(  )اأي  اهلل  وق�ساء  املريعة.  نتائج ع�سيانهم  من  اإياهم 

هى واحدة من اأ�سد اأ�سكال اهلل فى احلكم، ولكن تظل رغبته 

الدائمة للنا�س هى الت�بة والرج�ع اإليه.

االأمثلة،  اأقــدم  من  واحــد  جند   )3-1  :12 )تك�ين  يف 

اإبراهيم.  دع�ة  يف  اللعنة(،  )اأي  اهلل  ق�ساء  على  تدل  التي 

يف ال�اقع، كان هناك �سبع مراحل لتلك الدع�ة، �ستة منها 

وع�د بركات اهلل، ولكن هناك اأي�سا حتذيرًا ر�سميًا:

ًة َعِظيَمًة. َمّ
)1( َفاأَْجَعَلَك اأُ

)2( َواأَُباِرَكَك.

َمَك. َم ا�سْ )3( َواأَُعِظّ

)4( َوَتُكوَن َبَرَكًة.

)5( َواأَُباِرُك ُمَباِرِكيَك.

)6( َوَلِعَنَك اأَْلَعُنُه.

)7( َوَتَتَباَرُك ِفيَك َجِميُع َقَباِئِل الأَْر�ِس.
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بغ�صة الآخر

لعنة  اهلل الأبرام ه�  ال�ساد�س من دع�ة  اأن اجلزء  الحظ 

وعلى  اأَْبَراُم  على  ينطبق  وذلك  اأَْبَراُم.  يلعن  من  كل  على 

هذا  ي�سبح  خا�سة،  ملهمة  رجاًل  اهلل  يدع�  وعندما  ن�سله. 

الرجل هدفًا اأ�سا�سيًا للمقاومة من ال�سيطان، لذلك يعطي اهلل 

بند )6( َوَلِعَنَك اأَْلَعُنُه وذلك حلمايته.

وفى )تك�ين 27: 29( عندما بارك اإِ�ْسَحاَق اإبنه يعق�ب، 

اأعطى له احلماية نف�سها، 

»...ِلَيُكْن َلِعُنوَك َمْلُعوِننَي، َوُمَباِرُكوَك ُمَباَرِكنَي«.

اهلل  اأعلنهما  التي  واللعنة  الركة  من  كاًل  فــاإن  وهكذا 

الإبراهيم، قد اإمتدت اإىل ذريته اأي�سًا. ومن املهم اأن ندرك، 

اإنها اإمتدت اأي�سًا اإىل �سعب اهلل باأكمله.

ويف )تك�ين 15: 13-14( يق�ل:

ِف  َغِريًبا  َيُكوُن  �سَ َن�ْسَلَك  اأََنّ  َيِقيًنا  اْعَلْم  لأَْبَراَم:  »َفَقاَل 

ْرَبَع ِمَئِة  وَنُهْم اأَ اأَْر�ٍس َلْي�َسْت َلُهْم، َوُي�ْسَتْعَبُدوَن َلُهْم. َفُيِذُلّ

ِديُنَها..«. ِتي ُي�ْسَتْعَبُدوَن َلَها اأََنا اأَ ُة اَلّ َمّ
َنٍة. ُثَمّ الأُ �سَ
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اإبراهيم  اأعداء  امل�ستحيل على  اهلل مل يجعل من  اأن  الحظ 

اأن يلعن�ه اأو ي�سطهدوه ه� وذريته، ولكنه اأكد على وج�د 

ع�اقب مريعة  لقيامهم بذلك، فبغ�سة االآخر جتلب لعنة من 

اهلل.
اأجدادك تبغ�س بع�س االأ�سخا�س، ورمبا  اأو  اأنت  رمبا 

اإن مثل تلك االأفعال لها ع�اقب،  اأو تلعنهم.  كنت تنتقدهم 

ف�س�ف جتلب لعنة على حياتك. ومع ذلك، ميكنك اأن ُتطلق 

حرًا.

الع�صيــــان

اإ�رشائيل  �سعب  اهلل  اأمر   )26-11  :27 )التثنية  �سفر  يف 

عندما جاءوا اإىل اأر�سهم )اأي اإىل اأر�س امل�عد(، اأن ينطق�ا 

باإثنى ع�رش لعنة، اإذا ع�س�ا اهلل يف بع�س االأم�ر.

دون  امل�عد،  اأر�س  اإىل  الدخ�ل  من  يتمكن�ا  لن  اإنهم 

ح�س�لهم على الركات اإذا اأطاع�ا اهلل، واللعنات اإذا ع�س�ا 

كالم اهلل. وبني هذين االأمرين مل يكن هناك �سيء م�سرتك. 
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فلي�س لهم اأي اإختيار اآخر متاح لهم.

ي�جد اإثنتى ع�رش لعنة مددة ووا�سحة، وميكن تلخي�سها 

حتت العناوين التالية:

 عبادة االأوثان واالآلهة الغريبة )املزيفة(.

 اإهانة االآباء.

 اجلن�س غر امل�رشوع اأو غر الطبيعي.

 الظلم جتاه ال�سعفاء والبائ�سني.

عبادة الأوثان والآلهة الغريبة )املزيفة(

اأول  يف  اهلل  يق�ل   )4-2  :20 )اخلروج  �سفر  يف  اأوًل، 

ال��سايا الع�رش:

ِذي اأَْخَرَجَك ِمْن اأَْر�ِس ِم�رْشَ ِمْن َبْيِت  ُبّ اإِلُهَك اَلّ »اأََنا الَرّ

َلَك  َنْع  َت�سْ َل  اأََماِمي.  اأُْخَرى  اآِلَهٌة  َلَك  َيُكْن  َل  ِة.  اْلُعُبوِدَيّ

َثاًل َمْنُحوًتا ...«. ِتْ

اأ�سكال  وجميع  الغريبة  االآلهة  عبادة  اأن  نرى  وهكذا 

العبادة ال�ثنية، هى ع�سيان مبا�رش هلل. االإله احلقيقي الذى 
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ظهر الأول مرة يف اخلليقة، ثم ظهر ب��س�ح اأكرث، وب�سكل 

كامل يف الكتاب املقد�س، ه� االإله القدو�س، الرائع، املجيد، 

اأو  اإن�سانًا  كان  �س�اء   – خمل�ق  باأي  اهلل  ت�سبيه  اإن  القدير. 

حي�انًا - ه� اإهانة متعمدة مقدمة هلل. فال عجب من اأن يثر 

ذلك غ�سب اهلل.

يف �سفر )التثنية 27: 15( يق�ل:

َثاًل َمْنُحوًتا اأَْو َم�ْسُبوًكا،  َنُع ِتْ ِذي َي�سْ  »َمْلُعوٌن الإِْن�َساُن اَلّ

َفاِء.  ُعُه ِف اخْلَ اٍت، َوَي�سَ ِبّ َعَمَل َيَدْي َنَحّ ِرْج�ًسا َلَدى الَرّ

ْعِب َوَيُقوُلوَن: اآِمنَي«. َوُيِجيُب َجِميُع ال�َسّ

اأو�سع  نطاق  ي�جد  ثانيًا، 

هى  لي�ست  التي  املمار�سات  من 

بال�رشورة وثنية علنية، اأو حتى 

قد  احلقيقية  طبيعتها  الأن  دينية. 

اأُخفيت من خالل م�سطلحات خادعة، وقد مت و�سفها ب�سكل 

منا�سب على اإنها غام�سة. 

وكلمة  "Occult" )هى م�ستقة من كلمة التينية تعني "اخلفية" 

اأو "التغطية اأكرث"(. وتركز هذه املمار�سات الغام�سة )اأي 

الغيبية( على اإثنني من اأق�ى الرغبات يف الطبيعة الب�رشية، 

عبادة الآلهة الغريبة 

وجميع اأ�صكال العبادة 

الوثنية، هي ع�صيان 

مبا�صر هلل
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وهما الرغبة يف املعرفة والرغبة يف ال�سلطة لت�سل اإىل نقطة 

من  ال�سديدة  الرغبة  هذه  تلبية  على  قادر  واالإن�سان  معينة. 

را�سيًا  يكن  مل  اإن  لكن  طبيعية.  وب��سائل  طبيعية  م�سادر 

متامًا عما ح�سل عليه من تلك امل�سادر، �سيتح�ل حتمًا نح� 

االإن�سان  يقع  النقطة،  هذه  وعند  للطبيعة.  خارقة  م�سادر 

ب�سه�لة يف �رشك املمار�سات الغام�سة.

ال�اقع م�سدرين فقط  اأن هناك يف  ال�سبب يف ذلك، ه� 

وهذين  الك�ن،  هذا  يف  للطبيعة  اخلارقة  وللق�ة  للمعرفة 

امل�سدرين هما: اإما اهلل اأو ال�سيطان. فاإذا كانت هذه املعرفة 

والق�ة اخلارقة للطبيعة م�ستمدة من اهلل، فهى م�رشوعة، اأما 

اإذا كانت م�ستمدة من ال�سيطان فهى غر م�رشوعة. وذلك 

املحرمة  ال�سجرة  من  ياأتي  امل�رشوعة  غر  للمعرفة  ال�سغف 

االإن�سان  دفع  الذي  هذا  وال�رش".  اخلر  معرفة  "�سجرة 

االإن�سان حدودًا  للخطية االأوىل يف جنة عدن. وبذلك َعر 

غر مرئية داخل مملكة ال�سيطان. ومنذ ذلك ال�قت، �سار 

االإن�سان عر�سة للخداع.

هناك جمم�عة متن�عة وغر �رشعية، من اأ�سكال اخلداع 

التي ميكن اأن تتخذها، تلك املمار�سات الغام�سة )اأي الغيبية( 

حتديد  املمكن  فمن  ذلك،  ومع  مدودة،  غر  تك�ن  تكاد 
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ثالثة فروع رئي�سية منها:

ال�سحر والعرافة وال�سعوذة.

الذي   "Occult" الغيبية  الق�ة  من  فرع  ه�  ال�سحر:   -1

تت�سح جذورها يف )1 �سم�ئيل 15: 23(:

ِة اْلِعَراَفِة،...«. َد َكَخِطَيّ َمُرّ »لأََنّ الَتّ

ال�سحر ه� تعبر عن مترد االإن�سان �سد اهلل. وه� ماولة 

االإن�سان للح�س�ل على اأغرا�سه اخلا�سة دون اخل�س�ع 

ل�رشيعة اهلل. والق�ة الدافعة له، هى الرغبة يف ال�سيطرة 

على النا�س والظروف. وللح�س�ل على تلك الغاية، قد 

ي�ستخدم �سغ�طًا اإما نف�سية اأو اأ�ساليبًا نف�سية، اأو مزيجًا من 

االإثنني معًا للتالعب والرتهيب وال�سيطرة.

اأ�سكااًل  تقدم  التنجيم، وهى  علم  هى فرع من  العرافة:   -2

احل�س�ل  ميكن  ال  التي  املعرفة،  من  وخمتلفة  عديدة 

�سي�عًا  االأكرث  وال�سكل  ب�سيطة.  طبيعية  ب��سائل  عليها 

للعرافة، ه� قراءة الطالع التي تقدم معرفة ف�ق الطبيعية 

لل�حي  الكاذبة  االأ�سكال  جميع  ت�سمل  وكذلك  للم�ستقبل. 

الديني، الذي يدعي باأن م�سدره خارق للطبيعة.

اأو من  املادية،  االأ�سياء  هى تعمل من خالل  ال�سعوذة:   -3
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خالل طرق اأخرى ت�ؤثر على احل�ا�س اجل�سدية، كاملخدرات 

وامل��سيقى. ففي �سفر )الروؤيا 9: 21( جند اأن كلمة �سع�ذة 

باللغة الي�نانية م�ستقة من كلمة "املخدرات". 

وميكن اإ�ستخدام اأن�اع عديدة وخمتلفة من االأ�سياء املادية 

مثل: 

مرتبطة  م�اد  اأو  اأ�سياء  واأي  الدينية،  االأثرية  القطع 

بعبادة االأوثان اأو االأ�سنام، وال�سحر، والتعاويذ، واأل�اح 

االأكرث  االأمثلة  من  بع�س  �س�ى  لي�ست  كلها  وهذه  ال�يجا، 

�سي�عًا. ومن املهم اأن ندرك اأي�سًا اأن الكتب ميكن اأن تك�ن 

قن�ات لتلك الق�ة الغيبية. 

 )19-18  :19 )اأعمال  اأف�س�س  يف  امل�سيحي�ن  اإعرتف 

للعب�دية  كانت م�سدرًا  املتعددة  ال�سحرية  باأن خمط�طاتهم 

اآنذاك، وبالرغم من قيمتها الكبرة، قام�ا بجمعها وحرقها. 

االأ�سياء  هذه  مثل  مع  للتعامل  املنا�سبة  ال�حيدة  الطريقة  اإن 

ال�سحرية هى تدمرها متامًا.

)اأي  ال�سحرية  املجاالت  هذه  يخرتق�ن  الذين  اأولئك 

اأو الق�ة  الغيبية(، ي�سع�ن عن طريق ال�سيطان اإىل املعرفة 

ف�ق الطبيعية، والتي ال ي�سمح اهلل لالإن�سان باأن يطلبها من 
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قيامهم  عند  ال�اقع،  ويف  خالله.  من  اإال  اآخر  م�سدر  اأي 

بذلك، فهم يعرتف�ن بال�سيطان كاإله، اإىل جانب االإله ال�احد 

ال��سايا  من  االأوىل  ال��سية  يك�رشون  وبالتايل  احلقيقي، 

الع�رش.

التي  اللعنة،  اإىل  اأنف�سهم  يعر�س�ن  فهم  الطريقة  وبهذه 

 - و�ساياه  يك�رشون  الذين  جميع  على  ب��س�ح  اهلل  اأعلنها 

اللعنة التي ميتد تاأثرها اإىل اجليل الرابع.

االأ�سنام،  عبادة  يف  اإ�رشائيل  �سعب  كل  �سارك  وعندما 

اأنف�سهم  على  يجلب�ن  كان�ا  املزيفة(  )اأي  الغريبة  واالآلهة 

اللعنة. اأو ما ن�سميه يف هذه االأيام ال�سحر )اأي الق�ة الغيبية( 

ل�ج�د  الرئي�سي  ال�سبب  ه�  ذلك  املختلفة.  اأ�سكاله  بجميع 

اللعنات فى حياة النا�س.

يق�ل اهلل: "باأننا اإذا ت�رطنا يف مثل هذه املمار�سات ف�س�ف 

متتد اللعنة اإىل االأجيال الثالثة التالية. اإن البالء لن ي�سيبك 

اأنت فقط، بل �سي�سيب اأي�سًا ثالثة اأجيال الحقة بك".

يك�ن  قد  االآن،  حياتك  يف  �سيقة  من  تعاين  اأنت  رمبا 

اأو  ال�سابقني  اأجدادك  حتى  اأو  اأجدادك،  اأو  والداك  �سببها 

بع�س االأ�سالف االآخرين. لذا فمن ال�رشوري اأن ت�سخ�س 
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وحتدد امل�سكلة بحيث ميكن التعامل معها ب�سكل فعال.

قد  لعنة  اأي  للتحرر من  ال��سيلة  لنا  الذي وفر  اهلل  ن�سكر 

ي�م  ويف  لنا،  متاحة  العطية  وهذه  امل�سدر!  ذلك  من  تاأتي 

الدين�نة االأخر، لن يح�سبنا اهلل كمذنبني، ب�سبب اللعنة التي 

جلبها علينا اأ�سالفنا، لكنه �س�ف يحا�سبنا كمذنبني، اإذا رف�سنا 

اإ�ستقبال العطية املقدمة لنا للتحرر من لعنة كهذه.

اإهانـة الآبـاء

ففي  االأمــر.  هذا  يف  جدًا  حذرين  نك�ن  اأن  علينا  يجب 

م�ساكلنا  بع�س من  اأن  فيه �سحيحًا،  يك�ن  قد  الذي  ال�قت 

اأفعال االآخرين، يجب علينا احلذر من  ميكن اإرجاعها اإىل 

اإلقاء الل�م على االآخرين عن االأم�ر التي نك�ن نحن وحدنا 

امل�سئ�ل�ن عنها.

نحتاج اإىل اإهتمام خا�س عندما نراجع عالقتنا مع والدينا. 

الأن عددًا ال يح�سى من النا�س الي�م - مبا يف ذلك العديد من 

امل�سيحيني - ال يدرك�ن اأن عدم اإحرتام ال�الدين يجلب لعنة 

اهلل. وكثر من النا�س يعان�ن من وج�د م�ساكل يف حياتهم 
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ب�سبب م�قفهم الغر �سحيح من اآبائهم. فرغم عدم وج�د 

ي�ستحق�ن  ال  اإنهم  بال�رشورة  يعني  ال  فذلك  مثاليني،  اآباء 

االإحرتام كاآباء.

تذكر اأن هذه هى ال��سية االأوىل املرتبطة بالركة، ويتم 

التعبر عنها بطريقة اإيجابية يف )خروج 20: 12( يق�ل:

ِتي  اُمَك َعَلى الأَْر�ِس اَلّ َيّ
َك ِلَكْي َتُطوَل اأَ َمّ

»اأَْكِرْم اأََباَك َواأُ

ُبّ اإِلُهَك«. ُيْعِطيَك الَرّ

اأن قابلت �سخ�سًا  خالل فرتة خدمتي كلها، مل ي�سبق يل 

اأبدًا. مثل  اأهان والديه، وكانت حياته ت�سر على ما يرام  

ذلك ال�سل�ك يعر�سك تلقائيًا اإىل لعنة. اأنا ال اأعني باأن يجب 

عليك اأن تتفق مع والديك، اأو حتى تفعل كل ما يق�اله لك 

لكي تفعله - فهذا يت�قف على الطريقة التي يعي�س بها والداك 

قابلت  لقد  والديك.  اإنهما  اإكرامهم مبا  عليك  يجب  - ولكن 

يف  احلق  و�سع�ا  عندما  حياتهم  حت�سنت  الذين  من  الكثر 

م�اقفهم جتاه اآبائهم. 

يك�ن�ا  مل  ذلــك،  يفعل�ا  مل  الذين  االآخرين  اأن  اأعتقد 

اأتذكر واحدًا من اأفراد عائلتي الذي مات  مباركني. كذلك 

بال�رشطان، وه� يف �سن االأربعني. وبالرغم من ح�س�له 
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الرب،  وخدم  القد�س  بالروح  ُعمد  واإنه  اخلال�س،  على 

عالقته  يف  احلق  ي�سع  مل  الأنه  اهلل.  بركة  يتمتع  مل  اإنه  اإال 

حت�سر  مبمار�سات  عالقة  ل�الدته  كان  لقد  والدته.  مع 

اأن  ميكن  التي  امل�ساكل  جميع  لديها  كان  لذلك  االأرواح، 

تتخيلها. لكن، كان باإمكانه النجاة من هذه امل�ساكل، اإذا كان 

اأنا   - �س نظريات  اأدَرّ اأنا ال  ب�الدته.  تعامل مع عالقته  قد 

اأُعلم عن اأم�ر عرفتها من واقع التجربة.

اجلن�س غري امل�صروع اأو غري الطبيعي

لعنة.  يجلب  الطبيعي  اجلن�س غر  اأ�سكال  �سكل من  اأي   

وهذا ي�سمل اأي �سكل من اأ�سكال ال�سذوذ اجلن�سي اأو البهيمي 

"اأي العالقات ال�ساذة مع احلي�انات". والعالقات اجلن�سية 

اأي�سًا  جتلب  به  امل�سم�ح  النطاق  خارج  عائلتك  اأفراد  مع 

اللعنة. و لالأ�سف، علينا الي�م اأن نعرتف باأن هناك املاليني 

من االأطفال الذين يقع�ن �سحايا اآبائهم يف جمال اجلن�س.
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الظلم جتاه ال�صعفاء والبائ�صني

ب�س�رة  ملعاهداتها  االأمريكية  احلك�مة  ك�رش  ت�سبب   

و�سع  يف  االأمركية  الهندية  القبائل  خمتلف  مع  منتظمة، 

عام  فمنذ  ال�سبب،  ولهذا  االأبي�س.  البيت  على  لعنة  الهن�د 

كل  اأن  جند  الفرتة  هذه  خالل   ،1980 عام  حتى   1860

اأُنتخب، ت�يف وه� بعد يف من�سبه. ميكنك  اأمريكي  رئي�س 

تتبع ذلك، فه� يع�د اإىل اأمرين:

 االأمر االأول، عدم اأمانة احلك�مة االأمريكية مع الهن�د 

احلمر.

الذي   - لنك�لن  اأبراهام  �سماح  فه�  الثاين،  االأمر  اأما 

اإ�ستح�سار  بقيام جل�سة   - 1860 املنتخب عام  الرئي�س  كان 

لالأرواح اأن جتري يف البيت االأبي�س من قبل زوجته. التي 

ت�فيت الحقًا يف م�سحة عقلية.

اأنظر، كيف اأن امل�ساركة يف تلك االأن�سطة، ال ت�ؤثر فقط 

على االأفراد، لكنها ميكن اأن ت�ؤثر على دول باأكملها.

يف  بعد  وه�  حتفه  لقى  قد  ريجان،  الرئي�س  اأن  واأعتقد 
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من�سبه.  وقد جرت ماولة الإغتياله يف اأوائل رئا�سته. ومع 

ذلك، قبل اإلقائه للق�سم الد�ست�ري كرئي�س، قابل جمم�عة منا 

يف لقاء كبر، كي نتحد معه يف ال�سالة واالإميان، الإطالقه 

من  الرئا�سة  حترير  اأي�سًا  لكن  فقط،  ه�  ولي�س  وحتريره 

اللعنة. 

فالر�سا�سة  اللعنة،  حتقيق  اإقــرتاب  مــدى  تــرى  هل 

اهلل  اأن  اأوؤمن  واأنا  قلبه.  من  واحد  �سر  بعد  على  ا�ستقرت 

دافع عنه، ب�سبب ال�سالة التي حررته من تلك اللعنة. وهذه 

لي�ست نظرية جمردة، بل مثل هذه االأم�ر ت�ؤثر �سلبًا على 

حياة النا�س والدول يف كل مكان.

الإعتماد على الذات

 

يف  مــ�جــ�د  اللعنة  مــن  متــامــًا  خمتلف  نــ�ع  يــ�جــد 

)اإرميا 17: 6-5(:

َعَلى  ِكُل  َيَتّ ــِذي  اَلّ ُجُل  الَرّ َمْلُعوٌن   : ُبّ الــَرّ َقــاَل  »هَكَذا 

ِبّ َيِحيُد َقْلُبُه.  الإِْن�َساِن، َوَيْجَعُل اْلَب�رَشَ ِذَراَعُه، َوَعِن الَرّ

َوَل  اْلَباِدَيِة،  ِف  اْلَعْرَعِر  ِمْثَل  َوَيُكوُن  اللعنة(  هى  )وهذه 
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ا  اأَْر�سً ِة،  َيّ اْلرَبِّ َة ِف  َرّ اْلَ َي�ْسُكُن  َبْل   ، ْيُ اإَِذا َجاَء اخْلَ َيَرى 

ِبَخًة َوَغْيَ َم�ْسُكوَنٍة«. �سَ

حتت  يعي�س  الذي  لل�سخ�س  الطبيعي،  ال��سع  ه�  هذا 

اللعنة. اأي �سخ�س اآخر يتلقى املطر )الركة والرخاء( وه� 

يف و�سط كل ذلك، يعي�س يف اأر�س جافة، وال يختر بركة 

لنف�سه، ملاذا؟ ب�سبب اللعنة.

ملع�ن الرجل الذي يعتمد على القدرة الب�رشية وامل�ارد 

يظهر  ال  هذا  الــرب.  عن  بعيدًا  القلب  ُتبعد  التي  املادية، 

بال�رشورة الرغبة يف فعل ال�رش، اإمنا ه� دليل على وج�د 

النا�س قد ي�سع�ن  اأولئك  اهلل. مثل  رغبة يف االإ�ستقالل عن 

نعمة  االإعتماد على  ولكن دون  ال�ساحلة،  باالأعمال  للقيام 

اهلل الفائقة للطبيعة.
اأعتقد اأن هذه اللعنة، تقع على العديد من الكنائ�س امل�سيحية 

بعيدًا،  حت�لت  ذلك  بعد  ولكنها  اهلل،  نعمة  اإخترت  التي 

وتدينها.  وذكائها  الذاتية،  جه�دها  على  تعتمد  وبــداأت 

اأكمل�ا  لكنهم  بالروح  بداأوا  الذين رمبا  اأهل غالطية،  مثل 

باجل�سد. فُرفعت بركة اهلل عنهم، ونزلت اللعنة عليهم.

يف )غالطية 3: 3( يق�ل:

�َسِد؟« ُلوَن الآَن ِباجْلَ وِح ُتَكَمّ ُتْ ِبالُرّ »...اأََبْعَدَما اْبَتَداأْ
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التي كنت واثقًا من  الكنائ�س،  العديد من  لقد كرزت يف 

ونا�سلت  وكافحت  وعظت  ومهما  لعنة.  حتت  كانت  اإنها 

فيها، كنت اأجد الثمار قليلة، اإىل اأن يتم التعامل مع اللعنة.

ال�صرقة وال�صهادة الزور

زكريا  حجي،  الــقــدمي،  العهد  يف  اأنبياء  ثــالث  ــر  اآخ

ومالخي، تناول�ا خمتلف املجاالت التي اإختر فيها ال�سعب 

اليه�دي لعنة اهلل.

يف )زكريا 5: 1-4( يق�ل:

َطاِئٍر.  ــَدْرٍج  ِب َواإَِذا  َوَنَظْرُت  َعْيَنَيّ  َوَرَفْعُت  »َفُعْدُت 

َطاِئًرا،  َدْرًجا  اأََرى  »اإِيِنّ  َفُقْلُت:  َتَرى؟«  »َماَذا  ِل:  َفَقاَل 

ُه َع�رَشُ اأَْذُرٍع«. َفَقاَل ِل:  وَن ِذَراًعا، َوَعْر�سُ ُطوُلُه ِع�رْشُ

اِرَجُة َعَلى َوْجِه ُكِلّ الأَْر�ِس. لأََنّ ُكَلّ  ْعَنُة اخْلَ »هِذِه ِهَي الَلّ

ُهَناَك  ُيَباُد ِمْن  َوُكَلّ َحاِلٍف  ِبَح�َسِبَها،  ُهَنا  ُيَباُد ِمْن  اِرق  �سَ

ِبَح�َسِبَها«.

راأى النبي َدْرًجا به لعنات فى كل ج�انبه، قائمة حتت�ي 

يف كل جانب من جانبيها على لعنات، يف اجلانب االأول، 
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االآخر،  اجلانب  ويف  �رشق،  الذي  ال�سخ�س  على  لعنات 

لعنات على ال�سخ�س الذي �سهد زورًا وحنث باليمني واأق�سم 

زورًا باإ�سم الرب.

وبعد ذلك، تاأتي �س�رة حية للدمار الذي حدث، كنتيجة 

"بيت"  لتلك اللعنة. يف الكتاب املقد�س العري، جند كلمة 

بـالعرية، ال ُتطلق فقط على البنية املادية، ولكن على النا�س 

اإن االإنهيار ال�ا�سع النطاق  البيت.  الذين يعي�س�ن يف ذلك 

الي�م، ه� جمرد عالمة واحدة  الذى نراه  االأ�رشية  للحياة 

فقط على االأثر النهائي لتلك اللعنة.

وبدون الت�بة ورد امل�سل�ب، ميكن اأن تت�سبب اللعنة يف 

تال�سي دول باأكملها، وحتى ح�سارات باأكملها.

واأت�ساءل كم ه� عدد النا�س، الذين �سيك�ن�ا الي�م حتت 

لعنة، اإذا �سملت القائمة كل من �رشق وحنث باليمني؟ وكم 

اأمناء يف االإقرارات ال�رشيبية اخلا�سة بهم؟  ه� عدد الغر 

ُترى كم واحدًا  بلد.  النا�س يف كل  العديد من  وي�سمل ذلك 

منهم �سيك�ن من رواد الكني�سة؟

يف )حجي 1: 4-6( ير�سم �س�رة مماثلة، الأنا�س زرع�ا 

الكثر وح�سدوا القليل، وو�سع�ا اأج�رهم يف كي�س مليء 

بالثق�ب.
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اإَِل  َوَلْي�َس  َتاأُْكُلوَن  َقِلياًل.  ْلُتْم  َوَدَخّ َكِثًيا  »...َزَرْعُتْم 

َتْدَفاأُوَن.  َوَل  َتْكَت�ُسوَن  َتــْرُووَن.  َوَل  ُبوَن  َت�رْشَ َبِع.  ال�َسّ

ْجَرًة ِلِكي�ٍس َمْنُقوٍب«. ُخُذ اأُ َوالآِخُذ اأُْجَرًة َياأْ

لهم  ليبني  اإ�رشائيل،  ل�سعب  نبيًا  ير�سل  اأن  اهلل  كان على 

اأن هذه الق�ة غر املرئية، التي جترف زادهم هى لعنة، قد 

جلب�ها على اأنف�سهم عندما و�سع�ا اإحتياجاتهم االأنانية  قبل 

اإحتياجات بيت اهلل.
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الف�صل الرابع

اللعنات من �صخ�صيات لها �صلطة

�س�اء،  الركات واللعنات على حد  كما راأينا، فكل من 

هى جزء من عامل روحي وا�سع وغر مرئي، ي�ؤثر على 

هذا  يف  االأ�سا�سية  الع�امل  اأحد  حياتنا.  من  اأجــزاء  بع�س 

العامل، ه� جمال ال�سلطة. وبدون اأن  نفهم مبادئ ال�سلطة، 

فاإنه من امل�ستحيل لنا اأن نعمل بفعالية يف عامل الروح.

اأ�صخا�س ميثلون اهلل

ه�  فقط،  وواحد  واحد  هناك  الك�ن،  اأنحاء  جميع  يف 

امل�سدر االأعلى لل�سلطة: اهلل اخلالق. 

اهلل عادة ال ميار�س �سلطته بطريقة مبا�رشة، ولكن يف��سها 
اإختياره. ال�سلطة التي ميار�سها ذلك ال�سخ�س  الآخرين من 

بالنيابة عن اهلل ت�سمل، القدرة على اأن يبارك ويلعن، وذلك 
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اإىل جانب اأم�ر اأخرى. وعلى الرغم من اإننا �سهدنا يف هذا 

القرن، ث�رات �سد ال�سلطة يف جميع اأنحاء العامل، اإال اأن 

مبداأ ال�سلطة ال يزال يعمل متامًا مثل مبداأ اجلاذبية.

�س�ف  وهذا  اهلل،  ميثل�ن  رجال  عن  قليلة  اأمثلة  وهناك 

يك�ن كافيًا لي��سح هذا املبداأ. 

الذين  اإ�رشائيل  بني  عن  نقراأ   )26  :6 )ي�س�ع  يف  اأوًل، 

لعنة على كل  ي�سوع  باأعج�بة. واأطلق  اأريحا  دخل�ا مدينة 

من ُيعيد بنائها. وكان ذلك ح�ايل عام 1300 قبل امليالد.

اَم  ُقَدّ »َمْلُعوٌن  َقاِئاًل:  اْلَوْقِت  ذِلَك  ِف  َي�ُسوُع  »َوَحَلَف 

ِديَنَة اأَِريَحا. ِبِبْكِرِه  ِذي َيُقوُم َوَيْبِني هِذِه امْلَ ُجُل اَلّ ِبّ الَرّ الَرّ

ْبَواَبَها«.  ُب اأَ ِغِيِه َيْن�سِ �ُسَها َوِب�سَ ُيوؤَ�سِّ

وبعد ح�ايل خم�سمائة �سنة، نقراأ يف )1 مل�ك 16: 34( 

عن رجل يدعى ِحيِئيُل من بيت اإيل حاول اإعادة بناء اأريحا 

يف نف�س املكان.  

ِبْكِرِه  ِبَياَم  ِباأَ اأَِريَحا.  اْلَبْيَتِئيِلُيّ  ِحيِئيُل  َبَنى  اِمِه  َيّ
اأَ »ِف 

َب اأَْبَواَبَها، َح�َسَب  ِغِيِه َن�سَ َها، َوِب�َسُجوَب �سَ ا�سَ �سَ
َع اأَ َو�سَ

َم ِبِه َعْن َيِد َي�ُسوَع ْبِن ُنوٍن«. ِذي َتَكَلّ ِبّ اَلّ َكاَلِم الَرّ

وكلفه ذلك حياة اإثنني من اأبنائه. لقد ماتا دون اأي �سبب 
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ال�سبب  ت�سخي�س  من  طبيب  اأي  يتمكن  ومل  وا�سح،  طبي 

حتى االآن، ولكن كان ذلك ه� العمل الظاهري املبا�رش للعنة 

االأم�ر  بع�س  مع  تتعامل  قد  اخلا�سة،  حياتك  يف  ي�س�ع. 

التي يرجع �سببها اإىل اأمر يع�د اإىل مئات ال�سنني.

داود يف مرثاته، بعد  اآخر جنده يف كلمات  مثال  ثانيًا، 

لداود  كان   )21 :1 )2 �سم�ئيل  وي�ناثان يف  �ساول  وفاة 

الكلمة  هذه  اإ�ستخدام  اأق�سد  ال  اأنا   - اللعن  على  هائلة  قدرة 

نطق  قد  كان  لكنه  الي�م.  الكثرين  ي�ستخدمه  الذي  باملعنى 

ببع�س اللعنات املروعة على بع�س النا�س، ومع ذلك، فهذا 

جزء من خدمة رجل اهلل. وهذا ما قاله يف هذه املرثاة اجلميلة 

عن �ساول وي�ناثان:

، َوَل ُحُقوُل  »َيا ِجَباَل ِجْلُبوَع َل َيُكْن َطٌلّ َوَل َمَطٌر َعَلْيُكَنّ

اُوَل ِباَل  ُنّ �سَ َباِبَرِة، ِمَ ُنّ اجْلَ ُه ُهَناَك ُطِرَح ِمَ َتْقِدَماٍت، لأََنّ

ْهِن«. َم�ْسٍح ِبالُدّ

وبرغم اأن هذه الكلمات كانت قد قيلت منذ اأكرث من 3000 

�سنة، ميكنك الذهاب اإىل جبال جلب�ع الي�م، فلن جتد اأي 

الكبرة  اجله�د  وبرغم  عليها.  االآن  حتى  خ�رشاء  نباتات 

التي تبذلها اإ�رشائيل الإعادة زراعة الغابات فيها، اإال اأن ال 
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�سيء ينم� هناك! كل ذلك ب�سبب الكلمات التي نطق بها داود 

قبل 3000 �سنة. 

ثالثا، هل تذكر جيحزي الذي كان خادمًا للنبي األي�سع؟ 

قد  كان  الذي  بنعمان  وحلق  األي�سع،  اأمر  ع�سى  جيحزي 

نال ال�سفاء املعجزي يف احلال. ثم طلب منه املال والثياب 

واأخفاها عن األي�سع. 

يف )2 مل�ك 5: 25-27( يق�ل:

اأَِلي�َسُع:  َلُه  َفَقاَل  ِدِه.  ِيّ �سَ اأََماَم  َوَوَقَف  َفَدَخَل  ُهَو  ا  َمّ
»َواأَ

ُهَنا  اإَِل  َعْبُدَك  َيْذَهْب  »َلْ  َفَقاَل:  ِجيْحِزي؟«  َيا  اأَْيَن  »ِمْن 

ُجُل  الَرّ َرَجَع  ِحنَي  َقْلِبي  َيْذَهْب  »اأََلْ  َلُه:  َفَقاَل  ُهَناَك«.  اأَْو 

ِثَياٍب  ْخِذ  َولأَ ِة  اْلِف�سَّ لأَْخِذ  َوْقٌت  اأَُهَو  ِلِلَقاِئَك؟  َمْرَكَبِتِه  ِمْن 

�ُس ُنْعَماَن  َوَزْيُتوٍن َوُكُروٍم َوَغَنٍم َوَبَقٍر َوَعِبيٍد َوَجَواٍر؟ َفرَبَ

اأَْبَر�َس  َماِمِه  اأَ ِمْن  َفَخَرَج  الأََبِد«.  َل  اإِ َوِبَن�ْسِلَك  ِبَك  ُق  َيْل�سَ

ْلِج«. َكالَثّ

رجل  بها  نطق  لعنة  النتيجة  كان  النتيجة؟  كانت  وماذا 

اهلل.
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اأ�صخا�س فـي �صلطة قرابة

هذا ه� م�سدر اآخر من اللعنات وه� اأمر هام جدًا. فقد 

رتب اهلل يف املجتمع الب�رشي، اإنه يف بع�س احلاالت يك�ن 

من  جمم�عة  على  اأو  اآخر،  اإن�سان  على  �سلطة  ما  الإن�سان 

النا�س. 

و�س�حًا  االأكرث  املثال  اأوًل، 

اهلل،  لكلمة  وفقًا  الذي  الأب،  ه� 

�س�اء  عائلته.  على  �سلطة  لديه 

النا�س اأحب�ا ذلك اأم ال. قاوم�ه اأم ال، ال يهم - الأن احلقيقة 

هى اأن لالأب �سلطة على عائلته. و اإذا كان ال ي�ستخدم هذه 

ال�سلطة، فهذه هى م�سكلته.

ثانيًا، �سخ�س اآخر لديه �سلطة، وه� الزوج على زوجته. 

املقد�س  الكتاب  يق�ل  للغاية.  وثيقًا  اإرتباطًا  مرتبطان  وهما 

الزوج، والزوج  وامل�سيح ه� راأ�س  امل�سيح،  اهلل راأ�س  اإن 

ه� راأ�س املراأة. ميكن للن�ساء اأن يقلن ما يحل� لهن يف ذلك، 

ولكن تظل احلقيقة، اأن هذا �سحيح. وال ميكنك تغير ال�اقع 

عن طريق االإعرتا�س عليه. 

الأب، وفقا لكلمة اهلل

لديه �صلطة على

عائلته
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يعق�ب  خدم  لقد  وعائلته.  يعق�ب  حالة  اإىل  ننظر  دعنا 

لديه  و�سار  عامًا.  ع�رش  اأربعة  من  اأكــرث  البــان،  خاله 

زوجتان و�رشاري واأحد ع�رش طفاًل. ثم قرر اأن يهرب اإىل 

االأر�س التي وعده اهلل بها. وهرب يعق�ب �رشًا الأنه كان 

يخ�سى اأن يطالبه خاله البان بزوجتيه مرة اأخرى– الأنهما 

كانتا بنتا البان. 

وعندما هرب�ا، �رشقت راحيل، زوجة يعق�ب الثانية، 

اآلهة،  ميتلك  اأن  البان  على  يجب  كان  وما  والدها.  اآلهة 

اأن ت�رشقها منه، ولكنها فعلت.  كذلك ما كان على راحيل 

هذا االأمر جعل البان غا�سبًا جدًا، حتى اإنه طاردهم حتى 

حلق بهم، وحني اأم�سك بهم، اإتهم يعق�ب ب�رشقة اآلهته.

كان يعق�ب ال يعلم ما فعلته راحيل، لذلك كان �ساخطًا 

على اإتهامه. يف )تك�ين 31: 32( قال يعق�ب:

ُد اآِلَهَتَك َمَعُه َل َيِعي�ُس..«. ِذي َتِ »َاَلّ

كان هذا يف ال�اقع لعنة، نطق بها يعق�ب عن غر ق�سد 

كلمات  تكن  مل  اإنها  امل�ؤ�سف،  ومن  راحيل.  زوجته  على 

"اأي  وه�  القرابة.  ب�سلطة  �سلة  لها  كانت  ولكن  عادية، 

يعق�ب" يف ال�اقع نطق مب�سر زوجته، وجاء به اإىل حيز 
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اأثناء  راحيل  ت�فيت  الإجنابها،  التالية  املرة  ويف  ال�ج�د، 

ال�الدة. فيا له من واقع حقيقي. 

اأي�سًا ميار�س�ن دورًا له تاأثر مماثل، فبعد بركة  االآباء 

اهلل، تاأتي بركة االأب. واأكرث االأم�ر التي ُيخ�سى منها، هى 
لعنة االأب. وقد و�سع العديد من االآباء لعنة على اأوالدهم 

مع  تعاملت  الأين  ذلك  اأعرف  اأنا  ذلك.  يدرك�ا  اأن  دون 

الكثر منهم و�ساعدتهم على اخلروج من تلك اللعنة. 

اأما  ذكيان،  والثالث  االأول  اأبناء.  ثالثة  له  اأب  تخيل 

االأبن  هذا  يحب  ال  واالأب  مثلهما.  المعًا  فلي�س  االأو�سط 

اإذا كان هناك  االآباء -  القدر. )لقد الحظت هذا عن  بنف�س 

واحدًا من اأبنائهم ال يحب�نه، يك�ن عادة االأبن امل�سابه لهم. 

اأعتقد اإنهم ال يحب�ن ما يخ�س�نه يف اأنف�سهم(. قد يق�ل االأب 

اأنت  اأما  اأح�سن،  اإخ�تك  اأبدًا.  "اأنت لن تنجح  الطفل:  لهذا 

ف�ستك�ن فا�ساًل ط�ال حياتك".

القدر  وبذات  بالطبع،  لعنة.  اإنها  هذا؟  ما  تعرف  هل 

ميكن لالأم اأن تق�ل نف�س هذه الكلمات املدمرة عن اأوالدها 

اأو الأوالدها. و�ستنده�س�ن من كرثة االأ�سخا�س الذين ظل�ا 

عليهم  اأطلقت  هذه  مثل  لعنة  ب�سبب  حياتهم،  يعان�ن ط�ال 

من والديهم.
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اأ�صخا�س خارج الأ�صرة

الذين  االأ�سخا�س،  من  اآخر  ن�ع  هم  املعلمون  اأوًل، 

على  لديهم  التي  ال�سلطة  ب�سبب  باللعنات  النطق  ميكنهم 

معه  ت�سنع  اأن  ت�ستطع  مل  تلميذ  ملعلمة  يك�ن  قد  االأطفال. 

قالت  �سن�ات درا�سته. ورمبا  اأوىل  عالقة جيدة، وه� يف 

له اأم�رًا كهذه: "اأنت لن تتعلم اأبدًا. ال ميكنك التعلم، ولن 

النا�س  بع�س  مع  تعاملت  لقد  اأخرى،  ومرة  اأبدًا".  تنجح 

الذين كان�ا يف حاجة اإىل التحرر من تلك اللعنة التي نطق 

بها املعلم عليهم. 

رعيته،  على  روحية  �سلطة  ميتلك  والأنه  الق�س  ثانيًا، 

فالق�س ه� �سخ�س اآخر لديه القدرة على الكالم، اإما باإيجابية 

اأو ب�سلبية على حياة رعيته. ولنفرت�س اإنه حدث خالف بني 

الق�س وبني اأحد اأع�ساء رعيته، وهذا ال�سخ�س ترك املكان 

اأبدًا حتى  "اأينما ذهبت، لن تنجح  الق�س:  غا�سبًا. قد يق�ل 

لعنة.  هذه  اأخرى  مرة  الكني�سة".  هذه  مع  م�قفك  ت�سحح 

االأم�ر،  هذه  يف  رهيبة  تك�ن  ما  غالبًا  الدينية  اجلماعات 

فاإن كنت قد اإنف�سلت عن بع�س تلك اجلماعات، ف�سي�سع�ن 
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عليك لعنة ب�سكل تلقائي. �سدق�ين، تلك االأم�ر لي�ست بال 

نتائج. بل هى اأم�ر حقيقية جدًا .

اأ�صخا�س يخدمون ال�صيطان

بني  تختلف  امل�سيحيني  بني  ال�سيطان  جتاه  امل�اقف  اإن 

ال�سيطان متامًا ويحاول  يتجاهل  البع�س  النقي�سني.  اأق�سى 

الت�رشف كما ول� اأنه غر حقيقي. والبع�س االآخر يخاف 

هذين  وبني  ي�ستحق.  مما  بكثر  اأكرث  اإهتمامًا  ويعطيه  منه 

النقي�سني، ي�جد ت�ازن منا�سب يف الكتاب املقد�س.

اأو  "اخل�سم"  ه�  االأ�سلية  اللغة  ال�سيطان يف  اإ�سم  معنى 

اهلل.  ومقا�سد  اهلل  و�سعب  نف�سه  اهلل  عدو  وه�  "املقاوم". 

واأما  �سيطرته.  حتت  كله  الب�رشي  اجلن�س  جعل  ه�  هدفه 

اأ�سل�به االأ�سا�سي، فه� اخلداع. الذي يحرتف ممار�سته.

ال�سيطان ميار�س بالفعل ال�سيادة 

على الغالبية العظمى من الب�رش - 

التمرد  م�قف  يف  هم  الذين  جميع 

�سد اهلل.

ال�صيطان ميار�س بالفعل 

ال�صيادة على الغالبية 

العظمى من الب�صر
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ويف )اأف�س�س 2: 2( ي�سفه باإعتباره:

َيِة«. ْع�سِ ِذي َيْعَمُل الآَن ِف اأَْبَناِء امْلَ وِح اَلّ »...الُرّ

ومعظم اأولئك النا�س ال يرون �س�رة حقيقية عن حالتهم. 

ال  ق�ات  تاأثر  حتت  واإيابًا  ذهابًا  ين�ساق�ن  بب�ساطة  هم  بل 

يفهم�نها وال ي�ستطيع�ن ال�سيطرة عليها.

ولكن هناك اأي�سًا اأولئك الذين فتح�ا اأنف�سهم لل�سيطان عن 

ففي  احلقيقية.  له�يته  مدركني  يك�ن�ا  مل  واإن  حتى  ق�سد، 

يداوم�ن  �ساروا  املادية،  واملكا�سب  ال�سلطة  وراء  �سعيهم 

باإ�ستمرار على اإ�ستخدام وتنمية ممارا�سات تعتمد على ق�ى 

ف�ق الطبيعة، قد جعلها ال�سيطان يف متناول يديهم. اأولئك 

هم خدام ال�سيطان الذين ُعرف�ا يف كل الثقافات تقريبًا، وقد 

اف اأو الطبيب امل�سع�ذ  ال اأو العَرّ لُقب�ا باألقاب متن�عة: الدَجّ

اأو ال�ساحر، رمبا تلك امل�سميات هى االأكرث اإ�ستخدامًا، ولكن 

لكل ثقافة تعبراتها اخلا�سة.

اإنه  يقل  ومل  حقيقية،  ال�سيطان  ق�ة  اأن  ي�س�ع  ُينكر  مل 

اإياه  �سعيف. لكنه وعد تالميذه اأن ال�سلطان الذي اأعطاهم 

�سيجعلهم منت�رشين على ق�ة ال�سيطان، و�سيحميهم من كل 

ماوالته الإيذائهم.
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ُخدام  ي�ستخدمها  التي  االأ�سا�سية  االأ�سلحة  من  واللعنات 

باالق  ق�سة  يف  جليًا  يت�سح  وهذا  اهلل.  �سعب  �سد  ال�سيطان 

وبلعام.

يف �سفر )العدد 22 – 24( كان باالق ملك م�اآب، ُيدرك 

 – فاأ�ستاأجر بلعام  اإ�رشائيل يف احلرب،  اإنه ال ميكنه هزمية 

وكان بلعام عرافًا م�سه�رًا يف تلك املنطقة كلها - وطلب منه 

اأن يلعن اإ�رشائيل. واإىل الي�م، اإذا حاربت القبائل بع�سها 

ال ي�سع لعنة على اأعدائهم قبل اأن تذهب  البع�س، فاإن الدَجّ

اإىل املعركة.

ومع ذلك، ففي كل مرة حاول بلعام اأن يلعن اإ�رشائيل، 

تدخل اهلل وح�ل اللعنات اإىل بركات! ومن هنا ُندرك اأن اهلل 

مل ير يف لعنة بلعام �سد اإ�رشائيل كلمات فارغة ال �سلطة لها. 

بل اإعترها تهديدًا خطرًا الإ�رشائيل. ولهذا ال�سبب تدخل اهلل 

اهلل.  بلعام. والزمن ال يغر م�قف  �سخ�سيًا الإحباط ق�سد 

فه� ال يتجاهل اأو يقلل من �ساأن اللعنات امل�جهة �سد �سعبه 

من ِقبل خدام ال�سيطان. بل على العك�س من ذلك، اهلل يزود 

�سعبه بق�ة اأعظم.

�سيطرة  لك�رش  الق�ة،  تلك  من  اهلل  �سعب  ي�ستفيد  عندما 

مده�سًا.  النا�س  حياة  يف  الفرق  �سيك�ن  عنهم،  اللعنات 
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غيبية  روحية  ق�ة  عليها  ُت�سيطر  العامل،  يف  كثرة  مناطق 

من االأطباء ال�سحرة. يف اأفريقيا �سهدنا تغيرات جذرية يف 

خالل  من  اللعنات  من  حتريرهم  مت  اأن  بعد  النا�س،  حياة 

االإعرتاف وال�سالة. اأنا�س كان�ا بالكاد يبت�سم�ن، اأ�سبح�ا 

اإىل  الظلمة  التغير مثل االإنتقال من  النا�س. كان  اأ�سعد  من 

الن�ر.

االإجتماع،  بعد  �سخ�س  اإلينا  جاء  املنا�سبات،  اإحدى  يف 

وكان يرتدي ثيابًا جيدة، ومع ذلك كان ُيعفر نف�سه بالرتاب، 

وقال:  االإحــرتام.  اإظهار  يف  طريقتهم  هى  تلك  كانت  فقد 

"لقد كنت رجاًل بائ�سًا ط�ال حياتي. وكنت يف اأمل م�ستمر 

ل�سن�ات، االآن اأنا حر. مل يعد لدي اأمل، اأنا �سعيد".

اأطلقنا �رشاحه من  اإننا  الذي حدث، ه�  ال�حيد  وال�سيء 

اللعنة. لقد �رشنا متح�رشين لدرجة اإننا يف بع�س االأماكن، 

فقدنا االإت�سال مع بع�س االأم�ر التي هى حقائق وا�سحة. 

نتاأثر  مازلنا  لكن  االأمــ�ر،  بتلك  ن�ؤمن  ال  كنا  واإن  فحتى 

بها.
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الف�صل اخلام�س

لعنات ننطقها على ذواتنا وكلمات نف�صانية

لقد راأينا اأن الكلمات، �س�اء منط�قة اأو مكت�بة، ميكن اأن 

يك�ن لها تاأثر عظيم، �س�اء كان خرًا اأم �رشًا. لقد اإخترنا 

كلنا اأوقات كانت فيها الكلمات م�سدر ت�سجيع، تعطينا االأمل 

اأو  اآخرين  بها  كلمنا  الكلمات  تلك  تك�ن  قد  االإ�ستمرار.  يف 

كلمات نحن تكلمنا بها الأنف�سنا. لالأ�سف، كثر من النا�س ال 

كلماتهم اخلا�سة،  اأي�سًا من خالل  املمكن  اإنه من  يدرك�ن 

اأن ُيحدث�ا تاأثرًا �سلبيًا وق�يًا على اأنف�سهم، وعلى االآخرين. 

وذلك من خالل كالمهم ال�سلبى الذى ما ه� يف ال�اقع، اإال 

لعنات نطق�ا بها.

لعنات ننطقها على ذواتنا

فكر مرة اأخرى يف ق�سة رفقة ويعق�ب. تذكر اأن رفقة 

اأخيه  قبل  اإِ�ْسَحاَق  اأبيه  بركة  باحل�س�ل على  يعق�ب  اأقنعت 
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يعق�ب  كان  الركة.  بتلك  اأحق  كان  الذي  عي�س�،  االأكر 

ذكيًا وفكر يف امل�ستقبل م�سبقًا ملا ميكن اأن يحدث. لذلك قال 

يف �سفر )التك�ين 27: 13-12(:

ْجِلُب  ُكوُن ِف َعْيَنْيِه َكُمَتَهاِوٍن، َواأَ ِني اأَِبي َفاأَ ا َيُج�ُسّ َ »ُرَبّ

ُه: »َلْعَنُتَك َعَلَيّ َيا  ُمّ
َعَلى َنْف�ِسي َلْعَنًة َل َبَرَكًة«. َفَقاَلْت َلُه اأُ

اْبِني...«.

عند قيامها بذلك، نطقت رفقة بلعنة على نف�سها. فقد جنحت 

كلماتها عر�ستها  لكن  ليعق�ب،  الركة  خطة رفقة يف منح 

الحق  وقت  ففي  جناحها.  بثمر  التمتع  من  منعتها  لعنة  اإىل 

يف نف�س االأ�سحاح، اإ�ستكت لزوجها الإِ�ْسَحاَق من زوجات 

عي�س�، ومل ت�افق رفقة عليهن. مل تكن رفقة حت�سل على 

االأ�سياء بالطريقة التي اأرادتها لدرجة اإنها قالت الإِ�ْسَحاَق يف 

�سفر )التك�ين 27: 46(:

. اإِْن َكاَن َيْعُقوُب  »...َمِلْلُت َحَياِتي ِمْن اأَْجِل َبَناِت ِحَثّ

َياأُْخُذ َزْوَجًة ِمْن َبَناِت ِحَثّ ِمْثَل هوؤَُلِء ِمْن َبَناِت الأَْر�ِس، 

َفِلَماَذا ِل َحَياٌة؟«.

وكانت بذلك قد نطقت بلعنة مزدوجة على نف�سها. قالت 

اأن تك�ن لها حياة  اإنها قد ملت من حياتها، و�ساألت ما نفع 
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-  �سعرت باأنها خر لها اأن مت�ت اأي�سًا.

تعاملت  الذين  النا�س  لكم، كم من  اأق�ل  اأن  اأ�ستطيع  ال   

بالق�ل:  اأنف�سهم  على  اللعنات  تلك  مثل  اأطلق�ا  وقد  معهم، 

"كنت اأمتنى ل� كنت ميتًا. ما نفع اأن اأعي�س؟ لن اأعد اأ�ستطع 

التحمل". لي�س عليك اأن تق�ل اأمرًا من هذا القبيل. يف كثر 

من االأحيان، ي�سبه هذا دع�ة مفت�حة لروح امل�ت، ولي�س 

�س�ف  الأنها  الدع�ات،  هذه  من  العديد  تعطي  اأن  عليك 

اإنقاذهم من  الذين مت  االأ�سخا�س  راأينا ع�رشات  تاأتي. وقد 

روح امل�ت.

ت�سر  التعبرات  هذه  مثل  اأن  خرتي،  من  تعلمت  وقد 

ب�سكل �سبه م�ستمر اإىل اأن هناك لعنة مفرو�سة على الذات، 

تعمل يف حياة الناطق بها.

يف اإحدى االإجتماعات يف اأيرلندا ال�سمالية، �سليت �سالة 

امل�ت.  روح  من  التحرر  اإىل  املحتاجني  للنا�س  جماعية 

وكان عدد احلا�رشين ح�ايل 2000 �سخ�س، نال نح� 50 

�سخ�س، معظمهم من ال�سباب، اخلال�س يف وقت واحد!

كيف ياأتي روح الياأ�س هذا؟ بق�ل كلمات مثل هذه: "ال 

فائدة من احلياة. ما الذي تقدمه يل هذه احلياة؟ االأف�سل يل 
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احلقيقة  يف  الأنك  جدًا،  خطرة  الكلمات  هذة  اأم�ت".  اأن 

اأق�سد ذلك  اأنا مل  "ولكن  تنطق لعنة على نف�سك. قد تق�ل: 

االإهمال،  جتاه  وا�سحًا  حتذيرًا  اأعطى  ي�س�ع  لكن  حقًا" 

وترديد كلمات ج�فاء كهذه. 

يف )متى 12: 36-37( يق�ل:

ا�ُس  ُم ِبَها الَنّ َيَتَكَلّ اَلٍة  اإَِنّ ُكَلّ َكِلَمٍة َبَطّ اأَُقوُل َلُكْم:  »َولِكْن 

ُر  َك ِبَكاَلِمَك َتَترَبَّ يِن. لأََنّ ْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِح�َساًبا َيْوَم الِدّ �سَ

َوِبَكاَلِمَك ُتَداُن«.

حقيقة اأن املتكلم "ال يعني حقًا ما يق�ل" ال يقلل باأي �سكل 

من االأ�سكال اأو يلغي تاأثر كلماته. وال يحميه من امل�ساءلة. 

هذا  من  اأ�سياء  لتق�ل  يخدعك  اأن  ال�سيطان  اأراد  مرة  وكم 

اأ�سباب  اأى  بدون  الكلمات  تلك  مثل  ُتقال  ما  كثرًا  القبيل. 

وتق�ل  مبطًا،  تك�ن  اأو  بال�سيق  ت�سعر  قد  الأنك  كافية. 

من  اإنه  مع  اأهميتها،  تدرك  اأن  دون  القبيل  هذا  من  اأ�سياء 

خالل تلك االأق�ال، ميكنك اأن تقرر م�سرك.

وهناك مثال اأكرث حزنًا، وبعيد االأثر للعنة التي فر�سها 

اأ�سحابها على اأنف�سهم، جنده يف )متى 27: 24-25( وامل�سهد 

ه� ماكمة ي�س�ع من قبل بيالط�س البنطي.
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ِرِيّ َيْحُدُث  ْيًئا، َبْل ِباْلَ ُه َل َيْنَفُع �سَ ا َراأَى ِبياَلُط�ُس اأََنّ »َفَلَمّ

ْمِع َقاِئاًل: »اإِيِنّ َبِريٌء  اَم اجْلَ َغٌب، اأََخَذ َماًء َوَغ�َسَل َيَدْيِه ُقَدّ �سَ

ْعب  ال�َسّ َجِميُع  َفاأََجاَب  اأَْنُتْم!«.  وا  اأَْب�رِشُ  ! اْلَباِرّ َدِم هَذا  ِمْن 

َوَقاُلوا: »َدُمُه َعَلْيَنا َوَعَلى اأَْوَلِدَنا«.

ال ميكنك حقًا اأن تفهم تاريخ ال�سعب اليه�دي على مدى 

الع�امل  اأحد  اأن  ترى  حتى  املا�سية.  قرنًا  ع�رش  الت�سعة 

الرئي�سية يف ذلك هى هذه اللعنة التي فر�سها ال�سعب اليه�دي 

على نف�سه، والتي اإنتقلت من جيل اإىل جيل. فاهلل وحده ه� 

الذى يعلم كم االإ�سطهاد واملعاناة التي القاها اليه�د، والتي 

ميكن اإرجاعها اإىل هذا امل�سدر. يف وقت �سابق، راأينا كيف 

اأعطى اهلل احلماية ليعق�ب وذريته - ال�سعب اليه�دي - من 

اللعنة عليهم. ومع ذلك كان هناك  الذين �سع�ا ل��سع  كل 

اللعنة  منها: وهى  �سعبه  اهلل  يحمى  مل  اللعنة  من  واحد  ن�ع 

التي اأطلق�ها هم على اأنف�سهم.
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عهود خارج  نطاق الكتاب املقد�س

اإ�رشائيل  �سعب  23: 33( عندما كان  )اخلروج  �سفر  يف 

من  اهلل  حذرهم  امل�عد،  اأر�ــس  اإىل  الدخ�ل  و�سك  على 

االأ�رشار، واالأمم ال�ثنية التي كانت هناك:

»َل َتْقَطْع َمَعُهْم َوَل َمَع اآِلَهِتِهْم َعْهًدا«.

�سكل ر�سمي  اأكرث  ه�  العهد 

اأن  اأي عالقة ميكن  وق�ي يف 

يدخل فيها االإن�سان. وال�سيطان 

ــدًا هـــذا االأمـــر.  ــي يـــدرك ج

التي من �سنعه، من  العهد  ي�ستخدم عالقات  وبالتايل، ه� 

اأجل احل�س�ل على اأكر حتكم ممكن على النا�س. فاإذا قطعت 

عهدًا مع النا�س الذين حتت �سلطة ق�ى ال�رش، ف�ست�سبح اأنت 

نف�سك حتت تاأثر تلك ال�سلطة نف�سها.

ال�رشية.  اجلمعيات  على  خا�س  ب�سكل  ينطبق  هــذا 

واملا�س�نية هى اأو�سح مثال على ذلك، على م�ست�ى العامل. 

يحلف  اأن  ال�سخ�س  على  يجب  معهم،  تبداأ  اأن  اأجل  ومن 

اأق�سى درجات الق�سم واأكرثها وح�سية وهمجية. ولن اأك�سف 

العهد هو اأكــثـر �صكل

ر�صمي وقوي فـي اأي عالقة

ميكن اأن يدخل فيها 

الإن�صان
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اأبدًا اأي من اأ�رشار املا�س�نية. و�سيك�ن من امل�ستحيل اأن جتد 

يف اأي مكاٍن مثااًل اأكرث رعبًا من اللعنات التي يفر�سها ذلك 

ال�سخ�س على نف�سه ب�سبب ذلك الق�سم.

مزيف.  باإله  تعرتف  الأنها  زائفة  ديانة  هى  املا�س�نية 

املرتبطة  والرم�ز  االأ�سياء  من  العديد  املا�س�نية  ت�ستخدم 

بامل�سيحية، مبا يف ذلك الكتاب املقد�س. ولكن هذا ه� الت�سليل 

اإله الكتاب  املتعمد. فاالإله الذي ت�ؤمن به املا�س�نية لي�س ه� 

املقد�س.

 اأي اإ�سرتاك مع هذه اجلماعات ه� طريق م�ؤكد حلدوث 

كارثة لك ولن�سلك. اهلل وحده يعلم عدد االأطفال الذين اأ�سيب�ا 

بال�سلل واالإعاقة اخللقية، واالأطفال غر كاملني النم�. وكل 

هذه امل�ساكل تن�ساأ ب�سبب ت�رط اأحد ال�الدين مع املا�س�نيني. 

الع�اقب  اأن تفعل ما ت�ساء يف هذا امل��س�ع، ولكن  ميكنك 

التي و�سعها )اأي كتبها( اهلل ال ميكنك تغيرها.

يف  حرًا  ل�ست  اأنت  وملزمة.  ق�ية  اأن�اعها  بكل  العه�د 

�سنع عهد مع النا�س على اأي اأ�سا�س كان، لكن فقط، على 

اأ�سا�س العهد الذي مت بدم ي�س�ع .
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حديث اأو �صالة نف�صانية

يجب اأن يك�ن وا�سحًا االآن، اأن كلماتنا ميكن اأن يك�ن 

لها تاأثر ق�ي، وذلك التاأثر ميكن اأن يك�ن اإيجابيًا اأو �سلبيًا. 

فاحلديث اأو حتى ال�سالة النابعة من نف�س االإن�سان ت�ؤدي اإىل 

نتائج �سلبية ب�سكل مماثل لنتائج اللعنات التي فر�سها االإن�سان 

على نف�سه. وقد يتعجب العديد من امل�سيحيني من ذلك، ولكن 

امل�ؤمنني يحذرهم  اإىل  اأن يعق�ب كتب  اأن ندرك  املهم   من 

قائاًل يف )يعق�ب 3: 15-14(:

ٌب ِف ُقُلوِبُكْم، َفاَل  ُزّ ٌة َوَتَ ٌة ُمَرّ »َولِكْن اإِْن َكاَن َلُكْم َغْيَ

ْكَمُة َناِزَلًة ِمْن  . َلْي�َسْت هِذِه اْلِ ِقّ َتْفَتِخُروا َوَتْكِذُبوا َعَلى اْلَ

ٌة«. ْيَطاِنَيّ ٌة �سَ ٌة َنْف�َساِنَيّ َيّ َفْوُق، َبْل ِهَي اأَْر�سِ

ٌة"  "َنْف�َساِنَيّ كلمة  يكمن يف  "َناِزَلًة"  كلمة  لفهم  واملفتاح 

والكلمة  ح�سي".  اأو  �سه�اين  اأو  "ج�سدي  تعني  والتي 

بالي�نانية هى “psuchikos” وقد ت�سكلت مبا�رشة من كلمة 

املقابلة  االإجنليزية  والكلمة  تعني"نف�س".  التي   ،psuche
.”soulish“ لها هى
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يف )1 ت�سال�نيكي 5: 23( ي�سلي ب�ل�س ويق�ل:

َماِم. َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم  ُكْم ِبالَتّ �سُ اَلِم َنْف�ُسُه ُيَقِدّ »َواإِلُه ال�َسّ

َي�ُسوَع  َنا  َرِبّ يِء  ِعْنَد َمِ َلْوٍم  ِباَل  َكاِمَلًة  َوَج�َسُدُكْم  َوَنْف�ُسُكْم 

�ِسيِح«. امْلَ

وي�سع ب�ل�س هنا معًا الثالث عنا�رش التي ت�سكل �سخ�سية 

االأ�سمى  تنازيل من  اأوردها برتتيب  الكاملة، وقد  االإن�سان 

اإىل االأدنى: الروح اأواًل، ثم النف�س، وبعد ذلك اجل�سد.

يف ال�سق�ط، نتيجة لع�سيان االإن�سان ل��سية اهلل، اإنف�سلت 

روحه عن ال�رشكة مع اهلل. ويف ذات ال�قت، بداأت النف�س 

تعر عن ذاتها ب�سكل م�ستقل عن الروح. وكانت هذه العالقة 

املفككة واملقط�عة، هى نتيجة مترد االإن�سان على اهلل. 

والتعبر عن ذلك التمرد اأي�سًا، ي�جد يف م�ا�سع اأُخرى 

من الكتاب املقد�س.

-14 :2 )1ك�رنث��س  ففي 

و17(   16 )يه�ذا  ويف   )15

ال�سخ�س  ه�  من  لنا  ي��سح 

ففي  النف�ساين.  اأو  اجل�سداين 

ال�قت الذي يعمل فيه ال�سخ�س 

ففي الوقت الذي يعمل

فيه ال�صخ�س الروحي

وفقًا لإرادة اهلل،

فاإن ال�صخ�س النف�صاين

يكون بعيداً عن الإن�صجام 

مع اهلل
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يك�ن  النف�ساين  ال�سخ�س  فاإن  اهلل،  الإرادة  وفقًا  الروحي 

اإىل  من�سمًا  يك�ن  قد  اإنه  مع  اهلل.  مع  االإن�سجام  عن  بعيدًا 

الكني�سة ويظهر كم�سيحي، ولكن يف احلقيقة، م�قفه املتمرد 

و�سل�كه، يحزن روح اهلل وي�سكل اإ�ساءة جل�سد امل�سيح.

ميكن اأن يظهر هذا امل�قف من خالل كلمات يق�لها ذلك 

ال�سخ�س بعدة طرق.

ففي )رومية 1: 29-30( يق�ل ب�ل�س بع�سًا من النتائج 

املرتتبة عن اإبتعاد االإن�سان عن اهلل. وهذا ه� جزء من القائمة 

التي ذكرها:

َوُخْبٍث،  َوَطَمٍع  َو�ــرَشّ  ــا  َوِزًن ــٍم  اإِْث ُكِلّ  ِمْن  ُلوِئنَي  »َمْ

اِمنَي  وًءا، َنَّ اًما َوَمْكًرا َو�سُ َم�ْسُحوِننَي َح�َسًدا َوَقْتاًل َوِخ�سَ

ِعنَي، ُمْبَتِدِعنَي  ِمنَي ُمَدّ نَي اهلل، َثاِلِبنَي ُمَتَعِظّ يَن، ُمْبِغ�سِ ُمْفرَتِ

وًرا، َغْيَ َطاِئِعنَي ِلْلَواِلَدْيِن«.  �رُشُ

لكي  القائمة،  هذة  مثل  يف  النميمة  اإىل  ب�ل�س  اأ�سار  وقد 

ُيظهر مدى اجلدية التي يرى بها اهلل هذه اخلطية.

 )11  :4 )يعق�ب  يف  يعق�ب  يحذرنا  مماثلة  وبطريقة 

ويق�ل:
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اأََخاُه  َيُذُمّ  ِذي  اَلّ الإِْخــَوُة.  َها  ُيّ
اأَ ا  َبْع�سً ُكْم  َبْع�سُ َيُذَمّ  »َل 

ُكْنَت  َواإِْن  اُمو�َس.  الَنّ َوَيِديُن  اُمو�َس  الَنّ َيُذُمّ  اأََخاُه  َوَيِديُن 

اًنا َلُه«. اُمو�ِس، َبْل َدَيّ اُمو�َس، َفَل�ْسَت َعاِماًل ِبالَنّ َتِديُن الَنّ

"الكالم  ه�   " َيُذَمّ "َل  للكلمة  االأ�سلي  الي�ناين  واملعنى 

�سد". اإذًا علينا اأن ال نتكلم �سد اأخ لنا يف االإميان - حتى 

واإن كان ما نق�له عنه �سحيحًا. هذه اخلطية التي ينبه يعق�ب 

اإليها لي�ست هى "الكالم اخلاطيء" بل هى "الكالم �سد".

وهذا ال ي�ستبعد ق�ل احلقيقة لبع�سنا البع�س )الحظ حرف 

متبعني  اأواًل،  امُلعني  ال�سخ�س  اإىل  �سنذهب  طاملا  اجلر(، 

الكلمات التي يف )متى 18: 15-17( التي تق�ل:

َوَبْيَنُه  َبْيَنَك  َوَعاِتْبُه  َفاْذَهْب  ُخوَك  اأَ اإَِلْيَك  اأَْخَطاأَ  »َواإِْن 

َخاَك. َواإِْن َلْ َي�ْسَمْع،  ِمَع ِمْنَك َفَقْد َرِبْحَت اأَ َوْحَدُكَما. اإِْن �سَ

، ِلَكْي َتُقوَم ُكُلّ َكِلَمٍة َعَلى َفِم  ا َواِحًدا اأَِو اْثَننْيِ َفُخْذ َمَعَك اأَْي�سً

ْن َلْ َي�ْسَمْع ِمْنُهْم َفُقْل ِلْلَكِني�َسِة. َواإِْن  اِهَدْيِن اأَْو َثاَلَثٍة. َواإِ �سَ

اِر«. َلْ َي�ْسَمْع ِمَن اْلَكِني�َسِة َفْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَوَثِنِيّ َواْلَع�َسّ

قاله  ملا  االأخ باحلب والت�ا�سع وفقًا  اإىل هذا  واأن نذهب 

ب�ل�س يف )اأف�س�س 4: 15(:

ْيٍء اإَِل َذاَك  ِة، َنْنُمو ِف ُكِلّ �سَ َحَبّ اِدِقنَي ِف امْلَ »َبْل �سَ
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�ِسيُح«. اأْ�ُس: امْلَ ِذي ُهَو الَرّ اَلّ

على  نعتمد  �سيجعلنا  الدافع  ونقاء  الت�ا�سع  هذا  ونف�س 

مع�نة الروح القد�س يف ال�سالة، لكى نعرف لي�س فقط ما 

ينبغي. نحن  اأجله كما  ن�سلي الأجله ولكن كيف ن�سلي من 

نعتمد كليًا على مع�نة الروح القد�س لل�سالة بفعالية. 

ففي )رومية 8: 26-27( ي��سح لنا ب�ل�س بق�له:

َنْعَلُم  َل�ْسَنا  َنا  لأََنّ َعَفاِتَنا،  �سَ ُيِعنُي  ا  اأَْي�سً وُح  الُرّ »َوَكذِلَك 

َي�ْسَفُع  َنْف�َسُه  وَح  الُرّ َولِكَنّ  َيْنَبِغي.  َكَما  لأَْجِلِه  ِلّي  ُن�سَ َما 

ِذي َيْفَح�ُس اْلُقُلوَب َيْعَلُم  اٍت َل ُيْنَطُق ِبَها. َولِكَنّ اَلّ ِفيَنا ِباأََنّ

ِف  َي�ْسَفُع  اهلل  َم�ِسيَئِة  ِبَح�َسِب  ُه  لأََنّ وِح،  الُرّ اْهِتَماُم  ُهَو  َما 

ي�ِسنَي«. اْلِقِدّ

ال�سالة،  هذه  مثل  عن  يقال  اأن  ميكن  مما  الكثر  هناك 

ولكن هنا اأريد فقط اأن اأو�سح، اإنه يف حني يفرت�س الكثر 

ونتائجها  اهلل  عند  دائمًا  مقبـ�لة  هى  ال�سالة  اأن  النا�س  من 

دائمًا جيدة، لكن ذلك لي�س ه� احلال.

لطلب  ون�سعى  القد�س  للروح  اأنف�سنا  ن�سلم  ال  كنا  اإن 

ج�سدي،  اإجتاهه  �سل�اتنا  وراء  دافعنا  يك�ن  قد  اإر�ساده، 

كاحل�سد، والبحث عن الذات، ال�سخط والغ�سب، اأو النقد. 



73

والروح القد�س ال ي�ؤيد ال�سل�ات التي تنطلق من مثل هذه 

الدوافع، ولن يقدمها اأمام اهلل االآب.

وبناء على ذلك، يتده�ر م�ست�ى �سل�اتنا اإىل ذات ال�سكل 

الذي �سهدناه يف )يعق�ب 3: 15( الذي يق�ل:

ٌة«. ْيَطاِنَيّ ٌة �سَ ٌة َنْف�َساِنَيّ َيّ »...َبْل ِهَي اأَْر�سِ

تاأثر تلك ال�سالة النف�سانية مياثل نف�س الكالم النف�ساين، 

فه� كالم �سلبي ولي�س اإيجابي. فاإنه يطلق على اأولئك الذين 

ن�سلي من اأجلهم �سغ�طًا غر مرئية وغر مددة، وهى ال 

تخفف من االأعباء امللقاة عليهم، بل ت�سيف اإليهم املزيد.

هناك بع�س النا�س الذين ي�سل�ن من اأجلك، وقد تك�ن 

ولكن  �سادمًا،  ذلك  يبدو  قد  �سالتهم.  بدون  حااًل  اأف�سل 

بع�س النا�س لديهم اأفكارهم اخلا�سة، عما ينبغي اأن تك�ن 

عليه خدمة االآخرين، واإىل اأين ينبغي اأن تذهب... واإلخ. 

وقد يحاول�ن ال�سالة كي تتحقق اأفكارهم، لكن من املمكن 

ت�اجه �سغ�طًا �سدك  اهلل. وقد  اإرادة  اأن تك�ن على غر 

ي�سل�ن  التي  االأم�ر  بع�س  فعل  فيها  حتاول  مرة  كل  يف 

�سدها.

وال يكاد ي�جد مثل هذا االأمر، الذي ي�سف اأن ال�سالة 
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باأنها لي�ست فعالة. فال�س�ؤال: لي�س ما اإذا كانت �سل�اتنا فعالة 

اإيجابي  تاأثر  لها  �سل�اتنا  هل  ه�:  ال�س�ؤال  لكن  ال؟.  اأم 

من  تعمل  التي  الق�ة  قبل  من  ذلك  حتديد  ويتم  �سلبي؟.  اأم 

خاللها. هل هى حقًا من الروح القد�س؟ اأم اإنها �ساله مزيفة 

نف�سانية؟ اإن ق�ة ال�سالة النف�سانية هى يف ذات ال�قت حقيقية 

وخطرة. والنتيجة اإنها ال تنتج بركة بل لعنة.



75

الف�صل ال�صاد�س

�صبعة موؤ�صرات لوجود اللعنة

من خالل املالحظة ال�سخ�سية واخلرة، لقد قمت بجمع 

اإىل  ت�سر  م�ساكل   �سبع  والتى حتت�ى على  التالية،  القائمة 

هذه  من  فقط  اإثنني  اأو  واحد  وج�د  فعالة.اإن  لعنة  وج�د 

اإثبات  لي�س بال�رشورة كافيًا يف حد ذاته، الإعطاء  امل�ساكل 

قاطع عن كيفية عمل اللعنة. لكن عندما تك�ن هناك العديد 

من امل�ساكل، اأو عند تكرار حدوث اأي واحدة منهم مرارًا 

ن�سبيًا.  يزيد  االأمر  لعنة يف  اإحتمال وج�د  فاإن  تكرارًا،  و 

القد�س،  الروح  من  متييز  اإىل  حاجة  يف  نحن  ذلك،  ومع 

الأنه وحده القادر على اإعطاء "الت�سخي�س" الدقيق متامًا.

1- الإنهيار العقلي اأو العاطفي

اأن  ميكن  احلياة،  يف  فقط  واحدة  مرة  اإنهيار  حدث  اإذا 

يك�ن هناك اأ�سباب اأخرى. ومع ذلك، اإذا كان ه� ال�سيء 
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الذي يتكرر كثرًا يف االأ�رشة، فاإنه ميكنك اأن تتاأكد من اأن 

ب�ج�د  يرتبط ذلك  ما  لعنة. وغالبًا  االأ�رشة هى حتت  هذه 

يف  جذور  له  وهذا  واالإكتئاب.  الف��سى(  )اأي  الت�س�ي�س 

ال�سحرية  االأن�سطة  بع�س  تقريبًا، مبمار�سة  احلاالت  بع�س 

اأن  ال�رشوري  فمن  الغيبية.  االأمــ�ر  فى  االإ�سرتاك  اأو 

نتعامل اأواًل مع املمار�سات ال�سحرية واأن نبطل اللعنة، قبل 

اأن نتمكن من طرد االأرواح ال�رشيرة.

2- الأمرا�س املتكررة اأو املزمنة

وهذا ال يعني بال�رشورة اأن كل �سكل من اأ�سكال املر�س 

ه� نتيجة مبا�رشة للعنة. ولكنه يك�ن م�ؤ�رشًا ب�سكل خا�س 

عندما ال يك�ن هناك ت�سخي�س طبي وا�سح. واإذا كان هناك 

بعبارة  اأو  ال�راثية،  االأمرا�س  من  معينة  اأنــ�اع  وج�د 

اأي�سا  ه�  فهذا  جيل،  اإىل  جيل  من  تنتقل  اأمرا�س  اأخرى، 

عالمة اأ�سا�سية ل�ج�د تاأثر من لعنة ما.

3- العقـــم والإ�سقاط املتكـــرر للجنني وم�ســـاكل ن�سائية 

اأخرى

بعملية  مرتبطة  م�ساكل  ت�جد  االأحيان،  من  كثر  يف 

االإجناب ميكن اأن ت�ؤثر على جميع االإناث يف العائلة. فاإذا 
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التي  امل�ساكل،  تلك  اإمراأة لكي ن�سلي معها ملثل  اإلينا  جاءت 

نحدثهن  فنحن  اأجلها،  من  ال�سالة  على  واأنا  روث  اعتدنا 

عن طبيعة اللعنات واأ�سبابها اأواًل، ثم بعدها ن�سلي معهن من 

اأجل التحرير. وقد �ساهدنا العديد من الن�ساء الل�اتي حدثت 

معهن تغرات جذرية.

4- اإنهيار العالقات الزوجية والتفكك الأ�رشي

يف �سفر )مالخي 4: 5-6( ير�سم النبي �س�رة كئيبة حلال 

هذا العامل، قبيل اإنتهاء هذا الدهر، فيق�ل:

 ، ِبّ يِء َيْوِم الَرّ ِبَيّ َقْبَل َمِ ا الَنّ يِلَيّ ُل اإَِلْيُكْم اإِ »هاأََنَذا اأُْر�سِ

الأَْبَناِء،  َعَلى  الآَباِء  َقْلَب  ُدّ  َفَيُ ُخوِف،  َوامْلَ اْلَعِظيِم  اْلَيْوِم 

ْر�َس  الأَ َب  ِ �ــرشْ َواأَ اآِتَي  ِلَئاَلّ  اآَباِئِهْم.  َعَلى  الأَْبَناِء  َوَقْلَب 

ِبَلْعٍن«.

ي�س�ر النبي اأن هناك ق�ة �رشيرة تعمل، على اإبعاد االآباء 

االأ�رشية.  للعالقات  اإنهيار  ذلك،  عن  لينتج  االأبناء،  عن 

ويحذر النبي قائاًل: "اإن مل يتدخل اهلل، فاإن هذه اللعنة التي 

االأر�س  لتدمر  �ستعم  االأ�رشية،  احلياة  تدمر  على  تعمل 

كلها".
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5- عدم الإكتفاء املادي ب�سكل متوا�سل

تف�سيلية  لنا �س�رة  يقدم   )48-47 :28 )التثنية  �سفر  يف 

ثالث  ال  بديلني  هنا  م��سى  ويقدم  الظاهري.  اللعنة  لعمل 

من  اهلل  اإرادة  اإىل  ي�سر   )47  :28 )التثنية  �سفر  ففي  لهما. 

يخدم�ه  واأن  الرب،  يعبدوا  اأن  وهى  املطيع،  �سعبه  جهة 

ْيٍء«. ِة ُكِلّ �سَ »...ِبَفَرٍح َوِبِطيَبِة َقْلٍب ِلَكْثَ

ويف �سفر )التثنية 28: 48( ي�سف اللعنة التي �ستحل على 

�سعب اهلل اإن مل يطيع�ا اإلههم فيق�ل: 

َعَلْيَك ِف ُجوٍع  ُبّ  ُلُهُم الَرّ ُيْر�سِ ِذيَن  اَلّ »ُت�ْسَتْعَبُد لأَْعَداِئَك 

ْيٍء..«. َوَعَط�ٍس َوُعْرٍي َوَعَوِز ُكِلّ �سَ

وهذا ي�ؤدي بنا اإىل اإ�ستنتاج ب�سيط: اأن االإكتفاء املادي ه� 

بركة واأما الفقر فه� لعنة.

القدمي.  العهد  العهد اجلديد مع  اإعالن  ين�سجم  اأي�سًا  وهنا 

يف  ب�ل�س  خل�سها  كما  ال�فرة،  هى  ل�سعبه  اهلل  اإرادة  الأن 

)2 ك�رنث��س 9: 8( فيق�ل:

َوَلُكْم  َتُكوُنوا  ِلَكْي  ِنْعَمٍة،  ُكَلّ  َيِزيَدُكْم  اأَْن  َقاِدٌر  »َواهلل 

ْيٍء، َتْزَداُدوَن ِف ُكِلّ َعَمل  ُكُلّ اْكِتَفاٍء ُكَلّ ِحنٍي ِف ُكِلّ �سَ

اِلٍح«. �سَ
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فالفقر ه� اأن يك�ن لديك اأقل مما حتتاج اإليه، لتتميم اإرادة 

اهلل يف حياتك. اأما ال�فرة اأو الفي�س، من ناحية اأخرى، فه� 
اأن يت�فر لديك املزيد لكي تعطي غرك اأي�سًا.

6- التعر�س املتكرر لوادث معينة

حل�ادث  طبيعية  غر  ب�س�رة  يتعر�س�ن  النا�س  بع�س 

اأن  يبدو  ويكاد  غريبة(.  ح�ادث  )اأي  متكررة  �سخ�سية 

ذلك  النا�س.  اأولئك  �سد  تعمل  خمادعة،  خفية  ق�ة  هناك 

االأمر معرتف به، وميكن قيا�سه بطريقة اإح�سائية. حتى اأن 

االإح�سائية  التحليالت  هذه  ت�ستخدم  التاأمني  �رشكات  بع�س 

خماطرة،  عليهم  التاأمني  يعتر  الذي  االأ�سخا�س  ملعرفة 

وهكذا يطالب�نهم بدفع اأف�ساط تاأمني مرتفعة، لبع�س النا�س 

الذين ترى اإنهم حتت اأخطار �سديدة وغر عادية.

7- هناك تكرار من حوادث الإنتحار اأو املوت املبكر اأو 

الغي طبيعي

ال  االأحيان،  من  كثر  يف  ال�سكل،  هذا  تاأخذ  التي  اللعنة 

ت�ؤثر على فرد واحد بل يف وحدة اإجتماعية اأكر كالعائلة اأو 

الع�سرة. وعادة اأي�سا قد تنتقل من جيل اإىل جيل.

للداللة على وج�د  ذكرناها  التي  ال�سبعة  امل�ؤ�رشات  هذه 
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اإ�سافة  ميكن  بل  ال�حيدة،  العالمات  هى  لي�ست  لعنة، 

عالمات اأخرى. لكنك رمبا قراأت ما يكفي حتى االآن، لكي 

ُتقيم و�سعك اخلا�س. فاإن متكنت من اإكت�ساف �سبب م�سكلتك 

للتعامل مع  ي�ؤهلك  اأف�سل جدًا،  اخلا�سة، تك�ن يف و�سع 

تلك امل�سكلة بفاعلية وجناح.
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الق�سم الثالث

كيف تكون حرًا

اأو  بطريقة   - حياتك  كانت  اإن  االآن  حتى  اإكت�سفت  هل 

باأخرى – حتت لعنة ما؟ هل تت�ساءل ما اإذا كانت هناك و�سيلة 

ال�ساطع  الن�ر  عنك  حتجب  التى  الظلمة  هذه  من  للخروج 

لركات اهلل.

 لي�س عليك اأن تك�ن حتت اآثار هذه اللعنات، �س�اء كانت 

االأجيال  ناجتة عن ت�رشفات  اأو كانت  ن�ساأت يف حياتك  قد 

ال�سابقة. ميكنك اأن تتحرر من ال�سغ�ط التي كنت تعتقد اأن 

عليك التعاي�س معها.

يف كثر من االأحيان، نحتاج اأن نتاأكد من �سبب اأو م�سدر 

اللعنة - ولي�س دائمًا، ولكن غالبًا. ولهذا ال�سبب ذكرت يف 

الف�س�ل ال�سابقة االإحتماالت املختلفة، الأين اأثق اأن الروح 

القد�س �سيتحدث اإليك واأنت تقراأ. اأنا ال اأق�ل لك اأن عليك 
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اأن تعرف، ولكن يف كثر من احلاالت اهلل يريدنا اأن نعرف 

ما الذي �سنتحرر منه، وكيف و�سل اإلينا. فاإذا اأظهره لك 

اهلل، فعليك اإذن التعامل معه.
نعم هناك طريق للخروج! ولكنه طريق واحد فقط: من 

خالل موت ي�سوع الكفاري على ال�سليب.

يف هذا الق�سم، �رشح عملي ب�سيط، للكيفية التي جتد فيها 

طريق اهلل، وتتبعه منتقاًل من الظلمة اإىل الن�ر، من اللعنة 

اإىل الركة.
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الف�صل ال�صابع

التبادل الإلهي

تدور ر�سالة االإجنيل بالكامل ح�ل حدث تاريخي واحد 

فريد، ه�: م�ت ي�س�ع على ال�سليب فداًء وكفارة خلطايانا. 

اخل�س��س، يف  بهذا  العرانيني  اإىل  الر�سالة  كاتب  ويق�ل 

)عرانيني 10: 14(:

نَي«. �سِ َقَدّ َل الأََبِد امْلُ ُه ِبُقْرَباٍن َواِحٍد َقْد اأَْكَمَل اإِ »اأََنّ

"اأَْكَمَل"  وهنا جتتمع عبارتان غاية فى الق�ة واالأهمية: 

و"اإَِل الأََبِد". وهما ي�سران اإىل ذبيحة ت�ست�عب اإحتياجات 

الب�رش جميعًا، بل ميتد تاأثرها خالل الزمن وعر االأبدية.

ال�سليب  ففي  لتحريرنا.  ال�رشوري  االأ�سا�س  ه�  وهذا 

متت املبادلة االإلهية اأواًل. اإحتمل ي�س�ع بداًل عنا كل ع�اقب 

وباملقابل،  االآن  خطايانا.  ب�سبب  ن�ستحقه  كنا  الذي  ال�رش 

يقدم لنا اهلل كل اخلر الذي ت�ستحقه طاعة ي�س�ع املنزهة عن 

اخلطية.
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هناك مبداأ واحد ثابت وه�:

ُو�سع ال�رش على ي�سوع لكي ُيقدم لنا اخلي

دع�نا نلخ�س باإخت�سار كل ما مت اإجنازه على ال�سليب، 

لكي ي�سبح لديك تقدير ملدى عمق عمل الفداء.

املبادلة االإلهية  الأول والثاين من ج�انب هذه  اجلانبان 

هما: 

ُعوقب ي�سوع لكى ُتغفر لنا خطايانا

ُجرح ي�سوع لكى ُن�سفى

ففي  احلقيقتني.  هاتني  من  مرتابط  ن�سيج  اأمام  هنا  نحن 

اخلطة الروحية، حمل ي�س�ع العقاب الذي ت�ستحقه معا�سينا 

اهلل.  مع  و�سالم  غفران  باملقابل  لنا  يك�ن  لكي  واآثامنا، 

اأمرا�سنا  ويف املخطط الطبيعي )اأي املادي(، حتمل ي�س�ع 

واأوجاعنا لكي يك�ن لنا �سفاء بجراحه.

واجلانب الثالث من ج�انب هذه املبادلة االإلهية، مت ك�سفه 

يف �سفر )اإ�سعياء 53: 10( حيث نرى اأن اهلل جعل نف�س ي�س�ع 

"َذِبيَحَة اإِْثٍم". وينبغي فهم هذه احلقيقة يف �س�ء الفرائ�س 

التي اأُعطيت مل��سى املتعلقة باأ�سكال ذبائح االإثم.
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يف )2 ك�رنث��س 5: 21( ي�سر ب�ل�س اإىل )اإ�سعياء 53: 10( 

ويف ال�قت نف�سه يقدم اجلانب االإيجابي من هذه املبادلة:

َي  ًة لأَْجِلَنا، ِلَن�سِ ًة، َخِطَيّ ِذي َلْ َيْعِرْف َخِطَيّ ُه َجَعَل اَلّ »لأََنّ

َنْحُن ِبَرّ اهلل ِفيِه«.

نحن ال ميكننا اأبدًا اأن ننال هذا الر، اإال باالإميان وحده.

ُجعل ي�سوع خطية ب�سبب خطيتنا لكي نتربر نحن بربه

هـ�  االإلهية،  املبادلة  هـذه  الرابع مـن ج�انب  واجلانب 

تكملة منطقية للجانب ال�سابق. فالكتاب املقد�س بعهديه القدمي 

واجلديد ي�ؤكد اأن النتيجة النهائية للخطية هى امل�ت. فعندما 

ُجعل ي�س�ع خطية ب�سبب خطايانا، �سار من املحتم عليه اأن 

يقدم  وباملقابل،  الب�رش.  خطية  عن  نتج  الذى  امل�ت  يذوق 

ي�س�ع عطية احلياة االأبدية، لكل من يقبل ذبيحته النيابية.

ويف )رومية 6: 23( ي�سع ب�ل�س طريف هذه املبادلة جنبًا 

اإىل جنب:

ا ِهَبُة اهلل )اأي غر  َمّ
ِة ِهَي َمْوٌت، َواأَ ِطَيّ »لأََنّ اأُْجَرَة اخْلَ

َنا«. �ِسيِح َي�ُسوَع َرِبّ ٌة ِبامْلَ َبِدَيّ
امل�ستحقة( َفِهَي َحَياٌة اأَ

مات ي�سوع موتنا لكي نقبل نحن حياته
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واجلانب اخلام�س من جـ�انب هذه املبادلة االإلهية، جنده 

يف �سفر )التثنية 28: 48(:

َعَلْيَك ِف ُجوٍع  ُبّ  ُلُهُم الَرّ ُيْر�سِ ِذيَن  اَلّ »ُت�ْسَتْعَبُد لأَْعَداِئَك 

ْيٍء..«. َوَعَط�ٍس َوُعْرٍي َوَعَوِز ُكِلّ �سَ

خل�س م��سى �سمات الفقر املطلق يف اأربع عبارات وهى: 

ْيٍء. لقد اإختر ي�س�ع  ُكِلّ �سَ ُجوٍع َوَعَط�ٍس َوُعْرٍي َوَعَوِز 

نتمكن نحن من  ال�سليب. كي  اأق�سى حد على  اإىل  كل هذا 

اإختبار غناه.

وكثرًا ما �سيك�ن هذا "االإزدياد" اأو "الفي�س" م�سابهًا 

بال�رشورة  لي�س  االأر�ــس.  على  نف�سه  ي�س�ع  اإختره  ملا 

هائلة  اأر�سدة  لدينا  تك�ن  اأو  نقدية كبرة،  مبالغ  نحمل  اأن 

�سنك�ن مكتفني ولدينا  بعد ي�م،  ي�مًا  لكننا  امل�سارف.  فى 

لكي نعطي  اإحتياجاتنا  اأكرث من  واأحيانًا  اإحتياجاتنا،  ي�سد  ما 

االآخرين.

تمل ي�سوع فقرنا لكي ن�ساركه ف في�س غناه

واجلانب ال�ساد�س من جـ�انب هذه املبادلة االإلهية على 

اإثم  عن  النا�سئة  العاطفية  واملعاناة  االآالم  ت�سمل  ال�سليب، 

لكي  ال�رش  ي�س�ع  حتمل  اأي�سا،  املجال  هذا  ويف  االإن�سان. 
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نتمتع نحن باخلر. ومن اأكرث اجلروح القا�سية التي اأ�سابتنا 

ُو�سعا  وكالهما  بالرف�س.  وال�سع�ر  اخلزي  اإثمنا:  ب�سبب 

على ي�س�ع ف�ق ال�سليب.

االإعدام بال�سلب كان اأكرث اأ�سكال االإعدام اإثارة للخزى 

العالقة  ب�سبب  امل�ؤمل  الرف�س  اأي�سًا  ي�س�ع  حتمل  واخلجل. 

هناك  تكن  ومل  االآب  دعــا  عندما  االآب.  مع  املك�س�رة 

اإ�ستجابة. مرة اأخرى، حتمل ي�س�ع ال�رش، كي نتمتع نحن 

باخلر فى املقابل.

تمل ي�سوع خزينا لكى ن�ساركه فى مده

تمل ي�سوع رف�سنا لكى نحظى بالقبول عند الآب

االإلهية،  املبـادلة  هــذه  ج�انب  مــن  ال�ســابع  واجلانب 

يف  ب�ل�س  لنا  ي�سفه  ما  وه�  وح�سا�س،  مهم  جانب  ه� 

)غالطية 3: 13- 14(:

َلْعَنًة  اَر  �سَ اإِْذ  اُمو�ِس،  الَنّ َلْعَنِة  ِمْن  اْفَتَداَنا  �ِسيُح  »َامْلَ

ُه َمْكُتوٌب: »َمْلُعوٌن ُكُلّ َمْن ُعِلَّق َعَلى َخ�َسَبٍة«.  لأَْجِلَنا، لأََنّ

ِلَنَناَل  َي�ُسوَع،  �ِسيِح  امْلَ ِف  ِلــالأَُمِ  اإِْبَراِهيَم  َبَرَكُة  َي  ِلَت�سِ

وِح«. ِبالإِمَياِن َمْوِعَد الُرّ
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هذا ه� اأ�سا�س خال�سنا، وبناء على ذلك ن�سع ثقتنا يف ما 

قام به امل�سيح الأجلنا على ال�سليب. وقد جعلنا ي�س�ع اأبرارًا 

الأنه �سار خطية الأجلنا. ومكننا من احل�س�ل على الركة، 

الأنه �سار لعنة من اأجلنا.

ويطبق ب�ل�س على ي�س�ع امل�سل�ب �رشيعة م��سى فيق�ل 

يف �سفر )التثنية 21: 23(:

َعَلَّق َمْلُعوٌن ِمَن اهلل..«.  »...لأََنّ امْلُ

كل يه�دى يعرف �رشيعة م��سى، يعلم اأن االإن�سان الذي 

ُيعدم ُمعلقًا على خ�سبة )اأو �سجرة( يك�ن بالتايل َمْلُعوٌن َمْن 

اهلل. ثم ي�سر ب�ل�س اإىل النتيجة العك�سية لذلك وهى الركة. 
�سكرًا هلل الأنه ب�سبب ال�سليب حتررنا من اللعنة.

ليق�م  الاله�ت  علم  يف  متخ�س�س  اإىل  يحتاج  ال  االأمر 

ب�رشح هذا اجلانب من ج�انب املبادلة. الذى ميكن تلخي�سه 

كالتاىل:

�سار ي�سوع لعنة لكي ندخل نحن اإل الربكة

ما  ي�س�ع وكل  تت�سمنه ذبيحة  باالإميان كل ما  قبلت  هل 

ملء  اإىل  للدخ�ل  االآن  م�ستاق  اأنت  هل  اأجلك؟  من  وفره 

نعمة واإح�سان اهلل الكامل؟
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حاجز  اإنه  منه،  نتخل�س  اأن  علينا  واحد  حاجز  هناك 

اخلطية التي مل تغفر بعد. هل اأنت متاأكد االآن اأن خطاياك قد 

ُغفرت ب�سبب ذبيحة ي�س�ع اإن مل تكن كذلك، فمن هنا تبداأ.

اأمرين،  اإعتبارك  ت�سع يف  اأن  اأن حتررت عليك  وبعد 

وهما االإ�ستماع اإىل �س�ت اهلل، وعمل كل ما يق�له لك.

قال ي�س�ع يف )ي�حنا 10: 27(:

َنا اأَْعِرُفَها َفَتْتَبُعِني«. ْوِتي، َواأَ »ِخَراِف َت�ْسَمُع �سَ

فيها.  تعي�س  لكي  واأي�سًا  الركة.  لن�ال  ال�سبيل  ذلك ه� 

واإذا كان هناك لعنة على حياتك، يجب اأواًل اأن تتحرر منها 

على ح�ساب م�ت ي�س�ع الذي �سار خال�سه حق لنا. 

اإين اأريد اأن اأخرك كيف تفعل ذلك؟ علينا فقط اأن نتمتع 

القيام باأي �سيء  اهلل  بذلك اخلال�س يف حياتنا. ولي�س على 

اهلل  فعله  ما  على  نعتمد  اأن  نحن  علينا  لكن  ذلك،  من  اأكرث 

لنا.
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الف�صل الثامن

�صبعة خطوات للتحرر

الذي  االإجمايل  العمل  تلخ�س  التي  الكلمة  هى  اخلال�س 

يرغب اهلل القيام به يف حياتنا. وقد ُحجب نطاق هذا العمل 

التي  املختلفة  الرتجمة  طرق  ب�سبب  باأخرى،  اأو  بطريقة 

ُترجم بها االأ�سل الي�ناين للفعل 

"sozo - σώζω" يف اأجزاء خمتلفة من العهد اجلديد. 
فقد ُترجم فى اأغلب االأحيان "ُيخل�س" لكنه ي�ستخدم اأي�سًا 

مبعانى خمتلفة اأكرث من جمرد اإختبار مغفرة اخلطايا.

التي  احلاالت  من  كثر  يف  املثال،  �سبيل  على  ي�ستخدم   

كما   .)22-21  :9 )متى  اجل�سدي  ال�سفاء  النا�س  فيها  ينال 

ال�رشيرة  االأرواح  من  �سخ�س  حترير  حالة  يف  ي�ستخدم 

ميت  عــ�دة  معجزة  يف  ي�ستخدم  واأي�سًا  )لــ�قــا 8: 36(. 

ي�ستخدم  ــاَزُر،  ــَع ِل ق�سة  يف  ــا 8: 50(.  ــ�ق )ل احلياة  اإىل 

مر�س  من  ال�سفاء  عن  للتعبر   "sozo" الفعل  نف�س 
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يف  الفعل  نف�س  ب�ل�س  وي�ستخدم  )ي�حنا 11: 12(.  مميت 

االإن�سان  حفظ  يف  اهلل  عمل  لي�سف   )18  :4 )2تيم�ثاو�س 

وحمايته من ال�رش، االأمر الذي ميتد ط�ال احلياة.

فعمل اخلال�س الكامل ي�سمل كل ج�انب كيان االإن�سان، 

ويتلخ�س ذلك يف �سالة ب�ل�س الرائعة يف 

)1 ت�سال�نيكي 5: 23( يق�ل:

َماِم. َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم  ُكْم ِبالَتّ �سُ اَلِم َنْف�ُسُه ُيَقِدّ »َواإِلُه ال�َسّ

َي�ُسوَع  َنا  َرِبّ يِء  ِعْنَد َمِ َلْوٍم  ِباَل  َكاِمَلًة  َوَج�َسُدُكْم  َوَنْف�ُسُكْم 

�ِسيِح«. امْلَ

فاخلال�س ي�سمل �سخ�سية االإن�سان كلها - الروح والنف�س 

امل�سيح.  اجل�سد يف جميء  بقيامة  اإال  ذلك  يتم  واجل�سد. وال 

وال اأحد يختر جميع ج�انب اخلال�س حلظيًا اأو من خالل 

االإن�سان من  يتقدم  اأن  الطبيعي  بل  اإنتقالية حا�سمة،  مرحلة 

يتقدم�ن  ال  الذين  امل�ؤمنني  من  اأخرى. وكثر  اإىل  مرحلة 

فهم  اإختبار غفران خطاياهم،  بعد  وال حتى خط�ة واحدة 

لهم  املت�فرة  الكثرة  االأخــرى  لالإح�سانات  مدركني  غر 

جمانًا.

ج�انب  على  فيه  االإن�سان  يح�سل  الــذي  الرتتيب  اأمــا 

اخلال�س املختلفة، فمرتوك ل�سيادة اهلل الذي يتعامل مع كل 
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واحد منا على اإنفراد. فه� يعلم ما ه� اأكر اإحتياجاتنا ويف 

على  ل�سنا  اأنف�سنا  نحن  كنا  واإن  يعطيها، حتى  ه�  اأي وقت 

دراية بها. اهلل ي�سع االإختيار اأمام كل واحد منا، والبدائل 

وا�سحة يف �سفر )التثنية 30: 19(

ْعَنَة.  َكَة َوالَلّ ْوَت. اْلرَبَ َياَة َوامْلَ اَمَك اْلَ »...َقْد َجَعْلُت ُقَدّ

َيا اأَْنَت َوَن�ْسُلَك«. َياَة ِلَكْي َتْ َفاْخرَتِ اْلَ

ناحية  من  واللعنة  وامل�ت  ناحية،  من  والركة  احلياة 

اهلل  طلب  اإ�رشائيل(،  �سعب  )اأي  القدمي  وكال�سعب  اأخرى. 

اأن يختاروا الأنف�سهم. فاإننا نحدد م�سرنا عن طريق  منهم 

االإختيار الذي نتخذه. واإختياراتنا قد ت�ؤثر اأي�سًا على م�سر 

اأحفادنا. وبعد اأن نك�ن قد اإتخذنا هذا االإختيار، ميكننا اأن 

نطالب بتحريرنا من اأي لعنات على حياتنا. 

ما هى اخلطوات التي يجب اأن نتخذها تاه ذلك؟ 

ال ي�جد من�ذج واحد معني ميكن للجميع اأن يتبع�ه، لكي 

ياأتي بالنا�س اإىل نقطة التحرر، لكني وجدت اأنه من املفيد اأن 

اأق�دكم من خالل اخلط�ات ال�سبع االآتية.

1- اإعرتف باإميانك فى امل�سيح وبذبيحته الكفارية لأجلك

اأ�سا�سيني  ب�ل�س �رشطني  يعلن   )10-9 :10 )رومية  يف 

لالإ�ستفادة من ذبيحة امل�سيح:
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ِبَقْلِبَك  َواآَمْنَت  َي�ُسوَع،  ِبّ  ِبالَرّ ِبَفِمَك  ْفَت  اْعرَتَ اإِِن  َك  »لأََنّ

َمُن ِبِه  َت. لأََنّ اْلَقْلَب ُيوؤْ اأََنّ اهلل اأََقاَمُه ِمَن الأَْمَواِت، َخَل�سْ

ُف ِبِه ِلْلَخاَل�ِس«.  ، َواْلَفَم ُيْعرَتَ ِلْلرِبِّ

1- االإميان بالقلب باأن اهلل اأقام ي�س�ع من االأم�ات.

2-االأعرتاف بالفم باأنه ه� الرب.

ُيكمل  اأن  اإىل  متامًا،  فعااًل  القلبي  االإميــان  يك�ن  وال   

باالأعرتاف بالفم. 

ال�سيء  يق�ل  "اأن  االأ�سل  يف  تعني  "يعرتف  وكلمة 

نف�سه". ويف �سياق االإميان يف الكتاب املقد�س، فاالإعرتاف 

يعني اأن تق�ل بفمك ال�سيء نف�سه الذي يق�له اهلل يف كلمته.

يف )عرانيني 3: 1( يق�ل:

َوَرِئي�َس  ي�س�ع(  )اأي  اِفَنا  اْعرِتَ وَل  َر�سُ »...َلِحُظوا 

�ِسيَح َي�ُسوَع«.  َكَهَنِتِه امْلَ

فعندما نعلن االإعرتاف الروحي ال�سحيح من جهة امل�سيح، 

فاإن ذلك ُيطلق خدمته الكهن�تية الأجلنا.

2- التوبة عن كل ع�سيان وعن كل خطية

يجب عليك قب�ل امل�سئ�لية ال�سخ�سية عن م�قفك املتمرد 

نح� اهلل، وعن اخلطايا التي نتجت عن ذلك. 
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واإليك هذا االإعرتاف الذي اأقرتحه ليعر عن الت�بة التي 

يطلبها اهلل:

اأنا اأتخلى واأتراجع عن كل ع�سيان وعناد ومترد وعن 

كل خطية، واأ�سلم نف�سي لك لتك�ن ربًا على حياتي.

3- اإ�ستقبل مغفرة لكل خطاياك

اخلطية التي مل تغفر بعد، هى العائق االأكر الذي مينع 

بركة اهلل عن حياتنا. لقد وفر اهلل لنا نعمة غفران اخلطايا، 

لكنه لن يفعل ذلك قبل اأن نعرتف بها!

اهلل لك خطية معينة جعلتك ُعر�سة للعنة ما.  اأعلن  رمبا 

ب�سكل  اخلطايا(  )اأو  اخلطية  بتلك  اإعرتف  كذلك،  كان  اإن 

مدد. الأنه مكت�ب يف )1 ي�حنا 1: 9(:

ْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو اأَِمنٌي َوَعاِدٌل، َحَتّى َيْغِفَر َلَنا  »اإِِن اْعرَتَ

َرَنا ِمْن ُكِلّ اإِْثٍم«.  َخَطاَياَنا َوُيَطِهّ

املا�سى  ف  اإليك  اأ�ساءوا  الذين  النا�س  جلميع  اإغفر   -4

وظلموك

عائق اآخر كبر ميكن اأن يبعد بركة اهلل عن حياتنا، ه� 

عدم الغفران لالآخرين يف داخل قل�بنا. اإن  املغفرة ل�سخ�س 

اآخر لي�ست يف املقام االأول �سع�رًا اأو عاطفة، بل هى قرار. 
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اأن تغفر له.  اأنت حتتاج  اأن يذكرك باأي �سخ�س  اهلل  اإ�ساأل 

لن  لكنه  املنا�سب،  القرار  الإتخاذ  �سيق�دك  القد�س  والروح 

يتخذ القرار بداًل عنك. عر عن قرارك بكلمات منط�قة. 

ل........"  اأغفر  اأنا  "يارب،  م�سم�ع:  ب�س�ت  قل 

)م�سميًا اإ�سم ال�سخ�س اأو االأ�سخا�س(.

5- اأرف�س كل تعامل اأو اإت�سال بال�سحر اأو بال�سيطان

واملمار�سات.  االأن�سطة  من  وا�سعًا  جمااًل  ي�سمل  وهذا 

االأن�سطة  هذه  مثل  يف  وقت  اأي  يف  اإ�سرتكت  قد  كنت  اإن 

واملمار�سات، فقد عرت حدودًا خفية اإىل مملكة ال�سيطان. 

ومنذ ذلك ال�قت، �س�اء كنت تعرف ذلك اأم ال، فقد اإعترك 

قان�ين  لديه حق  اأن  يعتر  اإنه  اأتباعه.  ال�سيطان واحدًا من 

باملطالبة بك!

ومبا اأن ملك�ت اهلل ومملكة ال�سيطان متناق�ستان متامًا، 

كم�اطن  واإمتيازاتك  حق�قك  بكامل  تتمتع  اأن  ميكنك  فال 

يف ملك�ت اهلل، حتى تقطع كل اإت�سال واإرتباط بال�سيطان 

ب�سكل نهائي، الغيًا بذلك جميع حق�قه عليك.

اهلل  اإ�ساأل  ن�ساط معني،  واإذا كنت غر متاأكد من طبيعة 

جميع  من  التخل�س  اإىل  اأي�سًا  وحتتاج  لك.  ي��سح  لكي 

االأ�سكال.  من  �سكل  باأي  بال�سيطان  تربطك  التي  االأ�سياء 
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اإلخ،  وهذا ي�سمل كافة ال�س�ر، وال�سحر، والكتب..... 

ينبغي اأن حُترق اأو حُتطم اأو ُتدمر بطريقة ما.

اأي  اإ�ستعداد لت�سلي �سالة التحرر من  اأنت الآن على   -6

لعنة

لن�ال  فقط  واحد  اأ�سا�س  على  اإميانك  تبني  اأن  املهم  من 

رحمة اهلل: وهو ما قدمه لك ي�سوع من خالل ذبيحته على 

اإىل  حتتاج  وال  التحرير.  "ت�ستحق"  تكن  مل  اإذ  ال�سليب. 

ك�سب حتريرك بق�تك. 

هذه هى ال�سالة  املنا�سبة:

اهلل  اإبن  اأنت  باأنك  اأومن  اأنا  امل�سيح،  ي�س�ع  الرب  اأيها 

والطريق ال�حيد اإىل اهلل، واإنك ُمت على ال�سليب من اأجل 

خطاياي وقمت من بني االأم�ات. اأنا اأتخلى واأتراجع عن 

كل ع�سيان وعناد ومترد وعن كل خطية واأ�سلم نف�سي لك 

لتك�ن ربًا على حياتي.

يل  تغفر  اأن  واأ�سالك  اأمامك،  خطاياي  بكل  اأعرتف  اأنا 

- خا�سة تلك اخلطايا التي جعلتني اأتعر�س للعنة. حررين 

اأي�سًا من نتائج خطايا اآبائي واأجدادي.

اإيلِّ  اأ�ساء  اأغفر لكل من  اأنا  اإرادتي،  اأتخذه بكامل  بقرار 

اأو ظلمني - كما اأن اهلل يغفر يل خطاياي. وب�سكل خا�س، 
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اأو  ال�سخ�س  )اإ�سم  لـــــ..........  غفراين  اأعلن  اأنــا 

االأ�سخا�س(.

اأو  بال�سحر  يلِّ  اإت�سال  كل  عن  واأتخلى  اأرف�س  اأنــا 

باملمار�سات ال�سيطانية. واإن كان لدى اأي "اأ�سياء تربطني 

اأنا  منها.  والتخل�س  بتدمرها  اأتعهد  اأنا  املمار�سات".  بتلك 

األغي كل حق لل�سيطان يف حياتي.

اأيها الرب ي�س�ع، اأنا اأومن باأنك على ال�سليب، حملت 

كل لعنة ميكن اأن تاأتي على يف اأي ي�م من االأيام. لذلك اأنا 

اأطلب االآن اأن حتررين من كل لعنة على حياتي - باإ�سمك، 

اأيها الرب ي�س�ع امل�سيح اأطلب هذا!

واالآن اأنا اأقبل باالإميان حتريري واأ�سكرك من اأجله.

7- �سدق الآن اإنك قد قبلت بركة اهلل واإم�سي قدمًا فيها

الذي �ستك�ن  ال�سكل  اأن حتلل  ال حتاول يف هذه املرحلة 

عليه بركة اهلل التى �ستنالها اأو كيف �سيمنحك اهلل اإياها. اإترك 

ذلك بني يدي اهلل. ليفعل ه� ما ي�ساء وكيف ومتى ي�ساء. ال 

تتعب نف�سك ب�ساأن ذلك. واملطل�ب منك ه� بب�ساطة اأن تفتح 

من  والأجلك،  فيك  اهلل  �سيعمله  ما  لكل  حتفظ،  بال  نف�سك، 

اأن تراقب وترى  اأمرًا مثرًا  �سيك�ن  خالل في�س بركته. 

كيف يتجاوب اهلل معك!
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الف�صل التا�صع

من الظلمات اإىل النور

ال�سابق،  الف�سل  التي وردت يف  االإر�سادات  اإتبعت  اإن 

مملكة  من  خارجًا  اخلفية  احلــدود  عرت  قد  بذلك  تك�ن 

ال�سيطان. تاركًا خلفك منطقة يخيم عليها لعنات خمتلفة من 

فيها  ي�سع  منطقة  اأمامك  واالآن  ومتن�عة.  عديدة  م�سادر 

ن�ر بركات اهلل.

به.  ويطالب  يكت�سفه  من  ينتظر  امل�سيح  يف  مراث  لديك 

قدمها م��سى  التي  الركات  ملخ�س  اإىل  اأخرى  اأنظر مرة 

النبي يف �سفر )التثنية 28: 13-2(:

• الرفعة   • الفي�س املادي

• الإنت�سار • ال�سحة  

• ر�سى اهلل • الإثمار  
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واأنت تردد هذه الكلمات، اإ�ساأل اهلل اأن يجعل هذا املراث 

حقيقيًا وحيًا بالن�سبة لك. تذكر اأن �سكرك هلل على كل جزء 

فيه، ه� اأنقى واأب�سط تعبر عن االإميان. اإن كنت قد عانيت 

ط�ياًل من لعنة ما على حياتك، فرمبا تك�ن هناك مناطق 

يف ذهنك مل تفارقها الظلمة ب�سكل ف�ري. لذلك فاإن تكرار 

كروؤية  تبدو  الركات،  ت�سف  التي  االإيجابية  الكلمات  هذه 

وادي  على  اإ�رشاقها  ت�سبق  التي  لل�سم�س  االأوىل  اخلي�ط 

مظلم. ثم تنت�رش تلك اخلي�ط امل�سعة حتى ميالأ الن�ر املكان 

كله.

اإن العب�ر من الظلمة اإىل الن�ر قد يتخذ اأ�سكااًل خمتلفة. 

فلي�س هناك منط واحد ميكن اأن يعتر مقيا�سًا ينا�سب اجلميع. 

اإنهم  ويبدو  حلظي،  �سبه  حتريرًا  يخترون  النا�س  بع�س 

املقد�س.  الكتاب  بها  وعد  التي  الركات  اإىل  ف�رًا  يدخل�ن 

يخترون  قد  غرهم،  عن  اإخال�سًا  يقل�ن  ال  ــرون  واآخ

اإىل  ت�رط�ا  قد  كان�ا  اإن  �رشاعًا ط�ياًل �سعبًا، خ�س��سًا 

درجة كبرة يف ال�سحر والعرافة.

منظ�ر اهلل يختلف عن منظ�رنا. يف �سيادته، ه� ي�سع 

يحافظ  فاهلل  عنها.  �سيئا  نحن  نعرف  اإعتباره ع�امل ال  يف 
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اأمران  على وع�ده دائمًا، ولكن يف معظم احلاالت هناك 

ال يك�سف عنهما مقدمًا: الطريقة  املعينة  التي �سيتعامل بها يف 

حياة كل اإن�سان، وال�قت املحدد الذي �سياأخذه.

االإيجابي  اجلانب  اإىل  اأخرى  ننظر مرة  اأن  نحتاج  رمبا 

من املبادلة التي ي�سفها ب�ل�س يف )غالطية 3: 14-13(:

َلْعَنًة  اَر  �سَ اإِْذ  اُمو�ِس،  الَنّ َلْعَنِة  ِمْن  اْفَتَداَنا  �ِسيُح  »َامْلَ

ُه َمْكُتوٌب: »َمْلُعوٌن ُكُلّ َمْن ُعِلَّق َعَلى َخ�َسَبٍة«.  لأَْجِلَنا، لأََنّ

ِلَنَناَل  َي�ُسوَع،  �ِسيِح  امْلَ ِف  ِلــالأَُمِ  اإِْبَراِهيَم  َبَرَكُة  َي  ِلَت�سِ

وِح«. ِبالإِمَياِن َمْوِعَد الُرّ

بالركة  تتعلق  هامة  حقائق  ثالث  اإىل  هنا  ب�ل�س  وي�سر 

امل�ع�دة:

اأوًل، الركة لي�ست اأمرًا غام�سًا اأو غر مدد. بل هى 

مددة باأنها: »َبَرَكُة اإِْبَراِهيَم«. ويف �سفر )التك�ين 24: 1( 

ْيٍء«. ُبّ اإِْبَراِهيَم ِف ُكِلّ �سَ يحدد جمالها: »...َوَباَرَك الَرّ

ميكن  ال  فقط.  ي�س�ع"  امل�سيح  "يف  الركة  تاأتى  ثانيًا، 

لنا  مقدمة  لكنها  ال�سخ�سية.  ياإ�ستحقاقاتنا  عليها  احل�س�ل 

اهلل من خالل ي�س�ع  اأ�سا�س واحد ه� العالقة مع  فقط على 

امل�سيح.
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»َمْوِعَد  باإعتبارها  و�س�حًا  اأكرث  حتديد  للركة  ثالثًا، 

واالإبن  االآب   - اهلل  الثالثة  فاالأقانيم  )القد�س(«.  وِح  ــُرّ ال

ه�  واحــد  اأزيل  هــدف  يف  متحدون   - القد�س  والــروح 

م�ساركتنا بكل ما اأ�سرتاه لنا ي�س�ع بذبيحته الكفارية. والأن 

ذلك اأكر بكثر مما ميكن للعقل الطبيعي اأن ي�ست�عبه، لذلك 

مراثنا  اإىل  يق�دنا  لكي  القد�س  الروح  على  االإعتماد  علينا 

الكامل، ويرينا كيف منتلك ما قدمه اهلل لنا.

ي�ؤكد   )14  :8 )رومــيــة  ويف 

الذي  الفريد  الــدور  على  ب�ل�س 

يق�م به الروح القد�س فيق�ل:

اأَْبَناُء  ُهْم  َفاأُولِئَك  اهلل،  ِبُروِح  َيْنَقاُدوَن  ِذيَن  اَلّ ُكَلّ  »لأََنّ 

اهلل«.
"تقاد بالروح القد�س" لي�س اإختبارًا حلظيًا منفردًا،  اأن 

اأن  يجب  اأمر  اإنه  للجميع.  ت�سلح  واحدة  خرة  لي�س  وه� 

الن�س�ج  نح�  ال�حيد  املعر  الأنه  بلحظة،  نعتمد عليه حلظة 

الروحي.

مع�قات  اأ�سباب  ملعرفة  التمييز  يعطي  القد�س  الــروح 

لالإر�سادات  الطاعة  تك�ن  ما  وعادة  الروحي،  الطريق 

الالحقة، هى دائمًا عن�رشًا ج�هريًا يف التحرك بفعالية يف 

اإن العبور من

الظلمة اإىل النور

قد يتخذ اأ�صكاًل خمتلفة
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البعد الروحي.

هم  اإيبان  �سعب  ال�رشقية،  املاليزية  �ساراواك  والية  يف 

هذا  ثقافة  تاأثرت  وقد  املنطقة.  يف  االأكر  العرقية  اجلماعة 

اللعنات  ذلك  يف  مبا  الروحانية،  باملمار�سات  بق�ة  ال�سعب 

احلماية  لغر�س  االأجــداد  من  املت�ارث  ال�سحر  واإ�ستخدام 

واأعمال ال�سحر.

وكانت ر�سالة التحرر من عب�دية مثل تلك االأم�ر، كان 

لها يف ال�اقع تاأثرًا كبرًا فيما بينهم. يف عدد من القرى، 

من  الكثر  هناك  كان  االإجنيل،  بر�سالة  ُيكرز  كان  بينما 

االإعرتاف والت�بة، وكثرون منهم حترروا  من االأرواح 

ال�رشيرة اأثناء ال�سالة. ومن كل مكان، مت جمع كي�س كبر 

من كتب ال�سحر املت�ارثة من االأجداد ومت حرقها بالكامل.

ولكن يف مكان واحد، حتى بعد القيام بذلك، كان هناك 

اأحد  يف  ال�رشيرة  لالأرواح  معقل  هناك  مازال  باأنه  �سع�ر 

�سحيح.  ب�سكل  معها  التعامل  يتم  ومل  املرتفعة،  املنازل 

ح�ل  اأريحا  م�سرة  اأ�سم�ه  ما  لعمل  قادهم  القد�س  فالروح 

هذا املنزل املرتفع حيث كان�ا. وبال�سبط ويف املرة ال�سابعة 

التع�يذة  حتطمت  الف�ر،  وعلى  "قف�ا!".  القائد  �ساح 
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وبهذا  يعرف�نها.  ال  كان�ا  التي  االأر�ــس،  على  ال�سحرية 

االأمر �سقط ال�سحر االأق�ى يف القرية. وبعد اأن ُحرقت هذه 

اأي�سًا، �سار هناك غمر من ال�سالم والفرح الذي اأتى على 

كل ال�سعب.

هذا ال�سالم والفرح نف�سه ميكن اأن يك�ن لك، اإذا تعلمت 

ال�سر يف طاعة الروح القد�س، وتعلمت كيف تتحدث بثقة 

عن وع�د كلمة اهلل وتنطق بها. يف �سالة التحرير يف الف�سل 

الثامن، كان الرتكيز االأ�سا�سي ين�سب على احلقيقة املعلنة يف 

)عرانيني 3: 1( يق�ل:

َوَرِئي�َس  ي�س�ع(  )اأي  اِفَنا  اْعرِتَ وَل  َر�سُ »...َلِحُظوا 

�ِسيَح َي�ُسوَع«. َكَهَنِتِه امْلَ

هذا املبداأ يجب اأي�سًا اأن يحكم عالقتنا امل�ستمرة مع الرب. 

ففي كل م�قف ن�اجهه، علينا اأن نتجاوب باإ�ستخدام اإعرتاف 

كتابى منا�سب، والهدف من ذلك ه� طلب م�ساعدة ي�س�ع 

امل�ستمرة لنا، كرئي�س كهنة.

ف معظم الالت هناك ثالثة اإحتمالت:

اأو  االإجنيل،  على  م�ستندًا  اإيجابيًا  اإعرتافًا  نعلن  اأن  اإما 

اإعرتافًا �سلبيًا، اأو اأن ال نعلن اأي اإعرتاف مطلقًا.
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فاإذا قدمنا اإعرتافًا اإيجابيًا م�ستندًا على االإجنيل، نحن نطلق 

بذلك خدمة ي�س�ع مل�ساعدتنا وتلبية اإحتياجنا. 

لرحمة  مرتوكني  نك�ن  ــرتاف،  اإع اأي  نعلن  مل  واإذا 

الظروف. اأما اإذا اأعلنا اإعرتافًا �سلبيًا، فنحن ُنعر�س اأنف�سنا 

لق�ات �سيطانية �رشيرة.

االإجنيل،  على  امل�ستند  االإعرتاف  بني  اأن منيز  املهم  من 

والنابع من االإميان احلقيقي. وبني اأ�سياء اأخرى كتلك التي 

ت�سبه التمني وكالتفكر االإيجابي.

فهناك ثالثة فروق رئي�سية:

من  ح�رشه  ميكن  الكتابي  باملعنى  "االإعرتاف"  اأوًل،   

خالل وع�د واإعالنات الكتاب املقد�س. ويت�سمن ذلك اأن 

نق�ل باأف�اهنا ما قاله اهلل بالفعل يف كلمته. وال ميكننا جتاوز 

ذلك. 

 ثانيًا، االإعرتاف مدود اأي�سًا بال�رشوط املقرتنة بال�عد 

الكتابي. وهى لي�ست بدياًل عن الطاعة.

 ثالثًا، ال ميكن اإختزال االإعرتاف اإىل نظام تقليدي يعمل 

وفق االإرادة الب�رشية اأو االإميان العقلي. ال ميكننا التالعب 

مع اهلل.
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فقط  فعااًل  االإعرتاف  يك�ن   )10  :10 )رومية  فبح�سب 

عندما ي�سدر عن االإميان بالقلب:

ِبِه  ُف  َ َ
ــرت ــْع ُي ــَم  ــَف َواْل  ، ــرِبِّ ــْل ِل ــِه  ِب ــُن  ــوؤَْم ُي اْلَقْلَب  »لأََنّ 

ِلْلَخاَل�ِس«.

الروح  ب�ا�سطة  فقط  القلب  يف  احلقيقي  االإميــان  َينَتُج 

مت  ما  الإمتــام  بالق�ة  مليئـة  كلمـات  ُينِتُج  وه�  القد�س، 

االإعرتاف به. 

وت�سجعنا الر�سالة اإىل العرانيني يف )عرانيني 10: 23( 

على املثابرة يف االإعرتاف: 

ُهَو  َوَعَد  ِذي  اَلّ لأََنّ  ًخا،  َرا�سِ َجاِء  الَرّ ْقَراِر  ِباإِ ْك  »ِلَنَتَم�َسّ

اأَِمنٌي«.

اأ�سل�ب  هناك  االإميــان،  عن  الكامل  املنت�رش  وللتعبر 

كتابي اأكرث تقدمًا من جمرد االإعرتاف، اإنه االإعالن. وه� 

تاأكيد على اإميان ق�ي وواثق ال ميكن اإ�سكاته باأي �سكل من 

يف  يت�سمن  الأنه  التف�سيل.  اأو  االإحباط  اأو  املقاومة،  اأ�سكال 

داخله اإنتقااًل من امل�قف الدفاعي اإىل م�قف الهج�م.     

نحمي  كيف  ُن�ساأل  ما  عادة  واأنا،  روث  خدمتي  خالل 
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اهلل  كلمة  اإعالن  باإنتظام  نحن منار�س  ي�مي.  ب�سكل  اأنف�سنا 

ب�س�ت عال، كاًل منا مبفرده اأو معًا. 

يف نهاية هذا الكتاب، اأود اأن اأخرك اأن هناك ق�ة هائلة 

يف االإعالن الذي ننطق به، اأن�سحك اأن تق�م بذلك كل ليلة 

قبل الذهاب اإىل الن�م، لكي تتمكن من العب�ر من الظلمات 

اإىل الن�ر، ومن اللعنة اإىل ملء بركة اهلل.
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نبذة عن حياة الكاتب

ُولد ديريك برن�س يف الهند الأب�ين بريطانَيّني. لقد در�س 

التعليمية،  املعاهد  اأ�سهر  من  اثنني  يف  والالتينية  الي�نانية 

 1949 اإىل   1940 من  كمريدج.  وجامعة  اإيت�ن  جامعة 

وتخ�س�س  بكمريدج  امللك  جامعة  يف  الزمالة  على  ح�سل 

واالآرامية  العرية  لقد در�س  القدمية واحلديثة.  الفل�سفة  يف 

يف  العرية  واجلامعة  كمريدج  جامعة  من  كل  يف  اأي�سا 

القد�س. وباالإ�سافة اإىل ذلك يتحدث ديريك عددًا من اللغات 

املعا�رشة.

يخدم  كان  بينما  الثانية،  العاملية  احلرب  �سنني  اأوائل  يف 

ديريك  اإختر  م�ست�سفى،  كم�رشف  الريطاين  اجلي�س  مع 

اللقاء  هذا  عن  امل�سيح.  ي�س�ع  مع  للحياة  مغر  لقاء  برن�س 

كتب ديريك برن�س: من هذا اللقاء خرجت بنتيجتني مل اأقابل 

ما يجعلني اأتغر من جهتهما.

الأول هى اأن ي�س�ع امل�سيح حي. 

عملي  �ــســادق،  املقد�س  الكتاب  اأن  هــى  والثانية 

وع�رشي.
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هاتان النتيجتان غرتا م�سار حياتي جذريا وبال رجعة. 

 - برن�س  ديريك  ظل  الثانية،  العاملية  احلرب  نهاية  يف 

زواجه  يف  القد�س.  يف   - الريطاين  اجلي�س  اأر�سله  حيث 

فتيات  لثماين  بالتبني  اأبا  اأ�سبح  ليديا،  االأوىل  زوجته  من 

قيام  اإعادة  معًا  العائلة  �سهدت  لالأطفال.  ليديا  بيت  يف  كن 

يف  وليديا  ديريك  كان  وبينما   .1948 يف  اإ�رشائيل  دولة 

كينيا يعمالن كمعلَمنْي، تبنيا ابنتهما التا�سعة – طفلة اأفريقية. 

ت�فيت ليديا يف عام 1975، ويف عام 1978 تزوج ديريك 

العامل  اأنحاء  كل  يف  معًا  �سافرا  �سنة   20 ملدة  بيكر.  روث 

يف  النب�ية  الروؤية  وي�ساركان  املعلن  الكتابي  احلق  يعلمان 

يف  روث  ت�فيت  املقد�س.  الكتاب  �س�ء  يف  العامل  اأحداث 

دي�سمر 1998.

اأب�ابًا  فتح  والتحيز  الطائفية  من  املتجرد  ديريك  اإجتاه 

ل�سماع تعاليمه عند اأنا�س من خلفيات عرقية ودينية خمتلفة، 

املعا�رشين.  الكتاب  تف�سر  قادة  كاأحد  وه� معروف دوليًا 

ي�سل برناجمه االإذاعي الي�مي، مفاتيح احلياة الناجحة اإىل 

ن�سف العامل يف 13 لغة تت�سمن ال�سينية والرو�سية والعربية 

واالأ�سبانية.
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قد  برن�س  ديريك  كتبها  التي  اخلم�سني  الكتب  بع�س 

ُترجمت اإىل 60 لغة خمتلفة. منذ 1989 ي�جد تركيز على 

�رشق اأوربا ودول االحتاد امل�ستقلة )الك�من�لث واملعروفة 

ن�سخة  ملي�ن  من  اأكرث  وي�جد  �سابقًا(  ال�س�فيتي  باالإحتاد 

متداولة بلغات هذه الدول. مدر�سة الكتاب املقد�س امل�سجلة 

على الفيدي� لديريك برن�س ت�سكل اأ�سا�سًا لع�رشات من مدار�س 

الكتاب اجلديدة يف هذا اجلزء من العامل الذي مل يكن خمدومًا 

من قبل.

خدمة  وزعت  العاملي،  الكرازي  الرنامج  خالل  من 

الكا�سيت  الكتب واأ�رشطة  ديريك برن�س مئات االأل�ف من 

للرعاة والقادة يف اأكرث من 120 دولة – للذين مل يكن لديهم 

اأو مل يكن لديهم  للكتاب  و�سيلة للح�س�ل على مادة تعليمية 

املقدرة املادية ل�رشائها.

يف  برن�س  ديريك  خلدمة  الدويل  الرئي�سي  املركز  ي�جد 

للخدمة  فروع  وي�جد  كارولينا،  �سمال  ب�الية  �سارل�ت 

وني�زيالندا  وه�لندا  واأملانيا  وفرن�سا  وكندا  اأ�سرتاليا  يف 

وي�جد  املتحدة  واململكة  اأفريقيا  وجن�ب  و�سنغاف�رة 

م�زع�ن يف دول كثرة اأخرى.
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