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نبــذة عـن املوؤلــف

الف�صـل الأول

 مواجهة بني مملكتني

متنوعة،  ب�شور  اهلل  �شعب  اجلديد  العهد  ي�شف 

اأف�ش�س ـ مثاًل ـ يقدم الكتاب �شعب اهلل  ففي ر�شالة 

امل�شيح.  وعرو�س  هيكل،  عائلة،  التالية:  بال�شور 

اإىل  الر�شالة  يف  اهلل  ل�شعب  الأخــرة  ال�شورة  اأما 

موؤمني اأف�ش�س فهي �شورة اجلي�س.

حربًا  يحارب  اأن  اجلي�س  هذا  التزامات  ومن 

عاملية يف حجمها، اإذ اأنها توؤثر على كل جزء من 

اأجزاء العامل الذي نعي�س فيه. بل اإن كلمة »عاملية« 

ال�رصاع، فهو �رصاع ل  ل تفي بو�شف حجم هذا 

ي�شمل الأر�س فح�شب، بل ميتد خارج الأر�س اإىل 

نبــذة عـن املوؤلــف
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ال�شموات نف�شها. والواقع اأن العبارة الأكرث مالئمة 

لو�شف هذا ال�رصاع هو »حرب كونية« ل »عاملية«، 

فهي حرب ت�شمل الكون املخلوق كله.

ال�رصاع  هذا  يعلن  الذي  الكتابي  املقطع  اأما 

بو�شوح وي�شف طبيعته فهو )اأف�ش�س 6: 10 ـ 12(، 

العدد  نقارن  ثم   ،)11  ،10( العددين  معًا  فلنقراأ 

)12( يف ترجمات اأخرى للكتاب املقد�س:

ِتِه.  ِة ُق�َّ وا ِف الرَّبِّ َوِف �ِصدَّ »اأَِخرياً َيا اإِْخَ�ِتي َتَق�ُّ

دَّ   َتْقِدُروا اأَْن َتْثُبُت�ا �صِ
ْ
اْلَب�ُص�ا �ِصاَلَح اهلِل اْلَكاِمَل ِلَكي

َمَكاِيِد اإِْبِلي�َس.«

اأننا كموؤمنني نخو�س حربًا  بول�س على  يوؤكد 

نحتاج فيها اإىل ال�شالح املنا�شب. ويقول اإن عدونا 

بول�س  يتابع   ،)12( العدد  ويف  نف�شه.  اإبلي�س  هو 

مو�شحًا طبيعة هذه احلرب فيقول:

َمَع  َبْل  ٍم،  َوحَلْ َدٍم  َمَع  َلْي�َصْت  اَرَعَتَنا  ُم�صَ »َفاإِنَّ 

َعَلى   ، اْلَعاَلِ ُوَلِة  َمَع  اَلِطنِي،  ال�صَّ َمَع  الرُّوؤَ�َصاِء، 

ِف  ِة  الرُّوِحيَّ  ِّ ال�رشَّ اأَْجَناِد  َمَع  ْهِر،  الدَّ َهَذا  ُظْلَمِة 

اِت.« َماِويَّ ال�صَّ

ويف الرتجمة العربية اجلديدة، امل�شرتكة:

بل  ودم،  حلــم  مــن  اأعـــداًء  نــحــارب  ل  »فنحن 

هذا  على  وال�شيادة  وال�شلطان  الرئا�شة  اأ�شحاب 

العامل، عامل الظالم والأرواح ال�رصيرة يف الأجواء 

ال�شماوية.«

ويف الرتجمة الكاثوليكية )الطبعة الثانية ع�رص، 

دار امل�رصق 1986(:

»فل�شنا نكافح اأعداًء من حلم ودم، بل اأ�شحاب 

مواجهة بني مملكتنيمواجهة بني مملكتني
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الرئا�شة وال�شلطان وولة هذا العامل، عامل الظلمات: 

نكافح الأرواح اخلبيثة يف اجلو«.

ـ  اأننا  الوا�شح  من  اأردت،  ترجمة  ــة 
ّ
اأي ففي 

كموؤمنني ـ طرٌف يف �رصاع هائل مذهل، ل ميكن 

التغا�شي عنه.

 )12 :6 )اأف�ش�س  وتكراراً يف  مراراً  تاأملت  ولقد 

دُت بعد ذلك اإىل 
َ
 َعم

َّ
يف اللغة اليونانية الأ�شلية، ُثم

العدد ميكنك  لهذا  تف�شرية خا�شة  و�شع �شياغة 

اأن ت�شميها »ترجمة ديريك برن�س«.

لي�شت  نخو�س،  التي  امل�شارعة  مباراة  »فاإن 

ذوي  اأ�شخا�س  �شد  لي�شت  )اأي  ودم  حلــم  �شد 

اأج�شاد(، بل �شد حكام على مناطق خمتلفة، وذوي 

امل�شيطرين على  ال�شلطان، �شد  رتب مت�شل�شلة يف 

العامل يف ظلمة هذا الدهر؛ �شد قوى ال�رص الروحية 

يف ال�شماويات«.

ملاذا اخرتت بع�س هذه الكلمات؟ اأقول: »... حكام 

على مناطق خمتلفة، وذوي رتب مت�شل�شلة«، لأن هذه 

الرتتيب  من  كبر  قدر  على  مملكة  ت�شور  الكلمات 

 خمتلفة مت�شل�شلة: حكام ذوي 
ٌ
والتنظيم، وفيها رتب

وهوؤلء  وهكذا،  منهم  اأقل  واآخــرون  اأعلى  منا�شب 

م�شئولون عن مناطق خمتلفة. وقد ا�شتخدمت الكلمة 

العامل يف  على  امل�شيطرين   ...« قائاًل:  »م�شيطرين« 

ظلمة هذا الدهر«، لأن الكلمة »ي�شيطر« ت�شف كيفية 

معاملة ال�شيطان للب�رص.

هذه  مقر  اأن  على  الرتجمات  معظم  وتــوؤكــد 

اإىل  )ناأتي  »ال�شماويات«.  اململكة املنظمة هو يف 

مواجهة بني مملكتنيمواجهة بني مملكتني
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تو�شيح ذلك يف الف�شل الثاين(.

وفيما يلي بع�س املالحظات التي ن�شتخل�شها 

من )اأف�ش�س 6: 12(:

اأوًل: ي�شمل هذا ال�رصاع كل املوؤمنني، ول يقت�رص 

اأو  الرعاة  اأو  كاملر�شلني  حمددة  معينة  فئة  على 

املب�رصين، بل ي�شمل اجلميع. وهذه حقيقة يتغافل 

عنها كثرون من املوؤمنني.

العدد هكذا:  العربية اجلديدة هذا  تبداأ الرتجمة 

ويبدو  ودم...«  حلم  من  اأعــداًء  نحارب  ل  »فنحن 

كاأن معظم املوؤمنني وقفوا عند هذا احلد، وو�شعوا 

)نقطة( وراء هذه الكلماتـ  فلم يقراأوا تتمة العبارة! 

فكل ما يفعلونه هو اجللو�س على املقاعد يف مبنى 

الكني�شة، وترديد بع�س الرتانيم. لكن بول�س يق�شد 

اأن يقول: »نحن يف حرب، يف م�شارعة. لكن لي�س 

مع حلم ودم.«

امل�شارعة.«  ــاراة  ــب »م عــبــارة  اأيــ�ــشــًا  ــظ  لح

فامل�شارعة املبا�رصة هي اأ�شد اأ�شكال ال�رصاع بني 

اجل�شد  من  جزء  كل  ا�شتخدام  ينبغي  اإذ  �شخ�شني، 

�رصاع  اإنه  الفوز.  وراء  �شعيًا  وحيلة  مهارة  وكل 

�شامل وجامع.

ي�شود ال�شيطان على مملكة منظمة جداً، حتتوي 

اأما  ال�شلطة.  يف  وم�شتويات  تق�شيمات  عدة  على 

الأماكن  يف  اأو  ال�شماويات،  يف  فهو  اململكة  مقر 

معلنة  لكنها  حقًا،  مذهلة  حقيقة  اإنها  ال�شماوية. 

ووا�شحة متامًا.

امل�شتوى  حقيقة  من  النا�س  بع�س  وينده�س 

مواجهة بني مملكتنيمواجهة بني مملكتني
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التنظيمي الدقيق يف مملكة يراأ�شها ال�شيطان. لكن 

الكتاب املقد�س يطالعنا مبوؤ�رصات وا�شحة كثرة 

يف هذا ال�شدد : يف )متى 12: 22ـ 28(، نقراأ كيف 

روح  بطرد  وذلك  واأبكم،  اأعمى  رجاًل  ي�شوع  �شفى 

�رصير منه. ثم يقول الكتاب:

ُم�ِع َوَقاُل�ا: »اأََلَعلَّ َهَذا ُهَ� اْبُن  »َفُبِهَت ُكلُّ اجْلُ

ا �َصِمُع�ا َقاُل�ا: »َهَذا َل  �َن َفَلمَّ ا اْلَفرِّي�ِصيُّ مَّ
َداُوَد؟«. اأَ

َياِطنِي«.  َياِطنَي اإِلَّ ِبَبْعَلَزُب�َل َرِئي�ِس ال�صَّ ُيْخِرُج ال�صَّ

)متى 12: 23 ـ 24(.

وهو  الذباب«.  »رب  حرفيًا  »بعلزبول«  ويعني 

لقب ال�شيطان من جهة كونه حاكمًا على الأرواح 

ال�رصيرة، لأن الأرواح ال�رصيرة ت�شبه بعامل احل�رصات 

الــقــذارة  على  يتجمع  الـــذي  ــذبــاب  ال )وخــا�ــشــة 

والأو�شاخ(. وقد جتاوب ي�شوع مع الفري�شيني كما 

نرى يف العددين التاليني:

َلَكٍة  َمْ »ُكلُّ  َلُهْم:  َوَقاَل  اأَْفَكاَرُهْم  َي�ُص�ُع  »َفَعِلَم 

َبْيٍت  اأَْو  َمِديَنٍة  َوُكلُّ  ُتْخَرُب،  َذاِتَها  َعَلى  ُمْنَق�ِصَمٍة 

ْيَطاُن  ال�صَّ َكاَن  َفــاإِْن  َيْثُبُت.  َل  َذاِتــِه  َعَلى  ُمْنَق�ِصٍم 

ْيَطاَن َفَقِد اْنَق�َصَم َعَلى َذاِتِه. َفَكْيَف َتْثُبُت  ُيْخِرُج ال�صَّ

َلَكُتُه؟« )متى 12: 25 ـ 26(. َمْ

من الوا�شح يف هذا الن�س اأن لل�شيطان مملكة، 

درجة  على  هي  بل  منق�شمة،  غر  مملكة  واأنها 

الآن  ثابتة حتى  واأنها مملكة  التنظيم،  من  كبرة 

ومل تخرب بعد. ويتابع ي�شوع قائاًل:

َياِطنَي،  ال�صَّ ْخــِرُج  اأُ ِبَبْعَلَزُب�َل  اأََنا  ُكْنُت  »َواإِْن 

اَتُكْم!  ْن ُيْخِرُج�َن؟ ِلَذِلَك ُهْم َيُك�ُن�َن ُق�صَ َفاأَْبَناوؤُُكْم ِبَ

مواجهة بني مملكتنيمواجهة بني مملكتني
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َياِطنَي، َفَقْد  اأُْخِرُج ال�صَّ  ِ اأََنا ِبُروِح اهللَّ اإِْن ُكْنُت  َوَلِكْن 

!« )متى 12: 27 ـ 28(. ِ اأَْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُك�ُت اهللَّ

هي  اأخرى  مملكة  ذكر  اإىل  هنا  ي�شوع  ويذهب 

»ملكوت اهلل«؛ اإنه يوؤكد م�شاألة تتعلق بالك�شف عن 

ُكْنُت  »اإِْن  اإذ يقول:  القائم بني اململكتني  ال�رصاع 

َعَلْيُكْم  اأَْقَبَل  َفَقْد  َياِطنَي،  ال�صَّ اأُْخِرُج   ِ اهللَّ ِبُروِح  اأََنا 

ال�شياطني  ــراج  اإخ خدمة  اأن  اأي   ،»!ِ اهللَّ َمَلُك�ُت 

ال�شيطان،  مملكة  قوات  تك�شف  ال�رصيرة(  )الأرواح 

لأن  ذلك  اهلل.  ملكوت  �شيادة  على  اأي�شًا  وتربهن 

ملكوت  �شلطان  حتت  يتم  ال�رصيرة  الأرواح  اإخراج 

متعار�شتان:  مملكتان  هناك  اأن  واخُلال�شة  اهلل. 

ملكوت اهلل ومملكة ال�شيطان.

 مرة اأخرى، يقول بول�س يف )كولو�شي 1: 12 ـ 14(:

ِمرَياِث  َكِة  ِل�رَشِ َلَنا  هَّ
اأَ ــِذي  الَّ الآَب  »�َصاِكِريَن 

ْلَمِة  ِذي اأَْنَقَذَنا ِمْن �ُصْلَطاِن الظُّ �ِر، الَّ اْلِقدِّي�ِصنَي ِف النُّ

ِذي َلَنا ِفيِه اْلِفَداُء،  ِتِه، الَّ بَّ َوَنَقَلَنا اإَِل َمَلُك�ِت اْبِن َمَ

َطاَيا«. ِبَدِمِه ُغْفَراُن اخْلَ

مملكتني:  اأو  عاملني  عــن  يتحدث  ــه  اأن لحــظ 

اأما  الظلمة.  ومملكة  مراثنا،  حيث  النور  مملكة 

ترجمة  فهي  »�شلطان«  هنا  املرتجمة  الكلمة 

للكلمة اليونانية »exusia« وهي ترجمة �شحيحة 

ودقيقة، فلل�شيطان �شلطان �شئنا اأم اأبينا؛ اإنه ميلك 

الكتاب املقد�س بوجودها. وهكذا  على مملكة يقر 

حرب  يف  لوجه  وجهًا  اململكتان  هاتان  تقف 

اأيامنا،  يف  اأوجها  اإىل  احلرب  هذه  وت�شل  مميتة، 

حيث يقرتب هذا الدهر من نهايته.

مواجهة بني مملكتنيمواجهة بني مملكتني
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الف�صـل الثاين

 مقــر ال�شيطان

يو�شح بول�س يف )اأف�ش�س 6: 12( اأننا كموؤمنني 

اأو  حــيــاة  �ـــرصاع  هــي  �رص�شة،  ــرب  ح يف  ــرف  ط

موت. اأما الطرف الآخر فهو تلك اململكة املنظمة 

املاأهولة بالأرواح ال�رصيرة املتمردة، ومقرها يف 

ال�شماويات.

اأذهان  م�شكلة يف  »ال�شماويات«  الكلمة  وتثر 

ال�شماء  من  ُطرد  قد  ال�شيطان  كان  اإن  املوؤمنني: 

يف  مكانًا  يحتل  مــازال  فكيف  طويل،  وقت  منذ 

نطاق ال�شماء؟!

مواجهة بني مملكتنيمواجهة بني مملكتني
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بع�س  اإىل  بالإ�شارة  ال�شوؤال  هذا  عن  اأجيب 

املقاطع الكتابية التي ت�شف اأحداثًا تعود اإىل فرتة 

ال�شماء.  ال�شيطان وطرده من  بعد ع�شيان  طويلة 

قادراً  كان  ال�شيطان  اأن  اإىل  املقاطع  هذه  وُت�شر 

على الدخول اإىل حم�رص اهلل يف ال�شماء.

نقراأ من )اأيوب 1: 6 ـ 7( ما يلي:

ُه َجاَء َبُن� اهلِل ِلَيْمُثُل�ا اأََماَم  »َوَكاَن َذاَت َيْ�ٍم اأَنَّ

ًا ِف َو�َصِطِهْم. َفَقاَل الرَّبُّ  ْيَطاُن اأَْي�صَ الرَّبِّ َوَجاَء ال�صَّ

ْيَطاُن:  ال�صَّ َجاَب  َفاأَ ِجْئَت؟«  اأَْيَن  »ِمْن  ْيَطاِن:  ِلل�صَّ

ي ِفيَها«.«  َم�صِّ َ�َلِن ِف الأَْر�ِس َوِمَن التَّ »ِمْن اجْلَ

وتتكرر احلادثة نف�شها يف )اأيوب 2: 1 ـ 2(:

ُه َجاَء َبُن� اهلِل ِلَيْمُثُل�ا اأََماَم  »َوَكاَن َذاَت َيْ�ٍم اأَنَّ

ِلَيْمُثَل  َو�َصِطِهْم  ِف  اأَْي�صًا  ْيَطاُن  ال�صَّ َوَجاَء  الرَّبِّ 

ْيَطاِن: »ِمْن اأَْيَن ِجْئَت؟«  . َفَقاَل الرَّبُّ ِلل�صَّ اأََماَم الرَّبِّ

َوِمَن  الأَْر�ِس  ِف  َ�َلِن  اجْلَ »ِمَن  ْيَطاُن:  ال�صَّ َفاأََجاَب 

ي ِفيَها«.« َم�صِّ التَّ

وهكذا نرى كيف كان لل�شيطان دخول مبا�رص 

اإىل حم�رص اهلل يف ذلك الوقت )اأيام اأيوب(. فعندما 

تقدم  لكي  اهلل  حم�رص  اإىل  اهلل  مالئكة  جــاءت 

ويبدو  هناك.  بينهم  ال�شيطان  كــان  تقاريرها، 

على  تتعرف  مل  الأخــرى  املالئكة  اأن  الن�س  من 

كلمات  خلفية  على  ذلك  فهم  وميكن  ال�شيطان. 

اأن  يوؤكد  )2كورنثو�س 11: 14(، حيث  بول�س يف 

» ال�شيطان نف�شه يغر �شكله اإىل �شبه مالك نور.« 

وحده  الرب  اأن  مفاده  انطباعًا  عندي  يولد  وهذا 

له القدرة على معرفة هوية ال�شيطان. يبدو اإذاً اأن 

ال�شيطــان ال�شيطــانمقــــــــر  مقــــــــر 
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اهلل  الظهور يف حم�رص  على  قادراً  كان  ال�شيطان 

على اأنه واحٌد من املالئكة ، ومن دون اأن يكت�شفه 

املالئكة الآخرون.

مبعنى  ِجْئَت؟««  اأَْيَن  »»ِمْن  الرب:  يقول  ثم 

»ما الذي تفعله هنا؟!« مل يطرد الرب ال�شيطان من 

نعرف  نحن  اإذاً  اإليه.  حتدث  لكنه  فــوراً،  حم�رصه 

الآن اأن ال�شيطان كان ي�شتطيع الدخول اإىل حم�رص 

اهلل اأيام اأيوب.

َماِء:  ال�صَّ ِف  َقاِئاًل  َعِظيمًا  ْ�تًا  �صَ »َو�َصِمْعُت 

اَر َخاَل�ُس اإَِلِهَنا َوُقْدَرُتُه َوُمْلُكُه َو�ُصْلَطاُن  »الآَن �صَ

ِذي  �ْصَتِكي َعَلى اإِْخَ�ِتَنا الَّ ُه َقْد ُطِرَح امْلُ َم�ِصيِحِه، لأَنَّ

َلِهَنا َنَهاراً َوَلْياًل.« َكاَن َي�ْصَتِكي َعَلْيِهْم اأََماَم اإِ

)روؤيا 12: 10(.

لحظ  اإخوتنا.«  على  »امل�شتكي  هو  ال�شيطان 

اأنه ـ وحتى ذلك الوقت ـ كان مايزال ي�شتكي على 

ونتابع  ولياَلً،  نهاراً  اهلل،  حم�رص  ويف  اهلل،  �شعب 

يف )روؤيا 12: 11 ـ 12(:

َمِل َوِبَكِلَمِة �َصَهاَدِتِهْم، َوَلْ  »َوُهْم َغَلُب�ُه ِبَدِم احْلَ

اأَْجِل َهَذا اْفَرِحي  ْ�ِت. ِمْن  ُيِحبُّ�ا َحَياَتُهْم َحتَّى امْلَ

ِل�َصاِكِني  َوْيٌل  ِفيَها.  اِكُن�َن  َوال�صَّ َماَواُت  ال�صَّ ُتَها  يَّ
اأَ

ٌب  َلْيُكْم َوِبِه َغ�صَ نَّ اإِْبِلي�َس َنَزَل اإِ
الأَْر�ِس َواْلَبْحِر، لأَ

نَّ َلُه َزَمانًا َقِلياًل«.« 
َعِظيٌم، َعامِلًا اأَ

ال�شيطان  اأن  اإىل  قبلها  وما  الفقرة  هذه  ت�شر 

مازال يدخل اإىل حم�رص اهلل، ومازال ي�شتغل دخوله 

الوا�شح  ومــن  اهلل.  �شعب  على  ي�شتكي  لكي  هــذا 

تتحدث عن  اقتب�شناها  التي  الكتابية  الفقرات  اأن 

مقــــــــر ال�شيطــانمقــــــــر ال�شيطــان
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ال�شيطان بكثر. فما هو  اأزمنة جاءت بعد �شقوط 

تف�شر ذلك اإذاً؟ اأنا اأعتقد اأن هناك اأكرث من �شماء 

الكتاب املقد�س  واحدة، وهي حقيقة وا�شحة يف 

اْلَبْدِء  »ِف  يلي:  ما  نقراأ   )1   :1 )تكوين  كله. يف 

العربية  والكلمة   ،». َوالأَْر�ــسَ َماَواِت  ال�صَّ اهلُل  َخَلَق 

يدل  حيث  »�شماييم«  هي  »�شموات«  املرتجمة 

اإنها  اجلمع.  �شيغة  على  منها  الأخران  احلرفان 

عن  �شيئًا  الكتاب  بها  يذكر  التي  الأوىل  املــرة 

ال�شماء، فرناه ي�شر اإليها باجلمع ل باملفرد.

ويف )2اأخبار الأيام 2: 6(، ينطق �شليمان بهذه 

تد�شني  وقت  للرب  �شالته  معِر�س  يف  الكلمات 

نَّ 
لأَ َبْيتًا،  َلُه   

َ
َيْبِني اأَْن  َي�ْصَتِطيُع  »َوَمْن  الهيكل: 

َماَواِت َل َت�َصُعُه. ...« وت�شر  َماَواِت َو�َصَماَء ال�صَّ ال�صَّ

حرفية  ترجمة  وهي  ـ  ال�شموات«  »�شماء  العبارة 

عن العربية ـ اإىل اأن هناك اأكرث من �شماء واحدة.

اأما كلمة »�شماء« يف العبارة »�شماء ال�شموات« 

اإىل �شماء تعلو عن ال�شماء، مبقدار ما تعلو  فت�شر 

عن الأر�س!

جند  فاإننا   ،)4 ـ   2  :12 )2كورنثو�س  يف  اأما 

بول�س اأكرث حتديداً ودقة عندما يقول:

َة �َصَنًة.  ْرَبَع َع�رْشَ �ِصيِح َقْبَل اأَ »اأَْعِرُف اإِْن�َصانًا ِف امْلَ

ْعَلُم.  �َصِد؟ َل�ْصُت اأَ �َصِد؟ َل�ْصُت اأَْعَلُم، اأَْم َخاِرَج اجْلَ اأَِف اجْلَ

َواأَْعِرُف  اِلَثِة.  الثَّ َماِء  ال�صَّ اإَِل  َهَذا  اْخُتِطَف  َيْعَلُم.  اهلُل 

�َصِد؟ َل�ْصُت اأَْعَلُم.  �َصِد اأَْم َخاِرَج اجْلَ َهَذا الإِْن�َصاَن. اأَِف اجْلَ

ُه اْخُتِطَف اإَِل اْلِفْرَدْو�ِس، َو�َصِمَع َكِلَماٍت َل  اهلُل َيْعَلُم. اأَنَّ

َم ِبَها.« ُيْنَطُق ِبَها، َوَل َي�ُص�ُغ لإِْن�َصاٍن اأَْن َيَتَكلَّ

مقــــــــر ال�شيطــانمقــــــــر ال�شيطــان
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 قبل اأن اأكون معلمًا وواعظًا، كنت رجل منطق 

وفل�شفة، ول اأ�شتطيع اأحيانًا اأن اأهرب من املنطق. 

ويقنعني املنطق باأن وجود �شماء ثالثة يت�شمن 

 اأوىل وثانية؛ فهناك ثالث �شموات 
ً
اأن هناك �شماء

هي  الثالثة  ال�شماء  اأن  الوا�شح  ومن  الأقل.  على 

حيث الفردو�س )مكان راحة  الأبرار الذين انتقلوا(، 

وحيث ي�شكن اهلل نف�شه اأي�شًا.

يف )اأف�ش�س 4: 10( نقراأ عن موت امل�شيح وقيامته:

َجِميِع  َفْ�َق  اأَْي�صًا  ِعَد  �صَ ِذي  الَّ ُهَ�  َنَزَل  ِذي  »اَلَّ

 ». الأَ اْلُكلَّ  َيْ
ْ
َماَواِت، ِلَكي ال�صَّ

 All the ـ  ال�شموات  »جميع  العبارة  لحــظ 

ل  التي  اجلمع  �شيغة  على  توؤكد  »اإنها   heavens

ثالثة.  من  اأقــل  اإىل  لالإ�شارة  ا�شتخدامها  ميكن 

عندما كنت اأدر�س اللغة الإجنليزية لطالب اأفارقة 

يف كينيا، قال يل اأحد الطالب: »جاء جميع والدي 

لروؤيتي ـ All my parents« فقلت له: » من اخلطاأ 

اأن تقول »جميع والدي ـ All my parents« لأنه 

لي�س لك اأكرث من والدين اثنني.« وهذا ينطبق على 

 »All the heavens ـ  ال�شموات  »جميع  العبارة 

فالبد من اأن هناك ثالث �شموات على الأقل، واأعتقد 

مبجمله؛  املقد�س  الكتاب  منت  يف   
ٌ
وا�شح هذا  اأن 

وهذا يقودنا اإىل حل م�شكلة وجود مملكة ال�شيطان 

يف املجال ال�شماوي.

واأنا اأعتقد بثالث �شموات. هذا راأيي، ولي�س عقيدة 

اأو تعليمًا مربهنًا ورا�شخًا. لكنني اأعتقد اأنه معقول 

ين�شجم مع حقائق كلمة اهلل ومع ما حتتويه الكلمة 

مقــــــــر ال�شيطــانمقــــــــر ال�شيطــان
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ومع ما حتتويه من اختبارات. فما هي هذه ال�شموات 

الثالث؟ الأوىل هي ال�شماء املرئية الطبيعية، والتي 

تت�شمن ال�شم�س والقمر والنجوم املرئية. اأما ال�شماء 

الثالثة فنعرفها من )2كورنثو�س 12(، فهي مكان 

�شكنى اهلل، اإنها الفردو�س حيث مكان راحة الأبرار 

املنتقلني )اأي الراحلني(، اإنها املكان الذي اختطف 

ي�شوغ  ل  بكلمات  ينطق  اهلل  و�شـمع  »اإن�شان«،  اإليه 

لإن�شان اأن يتكلم بها.

وهكذا جند اأنف�شنا اأمام ال�شماء الثانية، والتي 

اأن  واأ�شتطيع  والثالثة.  الأوىل  بني  بالتاأكيد  تقع 

اأفهم اأن تلك ال�شماء الثانية هي �شماء و�شيطة بني 

التي  ال�شماء  وبني  اهلل،  فيها  ي�شكن  التي  ال�شماء 

ن�شتطيع روؤيتها من الأر�س.

 مقر 
ُّ
م َت�شُ الو�شيطة  ال�شماء  اأن هذه  اأعتقد  كما 

ال�شيطان. وهذا يف�رص حالة امل�شارعة التي كثراً 

ما جند اأنف�شنا منخرطني فيها وقت ال�شالة.

احلاجز  ذلك  اخرتاق  �شعوبة  اأحيانًا  ندرك  ل 

اأحيانًا �شالة يف م�شيئة  اإىل اهلل. ن�شلي  للو�شول 

اهلل، ونوؤمن اأن اهلل �شمعنا، لكن الإ�شتجابة تتوانى. 

تف�شر  مــن  ــرث  اأك احلــالــة  لهذه  يكون  اأن  وميكن 

واحد. لكن عندما يعاين من هذه امل�شكلة موؤمنون 

هو  لذلك  الوحيد  فال�شبب  ومكر�شون،  خمل�شون 

اأننا يف حرب، فمقر مملكة ال�شيطان هو يف موقع 

التي  ال�شماء  وبني  املرئية  ال�شماء  بني  متو�شط 

ي�شكن فيها اهلل.
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الف�صـل الثالث

 معركة املالئكة

احلرب  من  حمــدداً  مثاًل  دانيال  �شفر  يف  جند 

الروحية، وُيلقي هذا املثال مزيداً من ال�شوء على 

معركة  ال�شفر  ي�شف  ال�شيطان.  مملكة  مقر  ق�شية 

خا�شتها املالئكة، فقد كر�س دانيال نف�شه لل�شالة 

القدمي.  �شعبه  يخ�س  اإعــالن  اأجل  من  اهلل  ولطلب 

وكان ذلك التكري�س وتلك ال�شالة املكثفة على مدار 

الأ�شابيع  نهاية  ويف  النتظار.  من  اأ�شابيع  ثالثة 

ا�شتجابة  يحمل  ال�شماء  من  مالك  جاء  الثالثة، 

�شالة دانيال. كان املالك جميداً جداً وجباراً حتى 

وهربوا،  عظيمًا  ارتعاداً  ارتعدوا  دانيال  رفاق  اأنَّ 
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فبقي دانيال وحده لكي ي�شمع الإعالن الإلهي. اقراأ 

ما يلي من )دانيال 10: 2ـ 6(:

َثاَلَثَة  َناِئحًا  ُكْنُت  َداِنياآَل  اأََنا  اِم  يَّ
الأَ ِتْلَك  »ِف 

اٍم، َلْ اآُكْل َطَعامًا �َصِهّيًا َوَلْ َيْدُخْل ِف َفِمي  يَّ
اأَ�َصاِبيِع اأَ

اأَ�َصاِبيِع  ْت َثاَلَثُة  ِهْن َحتَّى َتَّ دَّ
اأَ ٌم َوَل َخْمرٌ، َوَلْ  حَلْ

ِل  وَّ
ْهِر الأَ يَن ِمَن ال�صَّ اِبِع َواْلِع�رْشِ اٍم. َوِف اْلَيْ�ِم الرَّ يَّ

اأَ

ْهِر اْلَعِظيِم )ُهَ� ِدْجَلُة( َرَفْعُت  اإِْذ ُكْنُت َعَلى َجاِنِب النَّ

َقاِن  انًا، َوَحَقَ�اُه ُمَتَنطِّ َوَنَظْرُت َفاإَِذا ِبَرُجٍل َلِب�ٍس َكتَّ

َكَمْنَظِر  َوَوْجُهُه  َبْرَجِد،  َكالزَّ َوِج�ْصُمُه  اأُوَفاَز،  ِبَذَهِب 

َوِرْجاَلُه  َوِذَراَعاُه  َناٍر،   
ْ
َباَحي َكِم�صْ َوَعْيَناُه  ِق،  اْلَبْ

ْ�ِت  َك�صَ َكاَلِمِه  ْ�ُت  َو�صَ ُق�ِل،  �صْ امْلَ النَُّحا�ِس  َكَعنْيِ 

ُجْمُه�ٍر.«

دانيال  رفاق  يحتمل  مل  �شابقًا،  ذكرت  وكما 

هذا الظهور املجيد فهربوا، ثم بداأ املالك مبخاطبة 

اأركــز على  املــالك،  ومــن جممل حديث  دانــيــال. 

كلماته الواردة يف )دانيال 10: 12 ـ 13(:

ُه ِمَن اْلَيْ�ِم  »َفَقاَل ِل: »َل َتَخْف َيا َداِنياآُل، لأَنَّ

َنْف�ِصَك  ِلْلَفْهِم َولإِْذَلِل  َقْلَبَك  ِذي ِفيِه َجَعْلَت  الَّ ِل  وَّ
الأَ

اَم اإَِلِهَك �ُصِمَع َكاَلُمَك، َواأََنا اأََتْيُت لأَْجِل َكاَلِمَك.«  ُقدَّ

)ع 12(.

كانت  دانيال  �شالة  اأن  نعرف  اأن  املهم  من 

اأر�شل املالك  اليوم الأول، واأن اهلل  معت منذ 
ُ

قد �ش

بال�شتجابة. اإل اأن املالك مل ي�شل اإىل الأر�س اإل 

ره يف رحلته  بعد واحد وع�رصين يومًا، فما الذي اأخَّ

على  كان  مقابله.  ال�شيطان  لقد وقف مالك  تلك؟ 
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املالك ـ اأثناء رحلته من �شماء اهلل اإىل الأر�س ـ اأن 

يجتاز  مملكة ال�شيطان الكائنة يف »ال�شماويات«. 

وهناك واجهته بع�س املالئكة الأ�رصار، وحاولت 

منعه من اخرتاق ذلك احلاجز والو�شول اإىل دانيال 

بالر�شالة الإلهية. يقول الن�س يف )ع 13(:

َواِحداً  ُمَقاِبِلي  َوَقَف  َفاِر�َس  َلَكِة  َمْ »َوَرِئي�ُس 

واحداً  املالك  رحلة  تعطلت  ]لقد  َيْ�مًا  يَن  َوِع�رْشِ

وع�رصين يومًا ب�شبب املقاومة التي تّعر�س لها يف 

ال�شماء الثانية[، َوُهَ�َذا ِميَخاِئيُل َواِحٌد ِمَن الرُّوؤَ�َصاِء 

ِلنَي َجاَء لإَِعاَنِتي، َواأََنا اأُْبِقيُت ُهَناَك ِعْنَد ُمُل�ِك  وَّ
الأَ

َفاِر�َس.«

وُيدعى  ال�شموات.  نطاق  يف  كله  ذلــك  حــدث 

قائد مالئكة ال�شيطان هنا »رئي�س مملكة فار�س«؛ 

اأو  »ملوكًا«  اأن  ويبدو  لفار�س.  الأعلى  احلاكم  اإنه 

اأما من  اإمرته.  اأدنى مرتبة« كانت حتت  »مالئكة 

اأعظم  من  واحــد  ـ  ميخائيل  جاء  فقد  اهلل  جانب 

املالئكة واأقواها ـ لكي ي�شاعد املالك الأول حامل 

)دانيال 12: 1(  ونقراأ عن ميخائيل يف  الر�شالة. 

ما يلي:

الرَِّئي�ُس  ِميَخاِئيُل  َيُق�ُم  اْلَ�ْقِت  َذِلَك  »»َوِف 

اْلَعِظيُم اْلَقاِئُم ِلَبِني �َصْعِبَك،...«

اأما العبارة » الرئي�س العظيم« فيمكن ترجمتها 

على  القائم  وهو  الرئي�س«،  »املالك  العبارة  اإىل 

اأقامه  لقد  يعقوب،  اأبناء  دانيال،  �شعب  حرا�شة 

الهتمام  عن  م�شئوًل  ليكون  خا�شة  بطريقة  اهلل 

ب�شئون �شعبه القدمي وحمايتهم.
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ولأن هذا الإعالن الذي حمله املالك كان يرتكز 

اإىل  املــالك  و�شول  كان  ال�شعب،  م�شتقبل  حول 

لذلك،  ال�شعب.  اإىل  بالن�شبة  �رصوريًا  اأمراً  دانيال 

ميخائيل  جاء  الو�شول،  عن  املالك  اأُعيق  عندما 

مالئكة  فحاربا  مل�شاعدته،  ـ  الرئي�س  املــالك  ـ 

ال�شيطان طوال واحد وع�رصين يومًا.

كان على راأ�س املالئكة ال�شيطانية حاكم اأعلى 

ملوك  اإمرته  وحتت  فار�س،  مملكة  رئي�س  ُيدعى 

رمبا  خمتلفة.  و�شالحيات  رتب  وذوي  وحكام 

كان هناك ملٌك واحٌد على كل مدينة رئي�شية يف 

جماعة  كل  على  وواحد  الفار�شية،  الإمرباطورية 

اأ�شل عرقي معني، ورمبا واحد على كل دين  من 

�شورة  اإنها  الإمــرباطــوريــة.  يف  وثنية  بدعة  اأو 

فيها  التنظيم؛  من  جداً  دقيقة  درجة  على  ململكة 

النفوذ وال�شلطان، ومقرها  م�شتويات متعددة من 

مملكة  متمردين؛  مملكة  اأنها  ثم  ال�شماويات.  يف 

كائنات روحية �شاقطة.

يف  جمــدداً  املعركة  تلك  عن  املالك  ويتحدث 

)دانيال 10: 20( فيقول لدانيال:

اأَْرِجُع  َفالآَن  اإَِلْيَك؟  ِجْئُت  اَذا  مِلَ َعَرْفَت  »...»َهْل 

َواأَُحاِرُب َرِئي�َس َفاِر�َس...« 

هذا يعني اأن املعركة �شد رئي�س فار�س مل تنته 

يتابع  اإذ  اأخرى،  بداأت  املعركة،  انتهت  فاإذا  بعد، 

املالك يف العدد ال�شابق قائاًل:

َياأِْتي.«  اْلُي�َناِن  َرِئي�ُس  ُهَ�َذا  َخَرْجُت  َفاإَِذا   ...«

فار�س،  مملكة  رئي�س  على  النت�شار  مت  ما  فــاإذا 
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ال�رصير  اليونان بعدها وقام املالك  قامت مملكة 

اخلا�س بها )وهو رئي�س اليونان(.

ويف )ع21( يقول املالك:

اإِلَّ  َهـــ�ؤَُلِء  َعَلى  َمِعي  ُك  َيَتَم�صَّ ــٌد  اأََح »... َوَل 

ِميَخاِئيُل َرِئي�ُصُكْم«.

من هنا نرى ثانية اأن املالك الرئي�س ميخائيل 

القدمي  اهلل  �شعب  ب�شورة مبا�رصة بحماية  مرتبط 

والهتمام مب�شاحلهم. كما نرى اأن توحيد القوى 

)قوة املالك وقوة ميخائيل( كان �رصوريًا للتغلب 

على املالئكة احلاكمة يف مملكة ال�شيطان، والتي 

كانت تقاوم حتقيق مقا�شد اهلل من جهة �شعبه.

رمبا تت�شاءل عن الإ�شارة اإىل فار�س واليونان. 

اهلل  و�شعب  القد�س  باأن  ـ  القارئ  ـ عزيزي  ك 
ُ
ــر اأذكِّ

اإمرباطوريات  ــع  اأرب �شيادة  حتت  وقعوا  القدمي 

امليالد  قبل  اخلام�س  القرن  منذ  رئي�شة  اأممية 

واأخراً  واليونان  وفار�س  بابل  وهي  و�شاعداً، 

خا�شة  اأهمية  )هناك  الرومانية  الإمرباطورية 

لفار�س واليونان يف اأيام دانيال لعتبارهما من 

اأعظم الإمرباطوريات(.

نرى من هذه املقاطع التي قراأناها من دانيال 

ومقا�شد  اهلل  �شعب  هو  كــان  املعركة  حمــور  اأن 

اهلل. واأعتقد اأن هذا مازال �شحيحًا اليوم، فحيثما 

يقطن �شعب اهلل وتتحقق مقا�شد اهلل، هناك ت�شل 

املعركة الروحية اإىل اأوج احتدامها.

على  مذهاًل  �شاهداً  دانيال  تاأثرات  وتقف   

على  بال�شالة  دانيال  بداأ  عندما  ال�شالة،  فاعلية 
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اهلل  مالئكة  وتدافعت  ال�شماء،  حتركت  الأر�ــس، 

ومالئكة ال�شيطان معًا يف اآن واحد.

اهلل  مالئكة  احتياج  حقيقة  اأي�شًا  يثرين  كما 

لكي  دانيال،  �شلوات  م�شاعدة  اإىل  ـ  يبدو  كما  ـ 

الإر�شالية  وحتقيق  احلاجز  اخــرتاق  من  تتمكن 

الإلهية. ومن �شاأن هذه احلقيقة اأن متدنا بب�شرة 

اأعماق تاأثر ال�شالة  اإىل  هائلة، ننفذ من خاللها 

وفعاليتها املذهلة.

الف�صـل الرابع

الأ�شلحة و�شاحة املعركة

تتعلقان  مرتابطتني  ناحيتني  يف  الآن  ننظر 

باحلروب الروحية: 

: الأ�شلحة التي ينبغي اأن ن�شتخدمها. ً اأول 

ثانيًا: �شاحة املعركة التي نحارب فيها.

تعليم  يف  الناحيتني  هاتني  عن  ك�شفًا  وجند 

بول�س:

َل�ْصَنا َح�َصَب  �َصِد،  ا َن�ْصُلُك ِف اجْلَ َواإِْن ُكنَّ َنا  »لأَنَّ

َلْي�َصْت  اَرَبِتَنا  ُمَ اأَ�ْصِلَحُة  اإِْذ  ُنــَحــاِرُب،  �َصِد  اجْلَ

ًة،...« )2كورنثو�س 10: 3 ـ 4(. َج�َصِديَّ
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اجل�شد،  يف  نعي�س  اإننا  يقول  بول�س  اأن  لحظ 

لي�شت يف  اأن هذه احلرب  اإل  واإننا نخو�س حربًا، 

نطاق العامل اجل�شدي املادي. لذلك، فاإن الأ�شلحة 

التي ن�شتخدمها لي�شت ج�شدية اأو مادية كالدبابات 

والقنابل والر�شا�س. ذلك اأن احلرب روحية، وتدور 

اأ�شلحة  يتطلب  مما  روحية،  �شاحة  على  رحاها 

روحية اأي�شًا.

ًة، َبْل َقاِدَرٌة  اَرَبِتَنا َلْي�َصْت َج�َصِديَّ »اإِْذ اأَ�ْصِلَحُة ُمَ

ُعْلٍ�  َوُكلَّ  ُظُن�نًا  َهاِدِمنَي  �ٍن.  ُح�صُ َهْدِم  َعَلى   ِ ِباهللَّ

اإَِل  ِفْكٍر  ُكلَّ  يَن  َوُم�ْصَتاأْ�رِشِ اهلِل،  َمْعِرَفِة  دَّ  �صِ َيْرَتِفُع 

�ِصيِح«. )2كورنثو�س 10: 4 ـ 5(. َطاَعِة امْلَ

فاملعركة يف نطاق روحي، والأ�شلحة املنا�شبة 

هذه  و�شتكون  بال�رصورة.  روحية  هي  خلو�شها 

يف  الرئي�شي  درا�شتنا  مو�شوع  هــي  الأ�شلحة 

»اأ�شلحة   : الكتاب  من  والــرابــع  الثالث  اجلزئني 

الدفاع« و»اأ�شلحة الهجوم«.

من ال�رصوري اأن نعرف اأين تدور املعركة. ويف 

�رصحه لأهداف املعركة وموقعها، ي�شتخدم بول�س 

عدة كلمات هي : »ظنون« اأو »نظريات« )الرتجمة 

اأو  »فكر«  »معرفة«؛  والكاثوليكية(؛  التف�شرية 

»ذهن« )الرتجمة الكاثوليكية(.

تتعلق مبجال  الكلمات جميعها  هذه  اأن  لحظ 

حمدد واحد هو جمال الذهن. من املحتم علينا اأن 

ندرك اأن الذهن هو �شاحة هذه املعركة.

اأذهان  اأ�رص  ال�شيطان حربًا �شاملة بهدف  ي�شن 

الب�رص؛ اإنه يبني ح�شونًا يف الأذهان. وم�شئوليتنا 

الأ�شلحة و�شاحة معـــركةالأ�شلحة و�شاحة معـــركة
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الروحية  اأ�شلحتنا  اأن ن�شتخدم  ـ هي  ـ كممثلني هلل 

اإىل  فكر  كل  م�شتاأ�رصين  النا�س،  اأذهــان  لتحرير 

طاعة امل�شيح، فيالها من مهمة مذهلة!.

اأذهان  يف  احل�شون  بناء  على  ال�شيطان  يعمل 

حق  احل�شون  هــذه  وتــقــاوم  با�شتمرار.  الب�رص 

قبول  من  النا�س  ومتنع  اهلل،  كلمة  وحق  الإجنيل 

ر�شالة الإجنيل.

الكتاب  اإليها  ي�شر  التي  احل�شون  هــي  مــا 

املقد�س؟ اأقرتح عبارتني ت�شفان نوعية احل�شون 

واملفاهيم  امل�شبقة،  الأحكام  النا�س:  اأذهــان  يف 

امُل�شبقة. فاحلكم امُل�شبق يت�شمن اأن ترف�س ما لي�س 

لك فيه راأي؛ فما ل تعرفه خطاأ بالتاأكيد، وما مل 

هذا  كان  فاإن  وخطر.  مرفو�س  اأوًل  اأنت  به  تفكر 

هو  فاإمنا  النا�س،  من  جماعة  عند  وارداً  الأ�شلوب 

وارد عند املتدينني؛ فكل ما مل ي�شمعه املتدينون، 

ينظرون اإليه مبنظار اخلوف وال�شك ال�شديدين.

امل�شبقة  الأحكام  على  الأخــرى  الأمثلة  ومن 

تربكني  »ل  ال�شاخرة:  العبارة  هذه  تت�شمنه  ما 

فعندما  الأمـــر!«  وانتهى  قــررت  فلقد  باحلقائق، 

قدٍر  لأي  ميكن  ل  م�شبقًا،  ما  �شيئًا  اإن�شان  يقرر 

ل  فكره؛  تغر  اأن  واملنطق  والدلئل  احلقائق  من 

ميكن اإل لالأ�شلحة الروحية اأن تهدم تلك احل�شون. 

وين�شاق النا�س وراء املفاهيم والأحكام امُل�شبقة، 

مما يقود يف الأغلب اإىل دمارهم. 

فيما يلي مثال من الواقع كان له وقع خا�س 

، رمبا لأنني من خلفية اإجنليزية:
َّ
علي

الأ�شلحة و�شاحة معـــركةالأ�شلحة و�شاحة معـــركة
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حرب  يف  الأمريكان  �شد  الإجنليز  حــارب  لقد 

عن  الإجنليزي  املفهوم  وكــان  الأمريكية،  الثورة 

وامل�شر  امللون،  الع�شكري  اللبا�س  يت�شمن  احلرب 

الطبول.  اإيقاع  على  املعركة  اإىل  املنظم  الع�شكري 

الأ�شجار  يف  يختبئون  الثورة   قنَّا�شو  كان  بينما 

وامل�شتنقعات، وي�شطادون اجلنود الإجنليز ب�شهولة 

انتحاراً  هذا  نعترب  وقد  اأحــد.  يراهم  اأن  دون  ومن 

ع�شكريًا مبعاير اليوم، لكن الإجنليز يف ذلك الوقت 

التي  غر  بطريقٍة  القتال  لي�شتوعبوا  يكونوا  مل 

امُل�شبقة،  املفاهيم  من  ح�شنًا  هذا  كان  يعرفونها. 

وقد ت�شبب مبقتل اآلف اجلنود الإجنليز. هذا مثال عن 

اأحكامهم  النا�س نحو دمارهم ب�شبب  انحدار  كيفية 

الذهنية امُل�شبقة.

التي  امُل�شبقة  الأحكام  اأخرى على  اأمثلة  هناك 

الدينية،  البدع  النا�س، منها:  اأذهان  ت�شتحوذ على 

العرقية.  والتحيزات  ال�شيا�شية،  الأيديولوجيات 

وجند لهذه احل�شون مكانًا بني املوؤمنني اأنف�شهم.

وقد  اأفريقيا،  جنوب  يف  مــدة  قبل  اأعــظ  كنت 

الريا�شات  مو�شوع  يف  اأحتـــدث  اأن  مني  ُطلب 

اأتاأمل  كنت  وبينما  الروحية.  واحلرب  ال�شيطانية 

يف هذا املو�شوع، ك�شف يل الرب عن هوية الروح 

ال�رصير املهيمن على جنوب اأفريقيا، اإنه التع�شب، 

بوجهة  يتم�شك  الــذي  الإن�شان   « هو  واملتع�شب 

نظر معينة اأو عقيدٍة ما ب�رصف النظر عن املنطق. 

كبرة  اأهمية  الــراأي،  ذلك  اأو  العقيدة،  تلك  ويويل 

الأ�شلحة و�شاحة معـــركةالأ�شلحة و�شاحة معـــركة
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التع�شب  يكون  ما  وكثراً  معه.«  يتنا�شب  وثقاًل 

ح�شنًا يبنيه ال�شيطان يف اأذهان النا�س.

بعد عظتي تلك، جاء اأحد اخلدام املولودين يف 

جنوب اأفريقيا، والذي يعرف البلد جيداً، وقال يل: 

لقد  اأفريقيا،  جنوب  مل�شكلة  و�شف  اأف�شل  »هــذا 

اأف�شدها التع�شب و�شوهها، �شواء كان ذلك دينيًا اأو 

عرقيًا اأو طائفيًا.«

ويت�شف اأفراد ال�شعب يف جنوب اأفريقيا بروح 

البتهاج وال�رصور ب�شكل مميز، اإل اأنهم ماأ�شورون 

يف ح�شن التع�شب ـ ول اأق�شد اأن النا�س يف جنوب 

اأفريقيا خمتلفون عن باقي النا�س، لكنهم يعانون 

يف  نقراأ  بهم.  خا�س  وطابع  نوع  ذي  ح�شن  من 

)2كورنثو�س 4: 4(:

�ؤِْمِننَي،  ْهِر َقْد اأَْعَمى اأَْذَهاَن َغرْيِ امْلُ »... اإَِلُه َهَذا الدَّ

ِذي ُهَ�  �ِصيِح، الَّ ِد امْلَ يِل َمْ يَء َلُهْم اإَِناَرُة اإِْنِ ِلَئالَّ ُت�صِ

�َرُة اهلِل.« �صُ

الإن�شان،  ذهن  اإىل عمى  يوؤدي  ما  احل�شن هو 

يكون  وعندما  قلبه.  يف  الإجنيل  نور  ي�رصق  لئال 

الإن�شان يف هذه احلالة، من العبث بل من اخلطورة 

اأن تلجاأ معه اإىل اجلدال. فكلما جادلته اأكرث، كلما 

ازداد مت�شكًا باأخطائه اأما الطريقة الوحيدة لتحرير 

مثل ذلك الإن�شان، فهي ا�شتخدام اأ�شلحتنا الروحية 

لهدم احل�شون يف ذهنه.

الأ�شلحة و�شاحة معـــركةالأ�شلحة و�شاحة معـــركة
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الف�صـل اخلام�س

اأ�شا�س انت�شارنا

الأهمية  بالغة  فريدة  حقيقة  الآن  �شاأ�رصح 

ينبغي اأن نعرفها جميعًا لكي ن�شمن انت�شارنا يف 

حربنا الروحية، يف )كولو�شي 2: 13 ـ 15(، ي�شف 

موت  خالل  من  كموؤمنني  لنا  اهلل  عمله  ما  بول�س 

امل�شيح على ال�شليب من اأجلنا:

َج�َصِدُكْم،  َوَغَلِف  َطاَيا  اخْلَ ِف  اأَْمَ�اتًا  ُكْنُتْم  »َواإِْذ 

ا  َمَ اإِْذ  َطاَيا،  اخْلَ ِبَجِميِع  َلُكْم  ُم�َصاِمًا  َمَعُه،  اأَْحَياُكْم 

َلَنا،  ّداً  �صِ َكاَن  ِذي  الَّ اْلَفَراِئ�ِس،  ِف  َعَلْيَنا  ِذي  الَّ كَّ  ال�صَّ

َد  َجرَّ اإِْذ  ِليِب،  ِبال�صَّ اُه  اإِيَّ راً  ُم�َصمِّ اْلَ��َصِط  ِمَن  َرَفَعُه  َوَقْد 

اَلِطنَي اأَ�ْصَهَرُهْم ِجَهاراً، َظاِفراً ِبِهْم ِفيِه.« الرَِّيا�َصاِت َوال�صَّ

الأ�شلحة و�شاحة معـــركةالأ�شلحة و�شاحة معـــركة
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غاية  يف  ال�شيطان  اأن  اإىل  اأوًل  اأنبهك  دعني 

احلقيقة؛  هــذه  اإدراك  من  منعك  على  الت�شميم 

لأنها  فهمها،  من  املوؤمنني  كل  مينع  اأن  يريد  اإنه 

ما  هي  العظمى  املهمة  واحلقيقة  هزميته.  مفتاح 

يلي: هزم امل�شيح ال�شيطان بالفعل؛ هزمه هو وكل 

قواته ال�رصيرة، ونزع �شلطانه كليًا واإىل الأبد. فاإذا 

مل تتذكر �شيئًا اآخر، تذكر اأن امل�شيح هزم ال�شيطان 

وبدمه  مبوته  امل�شيح  ذلــك  حقق  وقــد  بالفعل. 

امل�شفوك وبقيامته الظافرة. 

اأن نعرف  ولكي نفهم كيف حتقق ذلك، ينبغي 

�شالح ال�شيطان الأ�شا�شي �شدنا، وهو �شالح الذنب. 

نقراأ يف )روؤيا 12: 10( ما يلي:

َماِء: »الآَن  ْ�تًا َعِظيمًا َقاِئاًل ِف ال�صَّ »َو�َصِمْعُت �صَ

اَر َخاَل�ُس اإَِلِهَنا َوُقْدَرُتُه َوُمْلُكُه َو�ُصْلَطاُن َم�ِصيِحِه،  �صَ

َكاَن  ِذي  الَّ اإِْخَ�ِتَنا  َعَلى  �ْصَتِكي  امْلُ ُطِرَح  َقْد  ــُه  لأَنَّ

َلِهَنا َنَهاراً َوَلْياًل.«  َي�ْصَتِكي َعَلْيِهْم اأََماَم اإِ

من هو »امل�شتكي على الإخوة؟« نعلم اأنه ال�شيطان. 

حم�رص  دخول  على  ال�شيطان  قدرة  �شابقًا  بينت  لقد 

ي�شتكي  اأن  هو  الأ�شا�شي  عمله  اأن  اإىل  واأ�ــرصت  اهلل، 

علينا نحن املوؤمنني يف ي�شوع.

ملاذا ي�شتكي ال�شيطان علينا؟ ما هو هدفه؟ ميكن 

تلخي�س الإجابة يف عبارة ب�شيطة واحدة:

لكي يقودنا اإىل ال�شعور بالذنب. فما من طريق 

اإىل هزمية ال�شيطان، مادام قادراً على بعث ال�شعور 

ال�شعور بالذنب هو مفتاح هزميتنا،  بالذنب فينا. 

والرب مفتاح النت�شار.

اأ�شــــا�س انت�شـارنااأ�شــــا�س انت�شـارنا
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م�شكلة  مع  ـ  ال�شليب  على  ـ  اهلل  تعامل  لقـد 

ال�شعور بالذنب ببعديهـا فـي املا�شـي وامل�شـتقبل. 

وقـد وفـر اهلل عالجًا كاماًل ي�شمل هذين البعدين. كيف 

تعامل اهلل مع املا�شي؟ نقراأ من )كولو�شي 2: 13(:

َطاَيا«. »... ُم�َصاِمًا َلُكْم ِبَجِميِع اخْلَ

اهلل  غفران  ننال  اأن  الآن  لنا  ممكنًا  �شار  لقد 

كان  امل�شيح  موت  اأن  اإذ  ال�شالفة،  خطاينا  جلميع 

امل�شيح  ي�شوع  مات  نعم،  عدالته.  لتتميم  كافيًا 

ــرة  اأج ودفـــع  ذنوبنا  حمل  عــنــا؛  ونـــاب  لأجلنا 

خطايانا، ف�شار ممكنًا هلل اأن يغفر كل ما اقرتفناه 

من خطايا من دون اأن يتعار�س ذلك مع عدالته، 

فاأول ما ينبغي اأن نفهمه هو اأن خطايانا ال�شالفة 

جميعها قد ُغفرت بغ�س النظر عن كرثتها ومقدار 

اإمياننا يف  خطورتها، وقد مت ذلك عندما و�شعنا 

امل�شيح.  ثم اإن اهلل قد وفر عالجًا للم�شتقبل اأي�شًا، 

كما نرى يف )كولو�شي 2: 14(:

ِذي  ِذي َعَلْيَنا ِف اْلَفَراِئ�ِس، الَّ كَّ الَّ ا ال�صَّ »اإِْذ َمَ

اُه  اإِيَّ راً  ُم�َصمِّ اْلَ��َصِط  ِمَن  َرَفَعُه  َوَقْد  َلَنا،  ّداً  �صِ َكاَن 

ِليِب«. ِبال�صَّ

اأما »ال�شك« اأو »القانون املكتوب« فهو نامو�س 

على  مو�شى  نامو�س  ي�شوع  اأبــطــل  لقد  مو�شى. 

ْطلبًا من متطلبات 
َ
ال�شليب؛ اأبطله من جهة كونه م

نوال الرب. فلو اأن نامو�س مو�شى ما يزال مطلبًا من 

متطلبات نوال الرب، لكنا معر�شني دائمًا لأن نكون 

مذنبني اأمام اهلل، حتى لو ك�رصنا اأ�شغر الو�شايا. 

كمطلب  طريقنا  من  النامو�س  انزاح  وبعدما  لكن، 

اأ�شــــا�س انت�شـارنااأ�شــــا�س انت�شـارنا
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من  اأحـــراراً  نحيا  لكي  املجال  اهلل  لنا  وفر  للرب، 

الذنوب ومن ال�شعور بالذنب، ذلك اأن اإمياننا ُح�شب 

لنا براً.

العهد  من  مرتابطني  مقطعني  بعد  فيما  نقراأ 

اجلديد، اأما الأول فهو )رومية 10: 4(:

ِلُكلِّ  ِلْلِبِّ  �ِصيُح  امْلَ  :
َ
ِهي اُم��ِس  النَّ  

k
َغاَيَة »لأَنَّ 

َمْن ُي�ؤِْمُن.« 

هو  لي�س  فامل�شيح  جـــداً.  مهم  ت�رصيح  هــذا 

»نهاية« النامو�س من حيث اأنه جزء من كلمة اهلل، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»نهاية«  و  »هــدف«  مبعنيني،  »غاية«  الكلمة  تاأتي  غاية:   k

من  ملزيد  هنا.  املوؤلف  اإليه  ي�شر  الــذي  هو  الأخــر  واملعنى 

)اأ�ش�س  كتاب  من  ع�رص  اخلام�س  الف�شل  اآخر  راجع  التو�شيح، 

الإميان ـ دليل املوؤمن املمتلئ بالروح(.

 من تاريخ اإ�رصائيل، لكنه )نهاية( النامو�س 
ٌ
اأو جزء

من حيث كونه مطلبًا من متطلبات حتقيق الربِّ. فال 

فرق بني يهودي واأممي، كاثوليكي وبروت�شتانتي؛ 

جميعنا غر مطالبني بحفظ النامو�س لنوال الربِّ.

اأما املقطع الآخر فهو )2كورنثو�س 5: 21(:

ًة لأَْجِلَنا،  ًة، َخِطيَّ ِذي َلْ َيْعِرْف َخِطيَّ ُه َجَعَل الَّ »اأَنَّ

رَي َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيِه.«  ِلَن�صِ

اأما املقطع الآخر فهو )2كورنثو�س 5: 21(:

ًة لأَْجِلَنا،  ًة، َخِطيَّ ِذي َلْ َيْعِرْف َخِطيَّ ُه َجَعَل الَّ »اأَنَّ

رَي َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيِه.«  ِلَن�صِ

هذه هي املبادلة الإلهية: �شار امل�شيح خطية 

مت�شكنا  فاإن  بربه.  اأبــراراً  نحن  لن�شر  بخطيتنا، 

اأ�شــــا�س انت�شـارنااأ�شــــا�س انت�شـارنا
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بهذه احلقيقة )اأننا اأبرار برب امل�شيح(، ل يعود اإبلي�س 

قادراً على ربطنا بال�شعور بالذنب فيما بعد. وهكذا 

جرد  نعم،  الرئي�س.  �شالحه  من  ال�شيطان  يتجرد 

لقد  الروحية؛  وال�شالطني  الريا�شات  مبوته  ي�شوع 

نزع �شالحها الأ�شا�شي �شدنا.

انت�شار  يتحقق  كيف  لك  اأُبني  اأن  اأريد  والآن   

امل�شيح من خاللنا. لقد �شبق لنا وراأينا الت�رصيح 

َد  اإْذ َجرَّ بانت�شار امل�شيح يف )كولو�شي 2: 15(: »ِ 

ِبِهْم  َظاِفراً  ِجَهاراً،  اأَ�ْصَهَرُهْم  اَلِطنَي  َوال�صَّ الرَِّيا�َصاِت 

{وتلقى الرتجمة التالية مزيداً من ال�شوء  ِفيِه.« 

على ال�شورة التي تت�شمنها هذه الكلمات: »وجرد 

يف  �شرهم  اإذ  و�شهرهم  وال�شالطني،  الريا�شات 

موكبه« )ترجمة فاخوري البول�شي(}.

فالظفر هنا لي�س هو اأن ي�شوع قد ك�شب املعركة 

لنف�شه، بل هو احتفال واإظهار للن�رص. فبموته على 

على  انت�رص  اأنه  كله  للكون  ي�شوع  اأظهر  ال�شليب، 

مملكة ال�شيطان. لكن ي�شوع مل يك�شب هذا النت�شار 

اإليه. فخطة اهلل تت�شمن اأن  لنف�شه، لأنه ل يحتاج 

نحن.  خاللنا  من  يظهر  واأن  النت�شار  هذا  ُيعلن 

الأعداد  اأحب  من  )وهو   )14  :2 )2كورنثو�س  يف 

( يقول بول�س: الكتابية اإيلَّ

ِتِه  ِذي َيُق�ُدَنا ِف َمْ�ِكِب ُن�رْشَ ِ الَّ »َوَلِكْن �ُصْكراً هلِلَّ

�ِصيِح ُكلَّ ِحنٍي، َوُيْظِهُر ِبَنا َراِئَحَة َمْعِرَفِتِه ِف  ِف امْلَ

ُكلِّ َمَكاٍن.«

ِ«. فال  هلِلَّ ول عجب يف اأن يقول بول�س: » �ُشْكراً 

التي  الر�شالة  اأدركــت  لو  اهلل  ت�شكر  اأن  اإل  ميكنك 
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�������� ������� .indd 8634.indd   58-59 8/11/08   8:42:48 PM



60

امل�سارعة الروحية / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثانية 8634

61

امل�سارعة الروحية / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثانية 8634

تت�شمنها كلمات )2كورنثو�س 2: 14(. اإنها تعني 

غلبة  يف  ن�شرتك  اأن  با�شتمرار  لنا  ي�شمح  اهلل  اأن 

امل�شيح على مملكة ال�شيطان. واأمامنا هنا عبارتان 

�شاملتان: » ُكلَّ ِحنٍي«، و » ِف ُكلِّ َمَكاٍن.«؛ فلي�س 

هناك زماٌن اأو مكان ل ن�شتطيع فيه اأن ن�شرتك مع 

امل�شيح فعليًا غلبته على مملكة ال�شيطان.

يعلن  حيث   )20 ـ   18  :28 )متى  اإىل  والآن   

امل�شيح قائاًل:

ُكلُّ  اإَِلَّ  »ُدِفَع  َقاِئاًل:  َمُهْم  َوَكلَّ َي�ُص�ُع  َم  »َفَتَقدَّ

َماِء َوَعَلى الأَْر�ِس، َفاْذَهُب�ا َوَتْلِمُذوا  �ُصْلَطاٍن ِف ال�صَّ

َوالرُّوِح  َواِلْبِن  الآِب  ِبا�ْصِم  ُدوُهْم  َوَعمِّ  ، َمِ
الأُ َجِميَع 

ْيُتُكْم  اأَْو�صَ َما  َجِميَع  َيْحَفُظ�ا  اأَْن  َوَعلُِّم�ُهْم  اْلُقُد�ِس. 

ْهِر«. اِء الدَّ اِم اإَِل اْنِق�صَ يَّ
ِبِه. َوَها اأََنا َمَعُكْم ُكلَّ الأَ

ال�شيطان  من  ال�شلطان  انتزع  اإنه  ي�شوع  يقول 

مبوته على ال�شليب، وقد دفع اإليه الآب كل �شلطان 

»َفاْذَهُب�ا  يقول:  ثم  الأر�ــس.  وعلى  ال�شماء  يف 

 .»... َمِ
َوَتْلِمُذوا َجِميَع الأُ

ما هي دللة حرف الفاء يف الكلمة »فاذهبوا«؟ 

فاذهبوا  ال�شلطان،  اأنا  ك�شبت  »لقد  ي�شوع:  يقول 

وا�شتخدموه؛ اذهبوا واأظهروا انت�شاري هذا للعامل 

كله، وذلك باأن تتمموا اإر�شاليتي.«

بخ�شو�س  حقائق  ثالث  اأو�شح  اأن  الآن  اأود 

انت�شار ي�شوع:

يف  جربه  عندما  ال�شيطان  ي�شوع  هــزم  اأوًل: 

الربية؛ هزمه بالنيابة عن نف�شه، اإذ واجهه وقاوم 

جتربته وغلبه.
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ال�شليب  على  ال�شيطان  ي�شوع  هــزم  ثانيًا: 

بالنيابة عنا، ل من اأجله هو؛ مل يكن هو حمتاجًا 

لكنه  اأ�شاًل،  لأنه كان منت�رصاً  النت�شار  ذلك  اإىل 

من  جرده  لقد  عدونا،  وهزم  عنا  بالنيابة  انت�رص 

انت�شار  موكب  يف  به  و�شهر  وال�شلطان،  ال�شالح 

علني، وكل هذا من اأجلنا.

انت�شار  تفعيل  هي  الآن  م�شئوليتنا  ثالثًا: 

امل�شيح واإظهاره.

ِتِه  ِذي َيُق�ُدَنا ِف َمْ�ِكِب ُن�رْشَ ِ الَّ   »َوَلِكْن �ُصْكراً هلِلَّ

�ِصيِح ُكلَّ ِحنٍي، َوُيْظِهُر ِبَنا َراِئَحَة َمْعِرَفِتِه ِف  ِف امْلَ

ُكلِّ َمَكاٍن.« )2كورنثو�س 2: 14(.

تذكر، لقد جعل امل�شيح النت�شار يف متناولنا 

»كل حني« و »يف كل مكان«.

اجلزء الثاين

اأ�سلحة الدفاع

اأ�شــــا�س انت�شـارنااأ�شــــا�س انت�شـارنا
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الف�صـل ال�صاد�س

�شالح الّله الكامل

مللكوت  كممثلني  ـ  اأننا  �شابقًا  بينت  قد  كنت 

�شاملة �شد  اأنف�شنا منخرطني يف حرب  ـ جند  اهلل 

من  تتكون  مملكة  وهي  املنظمة،  ال�شيطان  مملكة 

يف  مقرها  اأج�شاد  بال  �رصيرة  روحية  كائنات 

ال�شماء الثانية.

الب�رصي؛  الذهن  فهي  املعركة  هذه  �شاحة  اأما 

والأحكام  ال�شك  ح�شون  ال�شيطان  يبني  حيث 

امُل�شبقة لكي مينع الإن�شان من قبول حق الإجنيل. 

هذه  وهــدم  حتطيم  مهمة  اإلينا  اهلل  اأوكـــل  وقــد 

احل�شون الذهنية، وهذا يت�شمن حترير النا�س من 

اأ�شــــا�س انت�شـارنااأ�شــــا�س انت�شـارنا
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طاعة  اإىل  ـ  ذلك  بعد  ـ  وقيادتهم  ال�شيطان،  خداع 

امل�شيح واخل�شوع له. لكن قدرتنا على اإجناز هذه 

املهمة تتوقف على عاملني اأ�شا�شيني:

اهلل،  كلمة  تعلنها  التي  احلقيقة  ندرك  اأن  اأوًل: 

اأن ي�شوع غلب ال�شيطان على ال�شليب نيابة  وهي 

ل ذلك النت�شار  عنا. اإن م�شئوليتنا الآن هي اأن ُنفعِّ

الذي حققه ي�شوع واأن نظهره. 

ثانيًا: اأن ن�شتخدم الأ�شلحة الروحية ال�رصورية 

الأ�شلحة  هــذه  وتنح�رص  اهلل.  لنا  وفرها  والتي 

الدفاع،  اأ�شلحة  رئي�شتني:  قائمتني  يف  الروحية 

واأ�شلحة الهجوم. نتحدث يف هذا اجلزء من الكتاب 

عن القائمة الأوىل )اأ�شلحة الدفاع(.

ونعتمد يف درا�شتنا هذه على )اأف�ش�س 6: 10 ـ 17(:

ِتِه.  ِة ُق�َّ وا ِف الرَّبِّ َوِف �ِصدَّ »اأَِخرياً َيا اإِْخَ�ِتي َتَق�ُّ

دَّ   َتْقِدُروا اأَْن َتْثُبُت�ا �صِ
ْ
اْلَب�ُص�ا �ِصاَلَح اهلِل اْلَكاِمَل ِلَكي

ٍم،  اَرَعَتَنا َلْي�َصْت َمَع َدٍم َوحَلْ َمَكاِيِد اإِْبِلي�َس. َفاإِنَّ ُم�صَ

 ، اْلَعاَلِ ُوَلِة  َمَع  اَلِطنِي،  ال�صَّ َمَع  الرُّوؤَ�َصاِء،  َمَع  َبْل 

ِة ِف  ِّ الرُّوِحيَّ ْهِر، َمَع اأَْجَناِد ال�رشَّ َعَلى ُظْلَمِة َهَذا الدَّ

اِت. ِمْن اأَْجِل َذِلَك اْحِمُل�ا �ِصاَلَح اهلِل اْلَكاِمَل  َماِويَّ ال�صَّ

َوَبْعَد  ِّيِر،  ال�رشِّ اْلَيْ�ِم  ِف  ُتَقاِوُم�ا  اأَْن  َتْقِدُروا   
ْ
ِلَكي

ْنِطِقنَي  ُمَ َفاْثُبُت�ا  َتْثُبُت�ا.  اأَْن  ٍء 
ْ
�َصي ُكلَّ  ُم�ا  ُتَتمِّ اأَْن 

َوَحاِذيَن  ــِبِّ،  اْل ِدْرَع  َوَلِب�ِصنَي   ، قِّ ِباحْلَ اأَْحَقاَءُكْم 

اَلِم. َحاِمِلنَي َفْ�َق اْلُكلِّ  يِل ال�صَّ ْنِ اأَْرُجَلُكْم ِبا�ْصِتْعَداِد اإِ

َجِميَع  ُتْطِفُئ�ا  اأَْن  َتْقِدُروَن  ِبِه  ِذي  الَّ الإَِياِن،  ُتْر�َس 

اَل�ِس،  اخْلَ ُخ�َذَة  َوُخُذوا  ْلَتِهَبِة.  امْلُ ِّيِر  ال�رشِّ �ِصَهاِم 

الكامـل اهلل  الكامـل�شـالح  اهلل  �شـالح 
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ِذي ُهَ� َكِلَمُة اهلِل.« َو�َصْيَف الرُّوِح الَّ

يف )ع13( من هذا الن�س يقول بول�س: » ِمْن اأَْجِل 

فنحن مدعوون  اْلَكاِمَل...«  اهلِل  �ِصاَلَح  اْحِمُل�ا  َذِلَك 

اإىل حمل �شالح اهلل الكامل. وعندما نقراأ يف الكتاب 

املقد�س عبارة مثل » ِمْن اأَْجِل َذِلَك...«، ينبغي اأن 

نعرف ما هو » َذِلَك« الذي يتحدث عنه. و» َذِلَك« 

 يف هذا الن�س تعود على )ع12( حيث يقول بول�س:

ٍم، َبْل َمَع الرُّوؤَ�َصاِء،  اَرَعَتَنا َلْي�َصْت َمَع َدٍم َوحَلْ  »... ُم�صَ

َهَذا  ُظْلَمِة  َعَلى   ، اْلَعاَلِ ُوَلِة  َمَع  اَلِطنِي،  ال�صَّ َمَع 

اِت.«  َماِويَّ ِة ِف ال�صَّ ِّ الرُّوِحيَّ اأَْجَناِد ال�رشَّ ْهِر، َمَع  الدَّ

فالأننا منخرطون يف هذا ال�رصاع احلا�شم مع قوى 

واجبنا  فمن  ال�شيطان،  مملكة  يف  الروحية  ال�رص 

به  تطالبنا  ما  وهذا  الكامل،  اهلل  �شالح  نلب�س  اأن 

كلمة اهلل. ومن املثر لالنتباه اأن يكرر بول�س هذه 

الدعوة مرتني يف فقرة واحدة، فيقول يف كل من 

العددين )11، 13(: » اْلَب�ُص�ا )اأو احملوا( �ِصاَلَح اهلِل 

اْلَكاِمَل«. من الوا�شح واملوؤكد اأن كلمة اهلل حتثنا 

على حماية اأنف�شنا بوا�شطة �شالح اهلل الكامل.

حلمل  اآخــر  �شببًا  )ع13(  يف  بول�س  ويــقــدم 

اْلَيْ�ِم  ِف  ُتَقاِوُم�ا  اأَْن  َتْقِدُروا   
ْ
ِلَكي  ...« اهلل:  �شالح 

َتْثُبُت�ا.«  اأَْن  ٍء 
ْ
�َصي ُكلَّ  ُم�ا  ُتَتمِّ اأَْن  َوَبْعَد  ِّيِر،  ال�رشِّ

لحظ عبارة »اليوم ال�رصير«. ول اأعتقد اأن يف هذا 

بكارثة  نبوة  اإىل  اأو  العظيمة  ال�شيقة  اإىل  اإ�شارة 

اأعتقد باإمكانية وقوع  اأنني  اآتية على العامل ) مع 

بع�س الكوارث(. لكنني اأرى اأن املق�شود بـ »اليوم 

ال�رصير« هو جتربة �شيواجهها كل موؤمن. اإنه وقٌت 

الكامـل اهلل  الكامـل�شـالح  اهلل  �شـالح 
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ينبغي فيه اأن نواجه قوات ال�رص، وقٌت مُيتحن فيه 

واأنواع  اأ�شكال  كل  �شده  وتطلق  واحد،  كل  اإميان 

املعار�شات.

ل ي�شكك بول�س يف حقيقة حاجتنا اإىل مواجهة 

اليوم ال�رصير، فلي�س هناك خيار يف ذلك ، بل هو 

 حمتم. وكثراً ما اأفكر مَبَثل ي�شوع الذي ي�شف 
ٌ
اأمر

فيه رجلني: اجلاهل بني بيته على الرمل، والعاقل 

وثُبَت  اجلاهل  بيت  ف�شقط  ال�شخر،  بيته على  بني 

ال�شعوبات  الفرق يكمن يف  العاقل. ومل يكن  بيت 

اإىل  تعر�س  فكالهما  البيتان،  لها  تعر�س  التي 

والعوا�شف  واملــطــر  الــريــاح  نف�شه:  المــتــحــان 

والأمطار. لكن الفرق كان يكمن يف الأ�شا�س، انظر 

)متى 7: 24 ـ 27(.

اأننا  اإىل  قريب  اأو  بعيٍد  من  اهلل  كلمة  ت�شر  ل 

»اليوم  نواجه  اأن  لبد  المتحان؛  اإىل  نتعر�س  لن 

ال�رصير«. لذلك، ينبغي اأن نكون م�شتعدين لجتيازه. 

»اْحِمُل�ا  بول�س:  يقول  احلقيقة  هذه  �شوء  وعلى 

�ِصاَلَح اهلِل اْلَكاِمَل.«

اجلي�س  ِزي  من  ال�شورة  هذه  بول�س  ي�شتعر 

الروماين الذي عا�رصه، فيذكر �شت قطع من العتاد 

قائمة  يلي  فيما  عادًة.  الروماين  اجلندي  يلب�شها 

بول�س:

اأوًل: ِمنَطقة احلق.

.
ّ
ثانيًا: درع الرب

ثالثًا: حذاء ا�شتعداد الإجنيل.

الكامـل اهلل  الكامـل�شـالح  اهلل  �شـالح 
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رابعًا: تر�س الإميان.

خام�صًا: خوذة اخلال�س.

�صاد�صًا: �شيف الروح.

لها 
ْ
حني تتاأمل يف هذه الأ�شلحة، تدرك اأن َحم

ن لك احلماية من اأعلى راأ�شك اإىل اأخم�س 
ِّ
جميعًا يوؤم

لظهرك!  حماية  فال  واحــد!  ا�شتثناء  مع  قدميك، 

و�شنغطي هذه النقطة يف نهاية هذا اجلزء.

الف�صـل ال�صابع

ِمنطَقة احلــق

يحتاج  فلماذا  احلق،  ِمنطَقة  هو  الأ�شلحة  اأول 

�شالحه؟  من  كجزء  املنطقة  اإىل  الروماين  اجلندي 

الوقت  ذلك  يف  والن�شاء  الرجال  األب�شة  اأن  تذكر، 

اإىل  ت�شل  مرخية  طويلة  اأثــواب  عن  عبارة  كانت 

فكان  الروماين  اجلندي  اأما  الأقل.  على  الركبتني 

�شده  رداء طويل ميكن  وهو   )Tunic( الُتِنك  يلب�س 

بحزام حول اخل�رص، فعندما كان اجلندي الروماين 

ُيكلَّف مبهمة تتطلب الن�شاط واحلركة، كالقتال اأو 

اأن يجد حاًل  لأمٍر ما، كان عليه  ال�شالح  ا�شتخدام 
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لردائه املن�شدل. فاإن مل يفعل، اأعاقت اأطراُف الرداء 

حركته، ومنعته من ا�شتخدام �شالحه بفعالية.

ي�شد  اأن  هو  اجلندي  يفعله  اأن  ينبغي  ما  فاأول 

من  رداءه  متنع  بطريقٍة  خ�رصه  حــول  امِلنطَقة 

كان  ذلك.  بعد  حركته  يعيق  فال  ال�شائبة،  احلركة 

هذا اإجراًء �رصوريًا  واأ�شا�شًا لكل خطوة تليه. لذلك 

يذكر بول�س ِمنَطقة احلق قبل اأي �شيء اآخر.

وكثراً ما يتحدث الكتاب املقد�س عن الرجل الذي 

ق حقويه«، فما الذي تعنيه هذه العبارة؟ »ينطِّ

يقول بول�س اإن احلق هو امِلنَطقة  بالن�شبة اإليه، ول 

اأعتقد اأن املق�شود باحلق هنا هو احلقائق الالهوتية، 

بل هو احلق يف �شلوكنا اليومي، وذلك يت�شمن ال�شدق 

والأمانة والإخال�س والنفتاح وال�رصاحة.

ب�شبب  والرياء  باخلجل  كواهلنا  ُنثِقل  ما  كثراً 

ميلنا اإىل التدين، نقول ما ل نعني، لكننا نقوله على 

مملئون  اإننا  ح�شنًا.  انطباعًا  يعطي  لأنــه  حال  اأيــة 

بالأكلي�شيهات )وتعني هنا ال�شيغ الكالمية اجلاهزة( 

ير�شي  لأنه  ل  الكثر  نفعل  املخل�شة.  غر  الدينية 

ير�شي  لأنه  لكن  حقًا،  نفعله  اأن  نريد  لأننا  اأو  اهلل 

الآخرين. ولكل جماعة متدينة اأكلي�شيهاتها اخلا�شة، 

كان تقول: »ي�شوع �شي�شاعدك يا اأخي.« ول يكون هذا 

اأحيانًا اإل حماولة للتمل�س، اإذ تكون احلاجة اإىل اأن 

ت�شاعد اأنت اأخاك ل اأن ي�شاعده ي�شوع.

وي�شبه هذا النوع من الكالم الديني رداًء �شائبًا 

اهلل.  يطلبه  ما  يعيق حركتنا، ومينعنا من حتقيق 

اأن نكون موؤمنني ن�شيطني فعالني  اإنه يعيقنا عن 

احلــــــــــق احلــــــــــقِمنطــَقة  ِمنطــَقة 
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كما يعيقنا عن ا�شتخدام اأ�شلحتنا الأخرى.

اإذاً، نحن مطالبون اأول كل �شيء اأن نلب�س ِمنَطقة 

والرياء،  اخلجل  من  نتخل�س  اأن  ينبغي  احلــق؛ 

الأقوال  وعن  الدينية  الأكلي�شيهات  عن  مرتفعني 

والأفعال التي ل نعنيها.

 وكثراً ما يكون احلق موؤملًا. ينبغي اأن يرى النا�س 

خلف  تختبئ  كنت  رمبا  اأنــت.  املوؤمنني  من  نــوٍع  اأي 

مواجهة  يف  اأنت  والآن  الوقت،  كل  التدين  من  حاجز 

احلاجة امللحة اإىل احلق الفعلي والنفتاح وال�رصاحة.

حول  جيداً  وت�شدها  امِلنَطقة  ت�شع  اأن  ينبغي    

خ�رصك، فال تعود اأطراف الرداء، من اخلجل والتدين 

يف  ال�شر  عن  اإيــاك  معيقة  حولك،  متدلية  الكاذب 

طريق اإرادة اهلل.

الف�صـل الثامن

ِدرع الرب

الدرع يف اللبا�س الع�شكري الروماين، يعملـ  اأوًل 

وقبل كل �شيء على حماية ع�شو فائق الأهمية يف 

ج�شم الإن�شان، األ وهو القلب. وي�شر الكتاب اإىل ما 

اأهمية فائقة يف حياتنا كما  يحظى به القلب من 

توؤكد كلمات �شليمان يف )اأمثال 4: 23(: »َفْ�َق ُكلِّ 

َياِة.«   اِرَج احْلَ ٍظ اْحَفْظ َقْلَبَك لأَنَّ ِمْنُه َمَ فُّ َتَ

مدة  اأفريقيا(  �رصق  )يف  كينيا  يف  ُمعلمًا  عملت 

خم�س �شنوات، تعرفت خاللها على عدد من القبائل 

على  راأيــت  ما،  ويومًا  لغاتهم.  من  �شيئًا  وتعلمت 
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حائٍط يف مبنى �شكن الطالب كلمات )اأمثال 4: 23( 

لنف�شـي  فرتجمتها  املاراجـوليا،  بلغـة  مكتوبـة 

احلني.  ذلك  منذ  الرتجمة  تلك  اأن�س  ومل  حرفـيًا، 

»احر�س قلبك بكل قوتك، لأن كل ما يف احلياة من 

اأ�شياء ينبع منه.«

بال  حياتك  م�شار  النهاية  يف  يحدد  قلبك  يف  ما 

ال�رصوري  من  �رصاً.  اأم  امل�شار  ذلك  كان  خراً  �شك، 

ال�رص.  اأنواع  كل  من  ونحميها  قلوبنا  نحفظ  اأن  جداً 

ويتحدث بول�س عن درع الرّب ك�شمانة حلماية القلب.

الآن: »ما املق�شود  الذي يطرح نف�شه  وال�شوؤال 

 يف هذا ال�شياق؟«، والواقع اأن بول�س يتحدث 
ّ
بالرب

ـــدرع يف ر�ــشــالــة اأخــــرى، حيث يــقــول يف  عــن ال

)1ت�شالونيكي 5: 8(:

َلِب�ِصنَي  ُح  َفْلَن�صْ َنَهاٍر،  ِمْن  ِذيَن  الَّ َنْحُن  ا  مَّ
»َواأَ

ِة،...« َحبَّ ِدْرَع الإَِياِن َوامْلَ

اأخرى؛  نظر  وجهة  من  هنا  الــدرع  بول�س  ي�شف 

هاتني  وبو�شع  واملحبة«.  الإميان  »درع  يدعوه  اإنه 

الت�شميتني معًا: »درع البّ« و»درع الإيان واملحبة«، 

بر  لي�س  اإنــه  بول�س،  يق�شده  الــذي  الــرّب  نوعية  نفهم 

الأعمال، اأو بر اأي نامو�س اأو �رصيعة دينية، بل هو الربُّ 

الذي يتحقق بالإميان فقط.

الرب يف  النوع من  هذا  بول�س عن  يتحدث  كما 

)فيلبي 3: 9( اأي�شًا فيقول:

ِذي  »َواأُوَجَد ِفيِه اأي يف امل�شيح، َوَلْي�َس ِل ِبرِّي الَّ

ِذي  الَّ اْلِبُّ  �ِصيِح،  امْلَ ِباإَِياِن  ِذي  الَّ َبِل  اُم��ِس،  النَّ ِمَن 

ِمَن اهلِل ِبالإَِياِن.«

ِدرع البــــــــــــــــــــرِدرع البــــــــــــــــــــر
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الرب معًا،  بول�س هنا نوعني من  الر�شول  ي�شع 

يتحدث اأوًل عن بره ال�شخ�شي الذي يف النامو�س، 

. وكبديل، يذكر بول�س 
ّ
الرب ويوؤكد عدم كفاية ذلك 

الرب الذي من اهلل، والذي يتحقق بناًء على الإميان. 

 الذي يق�شده عندما يتحدث عن درع 
ّ
هذا هو الرب

 الذي يحمي القلب.
ّ
الرب

فاإن  ال�شخ�شي،  نا 
ّ
بر من  درعــًا  نلب�س  كنا  اإن 

قلوبنا تكون عر�شًة للدمار اأمام هجمات ال�شيطان 

من  النوع  ذلك  يف  كثرة  �شعٍف  نقاط  يجد  الذي 

ن�شع  اأن  هو  واحلل  القلب.  اإىل  منها  فينفذ   ،
ّ
الــرب

 امل�شيح ل من برنا ال�شخ�شي. نقراأ من 
ّ
درعًا من بر

)2كورنثو�س 5: 21(:

ًة،  َخِطيَّ َيْعِرْف  َلْ  ِذي  الَّ َجَعَل  اهلل(  )اأي  ــُه  »لأَنَّ

يف  )اأي  ِفيِه  اهلِل  ِبرَّ  َنْحُن  رَي  ِلَن�صِ لأَْجِلَنا،  ًة  َخِطيَّ

امل�شيح(«.

اهلل،  كلمة  اإعــالن  على  بناًء  نوؤمن،  اأن  ينبغي 

اهلل«  عند  ــراراً  اأب »�رصنا  {اأي  اهلل   
ّ
بر �رصنا  اأننا 

هو  هذا  امل�شرتكة(}.  اجلديدة،  العربية  )الرتجمة 

واحلياة  القلب  حماية  على  القادر  الوحيد  الدرع 

الة. بطريقة فعَّ

 الذي يركز عليه بول�س 
ّ
ول ياأتي هذا النوع من الرب

اإل بالإميان؛ لذلك، هو درع الإميان واملحبة. ول 

جمال لتحقيق هذا الرب باأية طريقة اأخرى.

ناأتي الآن اإىل �شالة ي�شوع من اأجل بطر�س يف 

ال�شالة  توؤثر هذه  ال�شلب، وكم  �شبقت  التي  الليلة 

ِدرع البــــــــــــــــــــرِدرع البــــــــــــــــــــر
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ي�شوع  حذر  فعندما  دائمًا،  اأعماقي  وحُتــرك  بي 

يف  جند  الليلة،  تلك  يف  �شينكره  اأنــه  من  بطر�س 

�شياق ذلك التحذير قوله لبطر�س: »...َوَلِكنِّي َطَلْبُت 

لِّ ي�شوع بهدف  ِمْن اأَْجِلَك...« )لوقا 22: 32(. مل ُي�شَ

منع بطر�س من خيانته، لكنه �شلى �شالة خمتلفة، 

عونًا  تكون  اأن  ميكن  التي  الوحيدة  الطلبة  وهي 

لبطر�س. قال ي�شوع يف )لوقا 22: 31 ـ 32(:

ْيَطاُن  : »�ِصْمَعاُن �ِصْمَعاُن، ُهَ�َذا ال�صَّ »َوَقاَل الرَّبُّ

ِمْن  َطَلْبُت  َوَلِكنِّي  ْنَطِة!  َكاحْلِ ُيَغْرِبَلُكْم   
ْ
ِلَكي َطَلَبُكْم 

 َل َيْفَنى اإَِياُنَك...«
ْ
اأَْجِلَك ِلَكي

 َل َيْفَنى اإَِياُنَك.«، فرغم 
ْ
لحظ العبارة: » ِلَكي

اأن بطر�س كان يف طريقه اإىل اإنكار ي�شوع ُمظهراً 

كم هو �شعيف وجبان، مازال ممكنًا اأن يعود كل 

بطر�س.  اإميان  يفنى  األ  �رصيطة  جمراه  اإىل  �شيء 

عن�رٌص  فالإميان  واملحبة،  الإميــان  درع  هو  هذا 

�رصوري جداً يف هذا الدرع.

ول يعمل هذا النوع من الإميان الذي نبحث فيه 

اإل من خالل املحبة. يقول بول�س يف )غالطية 5: 6(:

َتاُن َيْنَفُع �َصْيئًا  �ِصيِح َي�ُص�َع َل اخْلِ ُه ِف امْلَ »لأَنَّ

ِة.«  َحبَّ َوَل اْلُغْرَلُة، َبِل الإَِياُن اْلَعاِمُل ِبامْلَ

وكما اأفهم، فاإن بول�س يق�شد اأن يقول: »ل كفاية 

يف مرا�شيم اأو يف طقو�س خارجية،  فالإميان هو 

الأهم، والذي من دونه ل جناح لنا يف احلياة.

والإميان املطلوب هو ذاك الذي يعمل من خالل 

اإميان  بل  جامد،  نظري  اإميان  هو  فلي�س  املحبة، 

فعال يعمل باملحبة فقط«.
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قوتها  بهرتني  اأكرث،  املحبة  يف  تاأملت  وكلما 

التي ل ُتقاوم. وكم اأحب كلمات الوحي يف )ن�شيد 

َكَخاِتٍ  »ِاْجَعْلِني  يقول:  حيث   )7 ـ   6  :8 الأن�شاد 

ٌة  َة َقِ�يَّ َحبَّ َعَلى َقْلِبَك، َكَخاِتٍ َعَلى �َصاِعِدَك، لأَنَّ امْلَ

َلِهيُب  َلِهيُبَها  َكاْلَهاِوَيِة،  َقا�ِصَيٌة  ُة  اْلَغرْيَ ْ�ِت.  َكامْلَ

ُتْطِفَئ  اأَْن  َت�ْصَتِطيُع  َل  َكِثرَيٌة  ِمَياٌه   . الرَّبِّ َلَظى  َناِر 

ُي�ُل َل َتْغُمُرَها.«  َة، َوال�صُّ َحبَّ امْلَ

ْ�ِت«؛  ٌة َكامْلَ َة َقِ�يَّ َحبَّ فكر يف هذه العبارة، » امْلَ

م، وله مع كل واحد منا لقاء، ل ميكن 
َ
املوت ل ُيقاو

ياأتي، ول جمال  اأن يقاوم املوت عندما  لأي منا 

قوة  قوية  املحبة  اإن  اهلل  كلمة  وتقول  لتجنبه. 

املوت نف�شه.

م، تنت�رص 
َ
َفكر  يف هذه احلقيقة، املحبة ل ُتقاو

دائمًا، ل ميكن هزميتها. وحتمينا املحبة من كل 

الغفران  وعدم  وال�شتياء  كاحلقد  ال�شلبية  القوى 

�شاأنها  من  التي  الأمور  والياأ�س،  والف�شل  واملرارة 

ب احلياة. تذكر، »كل ما يف 
ِّ
القلب وُتخر اأن تف�شد 

احلياة من اأ�شياء ينبع من القلب«.

يف  املحبة  مــن  الــنــوع  هــذا  بول�س  وي�شف 

)1كورنثو�س 13: 4 ـ 8(:

�ِصُد.  َتْ َل  ُة  َحبَّ امْلَ َوَتــْرُفــُق.  ى  َتَتاأَنَّ ُة  َحبَّ »امْلَ

ُح، َوَل َتْطُلُب  ُة َل َتَتَفاَخُر، َوَل َتْنَتِفُخ، َوَل ُتَقبِّ َحبَّ امْلَ

َتْفَرُح  َوَل  �َء،  ال�صُّ َتُظنُّ  َوَل   ، َتدُّ َتْ َوَل  ِلَنْف�ِصَها،  َما 

دُِّق  ٍء، َوُت�صَ
ْ
َتِمُل ُكلَّ �َصي . َوَتْ قِّ ِبالإِْثِم َبْل َتْفَرُح ِباحْلَ

ٍء. 
ْ
ِبُ َعَلى ُكلِّ �َصي ٍء، َوَت�صْ

ْ
ٍء، َوَتْرُج� ُكلَّ �َصي

ْ
ُكلَّ �َصي

ُة َل َت�ْصُقُط اأََبداً.« َحبَّ امَْلَ
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هذا هو الدرع الذي نحتاج اإليه، درٌع ل ي�شقط 

�شعف  نقاط  فيه  لي�س  درٍع  اإىل  نحتاج  ـــداً.  اأب

يتوافق  هنا  بول�س  يقوله  وما  ال�شيطان.  يخرتقها 

ُكلَّ  َتِمُل  َتْ
َ
 « فاملحبة  الــدرع؛  �شورة  مع  متامًا 

ِبُ  ٍء، َوَت�صْ
ْ
ٍء، َوَتْرُج� ُكلَّ �َصي

ْ
دُِّق ُكلَّ �َصي ٍء، َوُت�صَ

ْ
�َصي

ٍء.« {وتاأتي هذه الكلمات يف ترجمة 
ْ
َعَلى ُكلِّ �َصي

ترجو  دائمًا،  تثق  دائمًا،  »حتمي  يلي:  كما  اأخرى 

)NIV(}، فعندما حتمل درع  دائمًا  دائمًا، حتفظ 

الإميان العامل باملحبة، يحميك دائمًا )اإذ يحتمل 

هجوم  كل  من  قلبك  ويحفظ  العدو(،  �رصبات  كل 

�شيطاين، يحاول به ال�شيطان اخرتاق ذلك اجلانب 

املهم من حياتك.

الف�صـل التا�صع

حذاء ا�شتعداد الإجنيل

كانت الأحذية التي يرتديها اجلنود الرومان قوية 

وكانت  وتثبتها.  ت�شدها  خا�شة  �شيور  ولها  ومتينة، 

)ما بني  ال�شاق  منت�شف ع�شلة  اأعلى حتى  اإىل  ُتربط 

اأهم  من  احلذاء  كان  جلدية.  باأربطة  والركبة(  الكعب 

اأجزاء لبا�س اجلندي الروماين، لأنه ي�شاعده على ال�شر 

القابلية  مينحه  الذي  الأمر  طويلة.  م�شافات  م�رصعًا 

على احلركة، ويجعله جاهزاً ليكون يف املكان والزمان 

املنا�شبني ح�شب اأوامر القائد. فكر يف احلذاء على اأنه 

و�شيلة لتحقيق الهجوم وال�رصعة يف احلركة وال�شتعداد 

لتنفيذ تعليمات قائدك، الرب ي�شوع امل�شيح.
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جتربتي  مــن  عمليًا  ــك  ذل معنى  تعلمت  لقد 

العاملية  احلرب  واأثناء  �شنتني،  فلمدة  ال�شخ�شية: 

للجي�س  تابعة  طبية  وحــدة  يف  عملت  الثانية، 

الربيطاين يف �شحراء �شمال اأفريقيا. جاءت اأوقات 

كنا نعمل فيها مع ف�شيلة ُم�شلحة، وكنا قريبني جداً 

من خطوط العدو، وكنا نعمل يف الليل اأحيانًا. ومن 

ال�شعب اأن حتدد متامًا اجتاه العدو يف ال�شحراء، 

ذلك اأن احلرب كانت ن�شطة وغر م�شتقرة. يف مثل 

اأوامر  ي�شدر  امل�شئول  ال�شابط  كان  احلالة،  تلك 

بعدم خلع الأحذية الع�شكرية لياًل، فكان علينا اأن 

ننام واأحذيتنا يف اأقدامنا. وال�شبب وا�شح بالطبع، 

فعندما ت�شحو من نوم عميق، ل تكون يف اأف�شل 

اأحوالك، فاإن كنت قد خلعت حذاءك، وكان الو�شع 

ب�شع  ت�شيع  فاإنك  حولك،  من  وم�شطربًا  مربكًا 

دقائق ثمينة جداً واأنت تبحث عن احلذاء ثم حتاول 

اإن كنت  اأما  اأن ت�شعه يف قدمك واأن ت�شد �شيوره. 

ا�شتعداد.  حالة  يف  فاأنت  اأ�شاًل،  حــذاءك  حمتذيًا 

املفتاح اإذاً هو قابلية احلركة وال�شتعداد.

الأ�شلحة  اإىل  بالن�شبة  اأي�شًا  �شحيح  ــذا  وه

بول�س.  عنها  يتحدث  والتي  املناظرة  الروحية 

الجنيل«.  ا�شتعداد  »حذاء  احلــذاء:  بول�س  وُي�شمي 

ما.  لأمر  جاهزين  نكون  اأن  تت�شمن  ت�شمية  وهي 

ملاهية  واإدراك  بفهم  نتمتع  اأن  كموؤمنني  علينا 

الإجنيل. يدعي الكثرون اأنهم خمل�شون ومولودون 

من جديد، لكنهم ل ي�شتطيعون اأن ي�رصحوا بطريقة 

كيف  اأو  اخلال�س،  على  ح�شولهم  كيفية  مفهومة 

حذاء اإ�شتعداد الإجنيلحذاء اإ�شتعداد الإجنيل
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اأعتقد  ــا  واأن اخلــال�ــس.  يقبلوا  اأن  لآخــريــن  ميكن 

اهلل  كلمة  درا�ــشــة  يت�شمن  هنا  »ال�شتعداد«  اأن 

الإجنيل  ر�شالة  اإي�شال  على  والقدرة  وا�شتذكارها 

اإىل الآخرين بطريقة منطقية مفهومة. لحظ اأي�شًا 

ال�شالم.«  اإجنيل  ا�شتعداد  »حذاء  يقول:  بول�س  اأن 

يوؤمن  من  وذهن  قلب  يف  ال�شالم  يبعث  فالإجنيل 

به ويطيعه.

ميكن  ل  ال�شالم:  ب�شاأن  موؤكد  واحٌد   
ٌ
اأمر هناك 

نقل ال�شالم اإىل الآخرين، اإل اإذا كنا نتمتع به اأوًل؛ 

ل ن�شتطيع نقل �شيء مل نختربه. رمبا ن�شتطيع اأن 

اأن  ن�شتطيع  ل  لكننا  فيه،  نفكر  اأن  عنه،  نتحدث 

ننقله اإىل الآخرين.

فيما يلي مقطع مهم جداً من )متى 10: 12ـ 13(، 

حيث اأعطى ي�شوع تعليماته للتالميذ الذين اأر�شلهم 

يف املرة الأوىل للكرازة بالإجنيل، وهذا بع�س ما 

قاله:

َكاَن  َفاإِْن  َعَلْيِه،  اْلَبْيَت �َصلُِّم�ا  َتْدُخُل�َن  »َوِحنَي 

ْن َلْ  اإِ ِت �َصاَلُمُكْم َعَلْيِه. َوَلِكْن  َفْلَياأْ اْلَبْيُت ُم�ْصَتِحّقًا 

ِجْع �َصاَلُمُكْم اإَِلْيُكْم.« َيُكْن ُم�ْصَتِحّقًا َفْلرَيْ

ُم�ْصَتِحّقًا  اْلَبْيُت  َكاَن  »َفاإِْن  العبارة:  لحظ هذه 

اإىل  ال�شالم  هذا  تنقل  اأن  َعَلْيِه.«؛  �َصاَلُمُكْم  َفْلَياأِْت 

البيت. فهل تتمتع ب�شالم تنقله عندما تدخل بيتًا 

اأنَت  به  تتمتع  ل  ما  تنقل  اأن  ميكنك  ل  اإذا  مــا؟ 

نف�شك.

حذاء اإ�شتعداد الإجنيلحذاء اإ�شتعداد الإجنيل
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بع�س  ت�شرتي  �شيدة  اأنِت  مثاًل:  اأعطيك  دعني 

اأنِت تقفني يف طابور  ال�شوق، وها  احلاجيات من 

بانتظار دفع احل�شاب يف اأحد املحالت، وها �شيدٌة 

اأنها على  اأخرى اإىل جانبك، ويبدو وا�شحًا عليها 

جداً.  وع�شبية  متوترة  اإنها  ع�شبي؛  اإنهيار  حافة 

تفعلني؟  فماذا  م�شاعدتها،  اإىل  الــرب  يقودك  ثم 

هل تقولني لها: »ملاذا ل تاأٍت اإىل اجتماع �شباح 

ي�شدُّ هذا احتياجاها؟! اإذا كان هذا كل ما 
َ
الأحد؟« اأو

بحوزتك، فاأنت بال حذاء!

 اأن حتذي ِرجَلِك با�شتعداد اإجنيل ال�شالم يعني 

اأن تكوين م�شتعدة لعمل ال�شيء املنا�شب يف الزمان 

واملكان املنا�شبني، وحاملا ير�شدك اهلل اإىل ذلك.

اأوًل: ينبغي اأن تتمتعي اأنِت بال�شالم، ينبغي اأن 

ت�شعر تلك ال�شيدة اأنِك متلكني �شيئًا ل متتلكه هي، 

بل حتتاج اإليه احتياجًا �شديداً. نعم، ي�شتطيع النا�س 

اأن ي�شعروا بال�شالم الذي يتمتع به الآخرون.

بال�شالم،  تنعم  اأن  ال�شيدة  تلك  حتاول  وعندما 

الطريق  اإىل  قيادتها  قادرة على  تكوين  اأن  ينبغي 

الذي جتد ال�شالم فيه، وذلك بكلمات ب�شيطة ولغة 

تكوين  اأن  ينبغي  الدينية؛  بالألفاظ  م�شحونة  غر 

هو  هذا  اإليها.  الإجنيل  ر�شالة  تقدمي  على  قــادرة 

»حذاء ا�شتعداد اإجنيل ال�شالم.«

حذاء اإ�شتعداد الإجنيلحذاء اإ�شتعداد الإجنيل
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الف�صـل العا�صر

تــر�س الإميــان

يف اللغة اليونانية امل�شتخدمة يف العهد اجلديد 

هناك كلمتان ت�شران اإىل الرت�س:

طبقًا  ي�شبه  دائريًا  �شغراً  تر�شًا  تعني  الأوىل 

اأما  املجدول،  الق�س  ُي�شنع من  الذي  كذلك  وا�شعًا 

كلمة  وهي  ال�شكل،  م�شتطيل  تر�شًا  فتعني  الثانية 

م�شتقة من اأ�شل الكلمة اليونانية التي تعني »باب« 

لأن هذا الرت�س ي�شبه الباب. وهذا النوع الثاين هو 

الذي يق�شده بول�س عندما يقول: »تر�س الإميان«.

الرت�س  هذا  امُلَدرب  الروماين  اجلندي  ي�شتخدم 

العدو.  �شهام  من  حمميًا  كله  ج�شمه  يكون  لكي 

حذاء اإ�شتعداد الإجنيلحذاء اإ�شتعداد الإجنيل
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ن هذا الرت�س حمايًة كاملًة، وهذا هو الإميان 
ِّ
يوؤم

الذي يق�شده بول�س وي�شبهه بالرت�س.

ون�شايقه،  ال�شيطان  �شد  للحرب  نخرج  عندما 

اأذهاننا  اأنه �شي�شن هجومًا م�شاداً، فيهاجم  تاأكد 

نحتاج  لذلك  املالية،  واأمورنا  واأج�شادنا  وقلوبنا 

ناحية  اأية  ال�شيطان  ويهاجم  يغطينا.  تر�س  اإىل 

من  يتمكن  مل  فـــاإن  اإلــيــهــا،  الــو�ــشــول  ي�شتطيع 

مهاجمتنا، هاجم الأ�شخا�س الأقرب اإلينا. اإن كنت 

فهذه  اأوًل،  زوجتك  يهاجم  ال�شيطان  فاإن  متزوجًا 

طريقة ي�شتطيع بها اأن ي�شل اإليك. لذلك ينبغي اأن 

متتلك تر�شًا كبراً يكفي حلماية كل اجلوانب التي 

ذلك  ويت�شمن  عاتقك.  على  م�شئوليتها  اهلل  و�شع 

نف�شك وعائلتك وكل ما اأوكلك اهلل عليه. لقد تعلمت 

الة. هذا الدر�س يومًا من الأيام ب�شورة مثرة وفعَّ

روح  عليها  ي�شيطر  �شيدة  مع  يومًا  اأتعامل  كنت 

انتحار، وقد اختربت حتريراً وا�شحًا وُمذهاًل وعرفت 

معًا.  و�شبحناه  اهلل  ف�شكرنا  بالفعل،  حتــررت  اأنها 

 حادثًة 
َّ
ال�شيدة وق�شت علي التايل، رجعت  اليوم  يف 

اأنه يف الوقت الذي حتررت فيه، كان  مده�شة؛ قالت 

زوجها يقود عربة نقل �شغرة على الطريق ال�رصيع، 

وكان كلبهم الأملاين يجل�س يف اخللف كعادته دائمًا. 

وفجاأة، وبال �شبب، قفز الكلب من العربة اخللفية وُقتل 

للوقت، بينما كانت ال�شيارة تنطلق ب�رصعة كبرة.

روح  اأن  اأدركـــت  بــذلــك،  تخربين  هــي  وبينما 

الكلب؛  اإىل  انتقل  قد  ال�شيدة  ترك  الذي  النتحار 

الو�شول  ا�شتطاع  منفذ  ــرب  اأق ال�شيطان  هاجم 

اإىل  اأحتاج  لن  باأنني  اأثق  در�شًا  تعلمت  لقد  اإليه. 

تــــــــر�س الإميــــانتــــــــر�س الإميــــان
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اأحدهم لأجل  اأ�شلي مع  اأتعلمه ثانية. وحينما  اأن 

التحرير، اأُعلن دائمًا حماية الإميان يف دم ي�شوع 

على كل الأ�شياء التي له �شلة بها. ومل تتكرر مثل 

هذا  من  تعلمت  لقد  ذلــك.  بعد  معي  احلادثة  تلك 

ي�شبه  كبراً  تر�شًا  باعتباره  الإميان  تر�س  اأهمية 

الباب ويحمي كل ما و�شعه اهلل حتت وكالتنا.

الأ�شلحة  قائمة  يف  مــرتــني  الإميــــان  ُيــذكــر 

الروحية. فالدرع هو درع الإميان واملحبة، والرت�س 

هو تر�س الإميان. وينبغي اأن نفهم ا�شتخدام الكلمة 

»اإميان« يف كل حالة من احلالتني بطريقة خمتلفة 

قلياًل. فالدرع هو الإميان اخلا�س بالرب الذي نناله 

�شخ�شيًا، اأما الرت�س فهو الإميان من اأجل حمايتنا 

م�شئوليتنا،  حتت  اهلل  و�شعهم  الذين  كل  وحماية 

فالرت�س يغطي كل �شيٍء.

تعلمت هذه احلقيقة يف بداية خدمتي الإذاعية. 

 كثرة يف التعرثُّ 
ٌ
فعندما بداأت اخلدمة، بداأت اأمور

ب�شورٍة غريبة ويف نف�س الوقت. بع�شها يف املكتب 

اأو يف وحدة الإنتاج، بع�س املعدات تعطلت وكان 

من املفرت�س اأنها تعمل ب�شكل جيد، مر�س بع�س 

ْت الفو�شى يف تر�س الإميان. 
َّ
املوظفني، وهكذا َعم

من  يتمكن  مل  وملا  هجومًا،  ي�شنُّ  ال�شيطان  كان 

اإىل  توجيه هجومه  بداأ يف  مبا�رصًة،  اإيلَّ  الو�شول 

اأولئك الذين اأعتمد عليهم يف تدعيم خدمتي.

الفو�شى،  قوة  وانتهرت  الإميان،  تر�س  فرفعت 

تعلمت  لقد  نعم،  جديد.  من  والنظام  ال�شالم  فعاد 

در�شًا جديداً. ينبغي اأن نرفع تر�س الإميان من اأجل 

التمتع بحماية اهلل الكاملة.

تــــــــر�س الإميــــانتــــــــر�س الإميــــان
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الف�صـل احلادي ع�صر

خــوذة اخلال�س

اخلال�س.  خــوذة  هي  اخلام�شة  ال�شالح  قطعة 

التي  الثمينة  احلقائق  ببع�س  معكم  واأت�شارك 

هذا  حــول  ال�شخ�شية  �ــرصاعــاتــي  مــن  تعلمتها 

املو�شوع.

ذهني  اإىل  تقفز  ال�رصاعات  تلك  اأتذكر  عندما 

كلمات  )رومية 8: 37( حيث يقول بول�س:

اُرَنا  اْنِت�صَ َيْعُظُم  َجِميِعَها  َهِذِه  ِف  َنا  »َوَلِكنَّ

»...ولكننا،  اأخرى:  ترجمة  {ويف  َنا.«  َحبَّ
اأَ ِذي  ِبالَّ

يف جميع الأمور، نحرز ما يفوق النت�شار على يد 

تــــــــر�س الإميــــانتــــــــر�س الإميــــان
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من اأحبنا.« )الرتجمة التف�شرية، كتاب احلياة(}.

اأن  اأو  اأن نحرز ما يفوق النت�شار،  ماذا يعني 

نكون اأعظم من منت�رصين؟ هذا يعني اأننا ل نك�شب 

منتلك  ونحن  منها  نخرج  لكننا  فح�شب،  معركة 

اأكرث مما كان لنا قبل املعركة. لقد تربهنت يل هذه 

احلقيقة مراراً كثرة يف اختباري ال�شخ�شي.

عندما حتدثنا عن الدرع، راأينا اأن الدرع يحمي 

القلب. والآن نتحدث عن اخلوذة، ونرى اأنها حتمي 

نحن نتحدث عن  اإذاً  الذهن.  والراأ�س ميثل  الراأ�س، 

خوذة حتمي اأذهاننا.

وقد �شبق لنا وراأينا اأن �شاحة املعركة الروحية 

الذهن هو  الب�رصي. وملا كان  الذهن  باأكملها هي 

اإىل  اأننا نحتاج  الوا�شح  �شاحة املعركة، كان من 

حماية اأذهاننا ب�شكل خا�س.

تعلمت من خربتي يف العمل الطبي يف احلرب 

العاملية الثانية هذه احلقيقة: اإذا اأُ�شيب اأحدهم يف 

راأ�شه، ل يعود قادراً على ا�شتخدام اأ�شلحته ومعداته 

بفاعلية. رمبا يكون جنديًا �شجاعًا ويحمل عتاداً 

ممتازاً، لكنه يجد �شعوبة بالغة يف ال�شتفادة من 

�شالحه ومن قدراته عندما ُي�شاب يف راأ�شه.

هذا من الناحية الطبيعية، فاإذا نظرنا اإىل اجلانب 

الروحي، جند الأمر �شحيحًا يف حياة كثرين من 

املوؤمنني العاملني. لقد كان يل المتياز باأن اأخدم 

مع كثرين من خدام اهلل الرائعني رجاًل ون�شاًء يف 

اأوقاٍت واأماكن كثرة. واأعتقد اأن املر�شلني بالذات 

يقعون حتت �شغوط روحية هائلة. بع�س املر�شلني 

اخلــال�س اخلــال�سخـــــوذة  خـــــوذة 
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الذين عملت معهم كانوا رجاًل ون�شاًء مكر�شني هلل 

وقدرٍة  حقيقية  بدعوة  ميتازون  للخدمة،  واأكفاء 

عظيمة. مع ذلك، فقد �شمحوا مرات كثرة لروؤو�شهم 

اأن جُترح. اأي �شمحوا لأنف�شهم باأن يكونوا �شحية 

املوؤمنني  اخلـــدام  يف  الثقة  وفــقــدان  لالكتئاب 

الآخرين. هذه امل�شكلة يف اأذهانهم متنعهم من اأن 

يكونوا اأولئك اخلدام واملر�شلني الفعالني يف حقل 

خدمة اهلل، مع اأنهم كانوا موؤهلني لذلك. اإن الراأ�س 

املجروح مينع ا�شتخدام بقية الأ�شلحة بفاعلية.

�رصاعًا  ـ  �شنوات  ولعدة  ـ  �شخ�شيًا  واجهت  لقد 

هائاًل مع الكتئاب. كان الأمر ي�شبه �شحابة �شوداء 

ومنعتني  وخاماًل،  منطويًا  فجعلتني   ،
َّ
علي حلت 

من التوا�شل مع الآخرين. لقد �شعرت بالعجز، مع 

اأ�شياء كثرة، مما جعلني  اأنني خادم موهوب يف 

اأنت  اأما  اأفكر يف نف�شي قائاًل: »الآخرون قادرون 

فال! لن تنجح اأبداً! ينبغي اأن ت�شت�شلم!« 

اأفعل كل  الكاآبة عدة �شنوات، وكنت  لقد عانيت من 

ما يف طاقتي، �شليت و�شمت وطلبت اهلل وقراأت الكتاب 

املقد�س. ويف يوم من الأيام، اأعطاين الرب اإعالنًا كان 

هو الطريق اإىل حل م�شكلتي؛ كنت اأقراأ )اأ�شعياء 61: 3(:

َجَماًل  لأُْعِطَيُهْم  ْهَيْ�َن،  �صِ ِلَناِئِحي  لأَْجَعَل   ...«

ْ�ِح،  النَّ َعِن  ِعَ��صًا  َفَرٍح  َوُدْهَن  َماِد،  الرَّ َعِن  ِعَ��صًا 

َوِرَداَء َت�ْصِبيٍح ِعَ��صًا َعِن الرُّوِح اْلَياِئ�َصِة،...«

التف�شرية،  )الرتجمة  املتداعية«  »الروح  {اأو 

)الرتجمة  الكتئاب،«  »روح  اأو  احلــيــاة(،  كتاب 

الي�شوعية(}.

خـــــوذة اخلــال�سخـــــوذة اخلــال�س
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اأو  املتداعية«  »الـــروح  الــعــبــارة:  هــذه  قـــراأت 

»روح التداعي والياأ�س والكتئاب«، فقراأت املزيد 

التحرير،  عن  تتحدث  التي  الكتابية  املقاطع  من 

و�شليت �شالة اإميان ب�شيطة، فحررين اهلل من ذاك 

الروح بطريقة فوق طبيعية.

خا�شة  حماية  اإىل  حمــتــاٌج  اأنــنــي  راأيـــت  ثــم 

من  املقطع  بذلك  معرفة  على  وكنت  ذهني،  على 

اإىل  اأحتاج  اأنني  »لبد  لنف�شي:  فقلت   ،)6 )اأف�ش�س 

خوذة اخلال�س.« ثم قلت: لكن هل يعني هذا اأنني 

ح�شلت على اخلوذة لأنني خمل�س؟ هل هي عملية 

اأوتوماتيكية تلقائية؟« لكنني اكت�شفت اأنها لي�شت 

عندما  موؤمنني  اإىل  يكتب  كان  بول�س  لأن  كذلك، 

الرب  قادين  ثم  اخلال�س«  خوذة  »خذوا  لهم:  قال 

اإىل مقطع م�شابه يف )1ت�شالونيكي 5: 8(:

ُح َلِب�ِصنَي ِدْرَع  ِذيَن ِمْن َنَهاٍر، َفْلَن�صْ ا َنْحُن الَّ مَّ
» َواأَ

اَل�ِس.«  َرَجاُء اخْلَ
َ
ِة، َوُخ�َذًة ِهي َحبَّ الإَِياِن َوامْلَ

اأخذت  اخلال�س«،  »رجاء  العبارة  قراأت  وعندما 

اإعالنًا حلظيًا من الروح القد�س، لقد عرفت اأن الرجاء 

القلب.  حماية  هو  الإميان  بينما  الذهن،  حماية  هو 

الإميــان  احلقيقتني.  هاتني  بني  نخلط  ما  وكــثــراً 

ـَْب  »... اْلَقل القلب:  يف  يكون  املقد�س  الكتاب  بح�شب 

ُي�ؤَْمُن ِبِه ِلْلِبِّ...« )رومية 10: 10(؛ الإميان هو درٌع 

يحمي القلب، اأما الذهن فيحميه الرجاء.

فما هي العالقة بني الإميان والرجاء؟ هذا ما 

جنده وا�شحًا يف )عربانيني 11: 1(:

ا ُيْرَجى...« َقُة ِبَ ا الإَِياُن َفُهَ� الثِّ مَّ
»اأَ

خـــــوذة اخلــال�سخـــــوذة اخلــال�س
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قوام  فهو  الإميان  »اأما  اأخرى:  ترجمة  {ويف 

وقوام  البول�شي(.  فاخوري  )ترجمة  املرجوات« 

الأمر هو نظامه وعماده وما يقوم به.}

فالإميان هو قاعدة احلق الأ�شا�شية التي ُيبنى 

الرجاء عليها. فاإن كان لنا اإمياٌن �شحيح كان لنا 

 �شحيح. واإن مل يكن اإمياننا �شحيحًا، فلي�س 
ٌ
رجاء

لنا رجاء �شحيح اأي�شًا. رمبا يكون رجاوؤنا جمرد 

 
ٌ

اأ�شا�س اإن كان لنا  اآمال واأُمنيات نفكر فيها. لكن 

حقيقي من الإميان، ن�شتطيع اأن نبني عليه رجاًء 

�شحيحًا يكون حمايًة لأذهاننا.

واأود اأن اأُعرف الرجاء بطريقة ب�شيطة تتفق مع 

لأمور  وثابت  هادئ  توقٌع  هو  الرجاء  اهلل:  كلمة 

�شاحلة مبنية على وعود كلمة اهلل. »فالرجاء هو 

تفاوؤل متوا�شل )اإذا �شح التعبر(، هو توقع اخلر 

للكاآبة  جماًل  يعطي  ل  وهو  اهلل،  كلمة  على  بناًء 

حماية  هي  هذه  الــذات،  على  ال�شفقة  اأو  ال�شك  اأو 

الذهن.

 كاف يدفعنا اإىل الرجاء، وجنده 
ٌ

وهناك اأ�شا�س

يف )رومية 8: 28(:

» َوَنْحُن َنْعَلُم اأَنَّ ُكلَّ الأَ�ْصَياِء َتْعَمُل َمعًا ِلْلَخرْيِ 

َح�َصَب  وَن  َمــْدُعــ�ُّ ُهْم  ِذيَن  الَّ اهلَل،  ُيِحبُّ�َن  ِللَِّذيَن 

ِدِه.« َق�صْ

يف  يحدث  ما  كل  اأن  نعلم  بالفعل  كنا  فــاإن 

حياتنا، اإمنا يخ�شع ليد اهلل التي جتعل كل الأ�شياء 

للت�شاوؤم  مربر  هناك  فلي�س  خلرنا،  معًا  تتنا�شق 

دافعًا  يكون  اأن  ينبغي  يحدث  ما  كل  اإّن  بل  اأبــداً، 
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)اأي  الرجاء  اإذاً  الأف�شل(.  توقع  )مبعنى  للتفاوؤل 

لب�شناها  اإن  خوذة،  هو  الأف�شل(  وتوقع   التفاوؤل 

ال�شيطان  هجمات  مــن  اأذهــانــنــا  حتمي  دائــمــًا، 

املاكرة كال�شك والف�شل وال�شفقة على الذات وعدم 

الثقة بالآخرين وغرها.

عندما اأراين الروح القد�س اأن اخلوذة التي حتمي 

اأذهاننا هي الرجاء، كان قد قدم يل ما ي�شبه العظة. 

كتابية  مقاطع  عدة  اأجمع  اأن  من  للوقت  فتمكنت 

تتحدث عن الرجاء، اأ�شع بع�شها اأمامكم الآن:

َنا« )رومية 8: 24(. َنا ِبالرََّجاِء َخُل�صْ نَّ
» لأَ

بال رجاء،  اأنه ل خال�س  يعني  ذلك؟  يعني  ماذا 

فالرجاء جزء اأ�شا�شي يف اختبار اخلال�س. قارن هذا 

مع حالة غر امُلخلَّ�شني كما ي�شفها املقطع التايل:

َم�ِصيٍح،  ِبــُدوِن  اْلَ�ْقِت  َذِلَك  ِف  ُكْنُتْم  ُكْم  »...اأَنَّ

ُعُه�ِد  َعْن  َوُغَرَباَء  اِئيَل،  اإِ�رْشَ ِة  َرَعِ�يَّ َعْن  ْجَنِبيِّنَي 
اأَ

». ْ�ِعِد، َل َرَجاَء َلُكْم َوِباَل اإَِلٍه ِف اْلَعاَلِ امْلَ

)اأف�ش�س 2: 12(.

وبال  م�شيح،  بال  اأنهم  هي  ال�شائعني  فحالة 

رجاء، وبال اإله. ول ينبغي اأن يكون حال املوؤمنني 

هكذا، اإن كان لنا امل�شيح، فلنا رجاء، ولنا اإله. نقراأ 

يف )كولو�شي 1: 27(:

ِد  َمْ ِغَنى  ُهَ�  َما  ُيَعرَِّفُهْم  اأَْن  اهلُل  اأََراَد  ِذيَن  »الَّ

َرَجاُء  ِفيُكْم  �ِصيُح  امْلَ ُهَ�  ِذي  الَّ  ، َمِ
الأُ ِف   ِّ ال�رشِّ َهَذا 

ْجِد.« امْلَ

»امل�شيح  الإجنيل:  �رص  احلقيقي،  ال�رص  هو  هذا 
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مل  اإن  رجاء.  فلكم  فيكم  امل�شيح  كان  واإن  فيكم...« 

يكن لكم رجاٌء فكاأن امل�شيح لي�س فيكم. ول اأق�شد 

حتيا  ل  اأنك  اأق�شد  لكني  هالكة،  نف�شًا  تكون  اأنك 

اختبار اخلال�س. اإن الرجاء يف ذهنك جزء مهم من 

اختبار خال�شك. وتقدم لنا )عربانيني 6: 17 ـ 20( 

�شورتني جميلتني عن الرجاء:

ِلَ�َرَثِة  َكِثرياً  اأَْكَثَ  ُيْظِهَر  اأَْن  اهلُل  اأََراَد  اإِْذ  »َفِلَذِلَك 

َحتَّى  ِبَق�َصٍم،  َط  َتَ��صَّ اِئِه،  َق�صَ  ِ َتَغريُّ َعَدَم  ْ�ِعِد  امْلَ

ِكُن اأَنَّ اهلَل َيْكِذُب ِفيِهَما،  ، َل ُيْ ِ َغريُّ ِباأَْمَرْيِن َعِدَيِي التَّ

ِذيَن اْلَتَجاأَْنا ِلُنْم�ِصَك  ٌة، َنْحُن الَّ َتُك�ُن َلَنا َتْعِزَيٌة َقِ�يَّ

َكِمْر�َصاٍة  َلَنا  ُهَ�  ِذي  الَّ اأََماَمَنا،  �ِع  ْ��صُ امْلَ ِبالرََّجاِء 

َجاِب،  َنٍة َوَثاِبَتٍة، َتْدُخُل اإَِل َما َداِخَل احْلِ ْف�ِس ُم�ؤَْتَ ِللنَّ

َحْيُث َدَخَل َي�ُص�ُع َك�َصاِبٍق لأَْجِلَنا...«

ال�شورة الأوىل هي املذبح، كان املذبح يف ظل 

)اأي  الدم  طالبي  من  للحماية  مكانًا  القدمي  العهد 

الثاأر(، فعندما تهرب  القتل بدافع  الذين يق�شدون 

اإىل  الر�شالة  كاتب  ويقول  اآمنًا.  تكون  املذبح  اإىل 

العربانيني اإننا ينبغي اأن نهرب اإىل املذبح ونتم�شك 

بقرونه عندما تاأتي امل�شاعب وال�شغوطات واأن ل 

ن�شمح ل�شيء اأن ي�شحبنا بعيداً عنه. اأما املذبح هنا 

فهو الرجاء.

كمر�شاة  الرجاء  اأن  فهي  الثانية  ال�شورة  اأما 

اهلل  حم�رص  اإىل  الأبدية،  اإىل  وتدخل  الزمن  جتتاز 

نف�شه. نحن يف هذا العامل اأ�شبه مبركب �شغر يحمله 

البحر، وكل ما حولنا موؤقت غر دائم، ومتقلب ل 

ُيعتمد عليه، وما من �شيء مينحنا الثبات والأمان. 
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اإىل  الزمن  حجاب  تعرب  مر�شاة  اإىل  نحتاج  لذلك 

الأبدية، وتتثبت باإحكام يف �شخر الدهور. عندما 

، تكون لنا هذه املر�شاة.
ٌ
يكون لنا رجاء

اأخراً نقراأ )عربانيني 10: 23(:

ِذي َوَعَد  ْك ِباإِْقَراِر الرََّجاِء َرا�ِصخًا، لأَنَّ الَّ » ِلَنَتَم�صَّ

ُهَ� اأَِمنٌي. )اأو »لنتم�شك دائمًا بالرجاء الذي نعرتف 

به...« )الرتجمة التف�شرية كتاب احلياة(.

وا�صل التم�صك بالرجاء، ول ترتكه اأبداً،

فه� حماية لذهنك.

الف�صـل الثاين ع�صر

�شــيف الـــروح

الأخــــرى  الأ�شــلحة  عـــن  ال�شـــيف  يتمـــيز 

دفاعـــــية  قطـــــعة  اأول  فهـــــو  واحـــــد،   ب�شــــيء 

طرد  ن�شتطيع  ل  ال�شيف،  دون  من  معًا.  وهجومية 

الباقية  ال�شيطان. رمبا ن�شتطيع، با�شتخدام الأ�شلحة 

ل  لكننا  يجرحنا،  اأن  من  ال�شيطان  مننع  اأن  معًا، 

ال�شيف  اأما  ح�شورنا،  دائرة  من  نطرده  اأن  ن�شتطيع 

فهو ال�شالح الوحيد يف قائمة الأ�شلحة والذي ن�شتطيع 

به اأن نطرد ال�شيطان، وهو يدعى »كلمة اهلل«.

ُي�شبه الكتاب املقد�س كلمة اهلل بال�شيف، ذلك اأن كلمة اهلل 

قادرة على الخرتاق والنفاذ كما تعلن )عربانيني 4: 12(:
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ُكلِّ  ِمْن  ى  َواأَْم�صَ اَلٌة،  َوَفعَّ ٌة  َحيَّ اهلِل  َكِلَمَة  »لأَنَّ 

ْف�ِس َوالرُّوِح  ْيِن، َوَخاِرَقٌة اإَِل َمْفَرِق النَّ �َصْيٍف ِذي َحدَّ

اِتِه.« َزٌة اأَْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنيَّ يِّ َخاِخ، َوُمَ ِل َوامْلِ َفا�صِ َوامْلَ

نواحي  ــن  م نــاحــيــة  ــل  ك اهلل  كلمة  تــخــرتق 

)اأي  املخاخ  اإىل  ت�شل  اإنها  الإن�شانية؛  ال�شخ�شية 

نخاع العظم(، اأكرث اأجزاء اجل�شم خفاء. ثم اإن كلمة 

وهي  والــروح،  النف�س  بني  الفا�شل  احلد  مُتيز  اهلل 

كلمة  اإن  نعم،  الإن�شانية.  ال�شخ�شية  اأعمق جوانب 

اهلل اأم�شى من كل �شيف ذي حدين.

وهذا يوحنا، يف )روؤيا 1: 16(، يرى ي�شوع رب 

الكني�شة، ويرى �شيفًا يخرج من فمه:

َو�َصْيٌف  َكَ�اِكَب،  �َصْبَعُة  اْلُيْمَنى  َيِدِه  ِف  »َوَمَعُه 

ْيِن َيْخُرُج ِمْن َفِمِه،...« َما�ٍس ُذو َحدَّ

اإن �شيف كلمة اهلل ذو حدين يخرج من فم ي�شوع. 

ومبا اأن الكتاب املقد�س يحدثنا عن ي�شوع وكيف 

املنا�شب  فمن  اهلل،  كلمة  �شيف  نف�شه  هو  ا�شتخدم 

يف  ال�شيف  ذلك  ي�شوع  ا�شتخدم  كيف  ندر�س  اأن 

لذلك يف  اأو�شح �شورة  الأر�ــس. جند  على  حياته 

)متى 4: 1 ـ 11(، حيث نقراأ و�شفًا للحادثة التي 

واأوؤكد  الربية.  الرب ي�شوع يف  ال�شيطان  جرب بها 

يف هذا املجال اأن ي�شوع، ويف كل مرة واجه فيها 

ال�شيطان، ا�شتخدم �شالحًا واحداً �شده، وهو �شيف 

الروح الذي هو كلمة اهلل.

ِلُيَجرََّب  الرُّوِح  ِمَن  ِة  اْلَبِّيَّ َل  اإِ َي�ُص�ُع  ِعَد  �صْ
اأُ »ُثمَّ 

اَم اأَْرَبِعنَي َنَهاراً َواأَْرَبِعنَي َلْيَلًة  ِمْن اإِْبِلي�َس. َفَبْعَد َما �صَ

َلُه: »اإِْن ُكْنَت  َوَقاَل  َجرُِّب  امْلُ اإَِلْيِه  َم  َفَتَقدَّ اأَِخرياً.  َجاَع 
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َجاَرُة ُخْبزاً«. َفاأََجاَب:  رَي َهِذِه احْلِ ِ َفُقْل اأَْن َت�صِ اْبَن اهللَّ

ْبِز َوْحَدُه َيْحَيا الإِْن�َصاُن، َبْل ِبُكلِّ  »َمْكُت�ٌب: َلْي�َس ِباخْلُ

ِديَنِة  ِ«. ُثمَّ اأََخَذُه اإِْبِلي�ُس اإَِل امْلَ َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم اهللَّ

»اإِْن  َلُه:  َوَقاَل  اْلَهْيَكِل،  َجَناِح  َعَلى  َواأَْوَقَفُه  �َصِة  َقدَّ امْلُ

ُه  ُه َمْكُت�ٌب: اأَنَّ ِ َفاْطَرْح َنْف�َصَك اإَِل اأَ�ْصَفُل لأَنَّ ُكْنَت اْبَن اهللَّ

ي َماَلِئَكَتُه ِبَك َفَعَلى اأَياِديِهْم َيْحِمُل�َنَك، ِلَكْي َل  ُي��صِ

ْي�صًا:  ِدَم ِبَحَجٍر ِرْجَلَك«. َقاَل َلُه َي�ُص�ُع: »َمْكُت�ٌب اأَ َت�صْ

رِِّب الرَّبَّ اإَِلَهَك«. ُثمَّ اأََخَذُه اأَْي�صًا اإِْبِلي�ُس اإَِل َجَبٍل  َل ُتَ

َدَها، َوَقاَل َلُه:  اِلِك اْلَعاَلِ َوَمْ َعاٍل ِجّداً َواأََراُه َجِميَع َمَ

»اأُْعِطيَك َهِذِه َجِميَعَها اإِْن َخَرْرَت َو�َصَجْدَت ِل«. ِحيَنِئٍذ 

ُه َمْكُت�ٌب: ِللرَّبِّ  َقاَل َلُه َي�ُص�ُع: »اْذَهْب َيا �َصْيَطاُن! لأَنَّ

اُه َوْحَدُه َتْعُبُد«. ُثمَّ َتَرَكُه اإِْبِلي�ُس، َواإَِذا  اإَِلِهَك َت�ْصُجُد َواإِيَّ

اَرْت َتْخِدُمُه.« َماَلِئَكٌة َقْد َجاَءْت َف�صَ

واأود اأن اأُ�شر هنا اإىل ب�شع حقائق مهمة تتعلق 

بهذا املقطع الكتابي:

اأوًل: مل ي�شكك الرب ي�شوع ول ال�شيطان نف�شه يف 

كلمة اهلل. األي�س هذا مذهاًل؟! لقد اقتب�س ي�شوع من 

�شفر التثنية بالتحديد، ذلك ال�شفر الذي تعر�س اإىل 

هجوم ونقد �شديدين من الالهوتيني املعا�رصين. 

حكمة  اأكــرث  ال�شيطان  بــاأن  �شخ�شيًا  اأعتقد  واأنــا 

�شلطان  عرف  فال�شيطان  الالهوتيني،  اأولئك  من 

الكلمة، وبالطبع كانت معرفة الرب ي�شوع للكلمة 

و�شلطانها عميقة مبا ل يقا�س.

ثانيًا: التجارب الثالث التي تعر�س لها ي�شوع، كانت 

ترتكز على اإثارة ال�شك؛ كان ال�شيطان يبداأ دائمًا بالكلمة 

»اإن« يف حماولة لو�شع حقيقٍة ما مو�شع ال�شك.
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يف  ي�شوع  ينوع  مل  �شابقًا،  بينت  وكما  ثالثًا: 

ال�شيطان، بل ا�شتخدم دائمًا  اأ�شلوبه بالتعامل مع 

ال�شالح نف�شه �شده، �شالح كلمة اهلل: 

»مكتوب... مكتوب... مكتوب...«

من املهم اأن نالحظ اأي�شًا اأن ال�شيطان يقتب�س 

من كلمة اهلل اأي�شًا. لكنه ي�شعها يف غر مو�شعها. 

فًا تف�شر 
ِّ
ر لقد اقتب�س ال�شيطان من مزمور 91 حُمَ

الكلمات، لكن ي�شوع اقتب�س ثانيًة من �شفر التثنية 

مبينًا خداع ال�شيطان. فاإن كان ال�شيطان قد جتراأ 

على ا�شتخدام كلمة اهلل �شد ي�شوع، فمن الوارد اأن 

ي�شتخدمها �شدك اأو �شدي. لذلك، ينبغي اأن نتمكن  

من كلمة اهلل املكتوبة، واأن نفهم كيف نطبقها اإن 

كنا نريد اأن نتعامل مع هجمات اإبلي�س. ينبغي اأن 

الكلمة،  مفاهيم  ي�شوهون  الذين  اأولئك  من  نحذر 

ويحاولون اإ�شقاطنا يف مهاوي اخلطية.

الالهوت  با�شتخدام  ال�شيطان  ي�شوع  يواجه  مل 

اأو باإعالن ن�شبه الديني، مل يحدثه عن جممع يرتدد 

ُي�رصع  كان  لكنه  يديه،  على  تعلم  معلم  اأو  عليه 

مكتوب...   «  : قائاًل  املكتوبة  الكلمة  اقتبا�س  اإىل 

بهذا  الثالثة  الطعنة  وبعد  مكتوب...«  مكتوب... 

ال�شيف املا�شي ذي احلدين، تراجع ال�شيطان، فقد 

عظيمًا  امتيازاً  اأُعطينا  قد  واأنت  واأنا  نال كفايته، 

باأن ن�شتخدم هذا ال�شالح نف�شه.

عندما يتحدث بول�س عن �شيف الروح الذي هو 

كلمة اهلل يف )اأف�ش�س 6: 17(، فاإنه ي�شتخدم الكلمة 

اأ�شا�شًا  تعني  وهي  كلمة«  ـ   Rhema« اليونانية 

الــــــروح الــــــروح�شـــــــيف  �شـــــــيف 
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الكلمة املنطوقة، فمن الأهمية مبكان اأن نفهم اأن 

الكتاب املو�شوع على  لي�س هو ذلك  الروح  �شيف 

الرف، فذلك ل يخيف ال�شيطان مطلقًا. لكن عندما 

مبا�رصة،  بل�شانك  وتنطقها  املكتوبة  الكلمة  تاأخذ 

ت�شبح الكلمة اآنذاك �شيفًا للروح.

اإنها  الروح«.  »�شيف  اأهمية عبارة  اأي�شًا  لحظ 

القد�س،  ــروح  وال املوؤمن  بني  التعاون  اإىل  ُت�شر 

نحن نحمل ال�شيف فال يحمله الروح القد�س عو�شًا 

عنا، لكن الروح القد�س يعطينا القوة واحلكمة يف 

ا�شتخدام ال�شيف بعد اأن نحمله.

الف�صـل الثالث ع�صر

جـزٌء بـال حمايـة

لنا  ــن 
ِّ
تــوؤم التي  ال�شتة  الأ�شلحة  غطينا  لقد 

حذاء  ــرب،  ال درع  ــق،  احل ِمنَطقة  وهــي  احلماية، 

اخلال�س  خوذة  الإميــان،  تر�س  الإجنيل،  ا�شتعداد 

هذا  فاإن حملنا  اهلل.  كلمة  الذي هو  الروح  و�شيف 

اأعده لنا اهلل، متتعنا بحماية  الواقي الذي  ال�شالح 

عدا  ما  القدم،  اأخم�س  اإىل  الراأ�س  قمة  من  كاملة 

جزء واحد!

التي  اجل�شم  من  الوحيدة  املنطقة  هو  الظهر 

مهمة،  حقيقة  هذه  اأن  واأعتقد  حماية،  بال  بقيت 

ولها دللتان عمليتان:

الــــــروح الــــــروح�شـــــــيف  �شـــــــيف 

�������� ������� .indd 8634.indd   122-123 8/11/08   8:42:52 PM



124

امل�سارعة الروحية / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثانية 8634

125

امل�سارعة الروحية / جنيب / چي �سي �سنرت / بروڤة ثانية 8634

ـ  فعلت  اإن  ـ  لأنك  لإبلي�س  ظهرك  تعِط  ل  اأوًل: 

تعِطه فر�شة لكي يجرحك يف منطقة غر حممية. 

هذا يعني األ ت�شت�شلم اأبداً اأو ترتاجع ُمعطيًا ظهرك 

ل  الكفاية،  يف  مبا  عانيت  »لقد  قائاًل:  للمعركة 

اأحتمل املزيد«. فاأنت تعطي بذلك ظهرك املك�شوف 

الفر�شة  بــهــذه  �شرحب  اأنـــه  ــد  ــاأك وت لإبــلــيــ�ــس، 

ويجرحك.

حماية  على  دائمًا  قادرين  غر  نحن  ثانيًا: 

ظهورنا. يف اجليو�س الرومانية، كان جنود امل�شاة 

يحاربون يف �شفوف مرتا�شة، وكان �شف اجلنود 

)وتعني  باليونانية   »phalanx« ُيدعى  املتما�شك 

»جماعة منظمة«(.

فال  الطريقة،  بهذه  القتال  على  مدربني  كانوا 

ي�شمح لأحدهم باأن يخرج عن ال�شف. كان اجلندي 

ن عن ميينه ومن عن ي�شاره، فكان 
َ
منهم يعرف م

عليه  ا�شتد  اإذا  ظهره  يحمي  من  هناك  اأن  يعرف 

�شغط املعركة ول يقدر على حماية ظهره بنف�شه.

اأعتقد اأن هذا �شحيح اأي�شًا يف حياة املوؤمنني. 

مملكة  حتــدي  ونواجه  نخرج  اأن  لنا  ميكن  ل  اإذ 

نتحلى  اأن  ينبغي  بل  معزولني،  كاأفراد  ال�شيطان 

)الذي  بالن�شباط، واأن نعرف مواقعنا يف اجل�شد 

هو جي�س امل�شيح(، واأن يعرف كٌل منا من يقف عن 

ميينه ومن يقف عن ي�شاره. ينبغي اأن نكون قادرين 

على الثقة باإخوتنا اجلنود الآخرين، فعندما ت�شتد 

ال�شغوط نعرف من �شيكون هناك حلماية ظهورنا 

حماية ــال  ب  
ٌ
ـــزء حمايةج ــال  ب  

ٌ
ـــزء ج
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عندما ل ن�شتطيع نحن حمايتها.

م�شت اأربعون �شنة تقريبًا منذ اأن انخرطت يف 

والكثر.  الكثر  خاللها  راأيــت  ولقد  الــرب،  خدمة 

احلياة  اختبار  يف  احلقيقية  املاأ�شاة  اأن  وراأيــت 

اأن يجرحك ذلك الإن�شان الذي كان  الإميانية هي 

اإىل  اأن يحمي ظهرك. كم من مرة تعر�شنا  ينبغي 

جرح يف الظهر كان �شببه اأخ موؤمن؟! اإنها مواقف 

يف  ن�شع  فدعونا  حتــدث.  اأن  لها  ينبغي  كان  ما 

جنرح  ل  واحــداً،  �شفًا  نقف  اأن  واأذهاننا  قلوبنا 

بع�شنا بع�شًا، بل يحمي اأحدنا الآخر.

اجلزء الثالث

اأ�سلحة الهجوم

 بــال حمايــة
ٌ
 بــال حمايــةجــزء

ٌ
جــزء
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الف�صـل الرابع ع�صر

املبــادرة بالهجــوم

الأ�شلحة  قائمة  اإىل  ال�شابق  اجلزء  تعر�شنا يف 

ال�شتة التي اأوردها بول�س يف )اأف�ش�س 6: 14 ـ 17(: 

منطقة احلق، درع الرب، حذاء ا�شتعداد الإجنيل، تر�س 

الإميان، خوذة اخلال�س و�شيف الروح. وقد بينا اأن 

جميع هذه املعدات تفي بغر�س الدفاع عدا ال�شيف 

الأ�شلحة  هذه  جميع  اإذاً  هجومي.  �شالح  هو  الذي 

النف�س. ول  الدفاع عن  اأو  للحماية  بالأ�شا�س هي 

اأبعد من مدى يد حامله. مبعنى  اإىل  ال�شيف  ي�شل 

توؤهلنا  ل  ـ  ال�شيف  فيها  مبا  ـ  الأ�شلحة  هذه  اأن 

يف  بول�س  ي�شفها  الــذي  ال�شيطان  ح�شون  لهدم 

 بــال حمايــة
ٌ
القد�سجــزء للروح  الإنفتاح 
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)2كورنثو�س 10: 4 ـ 5(، حيث يتحدث عن التزامنا 

بهدم تلك احل�شون.

ونتحدث  الهجوم،  اإىل  الدفاع  من  الآن  فلنتقدم 

عن اأ�شلحة هجومية متكننا من الإغارة على ح�شون 

ال�شيطان وهدمها. من املهم اأن ندرك اأهمية مبادرتنا 

بالهجوم، اأن نتحرك بن�شاط ونهاجم مملكة ال�شيطان. 

اأنه مل ينت�رص جي�ٌس  فالتاريخ يوؤكد والتجربة تثبت 

قط باعتماده على اأ�شلوب الدفاع وحده.

�شاأل اأحدهم �شابطًا فرن�شيًا م�شهوراً )برتبة لواء( 

اللواء:  قائاًل: »اأي جي�س ينت�رص يف احلرب؟« فاأجاب 

»الذي يبادر بالهجوم!« فمن املوؤكد اأننا لن نربح حربًا 

ت�شقط  ولن  مواقعنا.  يف  بالثبات  حتى  اأو  بالرتاجع 

مملكة ال�شيطان، ما دامت قادرة على جتميد الكني�شة 

يف و�شع الدفاع عن النف�س بدًل من و�شع الهجوم.

ـ عن خطته  ـ للمرة الأوىل  عندما ك�شف ي�شوع 

يف  تكون  بــاأن   لها  ت�شوراً  و�شع  الكني�شة،  نحو 

املرة  ال�شيطان. كانت  الهجوم على ح�شون  حالة 

يف  »كني�شة«  الكلمة  ذكر  فيها  يرد  التي  الأوىل 

كان  حيث   ،)18  :16 )متى  يف  هي  اجلديد  العهد 

ي�شوع يخاطب بطر�س قائاًل:

ْبِني  اأَ ْخَرِة  ال�صَّ ــِذِه  َه َوَعَلى  ُبْطُر�ُس،  ــَت  اأَْن  «

ِحيِم َلْن َتْقَ�ى َعَلْيَها.« ْبَ�اُب اجْلَ َكِني�َصِتي، َواأَ

هنا  »جحيم«  املرتجمة  اليونانية  الكلمة  اأما 

فهي »Hades« وهي كلمة م�شتقة من اأ�شل يعني 

عامل  هو   »Hades« اأو  اإذاً  فاجلحيم  مرئي«.  »غر 

مملكة ال�شيطان غر املرئي.

بالهجوم بالهجوماملبادرة  املبادرة 
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ن�شاطني  �شوء  يف  الكني�شة  ي�شوع  ر 
َّ
و �شَ لقد 

لهذين  وينبغي  والــقــتــال.  البناء  هما  رئي�شني 

الن�شاطني اأن يرتافقا دائمًا. فما جدوى القتال اإن 

كنا ل ن�شعى اإىل البناء؟ وكيف نبني اإن مل نقاتل؟ 

لذلك، ينبغي اأن نفكر دائمًا ببناء الكني�شة وبقتال 

قوات ال�شيطان يف اآن معًا.

وقد ف�رص كثرون كلمات ي�شوع يف )متى 6: 18( 

تف�شراً خاطئًا، فافرت�شوا خمطئني اأن ي�شوع �شور 

الكني�شة يف و�شع دفاعي، وكاأمنا هي يف مدينة 

حما�رصة بقوات ال�شيطان. وفهموا وعد ي�شوع على 

اأنه �شمانة باأل يتمكن ال�شيطان من اخرتاق باب 

تلك املدينة قبل اأن ياأتي الرب ويختطف الكني�شة. 

هذا هو املفهوم الدفاعي الذي األ�شقناه بالكني�شة، 

وهو مفهوم خاطئ متامًا.

الهجوم على  الكني�شة يف و�شع  ي�شوع  لقد �شور 

لن  ال�شيطان  اأبواب  اأن  وعده  وكان  ال�شيطان،  اأبواب 

ت�شمد اأمام هجوم الكني�شة، واأن ال�شيطان لن يتمكن 

حتاول  التي  هي  الكني�شة  فلي�شت  تقدمها.  �شد  من 

�شد ال�شيطان ومنعه من الدخول، بل ال�شيطان الذي 

يحاول �شد الكني�شة فيف�شل. ويت�شمن وعد ي�شوع اأننا 

اإن اأطعناه باعتباره قائداً اأعلى، ن�شتطيع ـ اآنذاك ـ اأن 

ال�شيطان،  معاقل  مهاجمني  قواقعنا  خارج  نتحرك 

الظالم  ــرصى  اأ� حمررين  اجلحيم،  اأبـــواب  حمطمني 

مهمة  هي  هذه  ال�شيطان.  �شلبه  ما  كل  وم�شرتدين 

الكني�شة، وهي مهمة هجومية بال�رصورة ل دفاعية.

بالهجوم بالهجوماملبادرة  املبادرة 
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وللكلمة »باب« معنى ذا اأهمية بالغة يف الكلمة 

املكتوبة، فالباب اأوًل هو مكان احلكم وامل�شاورة. 

املراأة  زوج  عن   )23  :31 )اأمثال  يف  نقراأ  مثاًل 

الفا�شلة الأمينة ما يلي:

» َزْوُجَها َمْعُروٌف ِف الأَْبَ�اِب ِحنَي َيْجِل�ُس َبنْيَ 

َم�َصاِيِخ الأَْر�ِس.«

لحظ اأن باب املدينة هو مكان اجتماع ال�شيوخ 

الذين يحكمون املدينة ويديرون �شوؤونها. فعندما 

يقول الكتاب اإن اأبواب ال�شيطان، اأو اأبواب اجلحيم، 

م�شورات  اأن  يعني  فهذا  الكني�شة،  على  تقوى  لن 

اإخفاقًا  وُتخفق  �شُتحبط  الكني�شة  �شد  ال�شيطان 

تامًا.

ي�شتهدفه  الــذي  الطبيعي  املكان  هو  والباب 

الهجوم على مدينة ما، فالباب اأ�شعف من الأ�شوار. 

نقراأ يف )اإ�شعياء 28: 6(:

اْلَباِب.«،  اإَِل  ْرَب  احْلَ وَن  َيُردُّ ِللَِّذيَن  َوَباأْ�صًا   ...«

الكني�شة  �شورة  هي  اإذاً  اأمامنا  التي  فال�شورة 

التي تنق�س على اأبواب معاقل ال�شيطان، و�شورة 

هجوم  �شد  عن  تعجز  التي  ال�شيطانية  الأبـــواب 

لنا  ينبغي  هنا  من  الدخول.  من  ومنعها  الكني�شة 

نبداأ  واأن  دفاعي،  بتكتيك  التفكر  عن  نتوقف  اأن 

بالتفكر بتكتيك هجومي.

معظم  اأن  ـ  وخربتي  جتربتي  ح�شب  ـ  واأعتقد 

هذه  عنه  تعرب  قد  موقف  من  يعانون  املوؤمنني 

الكلمات: »اأين يا ترى �شي�رصب ال�شيطان �رصبته 

بالهجوم بالهجوماملبادرة  املبادرة 
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امُلراد،  هو  احلال  هذه  عك�س  اأن  واأعتقد  التالية«؟ 

ال�رصبة  مكان  عن  ال�شيطان  يت�شاءل  اأن  ينبغي 

التالية التي �شت�رصبها الكني�شة.

الكني�شة  درا�شة مو�شوعنا هذا حول  وملتابعة 

القاعدة  اأوًل  اأو�شح  اأن  اأود  بالهجوم،  املبادرة 

الكتابية التي نعتمد عليها بهذا اخل�شو�س. وجند 

يف  واحد  عدد  يف  ـ  رئي�شي  ب�شكل  ـ  القاعدة  هذه 

)كولو�شي 2: 15(، حيث ي�شف بول�س ما حققه اهلل 

ال�شليب.  على  عنا  نيابة  امل�شيح  موت  خالل  من 

اَلِطنَي« الريا�شات هنا  َد الرَِّيا�َصاِت َوال�صَّ »... اإِْذ َجرَّ

 .)12 :6 )اأف�ش�س  اإليها يف  امُل�شار  تلك  نف�شها  هي 

الريا�شات  تلك  ال�شليب،  بوا�شطة  اهلل،  جرد  وقد 

وال�شالطني من ال�شالح. هل فكرت يومًا اأن ال�شيطان 

منزوع ال�شالح؟ نعم، لقد نزع اهلل اأ�شلحته ، وجرد 

الريا�شات بعمل ال�شليب. اأما تتمة ذلك العدد فهي: 

»... اأَ�ْصَهَرُهْم ِجَهاراً، َظاِفراً ِبِهْم ِفيِه.«

ال�شيطان،  مملكة  من  الأ�شلحة  اهلل  نــزع  اإذاً 

و�شهر مبن ميثلون مملكة ال�شيطان علنًا )اأي اأعلن 

هزميتهم واأذلهم علنًا(، وظفر بهم بال�شليب.

وكما بينا �شابقًا فاإن الظفر هنا ل يعني واقعة 

النت�شار نف�شها، بل ي�شر اإىل الحتفال بانت�شار 

الكامل.  النت�شار  ذلك  اإظهار  واإىل  ومت،  �شبق  قد 

فعلى ال�شليب مل يك�شب ي�شوع املعركة لأجل نف�شه، 

فهو منت�رص دائمًا، لكنه انت�رص نيابة عنا. وهكذا 

�شار انت�شاره هو انت�شارنا نحن.

ويعلن بول�س يف )2كورنثو�س 2: 14( قائاًل:

بالهجوم بالهجوماملبادرة  املبادرة 
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ِتِه  ِذي َيُق�ُدَنا ِف َمْ�ِكِب ُن�رْشَ ِ الَّ » َوَلِكْن �ُصْكراً هلِلَّ

�ِصيِح ُكلَّ ِحنٍي، َوُيْظِهُر ِبَنا َراِئَحَة َمْعِرَفِتِه ِف  ِف امْلَ

ُكلِّ َمَكاٍن.«

»كل حني« و »يف كل مكان« نحن منثل انت�شار 

امل�شيح. وهكذا يظهر اهلل انت�شار امل�شيح من خاللنا 

ال�شيطانية.  والقوات  وال�شالطني  الريا�شات  على 

ذلك النت�شار الذي يتحقق فينا وبنا.

وها هي الإر�شالية الأخرة التي و�شعها ي�شوع 

بني يدي تالميذه يف )متى 28: 18 ـ 19(:

ُكلُّ  اإَِلَّ  »ُدِفــَع  َقاِئاًل:  َمُهْم  َوَكلَّ َي�ُص�ُع  َم  »َفَتَقدَّ

للم�شيح  كان  ]اإن  الأَْر�ِس  َوَعَلى  َماِء  ال�صَّ �ُصْلَطاٍن ِف 

اأن  هو  اأراد  اإذا  اإل  ل�شواه،  �شلطان  فال  ال�شلطان،  كل 

ي�شلم �شلطانه اإىل من يريد[، َفاْذَهُب�ا َوَتْلِمُذوا َجِميَع 

ُدوُهْم ِبا�ْصِم الآِب َواِلْبِن َوالرُّوِح اْلُقُد�ِس.« ، َوَعمِّ َمِ
الأُ

قال ي�شوع: »...ُدِفَع اإَِلَّ ُكلُّ �ُصْلَطاٍن... َفاْذَهُب�ا...« 

يريد  ي�شوع  اأن  اأعتقد  هنا؟  الفاء  دللة حرف  فما 

ُدفع  الذي  ال�شلطان  ومار�شوا  »اذهبوا  يقول:  اأن 

ل  ، مار�شوه نيابة عني.« اإن مهمتنا هي اأن ُنَفعِّ اإيلَّ

غلبته  نظهر  اأن  عملية؛  بطريقة  ي�شوع  انت�شار 

ومنار�س �شلطانه، وهي الأمور التي ك�شبها ي�شوع 

نيابة عنا. ول يكون ال�شلطان فعاًل اإن مل منار�شه، 

بل يكون بال ثمر ويبقى بال فاعلية.

اإل  امل�شيح  انت�شار  يرى  اأن  العامل  ي�شتطيع  ول 

اأظهرناه نحن؛ لقد حقق امل�شيح النت�شار، لكن  اإذا 

ال�شيطان  على  النت�شار  ذلك  اإظهار  هي  مهمتنا 

اإل عندما  اإظهار النت�شار  وعلى مملكته. ول ميكن 

ننتقل من مواقعنا الدفاعية اإىل املبادرة بالهجوم.

بالهجوم بالهجوماملبادرة  املبادرة 
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الف�صـل اخلام�س ع�صر

�شـــالح ال�شــالة

املنا�شبة  الروحية  الأ�شلحة  اهلل  لنا  وفر  لقد 

يف  نقراأ  وهدمها.  ال�شيطان  ح�شون  على  لالإغارة 

)2كورنثو�س 10: 4(:

لي�شت  ًة ]اأي  اَرَبِتَنا َلْي�َصْت َج�َصِديَّ »اإِْذ اأَ�ْصِلَحُة ُمَ

مادية كالقنابل والر�شا�س والدبابات والطائرات[، 

�ٍن.« ِ َعَلى َهْدِم ُح�صُ َبْل َقاِدَرٌة ِباهللَّ

هذه احل�شون هي ح�شون ال�شيطان بالطبع. اإذاً 

فقد وفر لنا اهلل اأ�شلحة روحية، وِبناًء على درا�شتي 

اهلل  كلمة  اأن  اأعتقد  ال�شخ�شية،  وخربتي  املكثفة 

بالهجوم بالهجوماملبادرة  املبادرة 
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:ال�شالة،  هي  هجومية  اأ�شلحة  اأربعة  عن  تعلن 

عن  اأوًل  ونتحدث  وال�شهادة،  الكرازة،  الت�شبيح، 

�شالح ال�شالة.

واأود اأن اأوؤكد هنا على اأن ال�شالة هي اأكرث من 

اأحدها  كثرة،  اعتبارات  فلل�شالة  �شالح،  جمرد 

واأعتقد  الروحية.  احلرب  يف  �شالح  اأنها  هو  فقط 

التي  الأ�شلحة  الأقوى من بني جميع  ال�شالح  اأنها 

اأوكلنا اهلل عليها.

يف )اأف�ش�س 6: 18(، وبعد اأن يذكر بول�س قائمة 

الأ�شلحة الدفاعية يقول:

ِف  ــٍت  َوْق ُكــلَّ  َوِطْلَبٍة  اَلٍة  �صَ ِبُكلِّ  لِّنَي  »ُم�صَ

الرُّوِح...«

اإىل  الدفاع  وهنا ينتقل بول�س من احلديث عن 

اأن تاأتي هذه  الهجوم، ولي�س من قبيل امل�شادفة 

الكلمات بعد قائمة الأ�شلحة الدفاعية مبا�رصة، فهو 

الأ�شلحة الهجومية على الإطالق،  اأعظم  يذكر هنا 

األ وهو ال�شالة.

فكر بال�شالة وكاأنها �شاروخ عابر للقارات؛ اإنه 

بوا�شطة  ويوجه  القارات،  اإحدى  من  ُيطلق  �شاروخ 

اأخرى،  قارة  يف  هدف  اإىل  متقدم  تكنولوجي  نظام 

ال�شالة  ــدُّ  حُتَ ول  املحدد.  الهدف  ذلك  لتدمر  وذلك 

عابر  ال�شاروخ  ذلك  ت�شبه  فهي  م�شافة،  اأو  بوقٍت 

ح�شون  نباغت  اأن  ن�شتطيع  وبال�شالة  الــقــارات. 

ال�شيطان اأينما كانت، حتى ولو يف مقرها ال�شماوي.

يف  جنده  ما  الهجومية  ال�شلوات  اأمثلة  ومن 

)اأعمال الر�شل 12: 1 ـ 6(. كانت الكني�شة تعاين من 

ال�شــــالة ال�شــــالة�شـــــالح  �شـــــالح 
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ا�شطهاد امللك هرود�س، وكان يعقوبـ  اأحد القادة 

ـ قد اأُعدم بالفعل على يد هرود�س. اأما بطر�س فقد 

جن وو�شع على لئحة الإعدام. فيما يلي 
ُ

اأعتقل و�ش

و�شف تلك احلالة كما يقدمها �شفر الأعمال:

َيَدْيِه  ِلُك  امْلَ ِهرُيوُد�ُس  َمدَّ  اْلَ�ْقِت  َذِلــَك  »َوِف 

اأََخا  َيْعُق�َب  َفَقَتَل  اْلَكِني�َصِة،  ِمَن  اأَُنا�ٍس  اإَِل  ِلُي�ِصيَء 

ي اْلَيُه�َد َعاَد  ْيِف. َواإِْذ َراأَى اأَنَّ َذِلَك ُيْر�صِ ا ِبال�صَّ ُي�َحنَّ

ا  اُم اْلَفِطرِي. َومَلَّ يَّ
ْي�صًا. َوَكاَنْت اأَ َفَقَب�َس َعَلى ُبْطُر�َس اأَ

ْرَبَعِة  اأَ َل  اإِ اُه  اإِيَّ ُم�َصلِّمًا  ْجِن  ال�صِّ ِف  َعُه  َو�صَ اأَْم�َصَكُه 

ُيَقدَِّمُه َبْعَد  اأَْن  ِلَيْحُر�ُص�ُه، َناِويًا  اْلَع�ْصَكِر  اأََراِبَع ِمَن 

ْعِب ]مل يكن هرود�س ليقتل بطر�س  ِح اإَِل ال�صَّ اْلِف�صْ

وقت الف�شح، لأن ذلك كان �شُيعترب انتهاكًا لقد�شية 

ُرو�صًا  ذلك اليوم يف نظر اليهود[. َفَكاَن ُبْطُر�ُس َمْ

اَلٌة  رُي ِمْنَها �صَ ا اْلَكِني�َصُة َفَكاَنْت َت�صِ مَّ
ْجِن. َواأَ ِف ال�صِّ

ِهرُيوُد�ُس  َكاَن  ا  َومَلَّ اأَْجِلِه.  ِمْن  اهلِل  اإَِل  ِبَلَجاَجٍة 

ْيَلِة َناِئمًا  ْن ُيَقدَِّمُه، َكاَن ُبْطُر�ُس ِف ِتْلَك اللَّ
ُمْزِمعًا اأَ

اَم اْلَباِب  . َوَكاَن ُقدَّ نْيِ َمْرُب�طًا ِب�ِصْل�ِصَلَتنْيِ َبنْيَ َع�ْصَكِريَّ

ْجَن.« ُحرَّا�ٌس َيْحُر�ُص�َن ال�صِّ

كان بطر�س م�شجونًا حتت حرا�شة م�شددة جداً، 

فقد كان هرود�س حري�شًا جداً على األ ينقذه اأحد، 

نهاراً  احلرا�شة  تتناوب  باأربعة فرق  اأمر  اأنه  حتى 

ولياًل، ويف كل فريق اأربعة جنود. ووا�شح اأي�شًا اأن 

حار�شًا كان ينبغي اأن يكون مقيداً بيدي بطر�س اأو 

بقدميه، مما يجعل من امل�شتحيل اأن تنجح عملية 

اإنقاٍذ طبيعية. لكن الكني�شة كانت ت�شلي بلجاجة.

ال�شــــالة ال�شــــالة�شـــــالح  �شـــــالح 
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ل  اأولوياتنا.  تعديل  على  الأزمات  تعمل  هكذا 

الأزمة  تلك  قبل  ـ  الكني�شة  حال  كان  كيف  اأعرف 

ـ من جهة اللجاجة واملثابرة يف ال�شالة، لكن ما 

وهم  فجاأة،  بينهم  من  اأُخــذ  يعقوب  اأن  هو  حدث 

قائدهم  فقدوا  اإذا  ينتظرهم  الذي  اخلطر  يدركون 

بطر�س اأي�شًا، لقد دفعهم هذا كله اإىل اللجاجة يف 

الليل  يف  بل  فقط،  النهار  يف  ي�شلوا  ومل  ال�شالة. 

)لوقا  يف  ي�شوع  قال  اإذ  الكتاب،  ُي�شر  كما  اأي�شًا 

اِرِخنَي اإَِلْيِه  َتاِريِه ال�صَّ ُف اهلُل ُمْ 18: 7(: » اأََفاَل ُيْن�صِ

يتطلب  الإلهي  التدخل  ف�شمان  َوَلْياًل...؟!«  َنَهاراً 

قد  ي�شوع  وكان  وم�شتمرة.  مكثفة  �شالة  اأحيانًا 

قدم وعداً لبطر�س يف )يوحنا 21: 18ـ 19(:

ا ُكْنَت اأَْكَثَ َحَداَثًة ُكْنَت  قَّ اأَُق�ُل َلَك: مَلَّ قَّ احْلَ »احَْلَ

�ِصي َحْيُث َت�َصاُء. َوَلِكْن َمَتى �ِصْخَت  ْنِطُق َذاَتَك َوَتْ ُتَ

َل  َحْيُث  َوَيْحِمُلَك  ْنِطُقَك  ُيَ َواآَخُر  َيَدْيَك  دُّ  َتُ َك  َفاإِنَّ

ِة ِميَتٍة َكاَن ُمْزِمعًا اأَْن  يَّ
َت�َصاُء«. َقاَل َهَذا ُم�ِصرياً اإَِل اأَ

ا َقاَل َهَذا َقاَل َلُه: »اْتَبْعِني«.« َ ِبَها. َومَلَّ َد اهللَّ جِّ ُيَ

اأثناء  الــوعــد  بهذا  يتاأمل  بطر�س  كــان  فهل 

َوَلِكْن   ...« ي�شوع:  له  ال�شجن؟ فقد قال  وجوده يف 

يف  بعد  �شاخ  قد  بطر�س  يكن  ومل  �ِصْخَت...«  َمَتى 

ذلك الوقت. واأعتقد اأنه كان يتوقع حدوث �شيء ما 

يثبت كلمات ي�شوع، وقد ثبتت بالفعل، ولكن الأمر 

تطلب �شالة الكني�شة لتحقيقه.

اأر�شل  اإذ  الــ�ــشــالة  لتلك  اهلل  ا�شتجاب  وقــد 

يف  تفا�شيله  جند  ما  هذا  بطر�س.  ليحرر  مالكًا 

)اأعمال 12: 7ـ11(:
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اْلَبْيِت،  ِف  اَء  اأَ�صَ َوُن�ٌر  اأَْقَبَل،  الرَّبِّ  َماَلُك  »َواإَِذا 

َعاِجاًل«.  »ُقْم  َقاِئاًل:  ْيَقَظُه  َواأَ ُبْطُر�َس  َجْنَب  َب  َف�رَشَ

اَلُك:  امْلَ َلُه  َوَقاَل  َيَدْيِه.  ِمْن  ْل�ِصَلَتاِن  ال�صِّ َف�َصَقَطِت 

َلُه:  َفَقاَل  َهَكَذا.  َفَفَعَل  َنْعَلْيَك«.  َواْلَب�ْس  ْنَطْق  »َتَ

َل  َوَكاَن  َيْتَبُعُه.  َفَخَرَج  َواْتَبْعِني«.  ِرَداَءَك  »اْلَب�ْس 

، َبْل  اَلِك ُهَ� َحِقيِقيٌّ ِذي َجَرى ِبَ�ا�ِصَطِة امْلَ َيْعَلُم اأَنَّ الَّ

ايِنَ  َل َوالثَّ وَّ
ْحَر�َس الأَ ُه َيْنُظُر ُروؤَْيا. َفَجاَزا امْلَ َيُظنُّ اأَنَّ

ِديَنِة،  امْلَ اإَِل  ُيــ�ؤَدِّي  ِذي  الَّ ِديِد  احْلَ َباِب  اإَِل  َواأََتَيا 

َما ُزَقاقًا َواِحداً.  َفاْنَفَتَح َلُهَما ِمْن َذاِتِه، َفَخَرَجا َوَتَقدَّ

اَلُك.  َوِلْلَ�ْقِت َفاَرَقُه امْلَ

»الآَن  َنْف�ِصِه:  اإَِل  َرَجَع  َقْد  َوُهَ�  ُبْطُر�ُس  َفَقاَل 

َيِد  َواأَْنَقَذيِن ِمْن  اأَْر�َصَل َماَلَكُه  اأَنَّ الرَّبَّ  َيِقينًا  َعِلْمُت 

ِهرُيوُد�َس، َوِمْن ُكلِّ اْنِتَظاِر �َصْعِب اْلَيُه�ِد«.«

فوق  بتدخل  الكني�شة  ل�شالة  اهلل  ا�شتجاب  لقد 

كان  بطر�س  حترير  لكن  مالك.  وبوا�شطة  طبيعي 

اأن  اجلزء الأول فقط من نتائج �شلواتهم. وينبغي 

نلقي ال�شوء على اجلزء الثاين، الذي يت�شمن دينونة 

نفذها مالك الرب على امللك امل�شطهد هرود�س. 

فلنقراأ معًا ما يف )اأعمال 12: 19 ـ 23(:

َفَح�َس  َيِجْدُه  َوَلْ  َطَلَبُه  ا  َفَلمَّ ِهرُيوُد�ُس  ا  مَّ
»َواأَ

ِمَن  َنَزَل  ُثمَّ  اْلَقْتِل.  اإَِل  َيْنَقاُدوا  اأَْن  َواأََمَر  رَّا�َس  احْلُ

َة َواأََقاَم ُهَناَك. َوَكاَن ِهرُيوُد�ُس  يَّ ِة اإَِل َقْي�رَشِ اْلَيُه�ِديَّ

نَي َفَح�رَشُوا اإَِلْيِه  ْيَداِويِّ نَي َوال�صَّ �ِريِّ �َصاِخطًا َعَلى ال�صُّ

َعَلى  اِظَر  النَّ َباَل�ْصُت�َس  َوا�ْصَتْعَطُف�ا  َواِحَدٍة،  ِبَنْف�ٍس 

َة لأَنَّ  احَلَ �صَ اُروا َيْلَتِم�ُص�َن امْلُ ِلِك، ُثمَّ �صَ َجِع امْلَ َم�صْ

ٍ َلِب�َس  ِلِك. َفِفي َيْ�ٍم ُمَعنيَّ ُك�َرَتُهْم َتْقَتاُت ِمْن ُك�َرِة امْلَ

ال�شــــالة ال�شــــالة�شـــــالح  �شـــــالح 
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ْلِك  َة َوَجَل�َس َعَلى ُكْر�ِصيِّ امْلُ ُل�ِكيَّ َة امْلُ لَّ ِهرُيوُد�ُس احْلُ

ْ�ُت اإَِلٍه َل  ْعُب: »َهَذا �صَ َخ ال�صَّ َوَجَعَل ُيَخاِطُبُهْم. َف�رَشَ

ُه  َبُه َماَلُك الرَّبِّ لأَنَّ َ اِل �رشَ ْ�ُت اإِْن�َصاٍن!«. َفِفي احْلَ �صَ

ُكُلُه الدُّوُد َوَماَت.«
اَر َياأْ ، َف�صَ ِ ْجَد هلِلَّ َلْ ُيْعِط امْلَ

الو�شع،  ذلــك  يف  ال�شالة،  عملت  كيف  فــرنى 

ال�شماء  ال�شالة  اخــرتقــت  لقد  هجومي.  ك�شالح 

واأطلقت املالئكة للتدخل. وميكن مقارنة ذلك مع ما 

حدث اأيام دانيال، اإذ �شلى دانيال فجاءت املالئكة 

بال�شتجابة من ال�شماء )اأنظر دانيال 10(.

اأما التعليق الأخر الذي يختم به الكتاب حادثة 

اأعمال الر�شل فهو التايل:

ا َكِلَمُة اهلِل َفَكاَنْت َتْنُم� َوَتِزيُد.« مَّ
»َواأَ

)اأعمال 12: 24(.

هذا ي�شور منو كلمة اهلل الذي ل يقاوم، خا�شة 

لن  باأنه  لبطر�س  ي�شوع  اأعطاه  الــذي  الوعد  ذلك 

ميوت قبل اأن ي�شيخ. لكن وعود اهلل تطلبت ال�شالة 

اإن  نفهمه:  اأن  ينبغي  ما  هذا  تثبيتها.  اأجــل  من 

وعود كلمة اهلل لي�شت بدياًل عن �شلواتنا، فالوعود 

تدفعنا اإىل ال�شالة، وال�شالة �رصورية لتحويل تلك 

الوعود اإىل حقيقة فعالة يف اأرواحنا. كما اأن حترك 

املالئكة وتدخلها من اأجلنا يتطلب ال�شالة.

خادمة،  اأرواٌح  هي  املالئكة  اإن  اهلل  كلمة  تقول 

اإل متى  اأُر�شلت ملنفعتنا. لكن املالئكة ل تاأتي عادًة 

تتدخل  وجتعلها  املالئكة  حترك  ف�شلواتنا  �شلينا؛ 

كا�شتجابة اإلهية. تذكر: ال�شالة تخرتق مملكة ال�شيطان 

يف ال�شماويات وُتْطِلق املالئكة لكي تتدخل.
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الف�صـل ال�صاد�س ع�صر

�شـــالح الت�شبيح

ياأتي  والــذي  الثاين،  العظيم  الهجومي  ال�شالح 

منطقيًا بعد ال�شالة، هو �شالح الت�شبيح. ميكنك اعتبار 

لكن  ما،  مبعنى  ال�شالة  اأ�شكال  من  �شكاًل  الت�شبيح 

بخـوف  دائمـًا  مرتبط  املقد�س  الكتاب  يف  الت�شبيح 

حتقيق  على  الت�شـبيح  يعمـل  الفائقـة.  هـيبته  اأو  اهلل 

الذي  املنا�شب  جتاوبنا  اأي�شًا  وهو  الإلهي،  التدخل 

يليق بذلك التدخل. نقراأ يف )خروج 15: 10ـ  11( تلك 

بعد خروجهم  القدمي  ال�شعب  التي رفعها  الت�شبيحة 

اأن غرق جي�س فرعون يف  اأحــراراً من م�رص، وبعد 

البحر الأحمر.
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�ا  َغا�صُ اْلَبْحُر.  اُهُم  َفَغطَّ ِبِريِحَك  »َنَفْخَت 

ا�ِس ِف ِمَياٍه َغاِمَرٍة. َمْن ِمْثُلَك َبنْيَ الآِلَهِة  َكالرَّ�صَ

�فًا  َمُ اْلَقَدا�َصِة،  ِف  ُمْعَتزّاً  ِمْثُلَك  َمْن  ؟  َربُّ َيا 

اِنعًا َعَجاِئَب؟«. �َصاِبيِح، �صَ ِبالتَّ

فالت�شبيح  بالت�شابيح«،  »خموفًا  عبارة  لحظ 

يعلن ويدعو اإىل خمافة اهلل وهيبته، وخا�شة �شد 

اأعداء �شعب اهلل.

ويعلن املزمور22: 23:

َمْع�رَشَ  َيا  ُدوُه  َمِّ �َصبُِّح�ُه.   ، الرَّبِّ َخاِئِفي  »َيا 

اِئيَل َجِميعًا.« ِة َيْعُق�َب، َواْخ�ُص�ُه َيا َزْرَع اإِ�رْشَ يَّ ُذرِّ

الت�شبيح اأي�شًا هو التجاوب املنا�شب الذي يتبناه 

�شعب اهلل اأمام رهبة اهلل واأمام اأعماله املخوفة يف 

احلرب من اأجل �شعبه. يقول )مزمور8: 2(:

َحْمداً...«  �ْصَت  �صَّ
اأَ ِع  َوالرُّ�صَّ الأَْطَفاِل  اأَْفَ�اِه  »ِمـْن 

)اأو قوة كما �شرنى فيما بعد(.

َداِدَك، ِلَت�ْصِكيِت َعُدوٍّ َوُمْنَتِقٍم.« » ِب�َصَبِب اأَ�صْ

ونرى هنا اأن اهلل وفر ل�شعبه قوة �شد اأعدائهم. 

العدو:  لو�شف  كلمتان  العدد  هذا  يف  وت�شتخدم 

اأن  واأعتقـد  اجلمـع،  ب�شـيغة  »اأ�شـداد«  الأولـي، 

ب�شـكل  ال�شـيطان  مملكة  على  تعـود  الكلمة  هـذه 

الولة  الريا�شات وال�شالطني  عـام، فالأ�شداد هم 

بول�س  عنها  يتحدث  التي  الروحية  ال�رص  واأجناد 

يف )اأف�ش�س 6: 12( اأما الكلمة الثانية فهي »عدو« 

باملفرد، واأعتقد اأنها تعود على ال�شيطان نف�شه.
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مملكة  مع  ليتعامل  القوة  ل�شعبه  اهلل  وفر  لقد 

 )16 ـ   15  :21 )متى  ويعلن  باأكملها.  ال�شيطان 

ي�شوع  كــان  حيث  بو�شوح،  الــقــوة  هــذه  طبيعة 

يجري بع�س املعجزات يف الهيكل، وكان الأطفال 

ّنا!«؛  »اأُو�شَ قائلني  بفرح  وذهابًا  جيئًة  يرك�شون 

فطلب القادة املتدينون من ي�شوع اأن ُي�شكتهم.

اْلَعَجاِئَب  َواْلَكَتَبُة  اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َصاُء  َراأَى  ا  َفَلمَّ  «

َنَع، َوالأَْوَلَد َي�رْشَُخ�َن ِف اْلَهْيَكِل َوَيُق�ُل�َن:  ِتي �صَ الَّ

َلُه: »اأََت�ْصَمُع  َوَقاُل�ا  ُب�ا،  َغ�صِ َداُوَد«  ِلْبِن  ا  نَّ »اأُو�صَ

»َنَعْم!  َي�ُص�ُع:  َلُهْم  َفَقاَل  ـــ�ؤَُلِء؟«.  َه َيُق�ُل  َما 

اأَْت  َهيَّ ِع  َوالرُّ�صَّ الأَْطَفاِل  اأَْفَ�اِه  ِمْن   : َقطُّ ُتْ  َقَراأْ اأََما 

َت�ْصِبيحًا؟«.«

اأجابهم ي�شوع مقتب�شًا )مزمور 8 : 2(، لكنه غر 

العربي  الأ�شل  ففي  قلياًل؛  املقتب�شة  الكلمات  يف 

الأطفال  »باأفواه  يلي:  كما  املزمور  كلمات  ترد 

الي�شوعية(،  )الرتجمة  عزة...«  لك  اأ�ش�شت  والر�شع 

والعزة هنا تعني القوة. وعندما اقتب�س ي�شوع هذه 

هياأت  والر�شع  الأطفال  اأفواه  »من  قال:  الكلمات 

ي�شوع  تعليق  هي  الكلمات  هذه  وكــاأن  ت�شبيحًا« 

اأن  املزمور، وذلك لإعالن  ال�شخ�شي على منطوق 

الت�شبيح هو قوة �شعب اهلل. نعم، الت�شبيح هو م�شدر 

عظيم للقوة.

هذا  حول  املالحظات  من  املزيد  يلي  وفيما 

العبارة  املقطع  ذلــك  يف  قــراأنــا  اأوًل،  ـــالن:  الإع

اأن  اإىل  ت�شر  اأفـــواه...«، وهي  »من  اأو  »بــاأفــواه...« 
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الفم هو القناة الرئي�شية لإطالق اأ�شلحتنا الروحية 

عن  الن�س  يتحدث  ثانيًا،  ال�شيطان.  مملكة  �شد 

»الأطفال« و »الر�شع«. ويف ذلك اإ�شارة اإىل اأولئك 

اأن  اأنف�شهم، بل ينبغي  الذين ل يتمتعون بقوة يف 

يعتمدوا على قوة اهلل.

َها الآُب  يُّ
»ِف َذِلَك اْلَ�ْقِت َقاَل َي�ُص�ُع: »اأَْحَمُدَك اأَ

َكَماِء  َك اأَْخَفْيَت َهِذِه َعِن احْلُ َماِء َوالأَْر�ِس، لأَنَّ َربُّ ال�صَّ

َواْلُفَهَماِء َواأَْعَلْنَتَها ِلالأَْطَفاِل.« )متى 11: 25(.

كان ي�شوع يتحدث عن تالميذه يف هذا املقطع. 

املولودين  اأولئك  بال�رصورة  لي�شوا  »فالأطفال« 

حديثًا باجل�شد، بل هم الذين ل ميلكون قوة خا�شة، 

وينبغي اأن يعتمدوا كليًا على قوة اهلل.

اأما الغر�س من ا�شتخدام الت�شبيح ك�شالح فهو 

اإ�شكات ال�شيطان. وهذا يتوافق مع )روؤيا 12: 10(، 

حيث جند اإعالنًا روؤيويًا مل يتحقق بعد، لكنه يخربنا 

الكثر عن ن�شاط ال�شيطان يف وقتنا احلايل.

َماِء:  ال�صَّ ِف  َقاِئاًل  َعِظيمًا  ْ�تًا  �صَ »َو�َصِمْعُت 

َوُمْلُكُه َو�ُصْلَطاُن  َوُقْدَرُتُه  اإَِلِهَنا  اَر َخاَل�ُس  »الآَن �صَ

ِذي  �ْصَتِكي َعَلى اإِْخَ�ِتَنا الَّ ُه َقْد ُطِرَح امْلُ َم�ِصيِحِه، لأَنَّ

َلِهَنا َنَهاراً َوَلْياًل.« َكاَن َي�ْصَتِكي َعَلْيِهْم اأََماَم اإِ

نا  دَّ من هنا نعرف اأن �شالح ال�شيطان الرئي�س �شِ

ون�شاطه الأ�شا�شي هو اأن ي�شتكي علينا، اإنه ي�شتكي 

علينا )اأي يتهمنا( با�شتمرار اأمام اهلل نهاراً ولياًل. 

وهنا يخطر يف بايل ما يلي:

k اإن كان ال�شيطان م�شغوًل ليل نهار، فال يكفي 

اأن نواجهه  فقط! بل ينبغي  اأن نن�شغل نحن نهاراً 

نهاراً ولياًل.

�شــــــالح الت�شــبيح�شــــــالح الت�شــبيح
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اإىل  يدفعنا  لكي  علينا  ال�شيطان  ي�شتكي   k

ال�شعور بالذنب، هذا هو �شالحه الرئي�شي �شدنا.

وقد تقول : »اإذاً، ملاذا ل ُي�شكت اهلل ال�شيطان؟« 

به  ُن�شِكت  ما  لنا  اهلل وفر  اأن  بب�شاطة هو  وال�شبب 

ال�شيطان، ولن يفعل هو ذلك نيابة عنا. لقد جعل 

ع«  والر�شَّ الأطفال  ــواه  اأف »من  الت�شبيح  لنا  اهلل 

عر�س  اإىل  ويرتقي  ال�شموات،  اإىل  الت�شبيح  ي�شعد 

اهلل، وي�شكت اتهامات ال�شيطان.

فيما يلي مقطع نبوي هو )روؤيا 16: 13 ـ 14(. 

بها  �شيتحقق  التي  الكيفية  �رصح  اإىل  اأتطرق  ولن 

تاريخيًا، لكنني اأريد اأن اأُ�شر اإىل مبداأ مهم. يقول 

يوحنا:

نِّنِي، َوِمْن َفِم اْلَ�ْح�ِس، َوِمْن  »َوَراأَْيُت ِمْن َفِم التِّ

َفاِدَع،  �َصٍة �ِصْبَه �صَ اِب، َثاَلَثَة اأَْرَواٍح َنِ ِبيِّ اْلَكذَّ َفِم النَّ

َعَلى  َتْخُرُج  اآَياٍت،  اِنَعٌة  �صَ �َصَياِطنَي  اأَْرَواُح  ُهْم  َفاإِنَّ

�ْصُك�َنِة ِلَتْجَمَعُهْم ِلِقَتاِل َذِلَك  ُمُل�ِك اْلَعاَلِ َوُكلِّ امْلَ

ٍء.«
ْ
اْلَيْ�ِم اْلَعِظيِم، َيْ�ِم اهلِل اْلَقاِدِر َعَلى ُكلِّ �َصي

باأفواهها  تعمل  النج�شة  ال�شيطانية  فــالأرواح 

من  يخرج  ال�شيطان  ُي�شكت  الذي  الت�شبيح  اأي�شًا! 

اأفواه �شعب اهلل. القوى الروحية ال�شيطانية تنطلق 

من خالل اأفواه العاملني اإىل جانب ال�شيطان، فمن 

فم التنني ومن فم الوح�س ومن فم النبي الكاذب 

تخرج اأرواح جن�شة. وب�شورة ما، ي�شر هذا اإىل اأن 

املنت�رص يف احلرب الروحية هو ذلك اجلانب الذي 

كيف  نتعلم  مل  فاإن  اأكــرب.  بفاعلية  فمه  ي�شتخدم 

ن�شتخدم اأفواهنا، فلن نك�شب احلرب.

�شــــــالح الت�شــبيح�شــــــالح الت�شــبيح
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ومن  بال�شفادع.  هنا  النج�شة  الأرواح  وُت�شبه 

اجلدير باملالحظة اأن ال�شفادع ُت�شِدر، يف الليل فقط، 

الرتيب املتكرر  الذي ل ينقطع«، ونقيقها  �شجيجها 

عن  معربة  �شورة  ذلك  ويف  الظلمة.  �شاعات  طوال 

اأحد الأ�شاليب التي اأَِلفناها يف ح�شارتنا املعا�رصة 

الرتويج  يكون  ما  وكثراً  والرتويج.  الدعاية  وهو 

اأداة �شيطانية تهدف اإىل ن�رص اأفكار كاذبة، اأو تعزيز 

اأما  اأ�ــرصار.  حكام  دعم  اأو  ُمغر�شة،  �شيا�شية  اأهداف 

واحٌد  فهو  اهلل،  �شعب  اأفواه  من  يخرج  الذي  الت�شبيح 

من الأ�شاليب العظيمة للتعامل مع هذه القوى.

مثال اآخر على قوة الت�شبيح يف )مزمور 149: 6 ـ 9(:

ْيِن  َحدَّ ُذو  َو�َصْيٌف  اأَْفَ�اِهِهْم،  ِف  اهلِل  »َتْنِ�يَهاُت 

، َوَتاأِْديَباٍت ِف  َمِ
َنُع�ا َنْقَمًة ِف الأُ ِف َيِدِهْم، ِلَي�صْ

ِبُكُب�ٍل  َفاِئِهْم  َو�رُشَ ِبُقُي�ٍد،  ُمُل�ِكِهْم  لأَ�رْشِ  ُع�ِب.  ال�صُّ

ْكُت�َب. َكَراَمٌة َهَذا  ْكَم امْلَ ِمْن َحِديٍد، ِلُيْجُروا ِبِهِمُ احْلُ

ِميِع اأَْتِقَياِئِه. َهلُِّل�َيا!« جِلَ

اإنه عمل يف متناول جميع �شعب اهلل من خالل 

الت�شبيح، ويرافق الت�شبيح �شيف ذو حدين هو كلمة 

اهلل، وهذا ي�شر اإىل �رصورة ترافق الت�شبيح والكلمة. 

لدينونة  اأداة  يكون  اهلل  بكلمة  املرتبط  فالت�شبيح 

امللوك والأمم. اأما امللوك وال�رصفاء يف هذا الن�س 

فهم الرتب املالئكية ال�شيطانية من ملوك واأمراء. 

�شلطان  ـ  املوؤمن  �شعبه  نحن  ـ  اإلينا  اهلل  دفع  وقد 

اأي  ال�شيطانية،  الرتب  بتلك  املكتوب  احلكم  اإجراء 

امتياز  وهو  عليهم،  العادلة  اهلل  دينونة  ننفذ  اأن 

منحه اهلل جلميع قدي�شيه. 

�شــــــالح الت�شــبيح�شــــــالح الت�شــبيح
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يقول بول�س ملوؤمني كورنثو�س يف

)1كورنثو�س 6: 2 ـ 3(:

؟  نَّ اْلِقدِّي�ِصنَي �َصَيِديُن�َن اْلَعاَلَ »اأََل�ْصُتْم َتْعَلُم�َن اأَ

ْنُتْم َغرْيُ ُم�ْصَتاأِْهِلنَي  اأََفاأَ َفاإِْن َكاَن اْلَعاَلُ ُيَداُن ِبُكْم، 

�َصَنِديُن  َنا  نَّ اأَ َتْعَلُم�َن  اأََل�ْصُتْم  ْغَرى؟  ال�صُّ ِلْلَمَحاِكِم 

َماَلِئَكًة؟...«

اهلل  كلمة  بوا�شطة  ال�شلطان  هذا  منتلك  نحن 

�شلطان  اهلل  منحنا  لقد  الت�شبيح.  �شالح  وبوا�شطة 

وامللوك  وال�شالطني  باملالئكة  اهلل  دينونة  اإجراء 

عظيمًا  �شلطانًا  يت�شمن  وهذا  والأمم،  وال�شعوب 

وقوة هائلة.

الف�صـل ال�صابع ع�صر

�شــــالح الكـرازة

يرتبط هذا ال�شالح الهجومي بكلمة اهلل ب�شورة 

كلمة  اإعالن  هي  فالكرازة  وحتديداً،  مبا�رصة  اأكرث 

تنطبق  ول  اهلل.  كلمة  غر  �شيء  ول  بالتحديد  اهلل 

الكرازة باأي  ـ على  الكتابي  ـ مبعناها  الكلمة  هذه 

الأيديولوجيات  اأو  الب�رصية  كالفل�شفة  اآخر  �شيء 

ال�شيا�شية ول حتى الدرا�شات الالهوتية العميقة.

بول�س  بها  ينا�شد  التي  اجلليلة  بالو�شية  نبداأ 

تيموثاو�س يف )2تيموثاو�س 4: 1ـ 4(:

�ِصيِح،  »اأََنا اأَُنا�ِصُدَك اإِذاً اأََماَم اهلِل َوالرَّبِّ َي�ُص�َع امْلَ
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ُظُه�ِرِه  ِعْنَد  ــَ�اَت،  َوالأَْم الأَْحَياَء  َيِديَن  اأَْن  اْلَعِتيِد 

َوَمَلُك�ِتِه: اْكِرْز ِباْلَكِلَمِة. اْعُكْف َعَلى َذِلَك ِف َوْقٍت 

اأََناٍة  اْنَتِهْر، ِعْظ ِبُكلِّ  ِخ،  ُمَنا�ِصٍب َوَغرْيِ ُمَنا�ِصٍب. َوبِّ

ْعِليَم  ُه �َصَيُك�ُن َوْقٌت َل َيْحَتِمُل�َن ِفيِه التَّ َوَتْعِليٍم. لأَنَّ

َيْجَمُع�َن  ِة  ا�صَّ اخْلَ �َصَهَ�اِتِهُم  َح�َصَب  َبْل  ِحيَح،  ال�صَّ

ُف�َن  َفَي�رْشِ َم�َصاِمُعُهْم،  ًة  ُم�ْصَتِحكَّ ُمَعلِِّمنَي  َلُهْم 

َراَفاِت.« ، َوَيْنَحِرُف�َن اإَِل اخْلُ قِّ َم�َصاِمَعُهْم َعِن احْلَ

النقاط  بع�س  على  ال�شوء  اأُلقي  اأن  هنا  اأحب 

لقد  وهيبتها.  الو�شية  هذه  جالل  اأوًل،  املهمة: 

ي�شوع  والرب  اهلل  »اأمام  هذه  و�شيته  بول�س  قدم 

َيِدين »الأحياء 
َ
امل�شيح«. وذلك يف �شوء اأن ي�شوع �ش

و�شية  اإنها  وملكوته«.  ظهوره  عند  والأمـــوات 

تغمرها الهيبة وي�رصبلها اجلالل بطريقة مل ي�شبق 

لها مثيل يف و�شية ُتقدم اإىل خادم.

بالكلمة.  الكرازة  هو  الو�شية  حمتوى  ثانيًا: 

التي  الر�شالة  عن  الكارز  م�شئولية  يبني  وهــذا 

يكرز بها. والإ�شارة اإىل اأن ي�شوع �شيدين الأحياء 

الرب  اأمــام  �شيقف  الكارز  اأن  تت�شمن  ــوات  والأم

وُي�شاأل عن ما كرز به.

الع�شاة  جماملة  بعدم  حتذير  اأمام  نقف  اإننا 

�شماع  يريدون  ل  والذين  ملذاتهم،  عن  الباحثني 

احلق باحثني عن من يكرز لهم مبا يريدون �شماعه. 

لن يكون مقبوًل من  اأن احلق  اإىل  بول�س  وينبهنا 

اجلميع، مع ذلك، ورغم املعار�شة والنتقاد، تبقى 

الو�شية كما هي: »اكرز بالكلمة«.

الكـــرازة الكـــرازة�شــــــالح  �شــــــالح 
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ويف الكتاب املقد�س الكثر والكثر عن فاعلية 

كلمة اهلل. يقول اهلل يف )اإ�شعياء 55: 11(:

َل  َفِمي.  ِمْن  َتْخُرُج  ِتي  الَّ َكِلَمِتي  َتُك�ُن  »َهَكَذا 

ْرُت ِبِه، َوَتْنَجُح  َتْرِجُع اإَِلَّ َفاِرَغًة، َبْل َتْعَمُل َما �رُشِ

ِف َما اأَْر�َصْلُتَها َلُه.«

ويف )اإرميا 23: 29(:

، َوَكِمْطَرَقٍة  »اأََلْي�َصْت َهَكَذا َكِلَمِتي َكَناٍر َيُق�ُل الرَّبُّ

ْخَر؟« ُم ال�صَّ طِّ ُتَ

ثم يف )عربانيني 4: 12( حيث نقراأ:

ِمْن  ى  َواأَْم�صَ اَلٌة،  َوَفعَّ ٌة  َحيَّ اهلِل  َكِلَمَة  نَّ 
»لأَ

ْف�ِس  النَّ َمْفَرِق  اإَِل  َوَخاِرَقٌة  ْيِن،  َحدَّ ِذي  �َصْيٍف  ُكلِّ 

اْلَقْلِب  اأَْفَكاَر  َزٌة  يِّ َخاِخ، َوُمَ َوامْلِ ِل  َفا�صِ َوامْلَ َوالرُّوِح 

اِتِه.« َوِنيَّ

تت�شمن الكرازة بكلمة اهلل قوًة هائلة، بالإ�شافة 

اإىل اأن نتائجها م�شمونة، حيث اأنها حتقق م�رصة 

حتطم  مطرقة  اإنها  فــارغــة.  اإليه  ترجع  ول  اهلل 

�شخرة تقف يف طريق مقا�شد اهلل؛ اإنها �شيف حاٌد 

ينفذ اإىل اأعماق اأعماق ال�شخ�شية، ويك�شف اأ�رصار 

ذهن الإن�شان ومكنونات قلبه.

كما جند يف )اأعمال 19: 8ـ  10( مثاًل على قوة 

الكرازة بكلمة اهلل من خدمة بول�س يف اأف�ش�س:

َثاَلَثِة  َة  ُمدَّ ُيَجاِهُر  َوَكاَن  ْجَمَع  امْلَ َدَخَل  ُثمَّ   «

َلُك�ِت اهلِل.  اّجًا َوُمْقِنعًا ِف َما َيْخَت�سُّ ِبَ اأَ�ْصُهٍر ُمَ

ِريَق  نَي الطَّ �َن َوَل َيْقَنُع�َن �َصاِتِ ا َكاَن َقْ�ٌم َيَتَق�صُّ َومَلَّ

اّجًا  اَلِميَذ ُمَ ْمُه�ِر، اْعَتَزَل َعْنُهْم َواأَْفَرَز التَّ اأََماَم اجْلُ

الكـــرازة الكـــرازة�شــــــالح  �شــــــالح 
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َوَكاَن  �ُس.  ِترَيانُّ ا�ْصُمُه  اإِْن�َصاٍن  َمْدَر�َصِة  ِف  َيْ�ٍم  ُكلَّ 

َي�ُص�َع  الرَّبِّ  َكِلَمَة  �َصِمَع  َحتَّى  �َصَنَتنْيِ  َة  ُمدَّ َذِلَك 

ا ِمْن َيُه�ٍد َوُي�َناِنيِّنَي.« اِكِننَي ِف اأَ�ِصيَّ َجِميُع ال�صَّ

التي  الكرازية  اخلدمة  هذه  ن�شف  اأن  ن�شتطيع 

متوا�شلة،  مكثفة،  ثالث:  بكلمات  بول�س  قدمها 

وملدة  يوميًا  اهلل  بكلمة  بول�س  علم  لقد  �شاملة. 

�شنتني، وكانت خدمته �شاملة من حيث اأنها و�شلت 

اأ�شيا. وكثراً ما  اإىل جميع ال�شاكنني يف مقاطعة 

اأم�شى  اأن بول�س  نغفل هذه احلقيقة غر مدركني 

اأكرث من �شنتني يف اأف�ش�س كارزاً يوميًا بكلمة اهلل.

حجر  باإلقاء  تكون  ما  اأ�شبه  النتائج  وكانت 

يف ِبركة، ثم مراقبة حلقات املاء التي تنطلق من 

الجتاهات  كل  يف  وتت�شع  احلجر  �شقوط  مو�شع 

اإىل اأن ت�شل اإىل اأبعد الأطراف. اأما النتيجة الأوىل 

اإلهيًا فائقًا، فالكتاب  لكرازة بول�س فكانت تاأييداً 

النظريات  يوؤيد  ل  اإنه  كلمته.  يوؤيد  اهلل  اإن  يقول 

الطائفية،  الألقاب  حتى  ول  الب�رصية،  والفل�شفات 

اإذ  لكنه يوؤيد كلمته. وهذا ما عمله اهلل مع بول�س 

نقراأ يف )اأعمال 19: 11(:

اٍت َغرْيَ  َنُع َعَلى َيَدْي ُب�ُل�َس ُق�َّ »َوَكاَن اهلُل َي�صْ

ْعَتاَدِة«. امْلُ

املعتادة.«  غر  »قوات  العبارة:  هذه  اأُحب  كم 

ُن ذلك؟ اإنه يت�شمن وجود قوات 
ّ
اأتعلم ماذا يت�شم

معتادة واأخرى غر معتادة كتلك التي حدثت يف 

كم  مــراراً:  ال�شوؤال  هذا  نف�شي  �شاألت  وقد  اأف�ش�س. 

هي الكنائ�س التي فيها اليوم قوات معتادة، بغ�س 
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النظر عن القوات غر املعتادة؟ ثم ي�شف لوقا هذه 

القوات غر املعتادة يف )اأعمال 19: 12( قائاًل:

ج�شد  عن  ]اأي  َج�َصِدِه  َعْن  ُي�ؤَْتى  َكاَن  »َحتَّى 

ى َفَتُزوُل َعْنُهُم  ْر�صَ َل امْلَ َناِديَل اأَْو َماآِزَر اإِ بول�س[ ِبَ

ِّيَرُة ِمْنُهْم.« الأَْمَرا�ُس، َوَتْخُرُج الأَْرَواُح ال�رشِّ

ال�شخ�شية  اختباراتي  من  اأ�شهد  اأن  واأ�شتطيع 

باأنني راأيت قوات كهذه حتدث يف اأيامنا هذه، فلم 

الذي  الرئي�شي  العامل  اأما  املعجزات.  زمن  ينته 

الكرازة  فهو  الإظــهــارات،  هذه  اأمــام  الباب  يفتح 

بكلمة اهلل.

يف  بول�س  لكرازة  الأوىل  النتيجة  كانت  اإذاً 

ذلك  وكان  لر�شالته،  فائقًا  اإلهيًا  تاأييداً  اأف�ش�س 

التاأييد من خالل القوات واملعجزات. اأما النتيجة 

الثانية فكانت اإخراج الأرواح ال�رصيرة وك�شفها. 

نقراأ معًا يف )اأعمال 19: 13 ـ 16(:

َعزِِّمنَي  امْلُ اِفنَي  َّ� الطَّ اْلَيُه�ِد  ِمَن  َقْ�ٌم  َع  »َف�رَشَ

ِّيَرُة ِبا�ْصِم  ِذيَن ِبِهِم الأَْرَواُح ال�رشِّ �ا َعَلى الَّ اأَْن ُي�َصمُّ

ِذي  الَّ ِبَي�ُص�َع  َعَلْيَك  »ُنْق�ِصُم  َقاِئِلنَي:  َي�ُص�َع  الرَّبِّ 

�َصْبَعَة  َهَذا  َفَعُل�ا  ِذيَن  الَّ َوَكاَن  ُب�ُل�ُس!«.  ِبِه  َيْكِرُز 

َبِننَي ِل�َصَكاَوا َرُجٍل َيُه�ِديٍّ َرِئي�ِس َكَهَنٍة. َفَقاَل الرُّوُح 

َنا  اأَ َوُب�ُل�ُس  اأَْعِرُفُه  َفاأََنا  َي�ُص�ُع  ا  مَّ
»اأَ َلُهْم:  ِّيُر  ال�رشِّ

ْنُتْم؟«. َفَ�َثَب َعَلْيِهُم الإِْن�َصاُن  ا اأَْنُتْم َفَمْن اأَ مَّ
اأَْعَلُمُه. َواأَ

ِّيُر َوَغَلَبُهْم َوَقِ�َي َعَلْيِهْم  ِذي َكاَن ِفيِه الرُّوُح ال�رشِّ الَّ

رَِّحنَي.« َحتَّى َهَرُب�ا ِمْن َذِلَك اْلَبْيِت ُعَراًة َوُمَ

وكــالء  ينك�شف  اأن  اخلــدمــة  يف  املــهــم  مــن 

ال�شيطان العاملني باخلفاء. والأرواح ال�رصيرة هم 
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عمالء ال�شيطان ال�رصيني، واأن ينك�شف اأمرهم علنًا 

ُيعترب مرحلة عظيمة من التقدم يف خدمة الكلمة. 

هذا ما حدث يف اأف�ش�س، وكم تثرين تلك الكلمات 

التي اعرتف بها الروح ال�رصير عندما قال:

»اأما ي�ص�ع فاأنا اأعرفه، وب�ل�س فاأنا اأعلمه.« 

يقول  عندما  مبا�رص  غر  ت�شجيعًا  اأعتربها  فاأنا 

اإنه يحقق  اأعلمه؛  »اأنا  الكارز:  ال�شيطان عن  ممثل 

اأما النتيجة الثالثة لكرازة بول�س فهي  �شيئًا ما.« 

ال�شحر يف املدينة كلها، كما نقراأ  حتطيم �شيطرة 

)اأعمال 19: 17 ـ 19(:

اْلَيُه�ِد  َجِميِع  ِعْنَد  َمْعُل�مًا  ــَذا  َه ــاَر  »َو�ــصَ

َخْ�ٌف  َفَ�َقَع  اأََف�ُص�َس.  ِف  اِكِننَي  ال�صَّ َواْلُي�َناِنيِّنَي 

ُم.  َيَتَعظَّ َي�ُص�َع  الرَّبِّ  ا�ْصُم  َوَكاَن  َجِميِعِهْم،  َعَلى 

ُمِقرِّيَن  ُت�َن  َياأْ اآَمُن�ا  ِذيَن  الَّ ِمَن  َكِثرُيوَن  ــاَن  َوَك

ِذيَن  الَّ ِمَن  َكِثرُيوَن  َوَكــاَن  ِباأَْفَعاِلِهْم،  يَن  ِبِ َوُمْ

َوُيَحرُِّق�َنَها  اْلُكُتَب  َيْجَمُع�َن  ْحَر  ال�صِّ َي�ْصَتْعِمُل�َن 

ِميِع. َوَح�َصُب�ا اأَْثَماَنَها َفَ�َجُدوَها َخْم�ِصنَي  اأََماَم اجْلَ

ِة.« اأَْلفًا ِمَن اْلِف�صَّ

نرى هنا الكثرين من الذين اآمنوا وهم مازالوا 

نراه  ما  ي�شبه  و�شع  وهو  ال�شحر،  باأمور  يت�شلَّون 

واأخرى  اهلل  ملكوت  يف  قدم  اليوم؛  الكني�شة  يف 

يف ملكوت ال�شيطان. لكنهم ملا راأوا ذلك الربهان 

املخيف على حقيقة ال�شيطان، قرروا اأن يخ�شعوا 

على  وكدليل  ال�شيطان.  عن  مبتعدين  هلل  كليًا 

وال�شحائف  باملخطوطات  جاءوا  ذاك،  موقفهم 

وال�شعوذة،  ال�شحر  تعاليم  على  حتتوي  التي 
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واأحرقوها اأمام اجلميع يف مدينة اأف�ش�س.

األفًا  خم�شني  حــوايل  الكتب  تلك  قيمة  كانت 

اأجرة يوم  الف�شة يعادل  الف�شة، وكان درهم  من 

واحد من العمل اآنذاك. اأي اأنهم اأحرقوا ثروة كبرة 

تعادل خم�شني األف يوم عمل!

لذلك كما ت�شعه  اإىل تو�شيح خمت�رص  فلننظر 

كلمة اهلل يف )اأعمال 19: 20(:

ٍة.« »َهَكَذا َكاَنْت َكِلَمُة الرَّبِّ َتْنُم� َوَتْقَ�ى ِب�ِصدَّ

اأنتجت  لقد  كله.  ذلــك  وراء  كانت  اهلل  فكلمة 

خدمة الكرازة بالكلمة نتائج فعالة وحا�شمة على 

تلك  ال�شيطان يف  �شنتني، فتحطمت مملكة  امتداد 

املدينة من اأ�شا�شها، وتهدمت ح�شونها.

كلمات  من   )27 ـ   26  ،20  :20 )اأعمال  ويف 

بول�س نف�شه م�شراً اإىل خدمته يف اأف�ش�س:

ْر �َصْيئًا ِمَن اْلَفَ�اِئِد  »)اأنتم تعلمون( َكْيَف َلْ اأُوؤَخِّ

ْمُتُكْم ِبِه...« ُتُكْم، َوَعلَّ اإِلَّ َواأَْخَبْ

َدِم  ِمْن  َبِريٌء  اأَينِّ  َهَذا  اْلَيْ�َم  اأُ�ْصِهُدُكُم  »ِلَذِلَك 

َم�ُص�َرِة  ِبُكلِّ  ُكْم  اأُْخِبَ اأَْن  ــْر  اأُوؤَخِّ َلْ  لأَينِّ  ِميِع،  اجْلَ

اهلِل.«

تخ�شع  مل  باأنها  خدمته  بول�س  خل�س  لقد 

اهلل  بكلمة  الكرازة  هي  تلك  وامل�شاومة.  للتحفظ 

التي حتقق مثل تلك النتائج. وكم نحتاج اإىل هذا 

النوع من الكرازة.
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الف�صـل الثامن ع�صر

�شـــــالح ال�شـهـادة

فالكرازة  والكرازة.  ال�شهادة  بالتمييز بني  نبداأ 

اأما ال�شهادة  هي تقدمي حقائق كلمة اهلل مبا�رصة، 

فهي تتعلق مبا نقدمه من جتربتنا ال�شخ�شية من 

اأحداث تتعلق بكلمة اهلل وتوؤكد حقائقها. مثاًل، اإن 

باملبادئ  نكرز  فنحن  ال�شفاء،  بر�شالة  نكرز  كنا 

التي يعتمد عليها ال�شفاء ونقدم وعود اهلل املخت�شة 

نتحدث  اأن  فيعني  ال�شفاء  ن�شهد عن  اأن  اأما  بذلك. 

عن حادثة اختربنا بها ال�شفاء الإلهي. اإذاً الكرازة 

تقدمان  لكنهما  اهلل،  بكلمة  مرتبطتان  وال�شهادة 

الكلمة من زاويتني خمتلفتني.
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ي�شوع  ا�شرتاتيجية  يف  اأ�شيا�شية  ال�شهادة 

للو�شول اإىل العامل كله بالإجنيل. وقد ك�شف ي�شوع 

هذه ال�شرتاتيجية يف كلماته الأخرة على الأر�س 

عندما وقف على جبل الزيتون مع تالميذه، وكان 

على و�شك الرحيل عنهم فقال:

اْلُقُد�ُس  الرُّوُح  َمَتى َحلَّ  ًة  ُق�َّ �َصَتَناُل�َن  ُكْم  »َلِكنَّ

اأُوُر�َصِليَم، َوِف ُكلِّ  َعَلْيُكْم، َوَتُك�ُن�َن ِل �ُصُه�داً ِف 

ى الأَْر�ِس«. اِمَرِة، َواإَِل اأَْق�صَ ِة، َوال�صَّ اْلَيُه�ِديَّ

)اأعمال 1: 8(

فوق  قــوة  اإىل  نحتاج  اأننا  نالحظه  ما  واأول 

طبيعية كي نكون �شهوداً لي�شوع. ف�شهادتنا فائقة 

الفائقة.  القد�س  الروح  اأن تدعم بقوة  اإىل  وحتتاج 

ومل ي�شمح ي�شوع لتالميذه بالنطالق لل�شهادة اإىل 

اأن لب�شوا قوة من الأعايل يوم اخلم�شني.

يقل:  مل  ي�شوع  اأن  هــي  الثانية  املــالحــظــة 

املتدينني  من  الكثرون  يعتقد  كما  »�شت�شهدون« 

وهذا  �صه�داً.«  ل  »تك�ن�ن   : قال  لكنه  اليوم. 

مع  بها  نتحدث  التي  الكلمات  من  اأكــرث  يت�شمن 

النا�س اأو النبذ التي نوزعها؛ اإنها حياتنا مبجملها 

�شاهدة لي�شوع وحلق الإجنيل.

لدائرة  ت�شوراً  و�شع  ي�شوع  اأن  ثالثًا  ونالحظ 

يف  اأنتم  حيث  ابــداأوا  لهم  فقال  الت�شاع،  دائمة 

اأور�شليم، اذهبوا وا�شهدوا يل لكي يوؤمنوا وميتلئوا 

بالروح القد�س، ثم اأطلقوهم لكي ي�شهدوا بدورهم 

الروح  من  وميتلئون  اأي�شًا  هم  يوؤمنون  لآخرين 

القد�س وينطلقون اإىل اآخرين وهكذا. قال ي�شوع اأن 
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ثم  بعدها،  من  اليهودية  ثم  اأور�شليم،  هي  البداية 

ال�شامرة، ولن تتوقف هذه العملية اإل عندما ت�شل 

اإىل اأق�شى اأقا�شي الأر�س.

كانت كلمات ي�شوع الأخرة على الأر�س. كان 

الأر�س  اأدنى  من  الب�رص  بكل  ُمَعلَّقني  وقلبه  عقله 

اإىل  الإجنيل  ي�شل  اأن  اإل  ي�شبعه  ول  اأق�شاها،  اإىل 

كل واحد منهم. وكانت ا�شرتاتيجيته للو�شول اإىل 

املوؤمنني  كل  يكون  اأن  يف  تتلخ�س  اأجمع  العامل 

اإىل  ويربحونهم  لالآخرين  ي�شهدون  لــه،  �شهوداً 

امللكوت، حيث يبداأ اأولئك بدورهم بال�شهادة وربح 

النفو�س، وكحلقات املاء التي يحدثها حجر نرميه 

يف ِبركة، هكذا تت�شع هذه العملية لت�شمل الأر�س 

كلها.

واإذ ننظر اإىل التاريخ نرى اأن هذه ال�شرتاتيجية 

اهلل.  �شعب  طبقها   عندما  بالفعل  جنحت  قــد 

املوؤمنني  �شهادُة  هزمت  عــام  ثالثمائة  فخالل 

القوة  تلك  اأن  واأعتقد  الرومانية.  الإمرباطوريَة 

المرباطورية  تلك  هزمت  التي  الرئي�شية  الروحية 

الوثنية، كانت �شهادة الآلف املوؤلفة من املوؤمنني 

من خلفيات عرقية وم�شتويات اجتماعية ومذاهب 

دينية خمتلفة، والذين �رصحوا جميعًا قائلني: »لقد 

غر ي�شوع حياتي«. ويف النهاية، حطم تاأثر هذه 

ال�شهادة اإمرباطورية الرومان بكل  قوتها وق�شوتها 

وجربوتها.

ال�شهادة  �شالح  اأن  اإىل  املقد�س  الكتاب  وي�شر 

م مملكة ال�شيطان يف النهاية. نرى هذا  نف�شه �شيحطِّ
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يف �شورة نبوية جندها يف )روؤيا 12: 7ـ  11( حيث 

ات�شاع  الأعداد حربًا عظيمة متتد على  ت�شف هذه 

ال�شماء والأر�س يف نهاية هذا الدهر، ويخو�س تلك 

احلرب املالئكة والب�رص معًا:

َماِء: ِميَخاِئيُل َوَماَلِئَكُتُه  » َوَحَدَثْت َحْرٌب ِف ال�صَّ

نِّنُي َوَماَلِئَكُتُه َوَلْ َيْقُ�وا،  نِّنَي. َوَحاَرَب التِّ َحاَرُب�ا التِّ

نِّنُي  َماِء. َفُطِرَح التِّ َفَلْم ُي�َجْد َمَكاُنُهْم َبْعَد َذِلَك ِف ال�صَّ

ِذي  ْيَطاَن، الَّ ْدُع�ُّ اإِْبِلي�َس َوال�صَّ ُة اْلَقِدَيُة امْلَ يَّ اْلَعِظيُم، احْلَ

َمَعُه  َوُطِرَحْت  الأَْر�ِس،  اإَِل  ُطِرَح  ـ  ُه  ُكلَّ اْلَعاَلَ  لُّ  ُي�صِ

َماِء:  ال�صَّ ِف  َقاِئاًل  َعِظيمًا  ْ�تًا  �صَ َو�َصِمْعُت  َماَلِئَكُتُه. 

َو�ُصْلَطاُن  َوُمْلُكُه  َوُقْدَرُتُه  اإَِلِهَنا  َخاَل�ُس  اَر  �صَ »الآَن 

ِذي  اإِْخَ�ِتَنا الَّ �ْصَتِكي َعَلى  َقْد ُطِرَح امْلُ ُه  َم�ِصيِحِه، لأَنَّ

َلِهَنا َنَهاراً َوَلْياًل.« َكاَن َي�ْصَتِكي َعَلْيِهْم اأََماَم اإِ

وهنا  ال�شيطان.  هو  ــوة«  الإخ على  »امل�شتكي 

ال�شماويات،  لعملية طرحه من مملكته يف  و�شٌف 

املوؤمنون  بها  يغلب  التي  للكيفية  و�شٌف  ويتبعه 

ال�شيطان.

َمِل َوِبَكِلَمِة �َصَهاَدِتِهْم، َوَلْ  » َوُهْم َغَلُب�ُه ِبَدِم احْلَ

ْ�ِت.« )روؤيا 12: 11(. �ا َحَياَتُهْم َحتَّى امْلَ ُيِحبُّ

�شالحهم الرئي�شي هو �شهادتهم التي �شتهز يف 

تلك  اأن  واأعتقد  باأكملها.  ال�شيطان  مملكة  النهاية 

ي�شوع،  اأمرين: كلمة اهلل ودم  ال�شهادة تعتمد على 

ويف  الكلمة  يف  الكامنة  القوة  تطلق  فال�شهادة 

الدم.

عملية  بطريقة  ذلك  نطبِّق  اأن  نحن  ون�شتطيع 

ن�شهد �شخ�شيًا مبا  ال�شيطان عندما  ب�شيطة: نغلب 
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تقوله كلمة اهلل عن عمل دم ي�شوع فينا.

مبا  ال�شخ�شية  ال�شهادة  اأهمية  ترى  و�شوف 

تقوله كلمة اهلل عن الدم.

وهناك عدة طرق ن�شتطيع اأن ن�شهد من خاللها. 

رمبا  »الأفخار�شتيا«  اأو  الرباين  الع�شاء  اإحداها 

اأغلب  يف  �شهادة  اأنه  على  الرباين  الع�شاء  نرى  ل 

متوا�شلة  �شهادة  ـ  الواقع  يف  ـ  لكنه  الأحــيــان، 

يف  بول�س  يقول  ــدم.  ال ويف  الكلمة  يف  باإمياننا 

)1كورنثو�س 11: 26( م�شراً اإىل الع�شاء الرباين:

َهِذِه  ْبُتْم  َو�رَشِ ْبَز  اخْلُ َهَذا  اأََكْلُتْم  َما  ُكلَّ ُكْم  »َفاإِنَّ

ْ�ِت الرَّبِّ اإَِل اأَْن َيِجيَء.« اْلَكاأْ�َس ُتْخِبُوَن ِبَ

نحن نعرف باأن الكاأ�س ي�شر اإىل دم الرب ي�شوع، 

لذلك فنحن ـ اإذ نتقدم اإىل مائدة الرب ون�شرتك يف 

اخلبز والكاأ�س ـ ن�شهد ونعلن موت ي�شوع وقيامته.

ولكي ن�شهد بفاعلية مبا تقوله كلمة اهلل عن دم 

بالفعل  الكلمة  تقوله  ما  نعرف  اأن  ينبغي  ي�شوع، 

بالغة  عطايا  خم�س  الكلمة  وُتعلن  ي�شوع.  دم  عن 

الأهمية نح�شل عليها من خالل دم ي�شوع:

يف  جنده  ما  هذا  بالدم؛  مفديون  نحن  اأوًل: 

ِذي ِفيِه َلَنا اْلِفَداُء،...«. )اأف�ش�س 1: 7(: »الَّ

يف  بول�س  يتابع  اإذ  مغفورة،  خطايانا  ثانيًا: 

َطاَيا،...« العدد ال�شابق قائاًل: »ِبَدِمِه ُغْفَراُن اخْلَ

اأننا  )اأي  اأوًل  الــفــداء  امل�شيح  دم  يف  لنا  اإذاً 

خطايانا  اأن  )اأي  ثانيًا  والــغــفــران  مــفــديــون(، 

مغفورة(.
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الدم  لنا  يوفر  با�شتمرار،  الدم  يطهرنا  ثالثًا: 

طهارة روحية متوا�شلة، حيث نقراأ الكلمات التالية 

من )1يوحنا 1: 7(:

�ِر،  النُّ ِف  ُهَ�  َكَما  النُّ�ِر  ِف  �َصَلْكَنا  اإِْن  »َوَلِكْن 

�ِصيِح  َنا َمَع َبْع�ٍس، َوَدُم َي�ُص�َع امْلَ َكٌة َبْع�صِ َفَلَنا �رَشِ

ٍة.«  ُرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطيَّ اْبِنِه ُيَطهِّ

رابعًا: تربرنا بالدم. وهذا يعني اأن اهلل قد جعلنا 

ن�شر  لأننا  وذلك  اأبــداً.  نخطئ  مل  فكاأننا  ــراراً،  اأب

اأبراراً برٌب امل�شيح الذي مل يعرف خطية.

»َفِبالأَْوَل   :)9  :5 )رومية  يف  جنــده  ما  هــذا 

ِمَن  ِبِه  َنْخُل�ُس  ِبَدِمِه  الآَن  ُمَتَبُِّروَن  َوَنْحُن  َكِثرياً 

ِب.« اْلَغ�صَ

خام�صًا: يخربنا الكتاب املقد�س يف )عربانيني 

13: 12( اأننا نتقد�س بدم ي�شوع، واأن نتقد�س يعني 

اأن نتخ�ش�س هلل:

ِبَدِم  ْعَب  ال�صَّ ُيَقدِّ�َس   
ْ
ِلَكي اأَْي�صًا،  َي�ُص�ُع  »ِلَذِلَك 

َ َخاِرَج اْلَباِب.« لَّ َنْف�ِصِه، َتاأَ

التي  العظيمة  اخلم�س  العطايا  اإذاً  هي  هــذه 

يوفرها دم ي�شوع وتعلنها كلمة اهلل:

اأوًل: نحن مفديون.

احَمون.
َ
ثانيًا: نحن م�ش

رون. ثالثًا: نحن ُمَطهَّ

رابعًا: نحن ُمرَبَّرون.

خام�صًا: نحن مقد�شون.
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حياتنا  يف  ــالــة  َفــعَّ العطايا  هــذه  تكون  ول 

اأن  اإل عندما ن�شهد بها �شخ�شيًا. ينبغي  بالكامل، 

نتحلَّى باجلراأة الكافية لإعالن ما نوؤمن به؛ ينبغي 

اأن نعلنه بكلمات كهذه:

اأنا مفدي بدم ي�شوع، ا�شرتاين ي�شوع واأنقذين من 

يد ال�شيطان. خطاياي مغفورة بدم ي�شوع، طهرين 

ي�شوع من كل خطاياي بدمه. اأنا مربر بدم ي�شوع، 

ي�شوع،  بدم  مقد�س  اأنا  اأبداً.  خطية  اأفعل  مل  فكاأين 

ال�شيطان  �شلطان  حتت  ل�شت  اأنا  هلل،  خم�ش�س  اأنا 

فيما بعد.

تاأمل يف هذه المتيازات اخلم�شة التي يوفرها 

التربير،  التطهر،  الغفران،  الفداء،  ي�شوع:  دم  لك 

فعالة  ت�شر  العطايا  هذه  باأن  اآمن  ثم  التقدي�س. 

فبال�شهادة  �شخ�شيًا.  عنها  ت�شهد  عندما  فيك 

»بدم  ال�شيطان  نغلب  احلقائق  بهذه  ال�شخ�شية 

اخلروف، وبكلمة �شهادتهم«.

الروحية،  م�شارعتنا  يف  فعالني  نكون  فلكي 

ينبغي اأن نبادر دائمًا بالهجوم م�شتخدمني الأ�شلحة 

التي زودنا بها اهلل. فال يكفي اأن نلجاأ اإىل الدفاع 

عن النف�س اآملني اأن ينقذنا الرب. فنحن جي�س من 

الفاحتني الغالبني، واأمم العامل قد ن�شجت وتهياأت 

ملن يقتحمها ويفتحها باإجنيل امللكوت.
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