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اعم 1978، وقبــل زواجنــا بفــرتة قصــرة، كنــا أنــا وديريــك ىلع شــاطئ مدينــة فــورت 
الودردل )واليــة فلوريــدا/ الواليــات املتحــدة(. قلــت هل: "هــاّل صليــت مــن أجــل ســايقَّ؟ 
إنهمــا تؤملانــي جــًدا." فجثــا فــوًرا ىلع ركبتــه، ووضــع يديــه ىلع ســايقَّ وبــدأ يكلمهمــا: 

ــا ممــن لكمــا! لقــد محلتمــا  "شــكًرا أيتهــا الســاقان. أريــد أن أقــول لكمــا كــم أن
ــاقان!" ــا الس ــكًرا أيته ــا إيّل. ش ــب - واآلن أحرضتماه ــا أرادت أن تذه ــان أينم روث بأم

ــل  ــي ألج ــن أن يص ــدس رزي ــاب مق ــم كت ــب ملعلِّ ــن الغري ــه م ــذاك أن ــت آن رأي
ــم زال! ــن األل ــة! لك ــذه الطريق ــه به خطيبت

بعــد ذلــك، قــال يل ديريــك إنــه اكن "يعكــس كالًمــا يمكــن أن أكــون قــد نطقــت 
. فتذكــرت مشــهًدا يف املدرســة اثلانويــة، عندمــا كنــت  يف اخلامســة  ــا عــن رجــيَّ ــه أن ب
عــرشة أو السادســة عــرشة مــن عمــري. إذ رأيــت يف املرافــق اخلاصــة بابلنــات ســايق فتــاة 
تقــف أمــام املــرآة وتــرسح شــعرها. اكنــت ممشــوقة القــوام، بينمــا نظــرت أنــا إىل ســايقَّ 

!"  وهكــذا وضعــت عليهمــا لعنــة! ورجــيَّ الســمينتني وقلــت: "أنــا أكــره رِْجــيَّ

ومًعــا، قمنــا أنــا وديريــك بكــرس تلــك اللعنــة الــي محلتهــا رجــالي حنــو ثالثــني 
اعًمــا. وظننــت أن القصــة قــد انتهــت.

ــى يف  ــرسع يب إىل مستش ــعاف ت ــيارة إس ــي يف س ــدت نف ــنوات وج ــع س ــد تس بع
القــدس بســبب جلطــات دمويــة يف رِْجــي االثنتــني. إحــدى اجللطــات الــي حتركــت إىل 
الرئــة اكدت أن تقتلــي. وبــدا أن هنــاك لعنــاتٍ  أخــرى ىلع رِجــي وربمــا ىلع جســدي لكه.

ــل  ــن أج ــارع م ــا أص ــى اآلن، وأن ــنوات ح ــالث س ــرت ث ــني، م ــك احل ــذ ذل ومن

تقدمي
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ــرة  ــة رشي ــا وجــود قــوى فــوق طبيعي ــا، إذ أدركن ــا للكين ــك مؤلًم ــايت. اكن ذل صحــي وحي
تعمــل يف جســدي. وبينمــا عملنــا مًعــا ىلع إعــداد هــذا الكتــاب، أدركنــا أن لك مــؤرشات 

ــي. ــق يلّع أو ىلع اعئل ــس تنطب ــل اخلام ــورة يف الفص ــة املذك اللعن

اكن حتريــري مــن اللعنــة الــي وضعتهــا أنــا ىلع ذايت هــو ابلدايــة فقــط. إذ كشــف 
ــحر  ــات الس ــاس بممارس ــبب االنغم ــابقة بس ــاٍل س ــن أجي ــاٍت م ــدس لعن ــروح الق ال

ــرة. ــرى كث ــور أخ ــة، وأم ــا معّين ــبب خطاي ــعوذة، وبس والش

ــروح القــدس  ــة، إال أن ال ــة طويل ــات عملي وهكــذا اكن رفــض وإبطــال هــذه اللعن
ــم أو  ــة عل ــه بكلم ــا توجيهات ــن نل ــا أعل ــًرا م ــة. كث ــورة رائع  بص

ً
ــاال ــا وفعَّ اكن متأنيً

ت طريقــة  لكمــة حكمــة. وقــد اســتعنا بصلــوات آالف املؤمنــني حــول العالــم. لقــد تغــرَّ
ــوة لكمــة اهلل - وبمــا خيــص أنفســنا - بشــكل مذهــل. ــا بمــا خيــص ق تفكرن

ــراٍض  ــن أم ــي م ــة تعان ــك زوًج ــت ديري ــاذا أعطي ــألت اهلل: "لم ــا س ــًرا م وكثي
كثيــرة ولعنــاٍت عديــدة فــي حياتهــا؟" )مــن قــرأ فيكــم كتــاب ديريــك حــول الــزواج  
ــدد  ــكل مح ــارين بش ــم أن اهلل اخت ــع[، يعل "God Is a Matchmaker" ]اهلل يجم
ألكــون زوجــة ديريــك.( ولــم أتلــّقَ جوابـًـا  محــدًدا عــن ســؤالي هــذا، لكننــي ممتنــًة 

جــًدا للــرب الــذي قبلنــي كمــا أنــا لكــي يتمجــد مــن خــالل تحريــري وشــفائي.

ونســتطيع أنــا وديريــك أن نؤكــد اآلن أننــا اختربنــا شــخصيًا مجيــع احلقائــق املعلنــة 
ــا أن  ــم يقينً ــي أعل ــُد، لكن ــا بع ــة تماًم ــة اكمل ــي الصحي ــت حال ــاب! ليس ــذا الكت يف ه

بركــة إبراهيــم يل. وكمــا اكنــت إلبراهيــم رحلــة طويلــة، كذلــك اكن األمــر معنــا.

صالتنــا أن يكــون هــذا الكتــاب عونـًـا لــك، وجلميــع اذليــن تســى ملســاعدتهم، ىلع 
اتلمتــع باتلحريــر الاكمــل اذلي هــو مراثــك يف املســيح يســوع!

روث برنس
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ربمــا أنــت وعـــائلتك، أو ربمــا اعئلــة جمــاورة، أو رشيــٌك لــك يف عمــل أو صديــق! 
أيًّــا اكنــوا، فــإن حياتهــم تاريــٌخ مــن الفشــل واإلحبــاط وربمــا املــآيس أيًضــا. وبشــل مــا، 

تبــدو هــذه القصــة بــال نهايــة!

خــرى مــن خلفيــات مشــابهة، ومركــز 
ُ
ــا اعئــالت أ مــن جانــب آخــر، نعــرف مجيًع

ــدو خايلــًة مــن املشــالك أو تــكاد. فحياتهــم أمجــل  ــل، إال أن حياتهــم تب اجتمــايع مماث
ق! مــن أن تُصــدَّ

يف احلاتلــني، هنــاك قــوى خفيــة تعمــل وحتــدد مصــر لك إنســان، للخــر أو للــرضر.  
ويســي الكتــاب املقــدس هذيــن اجلانبــني “بــراكت” و“لعنــات”. كمــا أن الكتــاب يزيــد 
ىلع ذلــك، فيكشــف نلــا كيــف نتعامــل مــع هــذه القــوى بطريقــة تمكننــا مــن اتلمتــع 

باتلأثــرات املفيــدة بلعضهــا ومحايــة أنفســنا مــن اتلأثــرات الرشيــرة بلعضهــا اآلخــر.

إن الفهــم الكتــايب للــرباكت واللعنــات، وكيفيــة عملهــا، ســيعطيك بصــرة جديــدة يف 
حياتــك، وجوابـًـا ملشــالك طاملــا حرتــك وأحبطتــك.

بركات ولعنات
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ــٌط  ــرش إال خلي ــاة الب ــا حي ــطيح، م ــور س ــن منظ ــاة م ــب احلي ــن يراق ــبة مل بالنس
مضطــرب مــن انلــور والظلمــة بــال نمــٍط معــروف وال نواميــس يمكــن إدراكهــا. يف هــذا 
املشــهد، نلــا أن نتخيــل رجليـــن متشـــابهني يف اخللفيــة والقــدرات وهما يســران جنبًا إىل 
جنــب باجتــاه واحــد. مــع ذلــك، فــإن أحدهمــا يســر دائًمــا يف نــور انلجــاح واإلجنــاز، أّمــا 

اآلخــر فيكتنفــه الفشــل واإلحبــاط دائًمــا، وتــذوي حياتــه قبــل الوقــت.

ــادر  ــه. فمص ــة يف حيات ــوى العامل ــة الق ــم ماهي ــني يفه ــن الرجل ــن هذي ــد م ال أح
ــا بإماكنيــة أن يكــون للنــور  ــم يفكــرا يوًم انلــور والظلمــة خفيــة عليهمــا، بــل ربمــا ل

ــة. ــاٍل ماضي ــاة أجي ــن يف حي ــادر تكم ــة مص والظلم

يتحــدث الكتــاب املقــدس بوضــوح عــن تلــك القــوى، بــل إن دليــه الكثــر يلقــوهل 
عنهــا، وهــو يســميها ىلع اتلــوايل: بــراكت ولعنــات.

ــق  ــه يدق ــة. إن ــق الظلم ــائر يف طري ــل الس ــك الرج ــرب إىل ذل ــن ق ــر ع ــا ننظ دعون
ــد مــن اخلــربة  يف صحــة لك مــا يعملــه: يغيـــر عملــه أو مــاكن ســكنه، يكتســب املزي
ــايب،  ــر اإلجي ــول اتلفك ــب ح ــن كت ــه م ــني يدي ــع ب ــا يق ــرأ لك م ــل، يق ــال العم يف جم
ــه.  ــة” يف أعماق ــة “الاكمن ــات الغامض ــالق الطاق ــة إط ــن كيفي ــا ع ــذ دروًس ــا يأخ وربم
ــُه  ــردون، حياتُ ــا. أوالده متم ــه دائًم ــص من ــاح يتملَّ ــدو أن انلج ــه، يب ــك لك ــم ذل ورغ
الزوجيــة متوتــرًة، واحلــوادث واألمــراض أمــر روتيــي يف حياتِــِه. أهدافــه املحببــة 
تزنلــق مـــن بــني أصابعــه كمــا يزنلــق املــاء مــن بــني أصابــع غريــق. ويالزمــه شــعور 

مصارعة مع الظالم
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ــْد. ــَس جَي ــه فلي ــَر علي ــا أن ينت ــني، أمَّ ــا إىل ح ــه ربم ــه! يؤجل ــرَّ من ــٍل ال مف بفش

يكتنــف حياتـــه لكهــا شـــعوٌر بالــراع ضــد يشء ال يســتطيع حتديد هويتــه - يشء 
ــا  ــالم. ومهم ــع الظ ــة م ــه يف مصارع ــا وكأن ــعر أحيانً ــام. يش ــة هل وال نظ ــراوغ ال هيئ م
بــذل مــن جهــد يف مصارعتــه هــذه، ال يســتطيع وضــع أصبعــه ىلع أصــل مشــلكته أو أن 

ــل إىل االستســالم! ــا يمي ــًرا م يســتوعبها. وكث

ــًدا! أيب اكن  ــايت أب ــح يف حي ــدة؟! ال يشء ينج ــا الفائ ــتغرًبا: “م ــه مس ــول يف نفس يق
ــا.” ــاًل أيًض ــو فاش ــها، واكن ه ــالك نفس ــن املش ــاين م يع

ــت ويه  ــا. تزوج ــرأة أيًض ــون ام ــن أن يك ــة، يمك ــه يف الظلم ــان اتلائ ــذا اإلنس ه
شــابة يافعــة ووضعــت لك املخططــات الالزمــة لــزواج ناجــح وبيــٍت ســعيد. لكنهــا جتــد 
نفســها وكأنهــا يف أرجوحــة خفيـــة - يوًمــا “فــوق” ويوًمــا “حتــت”. مــن انلاحيــة الصحية، 
خــرى؛ تصــل إىل حــدود الصحــة دائًمــا وال تدخلهــا أبــًدا! 

ُ
جتدهــا تنتقــل مــن مشــلكة إىل أ

ــه  ــاح تلواج ــتيقظ ذات صب ــا. وتس ــا وزوجهـ ــم يرتكه ــدرات ث ــايط املخ ــا بتع ــدأ ابنه يب
صدمــًة جديــدة يه أنهــا مدمنــٌة ىلع املرشوبــات الكحويلــة.

ومثــل ذلـــك الرجــل الســـائر فـــي الظلمــة، هــذه املــرأة أيًضــا عملــت لك األشــياء 
الصحيحــة: قــرأت كتبًــا عــن اتلغذيــة وعلــم نفــس الطفــل. ويف ســعيها إىل انلجــاح، اكنت 
تدفــع نفســها مــن هــدٍف إىل هــدف - لكُّ واحــد منهــا يتطلــب أن حتشــد لك قــوة دليهــا. 
خريــات أقــل منهــا دافًعــا وقــدرًة، لكنهــنَّ حيققــن 

ُ
يف الوقــت نفســه، اكنــت تــرى نســاء أ

ــا ال تســتطيع يه حــى االقــرتاب منهــا. أهدافً

وبينمـــا تتمعــن أنـــت يف شــخص يتخبــط يف هــذه الظلمــة، ربمــا تــرى شــيئًا يذكرك 
بنفســك - تشــعر وكأنــك تراقــب حياتــك اخلاصــة مــن اخلــارج. وتبــدأ تتســاءل إن اكنــت 

مشــالكك تتعلــق بالســبب نفســه: لعنــة تعــود جذورهــا إىل أجيــال ســابقة!

ــا منــك - رشيــك حياتــك أو  لكــن ربمــا ال تــرى نفســك، بــل شــخًصا آخــر قريبً
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أحــد أعضــاء اعئلتــك أو صديًقــا عزيــًزا. لطـــاملا أحزنــك حــال ذلــك الشــخص وتقــَت 
ــذه  ــق به ــل يتعل ــر حمتم ــك تفس ــدة. واآلن أمام ــال فائ ــن ب ــاء، لك ــن رج ــعاٍع م إىل ش
ــون  ــن أن يك ــك. أيمك ــبة ل ــدًة بالنس ــرًة جدي ــون فك ــا تك ــة، وربم ــالل املظلم الِظ

ــة”؟ ســبب املشــلكة “لعن

تعــود بــك اذلاكــرة إىل أحــداٍث وحــاالٍت ليــس هلــا تفســر مــرَّت بهــا حياتــك أو 
ــك  ــح يف ذل ــم تنج ــك ل ــك، لكن ــن ذاكرت ــا م ــًرا أن تطرده ــت كث ــك. حاول ــاة اعئلت حي
ــد تقــول نلفســك: ســأفرتض  ــد مــن اإلدراك. ق ــدرك احتياجــك إىل املزي ــت ت ــا. وأن تماًم

ــرى؟ ــا تُ ــا هــو مصدرهــا ي ــاذا أســتطيع أن أعمــل؟ م ــا، فم ــٍة م ــي حتــت لعن أن

يمكــن تشــبيه اللعنــة بــذراع رشيــرة طويلــة ممتــدٍة مــن املــايض، تربــض عليــك 
بقــّوٍة قامعــًة ســوداء، فتمنُعــَك مــن اتلعبــر الاكمــل لشــخصيتك. فأنــت ال تشــعر حبريــة 
اكملــة يف أن تعــربِّ عــن نفســك، وتشـــعر دائًمــا أنَّ يف داخلــك طاقــات لــم تتمكــن أبــًدا 

مــن حتريرهــا كمــا ينبــي. ودائًمــا تتوقــع مــن نفســك أكــر ممــا يمكنــك إجنــازه.

أو أنَّ هــذه اذلراع الطويلــة الرشيــرة جتعــل خطواتــك تتعــر بــني حنٍي وآخــر، دون أن 
تــرى بــأي شـــيء تعرت! لســبٍب غريــٍب ما، تــأيت حلظات تعــرك عندما تكون ىلع وشــك 
بلــوغ هــدف ســعيت كثــًرا مــن أجلــه. ثــم تنظــر وإذا باهلــدف يفلــت مــن بــني يديــك.

وتصبــح الغرابـــة وعــدم اســتيعاب األمــور بمثابــة ضــوء إنــذار أمحــر. تواجــه أحداثًا 
ــا، كمــا لــو أنَّ هنــاك قــوًة مــا تعمــل دون  ــا أو طبيعيً ــا ال جتــد هلــا تفســًرا منطقيً وظروفً

خضــوٍع نلواميــس الطبيعــة املعتــادة.

ــك إىل  ــُغ يف إجنازات ــاط”. تبل ــة: “اإلحب ــار اللعن ــا آث ــص نل ــدة تلخ ــة واح ــاك لكم هن
، ويبــدو لك يشء يف ماكنــه املناســب حنــو مســتقبل مــرشق. دليــك لك املؤهــالت  حــدٍّ معــنيَّ
املطلوبــة، لكــن شــيئًا مــا يقلــب األمــور! فتبــدأ مــن جديــد، تلبلــغ املســتوى نفســه ثانيًة، 
لكــن األمــور تســوء ثانيــًة. وإذ يتكــرر ذلــك عــّدة مــرات، تــدرك أنــه صــار نمًطــا ثابتـًـا يف 

حياتــك. ومــع ذلــك، ال تــرى ســببًا واضًحــا يفــرسِّ ذلــك.
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ثــوين بقصـــة حيــاة شــبيهٍة بمــا ذكــرت. قــد ختتلــف بعــض اتلفاصيــل  كثــرون حدَّ
مــن فــرٍد إىل آخــر، لكــن انلمــط واحــد. واغبًلــا مــا يقــول بعضهــم: “اكنــت هــذه املشــلكة 
تواجــه أيب دائًمــا. أشــعر وكأين أعيــش مــن جديــد لكَّ مــا مــرَّ بــه مــن إحبــاط.” أو يقــول: 
“مــا زالــت لكمــات جــدي تــرتدد يف أعمــايق وهو يقــول: "ال تســر األمور مــي كما يــرام"!”

وقد يتكرر هذا انلمط يف نواٍح خمتلفة من احلياة: العمل أو الصحة أو األوضاع املادية. 
ويمكن أن يكــون هلذه احلالة تأثر سـليب مسـتمر ىلع العالقات الشـخصية، خاصًة 
يف احليـاة الزوجيـة والعالقـات العائلية. كما أنهـا اغبًلا ما تؤثر ىلع مجـااعت ال ىلع أفراٍد 
معزولني؛ ىلع العائلة يف أغلب األحيان، أو قد يتسع نطاقها فتشمل جمتمًعا أو أمًة بأرسها.

ليــس صحيًحــا علـــى أيــة حــال أن نقــول إنَّ اللعنــة تــؤدي دائًما إىل فشــل اإلنســان. 
ــا، بينمــا هــو موبــوء باإلحبــاط، غــر قــادٍر  ـً فقــد حيقــق أحدهــم مـــا يبــدو جنـــاًحا حقيقي

ىلع اتلمتــع بثمــار جناحــه.

يف إحــدى رحــاليت إىل جنــوب رشق آســيًا، تقابلــت مــع قاضيــة مثقفــة وذكيــة يمتــد 
نســبها إىل أصـــول ملكيــة. اكنــت قــد عرفــت الــرب يســوع خملًصــا شــخصيًا هلــا، وليــس 
ــي.  ــرىًض حقي ــعر ب ــا ال تش ــت يل إنه ــا قال ــا. لكنه ــرتف به ــر ُمع ــة غيـ ــا خطي يف حياته

عملهــا انلاجــح ومركزهــا االجتمــايع املرمــوق لــم حيققــا هلــا شــبًعا شــخصيًا.

حتدثــت معهـــا، فاكتشــفت أنهــا تنحــدر مــن ُســاللة أجيــال مــن عبــدة األوثــان.  
ــان  ــدي األوث ــة ىلع اعب ــن اللعن ــد أعل ــروج 3:20-5، ق ــب خ ــا أنَّ اهلل، حبس ــت هل فرشح
ــمَّ أريتهــا كيــف تســتطيع أن تتحــرر مــن تلــك اللعنــة  ــع، ث حــى اجليــل اثلالــث والراب

ــرب يســوع. مــن خــالل خملِّصهــا ال

ــل قــد تكــون بســبب أعمــال أو  ــال الســابقة، ب ــا باألجي ال ترتبــط اللعنـــات دائًم
ــال ســابقٍة ترافقهــا أشــياء أخــرى  ــة مــن أجي أحــداث يف حياتــك أنــت، أو تكــون لعن
أنــت فعلتهــا. فمهمــا اكن املصــدر، هنــاك يشء واحــد أكيــد: أنــت تتصــارع مــع يشء ال 

ــه. ــرف علي ــه وال اتلع ــتطيع فهم تس
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وكتلــك الســـيدة القاضيــة، ربمــا يكــون لــك أيًضــا نصيٌب مــن انلجــاح يف حياتك. 
ــًدا! فجــأة، ومــن دون  ــدَّ أنــك تعــرف طعــم وحــالوة انلجــاح - لكنــه ال يســتمر أب وال ب
ســبٍب مفهــوم، تشــعر بعــدم االكتفــاء؛ فتظلِّلــَك الكآبــة كســحابة، وتبــدو لك إجنازاتــك 

تافهــة.

تنُظــر إىل آخريــن فرتاهــم ناجحــني قانعــني وهــم يف ظروفك نفســها، فتســأل نفســك: 
“مــا اخلطــأ يب؟ ملــاذا ال أختــرب الشــبع احلقيــي أبــًدا؟!”

ربمــا تقــول يف هــذه اللحظــة: بعــض هــذه األوصــاف تنطبــق يلعَّ بالفعــل. فهــل يعــي 
ذلــك أن ال رجــاء يل؟ هــل ســأبىق هكــذا بقيــة حيــايت؟

ال بــل هنــاك رجــاء! ال تفشــل. تابــع القــراءة تلكتشــف أنَّ اهلل قــد أعــدَّ لــك العالج، 
ــالج يف  ــذا الع ــتخدام ه ــة اس ــودك إىل كيفي ــيطة تق ــة بس ــات عملي ــك تعليم م ل ــنقدِّ وس

حياتــك اخلاصــة.

ــا اآلن، فأقــّدم لــك بعــض التشــجيع يف املقتطفــات اتلايلــة مــن رســاتلني أرســلهما  أمَّ
ــة.”  ــة إىل الربك ــن اللعن ــوع “م ــول موض ــي اإلذايع ح ــتمعا إىل برنام ــخصان اسـ يل ش

ــة مــن امــرأة. الرســالة األوىل مــن رجــٍل واثلاني

اســتمعت إىل برناجمــك حــول موضــوع اللعنــة، واكتشــفت أنــي كنــت حتــت لعنــٍة 
ة ســنوات دون أن أعــرف. لــم أكــن يوًمــا ناجًحــا يف حيــايت، وكنــت أاعين باســتمرار  عــدَّ
ــا. أنــا مســييح مؤمــن  مــن مشـــاعر جنســية شـــاذة رغــم أنــي لــم أمــارس ذلــك عمليً
منــذ 10 ســـنوات، لكــن بســبب اللعنـــة - لــم أكــن قــادًرا ىلع أن أكــون قريبـًـا مــن الــرب 
بالقــدر اذلي أريــد، ذلا غرقــت يف كآبــة شــديدة. ومنــذ أن حتــررت مــن تلــك اللعنــة، وأنا 
أشــعر بأنــي يٌح يف املســيح وحــرٌّ فيــه. لــم أشــعر مــن قبــل بمثــل هــذا القــرب مــن الــرب.

ــب اذلي  ــات، والكتيِّ ــوع اللعن ــول موض ــر ح ــك األخ ــل برناجم ــن أج ــكرك م أش
ــببها. ــب بس ــل عجي ــايت بش ــرت حي ــد تغ ــة.” لق ــة إىل الربك ــن اللعن ــه “م عنوان
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ــت  ــنوات خضع ــس س ــدة مخ ــررة، ومل ــة متك ــن كآب ــايت م ــم حي ــت أاعين معظ كن
ــل. ــي متواص ــالج نف لع

ــت مــي إحــدى الســيدات وقــد أعلنــُت رفــي  لكــن يف ربيــع هــذا العــام، صلَّ
لــل ارتبــاط مــع الســحر والشــعوذة الــي كنــت أمارســها بــورق اللعــب وأوراق الشــاي.  

جمــًدا للــرب، هــا يه بشــائر حتريــر حقيــي!

ثــم ســـمعت برناجمــك حــول أن يكـــون أحدهــم حتــت لعنــة دون أن يــدرك ذلــك 
حًقــا، وقـــد صليــت معـــك بينمــا كنــت تصــيِّ مــن أجــل اتلحريــر مــن اللعنــات. نعــم 

لقــد حتــررت!

ــق،  ــتطيع اهلل أن يتحــرك يف رويح اآلن. زال العائ ــم، ويس ــد حتطَّ ــدٌّ ق ــو س ــا ه فكأنم
ــًرا خــالل بضعــة أســابيع حــى إنــي ال أســتطيع إال أن  ــا كب ا روحيً وقــد اختــربت نمــوًّ
ــر بــكل مــا عملــه ويعملــه مــن  أســبِّح الــرب مـــن أجــل براكتــه. أبكــي أحيانـًـا إذ أتفكَّ

أجــي. وأشــعر براحــٍة عظيمــة اآلن .... أســتطيع أن أشــعر باالســرتخاء.

حًقا .... حنن نعبد إلًها عظيًما!
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يف ســنوات مضــت، كنت أقــي الكثر من الوقت يف مســاعدة أشــخاص تنطبق عليهم 
األوصــاف الــي ذكرناهــا يف الفصــل الســابق. لكنهــا اكنــت عمليــة حُمِبطة! هناك أشــخاص 
ــا! ، ثــم يبــدو األمــر وكأنهــم يواجهــون حاجــًزا خفيً ــا إىل مســتوى ُمعــنيَّ يتقدمــون روحيً

ــا  ــر إخالًص ــدوا أك ــم ب ــل إنه ــني، ب ــني أو ُمكرَّس ــوا خُمْلص ــم يكون ــم ل ــس أنه لي
وتكريًســا مــن أشــخاص آخريــن حيــرزون تقدًمــا أفضــل. اكنــوا يقبلــون مــا أقــدم هلــم 
ــلة هلــم ويل ىلع حــدٍّ ســواء. ــا، لكــن انلتائــج اكنــت ُمفشِّ مــن مشــورة ويطبقونهــا عمليً

خاطــب الــرب قائــاًل: »يــا 
ُ
بعــد اتلعامــل مــع حــاالٍت كهــذه، كنــت أجــد نفــي أ

رب، ملــاذا ال أســتطيع مســاعدة ذلــك الشــخص بطريقــة أفضــل؟ أهنــاك يشٌء ال أفهمــه؛ 
ــوايت  ــتجيب لصل ــت أنَّ اهلل اكن يس ــرتة، أدرك ــد ف ــه؟« وبع ــاج إىل معرفت ــر أحت يشٌء آخ
هــذه، فقــد بــدأ يــزنع حجابـًـا عــن عيــيَّ اكشــًفا يل عــن اعلــم مــن القــوى اجلبَّــارة الــي 
ًة واحــدًة، بــل خطــوًة بعــد  ال ختضــع نلواميــس الطبيعــة. لــم يــأِت هــذا اإلعــالن إيلَّ مــرَّ
ــا واحــًدا يصــل مــا بــني سلســلٍة مــن احلــوادث  ُت أنَّ هنــاك خيًط خطــوة، بعــد أن مــزَّ

الــي تبــدو غــر مرتابطــة.

ــم يف إحــدى الكنائــس املشــيخية. كنــت  احلــدث األول اكن عندمــا ُدعيــت ألتكلَّ
قــد وصلــت إىل نهايــة رســالي الــي أعددتهــا، ولــم أكــن متأكــًدا بعــد مــن االجتــاه اذلي 
ســأتابع فيــه حديــي. وبينمــا أنـــا واقــف خلــف املنــرب، رأيــت اعئلــًة مــن أب وأم وابنــٍة 
يافعــة جيلســون يف الصــفِّ األمــايم إلـــي يســاري. وجــاءت هــذه الفكــرة إىل رأيس: »هناك 

حواجز خفية
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لعنــة ىلع هــذه العائلــة!« ولــم تكــن ذللــك صلــٌة بموضــوع الرســالة الــي قدمتهــا ذلــك 
املســاء، وال بأيــة فكــرة يف ذهــي آنــذاك. لكــن الفكــرة لــم تفارقــي: »هنــاك لعنــة ىلع 

هــذه العائلــة!«

أخــًرا، وبعــد بعــض الــرتدُّد، نزلــت مــن ىلع املنــرب وتوجهــت إىل حيــث جيلــس األب. 
ــر العائلــة  ــة وحتري ــه أن يســمح يل بإبطــال اللعن ــه، وطلبــت من رشحــت هل مــا شــعرت ب
ــي  ــرة األوىل ال ــك يه امل ــت تل . اكن

ً
ــاال ــك ح ــق ىلع ذل ــوع، فواف ــرب يس ــم ال ــا باس منه

أعمــل بهــا شــيئًا كذلــك، وقــد تفاجــأت بقبــول ذلــك الرجــل ملبــادريت رسيًعــا.  لكنــي 
عرفــت الســبب فيمــا بعــد.

عـــدت خلـــف املنــرب، ورفعــت صــالًة قصــرة بصــوت مرتفــع اكرًسا اللعنــة عــن 
ــا مــن أفــراد العائلــة بينمــا كنــت أصــي، لكــن مــا أن اختتمــت  العائلــة. لــم أملــس أيًّ
ــا،  ــارة »باســم الـــرب يســوع«، حــى رأيــت ردَة فعــٍل واضحــًة فيهــم مجيًع صــاليت بالعب

ــة. ــٌة حلظي ــوايل رجف ــادهم ىلع اتل ــث رَسَْت يف أجس حي

ــة  ــا ملفوف ــرش اعًم ــة ع ــاة ذات اثلماني ــرى للفت ــَل اليسـ ــت أنَّ الرِج ــاك الحظ وهنـ
جببــرة مــن أعالهــا إلـــى أســفلها. فتقدمــت مـــن أبيهــا ثانيــة وســأتله إن اكن يرغــت بأن 
أصــي مــن أجــل شــفاء رِْجــِل ابنتـــه. ومــرًة أخــرى، جتــاوب الرجــل مــي بــكل إجيابيــة، 
ات خالل  ثــم أضــاف: »لكــن عليــك أن تعلــم أنَّ الرِْجـــل نفســها انكــرست ثــالث مــرَّ

ســنة ونصــف، وأنَّ األطبــاء يقولــون إنهــا لــن تُشــى.«

وايلــوم، إذا ســمعت شــيئًا مثــل أن ســاق أحدهــم انكــرست ثــالث مــرات خــالل 
ســنة ونصــف، فــإنَّ جــرس اإلنــذار يف داخــي ينطلــق حمــذًرا مــن أنَّ ثمــة لعنــة هنــاك! يف 
ابلدايــة، لــم أربــط بــني اللعنــة وبــني سلســلة اإلصابــات غــر الطبيعيــة تلــك.  لكنــي 

، وصليــت ببســاطة مــن أجــل شــفائها. أمســكت ســاق الفتــاة بيــديَّ

بعــد بضعــة أســـابيع، وصلتــي رســالٌة مــن األب يشــكرين فيهــا ىلع مــا حــدث.  قــال 
ــادة يف الوقــت املحــدد، أظهــرت األشــعة أن رِْجلهــا  ــا أخــذوا ابنتهــم إلـــى العي إنهــم لّم
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قــد شــفيت. وبعــد ذلــك بوقــت قصــر، نزعــوا عنهــا اجلبــرة. كمــا ذكــر ذلــك األب يف 
ــت بعائلتــه، األمــر اذلي فــرسَّ  رســاتله سلســلة مــن األحــداث الغريبــة املحزنـــة الــي ألمَّ

يل رسعــة جتاوبــه واعرتافــه باحلاجــة إىل حتريــر العائلــة لكهــا مــن اللعنــة.

اعود اتلفكــر بتلــك احلادثــة. وشــعرت أنًّ هناك 
ُ
يف األشــهر اتلـــي تلــت ذلــك، كنــت أ

 ،
ً

شــيئًا مــا ذا داللــة خاصــة يف ترتيــب األحــداث الــي قــادين الــروح القــدس خالهلــا. أوال
أعلــن يل عــن وجــود لعنــٍة ىلع العائلــة ودفعــي إىل إبطاهلــا. بعــد ذلــك فقــط، قــادين إىل 
الصــالة مــن أجــل شــفاء رِْجــل الفتــاة. وأتســاءل لــو أنــي صليــت طلبًــا للشــفاء، قبــل أن 

أصــي إلبطــال اللعنــة، فهــل اكنــت ستشــى رِْجلهــا؟

ــة  ــة اكن مقدم ــال اللعن ــأنَّ إبط ــي ب ــا ازدادت قناع ــك، لكمـ ــرت بذلـ ــا تفك ولكم
رضوريــة لشــفاء الفتــاة. اكنــت اللعنـــة حاجــًزا خفيـًـا مــن شــأنه أن يمنــَع حصــول الفتــاة 

ــا اهلل. ــده هل ــفاء اذلي يري ىلع الش

وبــدا ذلــك لكــه وكأنـــه يرتبــط حبالــٍة اختربتهــا يف حيــايت الشــخصية. وتعــود جــذور 
رســلت إلمخــاد 

ُ
ذلــك إىل اعم 1904 عندمــا قــاد جــدي )وادل أيم( قــوة عســكرية بريطانيــة أ

»تمــرُّد بوكــرس« يف الصــني. واكن قــد اعد ومعــه جمموعــة متنوعــة مــن اتلحــف الصينيــة، 
ــا. ويف اعم 1970، انتقلــت هــذه اتلحــف إيلَّ بعــد مــوت  ــا اعئليً ــا بعــد مراثً صــارت فيم

وادليت.

، اكنــت هنــاك جمموعــة مــن أربعــة تنانــني مزخرفــة 
ً

مــن أكــر تلــك القطــع مجــاال
بدقــة بالغــة، وقــد علَّقتهــا بــكل تقديــر ىلع جــدار غرفــة املعيشــة يف بيتنــا. واكن مزيــج 
ــا إىل حــدٍّ مدهــش. واكن يف قــدم لكٍّ منهــا  ألوانهــا، خاصــًة القرمــزي واألرجــواين، متألًق
ــل  ــنٌي حتم ــا تنان ــرباء - إىل أنه ــد اخل ــربين أح ــا أخ ــر - كم ــك يش ــب، وذل ــة خمال مخس
ًبــا كثــًرا مــن جــّدي، اكنــت تلــك اتلنانــني تثــر  دالالت إمرباطوريــة. وألنــي كنــت ُمقرَّ

يفَّ ذكريــات ســنوات طفولــي األوىل الــي قضيتهــا يف بيتــه.

ويف ذلــك الوقــت، بــدأت أشــعر بنــوع مــن املقاومــة يعيــق جنــاح خدمــي دون أن 
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أتمكــن مــن حتديــده أو اتلعــرف عليـــه. وظهــر ذلــك يف أشــاكل مــن اإلحبــاط بــدت غر 
. بــدأت أواجــه عوائــق يف اتلواصــل  مرتبطــة، لكنهــا تراكمــت لتشــل ضغًطــا شــديًدا يلعَّ
ــد  ــت أعتم ــرون كن ــل. وكث ــن قب ــا م ــد واجهته ــن ق ــم أك ، ل ــني إيلَّ ــخاص مقرب ــع أش م
عليهــم يف أمــور معيَّنــة، لــم يوفــوا بالزتاماتهــم. باإلضافـــة إىل عقــار ثمــني ورثته عــن أيم، 

 بســبب عــدم كفــاءة املحــايم.
ً

ــر تســليمه مطــوال تأخَّ

ــا للصــالة والصــوم بشــل مكثَّــف. ورساعن مــا بــدأت أمــزِّ  ـً وأخــًرا، خصصــت وقت
ــا  ــر إيله ــت أنظ ــرى، كن ــرتة وأخ ــني ف ــني. وب ــاه اتلنان ــي جت ــا يف موق ــا ملحوًظ اختالفً
فيتشــل هــذا الســؤال فـــي ذهــي: »إالَم يرمــز اتلنــني يف الكتــاب املقــدس؟« ولــم يكــن 

ــع! دليَّ أدىن شــكٍّ يف اجلــواب: الشــيطان بالطب

ــك كخــادم للمســيح أن  ــوه ســؤال آخــر: »أمــن املناســب ل ــؤال اكن يتل لكــن السـ
تعــرض يف بيتــك شــيئًا يمثِّــل أعظــم أعــداء املســيح، وهــو الشــيطان؟« واجلــواب الواضــح 
اكن: ال بالطبــع! واســتمر رصايع ادلاخــي فــرتًة مــن الزمــن، لكنــي ختلصــت أخــًرا مــن 

اتلنانــني. فعلــت ذلــك بدافــع الطاعــة وال يشء آخــر.

ــام  ــم أم ــة، أتكلَّ ــدس يف الكنيس ــاب املق ــا للكت ــت معلًِّم ــك الوق ــت يف ذلـ كن
ــن  ــادي م ــي امل ــدة. واكن دخ ــات املتح ــرب الوالي ــات ع ــف اخللفي ــن خمتل ــواعت م جمم
ــا فقــط لســدِّ االحتياجــات األساســية لعائلــي. وبعــد وقــت قصــر مــن  اتلقدمــات اكفيً
ــنًا كبــًرا جــًدا، دوَن ختطيــط خــاص  ختلــي مــن اتلنانــني، حتســن وضــي املــادي حتسُّ
ــا العقــار اذلي تأخــر كثــًرا،  مــن جهــي، ودون تغيــر كبــر يف طبيعــة وجمــال خدمــي. أمَّ

ــا. ــلكته أيًض ــت مش ــد ُحلَّ فق

ــوظ  ــن امللح ــذا اتلحس ــني ه ــط ب ــي يرب ــدأ خ ــة مب ــاءل إن اكن ثم ــذت أتس وأخ
ــة  ــت اللعن ــاة، اكن ــة الفت ــي حال ــورة.  ف ــل املكس ــاة ذات الرِْجـ ــك الفت ــفاء تل ــني ش وب
زيـــل احلاجــز، حتـــى تــمَّ الشــفاء. ويف حالي 

ُ
حاجــًزا خفيًــا يمنــع الشــفاء اتلــام.  فمــا أن أ

أيًضــا، ربمــا اكن هنــاك حاجــز خــي، لكــن ليــس أمـــام الشـــفاء اجلســدي، بــل أمــام 
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ــا يف خطــة اهلل حليــايت. ولكمــا تفكــرت  الراحــة املاديــة الــي ثبــت أنهــا اكنــت عنــًرا هامًّ
ــك، لكمــا تأكــدت أكــر فأكــر مــن أنَّ تلــك اتلنانــني املزخرفــة جلبــت لعنـــًة ىلع  بذل
بيــي. وبـــاتلخلص منهــا، حتــررت مــن اللعنــة وفتحــت نفــي لربكــة اهلل الــي أعدهــا يل.

هــذه انلقلــة انلوعيــة مّكنتــي مــن رشاء مــزنل، اكن مــن شــأنه أن يلعــب دوًرا ممــًزا 
يف اتســاع نطــاق خدمــي فيمــا بعــد. فبعــد حــوايل تســع ســنوات مــن ذلــك اتلاريــخ، بعت 
ــا،  ــا تماًم ــود يف وقته ــذه انلق ــاءت ه ــه! وج ــه في ــعر اذلي دفعت ــال الس ــة أمث ــزنل بثالث امل

حيــث اكن اهلل قــد وضــع أمــايم حتديــات جديــدة تتطلــب الزتامــات ماديــة كبــرة.

حادثـــة اتلنانيـــن هــذه، فتحــت عيــيَّ ببصــرة جديــدة حنــو املقطــع املذكــور فـــي  
تثنيــة 25:7-26، حيــث حيــذر مــوىس شــعب إرسائيــل مــن أي ارتبــاط بأوثــان الكنعانيني:

ــَك، 
َ
ُخــَذ ل

ْ
ْيَهــا ِلَأ

َ
ــا َعل ــًة َوالَ َذَهًبــا ِممَّ ــوَن بِانلَّــارِ. الَ تَْشــَتِه فِضَّ

ُ
ْرِق »َوَتَماثِيــَل آلَِهتِِهــْم تُ

 تَُكــوَن 
َّ
 بَيْتـِـَك ِلَــال

َ
نَّــُه رِْجــٌس ِعْنــَد الــرَّبِّ إِلِهــَك. َوالَ تُْدِخــْل رِْجًســا إىِل

َ
 تَُصــاَد بـِـِه أل

َّ
ِلَــال

نَّــُه ُمَــرٌَّم.«
َ
ــُه. تَْســَتْقبُِحُه َوتَْكَرُهــُه أل

َ
ًمــا ِمْثل ُمَرَّ

لــم تكــن اتلنانــني املزخرفــة تماثيــل باملعــى احلــريف، لكنهــا اكنــت رمــًزا لصــورة هلإ 
اكذب عبــده الصينيــون حنــو ألــف ســنة. وعندمــا أدخلتهــا بيــي، عرَّضــت نفــي واعئلي 
ــح  ــدوس اذلي فت ــروح اهلل الق ــاين ل ــم امتن ــا لعظي ــم. في ــن دون أن أعل ــٍة م ــي إىل لعن م

عيــيَّ ىلع أصــل املشــلكة.

ــن  ــدس ع ــاب املق ــم الكت ــول تعلي ــة ح ــة نظامي ــع دراس ــه إىل وض ــك لك ــادين ذل ق
ــول  ــر ح ــر  والكث ــه الكث س في ــدَّ ــاب املق ــي أنَّ الكت ــد أدهش ــات. وق ــرباكت واللعن ال
هــذا املوضــوع. فلكمــات مثــل »بركــة« ومشــتقاتها تظهــر حنــو 410 مــرات - بعــد اســتثناء 
ــا اللكمــة  ــة إىل معــى »ســعيد« أو »حمظــوظ«. أّم اللكمــات الــي تشــر يف اللغــات األصلي
»لعنــة« ومشــتقاتها فتظهــر حنــو 230 مــرة. وهــذا جعلــي أنتبــه إلـــى قلـّـة مــا ســمعت مــن 
ــم أتمكــن مــن تذكــر  تعليــم حــول هــذا املوضــوع خــالل ســنوات إيمــاين. بــل إنــي ل

رســالة واحــدة تتحــدث عــن هــذا املوضــوع بطريقــة نظاميــة.
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ــم عــن موضــوع اللعنــات يف خدمــي العامــة.  ولك  وكنتيجــة دلراســايت، بــدأت أعلِّ
مــرة، كنــت أفاجــأ بأمريــن: اتلأثــر اجلبــار اذلي ينتــج عــن هــذا اتلعليــم، والعــدد الكبــر 
مــن انلــاس اذليــن اتضحــت حاجتهــم إىل مثــل هــذا اتلعليــم. وقــد تــمَّ توزيــع أرشطــة 
اكســيت عــن املوضــوع نفســه ملجمــواعت أخــرى. وكـــانت تـــرد إيلنــا تقاريــر مدهشــة 
ت  ــم تغــرِّ حيــاة األفــراد فحســب، بــل غــرَّ عنهــا. وكثــًرا مــا رأينــا أنَّ هــذه الرســالة ل
كنائــس بأرسهــا. وأخــًرا أصــدرت ثالثــة أرشطــة بعنــوان: »اللعنــة: الســبب والعــالج«.

ــة  ــرأٍة يهودي ــع ام ــا، م ــوب أفريقي ــٍة يل إىل جن ــت يف رحل ــق، تقابل ــت الح ويف وق
األصــل، اكنــت قـــد اعرتفــت بـــالرب يســوع خملًصــا هلــا باعتبــاره املســيَّا. تلــك الســيدة 
ــا مــن  ــارش معجــزًة اختربته ــم - وصفــت يل ولزوجــي روث بشــل مب - وســندعوها مري

ــالث. ــة اثل ــك األرشط ــماعها تلل ــالل س خ

اكنــت مريــم تعمــل ســكرترة تنفيذيــة عنــد رجــل أعمــال يــرأس رشكتــه اخلاصــة. 
ــا  ــة تقوده ــة غريب ــون يف بدع ــة منخرط ــري الرشك ــا ولك مدي ــفت أن مديره ــد اكتش وق

»معلِّمــة روحانيــة«.

ويوًمــا مـــا، ســلَّم املديــر ســكرترته مريــم رشيــط اكســيت وقــال هلــا: »هــذه بعــض 
ــدأت  ــا.« ومــا أن ب ــة نلــا؛ أرجــو أن تطبعيه ــا الروحي ــا معلمتن ــي نطقــت بهـ ــرباكت ال ال
ــة«  ــل »الِعراف ــن قبي ــراكت« يه م ــماة »ب ــك املس ــم أن تل ــت مري ــى أدرك ــا، ح بطباعته
املليئــة بســمات الشــعوذة. فرشحــت للمديــر بــأن ذلــك يتعــارض مــع إيمانهــا يف املســيح 
والكتــاب املقــدس، وطلبــت إعفاءهــا. فمــا اكن مــن املديــر إىل أن اعتــذر بلطــف عــن 

ــه طلــب منهــا أن تعمــل مــا يتعــارض وقنااعتهــا. أن

بعــد ذلــك بوقــت قصــر، بــدأت مريــم تشــعر بألــٍم شــديد يف يديهــا االثنتــني. اتلــوت 
أصابعهــا إىل أىلع وتصلبــت تمـــاًما! فلــم يكــن بمقدورهــا أن تقــوم بمهامهــا كســكرترة 
فيمــا بعــد. اكن األلــم شــديًدا جــًدا حــى لــم يعــد باســتطاعتها انلــوم ىلع رسيــٍر واحــد مع 
زوجهــا، ألنــه لكمــا تقلَّــب أثنــاء نومــه، اكنــت حركـــة الرسيــر تســبب هلــا ألًمــا ال يُطــاق 
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ــل«. ــزيم يف املفاص ــاب رومات ــلكتها يه »اتله ــعة أنَّ مش ــفت األش ــد كش ــا. وق يف أصابعه

ــا،  ــل هل ــا حص ــمعت م ــا س ــة، فلم ــيحية مؤمن ــم مس ــات مري ــدى صديق ــت إح اكن
ــت  ــم اكن ــة. ورغــم أن مري ــي تتحــدث عــن موضــوع اللعن أحــرضت هلــا األرشطــة اتلـ
ــ  »اللعنــة« الــي اعتربتهــا أمــًرا  ذات منطقيــة عقليــة ومتشــككة فـــي وجــود مــا يُســى ب
ــا  ــني رفضه ــاط ب ــاك أي ارتب ــاَءلت إن اكن هن ــا تس ــطى - إال أنه ــور الوس ــا بالعص مرتبًط
لطباعــة تلــك »الــرباكت« وبــني مشــلكتها الــي أصابــت يديهــا بعــد ذلـــك. أيمكــن أن 
تكــون تلــك املعلمــة الروحانيــة قــد نطقــت بلعنــٍة ضدهــا؟  وهكــذا وافقــت ىلع ســماع 

األرشطــة متممــًة املثــل القائــل: »الغريــق يتعلــق بقشــة!«

ــود الســامعني يف  ــث أق ــث، حي ــط اثلال ــة الرشي ــديقتان إىل نهاي ــت الصـ ــا وصل فلم
صــالة حتريــر مــن أيــة لعنــة ىلع حياتهــم، علــق الرشيــط داخــل جهــاز التســجيل، فلــم 

يعــد بإماكنهمــا تقديمــه أو تأخــره وال حــى إخراجــه.

فقالت مريم: »إًذا لن أستطيع أن أصي اآلن!«

لكــن صديقتهــا اكنــت قــد طبعــت تلــك الصــالة اخلتاميــة ىلع ورقــة، واكنــت حتمل 
نســخة منهــا. وأرصت أن تقـــرأ مريــم الصــالة بصــوت مســموع. لكن الشــكَّ دخــل قلب 
مريــم مــن جديــد، فكيف لقــراءة لكمــات مطبوعــة ىلع ورقــة أن تســاعد يف شــفاء يديها؟!

ــموع.   ــوت مس ــالة بص ــرأت الص ــا وق ــم إلرصار صديقته ــت مري ــة، رضخ يف انلهاي
ــا  ــم، وم ــى األل ــة. اخت ــا الطبيعي ــا إىل حاتله ــررت واعدت أصابعه ــي، حت ــا يه تص وبينم
 إىل 

َّ
أن انتهــت مــن قــراءة الصــالة، حــى شــفيت تماًمــا. ولــم يتطلــب هــذا االختبــار إال

بضــع دقائــق.

اعدت مريــم بعــد ذلــك إىل طبيبهــا اذلي شــخص حاتلهــا أول مــرة، فأظهــرت األشــعة 
عــدم وجــود أي أثــر التلهــاب املفاصــل.
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ــر الــي  وهنــاك جانــب ذو داللـــة هامــة يف هــذه االختبــار، وهــو أنَّ صــالة اتلحري
قرأتهــا مريــم، لــم يكــن فيهــا مـــا يشــر أو يدعــو إىل شــفاء جســدي. لقــد شــفيت يداها 

فقــط كنتيجــٍة تلحررهــا مــن اللعنــة.

ــا واضًحــا ىلع أن اللعنــة يمكــن أن تكــون حاجــًزا يمنــع  واكن ذلــك ديلــاًل إضافيً
تمتــع انلــاس بالشــفاء. رأينــا ذلـــك يف حالــة الفتــاة ذات الرِْجــل املكســورة. أّمــا يف حالــي 
ه  أنــا، فقــد اكنــت اللعنــة تمنعــي مــن اتلمتــع بمســتوى مــادي جيــد اكن الــرب قــد أعــدَّ

يل.

ــة،  ــة املادي ــفاء والراح ــل الش ــراكٍت مث ــام ب ــز أم ــل كحاج ــة تعم ــت اللعنـ ــإن اكن ف
ــت  ــد ُمِنع ــرة ق ــرى كث ــراكٍت أخ ــل - أنَّ ب ــن املحتم ــى م ــن - أو ح ــن املمك ــس م ألي
للســبب نفســه؟  وبنــاًء ىلع هــذا األســاس، قــررت أن أســى حبثًــا عــن إجابــات األســئلة 

ــوع: ــذا املوض ــة به ــة املتعلق ــالث اتلايل اثل

ة لعنة تعمل يف حياتنا؟ ، كيف نعرف أنَّ ثمَّ
ً

أوال

ثانًيا، ماذا علينا أن نفعل إلبطال لعنٍة ما وحترير أنفسنا من نتاجئها؟

ثاثلًا، كيف ندخل إىل بركة اهلل؟

م لكم نتائج حبي هذا. يف الصفحات اتلايلة، أقدِّ
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يمكــن تصنيــف القـــوى العاملــة ىلع صنــع اتلاريــخ إىل فئتــني: مرئيــة وغــر مرئية. 
ــا  ــا اهتمامن ــإذا حرن ــن العاملــني. ف ــا للتفاعــل بــني هذي ـً ــخ َتبَع ويتحــدد مســار اتلاري
باألشــياء املرئيــة املاديــة فقــط، ســـنجد أنفســنا، بــني حــني وآخــر، نواجــه أحداثـًـا وظروفًا 

ليــس يف مقدورنــا أن نفهمهــا تماًمــا وال أن نســيطر عليهــا.

ــو  ــريئ. وه ــم امل ــادي إىل العال ــون امل ــة والك ــداث الطبيعي ــياء واألح ــي األش وتنت
جمــال مألــوف نلــا مجيًعــا؛ نشــعر بأننــا جــزء منــه، حــى عندمــا ال تســر األمــور بالنســبة 
نلــا كمــا نشــتيه. وال يتعــدى كثــر مــن انلـــاس حــدود هــذا اإلدراك. لكــن الكتــاب 
ــادي. ــم رويح ال م ــو اعل ــريئ. وه ــر م ــر غ ــا آخ ــرى اعلًم ــاب ل ــا ابل ــح نل ــدس يفت املق

في 2كورنثوس 17:4-18 يضع بولس احلدود الفاصلة بني العاملني:

ُْن َغْيُ نَاِظِريَن  بَِديًّا. َونَ
َ
َثَ ثَِقَل َمٍْد أ

ْ
ك

َ
أ
َ
َثَ ف

ْ
ك

َ
َا أ

َ
تِيََّة تُنِْشـُئ نل

ْ
َوق

ْ
َة ِضيَقتَِنا ال نَّ ِخفَّ

َ
»أل

بَِديٌَّة.«
َ
أ
َ
ِت الَ تَُرى ف

َّ
ا ال مَّ

َ
تِيٌَّة، وَأ

ْ
ِت تَُرى َوق

َّ
نَّ ال

َ
ِت الَ تَُرى. أل

َّ
 ال

َ
ِت تَُرى، بَْل إىِل

َّ
ْشَياءِ ال

َ
 األ

َ
إىِل

فاألشـــياء اتلـــي تنتــي إىل املجــال املــريئ مؤقتــة غــر دائمــة. فقــط يف العالــم غــر 
ــتطيع أن  ــا نس ــم أيًض ــذا العال ــل. ويف ه ــًة بالفع ــًة ثابت ــد حقيق ــتطيع أن جنـ ــريئ نسـ امل
ــا يف  ــل مصرن ــل وتش ــة، ب ــا يف انلهاي ــل مصرن ــي ستش ــوى ال ــة الق ــف ماهي نكتش
هــذا العالــم املنظــور. يؤكــد بولــس بــكل وضــوح ىلع أنَّ انلجــاح يف احليــاة يعتمــد ىلع 

ــريئ. ــر م ــو رويح غ ــا ه ــا بم ــا وارتباطن إدراكن

الربكات واللعنات: كيف تعمل؟



24

الربكة أو اللعنة

الــرباكت واللعنــات تنتــي مجيًعــا للعالــم اذلي ال يُــرى، العالــم الــرويح. إنهــا حتمــل 
قــوًة روحيــة فــوق طبيعيــة. الــرباكت تنتــج لك مــا هــو صالــح مفيــد؛ اللعنــات تنتــج لكَّ 
مــا هــو يسٌء ومــؤذي. هــذان موضــواعن هامــان يف الكتــاب املقــدس. وكمــا أرشنــا ســابًقا، 
ــوص  ة يف نص ــرَّ ــن 640 م ــر م ــتخدمت أك ــتقاتهما، اس ــة« ومش ــة« و»لعن ــان »برك فاللكمت

الكتــاب املقــدس.

، نــادًرا مــا 
ً

ــان يتعلقــان بالــرباكت واللعنــات ىلع حــدِّ ســواء. أوال وهنـــاك أمــران هامَّ
رس والعشــائر واملجتمعــات وربمــا 

ُ
ينحــر تأثرهــا بـــاألفراد، لكنهــا تتســع لتشــمل األ

أمًمــا بأرسهــا. ثانيًــا، تميــل اللعنــة أو الربكــة إىل االســتمرار واالنتقــال مــن جيــٍل إىل جيــل 
حــى حيــدث يشٌء مــا إللغــاء مفعوهلــا. هنــاك عــدٌد مــن الــرباكت واللعنــات املذكــورة يف 
الكتــاب املقــدس، واملتعلقــة بأجيــال اآلبــاء، اســتمرت يف العمــل حنــو أربعــة آالف ســنة 

ومــا زالــت تعمــل إىل ايلــوم.

ــا تعمــل يف  ــوى ربم ــاك ق ــة خاصــة. إذ أنَّ هن ــة عملي ــة أهمي ــة اثلاني وهلــذه اخلاصي
ــا قــد  ــك أنن ــج عــن ذل ــال ســابقة. وينت ــا ايلــوم، بينمــا تعــود جذورهــا إلـــى أجي حياتن
نواجــه أوضــااًع أو أنماًطــا أو ســـلوكياٍت متكــررة ال يمكن تفســرها بالرجــوع إىل جتاربنا 
الشــخصية ومــا رافــق حياتنــا مــن أحــداث. فقــد يعــود الســبب الرئيــي إىل زمــن بعيــٍد 

مــن املــايض؛ ربمــا آالف الســنني!

وانلاقــل الرئيســـي للــرباكت واللعنــات هــو الــكالم، ســواَء أكان منطوقًــا أو مكتوًبــا 
ة الــكالم.  ســفر  أو مضمــًرا يف ادلاخــل. ومــا أكــر مــا يقــوهل الكتــاب املقــدس عــن قــوَّ
األمثــال، بشــل خــاص، حيتــوي ىلع الكثــر مــن اتلحذيــرات حــول أنَّ اللكمــات يمكــن 

اســتخدامها للخــر أو للــرش. وهــذه بعــض األمثلــة:

يُقوَن.« )أمثال 9:11( دِّ ِة َيْنُجو الصِّ
َ
َمْعرِف

ْ
ُمَنافُِق َصاِحَبُه، َوبِال

ْ
َفِم ُيْرُِب ال

ْ
»بِال

ِشَفاٌء.« )أمثال 18:12(
َ
َماءِ ف

َ
ُك ا لَِساُن الْ مَّ

َ
ْيِف، أ »يُوَجُد َمْن َيْهُذُر ِمْثَل َطْعِن السَّ
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وِح.« )أمثال 4:15( َساِن َشَجَرةُ َحَياٍة، َواْعوَِجاُجُه َسْحٌق ِف الرُّ
ِّ
»ُهُدوُء الل

وَن َثَمرَهُ.« )أمثال 21:18(
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِحبَّاُؤهُ يَأ

َ
َساِن، وَأ

ِّ
ََياةُ ِف يَِد الل َمْوُت َوالْ

ْ
»اَل

أمــا الرســول يعقوب فدليــه الكثر يلقوهل حــول الكالم. وهو يشــر إىل اللســان باعتباره 
عضــًوا صغــًرا من اجلســد، لكن الســيطرة عليــه أصعب مــن الســيطرة ىلع أي عضو آخر.

ــٌة، 
َ
لِيل

َ
ــاٌر ق ــَوَذا نَ ــا. ُه ًم ــُر ُمَتَعظِّ ــٌي َويَْفَتِخ ــٌو َصِغ ــَو ُعْض ــا، ُه يًْض

َ
ــاُن أ َس

ِّ
ــَذا الل

َ
»هك

ِي 
َّ

ــاُن، ال َس
ِّ
ــا الل ْعَضائَِن

َ
ــَل ِف أ ــَذا ُجِع

َ
ــِم. هك

ْ
ــُم اإِلث

َ
ــاٌر! َعل ــاُن نَ َس

ِّ
الل

َ
ــِرُق؟ ف ْ ــوٍد تُ

ُ
يَّ ُوق

َ
أ

ــَم .... بـِـِه ُنَبــارُِك اهللَ اآلَب،  ُم ِمــْن َجَهنَّ ــْوِن، َويُــْرَ
َ
ك

ْ
ــُه، َويُــْرُِم َدائـِـَرَة ال

َّ
ْســَم ُك ِ

ْ
ــُس ال

ِّ
يَُدن

ــٌة 
َ
ــُرُج بََرك ْ ــِد تَ َواِح

ْ
ــِم ال َف

ْ
ــَن ال ــْبِه اهللِ. ِم ــوا َعَ ِش نُ ــْد تََكوَّ

َ
ــَن ق ِي

َّ
ــاَس ال ــُن انلَّ َع

ْ
ــِه نَل ِ َوب

ــوب 6-5:3، 10-9( ــَذا!« )يعق
َ
ــوُر هك ُم

ُ
ــِذهِ األ ــوَن ه ْن تَُك

َ
ــَوِت أ ــا إِْخ ــُح يَ

ُ
ــٌة! الَ يَْصل ْعَن

َ
َول

ــا  ــر به ــي تؤث ــة ال ــوة اهلائل ــد ىلع الق ــة يلؤكِّ ــًة غني ــًة جمازيـ ــوب لغ ــتخدم يعق يسـ
ا. ومــن اهلــام  اللكمــات ىلع انلــاس وىلع األحــداث، ســـواَء كـــان ذلــك اتلأثــر خــًرا أم رشًّ
أن نالحــظ كيــف أشــار يعقــوب إىل »الربكــة« و»اللعنــة« باعتبارهمــا لكمــات يمكــن أن 

تُشــحن بقــوة هائلــة تــكاد تكــون بــال حــدود.

لكن اللكمات ليســت يه الوسـيط الوحيد نلقل قوة الرباكت واللعنات. فهناك عدة 
أسـايلب، بعضهـا يتعلق بأشـياء مادية يمكـن أن تعمـل ىلع نقل هذا انلوع مـن القوة.

يف خــروج 22:30-33 يعطــي اهلل مــوىس تعليمــات لــي يصنــع دهنًــا خاًصــا للمســحة 
ال ينبــي اســتخدامه إال ملســح خيمــة االجتمــاع ومــا فيهــا، وأيًضــا ملســح الكهنــة اذليــن 
ســيخدمون يف اخليمــة. ويف الويــني 1:8-12 نقــرأ كيــف اســتخدم مــوىس هــذا ادلهــن. ثــم 

خُيتــم احلديــث يف األعــداد 12-10:

ــَح  ــُه، َونََض َس دَّ
َ
ــِه َوق ــا فِي َمْســَكَن َوُكَّ َم

ْ
ــَح ال َمْســَحِة َوَمَس

ْ
ــَن ال ــوَس ُدْه ــَذ ُم َخ

َ
ــمَّ أ »ُث

ــا  اِعَدَتَه
َ
ــَة َوق ِمرَْحَض

ْ
ــِه، َوال ــَع آنِيَتِ ــَح وََجِي َمْذبَ

ْ
ــَح ال ــرَّاٍت، َوَمَس ــْبَع َم ــِح َس َمْذبَ

ْ
ــُه َعَ ال ِمْن

ــِه.« ــَحُه ِلَْقِديِس ــاُروَن َوَمَس ِس َه
ْ
ــَحِة َعَ َرأ َمْس

ْ
ــِن ال ــْن ُدْه ــبَّ ِم ــَها.  َوَص ِلَْقِديِس
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ــس« يف هــذا انلــص تعــي »اتلخصيــص للــرب«. وهكــذا  س« و»تقدي ــدَّ اللكمــات »ق
يكــون دهــن املســحة وســيًطا أو ناقــاًل لربكــة القداســة خليمــة االجتمــاع ولك مــا فيهــا 

ــا. ــني به ــة اخلادم وللكهن

ملنــح  الزيتــون  زيــت  اســتخِدم  كيــف  إرسائيــل،  تاريــخ  يف  ـًــا  ونقــرأ الحق
الربكــة املناســبة للملــوك اذليــن ينبغـــي هلــم أن حيكمــوا انلــاس كممثلــني هلل. يف 
ــن اهلل: ــاًرا م ــاًك خمت ــرز داوُد مل ــل أف ــيب صموئي ــف أنَّ انل ــرأ كي ــل 13:16، نق 1صموئي

ْهــِن َوَمَســَحُه ِف َوَســِط إِْخَوتـِـِه. وََحــلَّ ُروُح الــرَّبِّ َعَ َداُوَد  ــْرَن ادلُّ
َ
َخــَذ َصُموئِيــُل ق

َ
أ
َ
»ف

َصاِعــًدا.«
َ
َــْوِم ف ِمــْن ذلـِـَك الْ

ــه  ــرب علي ــول روح ال ــيًطا أدى إىل حل ــه رأس داوُد وس ــح ب ــت اذلي ُمس اكن الزي
ــك. ــه كمل ــداده ملهمت إلع

ــل  ــائط تنق ــرب كوس ــدة ال ــتخدمة يف مائ ــارص املس ــل العن ــد، تعم ــد اجلدي ويف العه
ــوس 16:10: ــس يف 1كورنث ــول بول ــدة. يق ــاركني يف املائ ــة اهلل للمش برك

ِي نَْكــِرُهُ، 
َّ

ــْزُ ال ُ َمِســيِح؟ الْ
ْ
ــَة َدِم ال

َ
ك يَْســْت ِهَ َشِ

َ
ل
َ
ــا، أ َه

ُ
ــِت ُنَبارِك

َّ
ــِة ال

َ
ك رَبَ

ْ
ُس ال

ْ
أ
َ
»ك

َمِســيِح؟«
ْ
ــَة َجَســِد ال

َ
ك ــَس ُهــَو َشِ يْ

َ
ل
َ
أ

فأوئلــك اذليــن يتقدمــون إىل مائــدة الــرب بإيمــان حقيــي، تنتقــل إيلهــم بركــة اهلل 
بواســطة عنــري اخلــز واخلمــر. ونــرى بولــس يؤكــد ىلع أن الــكأس يه »كأس الربكــة«، 

أي الــكأس الــي تنقــل الربكــة.

، ىلع أيــة حــال، أنَّ هــذه املمارســة الُمشــار إيلهــا أعــاله ليــس  لكــن علينــا أن نبــنيِّ
نــة يف الــكأس واخلز، بل  فيهــا مــاكن لـــ  »الســحر«. فالربكـــات ليســت مالصقــة أو ُمتضمَّ
تُمنــح فقــط ألوئلــك اذليــن يدركــون إرادة اهلل الــي أعلنهــا يف لكمتــه، وباتلــايل يقبلــون 
ــكأس  ــق ال ــن طري ــم اهلل ع ــه هل ــا يقدم ــخصية م ــة الش ــخي والطاع ــان الش باإليم



27

الربكات واللعنات: كيف تعمل؟ 

ــك، يقــول بولــس يف  ــدون إيمــان وطاعــة، ال بركــة! بــل ىلع العكــس مــن ذل واخلــز. ب
1كورنثــوس 29:11 خبصــوص عشــاء الــرب:

ُب َدْيُنونًَة نِلَْفِسِه.« ُل َويَْشَ
ُ
ك

ْ
ُب بُِدوِن اْستِْحَقاق يَأ ُل َويَْشَ

ُ
ك

ْ
ِي يَأ

َّ
نَّ ال

َ
»أل

ــالل  ــن خ ــة اهلل م ــول برك ــان إىل قب ــة يؤدي ــان والطاع ــاالن: اإليم ــاك احتم إًذا هن
ــني،  ــة اهلل. ويف احلاتل ــان إىل دينون ــة يؤدي ــدم الطاع ــان وع ــدم اإليم ــة؛ ع ــارص املادي العن
ــرب. ــدة ال ــري مائ ــالل عن ــن خ ــة، م ــة أو ادلينون ــواَء للربك ــة، س ــوة الروحي ــل الق تنتق

يف سـفر العـدد 11:5-31، هنـاك وصـٌف للممارسـة الي اكنـت تُتَّبع ملعرفـة إن اكنت 
زوجـة أحدهـم خُملصـًة هل أم ال. بالطبـع هناك صلـوات وتقدمات خاصـة يتطلبها األمر، 
لكـن الرتكـز يف تلك املراسـيم اكن ىلع كوٍب من املـاء، جيعل فيه الاكهن شـيئًا من غبار 
س، ويذيـب فيـه حـرًبا اكن قد كتـب به لعنـًة ىلع تلك املـرأة.  ثم  أرض املسـكن املقـدَّ
يُطلـب مـن تلك املـرأة أن ترشب املاء، فإن اكنـت مذنبة، ظهر مفعول اللعنة يف جسـدها:

ْعَنــًة ِف َوَســِط َشــْعبَِها« 
َ
ةُ ل

َ
َمــْرأ

ْ
ْخُذَهــا )أي تــذوي(، َفَتِصــُي ال

َ
»َفــَيُِم َبْطُنَهــا َوتَْســُقُط ف

)عــدد 27:5(

ــل  ــيط تنتق ــاء كوس ــوب امل ــل ك ــا يعم ــا. وهن ــبب خطيته ــا لس ــون عقابه ــذا يك ه
ة.  وهكــذا  اللعنــة مــن خــالهل. فـــإذا اكنــت املــرأة بريئــة، ال تتعــرض أليــة تأثــرات ضــارَّ
ــد  ــا ق ــا بعــد، حيــث أن براءته ــيء فيم ــا ب ــا أن يتهمه ــزيك اهلل برَّهــا، وال حيــقُّ لزوجه ي

محتهــا مــن اللعنــة.

ــة،  ــة واحــدة: يف ظــروف معيَّن ــة املختلفــة الســابقة تؤكــد ىلع حقيقــة روحي األمثلـ
يمكــن انتقــال الــرباكت أو اللعنــات مــن خــالل أشــياء ماديــة. مــن جانــب آخــر، إذا لــم 
نلــزتم باملمارســات الــي حيددهــا الكتــاب املقــدس، ملتفتــني إىل الكثــر مــن املمارســات 
الــي تقدمهــا األديــان الاكذبــة والســحر والشــعوذة، فــال حــدَّ حينئــٍذ ملــا يمكــن لألشــياء 

املاديــة أن تنقلــه مــن لعنــات!
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يف خــروج 4:20-5، يمنــع اهلل بشــل قاطــع )يف الوصيــة اثلانيــة مــن الوصايــا العــرش( 
ُصنْــَع لك أشــاكل اتلماثيــل والصــور الوثنيــة الــي تُســتَخَدم اســتخداماٍت دينيــة. وحيــذر 
اهلل مــن يكــرس تلــك الوصيــة، مــن أنــه ســيجلب ادلينونــة، ال ىلع نفســه فحســب، بــل 

ىلع نســله حــى اجليــل اثلالــث ىلع األقــل.

ْرِض 
َ
ْوُق، َوَمــا ِف األ

َ
ــَماءِ ِمــْن ف ا ِف السَّ  َمْنُحوتـًـا، َوالَ ُصــوَرةً َما ِممَّ

ً
ــَك تِْمَثــاال

َ
»الَ تَْصَنــْع ل

نَــا الــرَّبَّ 
َ
 أ

ِّ
ين

َ
، أل ُهــنَّ َوالَ َتْعُبْدُهــنَّ

َ
ْرِض. الَ تَْســُجْد ل

َ
ْــِت األ َمــاءِ ِمــْن تَ

ْ
ْــُت، َوَمــا ِف ال ِمــْن تَ

». ِيــِل اثلَّالـِـِث َوالرَّابــِع ِمــْن ُمْبِغــِيَّ
ْ

ْبَنــاءِ ِف ال
َ
َتِقــُد ُذنـُـوَب اآلبـَـاءِ ِف األ

ْ
ف
َ
إِلَهــَك إهٌِل َغُيــوٌر، أ

ــابًقا،  ــم س ــاركته معك ــاري اذلي ش ــب اختب ــرة. فبحس ــياء كث ــمل أش ــذا يش وه
ــم  ــي ل ــح أن ــة. صحي ــٍة خفي ــر لعن ــة إىل تأث ــة املزخرف ــني الصيني ــبب اتلنان ــت بس تعرَّض
ــة  ــادة الوثني ــواًع للعب ــل موض ــانت تمث ــا كـ ــني، لكنه ــك اتلنان ــجود تلل ــوي الس ــن أن أك

ــنة. ــف س ــو أل ــني حن ــارس يف الص ــت تم ــي اكن ــرة ال الرشي

وبعــد أن تأملــت الحًقــا بهــذا االختبــار، الحظــت تأثــًرا آخــر تللــك اتلنانــني هــو 
أنهــا لــم تشــل حاجــًزا أمــام بــراكت اهلل املاديــة يل فحســب، لكنهــا اكنــت أيًضــا حاجــًزا 
منعــي مــن إدراك وجــود تلــك الــرباكت. حتــررت مــن تأثرهــا، وعندئــٍذ فقــط اســتطعت 

ه يل اهلل. أن أمــزِّ باإليمــان مــا أعــدَّ

ومنــذ تلــك اللحظـــة وأنــا أالحــظ اتلأثــر نفســه يف حيــاة كثــٍر مــن انلــاس اذليــن 
هــم حتــت لعنــة. فاللعنـــة ال تمنـــع قبــول بركــة اهلل فحســب، بــل تمنــع إدراك وجــود هذه 
الربكــة أيًضــا. فــإذا أشـــرق الــروح القــدس بنــور لكمــة اهلل يف حياتنــا فعندئــذ فقــط نفهم 

كيــف أن إبليــس اكن خيدعنــا ويغشــنا.
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يقبــل  كثــر مــن انلــاس حقيقــة وجــود الــرباكت بــكل رسور، لكنهــم يشــككون 
ــور  ــود إىل العص ــات تع ــات وخراف ــني ممارس ــا وب ــون بينهـ ــي يربط ــات ال ــود اللعن بوج
ــرٍد  ــل منف ــز بش ــا أن نرك ــس نل ــر. فلي ــي يف اتلفك ــر واق ــلوب غ ــذا أس ــة. وه املظلم
ــا،  ــروق نل ــب ي ــذا اجلان ــط ألن ه ــني، فق ــني متصارع ــني جانب ــن ب ــا م ــٍب م ىلع جان
ونتجاهــل اجلانــب اآلخــر ألنــه ال يــروق نلـــا! فاحلــار وابلــارد كالهمــا حقيــي.  واخلــر 
يقابــل الــرش، وكالهمــا حقيــي أيًضــا. هكــذا أيًضــا، الــرباكت حقيقيــة وكذلــك اللعنــات.

ــن  ــددة وأماك ــات متع ــن خلفي ــني م ــاكك بمؤمن ــة االحت ــي فرص ــر يل خدم توف
ــرباكت  ــني ال ــزون ب ــف يم ــون كي ــعب اهلل ال يعرف ــم ش ــدت أن معظ ــد وج ــة. وق خمتلف
واللعنــات. كثــرون هــم املســيحيون املؤمنــون اذليــن حيملــون أثقــال اللعنــات، بينمــا اكن 
، إنهــم ببســاطة ال يعرفــون 

ً
ينبــي أن يتمتعــوا بالــرباكت. وملثــل هــذه احلالــة ســـببان: أوال

مــا يه الربكــة ومـــا يه اللعنــة، أو ال يعرفــون كيفيــة اتلميــز بينهمــا. ثانيـًـا، إن اكنــوا حتت 
ــا. ــة، فهــم ال يعرفــون ىلع أي أســاس يســتطيعون أن يتحــرروا منه لعن

اهلل هــو املصـــدر األوحــد العظيــم لــل الــرباكت، وإن اكنــت تصــل إيلنــا عرب وســائط 
ــد.  ــدر الوحي ــس املص ــه لي ــن اهلل، لكن ــدر ع ــن أن تص ــا يمك ــات أيًض ــة. اللعن خمتلف

ــا بعــض املصــادر األخــرى للَّعنــات. وســنناقش الحًق

اللعنــات الــي تصــدر عــن اهلل يه من طرقــِه الرئيســية دلينونــة العصــاة واألرشار 
وغــر املؤمنــني. يقــدم نلــا تاريــخ البــرش ِســجاًل طويــاًل خمزًيــا تلأثــرات لعنــات اهلل 

قائمة موسى بالربكات واللعنات
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الــي نطــق بهــا ضــد أمثــال أوئلــك انلــاس.

صــار مألوفًــا عنــد انلــاس عــرب الســنوات أنَّ هنــاك نواًع مــن االنقســام بــني العهدين 
القديــم واجلديــد. ووفــق هــذا اتلفســر، يصــور العهــد القديــم اهلل باعتبــاره هلإ الغضــب 
ــن  ــع أنَّ العهدي ــة. والواق ــة والرمح ــا للمحب ـً ــد إهل ــد اجلدي ــوره العه ــا يص ــة، بينم وادلينون
ــد. ــت واح ــة يف وق ــة وادلينون ــه هلإ الرمح ــن اهلل ىلع أن ــا يعل ــا، فكالهم ــان تماًم متوافق

قصـة أرحيـا يف يشـوع 6، تُظهـر توافق هاتـني الصفتـني يف طبيعـة تعامالت اهلل 
ـا نراه يف العهـد اجلديد. فبينما وقعـت مدينة أرحيا  بطريقـة حيَّــة واضحة ال تقل عمَّ
حتـت دينونة اهلل الشـاملة، جنت راحـاب الزانيـة وأهلها مجيًعا فلم يصابـوا بأذى. كما 
يشر الكتاب فيما بعد إىل أنَّ راحاب هـذه تزوجت سلمون، أحد رؤساء يهوذا، وهكذا 
أخـذت ماكنهـا يف سلسـلة النسـب الي خـرج منها املسـيَّا يسـوع! )انظر مـى 5:1(

ــة اهلل  ــى لرمح ــالن األس ــمل اإلع ــل يش ــس أن اإلجني ــرشح بول ــة 17:1-18 ي يف رومي
ــه يف وقــت واحــد: ودينونت

ــَماءِ َعَ  ــٌن ِمــَن السَّ
َ
نَّ َغَضــَب اهللِ ُمْعل

َ
ــٌن بـِـرُّ اهللِ بِإِيَمــاٍن، إِليَمــاٍن … أل

َ
ْن فِيــِه ُمْعل

َ
»أل

ِمِهــِم …«
ْ
ُجــورِ انلَّــاِس َوإِث

ُ
َجِيــِع ف

ــان ذبيحــة  ــل باإليم ــن يقب ــل م ــربَّ اذلي يمنحــه ل ــة اهلل ال ــة، تقــدم رمح ــن جه فم
يســوع انليابيــة. لكــن، يف الوقــت نفســـه، تمثــل هــذه اذلبيحــة أســى إعــالن لغضــب 
ــا ىلع  ــان. فم ــة اإلنس ــع خطي ــد م ــًة يلتوحَّ ــار خطي ــوع، إذ ص ــكب ىلع يس اهلل اذلي انس
ــدالالت  ــأمل ب ــاودوا اتلـ ــة اهلل إال أن يع ــة دينون ــككون حبقيق ــن يش ــيحيني اذلي املس
ــد اهلل،  ــًة عن ــة مقبول ــم يكــن بوســعه أن جيعــل اخلطي ــب. حــى يســوع نفســه ل الصلي

ــه! ــكب لك ــب اهلل املنس ــلء غض ــل م ــه أن يتحم ــاكن علي ف

م بولــس ثانيــًة هذيــن اجلانبــني للتعامــالت اإلهليــة جنبًــا  ثــم يف روميـــة 22:11، يقــدِّ
إىل جنــب إذ يقــول:
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اَمُتُه …« ْطُف اهللِ َوَصَ
ُ
»َفُهَوَذا ل

فلــي حنصــل ىلع صــورة دقيقة عــن اهلل، علينــا أن نضع هذيــن اجلانبني أمامنــا دائًما. 
ــا دينونته فمــن رصامتــه. وكال اجلانبــني حقيي ىلع قــدر واحد. فرباكتــه تــأيت مــن لطفــه، أمَّ

ويوضح سليمان يف أمثال 2:26 أنَّ هناك سببًا لل لعنة:

َفَرارِ ،
ْ
ُعْصُفورِ لِل

ْ
»َكل

َيَاِن، ُنونَِة لِلطَّ َواَكلسُّ

يِت.«
ْ
ْعَنٌة باِلَ َسَبٍب الَ تَأ

َ
ذلَِك ل

َ
ك

وهلــذا املبــدأ وجهـــان متقابــالن: ال يمكــن للعنــة أن توجــد بــال ســبب؛ وحيثمــا 
وُجــدث لعنــة، ال بــدَّ أن يكــون هنــاك ســبٌب وراءهــا. وقــد تعلمــت مــن خــربيت أنــه من 

األفضــل اكتشــاف ســبب اللعنــة مــن أجــل مســاعدة انلــاس ىلع اتلخلــص منهــا.

األعــداد اثلمانيـــة والســتون مــن تثنيــة 28 املخصصــة ملوضــوع الــرباكت واللعنــات، 
تكشــف الســبب الرئيــي لــلٍّ مــن الربكــة واللعنــة. يف العدديــن 1، 2 يتحــدث مــوىس 

 عــن ســبب الربكــة فيقــول:
ً

أوال

يِت 
ْ
ْن َتْعَمــَل ِبَِميــِع َوَصايَــاهُ … تـَـأ

َ
»َوإِْن َســِمْعَت َســْمًعا لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهــَك ِلَْحــرَِص أ

َك، إَِذا َســِمْعَت لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهــَك.«
ُ
اَكِت َوتُــْدرِك ــرَبَ

ْ
ْيــَك َجِيــُع هــِذهِ ال

َ
َعل

ــول  ــل املفع ــث يعم ــربي؛ حي ــل الع ــة لألص ــمًعا« مطابق ــمعَت س ــة »س ــأيت الصيغ وت
 ،

ً
املطلــق »ســمًعا« ىلع توكيــد الفعــل »ســمَع«. إًذا رشوط اتلمتــع بالــرباكت يه ببســاطة: أوال

ــا، أن تعمــل بوصايــاه. أن تســمع لصــوت اهلل؛ ثانيً

وعــرب لك العصـــور، اكن هــذان الرشطــان همــا املتطلبــان اثلابتــان مــن أجــل عالقــة 
العهــد مــع اهلل. فـــي خــروج 5:19، عندمــا أراد اهلل أن يدخــل يف عهــده األول مــع شــعب 

إرسائيــل القديــم ىلع جبــل ســيناء، قــال:
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ُعوِب.« ًة ِمْن َبْيِ َجِيِع الشُّ اآلَن إِْن َسِمْعُتْم لَِصْوِت، وََحِفْظُتْم َعْهِدي تَُكونُوَن ِل َخاصَّ
َ
»ف

فالرشطان األساسيان هما سماع صوت اهلل وحفظ متطلبات عهده.

ــذه  ــه«، أو تالمي ــها »ِخرافَ ــة نفس ــوع بالطريق ــف يسـ ــد، يص ــد اجلدي ــت العه وحت
ــا 27:10: ــول يف يوحن ــني، فيق احلقيقي

»ِخَراِف تَْسَمُع َصْوِت … َفَتتَْبُعِن.«

: سماع صوت الرب واتّباعه بطاعة. فاملتطلبات األساسية لم تتغرَّ

ــا ســماع صــوت الــرب، فمــن شــأنه أن يتجــاوز بنــا لك حــدود العبــادات ادلينيــة  أمَّ
اتلقليديــة والطقــوس الشــلكية. فمـــا مــن يشء أكــر تفــّرًدا وحتديــًدا مــن ســماع صــوٍت 
ــن  ــم م ــة، يتلكَّ ــة محيم ــود عالق ــماعه وج ــن س ــرب اذلي يتضم ــوت ال ــه ص ــخي؛ إنـ ش

ــا بطريقــة شــخصية. خالهلــا إىل لكِّ واحــٍد من

ــا  ــل روًح ــه يتواص ــة، لكن ــا الطبيعي ــا أو أدمغتن ــرَب آذانن ــادًة ع ــرب عـ ــم ال وال يتلك
بــروح؛ أي يتلكَّــم بروحــه ألرواحنــا. فبهــذه الطريقــة، خيــرتق صوتــه أعمــق أعمــاق كياننا. 
ــخصيتنا. ــب ش ــن جوان ــب م ــه يف لك جان ــدى صوت ــرتدد ص ــا، ي ــاق أرواحن ــن أعم وم

قــد يتلكَّــم الــرب بهــذه الطريقـــة من خــالل الكتــاب املقــدس، أو قــد يتلكَّــم بإعالن 
ــت  ــه إال إذا حتول ــد ذات ــا حب ــس اكفيً ــدس لي ــاب املق ــراءة الكت ــرَّد ق ــن جم ــارش. لك مب
اللكمــات املكتوبــة بالــروح القــدس إىل صــوٍت يح. فقــط بعالقــة حيــة كهــذه، نكــون 
مؤهلــني بالفعــل لقبــول براكتــه الــي وعــد بهــا ألوئلــك اذليــن يســمعون صوتــه ويطيعونه.

ثم يف تثنية 15:28، يبني موىس السبب الرئيي وراء لك لعنة:

ــاهُ  ــِع َوَصايَ ــَل ِبَِمي ْن َتْعَم
َ
ــرَِص أ ــَك ِلَْح ــرَّبِّ إِلِه ــْوِت ال ــَمْع لَِص ــْم تَْس

َ
ــْن إِْن ل »َولِك

َك.«
ُ
ــْدرِك ــاِت َوتُ َعَن

َّ
ــِذهِ الل ــُع ه ــَك َجِي ْي

َ
يِت َعل

ْ
ــأ ــْوَم، تَ َ ــا الْ ــَك بَِه وِصي

ُ
ــا أ نَ

َ
ــِت أ

َّ
ــِه ال َرائِِض

َ
َوف
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فســبب اللعنــة هــو عكــس ســبب الربكــة تماًمــا. فبينمــا تنشــأ الربكــة مــن ســماع 
ــة مــن عــدم ســماع صــوت اهلل وعــدم العمــل  ــأيت اللعن ــاه، ت صــوت اهلل والعمــل بوصاي
بوصايــاه. هــذا الرفــض لســـماع صــوت اهلل وإطاعتــه، يمكــن تلخيصــه بكلمــة واحدة: 

»تمــرُّد« - ال ضــدَّ إنســان، بــل ضــدَّ اهلل نفســه.

م مــوىس يف تثنيــة 28 قائمتــني شــاملتني تقريبـًـا لألشــاكل املختلفــة للرباكت  كمــا يقــدِّ
ــن  ــداد 16-68.  ولك م ــات يف األع ــداد 3-13، واللعن ــرباكت يف األع ــر ال ــات. تُذك واللعن
يرغــب بفهــم هــذه املوضــوع جيــًدا، عليــه أن يــدرس هــذا األصحــاح لكــه بعنايــة كبــرة.

ــا دلراســي اخلاصــة، قمــت بتصنيــف الــرباكت واللعنــات يف قائمتــني خمترتــني  ـً وفق
ــي املقــرتح للــرباكت: حبســب الرتتيــب الــوارد يف تثنيــة 28. وفيمــا يــي ُملخَّ

♦ الرفعة                                         ♦ الصحة
♦ اإلثمار                                        ♦ الفيض املادي

♦ االنتصار                                     ♦ رىض اهلل

وَيتضمــن اإلثمــار لك جوانــب حيــاة اإلنســان املنتجــة، بمــا يف ذلــك العائلــة واملوايش 
واملحاصيــل الزراعيـــة والعمـــل واملواهــب اخلـــالّقة.  هــذه مجيعهــا ســتعكس بركــة اهلل 

بطريقــة مالئمــة.

ــداد 68-16.   ــات يف األع ــل يف رسده للّعن ــن اتلفصي ــد م ــى إىل املزي ــد موسـ ويعم
واألســاس ىلع أيــة حــال، هــو أنَّ اللعنــات معاكســة للــرباكت. وفيمــا يــي قائمــي املقرتحة:

.                                               ● العقم وعدم اإلثمار. ● اذللُّ
● األمراض انلفسية واجلسدية.           ● االنهيار العائي.

● الفقر.                                              ● االنهزام.
● الغمُّ وضيق الصدر .                         ● الفشل.

● عدم رىض اهلل.
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واكن مــوىس يف العــدد 13 قــد ختــم قائمــة الــرباكت بصورتــني مجيلتــني؛ مــن احلســن 
:

ً
أن يتـــأمل بهمـــا لك واحــد منــا، ويفكــر بكيفيــة ارتباطهمــا حبياتــه. يقــول مــوىس أوال

ًسا الَ َذَنًبا.«
ْ
َك الرَّبُّ َرأ

ُ
َيَْعل »َو

وقــد ســـألت الــرب يوًمــا أن يريــي املعــى العمــي هلــذه اللكمــات يف حيايت. وشــعرت 
ــا اذلنــب فينجــرُّ  بأنـــه أجابــي إىل ذلــك، حيــث فهمــت أنَّ الــرأس يتخــذ القــرارات، أمَّ
وراءه. وهكــذا يــأيت دوري لــي أعــرف أيَّ دور يل مــن بــني هذيــن ادلوريــن! هــل أســلك 
ــاعيًا  ــبة وس ــرارات املناس ــًذا الق ــرف، متخ ــل ظ ــيطًرا ىلع كـ ــرأس، مس ــق ب ــا يلي كمـ
ين قــوة ظــروٍف ال أفهمهــا وال أســيطر عليهــا؟ تلنفيذهــا بنجــاح؟ أم أنــي جمــرَّد َذنـَـٍب جتــرُّ

لة: وزيادًة يف اإليضاح، يستخدم موىس عبارًة أخرى مكمِّ

َِطاِط.«
ْ

»َوتَُكوُن ِف االْرتَِفاِع َفَقْط َوالَ تَُكوُن ِف االن

ونلا يف احلوار البسيط اتلايل بني رجلني مؤمنني توضيٌح لطيف:

األول: »كيف حالك ايلوم؟«

اثلاين: »أنا خبر حتت هذه الظروف.«

األول: »يسعدين سماع ذلك. ولكن ما اذلي تفعله تت الظروف يا صديي؟!«

ونلــا يف خاتمــة مــوىس هــذه فرصــٌة تلقييــم أنفســنا. هــل أنــا أعيــش رأًســا أم ذنبًــا؟ 
هــل أنــا حتــت ظــرويف أم فوقهــا؟ إجابــات هذيــن الســؤالني تســاعدنا ىلع إدراك مقــدار 

الــرباكت اإلهليــة الــي نتمتــع بهــا بالفعــل.
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نــت قائمــًة مــن ســبع مشــالك أرى  مــن خــالل خــربيت ومالحظــايت الشــخصية، كوَّ
ــي     ــا ذكــره مــوىس فـ ــت الحئــي هــذه بم ــا قارن ــا. وعندم ــٍة م ــا تشــر إىل وجــود لعن أنه

ــا. ــا مدهًش ــق بينهم ــة 28، اكن اتلواف تثني

1( االنهيار العقي أو العاطي.

2( األمراض املتكررة أو املزمنة )خاصة الوراثية منها(.

3( العقم، اإلسقاط املتكرر للجنني، أو أية مشالك نسائية مشابهة.

4( انهيار العالقات الزوجية واتلفكك األرسي.

5( عدم االكتفاء املادي بشل متواصل.

6( اتلعرُّض املتكرر حلوادث معينة.

ر أو غر الطبيي. 7( تاريخ من حوادث االنتحار أو املوت املبكِّ

ــا  ــاًل اكفيً ــرضورة ديل ــس بال ــؤرشات، لي ــذه امل ــن ه ــني م ــٍد أو اثن ــود واح إن وج
ــر أنَّ  ــا، أو ظه ــؤرشات منه ــدة م ــت ع ــن إن اجتمع ــا. لك ــٍة م ــود لعن ــتنتاج وج الس
أحدهــا يتكــرر بصــورة غــر طبيعيــة، فــإنَّ احتمــال وجــود اللعنــة يزيــد بمقــدار الكــرة 
واتلكــرار. أمــا »التشــخيص« املطلــق ادلقيــق، فهــو مــن شــأن الــروح القــدس دون ســواه.

سبعة مؤشرات للعنة
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1( االهنيار العقلي أو العاطفي:

العبــارات املوافقــة ذللــك مــن تثنيــة 28 يه: اجلنــون )28، 34(1؛ االضطــراب وحــرة 
القلــب؛ الفــوىض )20، 28(؛ القلــب املرجتــف وذبــول انلفــس؛ انلفــوس ايلائســة )65(.

ــا العقــل أو القلــب أو انلفــس، أي أنَّ احلصــن  ــا توصــف بأنه ــرة هن ــب املتأث اجلوان
ادلاخي لشــخصية اإلنســـان قـــد تعرَّض للخــرق من قبل قــوى معادية اغزيــة. ومن يصاب 
بهــذه احلالــة، ال تعــود هل ســيطرة تامــة ىلع أفــاكره أو عواطفــة أو ردود فعله.  وقــد تنتابه ىلع 
حنــو موصــول خيــاالٌت داخليـــة تقــول هل باســتمرار: »أنــت فقــدت الســيطرة .... ليــس لك 
رجــاء .... انتــى األمــر بأمــك إىل مصحــة عقليــة، وهكــذا ســينتيه األمــر بــك أيًضــا!«

ــذه  ــل ه ــن مث ــون م ــم يعان ــفت أنه ــن اكتش ــني اذلي ــدد املؤمن ــي ع ــد أدهشـ وق
ــام  ــلكتهم أم ــرار بمش ــن باإلق ــة مرتددي ــون يف ابلداي ــم يكون ــة. وه ــرااعت ادلاخلي ال
اآلخريــن - أو حــى أمــام أنفســهم - خوفًــا مــن أن يكــون ذلــك بمثابــة إنــكاٍر إليمانهم.

»الفــوىض« و»االكتئــاب« لكمتــان أساســيتان. واألغلــب أن يكــون هلمــا جــذور يف 
نــوٍع مــن ممارســات الســـحر واتلنجيــم ومــا شــابهها. وكثــًرا مــا يتضمــن األمــر نشــاًطا 
 مــع املمارســات الســحرية 

ً
شــيطانيًا. ويف معظــم احلــاالت، مـــن الــرضوري أن نتعامــل أوال

وأن نبطــل اللعنــة، قبــل أن نتمكــن مــن طــرد األرواح الرشيــرة.

2( األمراض املتكررة أو املزمنة )خاصًة الوراثية منها(:

ــراض  ــأ - أي األم ــة 28: الوب ــا يف تثني ــي جنده ــراض ال ــن األم ــر م ــاك الكث هن
ــول )22(؛  ــاف واذلب ــاب، اجلف ، االتله ــىَّ ــلُّ واحلُ ــة، الس ــراض املميت ــارية )21(؛ األم الس
قــروح تســتعي ىلع الشــفاء )27، 35(؛ عــى )28(؛ أمــراض رديــة ثابتــة، خميفــة وخبيثــة 

ــرى )61(. ــٍة أخ ــة )59(؛ لك داء ولك بلي ومزمن

ــة  ــاة( والعربي ــاب الحي ــن ترجــات أخــرى كالتفســرية )كت ــة 28، مأخــوذة م ــن تثني ــات املأخــوذة يف هــذا الجــزء م )1( الكل

ــركة(.   ــدة )الش الجدي
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وهــذا ال يعنـــي أن لك مــرٍض أو داء ناتــج عــن لعنــة. ىلع أيــة حــال، هنــاك لكمــات 
ــذه  ــا، وه ــٍة م ــود لعن ــة وج ــذاًرا بإماكني ــاره إن ــن اعتب ــا يمك ــاله مم ــية وردت أعـ أساس
اللكمــات يه: وبــأ، مميتــة، تستعصـــي علـــى الشــفاء، خميفــة، خبيثــة ومزمنــة. إن هــذه 
ــرش  ــود ال ــر إىل وج ــة«، ويه تش ــة اللعن ــميه »بيئ ــن أن نس ــا يمك ن م ــوِّ ــات تك الصف

ــدة. ــيطانية احلاق ــوات الش ــاط الق ونش

ـــا اللكمـــة »خبيــث« )اســـتخدمت يف ترمجــات أخــرى تلثنيــة 59:28 غــر ترمجــة  أمَّ
بســتاين - فاندايــك( فــيه ايلــوم مصطلــح طــيب مألــوف. لكــن اتلعريــف األصــي لللكمــة 
يتضمــن معــى الرغبــة فـــي إيــذاء اآلخريــن. وواضــٌح أنَّ هــذا املعــى هــو وصٌف لشــخٍص 
ــا.  إن اســتخدامنا هلــذا  ــا وواعيً ال حلالــٍة جســدية. أي أنهــا تتضمــن نشــاًطا رشيــًرا خبيثً
املصطلــح يف الطــب، هلــو مــؤرٌش إلقرارنــا الالشــعوري بأننــا نتعامــل مــع عنــارص ليســت 

ماديــًة بشــل مطلــق.

ــة يُســتخدم لوصــف بعــض أنــواع األمــراض،  وهنــاك مصطلــح آخــر ذو داللــة هامَّ
ــن  ــذا م ــل. وه ــل إىل جي ــن جي ــل م ــًة تنتق ــف حال ــو يص ــح »ورايث«، وه ــو املصطل وه
العالمــات األساســية جــًدا لإلشــارة إىل نشــاط لعنــٍة مــا. ذللــك، لكمــا ُطلــب إيلَّ أن أصــيِّ 
مــن أجــل شــخص مصــاب بمــرٍض جســدي ورايث، أكــون منفتًحــا دائًمــا ىلع احتمايلــة 

أنــي أواجــه أحــد آثــار لعنــٍة مــا.

ــر  ــا أظه ــره عندم ــن عم ــتني م ــة، اكن يف الس ــو رايع كنيس ــايئ، وه ــد أصدق أح
التشــخيص الطــيب أنــه يعــاين مــن )hemochromatosis(، وهــو مــرض جيعــل اجلســم 
نهــا يف أعضــاء أساســية مــن أعضــاء اجلســم،  يفــرز كميــة كبــرة مــن احلديــد يف ادلم وخيزِّ
خاصــًة يف الكبــد والقلــب. واكن وادل ذلــك الرجــل قــد مــات مــن املرض نفســه يف الســابعة 
ــاة  ــدد حي ــه يه ــالَج هل وأن ــرض ورايث وال ع ــب أنَّ امل ــن الطبي ــره. أعل ــن عم ــتني م والس
املريــض. فــاكن ىلع صديــي أن خيضــع لعمليـــة فصــٍد )phlebotomy( لك أســبوع )ويه 

طريقــة قديمــة تتــم فيهــا إراقــة ادلم مــن أجــل تنقيتــه(.
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ــام  ــي أم ــف صدي ــالة، وق ــواعت الص ــدى جمم ــًة يف إح ــرة، خاص ــالٍة كث ــد صـ بع
شــعب الكنيســة يف أحــد االجتمــااعت الصباحيــة وأعلــن ببســاطة وبغــر انفعــال اعطــي: 
»باســم يســوع، أنــا أحــرر نفســـي من لك مــراث رشير انتقــل إيلَّ مــن أيب.« فُشــي يف احلال 
ــا. مــرت مخــس ســنوات منــذ ذلــك احلــني )وإىل وقــت كتابــة هــذا الكتــاب(، لم  شــفاًء تامًّ

حيتــج صديــي خالهلــا إىل أي عــالج، وال اعودتــه املعانــاة مــن ذلــك املــرض.

ــدت اتلحذيــر مــن انلظــر إىل أي مــرض حمــدد ىلع أنــه  يف مالحظــايت الســابقة، تعمَّ
ناتــٌج بالــرضورة عــن لعنــة. بالنســبة لكثــر مــن األمــراض الــي ذكرناهــا، هنــاك دائًمــا 
احتمــال كبــر لوجــود لعنــٍة مـــا، لكــن مــن اخلطــأ اتلأكيــد ىلع ذلــك دون وجــود ديلــل 
ــه  ــا؛ إن ــا وقاطًع ــخيصه نهائيً ــار تش ــن اعتب ــط يمك ــد فق ــر« واح ــاك »خب ــايف. هن إض

ــه. ــا ىلع االتــكال علي ــا أن حنــرص دائًم ــروح القــدس. وعلين ال

3( العقم، اإلسقاط املتكرر للجنني، أو أية مشاكل نسائية مشاهبة:

ُعونـَـًة تَُكــوُن 
ْ
مفتــاح احلديـــث عــن هــذه انلقطــة قـــول مــوىس يف تثنيــة 18:28: »َمل

َثَمــَرةُ َبْطنـِـَك«. وقـــد تصيــب هــذه اللعنــة أيًّا مــن األعضــاء أو األنشــطة احليويــة املرتبطة 
باإلجنــاب. وقــد تعاملنــا أنــا وروث مــع املئــات مــن النســاء اللــوايت كــنَّ يعانــني مــن 
ضعفــاٍت خمتلفــة تنــدرج حتــت عنــوان »مشــالك نســائية«. ويه تتضمــن: عــدم القــدرة 
ــام  ــدم انتظ ــهرية، ع ــدورة الش ــاع الـ ــني، انقط ــرر للجن ــقاط املتك ــاب، اإلس ىلع اإلجن
ادلورة الشــهرية، تشــنجات حيضيــة موهنــة، الــربود اجلنــي، أكيــاس أو أورام أو غرهــا 
مــن الزوائــد أو التشــويهات ابلنويــة الــي تؤثــر ىلع أيٍّ مــن األعضـــاء املرتبطــة بعمليــة 
اإلجنــاب. واغبًلــا مــا يؤثــر هــذا انلــوع مــن اللعنــة ىلع اعئــالت بأكملهــا، حبيــث تتعــرض 

لك أو معظــم اإلنــاث يف تلــك العائلــة إىل املشــلكة نفســها.

 يتضمــن أال نصــي مــع نســاٍء مصابــات حبالــة مــن هذه 
ً
وقــد اختذنــا أنـــا وروث مبــدأ

احلــاالت إال بعــد أن حندثهــن عــن طبيعــة اللعنــات وأســبابها، وبعــد أن نصــي معهــن مــن 
أجــل اتلحريــر. ويف حــاالٍت كثــرة، اكن هــذا اإلجــراء يــؤدي إىل شــفاء وســالمة األعضــاء 
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املريضــة أو املصابــة. فقـــد ثبــت نلــا أنَّ إبطــال اللعنــة اكٍف يف كثــر مــن احلــاالت، دون 
اللجــوء إىل الصــالة مــن أجــل الشــفاء بشــل حمــدد.

الرسالة اتلايلة توضح ماهية انلتائج الي يمكن أن تتبع إبطال لعنة العقم:

ــال.   ــاب أطف ــن إجن ــرتة م ــك الف ــوال تل ــن ط ــم نتمك ــا ول ـً ــذ 12 اعم ــا من تزوجن
ــزويج. ــيح يب أو ب ــٍب ص ــود أي عي ــدم وج ــت ع ــة بيّن ــات الطبي الفحوص

ويف يـــوم 7 تمــوز )يويلــو(، 1985، حرضنــا اجتمــااًع يف أمســرتدام كنــَت تتلكَّــم فيــه. 
ــن  ــم ع ــدأت تتلك ــا ب ــفاء. ولمَّ ــع الش ــي تمن ــباب ال ــفاء واألس ــن الش ــت ع ــد حتدث وق
اللعنــات علـــى العائــالت، لكَّــم الــرب قلــيب بــأنَّ هــذه يه املشــلكة يف اعئلــي. وعندمــا 
قــدَت اجلميـــع يف صــالة للتحريــر مــن أيــة لعنــة ىلع حياتهــم، شــعرت بإحســاس مؤكــٍد 

بأنــي قــد حتــررت مــن تلــك القيــود.

عندمــا اقرتبــُت مــن املنــرب، طلبــَت مــي أن أدعــو زويج للصــالة أيًضــا. ثــم صليــت 
ــا ىلع  ــا وضعــت روث يديه ــة عــي وعــن زويج. ولّم ــك اللعن ــر تل ــت كسـ ــا، وأعلن معن
ــع  ــن مجي ــب م ــم ُطل ــرة.« ث ــر مثم ــد وال غ ــا بع ــًرا فيم ــون اعق ــالت أن »ال أك ــي قـ بط
احلارضيــن أن يقفـــوا ويصلــوا مــن أجلنــا بنفــٍس واحــدة. وبعــد االجتمــاع، شــعرنا أنــا 

ــا. ــرب ســمع صالتن ــأن ال وزويج بتأكيــد قــوي ب

بعــد حــوايل ســنتني ونصــف مــن تلــك احلادثــة، ويف اجتمــاع اعم آخــر يف إجنلــرتا، 
حــرض هــذان الزوجــان ورأينــا ىلع أيديهمــا طفــاًل مجيــاًل هــو إظهــاٌر للربكــة الــي حلَّــت 

حمــلَّ لعنــة العقــم يف حياتهمــا.

ــة، يف رســالٍة  كمــا اتضحــت الصلــة بــني مشــالك احليــض )ادلورة الشــهرية( واللعن
ــيدة  ــلتها س ــد أرس ــمرب(، 1987، وق ــاين )ديس ــون اثل ــا إىل 22 اكن ــود تارخيه ــرى يع أخ

ــيا: ــوب رشق آس ــربَّ يف جن ــدم ال ــا خت ــن عمره ــات م ــة يف اثلالثين ــيحية مؤمن مس
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اعم 1985، اســتعرت جمموعــًة مــن الاكســيتات الــي تــم تســجيلها يف ســنغافورة. واكن 
ــد  ــات.« وبع ــرباكت واللعن ــوان »ال ــس بعن ــك برن لة دليري ــجَّ ــالة ُمس ــا رس ــن بينه م
االســتماع إىل هــذه الرســالة ذات يللــة يف غرفــي، وقفــت يف الظلمــة ألردد الصــالة 
دٍة. لك مــا  املوجــودة يف نهايــة الرشيــط رغــم أنــي لــم أكــن مدركــًة لوجــود لعنــٍة حمــدَّ

فكــرت بــه هــو أنــه إن اكن هنــاك يشء فســأحترر منــه!

لــم أدرك مباشـــرة حــدوث أي تغيــر، مــع أنَّ شــيئًا قــد تغــرَّ بالفعــل، إال أنَّــي لــم 
أملســه إال فيمــا بعــد. وقــد دفعــي الــربُّ إىل عمــل جــدوٍل بمواعيــد ادلورة الشــهرية.  
ــذ أن  ــة من ــن يل دورة منتظم ــم يك ــه ل ــل ألن ــن قب ــك م ــت ذل ــد فعل ــن ق ــم أك ل
بلغــت اثلاثلــة عــرشة مــن عمــري، فلــم أجــد أهميــًة يف تســجيل املواعيــد. والواقــع 
أن عــدم االنتظــام يف ادلورة الشــهرية عنــدي اكن شــديًدا حــى أنهــا اكنــت ختتــي 

أحيانًــا ســتة أشــهر أو ثمانيــة أو عــرشة.

اســترشت أطبــاء يف ذلــك وأنــا يف العرشينــات، وأخــذت أدويــة كثــرة بــال فائــدة، 
هــذا عــدا عــن الكثــر مــن »انلصائــح« غــر احلكيمــة وغــر املرضيــة للــرب.

صليــت من أجــل هــذه احلالة، لكن ليــس باجلدية الاكفيــة - ربما ألنــي كنت عزباء 
- لكــن األطبــاء قالوا يل إني ســأاعين قدًرا من عــدم الراحة وعــدم االنتظام يف عملية 
ــح حالــي. األيــض2 بســبب عــدم اتلــوازن اهلرمــوين، وإنَّ هــذا سيســتمر إىل أن تُصحَّ

اســتمعت إىل الرشيــط ثانيــة بعــد بضعــة أشــهر، فصعقتــي عبــارة ديريــك برنــس: 
»معظــم، إن لـــم يكــن كـــل، حــاالت االضطــراب يف ادلورة الشــهرية ناجتــة عــن 
لعنــة.« وأدركــت بالرجــوع إىل مفكــريت أن املواعيــد صــارت منتظمــة بشــل مذهــل 
ــطس(،  ــهر آب )أغس ــالة يف ش ــك الص ــت تل ــذ أن رفع ــك من ــا(، وذلـ )لك 28 يوًم
1985. اندهشــت إذ أدركــت بأنــي شــفيت، وبــأن الــرب هــو اذلي دفعــي لتســجيل 

ــد ادلورة. مواعي

)2( عمليات ابلناء واهلدم الي تتم داخل اخلاليا تلؤمن الطاقة للنشاطات احليوية املختلفة.
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ــا رجعــت إلـــى املــايض يف حماولــة ملعرفــة مصــدر تلــك »اللعنــة« - إذ أنَّ لعنــًة  ولمَّ
بــال ســبب ال تــأيت - تذكــرت كيــف كنــا أنــا وزميــاليت يف ســنوات املدرســة األخرة 
)بــني 13 و17 اعًمــا(، نشــر إىل العــادة الشــهرية باســم »اللعنــة«. أال يؤكــد هــذا حًقــا 

َســاِن« )أمثــال 21:18(؟
ِّ
ََيــاةُ ِف يـَـِد الل َمــْوُت َوالْ

ْ
أنَّ »اَل

ل مواعيــد دوريت الشــهرية،  ومنــذ ذلــك احلــني، آب )أغســطس(، 1985، وأنــا أســجِّ
ألجــد أن دوريت تــرتاوح بشــل منتظــم بــني 27 إىل 29 يوًمــا. ووزين اذلي اكن يتقلــب 

باســتمرار، اســتقر بشــل طبيــي.

مــن املهـــم أن نالحــظ هنا، كمـــا يف حالـــة مريـــم يف الفصل اثلــاين، أنَّ هذه الســيدة 
لــم تصــي مــن أجــل الشــفاء اجلســدي، بــل حــررت نفســـها ببســاطة مــن اللعنــة، وجــاء 

الشــفاء نتيجــًة ذللــك.

ويف جمــال اإلجنــاب أيًضــا، هنــاك عالقــٌة مألوفــة تشــر إىل وجــود لعنــة ناشــطة: أن 
يــودل طفــٌل واحلبــُل الُســـرِّي مربــوط حــول رقبتــه، وأحيانـًـا ملفــوف حوهلــا أكر مــن مرة! 
 مــن 

ً
ــا - فيكــون هنــاك مــوت بــدال وهــذا كثــًرا مــا يــؤدي بالطبــع إىل والدة اجلنــني ميِّتً

احليــاة اجلديــدة.

4( اهنيار العالقات الزوجية والتفكك األسري:

من آثار اللعنة يف هذا املجال ما تصفه لكمات تثنية 41:28:

ْبِ يَْذَهُبوَن«.
 السَّ

َ
نَُّهْم إىِل

َ
َك، أل

َ
»بَنَِي َوَبَناٍت تَِلُ َوالَ يَُكونُوَن ل

ــد  ــل! لق ــذا اجلي ــة يف ه ــذه اللعن ــربوا ه ــن اخت ــات اذلي ــاء واألمه ــر اآلب ــا أك وم
راقبــوا أوالدهــم وبناتهــم يؤخــذون أرسى حلضــارٍة ســاقطٍة مكرَّســٍة للمخــدرات واجلنــس 

ــم. ــعوذة واتلنجي ــاكل الش ــيطانية ولك أش ــيىق الش واملوس

ويف ماليخ 5:4-6، يرسم انليب لوحًة كئيبًة مريعة حلال هذا العالم قبيل انتهاء هذا ادلهر:



42

الربكة أو اللعنة

َمُخــوِف، 
ْ
َعِظيــِم َوال

ْ
َــْوِم ال

ْ
، ال ْبــَل َمــِيءِ يـَـْوِم الــرَّبِّ

َ
ُْكــْم إِيلِيَّــا انلَّــِبَّ ق ْرِســُل إِلَ

ُ
نـَـَذا أ

َ
»هأ

ْعــٍن«.
َ
ْرَض بِل

َ
ْضَِب األ

َ
 آيِتَ وَأ

َّ
ْبَنــاءِ َعَ آبَائِِهــْم. ِلَــال

َ
ــَب األ

ْ
ل
َ
ْبَنــاءِ، َوق

َ
ــَب اآلبـَـاءِ َعَ األ

ْ
ل
َ
َفــَيُدُّ ق

ــاء،  ــاء واألبن ــني اآلب ــة ب ــث روح الغرب ــل ىلع بع ــرة تعم ًة رشي ــوَّ ــاليخ ق ــور م يص
وحتطيــم العالقــات األرسيــة. وحيــذر مــن أنــه إن لــم يتدخــل اهلل، فــإن هــذه اللعنــة الــي 

ــا. تعمــل ىلع تدمــر احليــاة العائليــة، ســتعمُّ األرض لكهــا وتدمرهــا لكيً

لقــد وضـــع ماليخ أصبعـــه ىلع أكــر املشــالك إحلاًحا يف حضارتنــا املعــارصة.  وعلينا 
ــات  ــة والعالق ــوت املمزق ــة أدت إىل آالم ابلي ــو لعن ــك ه ــبب وراء ذل ــدرك أنَّ الس أن ن
الزوجيــة املحطمــة واألرس املفككــة. وربمــا تكــون اللكمــة »عزلــة« يه األكــر تصويــًرا 
للقــوة املســؤولة عــن هــذه احلــال. فهــا يه العزلــة تقــوم بــني الــزوج وزوجتــه، بــني اآلبــاء 
ــن اكن ينبــي أن يرتبطــوا  ــن اذلي ــل وتشــمل لك اآلخري ــه، ب ــني األخ وأخي وأوالدهــم، وب

بعالقــات اعئليــة.  وهــدف هــذه القــوة هــو تدمــر العائلــة.

ــا اذليــن يقبلــون مشــورة اهلل، فلهــم رجــاء يف اتلغلــب ىلع هــذه املشــلكة.  نعــم،  أّم
 أن نواجــه حقيقــة وجــود لعنــة، ثــم علينــا أن نتخــذ اخلطــوات 

ً
هنــاك عــالج. علينــا أوال

الــي تشــر علينــا بهــا لكمــة اهلل إلبطــال اللعنــة وحتريــر أرساهــا. لقــد رأيــت اعئــالٍت 
كثــرًة تتغــر وتســتعيد وضعهــا الطبيــي مــن خــالل االعتمــاد ىلع عــالج لكمــة اهلل.

5( عدم االكتفاء املادي بشكل متواصل:

ُتَك 
َّ
ــًة تَُكــوُن َســل ُعونَ

ْ
يف تثنيـــة 28 هنــاك عبارتــان مرتبطتــان بهــذا املوضــوع: »َمل

َوِمْعَجُنــَك« )17(؛ »َوالَ َتْنَجــُح ِف ُطُرقـِـَك« )29( هــذه العبــارة األخــرة تتضمــن يف معناهــا 
ــة لعمــل  ــا الصــورة املتاكمل ــة. أمَّ ــة املادي األصــي معــى االزدهــار وانلجــاح مــن انلاحي

ــٌة بوضــوح يف العدديــن 48-47:  ل ــة، فــيه مفصَّ هــذه اللعن

ٍء.  ةِ ُكِّ َشْ َ ــثْ
َ
ٍب لِك

ْ
ل
َ
ْم َتْعُبِد )أو ختـــدم( الرَّبَّ إِلَهــَك بَِفَرٍح َوبِِطيَبــِة ق

َ
نَّــَك ل

َ
ْجــِل أ

َ
»ِمــْن أ

ٍء.« ْيَك ِف ُجــوٍع وََعَطٍش َوُعــْرٍي َوَعــَوزِ ُكِّ َشْ
َ
ُهُم الــرَّبُّ َعل

ُ
ِيــَن يُْرِســل

َّ
ْعَدائـِـَك ال

َ
تُْســَتْعَبُد أل
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م مــوىس هنــا بديلــني متقابلــني ال ثالــث هلمــا. يف العــدد 47، يشــر إىل إرادة اهلل  ويقــدِّ
ةِ ُكِّ  َ ــثْ

َ
ٍب لِك

ْ
ل
َ
مــن جهــة شــعبه املطيــع ويه أن يعبدوا الــرب وأن خيدمــوه »بَِفــَرٍح َوبِِطيَبــِة ق

ٍء.« ويف العــدد 48، يصــف اللعنــة الي ســتحلُّ ىلع شــعب اهلل إن لم يطيعــوا إهلهم فيقول: َشْ

ْيــَك ِف ُجــوٍع وََعَطــٍش َوُعــْرٍي َوَعــَوزِ 
َ
ُهُم الــرَّبُّ َعل

ُ
ِيــَن يُْرِســل

َّ
ْعَدائـِـَك ال

َ
 »تُْســَتْعَبُد أل

ٍء.« ُكِّ َشْ

الحــظ اجلوانــب الــي يشــملها هــذا الوصــف: جــوع، عطــش، ُعــري، وَعــَوز لك يشء 
)أي احلاجــة إىل لك يشء(. ضــع هــذه العنــارص األربعــة مًعــا يف حالــة واحــدة، وانلتيجــة 

ال يمكــن وصفهــا إال بكلمتــني: »فقــٌر مطلــق«!

هــذان العــددان مًعــا، 47-48، يشــران إىل اســتنتاج بســيط واحــد: االكتفــاء املــادي 
هــو بركــة، أمــا الفقــر فهــو لعنــة.

ــرب  ــيحية يعت ــة املس ــل الكنيس ــدي داخ ــوم تقلي ــرون مفه ــرب الق ــور ع ــد تط اكن ق
الفقــر بركــًة! صحيــٌح أنَّ اهلل حيــنُّ ىلع الفقــراء، وكذلــك ينبــي ىلع املؤمنــني أن يكونــوا 
ــاب  ــن الكت ــراء. لك ــل الفق ــن أج ــرة م ــخصية كب ــات ش ــم تضحي ــتعدين تلقدي مس

ــة لشــعبه املؤمــن! ــر كربك ــح( الفق ــرًة واحــدًة أنَّ اهلل )يمن ــم يقــل م املقــدس ل

ــم.  فــي 2كورنثــوس 8:9،  ــد مــع القدي ــا ينســجم إعـــالن العهــد اجلدي ــا أيًض وهن
ــوهل: ــني بق ــر للمؤمن ــاء اهلل الواف ــس عط ــص بول يلخِّ

تَِفــاٍء ُكَّ ِحــٍي ِف ُكِّ 
ْ
ُكــْم ُكُّ اك

َ
ْن يَِزيَدُكــْم ُكَّ نِْعَمــٍة، لـِـَيْ تَُكونـُـوا َول

َ
ــاِدٌر أ

َ
»َواهللُ ق

ٍء، تـَـْزَداُدوَن ِف ُكِّ َعَمــل َصالـِـٍح.« َشْ

ًدا ىلع  يف هــذه اللكمــات املوجــزة، يؤكــد بولــس ويعــود فيؤكــد كالمــه مشــدِّ
ــاد مرتــني: »يَِزيَدُكــْم«،  إظهــار كــرم وســخاء العطــاء اإللــيه. تظهــر اإلشــارة إىل االزدي
ــا اللكمــة »لك« فتظهــر  »تــزدادون«، ويه هنــا بمعــى »الفيــض« )انظــر ترمجــات أخــرى(. أمَّ
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ــٍح.   ــل َصاِل ٍء … ُكِّ َعَم ــنٍي … ُكِّ يَشْ ــاٍء … ُكَّ ِح ِتَف
ْ
ــٍة .... ُكُّ اك ــرات: ُكَّ نِْعَم ــس م مخ

هــذا مقيــاس العطــاء اإللــيه؛ إنــه يتجــاوز جمــرَّد الكفايــة ويرفعنــا إىل مســتوى الفيــض، 
ــن. ــي نقــدم حنــن أيًضــا لآلخري ــا ل ــر نلــا أكــر مــن حاجتن حيــث يوف

لكن ال ينسجم مــع الكتاب املقدس أن نفرسِّ مفهويم الفقر والفيض وفق معاير 
احلضـارة الغربيـة املعـارصة. يف يوحنا 38:6، يعلن يسـوع دافع حياتـه ىلع األرض قائاًل:

ِن.«
َ
ْرَسل

َ
ِي أ

َّ
ْعَمَل َمِشيَئِت، بَْل َمِشيَئَة ال

َ
يَْس أل

َ
َماءِ، ل ُت ِمَن السَّ

ْ
ْد نََزل

َ
 ق

ِّ
ين

َ
»أل

وينبي أن يكون دافع اتللميذ كدافع سيده: أن يعمل مشيئة اهلل.

مــن هــذا املنطلــق، نســتطيع أن نعــرِّف »الفقــر« و»الفيــض« كمــا ينبــي. فالفقــر هــو 
ـــا حتتــاج تلتميــم إرادة اهلل يف حياتــك. لكمــا اتســعت الفجــوة  أن يكــون دليــك أقــل ممَّ
ــا الفيــض  بــني مــا يتوفــر دليــك وبــني مــا حتتــاج إيلــه، لكمــا ازدادت درجــة الفقــر. أمَّ
فهــو أن يتوفــر دليــك املزيــد لــي تعطــي غــرك أيًضــا. فــاهلل ال يقــدم نلــا مســتوًى مــن 
ــل  ــتخدمه يف »لك عم ــي نس ــل ل ــدية، ب ــخصية اجلس ــا الش ــذره يف ذلاتن ــي نب ــض ل الفي
ــا. ــض يف حياتن ــي تفي ــة ال ــرباكت انلعم ــن ب ــاركة اآلخري ــن مش ــذا يتضم ــح«، وه صال

فــإذا اتفقنـــا ىلع تعريــف »الفقــر« و»الفيــض« بهــذا املعــى، نســتنتج أنــه ال يوجــد 
مقيــاس مطلــق ينبــي أن ينطبــق ىلع لك املؤمنــني، بــل جيــب حتديــد املقيــاس لــل مؤمــن 

ىلع انفــراد باملقارنــة مــع مشــيئة اهلل يف حيــاة ذلــك املؤمــن.

 ،
ً

وربمــا حتتــاج اســـتنتاجاتنا مــن جهــة الفقــر والفيــض إىل مزيد مــن اتلوضيــح. أوال
علينــا أن نــدرك أن اإليمــان باحلصــول ىلع الفيــض اإللــيه ينبــي أن خيضــع لالمتحــان. 
قــد تــأيت أوقــات نضطــر فيهــا حلصـــر أنفســنا يف حــدٍّ أدىن مــن االكتفــاء. لكــن هــذه 
ــا  ــا مــن الشــوائب وثبــت إيمانن ــت دوافعن ــإذا تنقَّ ــة. ف الفــرتات ينبــي أن تكــون مؤقت
أمــام االمتحــان، يطلــق اهلل فيضــه بمقيــاٍس هــو يعــرف أننــا نســتطيع اســتخدامه ملجــده.
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ــا، أن نــدرك أنَّ هنــاك مســتوًى آخــر مــن الــروة والفيــض أعظــم جــًدا  ـً علينــا، ثاني
مــن املســتوى املــادي. عندمــا أدار مــوىس ظهــره لــروة مــر وغناهــا، ومــى ليســتقَر يف 
َمِســيِح ِغًن 

ْ
الصحــراء، يقـــول اكتــب الرســالة إىل العربانيــني أنــه فعــل ذلــك »َحاِســًبا َعَر ال

« )عربانيــني 26:11(. ليــس أنَّ مــوىس قــد خضــع للفقــر، لكنــه  ْعَظــَم ِمــْن َخَزائـِـِن ِمــْرَ
َ
أ

اســتغى عــن الغــى املــادي بغــى آخــر أعظــم وأوفــر.

ــي  ــواًع، ل ــادي ط ــى امل ــن الغ ــوا ع ــون ختلّ ــاك مؤمن ــها، هن ــة نفس ــذه الطريق وبه
خيدمــوا اهلل، وذلــك عندمــا تكــون الــروة اعئًقــا أمــام اخلدمــة. وكثــًرا مــا يكــون هــذا 
متطلبـًـا أساســيًا لإلحســاس بالفقــراء واملضطهديــن ىلع هــذه األرض. ويقــارن ســليمان يف 
أمثــال 7:13 بــني مثــل هــذا الشــخص اذلي ختــى عــن الــراء، وبــني آخــر همــه الوحيــد 

هــو الِغــى املــادي:

 
َ

»يُوَجُد َمْن َيَتَغان

َء ِعْنَدهُ، َوالَ َشْ

ُر 
َ
َوَمْن َيَتَفاق

َوِعْنَدهُ ِغًن َجِزيٌل.«

وهناك الكثيـــر مـــن املؤمنني املســيحيني هــذه األيام، يتحملون ابلاليا واالضطهادات 
مــن أجــل املســـيح. حتـــى أنَّ بعضهــم ُحرمــوا مـــن لك يشء يمكــن اعتباره غــى مادي، 

لكنهــم - مقابــل ذلــك - يتمتعــون بــروة أســى وأرفــع مقاًما.

لكــن علينـــا أن ال خنلــط بني هــذا وبــني الطبيعة األساســية للفقــر املادي املســتمر. 
فعندمــا ال يكــون الفقــر املــادي نتيجــًة مبــارشًة اللــزتاٍم معــنّيٍ باملســيح، فإنــه يكــون 
عالمــة مــن عالمــات اللعنــة، ســواء اكن ذلــك يتعلــق بفــرٍد أو اعئلــٍة أو جمتمــٍع اكمــل.

6( التعرض املتكرر حلوادث معيَّنة:

ــة  ــر طبيعي ــورة غ ــون بص ــن يتعرَّض ــخاص اذلي ــض األش ــا يف بع ــة جنده ويه حال
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حلــوادث شــخصية متكــررة. وليــس فـــي تثنيــة 28 عبــارة حمــددة تصــف هــذه احلالــة، 
ْعــَى 

َ
ــُس األ مَّ

َ
َمــا َيَتل

َ
ْهــِر ك ــُس ِف الظُّ مَّ

َ
لكنــي أجــد تلميًحــا إيلهــا يف العــدد 29: »… َفَتَتل

ــالَِم.« ِف الظَّ

ــة«. ومــن  ــا يُســى »حــوادث غريب ــا تاُلحــظ فيم ــة أنه ــص هــذه اللعن ومــن خصائ
ــاين، إذ  ــل اثل ــا يف الفص ــا إيله ــي أرشن ــاة ال ــك الفت ــك تل ــة ىلع ذل ــة الواضح األمثل

ــف. ــنة ونص ــالل س ــرات خ ــالث م ــا ث ــرست رِْجلُه انك

مثــال آخــر يف بعــض األشــخاص اذليــن يُعتــربون ماهريــن يف قيــادة ســياراتهم، ومــع 
ذلــك يتعرَّضــون حلــوادث ســر كثــرة وبصــورة غــر طبيعيــة. ويف معظــم احلــاالت، ربمــا 
يكــون الســبب خطــأ )الســائق اآلخــر(، لكــن احلــوادث تقــع مــرًة تلــو أخــرى. ومــن 
العبــارات انلموذجيــة الــي ترافــق مثــل ذلــك الشــخص قــوهل: »ملــاذا حيــدث مــي ذلــك 

دائًمــا؟!«

وإيلــك املزيــد مـــن األمثلــة الــي اخرتتهــا بطريقــة عشــوائية إىل حــدٍّ مــا، بليــان 
أنــواع احلــوادث الــي قــد تشـــر إىل وجــود لعنــة: كــرس اكحــل القــدم عنــد جتــاوز حافــة 
ــاب ســيارة  ــة؛ إغــالق ب ــة الســن خــالل مضــغ قطعــة مــن الفاكه ــق؛ كــرس حاف الطري
ــا  ــه مم ــرج علي ــزالق ىلع ادلرج واتلدح ــر(، االن ــخص آخ ــبب ش ــا بس ــع )ربم ىلع األصب
يــؤدي إىل إصابــات متنوعــة؛ ابتــالع حســكة ســمك؛ دخــول حــرشة فـــي العــني لتســبب 
اتلهابـًـا نــادًرا؛ اإلصابــة حبجــر طائــش؛ خطــأ جــرايح يــؤدي إىل إاعقــة أو تشــويه دائــم .... 

ويمكــن هلــذه القائمــة أن تمتــد بــال نهايــة.

يبــدو كأن قــوًة خفيــًة خمادعـــة تعمــل ضــد أوئلــك انلــاس. فــيه تعمــل يف حلظــات 
حرجــة ىلع عرقلتهــم أو دفعهم إىل عمل طـــائش أو ســلوٍك غــر مرغوب فيه. ومــن الطبيي 
أن يقــول الشــخص املعــي باســتغراب: »ال أعــرف ملــاذا فعلــت هــذا!«  مالحظــة كهــذه 
تكشــف الكثــر؛ إنهــا تعي أنَّ ذلـــك الشــخص يــدرك أن ترفاته ليســت حتت ســيطرته 
تماًمــا، بــل يه حتــت تأثر جمهــول اهلوية، ال يســتطيع اتلعــرف عليه وال أن حيي نفســه منه.
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وال يتعلــق اتلعــرف ىلع هــذا انلــوع مــن املشــالك باســتنتاجاتنا اذلاتيــة فحســب، بــل 
هــو أمــر معــرتف بــه ويمكــن قياســه بطريقــة إحصائيــة. حــى أنَّ بعــض رشاكت اتلأمــني 
تســتخدم هــذه اتلحليــالت اإلحصائيـــة ملعرفــة األشــخاص اذلي يُعتــرب اتلأمــني عليهــم 

خماطــرة، وهكــذا يطابلونهــم بدفــع أقســاط تأمــني مرتفعــة!

ر أو غري الطبيعي: 7( تاريخ من حوادث االنتحار واملوت املبكِّ

ــر أو غــر الطبيــي  يف تثنيــة 28 هنــاك الكثــر جــًدا مــن اإلشــارات إىل املــوت املبكِّ
حــى أنــه يصعــب تفصيلهــا هنـــا. وهــذا انلــوع مــن اللعنــة ال يؤثــر يف فــرد بــل يف وحــدة 
اجتماعيــة كبــرة اكألرسة أو العشـــرة. ويه تنتقــل مــن جيــٍل إىل آخــر. ويف الكثــر مــن 
اثلقافــات املختلفــة، هنــاك إقـــرار بوجــود قــوة مــا تعمــل يف تاريــخ البــرش وتالحــق اعئلــًة 
مــا أو عشــرة مــا بــال شــفقة حــى تقــي عليهــا. اإلغريــق القدمــاء أعطــوا هــذه القــوة 
ــات  ــام.« ويف ثقاف ــة االنتق ــيس - Nemesis« أي »إاله ــموها »نيمس ــة وأس ــز إاله مرك
خــرى لوصفهــا.  وحتــت هــذه املعتقــدات الوثنيــة، 

ُ
أخــرى، اســتخدم انلــاس مصطلحــات أ

هنــاك حقيقــة موضوعيــة.

أوئلــك الواقعـــون حتــت تأثــر لعنــٍة كهــذه، اغبًلــا مــا خيتــربون وجــود قــوة معّينــة 
ــون  ــق، وال يعرف ــم ىلع الطري ــا ينتظره ــًرا مظلًم ــيئًا رشي ــعرون أنَّ ش ــم. يش ــق تقدمه تعي
وســيلًة لــي يتجنبــوه! مــن املالحظــات املألوفــة يف هــذه املجــال أن يقــول أحدهــم: »هــذا 

حــدث مــع أيب أيًضــا، وأعتقــد أنــي اتلــايل ىلع القائمــة!«

ومــن األعــراض املألوفــة هلــذه اللعنــة أن املصابــني فيهــا يميلــون إىل حتديــد موعــٍد 
ــن أعيــش حــى اخلامســة واألربعــني!« أو  ــي ل ملوتهــم، كأن يقــول أحدهــم: »أعــرف أن
يقــول: »مجيــع الرجــال يف اعئلتنــا يموتــون صغــار الســن!« ومضمــون كالمــه أن مصــره 
هــو أيًضــا أن يمــوت صغــر الســن، حــى وإن لــم يقــْل ذلــك رصاحــًة. إنهــم يملكــون نــواًع 

مــن اإليمــان الســليب اذلي جيعلهــم يعتنقــون املــوت ويرفضــون احليــاة.
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هــذه املؤشـــرات الســبعة الــي ذكرناهــا لدلاللــة ىلع اللعنــة، ليســت يه العالمــات 
خــرى.  لكنــك ربمــا قــرأت مــا يكــي حــى 

ُ
الوحيــدة، بــل يمكــن إضافــة عالمــات أ

اآلن، لــي تقيِّــم وضعــك اخلــاص. مــن املمكــن مثـــاًل أنــك أدركــت طبيعــة مشــلكتك 
ــل يف  ــٍة تعم ــود لعن ــر إىل وج ــؤرًشا أو أك ــوح م ــكل وض ــت ب ــد رأي ــك، فق دون أدىن ش

ــاة اعئلتــك. حياتــك أو حي

ــٍة مــا، لكنــك ال تســتطيع  ــة وجــود لعن ــدأ ينتابــك شــعور مزعــج بإماكني أو ربمــا ب
حتديــد إطــاٍر واضــٍح تللــك اللعنة. تشـــعر مثــل الشــخص اذلي وصفنــاه يف الفصــل األول؛ 
يكتنــف حياتــك طيــٌف مظلــٌم آٍت مــن املــايض دون أن تعــرف مصــدره. أو لربمــا رأيــت 
تلــك اذلراع الرشيــرة املمتــدة ويه تعمــل يف ظــروف خمتلفــة، لكنهــا تعمــل مــن خلــف 

حجــاب لــم تتمكــن مــن تمزيقــه بعــد.

ــا  ــي؟ م ــذا م ــدث ه ــف حي ــك: »كي ــأل نفس ــك ستس ــدَّ أن ــال، ال ب ــا اكن احلـ مهم
مصــدر مشــلكي؟« وهــذا يعنـــي أنَّ الوقــت قــد حــان لالنتقــال إىل القســم اثلــاين مــن 
ــت مــن  ــإن تمكن ــة. ف ــة للَّعن ــر مــن املصــادر املألوف ــرشح الكث ــث ن ــاب، حي هــذا الكت
اكتشــاف ســبب مشــلكتك اخلاصــة، تكــون يف وضــع أفضــل جــًدا يؤهلــك للتعامــل مــع 

تلــك املشــلكة بفعايلــة وجنــاح.
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إن آيلــة عمــل الــرباكت واللعنــات يف حياتنــا ليســت عشــوائية أو عصيــًة ىلع 
ــك، جنــد أنَّ الــرباكت واللعنــات تعمــل وفــق نواميــس  االســتيعاب. ىلع العكــس مــن ذل
أبديــة ثابتــة. والكتــاب املقــدس بالطبــع هــو املصــدر اذلي ينبــي أن تتوّجــه إيلــه ابتغــاء 

ــس. ــك انلوامي ــح تلل ــٍم صحي فه

يِت.« فلكـــل 
ْ
ــأ ْعَنــٌة بـِـالَ َســَبٍب الَ تَ

َ
فــي أمثــال 2:26، أعلــن ســليمان هــذا املبــدأ: »ل

ــى إىل  ــا أن نس ــة، علين ــة لعن ــا ثم ــدا أنَّ يف حياتن ــإن ب ــبب. ف ــاك س ــا، هن ــٍة تداهمن لعن
حتديــد ســببها. بعــد ذلــك، نكــون يف املوقــع املناســب الختــاذ اإلجــراء الــالزم بصددهــا. 
وإدراك الســبب، مــن شــأنه أيًضــا أن يســكت ذلــك الســؤال املزعــج: »ملــاذا حيــدث ذلــك 

ــا؟!« مــي دائًم

يكشــف هــذا القســم عــن األســباب الاكمنــة وراء اللعنــات الرئيســية الــي كثــًرا 
مــا تصيــب حياتنــا. فبعــد قــراءة هــذا القســم، ســتصبح أكــر قــدرًة ىلع فهــم واســتخدام 
العــالج اذلي يقدمــه اهلل. وســنتحدث عــن هــذا العــالج يف القســم اثلالــث مــن هــذا 

الكتــاب.

لعنة بال سبب،ال تأيت
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دنــا ىلع حقيقتــني فيمــا يتعلــق باللعنــات الــي يرســلها اهلل:  يف الفصــول الســـابقة، أكَّ
، أنهــا إحــدى الطــرق األســـاسية الــي ينفــذ بهــا اهلل دينونتــه ىلع الُعصــاة واألرشار. 

ً
أوال

ثانيًــا، أنَّ ســببها الرئيســـي هــو االبتعـــاد عــن ســماع صــوت اهلل والعمــل بكالمــه، أو - 
بعبــارة بســيطة، “عــدم الطاعــة.”

 متعــددة. ذللك، مــن الطبيي أن نتســاَءل: 
ً

ويمكــن لعــدم الطاعـــة أن تتخــذ أشــاكال
مــا يه أهــم أشــاكل عــدم الطاعــة الــي تســبب اتلعــرض للعنٍة مــن اهلل؟

 للشــك يف اإلجابــة. إن كــرس الوصيتــني األوىل 
ً

ال يــرتك نلـــا الكتــاب املقــدس جمــاال
ــك الشــل مــن عــدم  ــا العــرش املذكــورة يف خــروج 1:20-5، هــو ذل واثلانيــة مــن الوصاي

الطاعــة اذلي يــؤدي إىل إعــالن اللعنــة اإلهليــة بــكل تأكيــد!

لَكَِماِت قَائاًِل:
ْ
ُثمَّ تََكلََّم اهلُل جِبَِميِع هِذهِ ال

َك آلَِهٌة 
َ
ُعُبوِديَِّة. الَ يَُكــْن ل

ْ
ْرِض ِمــْرَ ِمْن َبْيــِت ال

َ
ْخرََجــَك ِمْن أ

َ
ِي أ

َّ
نـَـا الــرَّبُّ إِلُهــَك ال

َ
 »أ

ــْوُق، َوَما 
َ
ــَماءِ ِمْن ف ــا ِف السَّ ــَك تِْمَثــاالً َمْنُحوتـًـا، َوالَ ُصــوَرةً َمــا ِممَّ

َ
َمــاِم. الَ تَْصَنــْع ل

َ
ْخــَرى أ

ُ
أ

نَا 
َ
 أ

ِّ
ين

َ
، أل ُهــنَّ َوالَ َتْعُبْدُهــنَّ

َ
ْرِض. الَ تَْســُجْد ل

َ
ـْـِت األ

َ
َمــاءِ ِمــْن ت

ْ
ـْـُت، َوَمــا ِف ال

َ
ْرِض ِمــْن ت

َ
ِف األ

». ِيــِل اثلَّالِِث َوالرَّابِع ِمــْن ُمْبِغِيَّ
ْ

ْبَناءِ ِف ال
َ
َتِقــُد ُذنُوَب اآلبـَـاءِ ِف األ

ْ
ف
َ
الــرَّبَّ إِلَهــَك إهٌِل َغُيــوٌر، أ

مــا همـــا اخلطيئتـــان اللتــان حيددهمــا اهلل هنــا؟ األوىل يه االعــرتاف بــأي هلإ آخــر 
مــع اهلل أو ســوى اهلل.  ليــس اكفيًــا أن نقــرَّ بــأنَّ الــرب اإلهل هــو األول واألعظــم بــني آهلــة 

آهلة زائفة
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خــرى، بــل علينــا أن نعلــم ونعــرتف بأنــه هــو اإلهل احلقيــي وحــده وال هلإ آخــر ســواه.
ُ
أ

يعلن الرب يف إشعياء 21:45 بصورة حاسمة:

نَا الرَّبُّ
َ
يَْس أ

َ
ل
َ
  »أ

َوالَ إهَِل آَخَر َغْيِي؟  

هلإ بارٌّ وخملٌص  

يَْس ِسَواَي.«
َ
ل  

ــاٍل أو صــورٍة وأن  اخلطيــة اثلانيــة، حبســب الوصيــة اثلانيــة، يه أن نمثــل اهلل يف تمث
نقــدم العبــادة ملثــل هــذه انلمــاذج املصنوعــة باأليــادي.  وحيلــل بولــس يف روميــة 23-18:1 

مــا يتضمنــه كــرس هاتــني الوصيتــني:

ِيــَن َيِْجُزوَن 
َّ

ِمِهِم، ال
ْ
ُجــورِ انلَّــاِس َوإِث

ُ
ــَماءِ َعَ َجِيــِع ف ــٌن ِمــَن السَّ

َ
نَّ َغَضــَب اهللِ ُمْعل

َ
»أل

َمْنُظوَرةِ 
ْ
ُموَرهُ َغــْيَ ال

ُ
نَّ أ

َ
ُهــْم، أل

َ
ْظَهَرَهــا ل

َ
نَّ اهللَ أ

َ
ــُة اهللِ َظاِهــَرٌة فِيِهــْم، أل

َ
 َمْعرِف

ْ
ــِم.  إِذ

ْ
َــقَّ بِاإِلث الْ

ــْم  ُه ــُه، َحــىَّ إِنَّ ــَة َوالَُهوتَ َمِديَّ ْ ــُه الرَّ ْدَرتَ
ُ
ــوَعِت، ق َمْصُن

ْ
ــًة بِال

َ
ــِم ُمْدَرك

َ
َعال

ْ
ــِق ال

ْ
ــُذ َخل ــرَى ُمْن تُ

ــْم،  َكرِِه
ْ
ف
َ
ــْل َحُِقــوا ِف أ إهٍِل، بَ

َ
ُروهُ ك

ُ
ْو يَْشــك

َ
ــُدوهُ أ ــْم ُيَمجِّ

َ
ــوا اهللَ ل

ُ
ــا َعَرف مَّ

َ
ــْم ل ُه نَّ

َ
بـِـالَ ُعــْذٍر. أل

ــَد  ــوا َمْ
ُ
بَْدل

َ
َمــاُء َصــاُروا ُجَهــالََء، وَأ

َ
ُهــْم ُحك نَّ

َ
. َوَبيَْنَمــا ُهــْم يَزُْعُمــوَن أ َغــِبُّ

ْ
ــُم ال ُبُه

ْ
ل
َ
ــَم ق

َ
ْظل

َ
وَأ

ــاِت.«
َ
اف ، َوالزَّحَّ َوابِّ ــورِ، َوادلَّ ُي ــَن، َوالطُّ ِي َيْف

َّ
ــاِن ال َس

ْ
ــوَرةِ اإِلن ــْبِه ُص ــَن بِِش ِي الَ َيْف

َّ
اهللِ ال

ــدوا  ــد تعم ــة، ق ــاداٍت وثني ــون عب ــة ويمارس ــٍة زائف ــون بآهل ــن يعرتف ــك اذلي فأوئل
رفــض اإلعــالن الواضــح عــن اهلل مــن خــالل اخلليقــة.  بــل إنهــم اختــاروا أن يعبــدوا 
 برشيــًة 

ً
أوثانـًـا ازدادت خساســًة عــًرا بعــد عــر. فقــد اختــذت تلـــك األوثــان أشــاكال

يف ابلدايــة، ثــم احنطــت إىل الطيــور فاحليوانــات وأخيـــًرا الزواحــف! وهــذا يصــف تماًمــا 
ــت  ــية اكن ــم الرئيس ــن آهلته ــة م ــة.  فثالث ــر القديم ــا م ــي عرفته ــات ال ــال املمارس ح

ــرا.” ــى الكوب ــن آوى” و“أف ــرس” و“اب “الن

ومــا أبطــأ أذهاننــا البرشيــة يف اســتيعاب مقــدار الــرشِّ العظيــم اذلي تتضمنــه عبــادة 



53

آلـهة زائفة

 يف اخلليقــة ثــم يف األســفار املقدســة، هــو هلإ قــدوس 
ً

األوثــان! فــاهلل احلقيــي، الُمعلــن أوال
خمــوف جميــد قديــر! فــأْن يمثِّلــه أحدهــم ىلع هيئــة أي خملــوق اكن - بــرش أو حيــوان - يه 

إهانــة مقصــودة! ويه ســبب إلعــالن غضبــه دون أدىن شــك.

ــل أن يــرى أحدهــم  ــا: ختيَّ اســمحوا يل أن أوضــح ذلـــك بمثــاٍل وإن لــم يكــن ُمتقنً
ــب  ــد كت ــورة وق ــك الص ــرش تل ــم ين ــورًة، ث ــا ص ــط هل ــًة ىلع األرض، فيلتق ــرشًة زاحف ح
ــدة يل،  ــة متعم ــاره إهان ــك باعتب ــأفرسِّ ذل ــي س ــدَّ أن ــس!” ال ب ــك برن ــذا ديري ــا “ه حتته
فكــم هــو أســوأ باحلــري أن يهــني بعــض انلــاِس اهلل نفســه، وهــم يطلقــون اســمه، ليــس 
فقــط ىلع خملوقاتــه األرفــع شــأنًا، بــل ىلع األدىن واألخــسِّ مــن تلــك املخلوقــات أيًضــا!

أمــا دينونــة اهلل ضــد كــرس هاتــني الوصيتــني، فنســتطيع أن نــرى فيهــا عالمــًة ممــزًة 
مــن عالمــات اللعنــة، ويه أنهـــا تســتمر مــن جيــل إىل جيــل وحــى اجليــل الرابــع ىلع 
األقــل. يف بعــض األمــم، يعــود تاريــخ عبـــادة اآلهلــة الزائفــة إىل مئــات أو ألــوف الســنني، 

ممــا يضاعــف آثارهــا املدمــرة مــرات ٍكثــرة.

ومــن ينتــي إىل خلفيــٍة كهــذه، هــو وارٌث للعنــٍة. نلــا أن نشــبهها بــزواٍن مــزروٍع يف 
ــٌل  ــزوان جــذران: جــذر طوي ــة. وهلــذا ال ــه، حيــث تربطــه بقــوى شــيطانية خارجي حيات
يمتــد إىل أســفل، وجــذر جانــيب أقــل قــوًة مــن األول لكنــه يتفــرع يف اجتاهــات متعــددة. 
فاجلــذر الطويــل الرئيــي يمثــل تأثــر األجــداد اذليــن عبــدوا آهلــة زائفــة، أّمــا اجلــذر 
ــن  ــا م ــه، إّم ــالل حيات ــخص خ ــك الش ــا ذل ــرض هل ــرى تع خ

ُ
ــرات أ ــل تأث ــيب فيمث اجلان

خــالل خطايــا متنوعــة اقرتفهــا، أو مــن خــالل صلتــه الشــخصية باآلهلــة الزائفــة، أو مــن 
عــدة مصــادر أخــرى متنوعــة.

وقبــل أن يتمكــن ذلــك الشــخص مــن اتلمتــع باحلريــة احلقيقيــة ومــلء اخلليقــة 
اجلديــدة يف املســيح، ينبــي قلــع ذلــك الــزوان جبــذوره لكهــا. واجلــذر األهــم واألصعــب 
هــو ذلــك اجلــذر الطويــل اذلي يربطــه بأجيــاٍل كثــرة مضــت اكنــت تمــارس عبــادة أهلــٍة 
زائفــة. وال يشء ســوى نعمــة اهلل وقوتـــه الفائقــة يمكــن هلمــا أن يــزناع هــذه اجلــذور 
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ــى 13:15: ــوع يف م ــد يس ــا يف وع ــاء اذلي نل ــل الرج ــن أج ــكًرا هلل م ــم، ش ــا. نع تماًم

ُع.«
َ
َماوِيُّ ُيْقل ِب السَّ

َ
ْم َيْغرِْسُه أ

َ
»ُكُّ َغْرٍس ل

لكـن اخلطايـا الـي جتلـب مثل هـذه اللعنـة املنتقلـة عـرب األجيـال، ال تقتر ىلع 
العبادات الوثنية الواضحــة اكلي ذكرناها، لكنها تشـمل أيًضا إطاًرا أوسـع من املمارسـات 
الـي ال تُعترب بشـل واضح ومبـارش من قبيل عبادة األوثان، بل قـد ال ترتبط بادلين أصاًل. 
وألن الطبيعة احلقيقية تللك املمارسـات خمفيـٌة خلف مصطلحات خادعة، اكن من املالئم 
لغوًيـا وصفها ب  “السـحر- oooooo.”13 ولطــاملا ُعرفت هذه املمارسـات السـحرية بقوتها الي تفن 
عقل اإلنسـان السـاقط. وليس تأثرها يف جيلنا احلارض بأقل من تأثرها يف األجيال السابقة.

ــة  ــان: الرغب ــة اإلنس ــكيل طبيع ــًرا يف تش ــر أث ــا األك ــان هم ــان ملحت ــاك رغبت وهن
باملعرفــة والرغبــة بانلفــوذ. ويســـتطيع اإلنســان إىل حــدٍّ معــنيَّ أن يُشــِبع هاتــني الرغبتــني 
مــن مصــادر طبيعيــة وبوســائل طبيعيــة. فــإن لــم يكتــِف تماًمــا بمــا وصــل إيلــه بهــذه 
ــا إىل مصــادر فــوق طبيعيــة. ويف هــذه املرحلــة، يصبــح  الطريقــة، يتحــول اإلنســان حتًم

.)occult( مــن الســهل جــًدا أن يقــع يف رِشاك الســحر

وســبب هــذا ببســـاطة أنَّ هنــاك مصدريــن ال ثالــث هلمــا للمعرفــة وانلفــوذ الفائقــني 
ـــا الشــيطان. فــل معرفــة فــوق طبيعيــة أو نفــوذ فــوق طبيــي ال  ــا اهلل وإمَّ للطبيعــة: إمَّ
ينبــع مــن اهلل، ال بــدَّ أن يكــون مـــن الشــيطان. فــإن اكن مــن اهلل، فهو مــرشوع؛ وإن اكن 

مــن الشــيطان، فهــو ليــس مــرشواًع.

ام اهلل يعرفــون مــاذا يفعلــون  وبمــا أن ملكــوت اهلل هــو ملكــوت انلــور، فــإن خــدَّ
ــا مملكــة الشـــيطان الــي يه مملكــة الظــالم، فــإن معظــم أهــل تلــك  ومــن خيدمــون. أمَّ
اململكــة ال يعرفون اهلويـــة احلقيقيـــة للشــخص الـــذي خيدمونـــه، وال الطبيعــة احلقيقية 

ملــا يقومــون بــه مــن أعمــال.

)3(  “َســَحَر” يف اللغــة تعنــي “َخــَدَع” )القامــوس املحيــط للفــروز آبــادي(. وتتضمــن معــاين اإلخفــاء والتلــوُّن.         

ـى” )املؤلــف(.[ ]“occult” يف اإلنجليزيــة مــن أصــل التينــي يعنــي “خفــي” أو “ُمغطَـّ
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هــذه الرغبـــة امللحــة باملعرفــة بطريقــة غــر مرشوعــة، يه الــي دفعــت إىل ارتكاب 
ا واضًحــا بــني اإلنســان  معصيــة اإلنســـان األوىل يف جنــة عــدن. اكن اهلل قــد وضــع حــدًّ
وبــني شــجرة معرفــة اخلــر والشـــر. ومـــا أن اجتـــاز اإلنســـان ذلــك احلــد، حــى وجــد 
نفســه أســًرا يف أرض الشــيطان. ومنــذ ذلـــك احلــني، وهــذا اتلــوق الشــديد إىل املعرفــة 
ــأرسه  ــث ي ــتدرجه إىل حي ــان ويس ــوي اإلنس ــرشوع - يغ ــوذ الالم ــة وانلف الالمرشوع
ــة  ــام ملنطق ــم الع ــإن االس ــا، ف ــا قلن ــاوس 26:2(. وكم ــر 2تيموث ــه )انظ ــيطان بإرادت الش

.)occult( ”ــحر ــو “الس ــذه ه ــيطان ه الش

أّمـــا أوئلــك العابــرون إىل تلــك املنطقــة، فإنهــم يطلبــون مــن الشــيطان أن يعطيهــم 
تلــك املعرفــة فــوق الطبيعيــة وذلــك انلفــوذ فــوق الطبيــي الذليــن لم يســمح اهلل لإلنســان 
بالســي إيلهمــا عــن طريــق آخــر غــر طريــق اهلل نفســه. وبعملهــم هــذا، يعــرتف انلــاس 
ــرش،  ــا الع ــك أوىل الوصاي ــن بذل ــد، اكرسي ــي األح ــام اهلل احلقي ــر أم ــيطان كإهٍل آخ بالش
وُمعرِّضــني أنفســهم للّعنــة الــي أعلنهــا اهلل ضــد لك مــن يكــرس تلــك الوصيــة؛ اللعنــة 

الــي تمتــد إىل اجليــل الرابــع!

ــون ف  ــن يتورط ــوى: ك الي ــه القص ــتنتاج ألهميت ــذا االس ــد ىلع ه ــاج أن نؤك وحنت
ــن  ــا اهلل ع ك م ــت أعلنه ــة ال ــك اللعن ــهم لل ــون أنفس ــحرية، يُعرِّض ــات الس املمارس

ــة األوىل. ــر الوصي يك

ــة  ــة الزائف ــات إىل اآلهل ــه، االتلف ــة من ــع خمتلف ــدس، يف مقاط ــاب املق ــف الكتـ يص
باعتبــاره “زىًن روحيًــا”. ويديــن الكتـــاب تلــك اخلطيــة بشــل أكــرب ممــا يديــن بــه خطيــة 
الــِزىن اجلســدي. فــإذا فهمنــا ذلــك، نســتنتج أنَّ اتلحذيــر اذلي يقدمــه نلــا ســفر األمثــال 
ــة  ــا العالق ــمل أيًض ــن أن يش ــة(، يمك ــة” )أي الزاني ــرأة األجنبي ــة بــ  “امل ــن العالق م
ر تلــك املــرأة مغريــًة فاتنــًة أول األمــر، إال أنهــا تســبب  بالســحر. يف أمثــال 3:5-6، تُصــوَّ

دمــاًرا شــديًدا ألوئلــك اذليــن يتبعــون إغواءهــا:

 ،
ً

ْجَنبِيَِّة َتْقُطَراِن َعَسال
َ
ةِ األ

َ
َمْرأ

ْ
نَّ َشَفَتِ ال

َ
»أل
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ْيِت، ْنَعُم ِمَن الزَّ
َ
َها أ

ُ
وََحَنك

َسنْتِِي، 
ْ
ف
َ
ٌة َكأل لِكنَّ َعقَِبَتَها ُمرَّ

يِْن. َسْيٍف ِذي َحدَّ
َ
ٌة ك َحادَّ

َمْوِت.
ْ
 ال

َ
َدَماَها َتْنَحِدَراِن إىِل

َ
ق

َهاوِيَِة.
ْ
ُك بِال َخَطَواُتَها َتَتَمسَّ

ََياةِ، َل َطِريَق الْ مَّ
َ
 َتَتأ

َّ
ِلَال

ْت َخَطَواُتَها َوالَ تَْشُعُر.«
َ
َتَمايَل

العبــارة األخيـــرة بشــل خــاص، تلــي الضــوء ىلع ِصَفــٍة تنطبــق تماًمــا ىلع الســحر: 
ــد  ــن حتدي ــت. وال يمك ــايلبها تنوع ــود أنَّ أس ــُعر.” واملقص ــا وال تش ــت خطواتُه “تمايل
مجيــع أشــاكل اخلــداع الــي يستخدمهـــا الســـحر، فمــا أن تنكشــف خدعــة منهــا، حــى 
ــة  ــددة اكمل ــة حم ــع قائم ــتحيل أن نض ــن املس ــا اكن م ــن هن ــا. م ــا بغره ــتعاض عنه يُس
بــكل األنمــاط املتنوعــة للممارســات الســحرية، لكــن يمكــن أن نذكــر وأن نصنــف 
4

باختصــار هــذه الفــروع الرئيســية اثلالثــة للســحر: الِعرافــة، الرجــم بالغيــب، والشــعوذة2

أمــا العرافــة )witchcraft( فــيه ذلــك انلــوع مــن الســحر )occult( اذلي خيتــص 
ــرَُّد  ــل 23:15: “الََّم ــارة موجــزة مــن 1صموئي ــة جنــده يف عب بـــ  “القــوة”.  وأســاس الِعراف
ــة يه  ــن NKJV(. فالِعراف ــزي "witchcraft" م ــص اإلجنليـ ــِة .” )انل

َ
ِعَراف

ْ
ــِة ال َخِطيَّ

َ
ك

اتلعبــر عــن تمــرد اإلنســان ضــد اهلل. إنهــا حماولــة اإلنســان للوصــول إىل اغياتــه اخلاصــة 
كــة فــيه الرغبــة بالســيطرة ىلع انلــاس  مــن دون اخلضــوع لرشيعــة اهلل. أّمــا قوتهــا املحرِّ

)4(  هنــاك بعــض التداخــات اللغويـــة يف اســتخدام كلــات “الســحر والعرافــة والشــعوذة والرجــم بالغيــب” وغرهــا، 

ــة” و“الرجــم  ــن “الِعراف ــيء. كالتداخــل ب ــة بعــض ال ــزي مشوِّش ــص اإلنجلي ــة للن ــة العربيـ ــل الرجم ــد يجع ــا ق م

ــار  ــة املحــددة يف اختي ــف عــى بعــض الشــواهد الكتابي ــاد املؤل ــر التــرف يف الرجمــة العت ــًا. ومل نؤث ــب” مث بالغي

كلاتــه. مــن هنــا آثرنــا تــرك النــص كــا هــو مــع تضمينــه املصطلحــات اإلنجليزيــة التــي اختارهــا املؤلــف، وترجــات 

الكتــاب املقــدس التــي اســـتخدمها إذا لــزم األمــر. علــًا بــأن املؤلــف خبــر بلغــات الكتــاب املقــدس األصليــة: اليونانيــة 

ــن يف النــص. والعربيــة. واملصطلحــات ليســت هــي األســاس عــى كل حــال، مــا دام تعريفهــا متضمَّ
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وىلع الظــروف. وتلحقيــق هــذا اهلــدف، تســتخدم الضغــوط انلفســية أو األســايلب اخلارقة 
للطبيعــة أو خليًطــا مــن هــذا وذاك.

ــب  ــة: اتلالع ــاٍط للعراف ــود نش ــن وج ــف ع ــية تكش ــات أساس ــالث لكم ــاك ث وهن
ــا  ــف فهم ــب واتلخوي ــا اتلالع ــايئ، أّم ــدف انله ــة يه اهل ــة. واهليمن ــف واهليمن واتلخوي
ــاس  ــتخدم انل ــا اس ــرض. فحيثم ــك الغ ــق ذلـ ــادل تلحقي ــتخَدمان باتلب ــلوبان يُس أس
تكتيــاكت، بالــكالم أو بغــر كالم، للتالعــب بمــن حوهلــم وختويفهــم واهليمنــة عليهــم، 

ــة. ــر ِعراف ــم أنَّ يف األم نعل

فالعرافــة بأبســط أشــاكهلا يه اتلعبــر املجــرَّد عــن الطبيعة املتمــردة الفاســدة للبرشية 
اِن 

َ
ْوث

َ
الســاقطة. ويف غالطيـــة 20:5، يقــول بولــس إنَّ مــن ضمــن أعمــال اجلســد: »ِعَبــاَدةُ األ

ِســْحٌر  )أو ِعرافة - witchcraft - حبســب KJV(.« فهو يضعها - مع عبادة األوثان - ضمن 
“أعمــال اجلســد”. وربمــا قليلــون هــم اذليــن لــم يلجــأوا يوًمــا إىل الِعرافــة بمعناهــا هــذا.

ــل  ــتغل “عم ــه يس ــيطان أن ــاع الش ــن ِطب ــب، فم ــط فحس ــرف اخلي ــذا ط ــن ه لك
اجلســد” هــذا كبّوابــة للقــوة الشــيطانية فــوق الطبيعيـــة الــي تنبثــق مــن مملكــة الظــالم. 
ــم أدواٍت  ــة، يدخــل الشــيطان ويســيطر ىلع رجــاٍل ونســاء جاعــاًل منه عــرب هــذه ابلواب
ــي  ــة ال ــوٌع مــن الِعراف ــه. وانلتيجــة ن ــًدا يف مملكت ــرة، وعبي ــا أغراضــه الرشي حيقــق فيه

ــات. ــذ واللعن ــون الســحر باســتخدام اتلعاوي ــارس كفــنٍّ مــن فن تُم

ــعوذة  ــب )divination( والش ــم بالغي ــا الرج ــحر، وهم ــن الس ــران م ــراعن اآلخ الف
ــروف. ــاس وىلع الظ ــيطرة ىلع انل ــوق إىل الس ــه: اتل ــع نفس ــا ادلاف )sorcery(، حيركهم

أمــا الرجــم بالغيــب فهو ذلـــك الفــرع من الســحر اذلي خيتــص ب “املعرفة”. وهــو يوفر 
أســايلب متعــددة للمعرفــة اتلـــي ال يمكــن اتلوصــل إيلهــا بطــرق طبيعية حبتــة. ويف أكر 
أشــاكهلا انتشــاًرا، كقراءة الطالــع، تقدم معرفــًة فوق طبيعيــة للمســتقبل. ويه تتضمن أيًضا 
لك أشــاكل اإلعالنــات ادلينيــة الزائفــة الــي تقــول إنهــا تنبــع مــن مصــادر فــوق طبيعيــة.
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أّمــا الشــعوذة فتعمــل مـــن خــالل “األشــياء املاديــة” أو مــن خــالل أســايلب أخــرى 
بهــدف اتلأثــر ىلع احلــواس الطبيعيــة.  فقــد يكــون ذلــك عــرب املخــدرات أو املوســيىق 
أو ســواها. ويف رؤيــا 21:9، اللكمــة “ســحر” )"NKJV – "sorcery( مشــتقة يف األصــل 
مــن لكمــة يونانيــة تعــي “خمــدرات”. ويف 2تيموثــاوس 13:3، حيــذر بولــس مــن أنَّ »انلَّــاَس 
ــَي.« واللكمــة املرتمجــة “ُمزوِّريــن” 

ِّ
ــَي َوُمَضل

ِّ
، ُمِضل

َ
ْرَدأ

َ
 أ

َ
ُموَن إىِل رِيــَن َســيََتَقدَّ

ُمَزوِّ
ْ
اَر ال ْشَ

َ
األ

)“دجالــني” يف ترمجــات عربيــة أخــرى و"impostors" يف NKJV( تعي حرفيًا "ســحرة 
افني - enchanters". ومنهـــا الـ"chanting" أو الـــ"incantation" أي اتلعزيم  أو عرَّ
ــدرات  ــارة املخ ــعوذين. إنَّ حض ــد املش ــة عن ــايلب املألوف ــن األس ــي يه م ــذ، ال واتلعوي
ــال”                      ــي ميت ــروك” )rock( و“اهلي ــيىق “ال ــن موس ــا م ــا يرافقه ــع م ــذه، م ــارصة ه املع
)heavy metal(، لــيه مثال واضح لشــلكني من أشــاكل الشــعوذة يعمالن جنبًــا إىل جنب.

ــف “أدوات”  ــن تصني ــي يمك ــة ال ــات املختلف ــرة للفئ ــة خمت ــي قائم ــا ي فيم
ــا: ــعوذة حتته الش

ــا أو   ــة يف أصله ــت وثني ــواء أكان ــان، سـ ــادة األوث ــط بعب ــياء ترتب ــواد أو أش ــة م ● أي
ــيحية. ــا مس ــّديع كونه ت

ــدع أو  ــة أو ابل ــان الزائف ــاكل األدي ــن أش ــٍل م ــل أي ش ــياء تمث ــواد أو أش ــة م ● أي
ــيطانية. ــات الش املمارس

ــة.   ــوق طبيعي ــوة ف ــتحضار ق ــحر الس ــو الس ــتخدمها ممارس ــياء يس ــواد أو أش ــة م ● أي
ــفاء  ــح”، اكلش ــدف “صال ــو ه ــا حن ــًة ظاهرًي ه ــوة موجَّ ــك الق ــت تل ــى وإن اكن )ح

ــة.( ــاًة للّعن ــا قن ــا جيعله ــاًل، إذ أنَّ مصدره مث

● أيــة مــواد أو أشــياء مــن قبيــل اتلعبــر عــن اخلرافــات كحــدوة احلصــان أو القطــع 
انلقديــة الــي جتلــب احلــظ أو صــور وتماثيــل “القديســني” وغرهــا.

وفيمــا يــي أيًضــا بعــض األشــاكل املحــددة للســحر والســائدة يف جمتمعاتنــا املعــارصة:
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1.   فيما خيص فرع السحر املتعلِّق ب “القوة”:

الوخــز باإلبــر، واتلنويــم املغناطيــي، تعليــق األشــياء يف اهلــواء، الســيطرة ىلع األذهان، 
ــو  ــغ ف ــل الكون ــة )مث ــوق طبيعي ــة ف ــوة روحي ــول ىلع ق ــد احلص ــة بقص ــون القتايل الفن

ــحر. ــفاء بالس ــد، والش ــن بع ــياء ع ــك األش ــه(، حتري والاكراتي

2.   فيما خيص فرع السحر املتعلِّق ب “املعرفة”:

ــة، “االســتماعية” )الســماع عــن بعــد(، “االســتبصار”  ــة اتللقائي ــم، الكتابـ اتلنجي
ــر  ــوان، اتلخاط ــدول أو األل ــخيص بابلن ــة، التش ــرات الزجاجيـ ــد(، الك ــن بع ــة ع )الرؤي
ــتقبل،  ــراءة املس ــوط لق ــل اخلط ــاكر(، حتلي ــراءة األف ــعار )ق ــاكر(، االستش ــوارد األف )ت
األبــراج، قــراءة العيــون، قــراءة الكــف، قــراءة فناجــني القهــوة وأيلــاف الشــاي، الســحر 
ايلهــودي )الاكبــاال(، الوســطاء الروحيــني، قــراءة الطالــع باألرقــام، فِراســة ادلمــاغ )قــراءة 
شــل اجلمجمــة ملعرفــة الطالــع(، حلقــات حتضــر األرواح، قــراءة الطالــع بــأوراق اللعــب 

ــم الشــعوذة وممارســتها. بأشــاكهلا املختلفــة. هــذه باإلضافــة إىل اكفــة الكتــب الــي تعلِّ

ــا  ــم بأنه ــي تزع ــة وابلــدع ال ــان الزائف ــع األدي ــا مجي ــد أيًض ــذا ابلن ــت ه ــأيت حت وت
تملــك إعالنـًـا فائًقــا للطبيعــة لكنهـــا تناقــض الكتــاب املقــدس. واتلميــز بــني احلقيــي 
واملزّيــف يف هــذا املجــال هــو اكتلميــز بــني املســتقيم واألعــوج يف احليــاة الطبيعيــة. فــإذا 
حددنــا املعيــار اثلابــت ملــا هــو مســتقيم، نعلــم أن لك مــا ينحــرف عــن ذلــك املعيــار هــو 
أعــوج! وال فــرق إن اكن االحنــراف بمقــدار درجــٍة واحــدٍة أو تســعني درجــة؛ إنــه أعــوج!

ويف العالــم الــرويح، الكتـــاب املقــدس هــو معيــار االســتقامة واحلــق ولك مــا ينحرف 
عــن الكتــاب املقــدس هــو خطـــأ بالضـــرورة. وال أهميــة هنــا ملقــدار ذلــك االحنــراف إن 
اكن كبــًرا أو صغــًرا. بــل إن بعــض أخبــث اخِلــدع يه تلــك الــي يبــدو اختالفهــا عــن 

الكتــاب املقــدس ضئيــاًل جــًدا!

وبشــل خــاص، هنــاك خطــورة يف األديــان الــي تشــوِّه شــخص الــرب يســوع املســيح 



60

الربكة أو اللعنة

أو طبيعــة عمــل الفـــداء اذلي حققــه ىلع الصليــب. فالعهــد اجلديــد مثــاًل يقــدم يســوع 
ىلع أنــه “اهلل ظهــر يف اجلســد”، لكــن شــهود يهــوه يقولــون إنــه خملــوق. وبعــض األديــان 
ترفــض كــون يســوع ابــن اهلل، وتنكــر أنــه مــات حًقــا ىلع الصليــب. إال أنَّ مــوت يســوع 
ــل ىلع  ــان أن حيص ــتطيع اإلنس ــي يس ــدة ال ــدة الوحي ــو القاع ــب ه ــاري ىلع الصلي الكف

مغفــرة اخلطايــا بنــاًء عليهــا.

وفيمــا يــي رسٌد ألســماء بعــٍض مــن بــني الكثر مــن األديــان الزائفــة وابلــدع املنترشة 
هــذه األيــام: القــداس األســود، شــهود يهــوه، املاســونية، حركــة الســالم ادلاخــي، املورمــون 
 ،)New Age( حركة اجليــل اجلديــد ،)كنيســة يســوع املســيح لقديســـي األيــام األخــرة(
ــينتولوجيا  ــية )Rosicrucianism(، الس ــي، الروزيكروشـ ــم ادلي ــييح، العل ــم املس العل
 ،)Spiritualism( رشكــة اجلَبَهــات الروحيــة، الروحانيـــة، اإلرواحيــة ،)Scientology(

كنيســة اهلل العامليــة )أسســها هربــرت أرمســرتونغ(.

هــذا باإلضافــة إىل األديــان وابلــدع الرشقيــة اكبلهائيــة وابلوذيــة وايلوجــا املرتبطــة 
بهــا، والكونفوشــية واهلندوســية.  وهنــاك أيًضــا إرســايلة انلــور اإللــيه، املعلِّمــون الروحيون 

)gurus(، “هــر كرشــنا”، ديانــة الِشــنتو، واتلأمــل فــوق طبيــي وغرهــا.

3.  فرع السحر الذي يعمل من خالل األشياء املادية:

احلُُجــب، األنـــك )صليــب ىلع شــل حــرف T ويف أعــاله عــروة(، جواهــر املــودل، 
اتلعاويــذ )كتلــك الــي تســتخدم إلزالــة اثلوايلــل(، كــرات زجاجيــة تســتخدم للشــفاء، 
حبــوب ومســتحرضات اهللوســـة، موســيىق الـــ   ــ“heavy metal” وتســجيالتها، رمــوز 
أو أشــاكل معينــة جتلــب انلحــس، وأخــرى جتلــب احلــظ )حــدوة احلصــان املقلوبــة(، أو 
دلفــع احلســد )اخلــرزة الزرقــاء(، ألــواح األويــي، ابلــدود الوثنيــة )ويه أشــياء اكن يتعلــق 
ــي  ــع ادلي ــواعت ذات الطاب ــا املصن ــونها(، مثله ــة ويقدس ــعوب ابلدائي ــض الش ــا بع به
ــداًدا  ــا وأع ــتخدم خطوًط ــذ تس ــم )تعاوي ــم، الطالس ــة والقل ــا(، اللوح ــل وغره )اكتلماثي

ــراج. ــة املتعلقــة باألب ــذ الفلكي ســحرية اغمضــة(، اتلعاوي
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أمــا اتلقييــم اإللــيه ملثــل أوئلــك اذليــن يمارســون هــذه املمارســات وأمثاهلــا، فهــو 
ــة 13-10:18: ــح يف تثني واض

ــًة، َوالَ َعئـِـٌف 
َ
 ِعَراف

ُ
وِ ابْنََتــُه ِف انلَّــارِ، َوالَ َمــْن َيْعــُرف

َ
»الَ يُوَجــْد فِيــَك َمــْن ُيِــُز اْبَنــُه أ

ــْن  ــًة، َوالَ َم ْو تَابَِع
َ
ــا أ ُل َجانًّ

َ
ــأ ــْن يَْس ــًة، َوالَ َم َي

ْ
ــْرِق ُرق ــْن يَ ــاِحٌر، َوالَ َم ــٌل َوالَ َس ِ َوالَ ُمَتَفائ

رَْجــاِس، 
َ
. َوبَِســَبِب هــِذهِ األ ــُروٌه ِعْنــَد الــرَّبِّ

ْ
نَّ ُكَّ َمــْن َيْفَعــُل ذلـِـَك َمك

َ
. أل

َ
َمــْوت

ْ
يَْستَِشــُي ال

ى الــرَّبِّ إِلِهــَك.« َ  دلَ
ً

َماِمــَك. تَُكــوُن َكِمــال
َ
الــرَّبُّ إِلُهــَك َطارُِدُهــْم ِمــْن أ

الحــظ أن اذليــن يشــاركون يف ممارســات الِعرافــة والســحر وعمــل اتلعاويــذ واحلُُجب، 
يُذَكــرون يف فئــة أوئلــك اذليــن يقدمــون أوالدهــم وبناتهــم كقرابــني برشيــة آلهلــة وثنيــة! 

وحتــت رشيعــة مــوىس، اكن املــوت هــو العقوبــة احلتميــة لــل مــن يمــارس تلــك األمــور.

ومــن اهلــام أن نعلــم أنَّ الُكتــب يمكــن أن تكــون بمثابــة قنــواٍت نلقــل الســحر. 
عندمــا رأى مؤمنــو أفســس حقيقــة وجــود القــوى الشــيطانية أثنــاء خدمــة بولــس بينهــم، 

اكن ردُّ فعلهــم مثــًرا لإلعجــاب:

يــن وخمربيــن بأفعاهلــم. واكن كثــرون مــن  واكن كثــرون مــن اذليــن آمنــوا يأتــون مقرِّ
ــَب وحيرقونهــا أمــام اجلميــع. وحســبوا أثمانهــا  اذليــن يســتعملون الســحر جيمعــون الكتُ

5 )أعمــال 19-18:19(.
ــا مــن الفضــة3 فوجدوهــا مخســني ألًف

الطريقــة الوحيــدة املالئمــة للتخلــص مــن هــذه املــواد والكتــب واألشــياء املرتبطــة 
ــا أو بأيــة طريقــة مناســبة( حــى وإن اكنــت قيمتهــا  ــا )حرقً بالســحر، يه تدمرهــا تماًم

املاديــة كبــرة جــًدا.

وقــد أرشنــا ســابًقا إىل أن الســحر يشــبه املــرأة الزانيــة الــي تغــرِّ أســايلبها باســتمرار.  
ذللــك ال يمكننــا تقديــم الحئــة شــاملة باملمارســات الســحرية املمكنة.

)5(   كان درهم الفضة الواحد يعادل أجرة يوم كامل، فاملجموع يعادل أجرة 50 ألف يوم.  )املؤلف(.
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خــالل ســنوات خدمــي الطويلــة، كنــت أســى ملســاعدة أشــخاٍص لم جتد مشــالكهم 
احلــل املناســب عــرب أنمـــاط املشـــورات واخلدمــات الــي تقدمهــا معظــم الكنائــس هــذه 
األيــام. وأســـتطيع أن أقـــول إن مشـــالك أوئلــك انلــاس لــم تكن بســبب عــدم إطالعهم 
أو قلــة مثابرتهــم، بــل - ىلع العكــس مــن ذلــك - اكنــوا اغبًلــا مــا يبــدون أكــر إخالًصــا 
ومثابــرًة مــن أغلبيــة مرتــادي الكنائــس “امللزتمــني” واذليــن ال تــرى يف حياتهــم مشــالك 

. ضحة وا

ويف احلــاالت الــي جنحــُت فيهــا يف مســاعدة مثــل أوئلــك انلــاس، كنــت أكتشــف 
يف أغلــب األحيــان جــذًرا مرتبًطــا بشــل مــا بالســحر يف حياتهــم. وكثــًرا مــا اكنــوا هــم 
أنفســهم ال يــرون أيــة صلــة ممكنــة ذللــك بأســباب مشــالكهم. لكــن عمليــة الكشــف 
عــن ذلــك االرتبــاط بالســحر ومعاجلتــه، اكنــت تــؤدي يف العــادة إىل تســهيل حــل املشــالك 

األخــرى األكــر وضوًحــا.

فيمــا يــي مثــال بســيط لكنــه يعــرب تماًمــا عــن هــذه احلقيقــة. يف أحــد اجتمــااعت 
الصــالة ابليتيــة، وجــدت نفســـي إىل جانــب شــاٍب يف أوائــل العرشينــات. لــم نكــن قــد 
ــل  ــؤال: “ه ــذه الس ــأهل ه ــي أس ــادين ل ــرب ق ــأن ال ــعرت ب ــي ش ــل، لكن ــن قب ــا م اتلقين

ــروح القــدس؟” قبلــت ال

قــال الشــاب: “نعـــم!” لكنـــه أضــاف بنــربٍة حزينــة: “لكنــي ال أتكلــم بألســنة!”  
ــاره. ــه يشــعر بوجــود نقــٍص مــا يف اختب ــا أن واكن واضًح

ــًة  اف ودون أن أدخــل معــه يف نقــاٍش حــول مســألة األلســنة، ســأتله: “هــل زرت عرَّ
مــن قبــل؟”

ــر قليــاًل ثــم قـــال: “نعــم، مــّرًة واحــدًة؛ اكن ذلــك وأنــا يف اخلامســة عــرشة مــن  فكَّ
عمــري. اكن األمــر جمــرد نكتــة! لــم أومــن بذلــك حًقــا.”

فتابعت سؤاهل: “لكنك سمعت قراءًة لطالِعك يف تلك احلادثة؟”
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قــال بــرتدد: “نعــم.” ثــم أضــاف كمــن يدافــع عــن نفســه: “لكنــي لــم أقصــد شــيئًا 
” ! لك بذ

قلــت هل: “هــل أنــت مســتعد لالعــرتاف بذلــك باعتبــاره خطيــة، وهــل تطلــب مــن 
اهلل أن يغفــر لــك وأن حيرســك مــن نتائــج ذلــك؟”

ــه  ــأن زيارت ــا ب ــرتف فيه ــيطة اع ــالة بس ــه يف ص ــك، قدت ــى ذل ــق علـ ــد أن واف وبع
افــة خطيــة، ويطلــب مـــن الــرب الغفـــران واتلحريــر مــن نتائـــج خطيتــه. ثــم، ودون  للعرَّ
مزيــد مــن الــكالم، وضعــت يـــدي ىلع كتفــه طابًلــا مــن اهلل أن يطلــق روحــه يف داخــل 
ذلــك الشــاب. ويف تلــك اللحظــة، ودون تــردد أو تلعثــم، بــدأ يتلكــم بلســاٍن آخــر بــكل 
وضــوٍح وطالقــة. وخــالل حلظــات، اســتغرق تماًمــا يف حــرضة الــرب غــر حافــٍل بــكل 

مــا يــدور حــوهل. احلاجــز اخلــي يف حياتــه قــد أزيــل!

منــذ تلــك احلادثــة، كنــت أفكــر وأتأمــل كثــًرا بذلــك اللقــاء القصــر مــع ذلــك 
الشــاب. لــم تكــن ملشــلكته صلــة بعـــدم اإلخــالص أو الكســل، لكنــه لــم يكــن يــدرك 
ــة  ــر اهلل خبطي ــب بنظ ــه مذن ــم أن ــن يفه ــم يك ــة. ل اف ــك العرَّ ــه تلل ــاد زيارت ــى وأبع مع

ــزىن الــرويح”. “ال

نلفــرض أنــي ســأتله: “هــل مارســت الزنــا يوًمــا مــع امــرأٍة مزتوجــة؟” فــال يمكــن 
أن يكــون جوابــه بــأي حــاٍل مــن األحــوال: “نعــم، لكــن األمــر اكن جمــرد نكتــة! لــم 

أقصــد شــيئًا بذلــك!”

ــم  ــم ه ــرون منه ــام، وكث ــذه األي ــة يف ه ــذه احلال ــل ه ــون بمث ــم املتورط ــرون ه كث
مــن أعضــاء الكنائــس. لكــن بســبب اجلهــل، دخلــوا جمــال الســحر والشــعوذة والِعرافــة، 
ــاد  ــوا األبع ــدي. وإىل أن يدرك ــزىن اجلس ــة ال ــن خطي ــوأ م ــًة أس ــك خطي ــني بذل مقرتف
احلقيقيــة ملــا فعلــوه ويعرتفــوا بهــا، عليِهــْم أن يواصلــوا الســر تائهــني حتــت ظلمــة اللعنــة 
الــي أعلنهــا اهلل ىلع مجيــع املتحولــني عنــه إىل آهلــة زائفــة. واألكــر مــن هــذا أن هــذه 

الظلمــة تمتــد تلكتنــَف حيــاة أربعــة أجيــال قادمــة!
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عندمــا يُواَجــه املؤمنــون بهــذا املوضــوع، يقــول بعضهــم أحيانًــا: “لكنــي 
ــي               ــس يصــف نفســه فـ ــك أن بول ــة!” وجــوايب ىلع ذل ــك خطي ــم أكــن أعــرف أن ذل ل
1تيموثــاوس 13:1-15 بأنــه أول اخلطــاة، بســبب خطـــايا اقرتفهــا »ِبَْهــل ِف َعــَدِم إِيَمــاٍن.« 
ــا  ــر نل ــا يظه ــًرا إهليً ــا تدب ــر نل ــد يوف ــه ق ــا، لكن ــب خطايان ــن ذن ــا م ــل ال يعفين فاجله

ــا إىل اهلل. ــا ورجعن ــة إن تبن ــق الرمح طري

ــذه  ــن هل ــي يمك ــة ال ــق يف الكيفي ــل ادلقي ــاج إىل اتلأم ــتثناء حنت ــال اس ــا بـ مجيعن
ــا العــرش،  ــة مــن الوصاي ــا. يف الوصيتــني األوىل واثلاني ــادئ أن تنطبــق فيهــا ىلع حياتن املب
أعلــن اهلل دينونتــه ىلع خطيئتــني حمددتــني بشـــل خــاص: االعــرتاف بــأي هلإ آخــر مــع 
اهلل أو ســوى اهلل، وصنــع أو عبــادة أيــة نمــاذج )تماثيــل أو صــور .... إلــخ( يُقصــد منهــا أن 
تمثــل اهلل أو ترمــز إيلــه. هاتــان اخلطيئتــان تشـــمالن اعلــم الســحر لكــه. ودينونــة اهلل ضد 

مقــرتف هاتــني اخلطيئتــني، يمكــن أن تمتــد - كمــا رأينــا - إىل اجليــل الرابــع.

والعكــس صحيــح، فــأي جيــل مــن األجيــال األربعــة الــي تســبق جيلنــا، يمكــن 
أن يكــون ســبب لعنــٍة نلــا يف جيلنــا احلــارض، إن اكن ذلــك اجليــل قــد أذنــب بارتــكاب 
ــابق  ــل الس ــداد يف اجلي ــة أج ــداد وثماني ــة أج ــا وادلان وأربع ــلٍّ من ــني. ل ــني اخلطيئت هات
ذللــك وســتة عــرش جًدا وجدًة يف اجليل األســبق. فاملجمـــوع ثـــالثون شــخًصا؛ أي شــخٍص 
منهــم يمكــن أن يكــون الســبب يف وجــود لعنــٍة مــا ىلع حيــاة الواحــد منــا. وكم شــخًصا 
مــن بيننــا يســتطيع أن يضمــن أن أســالفه اثلالثــني اذليــن أرشنــا إيلهم، لـــم يكــن بينهم 

واحــٌد ىلع األقــل اكن قــد اشــرتك يف أي شــٍل مــن أشــاكل عبــادة األوثــان أو الســحر؟!

لكــن شــكًرا هلل اذلي أعــدَّ نلــا طريــق اتلحريــر مــن أيــة لعنــة مهــا اكن مصدرهــا.  
شــكًرا هلل ألننــا نســتطيع أن نتمتـــع بعطيــة حتريــره. عندمــا نقــف مجيًعــا أمــام املســيح، 
لــن يعتربنــا اهلُل مذنبــني ألّن أحــد أجدادنـــا نقــل إيلنــا لعنــًة مــا، لكنــه ســيجدنا مذنبني 

ر مــن تلــك اللعنــة. ه نلــا يك نتحــرَّ إن كنــا رفضنــا قبــول تدبــره اذلي أعــدَّ
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الفصل السابع

الشــل األســايس مــن أشــاكل عــدم الطاعــة اذلي يتســبب بالوقــوع حتــت لعنــة اهلل، 
هــو مــا رأينــاه يف خــروج 3:20-5 مــن االعــرتاف باآلهلــة الزائفــة وعبادتهــا.  باإلضافــة إىل 
ذلــك، يكشــف العهــد القديــم عــن عــدد هائــٍل مــن األنمــاط اثلانويــة لعــدم الطاعــة، 
والــي تســبب يه أيًضــا اتلعــرض للعنــٍة مــن اهلل. يف تثنيــة 15:27-26، يضــع مــوىس قائمــة 

باثنــي عــرشة خطيــة أخالقيــة، مجيعهــا جتعلنــا ُعرضــًة للعنــٍة مصدرهــا اهلل نفســه.

ًســا   ُمقدَّ
ً

يف بدايــة تثنيــة 27، يطلــب مــوىس مــن شــعب إرسائيــل أن يقيمــوا احتفــاال
بمناســبة دخوهلــم أرض كنعــان. فعــى اجلبلــني املتجاوريــن، عيبــال وجرزيــم، اكن 
ــات  ــع لكم ــا مجي ــا عليه ــرة مكتوًب ــارة كب ــع حج ــح وأن يض ــدم ذبائ ــعب أن يق ىلع الش
انلامــوس. وبينمــا هــم ينظــرون إىل تلــك احلجــارة ومـــا عليهــا مــن لكمــات مكتوبــة خبط 
واضــح، يقــوم ســتٌة مــن األســباط بإعــالن الربكــة ىلع مجيـــع شــعب إرسائيــل الطائعــني 
ــالٍن  ــد لك إع ــني.  وبع ــر الطائع ــة ىلع غ ــرى اللعن ــتة األخ ــباط الس ــن األس ــم تعل هلل، ث

ــوا: »آمــني«16. ــع الشــعب أن يقول ــة، اكن ىلع مجي ــٍة أو لعن لربك

ــم  ــل هل ــان يمث ــم أرض كنع ــي أنَّ دخوهل ــعبه يقت  لش
ً
ــدأ ــس اهلل مب ــذا أس وهك

مواجهــة بديلــني متعارضــني وىلع طــريف نقيــض: بركــٍة بســبب الطاعــة أو لعنــٍة بســبب 
العصيــان. وبــني هذيــن اخلياريــن، ال جمـــال ملوقــٍف وســط، أو خليــاٍر آخــر! ومنــذ ذلــك 
ــا يتمتــع بربكــة اهلل أو حيمــل لعنتــه. احلــني، صــار لك إرسائيــي يدخــل تلــك األرض، إمَّ

ــة التــي متــت فيهــا هــذه املارســة فعــًا بعــد دخــول الشــعب إىل أرض  ــة للكيفي )6(  نجــد يف يشــوع 32:8-35 رواي

كنعــان.  )املؤلــف(
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ــك يف  ــوح، وكذل ــديد الوض ــل ش ــل بش ــخ إرسائي ــن يف تاري ــن اخلياري ــد هذي إًذا جن
الروايــات الكتابيــة الالحقـــة. لكنهمــا خيــاران ال ينطبقــان ىلع شــعب إرسائيــل فقــط، 
بــل ينطبقــان ىلع لك مــن يدخــل يف عالقــة عهــد مــع اهلل أيًضــا. فســواء اكن ذلــك حتــت 
العهــد القديــم أو اجلديــد، يضــع اهلل أمــام شــعبه خيــار الربكــة ملــن يطيــع واللعنــة ملــن 
ال يطيــع. واخلدعــة العظيمــة الســائدة وســط املؤمنــني، ويعمــل الشـــيطان ىلع ترســيخها 
ــا، وال هــو  ــا؛ ليــس هــو الطاعــة برباكته  ثاثلً

ً
ــاًرا أو احتمــاال ــاك خي باســتمرار، يه أنَّ هن

ــن  ــن العهدي ــاس يف أيٍّ م ــس هل أس ــوم لي ــل املوه ــذا ابلدي ــن ه ــه! لك ــان بلعنات العصي
ــد. ــم واجلدي القدي

علنــت مــن 
ُ
ــي أ ــات االثنــي عــرشة ال ــل بتلــك اللعن ــق مفصَّ ــا ســجلٌّ دقي وأمامن

ىلع جبــل جرزيــم. فيمــا يــي ملخــٌص مقــرتح بأنــواع الســلوكيات الرئيســية املشــمولة يف 
ذلــك الســجل:

◄ االعرتاف بآهلة زائفة وعبادتها.

◄ عدم إكرام الوادلين.

هة حنو العاجزين والضعفاء. ◄ مجيع أشاكل الظلم واالضطهاد، خاصة تلك املوجَّ

◄ مجيع املمارسات اجلنسية غر املرشوعة أو غر الطبيعية.

◄ أّما اللعنة األخرة فتشمل مجيع أشاكل اتلمرد ىلع رشيعة الرب.

وكمــا أكدنــا ســـابًقا، فــإن الســبب األول جللــب لعنــة اهلل هــو أي شــل مــن أشــاكل 
العالقــة بآهلــة زائفــة. بعــد ذلـــك يــأيت عــدم احــرتام وإكــرام الوادليــن. والعهــد اجلديــد 
يعــود فيؤكــد بوضــوح ىلع ضـــرورة إكــرام الوادليــن. فبولــس يف أفســس 1:6-3، يشــدد ىلع 

أهميــة الوصيــة اخلامســة مــن الوصايــا العــرش:

ــِت 
َّ
ــَك"، ال مَّ

ُ
بَــاَك وَأ

َ
ــرِْم أ

ْ
ك

َ
. "أ نَّ هــَذا َحــقٌّ

َ
ِطيُعــوا َوادِلِيُكــْم ِف الــرَّبِّ أل

َ
ْوالَُد، أ

َ
َهــا األ يُّ

َ
»أ
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ْرِض".«
َ
ْعَمــارِ َعَ األ

َ
، َوتَُكونُــوا ِطــَواَل األ ُكــْم َخــْيٌ

َ
ــٍة بَِوْعــٍد، "لـِـَيْ يَُكــوَن ل ُل َوِصيَّ وَّ

َ
ِهَ أ

ــون كثــرون - ال يدركــون  ــام - منهــم مؤمن ــن مــن انلــاس هــذه األي لكــن كثري
أن عــدم إكــرام الوادليــن جيلــب عليهــم لعنــة اهلل. وال أســتطيع أن أحــي عــدد انلــاس 
اذليــن تعاملــت معهــم شــخصيًا خبصــوص هــذا املوضــوع. وأشــكر اهلل ىلع أنــي رأيــت 
وا موقفهــم  تغيــًرا رائًعــا يف حيــاة أوئلــك اذليــن اعرتفــوا بهــذه اخلطيــة وتابــوا عنهــا وغــرَّ

جتــاه آبائهــم وأمهاتهــم.

ــُه  ومــن املناســب يف هــذا الصــدد أن أقتبــس فقــرات قليلــة مــن كتــايب اذلي كتبتُ
ــه اهلل …«(. ــا مجع ــه »God Is a Matchmaker« ) »م ــزواج وعنوان ــول ال ح

ــا هــذه  يبــني بولــس أنَّ الوصايــا األربــع األوىل ال يرتبــط تنفيذهــا بوعــٍد حمــدد. أّم
الوصيــة اخلـــامسة املتعلقــة بالوادليــن، فقــد أضــاف اهلل إيلهــا وعــًدا خاًصــا: »لــي يكون 
لكــم خــر …« ويف الوقــت نفســه، يتضمــن هــذا الوعــد رشًطــا: إن أردت أن يكــون لــك 
ــاك  ــرم أب ــم تك ــح: إن ل ــس صحي ــك. والعك ــرام وادلي ــرص ىلع إك ــك أن حت ــر، علي خ

وأمــك، ال تتوقــع أن يكــون لــك خــر!

ــا يف لك يشء  ــق معهم ــك دون أن تتف ــاك وأم ــرم أب ــتطيع أن تك ــك تس ــر أن تذك
بالــرضورة، ودون أن تصــادق ىلع لك مــا يفعالنــه. ربمــا ختتلــف معهمــا بشــدة يف بعــض 
األمــور، لكــن عليــك أن حتافــظ ىلع احرتامــك هلمــا باســتمرار. إن إكــرام وادليــك بهــذه 

الطريقــة هــو أيًضــا إكــرام هلل نفســه اذلي قــدم لــك هــذه الوصيــة.

أنــا مقتنــع تماًمــا مــن أن املوقــف الالئــق جتــاه الوادليــن هــو متطلــب رضوري جــًدا 
حللــول بركــة اهلل ىلع حيــاة أي إنســان. طــوال الســنوات الــي تعاملــت فيهــا مــع املؤمنــني 
خــرى، لــم أقابــل شــخًصا واحــًدا اكن لـــه 

ُ
كمعلِّــٍم أو راٍع أو مرشــٍد أو ضمــن أيــة عالقــة أ

موقــف خاطــئ جتــاه وادليــه ويتمتــع بربكــة اهلل. قــد يكــون ذلــك الشــخص غيــوًرا يف 
جوانــب كثــرة مــن جوانــب احليــاة املســيحية، وقــد يكــون نشــيًطا يف الكنيســـة وملتهبًا 
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ــا:  ــه دائًم ــٌص يف حيات ــاك نق ــن هن ــماء، لك ــاكٌن يف الس ــون هل م ــا يك ــة، وربم يف اخلدم
تنقصــه بركــة الــرب!

ــا بعــد أن   ثورًي
ً

مــن جانــب آخــر، رأيــت مؤمنــني كثريــن حتولــت حياتهــم حتــوال
ــوا وتغــروا كمــا ينبــي. أذكــر  اعرتفــوا بموقفهــم اخلـــاطئ جتــاه آبائهــم وأمهاتهــم، وتاب
رجــاًل بّكتــه الــروح القــدس بســبب مــا أضمــر طــوال حياتــه مــن مــرارة وكراهيــة جتــاه 
وادله. ومـــع أنَّ وادله اكن قــد مــات، إال أن ذلــك الرجــل قطــع مئــات األميــال إىل حيــث 
املقــربة الــي ُدفــن فيهــا وادله، وســكب قلبــه أمــام الــرب نادًمــا تائبًــا مــن األعمــاق وهــو 
جيثــو إىل جانــب قــرب وادله. مكــث هنــاك حــى عــرف تماًمــا أن خطيتــه قــد ُغفــرت وأنــه 
حتــرر مــن آثارهــا الرشيــرة. ومنــذ ذلــك ايلــوم، تغــّر جمــرى حياتــه تماًمــا مــن اإلحبــاط 

واهلزيمــة إىل االنتصــار وانلجــاح.

الشــل اآلخــر مــن أشــاكل الســلوك الــي حيــذر منهــا تثنيــة 27 هــو الظلــم وعــدم 
ــا  ــك كثــرة يف جمتمعاتن ــن. واألمثلــة ىلع ذل اإلنصــاف، خاصــًة جتــاه الضعفــاء والعاجزي
املعــارصة، لكــن مجيــع تلـــك املمارســات، ال تصــل يف قدرتهــا ىلع جلــب لعنــة اهلل إىل 
ــًة يف  ــودل بعــد. فَمــْن أكــُر عجــًزا وأقــل حيل ــم ي ــٍل ل مســتوى اإلجهــاض املتعمــد لطفـ

ــه؟! ــاع عــن نفســه مــن طفــٍل يف بطــن أمــه، إن اكن وادلاه ال حيميان ادلف

ــا أنَّ انلاس انلاشـــطني يف حماربـــة اتلميز العنري والظلــم االجتمايع  ـً غريـــب حق
ــادون هــم أنفســهم  ــل وربمــا ين ــك بالفعــل - يتغـــاضون عــن اإلجهــاض ب - وهــم كذل
بممارســته! غريــٌب أيًضــا أنَّ بعــض انلـــاس الـــذين ال يفكـــرون ولو جمــرَّد اتلفكــر برفع 
أيديهــم لــرضب طفــل صغــر، ال جيــدون هــم أنفســـهم ذرًة مــن رمحــٍة يف أعماقهــم جتــاه 
طفــٍل أصغــر أو أضعــف وهــو يف بطــن أمــه! فبشــٍل مــا، يبــدو أنَّ اســتخدام لكمــة »جنني« 
ــا  ر ضمائــر انلــاس! لكــن تغيــر املصطلحــات ال يؤثــر مطلًق عوًضــا عــن »طفــل« خيــدِّ

ىلع طبيعــة هــذه املمارســة.

ــف  ــن؟!« إن موق ــات أطفاهل ــا األمه ــُل فيه ــٍة تقت ــي ألم ــاٍء ب ــم: »أي رج ــال أحده ق
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اهلل جتــاه اإلجهــاض، ال يؤثــر بــه اختــالف املصطلحــات. فــاهلل يصنــف األمــر ببســاطة 
ىلع أنــه »جريمــة قتــل«، ويتعامــل معهـــا وفــق هــذا املســتوى. وايلــوم، نــرى األمــة تلــو 
األمــة، يتعــرَّض املاليــني فيهــا لآلفــات واألمــراض بســبب اللعنــة الــي جيلبهــا اإلجهــاض 

عليهــم.

الشــل األخــر مــن أشــاكل اخلطايــا األخالقيــة الــواردة يف تثنيــة 27 هــو العالقــات 
اجلنســية املنحرفـــة. لألســف، فقـــد تشـــل عنــد بعــض املؤمنيـــن انطبــاٌع بــأن اجلنــس 
»جنــس« بشــل مــا، وأنــه يشء ال يمكن جتنبـــه بــل حيتــاج إىل تقديـــم اعتذار للــرب، إال 
أن الصــورة الــي يقدمهــا الكتــاب املقــدس عــن اجلنــس معاكســـة تماًمــا. اجلنــس جــزء 
س ومجيــل، ذللـــك وضـــع اهلل حــدوًدا صارمــة  مــن خطــة اخلالــق لإلنســان، وهــو مقــدَّ
حــول ممارســة اجلنــس، وذلــك حلمايتــه مــن اإلســاءة والتشـــويه. ونــرى هــذه احلــدود يف 

اللعنــات الــي أعلنهــا اهلل يف األعــداد 20-23 مــن تثنيــة 27.

واملمارســات املحظــورة هنــا تشــمل ممارســة اجلنــس مــع أشــخاص تربطهــم بنــا روابط 
ادلم أو النســب بدرجــة معينــة، باإلضافــة إىل أي شــل مــن أشــاكل ممارســة اجلنــس مــع 
ــاكل  ــع أش ــس كجمي ــق باجلن ــرى تتعل ــورات أخ ــدس حمظ ــاب املق ــات. ويف الكت احليوان

اللــواط والســحاق. يعلــن اهلل يف الويــني 22:18:

ٍة. إِنَُّه رِْجٌس.«
َ
رًا ُمَضاَجَعَة اْمرَأ

َ
»َوالَ تَُضاِجْع َذك

وتستخدم اللكمة »أرجاس« يف تثنية 12:18 لوصف ممارسات السحر والشعوذة أيًضا.

وايلــوم جنــد أن كثيـــًرا مـــن هــذه احلــدود الــي وُضعــت حلمايــة قدســية اجلنــس، 
تطــرح جانبًــا - وأحيانـًـا باســم املســيحية نفســها! إال أن احلجــج املبنيــة ىلع مبــادئ مثــل 
»أخالقيــات هــذه املرحلــة« أو »األخالقيــة اجلديــدة« )ويه أفــاكر جديــدة بــال شــك(، ال 
ــن  ــل اذلي ــرش. ف ــات الب ــم ترف ــي حتك ــة اهلل ال ــرِّ رشيع ــر أو أن تغ ــتطيع أن تؤث تس

ــة اهلل. ــات اجلنســية، يعرِّضــون أنفســهم للعن ينغمســون يف االحنراف
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وهنــاك داللــة هامـــة يف أنَّ قائمــة اخلطايــا الــي جتلــب لعنــة اهلل )تثنيــة 27( متبوعــٌة 
ــة 28(.  وكأن اهلل  ــان )تثني ــات العصي ــة ولعن ــرباكت الطاع ــة ل ــة الاكمل ــارشًة بالقائمـ مب
يقــول: »وقبــل أن تتخــذ قــراًرا بالطاعــة أو بالعصيــان، مــن األفضــل أن تلــي نظــرة ىلع 

انلتائــج .... وهــا أنــا أعلنهــا لــك!«
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ــن  ــر م ــود يف كث ــة يس ــن اخلطي ــر م ــوع آخ ــه ىلع ن ــن اهلل لعنت ــا 5:17 يعل يف إرمي
ــية: ــاط الكنس األوس

 : اَل الرَّبُّ
َ
َذا ق

َ
»هك

َساِن، 
ْ
ِي َيتَِّكُ َعَ اإِلن

َّ
ُعوٌن الرَُّجُل ال

ْ
"َمل

ُبُه".«
ْ
ل
َ
بََشَ ِذَراَعُه، َوَعِن الرَّبِّ َيِيُد ق

ْ
َيَْعُل ال َو

ــن  ــا م ــا مراثً ــد من ــا لك واح ــي أخذه ــة ال ــر إىل الطبيع ــا تش ــرش« هن ــة »الب ولكم
ــن  ــم يك ــة اهلل. ول ــدى وصي ــد أن تع ــًدا إال بع ــب آدم أح ــم ينج ــا األول آدم. فل جدن
دافعــه الرئيــي إىل ذلــك العصيــان أنــه اكن يتــوق إىل عمــل الــرش بــل أنــه اكن يتــوق إىل 

ــن اهلل. ــتقالل ع االس

ــزة                ــة املم ــل اآلديم، ويه العالم ــراد النس ــي لك أف ــها فـ ــة نفس ــذه الرغب ــل ه وتعم
ــ  »اجلســد« )بمعــى الطبيعــة الســاقطة، ويه لكمــة تقابــل لكمــة »البــرش« يف إرميــا 5:17(.  ل
ــاد ىلع  ــة دون االعتم ــر صاحل ــال ب ــة أعم ــد إىل ممارس ــى اجلس ــي، يس ــار ادلي ويف اإلط
نعمــة اهلل فــوق الطبيعيــة. ومهمــا اكنــت نوايــا اجلســد طيبــة، فــإن انلتيجــة انلهائيــة يه 

ــحق«. ــا ال »إس ــماعيل« دائًم »اس

أمــا الصفــة الــي يطلقهــا الكتــاب املقــدس باســتمرار ىلع اجلســد، فــيه أنــه »فاســد«. 
فمــع أن اجلســد يســتطيع أن ينتــج الكثــر مــن األشــياء اهلادفــة إىل اتلأثــر ىلع اذلهــن وىلع 
ــاج  ــٌف نلت ــني 1:6 وص ــاد. ويف عرباني ــوبها الفس ــياء يش ــك األش ــع تل ــواس، إال أنَّ مجي احل

الناموسية، اجلسدية، االرتداد
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مجيــع اجلهــود الــي يبذهلــا اجلســد: إنهــا »أعمــال ميتــة« يطابلنــا اهلل باتلوبــة عنهــا.

ــك يف  ــرى ذل ــا عــن نعمــة اهلل. ن ــا 5:17 ليــس غريبً إن الشــخص املوصــوف يف إرمي
ُبــُه.« فلــو لــم يعــرف الــرب مطلًقــا، ملــا أمكــن 

ْ
ل
َ
العبــارة األخــرة: »َوَعــِن الــرَّبِّ َيِيــُد ق

ــه العظيمــة،  ــرب نعمــة اهلل الفائقــة وقوت ــه شــخٌص اخت ــه. إن ــُد« عن ــه »َيِي القــول إن قلب
لكنــه يتحــول بعــد ذلــك يلتــل ىلع قدراتــه اذلاتيـــة الطبيعيــة. يكشــف ســلوكه عــن 
حقيقــة أن ثقتــه بمــا يســتطيع هــو أن يعملــه نلفســه أكــرب مــن ثقتـــه بمــا يســتطع اهلل أن 
يعملــه مــن أجلــه. وحقيقــة األمــر هنــا يه أن هــذا الشــخص »يــزدري« بــاهلل وبنعمتــه.

اللكمــات الــي تــي إرميــا 6:17، تصــف نتيجــة اللعنــة الــي جيلبهــا ذلــك اإلنســان 
ىلع نفســه:

َاِديَِة، 
ْ

َعْرَعِر ِف ال
ْ
»َويَُكوُن ِمْثَل ال

 ، َْيُ َوالَ يََرى إَِذا َجاَء الْ

يَِّة،  رَبِّ
ْ
َة ِف ال َرَّ بَْل يَْسُكُن الْ

ونٍَة.«
ُ
ْرًضا َسبَِخًة وََغْيَ َمْسك

َ
أ

ــاكنًا يف  ــه س ــد نفس ــة اهلل! جي ــت لعن ــاٍن حت ــن إنس ة ع ــربِّ ــورٍة مع ــن ص ــا م ــا هل في
ة«، أي األماكــن اجلافــة القاحلــة، ويف أرٍض »َســَبَخة«، أي شــديدة امللوحــة! لك مــا  »الــرَّ
ــٍة  ــع مــن حــوهل، لكــن بطريق ــأيت اخلــر ىلع اجلمي ــا ي ــٌم وموحــش. ربم ــه عقي ــط ب حيي
اغمضــٍة مــا، يتجــاوزه ذلــك اخلــر فــال يصيــب منــه شــيئًا! فكأنمــا هــو حمكــوٌم بالعقــم 

ــاط. واإلحب

وتعمــل لعنــة إرميــا 5:17-6 بالفعــل يف حيــاة أفــراٍد كثريــن، لكنهــا تنطبــق أيًضــا 
ىلع رشائــح أوســع. فــيه ســبب حقيــي - وإن اكن خفيًــا - للعقــم وعــدم اتلأثــر يف كثــر 
ــرة يف  ــة املؤث ــراكت الروحي ــم احل ــا معظ ـ ــارصة. أمَّ ــيحية املع ــة املس ــاط الكنيس ــن أوس م
اعلــم املســيحية، فيعــود رسُّ قوتهــا إلـــى العمــل اجلبــار فــوق الطبيــي نلعمــة اهلل وروحــه 

ــروح اهلل. ــوق لك يشء - ل ــٌة - ف ــخ مدين ــا ىلع اتلاري ــدوس. ويه يف تأثره الق
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مــع ذلــك، جنــد ايلـــوَم أنَّ كثــًرا مــن هــذه احلــراكت - وربمــا معظمهــا - لــم تعــد 
تــويل الكثــر مــن اتلأكيــد ىلع نعمــة اهلل وقــوة الــروح القــدس. لقــد رجعــوا إىل االتــكال 
ىلع جهودهــم اخلاصــة إلجنــاز أفضــل مــا يمكــن إجنــازه! إنهــم »يتلكــون ىلع اإلنســان«-
أي ىلع أنفســهم - و«جيعلــون البــرش )اجلســـد( ذراعهــم )أي قوتهــم(.« وباتلأكيــد »حــاد 
ل عــن اهلل« - وإن لــم يكــن ذلــك معلنًــا بوضــوح. ربمــا حققــوا ألنفســهم  قلبهــم وحتــوَّ
ــا، لكنهــم خــرسوا بذلــك بركــة اهلل. وعوًضــا عنهــا، جلبــوا ىلع  ــا وفكرًي ــا( دينيً )احرتاًم

أنفســهم ظــالم اللعنــة الــي أعلنهــا اهلل يف إرميــا 6-5:17.

إنَّ وضــع قــدرات البــرش يف مكـــان نعمــة اهلل هــو إعــالٌء ملــا هــو جســدي فــوق مــا 
هــو رويح. ويظهــر تأثــر ذلــك يف جمــاالٍت متنوعــة مثــل:

إعالء علم الالهوت فوق اإلعالن اإلليه؛

إعالء العليم العقيل فوق بناء الشخصية؛

إعالء علم انلفس فوق الميز الرويح؛

إعالء الخطيط والربمة فوق قيادة الروح القدس؛

إعالء الفصاحة فوق قوة الروح فوق الطبيعية؛

إعالء املنطق فوق السلوك باإليمان؛

إعالء انلاموس فوق املحبة.

مجيــع هــذه األخطــاء يه إظهــارات خمتلفــة خلطــأ أســايس واحــد: أن نضــع اإلنســان 
يف ماكنــٍة أعدهــا اهلل للــرب يســوع املســيح وحــده!

ــة. يف  ــس غالطي ــا يف كنائ ــى إىل عالجه ــس يس ــي اكن بول ــالة ال ــذه يه احلـ وه
ــس تلــك املشــلكة مــن جذورهــا إىل  ــداد 1-10، يكشــف بول ــث واألعـ األصحــاح اثلال

ــك: ــص ذلل ــي ُملخَّ ــا ي ــا.  وفيم ذروته
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ــر خدعــة  ــاره تأث يف العــدد 1، يكشــف بولــس عــن مصــدر تلــك املشــلكة باعتب
ــول: ــحرية«، فيق ــذة س ــًة«، أي »تعوي ــميها »ُرْقيَ ــيطانية يس ش

َمــاَم 
َ
ِيــَن أ

َّ
ْنُتــُم ال

َ
؟ أ َحــقِّ

ْ
اُكــْم َحــىَّ الَ تُْذِعُنــوا لِل

َ
بَِيــاُء، َمــْن َرق

ْ
غ

َ
َغالَِطيُّــوَن األ

ْ
َهــا ال يُّ

َ
»أ

وًبــا!«
ُ
َمِســيُح بَيَْنُكــْم َمْصل

ْ
ــْد ُرِســَم يَُســوُع ال

َ
ُعُيونُِكــْم ق

»مــن َســَحَر عقولكــم؟« - كمــا تقــول ترمجــات أخــرى. »مــن وضعكــم حتــت تأثــر 
ِحجــاب أو تعويــذة؟!« هكــذا يســأل بولــس مؤمــي غالطيــة.

هــذا اتلأثــر الشــيطاين مــن شــأنه أن حيجــَب املصــدر الوحيــد نلعمــة اهلل الاكفيــة، 
اذلي هــو يســوع املســيح املصلــوب.  فــإذا انقطــع شــعب اهلل عــن نعمتــه بهــذه الطريقــة، 
ــوا إىل ابلديــل اآلخــر الوحيــد: نظــام ديــي رشائــي  ــم عليهــم أن يتحول صــار مــن املحتَّ

)نامــويس(!  وهــذا يقودنــا إىل ســؤال بولــس اثلــاين:

رَبِ اإِليَماِن؟«
ْم ِبَ

َ
وَح أ َخْذُتُم الرُّ

َ
ْعَماِل انلَّاُموِس أ

َ
بِأ

َ
»…أ

ــرة  ــًرا لك ــية«. ونظ ــة يه »انلاموس ــذه احلال ــف ه ــتخدمة اعدًة لوص ــة املس واللكمـ
ــد.   ــر حتدي ــا بأك فه ــا أن نعرِّ ــدَّ نل ــة، ال ب ــر دقيق ــة غ ــة بطريق ــذه اللكم ــتخدام ه اس
ــرب  ــق ال ــي إىل حتقي ، يه الس

ً
ــني. أوال ــلوبني مرتابط ــية« بأس ــف »انلاموس ــن تعري ويمك

ــس(. ــع )انلوامي ــعائر والرشائ ــن الش ــة م ــق( جمموع ــظ )تطبي ــق حف ــن طري ــام اهلل ع أم

ويف رومية 20:3، يرفض بولس ذلك بطريقة حاسمة إذ يقول:

َِطيَِّة.« َة الْ
َ
نَّ بِانلَّاُموِس َمْعرِف

َ
َماَمُه. أل

َ
ُر أ ْعَماِل انلَّاُموِس ُكُّ ِذي َجَسٍد الَ يَترََبَّ

َ
نَُّه بِأ

َ
»أل

ــا  ــم؛ وم ــن املرتج ــة م ــوس« يه إضاف ــة »نام ــام اللكم ــف أم ــع أنَّ »أل« اتلعري والواقـ
ــا هــو: »ألنــه بأعمــال نامــوس )أي نامــوس مهمــا اكن( لكُّ ذي جســٍد  ـً يقــوهل بولــس حرفي
 هــو نامــوس مــوىس، لكن العبــارة تنطبــق أيًضــا –باملقدار 

ً
ر أمامــه.« املقصــود أوال ال يتــربَّ

نفســه - ىلع أيــة جمموعــٍة مــن الرشائــع ادلينيــة. فاهلــدف مــن الرشيعــة أو انلامــوس أن 



75

الناموسية، اجلسدية، االرتداد

يظهــَر نلــا أننــا خطــاة، لكنــه ال يملــك القــوة ىلع تغيرنــا.

ــايف  ــرِض أي رشٍط إض ــة ف ــا حماول ــية« ىلع أنه ــف »انلاموس ــن تعري ــك يمك كذل
تلحقيــق الــرب، عــدا مــا أعلنــه اهلل. وجنــد متطلبــات اهلل تلحقيــق الــرب يف روميــة 25-24:4:

ــَواِت.  ْم
َ
ــَن األ ــا ِم ــوَع َربََّن ــاَم يَُس

َ
ق
َ
ــْن أ ــُن بَِم ِيــَن نُْؤِم

َّ
ــا، ال َ ( نلَ ــربُّ »… َسُيْحَســُب )أي ال

ــا.« ْجــِل َترْبِيِرنَ
َ
ــَم أل قِي

ُ
ــا وَأ ْجــِل َخَطايَانَ

َ
ــْن أ ْســلَِم ِم

ُ
ِي أ

َّ
ال

هــذا هــو متطلــب اهلل البســيط والــاكيف يف وقــت واحــد لــي حنصــل ىلع الــرب، وهــو 
أن نســتأمن اهلل ىلع نفوســـنا مؤمنــني بأنــه فعــل أمريــن أساســيني من أجلنا: أســلم يســوع 
َســب أبــراًرا. 

ُ
إىل املــوت مــن أجــل مغفــرة خطايانــا، وأقــام يســوع مــن األمــوات لــي حن

واهلل ال يطالــب بأكــر مــن ذلــك ملنــح الــرب، وليــس ألحــٍد الســلطان بــأن يضيــف شــيئًا 
إىل متطلبــات اهلل. وبعــد أن نقبــل الــربَّ بهــذه الطريقــة، باإليمــان – تفيــض األعمــال ابلارة 
املناســبة مــن إيماننــا. أمــا إذا أضفنــا أيــة متطلبــات تلحقيــق ابلـــر، فلــن نلتــي مــع اهلل 
ىلع قاعــدة واحــدة، ولــن يتبــع ذلــك أعمــاٌل بــارة حقيقيــة. لك مـــا نســتطيع حتقيقــه هــو 
)أفضــَل مــا يمكــن إجنــازه( بمجهوداتنــا الشــخصية اجلســدية وال يشء أكــر مــن ذلــك.

وهذا يفرسِّ سؤال بولس اتلايل يف غالطية 3:3:

ََسِد؟« وَن اآلَن بِالْ
ُ
ل وِح تَُكمَّ ُتْم بِالرُّ

ْ
َبْعَدَما اْبَتَدأ

َ
»أ

واملصطلــح املتعــارف عليــه لوصــف هــذه احلالــة هــو »اجلســدية«، أي االتــكال ىلع 
طبيعتنــا اجلســدية. ويف غالطيــة 19:5-21، يذكــر بولــس حنــو مخســة عــرش عمــاًل يســميها 
»أعمــال اجلســد.« وليــس منهــا مـــا هــو صالــٌح أو مقبــوٌل دلى اهلل، إذ أن اجلســد اعجــٌز 
عــن إنتــاج أيِّ يشٍء يمكــن أن يقبلــه اهلل. ويلخــص بولــس ذلــك يف روميــة 8:8، فيقــول:

ْن يُْرُضوا اهللَ.«
َ
ََسِد الَ يَْسَتِطيُعوَن أ ِيَن ُهْم ِف الْ

َّ
ال

َ
»ف

أخًرا، يف غالطية 10:3، حيدد بولس انلتيجة احلتمية هلذا االحندار املستمر: إنه اللعنة!
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ْعَنٍة …«
َ
َْت ل ْعَماِل انلَّاُموِس ُهْم تَ

َ
ِيَن ُهْم ِمْن أ

َّ
نَّ َجِيَع ال

َ
»أل

وهكــذا حيلــل بولــس، بمنطــق الــروح القــدس، مشــلكة كنائــس غالطيــة، والــي يه 
أيًضا مشــلكة الكثر من كنائســنا املعارصة. تنشــأ املشــلكة من تأثر شــيطاين خادع يتســلل 
 انتباه شــعب اهلل عــن املصدر الوحيــد للنعمة اإلهلية: عن يســوع 

ً
ال إىل داخــل الكنيســة حمــوِّ

املســيح املصلــوب. ويصنِّــف بولــس ذلــك اتلأثــر باعتبــاره »ُرقْيــة« أو »تعويــذة ســحرية.«

ــدية  ــا إىل اجلس ــون حتًم ــطُّ املؤمن ــة، ينح ــدر انلعم ــن مص ــذا ع ــم هك وبانقطاعه
وانلاموســية. وانلتيجــة انلهائيــة ذللـــك االحنــدار هــو اللعنــة. وكنــا قــد بيَّنــا يف الفصــل 
الســادس مــن هــذا الكتــاب أنَّ الــُرىق واتلعاويــذ واللعنــات يه مــن األدوات األساســية يف 

ــة والشــعوذة. الِعراف

وهكذا يعـود العهـد اجلديـد فيؤكـد احلقَّ الوارد يف إرميا 5:17-6، فلنا يف غالطية 10-1:3 
أوىف وأوضح تعبر عن ذلك: »االتكال ىلع أعمال انلاموس )انلاموسية(« و»جعل اجلسد 
ذراع قوٍة نلا )اجلسدية(« وانلتيجة لعنة! حيث جيد شعب اهلل نفسه يف أرٍض قاحلٍة ماحلة.

 كثـرة. واغبًلـا مـا تكـون تلك األشـاكل 
ً

ويمكـن للجسـدية أن تتخـذ أشـاكال
واضحًة ومرفوضًة بالنسـبة للناس املتدينني. ومن أمثلتها املألوفة: املمارسـات اجلنسـية 
انلجسـة والسـلوكيات الالأخالقية، اللغة ابلذيئة، االنغماس الزائد يف الطعام والرشاب، 
الطموحـات الشـخصية املتهـورة، الغضـب غـر املسـيطر عليـه، وغـره مـن املشـاعر 
الرشيـرة. ومـا جيعـل انلاموسـية خطرًة بشـل خاص، هـو أنها قد تـروق لرجاٍل ونسـاٍء 
مثابرين مكرَّسـني ممن ال يقعون بسـهولة يف فــخ خطايا اجلسـد األكـر وضوًحا. لكن 
انلاموسـية يف نتيجتهـا انلهائيـة، مميتة كغرها مـن اخلطايا )األقل احرتاًما!( إنها سـالح 
ل لي حيرِف مسار مؤمنني يمكن أن يشلكوا تهديًدا خطًرا ىلع مملكته. الشـيطان املفضَّ

وبالنســبة يل شــخصيًا، ال أعتقــد أن حتليــل مشــلكة الغالطيــني يه جمــرَّد تمريــٍن يف 
علــم الالهــوت انلظــري. فــيه – ىلع العكــس مــن ذلــك تماًمــا - مشــلكة حقيقيــة مؤملــة 
ــة وبرتتيــب  ــوق طبيعي ــة ف ــورت الودردل، انضممــت، بطريق ــة ف ــا. اعم 1970 يف مدين أيًض
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ــا  ــد م ــع أح ــم يتوق ــة. ل ــات متنوع ــن خلفي ــدام م ــن اخل ــرة م ــة صغيـ ــيه، إىل جمموع إل
ســيحدث معنــا، ولــم يفهــم أحــد مــا يريــده اهلل منـــا. وال شـــكَّ يف أنَّ اهلل اكن ســيعلن نلا 
قصــده مــن تلــك املجموعــة باتلدريج لــو أننـــا واصلنا االتكـــال علـــى الروح القـــدس 

اذلي أنشــأ عالقتنــا، لكننــا لــم نســلك هــذا الطريــق.

ــة 3  ــراض غالطي ــدأت أع ــطنا، ب ــدور يف وس ــا اكن ي ــزِّ م ــن دون أن نم ــا، م ورسيًع
ــل  ــد، ب ــا بع ــدس فيم ــروح الق ــن ال ــع م ــا تنب ــا وأعمانل ــد قراراتن ــم تع ــا. ل ــى بينن تتف
ــلَّ  ــم نتخ ــا. ل ــي ابتكرناه ــم ال ــد واملفاهي ــن القواع ــٍم م ــاٍم حمك ــى ىلع نظ ــارت تُب ص
عــن اعرتافنــا بالــروح القــدس، لكــن بتلــك الطريقــة اتلـــي يعــرتف فيهــا رواد أحــد 
ــا قلياًل،  ـً املطاعــم بانلــاِدل )اجلرســون(! فــإذا شــعرنا بأننــا حنتاج إىل شـــيء، نســتدعيه وقت

ــا اخلــاص. ــا نتــل ىلع أســايلب وخطــٍط مــن ابتاكرن ــا معظــم الوقــت، فلكن أمَّ

أتذكــر ذلــك اآلن، فــأدرك أن عمــل الــروح القــدس اذلي بــدأ فينــا شــلَّ للشــيطان 
تهديــًدا خطــًرا. فلجــأ الشــيطان بــدوره إىل اتلكتيــك اذلي اكن قــد جنــح جناًحــا كبــًرا يف 
غالطيــة، ويف عــدٍد ال حُيــى مــن احلــاالت الــي تلــت ذلــك يف تاريــخ الكنيســة. واكن 
ــا،  ــا. ثانيً ــا وخدمتن ــز حياتن ــزع الصليــب مــن مرك ، ن

ً
ــني حاســمتني: أوال ــك يف خطوت ذل

جعلنــا نبعــد يســوع عــن ممارســاتنا وعالقاتنـــا، وهــو اذلي ينبــي أن يكــون »رأًســا فــوق 
لك يشء«. وهكــذا لــم يعــد نلــا إال أن ننحــدر نلكـــون جمـــرَّد منظمــة دينية أخــرى، تعمل 

ىلع مســتوى منطقنــا الطبيــي وقدراتنــا البرشيــة.

ــًة  ــل بداي ــا بالفع ــا بدأن ــة أنن ــو حقيق ــلكتنا ه ــي ملش ــبب الرئي ــة أن الس واملفارق
فــوق طبيعيــة، فاكلغالطيــني »بدأنــا بالــروح.« وإذا ابتدأنــا هكــذا، لــم يكــن مــن الســهل 
ل إىل جمــرَّد منظمــة دينيــة أخــرى تعمــل ىلع املســتوى الطبيــي وتأخــذ  واملريــح أن نتحــوَّ
ماكنهــا إىل جانــب عــدد ال حُيــى مـــن اجلمــااعت املماثلــة يف العالــم املســييح. فكمــا قال 

ــل باجلســد. بولــس ملؤمــي غالطيــة، ال يمكــن ملــن ابتــدأ بالــروح أن يكمِّ

ــا.   ــا ىلع حياتن ــي جلبناه ــة ال ــع اللعن ــه م ــا لوج ــنا وجًه ــا أنفس ــا وجدن ورساعن م
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ــخ الكنيســة:  ــة عــرب تاري ــا حلــاالٍت أخــرى مماثل ــة نموذًج ــارات تلــك اللعن ــت إظه واكن
اٍم واعدين قُطعــت عليهم  قت؛ كنـــائَس انقســمت وتشـــتتت؛ خــدَّ عالقــاٍت شــخصيٍة تمزَّ
الطريــق أو احنرفــوا عــن قصـــد اهلل؛ مؤمنـــني بــدأوا متحمســني إلـــى أن أصابهــم وبــأ 
ــا واحــًدا  ـً اإلحبــاط وخيبــة األمــل؛ وكثريــن تركـــوا اإليمـــان. ولــو أردنـــا أن نضــع عنوان
ــُد!« َمْج

ْ
ــْد َزاَل ال

َ
ــوَد … ق ــل 21:4: »َيابُ ــتخدم 1صموئي ــب أن نس ــا األنس ــه، فلربم ــذه لك هل

ولك نتــاج األنشـــطة ادلينيــة الــي لم يؤسســها الــروح القــدس وال يوجهها باســتمرار، 
صــٌة يف عربانيــني 1:6 يف عبــارة واحــدة »أعمــال ميتــة«. وعــالج ذلــك يف العدد نفســه:  ملخَّ
»اتلوبـــة«. وهــذا مـــا اختربتــه أنــا شــخصيًا، فلــم أســتطع أن ألــوم اآلخريــن، بــل اكن يلع 
أن أحتمــل مســؤويلة مــا تورطــت فيــه. وأكــر مــن أي يشء آخــر، أدركــت أنــي أحزنــت 

الــروح القــدس وأهملتــه.

ــا  ــد يل لك م ــر يل ويعي ــه يغف ــا بأن ــرب واثًق ــاي لل ــرتف خبطاي ــدت أنَّ يلعَّ أن أع وج
 مــي، 

ً
ــدال ــراًرا شــخصيًا ليــس بمقــدور إنســان آخــر أن يتخــذه ب ــك ق فقــدت. واكن ذل

 مــن آخريــن. لكــن إن تمكنــت مــن اكتشــاف طريــق 
ً

وليــس بمقــدوري أن أختــذه بــدال
ــروا ىلع  ــم أن يس ــوا حاجته ــن أدرك ــك اذلي ــٍذ ألوئل ــن حينئ ــر، فيمك ــود إىل اتلحري تق

ــز. ــت احلاج ــُت واخرتق ــها. ويف اعم 1983، تب ــق نفس الطري

ــوة.   ــد خط ــوًة بع ــا خط ــث عنه ــت أحب ــي كن ــق ال ــه الطري ــن يل اهلل برمحت أعل
ــوال  ــًة إىل الربكــة. ول ــة لدلخــول ثاني ــا للعبــور مــن حتــت اللعن ــاك درًب واكتشــفت أنَّ هن
ــا. فيــا مــن جتــد  ذلــك االكتشــاف، ملــا اكن تأيلــي هلــذا الكتــاب اذلي بــني يديــك ممكنً
ــي  ــوات ال ــاك رشٌح واٍف للخط ــك، هن ــه ل ــال اذلي وصفت ــل للح ــاٍل مماث ــك يف ح نفس

ــاب. ــذا الكت ــن ه ــث م ــم اثلال ــا يف القس ــاج إيله حتت

يف غالطيــة 6:1-9، يكشــف بولــس عــن بــاٍب آخــر يمكــن للعنــِة أن تتســلَّل منــه 
إىل شــعب اهلل: االرتــداد.

 
َ

َمِســيِح إىِل
ْ
ِي َدَعُكــْم بِنِْعَمــِة ال

َّ
يًعــا َعــِن ال ــَذا َسِ

َ
ــوَن هك

ُ
نَُّكــْم تَنَْتِقل

َ
ــُب أ َتَعجَّ

َ
 أ

ِّ
»إيِن
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ــوا 
ُ
ل ْن ُيَوِّ

َ
ــُدوَن أ ــْم َويُِري ــْوٌم يُْزِعُجونَُك

َ
ــُد ق ــُه يُوَج نَّ

َ
ــْيَ أ ــَر، َغ ــَو آَخ ــَس ُه يْ

َ
ــَر! ل ــل آَخ ِي

ْ
إِن

نَاُكــْم،  ْ ــَماءِ بَِغــْيِ َمــا بَشَّ ْو َمــالٌَك ِمــَن السَّ
َ
ــُن أ ْ نَاُكــْم نَ ْ َمِســيِح. َولِكــْن إِْن بَشَّ

ْ
ِيــَل ال

ْ
إِن

ُكــْم بَِغــْيِ َمــا  ُ َحــٌد يُبَشِّ
َ
يًْضــا: إِْن َكَن أ

َ
ــوُل اآلَن أ

ُ
ق
َ
َنــا أ

ْ
َمــا َســَبْقَنا َفُقل

َ
نَاثِيَمــا"! ك

َ
َيُكــْن "أ

ْ
ل
َ
ف

نَاثِيَمــا"!.«
َ
َيُكــْن "أ

ْ
ل
َ
ُتــْم، ف

ْ
بِل

َ
ق

ــقَّ  ــوه احل ــه يش ــيح، لكن ــادم للمس ــه كخ م نفس ــدِّ ــخًصا يق ــا ش ــس هن ــف بول يص
املركــزي لرســالة اإلجنيــل. ويعلــن بولــس أنَّ مثـــل ذلــك الشــخص إنمــا جيلــب لعنــًة ىلع 
نفســه. فاللكمــة »أناثيمــا« لكمــة يونانيـــة تصــف شـــيئًا من شــأنه أن يســتزنل غضــب اهلل؛ 

ــة اهلل ورفضــه انلهــايئ. ــا دلينون شــيئًا خاضًع

ــه  ــن اذلي قبلت ــق الُمعل ــن احل ــيًا م ــوًرا رئيس ــار( حم ــرب الس ــل )اخل ــن اإلجني ويتضم
ــي: ــا ي ــه بم ــن تلخيص ــال. ويمك ــرب لك األجي ــه ع ــكت ب ــة وتمس ــة العام الكنيس

يســـوع املســيح ذو اجلوهــر اإللــيه، هــو ابــن اهلل األزيل اذلي صــار إنســانًا عــن طريق 
الــوالدة العذراويــة. اعش ىلع األرض بــال خطيــة، ومــات ىلع الصليــب كذبيحــة كّفاريـــة 
مــن أجــل خطايــا البــرش، ودفــن وقــام ثانيــًة مــن القــرب باجلســد، ثــم صعــد إىل الســماء، 

وســيأيت أيًضــا بشــخصه إىل األرض يلديــن األحيــاء واألمــوات.

ولك مــن يتــوب عــن خطايــاه ويؤمــن يف ذبيحــة يســوع، حيصــل ىلع مغفــرة اخلطايــا 
واحليــاة األبديــة.

والبــدَّ أن نؤكــد ىلع أنَّ اإلجنيــل يرتكــز ىلع مــوت وقيامــة يســوع. يلخــص بولــس 
رســالة اإلجنيــل يف 1كورنثــوس 3:15-4 يف ثــالث حقائــق تارخييــة:

ــْوِم  َ ــاَم ِف الْ
َ
ــَن … ق ــِب … ُدفِ ُت

ُ
ك

ْ
ــَب ال ــا َحَس ــِل َخَطايَانَ ْج

َ
ــْن أ ــاَت ِم ــيَح َم َمِس

ْ
»… ال

ــِب.« ُت
ُ
ك

ْ
ــَب ال ــِث َحَس ِ اثلَّال

الســلطان األول اذلي يستشــهد بــه بولــس دعًمــا هلــذه احلقائــق هــو ســلطان »الكتب« 
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– ويف ذلــك الوقــت، اكن ذلــك يشــر إىل أســفار العهــد القديــم. وللمزيــد مــن تأييــد حقيقة 
القيامــة، يذهــب بولــس إلـــى ذكــر شــهود العيــان اذليــن رأوا يســوع بعــد قيامتــه مــن 
األمــوات. لكــن شــهادة أوئلــك تــأيت يف ادلرجــة اثلانيــة بعد شــهادة كتــب العهــد القديم.

بعــد ذلــك، ويف عبارتــني متتايلتــني، يشــدد بولــس ىلع أنَّ اإليمــان بقيامــة يســوع يف 
اجلســد رضوري جــًدا للخــالص:

يًْضــا إِيَمانُُكــْم … 
َ
ــٌة كَِراَزُتَنــا َوَباِطــٌل أ

َ
ــاَم، َفَباِطل

َ
ــْد ق

َ
َمِســيُح ق

ْ
ــْم يَُكــِن ال

َ
»إِْن ل

ْنُتــْم َبْعــُد ِف َخَطايَاُكــْم!«
َ
ــاَم، َفَباِطــٌل إِيَمانُُكــْم. أ

َ
ــْد ق

َ
َمِســيُح ق

ْ
ــْم يَُكــِن ال

َ
َوإِْن ل

)1كورنثوس 14:15، 17(

ويف 2تســالونيي 3:2، حيــذر بولــس مــن أنَّ نهايــة هــذا ادلهــر ستشــهد انتشــاًرا كبــًرا 
لالرتــداد عــن اإليمـــأن املســييح. وهنــاك أســباب قويــة لالعتقــاد بأننــا نعيــش اآلن يف 
فــرتة االرتــداد هــذه الــي ســبق الكتــاب وأشــار إيلهــا. فــي بعــض الطوائــف املســيحية 
الكبــرة، أعلــن الكثــر مــن القــادة ابلارزيــن جهــاًرا أنهــم يرفضــون اإليمــان باألســفار 
املقدســة، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بقيامـــة املســـيح باجلســد. ربمــا أنهــم ال يدركــون أن 

إعالنهــم عــدم اإليمــان هــذا هــو حبــد ذاتــه تتميــٌم للكتــب الــي يرفضونهــا!

ــقَّ  ــون ح ف ــن حيرِّ ــا: لك اذلي ــدرون ىلع تغيره ــة ال يق ــال، حقيق ــة ح ــاك، ىلع أي وهن
ــوا! ــم يتوب ــه – إن ل ــب اهلل ولعنت ــهم غض ــون ىلع أنفس ــل جيلب اإلجني
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ــدة  ــون ع ــاليخ - يتناول ــا وم ــّي وزكري ــم - ح ــد القدي ــاء يف العه ــة أنبي ــر ثالث آخ
مســائل اختــرب شــعب إرسائيــل بســببها لعنــاٍت مــن اهلل. وكأنَّ مهمــة هــؤالء األنبيــاء يه 
ــم  ــوىس، وأن يواجهوه ــوس م ــت نام ــم حت ــذ دخوهل ــني من ــخ اإلرسائيلي ــوا تاري ص أن يلخِّ

ــاٍت ناموســية حمــددة عليهــم. باألســباب الــي اســتدعت حلــول لعن

يف زكريا 1:5-4، يصف انليب رؤيا رآها حول لعنة اهلل اآلتية ىلع بيوت شعبه:

ــُت: 
ْ
»َفُعــْدُت َوَرَفْعــُت َعْيــَنَّ َوَنَظــْرُت َوإَِذا بـِـَدْرٍج َطائـِـٍر. َفَقــاَل ِل: "َمــاَذا تَــَرى؟" َفُقل

ــِذهِ ِهَ  ــاَل ِل: "ه ُرٍع". َفَق
ْ
ذ
َ
ــَشُ أ ــُه َع وَن ِذَراًع، َوَعْرُض ــْشُ ُ ِع

ُ
ــوهل ــًرا، ُط ِ ــا َطائ َرى َدرًْج

َ
 أ

ِّ
"إيِن

نَّ ُكَّ َســارِق ُيَبــاُد ِمــْن ُهَنــا ِبََســبَِها، َوُكَّ َحالـِـٍف 
َ
ْرِض. أل

َ
َارَِجــُة َعَ وَْجــِه ُكِّ األ

ْ
ْعَنــُة ال

َّ
الل

ــارِِق َوَبْيــَت  ُُنــوِد، َفَتْدُخــُل َبْيــَت السَّ ْخرُِجَهــا، َيُقــوُل َربُّ الْ
ُ
 أ

ِّ
ُيَبــاُد ِمــْن ُهَنــاَك ِبََســبَِها. إيِن

ــِه َمــَع َخَشــبِِه وَِحَجاَرتـِـِه"«. ــِه َوُتْفنِي َالـِـِف بِاْســِي ُزوًرا، َوتَبِيــُت ِف َوَســِط بَيْتِ
ْ

ال

اللعنـــة الــي يصورهــا زكريــا تدخــل بيــت لك مــن يوجــد مذنبًــا خبطيتــني حمددتــني: 
الرسقــة وشـــهادة الــزور. فـــإذا دخلــت هــذه اللعنــة بيتًــا، مكثت هنــاك حى تدمــر ابليت 

لكــه خبشــبه وحجارتــه.

ــا  ــمحنا هل ــة، إذا س ــا اللعن ــل به ــي تعم ــة ال ــا للكيفي ة تماًم ــربِّ ــورة مع ــذه صـ ه
بادلخــول إىل حياتنــا. وال نســتطيع أن نضــع حــدوًدا خنتارهــا حنــن وحنــدد فيهــا اجلوانــب 
الــي ســتتأثر باللعنــة دون غرهــا. فــإذا لــم نتــب ونطلــب رمحــة اهلل مــن أجــل حتريرنــا، 

ــة ابليــت لكــه. ــة ســتدمر يف انلهاي ــإن اللعن ف

السرقة، شهادة الزور، سلب اهلل
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ــارصة،  ــا املع ــزور( يف جمتمعاتن ــهادة ال ــة وش ــني )الرسق ــني اخلطيت ــي هات إن تفّشـ
يمكــن قياســه مــن خــالل إحصائيــات بســيطة. فالرسقــة منتــرشة يف الواليــات املتحــدة 
ايلــوم بشــل هائــل حــى أن 10% تقريبًــا مــن أثمــان بضائــع املحــالت تعــود إىل تكايلــف 
اتلأمــني ضــد الرسقــة. هــذا واحــٌد مــن أســباب اتلضخــم الــي ال تُعلن كثــًرا! مــن جانب 
آخــر، تســلب شــهادة الــزور مليــارات ادلوالرات لك اعم مــن دائــرة الرضيبــة يف الواليــات 
املتحــدة، وذلــك مــن خــالل الرضائــب املســرتدة بنــاًء ىلع شــهادات ووثائــق مــزورة. وأظــنُّ 
أن األمانــة اتلامــة يف هــذا الصــدد، مــن شــأنها أن ختلِّــص املزانيــة العامــة مــن لك عجــز!

بنـاًء ىلع رؤيــا زكريا، فـإن اللعنة الي تنشـأ عن خطيي الرسقة وشـهادة الزور، ال 
تؤثـر فقط ىلع مقرتفها، بل ىلع بيته لكـه. واللكمة »بيت« يف لغة الكتاب القدس العربية، 
ال تشـر إىل ابلناء املادي للبيت فحسـب، لكنها تشـمل أيًضا انلاس اذلين يعيشـون فيه 
– العائلـة بأرسهـا. هاتان اخلطيئتان واللعنة الي جتلبانهـا - ىلع العكس مما يبدو للوهلة 
األوىل - سـاهمت مًعا يف تدمر »احلياة العائلية«. بل إن »احلياة العائلية« صارت مشـهًدا 
نـادًرا هـذه األيام. أمـا اتلأثر انلهـايئ للعنِة الرسقة وشـهادة الـزور، فسـيكون مماثاًل ملا 
يف ادَلرج اذلي شـاهده زكريـا يف رؤيـاه: إبـادة أمـم، بل وربمـا فناء حضـارات بأكملها!

م صــورًة مماثلة للوبــأ اذلي اكن يفتك بأرواح شــعبه: واكن انلــيب حــّي قبل ذلك قــد قدَّ

ــَراٌب؟  ــُت َخ َْي ــاةِ، َوهــَذا الْ ُمَغشَّ
ْ
ــُم ال ُنوا ِف ُبُيوتُِك

ُ
ــك ْن تَْس

َ
ــْم أ ْنُت

َ
ُكــْم أ

َ
ــُت ل

ْ
َوق

ْ
ــِل ال »َه

ــْم  ُت
ْ
ل ــيًا َوَدخَّ ثِ

َ
ــْم ك ــْم. َزرَْعُت ــْم َعَ ُطُرقُِك َبُك

ْ
ل
َ
ــوا ق

ُ
ــوِد: اْجَعل ُُن ــاَل َربُّ الْ

َ
ــَذا ق

َ
هك

َ
َواآلَن ف

وَن. َواآلِخــُذ 
ُ
ــأ

َ
ُبــوَن َوالَ تـَـْرُووَن. تَْكتَُســوَن َوالَ تَْدف ــَبِع. تَْشَ  الشَّ

َ
يـْـَس إىِل

َ
ــوَن َول

ُ
ل

ُ
ك

ْ
. تَأ

ً
لِيــال

َ
ق

ْجــَرةً لِِكيــٍس َمْنُقــوٍب.« )حــّي 6-4:1(.
ُ
ُخــُذ أ

ْ
ْجــَرةً يَأ

ُ
أ

ويمكــن تلخيــص هــذه اللعنــة الــي يصفها حــّي بعبــارة واحــدة: »عــدم االكتفاء«. 
حبســب الظاهر، اكن دلى اإلســـرائيليني كـــل يش يريدونه لســدِّ حاجاتهم املادية األساسية. 
لكــن لســبب مــا لــم يفهمــوه، اكنــوا يعيشــون حالــًة مــن الَعــَوز املســتمر. ورأى اهلل أن 
ــة الــي تســتنفذ خراتهــم يه لعنــة  ــا يعلــن هلــم أنَّ تلــك القــوة اخلفي يرســل إيلهــم نبيً
مــوا اهتماماتهــم األنانيــة اخلاصــة ىلع احتياجــات بيــت اهلل. جلبوهــا ىلع أنفســهم، إذ قدَّ
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ومــا أكــر الشــعوب الــي تعاين مــن حاٍل مماثــل هــذه األيــام.  معظم انلاس يكســبون 
لــه آباؤهــم أو أجدادهــم. لكــن، وبينمــا تمتعــت األجيــال الســابقة  أكــر بكثــر ممــا حصَّ
بــيء مــن االكتفــاء واألمــان، جنــد أنَّ هــذا اجليــل احلــارض موبــوء برغبــٍة ملحــٍة ال جتــد 
الشــبع أبــًدا. يف بعــض تلــك األمــم، وصل حــدُّ املديونيــة إىل ما لم يشــهده اتلاريخ مــن قبل.

ــي  ــم ال ــع اتّله ــه جيم ــا، فإن ــوع حديثن ــة موض ــاء اثلالث ــر األنبي ــاليخ، آخ ــا م أّم
أعلنهــا زكريــا وحــّي مــن قبــل. وهــو يتهــم شــعبه، ال بمجــرَّد أن هلــم موقًفــا خاطئـًـا مــن 
ــه! ــلب اهلل نفس ــل س ــرش، ب ــة الب ــاكهلا: ال رسق ــر أش ــة بأخط ــم بالرسق ــل يتهمه اهلل، ب

َساُن اهللَ؟
ْ
ُب اإِلن

ُ
يَْسل

َ
»أ

ْبُتُموِن.
َ
إِنَُّكْم َسل

َ
ف

ْبَناَك؟
َ
ُتْم: بَِم َسل

ْ
َفُقل

ُعُشورِ َوالَّْقِدَمِة.
ْ
ِف ال

ْعًنا
َ
ِعْنُتْم ل

ُ
ْد ل

َ
ق

َها.« )ماليخ 9-8:3(
ُّ
ُة ُك مَّ

ُ
ْنُتْم َساِلُوَن، هِذهِ األ

َ
َوإِيَّاَي أ

يكشف هذا املقطع عن مبدأ حيكم تعامالت اهلل يف لك عٍر وجيل، إذ أنَّ اهلل حيتفظ 
بسجالٍت ملـا يقدمه هل شعبه!  قبل أكر من ألف سنة من تاريخ هذا انلص، اكن اهلل قد أمر 
أن يفـرز شـعبه هل أول ُعرٍش من لك ما يدخلهم من نقـوٍد أو غرها. واكن ذلك من العالمات 
اهلامـة يف عالقـة عهدهم مـع اهلل، وعـدم الطاعة يف ذلك املجـال اكن بمثابة خـرٍق للعهد.

وهــا هــو اهلل يقــدم ســجل حســابه مــن خــالل مــاليخ. وبســبب لك مــا احتفــظ بــه 
ــك  ــة. وأشــار إىل أن ذل شــعبه مــن مــال وغــالل خمالفــني انلامــوس، اتهمهــم اهلل بالرسق
اذلي أدَّى إىل حلــول لعنــٍة ُمبيــدة ىلع الشــعب لكــه وىلع لك جانــٍب مــن جوانــب حياتهــم.

ــن اهلل  ــايل، يعل ــدد اتل ــي الع ــلبية. ف ــة الس ــذه احلال ــد ه ــف عن ــن اهلل ال يق لك
ــة: ــل إىل الربك ــة ويدخ ــذه اللعن ــن ه ــرج م ــف خي ــعبه كي لش

ــاَل َربُّ 
َ
ــَذا، ق ــوِن بِه ُب ــاٌم، وََجرِّ ــِت َطَع ــوَن ِف بَيْ

ُ
ــِة ِلَك َْزنَ  الْ

َ
ُعُشــورِ إىِل

ْ
ــوا َجِيــَع ال »َهاتُ
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ــىَّ الَ  ــًة َح
َ
ــْم بََرك ْيُك

َ
ــُض َعل فِي

َ
ــَماَواِت، وَأ ــَوى السَّ

ُ
ــْم ك ُك

َ
ــُح ل َت

ْ
ف
َ
ــُت الَ أ ْن

ُ
ــوِد، إِْن ك ُُن الْ

ــاليخ 10:3( ــَع.« )م تُوَس

لالنتقــال مــن حتــت اللعنــة إىل مــلء الربكــة، يطلــب اهلل أمريــن مــن شــعبه: اتلوبــة 
ــت  ــواء اكن ــني، س ــن املتطلب ــر ىلع هذي ــرأ تغي ــة، ال يط ــة رسق ــلوب. يف لك حال ورد املس

الرسقــة مــن انلــاس أو مــن اهلل.

ًدا، كمـــا يف العهــد القديــم، يطالب  ــا حمــدَّ ـً يف العهــد اجلديــد، لـــم يؤســس اهلل ناموس
ــع  ــالل الرشائ ــن خ ــل م ــة ال يعم ــد انلعم ــي. عه ــم ال ــر دخله ــرز عشـ ــعبه بف ــه ش في
املفروضــة مــن خــارج، بــل برشائــع يكتبهــا الــروح القــدس يف قلــوب املؤمنــني. ويــويص 

ــاًل: ــوس 7:9 قائ ــس املؤمنــني يف 2كورنث بول

ُمْعِطــَي 
ْ
نَّ ال

َ
وِ اْضِطــَراٍر. أل

َ
يْــَس َعــْن ُحــْزٍن أ

َ
بـِـِه، ل

ْ
َمــا َيْنــوِي بَِقل

َ
»ُكُّ َواِحــٍد )يعطــي( ك

ــُه اهللُ.« وَر ُيِبُّ َمــْرُ
ْ
ال

وهنــاك يشء واحــٌد مؤكــد: الــروح القــدس لــن يدفــع مؤمنًا مــا إىل أن يكــون خبياًل! 
يصــي داود فـــي مزمــور 12:51 أن يعضــده اهلل بــروٍح »ســي« )حبســب اللغــة األصليــة(. 
ــم يف  ــو األعظ ــه ه ــخاء. اهلل نفس ــرم والس ــدس الك ــروح الق ــزة لل ــات املم ــن الصف فم
ــه الســي. ــه يف عطائ العطــاء، وعندمــا يتحــرك روحــه يف قلــوب شــعبه، ســيجعلهم مثل

ــًرا املؤمنــني  ويف عربانيــني 6:8، يقــارن الاكتــب بــني العهديــن القديــم واجلديــد ومذكِّ
بأنهــم دخلــوا يف »عهــٍد أعظــم وقــد تثبَّــت ىلع مواعيــد أفضــل.« فمــن غــر املعقــول أن 
انلــاس اذليــن يتمتعــون بهــذا العهــد األفضــل يمكــن أن يكونــوا أقــل ســخاًء يف العطــاء 
هلل مــن أوئلــك اذلي اعشــوا يف ظــل عهــٍد أقــلِّ شـــأنًا! فــإذا اكن انلــاس حتــت انلامــوس 
ــًرا - كيــف يمكــن للمؤمنــني حتــت انلعمــة أن  ــا كث يدفعــون عشــورهم - وأكــر منه
يــربروا عطاءهــم األقــل مــن ذلــك؟ إن معايــر انلعمــة أىلع ال أدىن مــن معايــر انلامــوس.

عــرب كـــل العصــور، هنــاك مبــدأ أســايس ثابــت لــم يتغــر: الشــحُّ وابلخــل جتــاه اهلل 
ــا الســخاء فيطلــق براكتــه. جيلــب لعنــة، أمَّ
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الــرباكت واللعنـــات يه جــزء مــن اعلــٍم رويح خــي متَّســع يؤثــر ىلع حيــاة لك واحــٍد 
منــا. مــن العوامــل املركزيـــة اهلامــة يف ذلــك العالــم اعمل الســلطان. ومــن دون اســتيعاب 

مبــادئ الســلطان، مــن املســتحيل أن نفهــم اعلــم الــروح أو أن نعمــل بفعايلــة فيــه.

ــاكل الســلطة  ــد أش ــا، ض ــم لكــه تقريبً ــملت العال ــورة، ش ــن ث ــرن العرشي ــهد الق ش
ــا ابُلــى  الــي اكن اإلنســان قــد اعــرتف فيهـــا بشــل اعم منــذ أكــر مــن ألــف ســنة. أمَّ
االجتماعيــة الرئيســية الــي تأثــرت بذلــك فمنهــا العائلــة والكنيســة والفــروع املختلفــة 

للحكومــات.

ــذه،  ــلطة ه ــاكل الس ــت أش ت أو أبطل ــرَّ ــورة غ ــذه اثل ــا أن ه ـً ــاس اغبل ــرتض انل يف
لكــن األمــر ليــس كذلــك. إن املبــادئ الــي حتكــم ممارســة الســلطان يه موضوعيــة 

ــة. ــون اجلاذبي ــة كقان وكوني

ــذة  ــز مــن ناف ــة، وأن يقف ــون اجلاذبي ــا يقــرر ذو املوقــف املتمــرد أن يرفــض قان ربم
ــه،  ــي صالحيت ــره أو يل ــم يغ ــون ل ــه للقان ــن رفض ــاين. لك ــد املب ــارش ألح ــق الع الطاب
ــا حتفــه ىلع الرصيــف. هــذا ينطبــق ىلع القوانــني الــي حتكــم ممارســة  وسيســقط مالقيً
الســلطان. قــد يتجاهــل انلــاس هــذه القوانــني وقــد يرفضونهــا، لكــن مســار حياتهــم 

ــك أم ال. ــروا بذل ــواء أق ــا، س ــا به ــيظلُّ مرتبًط س

يف هــذه الكــون الشـــاسع، هنــاك مصــدر فائــق للســلطان: اهلل اخلالــق. وال يمــارس 
اهلل ســلطانه بصــورة مباشـــرة اغبًلــا، لكنــه ينتــدب آخريــن حســب مشــيئته ويمنحهــم 

ذوو السلطان



86

الربكة أو اللعنة

ســلطانه. بعــد أن قــام يســوع مــن األمــوات، قــال تلالميــذه:

ْرِض.«  )مى 18:28(
َ
َماءِ َوَعَ األ َطاٍن ِف السَّ

ْ
َّ ُكُّ ُسل »ُدفَِع إِلَ

فمنــذ ذلــك الوقــت، وضــع اهلل لك الســلطان يف يــدي يســوع. لكــن يســوع انتــدب 
بــدوره آخريــن يلعطيهــم الســلطان اذلي أخــذه مــن اآلب.

فيمكــن تشــبيه الســـلطان عــرب الكــون حببــل شــديد املتانــة يــزنل مــن عنــد اهلل 
اآلب إىل يســوع. ويف يــدي يســـوع، يتفــرع احلبــل إىل عــدد ال حيــى مــن احلبــال األصغر 
ــن  ــة م ــن خمتلف ــوع يف أماك ــم يس ــة( عيَّنه ــرش ومالئك ــخاص )ب ــل إىل أش ــي تص ال

الكــون.

ــخص ذي  ــارة إىل ش ــدس لإلش ــاب املق ــتخدمها الكت ــي يس ــات اتلـ ــن املصطلح وم
ــال:  ــبيل املث ــوس 3:11، ىلع س ــس يف 1كورنث ــب بول ــرأس«. يكت : »ال ــنيَّ ــلطان ُمع س

ــَو  ةِ َفُه
َ
ــْرأ َم

ْ
ُس ال

ْ
ــا َرأ مَّ

َ
ــيُح، وَأ َمِس

ْ
ــَو ال ــل ُه َس ُكِّ رَُج

ْ
نَّ َرأ

َ
ــوا أ ُم

َ
ْن َتْعل

َ
ــُد أ رِي

ُ
ــْن أ »َولِك

ــَو اهللُ.« ــيِح ُه َمِس
ْ
ُس ال

ْ
ــُل، َوَرأ الرَُّج

يصــور بولــس؛ باســتخدامه فكــرة الرئاســة، »حبــاًل« مــن الســلطان يصــدر مــن عند 
 إىل املســـيح ومنــه إىل الرجــل اذلي يمــارس دور الــزوج واألب يف اعئلــٍة ما. 

ً
اهلل اآلب نــازال

فمــن مــزات هــذه العالقــة أن الرجــل هــو صاحــب الســلطان يف بيتــه.

ــال الرئيــي لشــخٍص  ــزوج أو األب هــو املث ــة، ال ــات االجتماعي إًذا يف جمــال العالق
ــرتف  ــخاص املع ــن األش ــر م ــر آخ ــدد كب ــاك ع ــلطان. وهن ــارس الس ــيح يلم ــه املس عيَّن
بــأن هلــم حــق ممارســة الســلطة أو الســلطان: احلاكــم ىلع شــعبه، القائــد العســكري ىلع 

ــته. ــاء كنيس ــرايع ىلع أعض ــذه، وال ــم ىلع تالمي ــوده، املعلِّ جن

ا أشــاكل الســلطان األخــرى فخاضعــة للمحدودية  اهلل وحــده هل الســـلطان املطلــق، أمَّ
مــن عــدة وجــوه. فالســلطان املنتــدب هل فاعليــة ضمــن نطــاق حمــدد.  فســلطان احلاكــم 
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مثــاًل، اغبًلــا مــا يكــون حمــدوًدا بقوانــني ابلـــالد وال تمتــد لتشــمل انلــوايح »اخلاصــة« 
حبيــاة املواطنــني اخلاضعــني هل. أمــا ســلطان األب علـــى اعئلتــه، فــال يســمح هل أن ينتهــك 
قوانــني ادلولــة. وللمعلــم ســلطان ىلع تالميــذه فقــط داخــل نطــاق املدرســة ومــا يتعلــق 
بهــا. وللــرايع ســلطان ىلع األعضــاء فقــط يف أمــور حمكومــة بطبيعــة وشــل ادليانــة الــي 

قبلهــا أوئلــك األعضــاء.

لك األمثلــة اتلـــي ذكرناهــا اعمــة. وللمزيــد مــن ادلقــة، حنتــاج بالــرضورة إىل إضافــة 
ــاكل  ــا أش ــل فيه ــاالت تتداخ ــاك ح ــا أن هن ــدات. كم ــرشوط واتلحدي ــن ال ــر م الكث
الســلطان، ممــا قــد يــؤدي إىل صـــراع مــا. إال أنَّ األمثلــة الســابقة اكفيــة ىلع أيــة حــال 

ــلطان. ــة الس ــم ممارس ــي حتك ــية ال ــادئ األساس ــد املب تلحدي

ــد  ــا. وق ــى تلقائيً ــا تُل ــلطة، فإنه ــتخدام الس ــاء اس ــا يُس ــه عندم ــرتض اعدًة أن يُف
ــك يف  ــس كذل ــر لي ــن األم ــة، لك ــاالت املتطرف ــض احل ــا يف بع ــذا صحيًح ــون ه يك
العــادة. الســلطة، بشــل مــا، رضورة أساســية يف أي شــل مــن أشــاكل احليــاة االجتماعيــة.  
قــد تــؤدي الســلطة إذا أيسء اســتخدامها إىل صعوبــات كثــرة، لكنهــا مــع ذلــك أفضــل 
مــن ابلديــل اذلي هــو »الفوضويــة«، أكان ذلــك بالغيـــاب الاكمــل للحكومــة أو بالعنــف 

ــوىض. ــاكل الف ــن أش ــٍل م ــأي ش ــني أو ب ــط والقوان ــاب الضواب ــيايس وغي الس

يف كثــر مــن اتلجمعــات الســاكنية هــذه األيــام، يتنفــس انلــاس هــواًء شــديد اتللوث 
إىل حــدِّ اخلطــورة ىلع صحــة انلــاس. لكــن اهلل ال يزيــل اهلــواء مــن تلــك املنطقــة هلــذا 
الســبب! فحــى اهلــواء امللــوّث أفضـــل مــن عــدم وجــوده. وكذلــك فــإن الســلطة الُمســاء 

اســتخدامها أفضــل بكثــر مــن الفــوىض.

ــك  ــني ذلل ــك اخلاضع ــارك أوئل ــأن يب ــلطانه ب ــارس س ــخص أن يم ــن ألي ش ويمك
الســلطان. يســـجل نلــا تكويــن 27 االهتمـــام الكبــر اذلي أظهــره لكٌّ من يعقوب وعيســو 
بنــوال بركـــة أبيهــم إســـحق. ولــم يكــن اهتمامهمــا بذلــك اهتماًمــا عشــوائيًا، حيــث أن 
تاريــخ نســل لكٍّ منهمــا حتــدد منــذ ذلـــك احلــني مــن خــالل اللكمــات الــي نطــق بهــا 
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إســحق مــن جهتهــم. وال يُعتــرب إســحق اســتثناًء، بــل ىلع العكــس، إذ أن بركــة األب يف 
الكتــاب املقــدس لكــه تعتــرب يف املرتبــة اثلانيــة بعــد بركــة اهلل نفســه.

ــن  ــة ع ــل الربك ــن فص ــا. ال يمك ــة أيًض ــلطان اللعن ــن س ــة يتضم ــلطان الربكـ وسـ
اللعنــة، كمــا ال يمكــن فصــل احلــرارة عــن الــربودة أو الليــل عــن انلهــار. وهــذا يعــي 
أن األشــخاص ذوي الســلطان، هلــم أن يمارســـوا ســلطانهم هــذا بإحــدى طريقتــني: إّمــا 
ــة هــو نفســه اذلي جيعــل  ال ــة وفعَّ ــة. فالســلطان اذلي جيعــل الربكــة اعمل ــة أو للعن للربك

ــة باملقــدار نفســه. ال ــة وفعَّ ــة اعمل اللعن

مــن األمثلــة املثــرة ىلع ذلــك مــا جنــده يف اعئلــة يعقــوب، حيــث حيدثنــا تكويــن 31 
ا أرض خــاهل البــان فيمــا  أنَّ يعقــوب وزوجتيــه وجاريتيـــه وبنيــه األحــد عــرش، اغدروا رسًّ
بــني انلهريــن بعــد أن عــزم يعقــوب ىلع العــودة إىل أرض كنعــان.  لكــن البــان، مــع مجــٍع 
ٌة اتهــم فيها  مــن أقاربــه، طــارد يعقــوب وأدركــه عنــد جبــال جلعــاد.  واكنــت بينهمــا مشــادَّ
ــت تســتخدم  ــه« الــي اكن ــم )ويه أصنامــه أو »آهلت ــة الرتافي ــاُن نســيبه يعقــوب برسق الب

لكشــف الطالــع ويفــرتض بهــا أن »حتــي« ابليــت مــن القــوى الرشيــرة(.

ولــم يكــن يعقــوب يعلــم أن زوجتــه األقــرب إيلــه واألحــب إىل قلبــه، راحيــل، يه 
الــي أخــذت األصنــام دون علــم أحــد. فمــا اكن مــن يعقــوب إال أن واجــه اتهامــات البان 
بغضــب متحديـًـا البــان أن يفتــش متاعــه ومتــاع مــن معــه. ثــم قــال - مؤكــًدا ىلع براءتــه 

- لكمــاٍت اكنــت بمثابــة لعنــة:

ُِد آلَِهَتَك َمَعُه الَ يَِعيُش.«  )تكوين 32:31(
َ

ِي ت
َّ

»اَل

ــل  ــه، إال أن راحي ــن مع ــوب وم ــات يعق ــع مقتني ــش مجي ــاًل بتفتي ــان فع ــام الب وق
مًة  جنحــت بإخفــاء األصنــام. ومــع ذلــك، فــإن اللعنــة الــي نطــق بهــا يعقــوب اكنــت مدعَّ
بســلطان الــزوج. اكنــت لكماتــه بمثابــة حكــٍم باملــوت ىلع الشــخص اذلي رسق األصنــام. 
ًهــا ضـــد راحيــل، لــم يمنــع اللعنــة مــن أن  وكــون يعقــوب ال يعــرف أنَّ كالمــه اكن موجَّ



89

ذوو السلطان

تأخــذ جمراهــا.  فبعــد فــرتة قصــرة، وبينمــا اكنــت تنجــب ودلهــا اثلــاين، ماتــت راحيــل 
ــا للربكــة أو للعنــة! يف املخــاض )انظــر تكويــن 16:35-19(. هــذا هــو ســلطان الــزوج؛ إمَّ

ــت  ــد دخل ــه، ق ــة املزيف ــك اآلهل ــا تلل ــل حبمله ــا أنَّ راحي ــف هن ــدَّ أن نضي وال ب
جمــال عبــادة األوثــان والســحر. وبيدهــا ختلــت عــن محايــة اهلل وعرَّضــت نفســها للّعنــِة 
الــي تــأيت بســبب العالقــة بالســحر. هــذا مثــال واضــح يبــنيِّ أن القوانــني الــي حتكــم 
الربكــة واللعنــة حقيقيــة وموضوعيــة - يف نطاقهــا - بمقــدار حقيقــة وموضوعيــة قانــون 
اجلاذبيــة. فتلــك القوانــني تعمــل دائًمــا، ســواَء أقــرَّ انلــاس بهــا وأدركوهــا أو لــم يفعلــوا.

ــة لك  ــًدا«، أي أن هوي ــًدا واح ــة »جس ــزوج والزوج ــح ال ــزواج، يصب ــة اهلل لل يف خط
نــا وحــدًة جديــدة. وىلع هــذا األســاس، مــن الطبيــي  منهمــا تندمــج يف هويـــة اآلخــر يلكوِّ
أن يشــارك الــزوج زوجتــه يف الســلطان ىلع أوالدهمــا. فــإذا لــم يفعــل الــزوج ذلــك، يصبــح 

متســلًِّطا مســتبًدا.

إال أنَّ املألــوف ايلــوم هــو أن يذهــب الــزوج إىل نقيــض ذلــك تماًمــا، فينكــر 
مســؤويلاته جتــاه زوجتــه وأوالده، أو ربمــا يهجرهــم تماًمــا. يف مثــل تلــك الظــروف، تـُـرتك 
ــان  ــك احلمــل اذلي اكن ينبــي أن يشــارك الطرف الزوجــة تلحمــل ىلع اعتقهــا وحدهــا ذل
ــها.  ــن أساس ــة م ــة العائل ــار بُني ــًرا يه انهي ــرر كث ــا تتك ــي نراه ــة ال ــه. وانلتيج ل بتحمُّ
لكــن اتلقديــر لكــه للزوجــات املؤمنــات اللــوايت جيــدن أنفســهن يف مثــل تلــك الظــروف، 
فينجحــن يف حتمــل العــبء اإلضــايف املوكــول إيلهــن، وذلــك باإليمــان والصــالة واالتكال 

ــة اهلل. ىلع نعم

ــه ضــد راحيل.  يف حادثــة يعقــوب وراحيــل، لـــم يــدرك يعقــوب أن مــا نطــق بــه موجَّ
لكــن يف جمتمعاتنــا املعــارصة هــذه يكــر أن يوجــه الــزوج، عــن علــٍم وقصــد، لكمــاٍت 

ــرة ضــد زوجتــه، فيمــا يــي مثــال نمــوذيج. ٍة مدمِّ ُمــرَّ

ناديــة، الــي لــم تعلِّمهــا أمهــا الكثــر عــن شــؤون ابليــت، تزوجــت مديــًرا تنفيذيًــا 
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حــاد املــزاج اســمه عصــام. ولــم تنجــح ناديــة يوًمــا بإعــداد طعــاٍم جــذاٍب طيــِب املــذاق. 
وهكــذا مــّرت فــرتة مــارس عصــام خالهلــا ضبــط انلفــس ولــم يعــربِّ عــن نفــاذ صــربه. 
ــام  ــداد الطع ــك يف إع ــال: »طريقت ــه وق ــوت يف داخل ــاط املكب ــت اإلحب ــا، انفل ــا م ويوًم
ر عصــام مــا يشــبه ذلــك الــكالم يف  ــًدا!« وكــرَّ تصيبــي باملــرض! لــن تتعلــي الطبــخ أب

عــدة مناســبات الحقــة.

ومنــذ ذلــك احلــني، أخــذت يــدا ناديــة ترجفــان لكمــا أحــرضت طعاًمــا إىل املائــدة. 
وصــار حتضــر الطعــام بالنســبة هلــا عذابـًـا تتــوق إىل اخلــالص منــه. وبعــد عــّدة ســنوات، 
انهــارت هــذه العالقــة الزوجيـــة. لكــن اللعنــة الــي نطــق بهــا عصــام الحقــت ناديــة 
بقيــة حياتهــا. ورغــم أنهــا اكنــت موهوبــة وناجحــة يف أمــوٍر كثــرة، إال أنهــا لــم تتعلــم 
الطبــخ أبــًدا. ولكمــا وجــدت نفســها يف مطبــخ، حلَّــت عليهـــا قــوٌة ســوداء تكبــح قدراتها 
الطبيعيــة. وليــس أمامهــا ســوى حــلٍّ واحــد: أن تقــرَّ بــان زوجهــا قــد وضــع لعنــًة عليهــا، 

ه اهلل هلــا. وأن تســى إىل اتلحريــر اذلي أعــدَّ

مــن الواضـــح أيًضــا أنَّ عصــام أعلــن لعنــًة ضــد نفســه دون أن يعلــم. فمنــذ أن قال: 
»طريقتــك يف إعـــداد الطعــام تصيبــي باملــرض،« بــدأ بمعانــاة عــرس هضــم مزمــن ال جيد 
ــق عــرُس  ــخ، راف ــن الطب ــة ع ــا شــافيًا.  وكعجــز نادي ــا وال عالًج ــاء ســببًا طبيعيً هل األطب

اهلضــم عصــام بقيــة أيــام حياتــه.

ل احلديــث حــول هــذا املوضــوع اهلــام: »اللعنــات  )يف الفصــل احلــادي عــرش ســنفصِّ
ىلع اذلات«.(

بالطبــع يمكــن لقصــة عصــام وناديــة أن تأخــذ ســيناريوهات خمتلفــة. يمكــن أن 
تكــون مشــلكة ناديـــة زيــادة الــوزن، وقــد يبــدي عصــام مالحظتــه اكتلــايل: »ليســت 

دليــك اإلرادة للتخلــص مــن وزنــِك الزائــد؛ ســتظلني ســمينة بقيــة عمــرك!«

أو قــد تكــون ناديــة مــن النســاء اللــوايت ال حُيِســنَّ تدبــر األمــور املايلــة، فتَنْفــُذ 
ــل  ــني ادلخ ــيق ب ــًدا يف اتلنس ــة أب ــح نادي ــبوع، وال تنج ــة األسـ ــل نهاي ــات قب املخصص
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واملروفــات. فيقــول عصــام: »بنــٌت صغــرة يف العــارشة يمكنهــا تدبــر املــروف أفضــل 
منــِك؛ أنــِت ال تســتحقني أن يكــون هنــاك مــاٌل بــني يديــِك؛ ســتمضني حياتُــِك وأنــِت 

فقــرة!«

ــا لغــة اغلــب فــيه أشــدُّ قســوًة مــن  ونلتخيــل زوجــني آخريــن: اغلــب واعيــدة. أمَّ
لغــة عصــام، فهــو اغبًلــا مـــا خيتــم املجــادالت احلــادة بقــوهل: »أنــت مريضــٌة مــن ادلاخل!« 
ــائها  ــات يف أحش ــالث عملي ــدة ث ــري اعي

ُ
ــم، جت ــالق املحتَّ ــي الط ــي ت ــنوات ال ويف الس

بســبب حــاالت متتايلــة ال رابــط بينهــا مــن انلاحيـــة الطبيــة. أّمــا التشــخيص احلقيــي 
ملشــالك اعيــدة الصحيــة اثلــالث فنجــده يف أمثــال 18:12:

ْيِف ...« »يُوَجُد َمْن َيْهُذُر ِمْثَل َطْعِن السَّ

اح للتعامــل مــع جــروح خفّيــة بثَّهــا اغلــب  لقــد تطلــب األمــُر ِمبضــَع طبيــب جــرَّ
ة. يف لكماتــه املــرَّ

ــة أو اغلــب ضــد اعيــدة، تنتــج  هــذه اللكمــات، اكلــي نطــق بهــا عصــام ضــد نادي
عــن أمزجــة تتفــاوت مــا بــني نفــاذ الصــرب والغضــب والغيــظ الشــديد. واغبًلــا مــا تقــف 
ضغــوط شــيطانية وراء ذلــك لكــه. وتشــبه مثــل هــذه العبــارات ســهاًما خشــنًة مســمومة. 
فــإذا اخرتقــت اجلســد، حالــت خشــونتها دون ســحبها. وإن بقيــت مغروســة هنــاك، انترش 

الســمُّ يف اجلســد لكــه.

واألعظــم مــن ســـلطان الــزوج ىلع زوجتــه، ســلطان األب ىلع أوالده. إنــه األســاس 
ــوث  ــن يف اثلال ــة اآلب واالب ــداد لعالق ــو امت ــل ه ــلطان، ب ــٌة بالس ــا صل ــة هل يف لك عالق

ــدس. األق

وكمــا أنَّ لربكـــة األب تأثــر صالــح ليس هل حــدٌّ ىلع املــدى ابلعيد، كذلك هنــاك تأثر 
رشيــر للعنــِة األب علـــى املــدى ابلعيــد. أحيانـًـا يتعمــد األب انلطــق بمثــل هــذه اللعنــة. 
لكــن األغلــب ربمــا -كمــا يف عالقــة الــزوج والزوجــة - أن ال يقصــد األب بكلماتــه 



92

الربكة أو اللعنة

ــا.  الــي يوجههــا البنــه أن يضـــعه حتــت لعنـــة، لكــن اتلأثــر يف احلاتلــني واحــد تماًم
ن لك مــن األمثلــة اتلايلــة مــن عنــارص واقعيــة واجهتهــا شــخصيًا أثنــاء خدمــي. يتكــوَّ

ألٍب ثالثــة أبنـــاء. الولـــد ابلكــر حيظــى بالرتحيــب ملجــرَّد أنــه ابلكــر. الــودل األصغر 
ــا األوســط فليــس دليــه يشء مــن هذا  يتمتــع بمواهــب غــر اعديـــة وشخصيـــة بــارزة. أمَّ
وال ذاك. إنــه يطيــل اتلفكــر بمواقــف ســوء الفهــم الــي يتعــرَّض هلــا دائًمــا، لكنــه حيتفظ 
بمشــاعره نلفســه. واألكثـــر مــن هــذا أنَّ األب يــرى يف ودله األوســط جوانــب ال حيبها من 
شــخصيته هــو، لكنــه لــم يعاجلهــا يف حياتـــه اخلاصــة. وهــو جيــد أن إدانــة هــذه اجلوانــب 

يف ابنــه أقــل ألًمــا مــن إدانتــه نلفســه.

وانلتيجــة أن الــودل األوســـط ال يشــعر أبــًدا بــرىض أبيــه عنــه. ويف انلهايــة، يتخــى 
ــا  ُ ذلــك ىلع أنــه ِعنــاد. ويوًم ــا وادله فيفــرسِّ حــى عــن حماولــة كســب ذلــك الــرىض. أّم
بعــد يــوم تــزداد املواقــف الــي يعــربِّ فيهـــا األب عــن عــدم رضــاه بكلمــات مثــل: »أنت 
ال حتــاول! أنــت كســالن! لــن تنجــح أبــًدا!« غــر مــدرك أنــه حيــدد بذلــك مصــًرا رشيــًرا 

لــودله قــد يلتصــق بــه بقيــة حياتــه.

ــن قابلتهــم شــخصيًا، واكتشــفت أنهــم  ال أســتطيع أن أحصـــي عــدد الرجــال اذلي
ــرة اكن آباؤهــم يرددونهــا. وقــد تعلمــت مــن  موبــوءون بســبب لكمــات انتقــاد ســلبيٍة مدمِّ
ــة! ومــرور الوقــت ال يكــي  ــع لعن ــل تلــك اللكمــات يه يف الواق تلــك اللقــاءات أنَّ مث
إلبطــال مفعوهلــا. ربمــا يتجــاوز رجــٌل منتصــف العمــر وهــو مــازال يعاين بســبب عبــاراٍت 
ــارات  ــك العب ــع تل ــل م ــو أن يتعام ــال ه ــد الفعَّ ــلُّ الوحي ــه. واحل ــوه يف طفوتل ــا هل أب قاهل

ــق ىلع حاتلــه العــالج اذلي يقدمــه اهلل. ــة، وأن يطبِّ باعتبارهــا لعن

وكمــا يف حالــة عصــام وناديــة، أو اغلــب واعيــدة، هنــاك ســيناريوهات متعــددة هلــذه 
احلالــة. أٌب ماهــر باســـتخدام يديــه، مثــاًل، هل ابــن بطــيء بطريقــة غــر اعديــة يف إجنــاز 
األعمــال الــي تتطلــب براعة يدويــة. وبعد أن يفســد الــودل عدة مهــام عملية طلبــت إيله، 
ــا: »أصابعــك جامــدة اكخلشــب!« أو »يــدك ايلمــى يه يــرسى أيًضــا!« يقــول األب متعجبً
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قــد يقــول األب هــذه العبــارات ىلع ســبيل املــزاح ودون غضــب، لكــن تأثرهــا ىلع 
ابنــه يــدوم طويــاًل. وبعــد ثالثــني ســنة، مــازال يصيبــه احلــرج واالرتبــاك أمــام أســهل 
ــع  ــه. م ــن حيات ــة م ــذه انلاحي ــًدا يف ه ــح أبـ ــك، وال ينج ــتمر ذل ــة. ويس ــال ايلدوي األعم
ذلــك، قــد يكــون أصــل مشــلكته ليــس نقــص املهــارة ايلدويـــة بقــدر مــا هــو نقــص 
ــاء  ــا وادله أثن مه ــي حطَّ ــة ال ــك اثلق ــاء تل ــن إاعدة بن ــن م ــم يتمك ــس، ول ــة بانلف اثلق

ــد. ــه دون قص طفوتل

ــديدة  ــة ش ــاة يافع ــلبية. فت ــات األب الس ــر لكم ــن تأث ــات اكألوالد م ــاين ابلن وتع
اخلجــل بســبب َحــب الشــباب ىلع وجههـــا، فتقــي ســااعٍت لك صبــاح أمــام املــرآة ويه 
تصــارع مــن أجــل إخفــاء ابلقــع ادلاكنــة بأنــواٍع خمتلفــة مــن الْكريــم. وادلهــا ينتظــر 
لــي يأخذهــا إىل املدرســة بســيارته، وهــو يــزداد غضبًــا لك يــوم ألنهــا ال تكــون جاهزة يف 
الوقــت املناســب. ويوًمــا مــا، تتأخــر الفتــاة أمــام املــرآة أكــر مــن اعدتهــا، فينفجــُر غضُب 
األب فيــرخ قائــاًل: »أنــت تضيعــني وقتــك أمــام املــرآة؛ لــن تتخلــي أبــًدا مــن تلــك 
ابلثــور!« وايلــوم، بعــد عرشيــن ســنة مــن ذلــك املوقف، تلــك الفتــاة مزتوجــة وهلــا أطفال، 
لكنهــا مــا زالــت تعــاين وتصــارع لــي تغطــي حــب الشــباب اذلي مــا زال يمــأل وجههــا!

إن لكمــات الغضــب واملـــرارة، ســـواء صــدرت مــن زوج لزوجتــه أو مــن أٍب لــودله، 
ــة املــاء  ــر ادلاخــي. وذلــك كغالي اعدًة مــا تكــون نتــاج فــرتٍة مــن انلمــو املزتايــد للتوت
ــو  ــر بانلم ــدأ اتلوت ــة يب ــار. يف ابلداي ــوق انل ــة ف ــا وموضوعـ ــارة ىلع فوهته ــزة بصفَّ املجهَّ
داخليًــا دونمــا مــؤرش يــدل عليــه مــن اخلــارج. ثــم يغــي املــاء ويندفــع ابلخــار وينطلــق 
الصفــر! بعــد ذلــك، ال جمــال إللغــاء ذلــك الصــوت. احلــل الوحيــد هــو رفــع الغاليــة عــن 

انلــار وتربيــد املــاء.

ومعــى ذلــك بالنســبة للمؤمــن هــو أن يتحــول إىل اهلل بصــالة داخليــة اعجلــة: »يــا 
رب، أنــا بــدأت أفقــد الســيطرة، لكني اســلِّم رويح لك. أرجوك ســيطر أنــت ىلع لك يشء.«

ــار  ــع اكبلخ ــمَّ يندف ــن ث ــخص، وم ــل الش ــينمو داخ ــي س ــب ادلاخ ــإن الغض وإال ف
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ىلع شــل لكمــاٍت جارحــة مؤذيــة. أّمـــا اللعنــة اتلـــي ترافــق مثــل تلــك اللكمــات فــيه 
ــك  ــأن ذل ــرار ب ــو اإلق ــد ه ــل الوحي ــه. إًذا احل ــن إيقاف ــدأ، ال يمك ــاد: إذا ب ــر احل اكلصف

ــا. ــة اهلل إلبطاهل ــي إىل معون ــة، والس ــن لعن ــكالم يتضم ال

ولــألِم أيًضــا ســلطان ىلع أوالدهــا؛ ســواء شــاركها زوجهــا بهــذا الســلطان أو انتدبهــا 
ــد -  ــرشيع، فتعم ــلطانها ال ــة س ــٍة بممارس ــر مكتفي ــا غ ــون األم أحيانً ــته. وتك ملمارس
عوًضــا عــن ذلــك - إىل اســتغالل حمبــة أوالدهــا ووالئهــم لــي تكتســب ســيطرًة غــر 
ــه مســار حياتهــم كمـــا تريــد. هــذا اتلالعــب هــو مثــال آخــر  مرشوعــة عليهــم ولــي توجِّ
ىلع ممارســة الِعرافــة! ويظهــر ذلــك بأكــر وضــوح عندمــا يــأيت الوقــت لــي خيتــار أوالدهــا 
وبناتهــا رشاكء حياتهــم. فــإن اكنــت موافقــة ىلع اختيارهــم، اكنــت طّيبــًة إىل أبعــد احلــدود. 

وإن لــم توافــق، ظهــر جانــب آخــر تماًمــا مــن شــخصيتها.

يف القســم اتلــايل مــن هذا الفصــل، يعــزو زوٌج وزوجتــه جتربتهمــا إىل لعنــٍة نطقت بها 
أم الزوجــة وقــت حفــل زواجهمـــا. وهمــا يصفان –قبــل لك يشء - اآلثــار الي اكنــت للعنِة 
ىلع حيــاة لكٍّ منهمــا، ثــم كيــف أدراك وجــود اللعنة وطبَّقــا اخلطــوات الكتابية للتحــرر منها.

الزوج:

أن تعيــش حتــت لعنــة، هــو كأن تعيــش يف غرفــة خبــار. تــدرك اتلأثــر، لكــن دونمــا 
هيئــة واضحــة أو جوهــر حمســوس للمؤثــر. فمــع أنــك تــدرك شــيئًا مــن انلجــاح، إال أنــك 

ال تشــعر بغــر اإلحبــاط وايلــأس!

اكنــت بركــة اهلل بالنســبة يل تبــدو بعيــدًة دائًمــا وعصيــًة ىلع انلــوال. كثــًرا مــا كنــت 
أمــزِّ حضــور الــرب وأمــارس املواهــب الروحيــة، إال أن الشــبع يف اخلدمــة ويف احليــاة اكن 
يبــدو بعيــد املنــال. زوجــي وأوالدي يعانــون مــن مشــالك صحّيــة مزعجــة، واحلالــة املادية 
أقــل مــن املطلــوب دائًمــا )رغم أننــا كنــا ندفع عشــورنا بانتظــام ونعيــش حيــاًة مقتصدة(.

ورغــم أنــي كنــت أعــرف بوضــوح ماهيــة اخلدمــة الــي داعين اهلل إيلهــا، إال أنــي 
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لــم أتمكــن مــن انلجــاح فيهــا. ولك مــا أعملــه اكن ينتــيه ىلع مــا يبــدو بقــدٍر مــا مــن 
ــا.  وكأن  ــتطيع إتمامه ــن أس ــم أك ــن ل ــياء، لك ــرشوع باألش ــتطيع ال ــت أس ــر! كن الالثم

هنــاك مقاومــة خفيــة تقــف يف وجــيه.

ــع  ــك الوض ــي أرشح ذل ــدت نف ــا، وج ــا م ــنوات. ويوًم ــدة س ــراع ع ــتمر ال واس
وا بالــروح وجــود  ملجموعــة مـــن زمــاليئ اخلــدام، ومــن بينهــم ديريــك برنــس. وقــد مــزَّ

ــم. ــك لك ــي ســتتابع رشح ذل ــايت. وزوج ــا مح ــي مصدره ــٍة ىلع اعئل لعن

الزوجة:

يف بدايــة زواجنــا، رصفــت يومــني يف الصــالة والصــوم، وشــعرت أنَّ الــربَّ يريــي أنَّ 
هنــاك لعنــًة علـــى اعئلــي. كنــا أنــا وزويج قــد تعمدنــا يف الــروح القــدس منــذ فــرتة 
قصــرة، ولـــم نكــن قــد ســمعنا بــيء اســمه »لعنــة«! اكنــت جتربتنــا، وحنــن نســى إىل 

اتلحريــر، أشــبه مــا تكــون بتقشــر ابلصــل!

اكن حمــور تلــك اللعنــة روح ِعرافــة رشيــر اكن يعمــل يف نســاء اعئلــي، وخاصــًة أيم. 
اكن أهــي يذهبــون إىل الكنيســة ويتحلــون بأخالقيــات جيــدة وطبيعــة »اعديــة«، لكــن 
ــة،  ــة اكن يعمــل بــكل خبــث بهــدف احلــطِّ مــن ســلطة الرجــال يف العائل روح الِعرافـ

ومــن ثــمَّ اتلالعــب ببقيــة األفــراد.

ــت خطوبــي. وإذ صــار واليئ  لــم أكــن أدرك تماًمــا مــدى التســلط عنــد أيم حــى تمَّ
ينتقــل إىل زوج املســـتقبل، بــدأت أشــعر باســتيائها املزتايــد، وخاصــًة عندمــا قالــت: »لــن 
يتمكــن مــن حتصيــل أيــة نقــود، وســتضطرين للعمــل طــوال حياتــك!« وخــالل ســنوات 
زواجنــا لكهـــا، كنــت أقــاوم هــذه »اللعنــة«. كنــت مصممــًة ىلع أن »أبرهــن هلــا« عكــس 
كالمهــا، وذلـــك بـــأن ال أرتبــط بــأي عمــٍل خــارج املــزنل. لكــن ذلــك حبــد ذاتــه، اكن 
ــا وزويج  ــد أن ــم نع ــت نفســه، ل ًة للحصــول ىلع عمــل! يف الوق ــرَّ ــم أعــْد ُح ــدين، إذ ل يقي

نتخيــل أنفســـنا يف حالــة ماديــة جيــدة، وصــارت تواجهنــا مشــالك ماديــة متواصلــة.
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وبعــد أن تزوجنــا بفــرتة قصــرة، قالــت أيم: »تعلمــني أنــك لســت قويــة مــن انلاحيــة 
ــًة  ــا وكأن أحدهــم رضبــي ىلع رأيس! فمــا قاتلــه ســبب صدم اجلســدية!« وشــعرت حينه
ــك، كنــت  ــا ضعيفــًة أو مريضــة. ىلع العكــس مــن ذل ــم أعتــرب نفــي يوًم يل ألننـــي ل
ــا رياضيــًة وصحيحــة اجلســم. وهكــذا بــدأت أفكــر بأنــي ربمــا خمطئــة، وأنــي ربما  ـً دائم
ــرة مــع الكثــر مــن  ــك، دخلــت يف رصااعت مري أكــون ضعيفــة بالفعــل ... ونتيجــًة ذلل

االعتــالالت الصحيــة، وبعضهــا رافقــي فــرتاٍت طويلــة.

كمــا أنــي اعنيــت ألننـــي كنــت أتعامل مــع زويج وأوالدي بأســايلب تشــبه أســايلب 
أيم إىل حــدٍّ كبــر، ممــا أســلمي إىل شــعوٍر بايلــأس. كيــف أحتــرر تماًمــا مــن هــذه اللعنــة؟ 
لقــد ســـيطرت الِعرافــة ىلع عــدة أجيــاٍل مــن اعئلــي، ويبــدو أن الــروح الرشيــر املرتبــط 

ق حًقــا أنــه امتلكــي! ق حًقــا أن هل احلــق بالســيطرة يلع، بــل إنــه صــدَّ بذلـــك صــدَّ

ولكمــا صــّى أحدهــم مــي مــن أجــل اتلحريــر، اكن يهمــس ذلــك الــروح يل قائــاًل 
إنــي ال يمكــن أن أحتـــرر تماًمــا. ألقيــت بالالئمــة ىلع أيم ... لكــن بعــد عمليــة طويلــة 
مــن اتلحريــر واإلعــالن اتلدريــي، اكتشــفت أن عــدوي ليــس هــو أيم.  غفــرت هلــا، 

فــت ىلع لعنــة الِعرافــة الــي اكنــت تؤثــر يلعَّ وعليهــا. وتعرَّ

وبعــد أن خضعنــا خلدمــة خاصــة بهــدف كــرس هــذه اللعنــات بشــل حمــدد، صــار 
ــوٍم بثقــة  ــة األفــاكر والعــادات القديمــة. واآلن أعــرتف لك ي ــة حمارب ــم كيفي ىلع أن أتعلّ
اريــة ىلع الصليــب، وصــارت يل بركــة  قائلــًة: »املســيح افتــداين مــن اللعنــة بذبيحتــه الكفَّ

إبراهيــم اذلي باركــه اهلل يف لك يشء.«17نعــم، املســيح افتــداين مــن اللعنــة!

الزوج:

بعــد الصــالة مــن أجــل كــرس اللعنــات، صــار اهلــواء نقيًا بشــل ملحــوظ. لــم يكن 
اتلغيــر حلظيًــا وال محاســيًا، لكنــه اكن حقيقيًــا. واآلن، أجــد يف حيــايت إحساًســا باالجتــاه.

)7(  غاطية 14-13:3.
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وهنــاك تقــدم، فأنــا أشــعر بدرجــة مــن الســيطرة ىلع حيــايت تتوافــق مــع لكمــة اهلل، 
وأســتطيع أن آخــذ مــاكين املــرشوع وســط اعئلــي. كمــا أنــي أرى أيًضــا إثمــاًرا وإنتاًجــا 

مقابــل عمــي وتعــيب.

ــط  ــت حتي ــي اكن ــة ال ــة احلالك ــاء. الظلم ــاك رج ــه، أنَّ هن ــذا لك ــن ه ــم م واأله
لــت إىل فــرح وســعادة بمــا يعملــه اهلل. الضبــاب أخــذ باتلــاليش! باملســتقبل، تبدَّ

ــذه  ــع ه ــًة جلمي ــن مدرك ــم تك ــة ل ــظ أنَّ أم الزوج ــاكن، أن نالح ــة بم ــن األهمي وم
اآلثــار الــي تركتهــا لكماتهــا ىلع ابنتهــا وصهرهــا. يه نفســها اكنــت ســجينة قــوة روحيــة 
ــرت ىلع العائلــة  آتيــة مــن خلفيــة اعئلتهــا. ومــن املحتمــل جــًدا أنَّ تلــك القــوة قــد أثّ

ر مــن ســيطرتها. ــا للتحــرُّ ــرت طريًق ــال، إال أنَّ رمحــة اهلل وفَّ لعــدة أجي

احليــاة املدرســية ميــدان آخــر تظهــر فيــه أهميــة العالقــات الــي تتضمــن نــواًع مــن 
الســلطان، رغــم أن ســلطان املعلــم ىلع اتللميــذ ليــس حمــدًدا بشــٍل واضــح كســلطان 
األب أو األم، لكــن اللكمــات الســلبية الــي يوجههــا معلِّــم إىل أحــد تالميــذه قــد يكون 
هلــا األثــر الســيئ يف نفســه كمــا لــو أن أحــد الوادليــن قــد نطــق بهــا. فمثــاًل قــد يغضــب 
معلــٌم ىلع تلميــذ قليــل االنتبــاه بطــيء اتلعلــم، فينفجر بكلمــاٍت مثـــل: »لن تنجــح أبًدا 
بتعلــم القــراءة كمــا ينبــي.« أو »أنــت دائًمــا تفهــم األمــور بشــل مقلوب! لــن تفلح أبــًدا!«

ــرى - ىلع  ــن ي ــه ل ــارات، وأن ــذه العب ــل ه ــورة مث ــدرك خط ــم ال ي ــٌد أنَّ املعلِّ ومؤك
 ونســاًء ناجحني، 

ً
األغلــب - نتاجئهــا يف حيــاة تلميــذه يف املســـتقبل. لكنــي قابلــت رجــاال

وقــد اكنــوا طــوال حياتهــم يعانــون بســبب لكمــات قاهلــا أحــد معلميهــم يف املدرســة. أذكــر 
ســيدًة مؤمنــة مكرَّســة، اعشــت مقيَّــدًة أربعــني ســـنة بشــعور بانلقــص وادلونيــة بســبب 
ــِت ســطحية!« والواقــع أنَّ هــذه الســيدة يه  مالحظــٍة أبدتهــا معلمتهــا إذ قالــت هلــا: »أن

آخــر مــن يمكــن أن تنطبــق عليــه هــذه العبــارة!

األمثلــة الســابقة مجيعهــا، تــدور حــول اتلأثــر الســليب بعيــد املــدى اذلي يأيت بســبب 
لكمــات نطــق بهــا أنــاس ذوي ســلطاٍن مــا ضمــن عالقــة مــا. العالقــات الــي استشــهدنا 
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بهــا كمجــرَّد أمثلــة، يه العالقــات الــي يكــون الســلطان فيهــا للــزوج أو األب أو األم 
ــن  ــلطان ع ــا ذوو الس ــربِّ فيه ــي يع ــايلب ال ــط األس ــد يرب ــط واح ــاك خي ــم. وهن أو املعلِّ

أنفســهم، ويمكــن تلخيصهــا بعبــارة واحــدة: »لــن تفلــح أبــًدا!«

وإنــه ألمـــٌر ذو داللــة هامــة، أن يســتخدم مــوىس لكمــات مشــابهة يف َمعــرِض رشحــه 
للشــعب أبعــاَد »لعنــة انلامــوس«:

».... َوالَ َتْنَجُح ِف ُطُرقَِك.«  )تثنية 29:28(

بالنســبة لـــي، لكمــا ســمعت إنســانًا يســتخدم عبــارًة مماثلــة هلــذه، أكــون حريًصــا يف 
األخــذ بعــني االعتبــار احتمــال وجــود لعنــٍة يف مــا تــم انلطــق بــه.

ادليــُن ميــداٌن رئيســـي آخــر يُمنــح فيــه الســلطان ألشــخاص ذوي مراكــز معينــة.  
ــن  ــم. وم ــلطة مركزه ــب وس ــرش يتناس ــر أو لل ــٌر للخ ــم أث ــون لكالمه ــذا يك وهك
ــا،  ــروٍن يف أوروب ــروم الاكثويلــك لعــدة ق ــاوات كنيســة ال ــي اســتخدمها باب األســلحة ال
ســالح »احلرمــان ابلابــوي«، واحلرمــان هــو »اللعنــة«، إذ اكنــوا يعلنونــه ىلع لك مــن يُعتــرب 
ــذ  ــا دون أن يأخ ــا ألوروب ــا دقيًق ــم تارخًي ــب أحده ــتحيل أن يكت ــن املس ــا. وم مهرطًق
ــك أكــر  ــون ذل ــوا خياف ــوي. حــاكم األمــم أنفســهم اكن ــرات احلرمــان ابلاب ــاره تأث باعتب

ــة. مــن خوفهــم مــن إعــالن حــرب فعلي

ــم حيــَظ أحــد بســلطاٍن معــادٍل لســلطان  يف القســم الربوتســتاني مــن الكنيســة، ل
ابلابــا. ومــع ذلــك، حيثمــا وُجــد ســلطان كنــي، وُجــد أيًضــا احتمــال إســاءة اســتخدامه. 
ــٌة مــن األعضــاء، يمكــن أن ينطــق  ــا حفن حــى رايع كنيســة »مســتقلة« صغــرة، فيه

بكلمــات تكــون بمثابــة لعنــة.

ــا  ــاَءين طلبً ــر« - ج ه »اعم ــمِّ ــازة، ولنس ــة ممت ــالٍت جتاري ــاًل اكن ذا مؤه ــر رج أذك
للمشــورة. اكن قــد أمــى 10 ســنوات مــن اتلخبــط يف عملــه حــى صــار اعجــًزا عــن ســدِّ 
ــا إذا اكن قــد حــدث يف حياتــه يشء مــا يف  احتياجــات زوجتــه واعئلتــه. ســألت اعمــر عمَّ
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الوقــت اذلي بــدأت األمــور تســوء بالنســبِة هل. فعــاد بذاكرتــه إىل فــرتة اكن هــو واعئلتــه 
ــرايع،  ــع ال ــررة م ــات متك ــد خالف ــرة. وبع ــتقلة صغ ــة مس ــا إىل كنيس ــون أيامه ينتم

ســحبوا عضويتهــم مــن تلــك الكنيســة.

ــرف  ــة، ت ــل الكنيس ــية دلخ ــادر الرئيس ــن املص ــت م ــة اكن ــذه العائل ــا أن ه وبم
ــاًء  ــر لق ــرايع واعم ــني ال ــر ب ــاء األخ ــان. واكن اللق ــدم األم ــوف وع ــع اخل ــرايع بداف ال
ــاًل: »لقــد وضعــك اهلل يف هــذه  ــرايع اجلــدال قائ ــم ال الذاًع مــن الطرفــني. وأخــًرا، اختت

ــًدا!« ــك أب ــح يشء يف حيات ــن ينج ــه. ل ــارج إرادت ــتكون خ ــا، س ــة. إذا اغدرته الكنيس

ولــم ينجــح يشٌء يف حيــاة اعمــر بالفعــل منــذ ذلــك الوقــت. إال أنَّ اخلــرب الســار هــو 
أن اعمــر، عندمـــا فهــم ســـبب إحباطــه، تمكــن مــن حتريــر نفســه مــن تلــك )اللعنــة 
ــا.  ــور بينهم ــح األم  وُيصِل

ً
ــرايع أوال ــك ال ــامح ذلـ ــه أن يسـ ــن اكن علي ــة(! لك الرعوي

ــه إىل األفضــل. ــّر جمــرى حيات وهكــذا يغ

وحالــة اعمــر هــذه ليســت اســتثناًء. لقــد عرفــت عــدًدا مذهــاًل مــن انلــاس اذليــن 
مــّروا باتلجربــة نفســها. وبطريقــة مشــابهٍة إىل حــدِّ اتلطابــق، قــد يعمــد أحــد الــراعة إىل 
اختــاذ املســار نفســه قائــاًل: »اهلل وضعـــك يف هــذه الكنيســة. إن ذهبــت، لــن تفلــح أبــًدا!« 

)هــذه اللكمــات املألوفــة!( لكــن شــكًرا هلل اذلي أوجــد حــاًل للطرفــني مًعــا.

خــالل خدمــي يف اســرتايلا اعم 1985، تقابلــت مــع ســيدة اكنــت حتــت تأثــر لعنــٍة 
كنســية اســتمرت حنــو ثالثــة قــرون! اكنت قــد ســمعتي وأنــا أعلِّم حــول موضــوع الرباكت 
ها »مــاري«. يف نهايــة الرســالة الــي قدمتهــا، وقفــت مــاري مــع آخريــن  واللعنــات، ولنســمِّ
ــني  ــع ابلاق ــت م ــا، وصلَّ ــٍة ىلع اعئلته ــود لعن ــر إىل وج ــا يش ــوح م ــت بوض ــد أن أدرك بع
للتحريــر مــن تلــك اللعنــة. بعــد فــرتة، أرســلت يل رســالًة تــرشح فيهــا خلفيــة حاتلهــا.

ــرن  ــل الق ــون«. ويف أوائ ــدىع »نيكس ــٍة ت ــن قبيل ــكوتلندا، م ــن س ــالفها م اكن أس
ــكوتلندا  ــني س ــة ب ــا حدودي ــت حروًب ــد خاض ــة ق ــذه القبيل ــت ه ــرش اكن ــابع ع الس
وإجنلــرتا. وبســبب تلــك احلــروب، أعلــن أســقف اســـكوتلندا )اذلي اكنــت إجنلــرتا قــد 
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عيَّنتــه( اللعنــة ىلع اعئلــة »نيكســون« مجيًعــا. وقــد أرســلت يل مــاري نســخًة مــن نــص 
اللعنــة الــي اكنــت تقــي - مــن بــني أشــياء أخــرى - بــأن يُشــنَق أفــراد تلــك العائلــة 
ــكالب  ــاؤهم لل ــم أحش ــم تطع ــااًع28! ث ــادهم أرب ــع أجس ــاد وأن تقطَّ ــحبوا باجلي وأن يُس
واخلنازيــر. وبالفعــل، بعــد أن ُهزمــت تلــك القبيلــة يف إحــدى املعــارك، تــم تنفيــذ ذلــك 

ــاء منهــم. ــه ىلع األرسى األحي احلكــم بتفاصيل

بعــد ســنتني، ُعــدت إىل اســرتايلا وقابلــت مــاري لوقــت قصــر، وقــد كتبــت يل هــذه 
الرســالة يف وقــت الحــق:

»أشــكرك جــًدا ألنــك صليــت مــن أجلنــا أنــا واعئلــي، وألنــك أعلنــت نلــا لكمــة 
ــر يف  ــة تغي ــأتلي إن اكن ثم ــد س ــت ق ــورن. كن ــا يف ملب ــت هن ــا كن ــة عندم اهلل انلبوي
العائلــة منــذ أن حتررنــا مــن اللعنــة، ولــم يكــن هنــاك وقــت اكٍف لــي أخــربك.  لكــن، 
ــّي ابلالغتــني 23 و24 ســنة، وودلي اذلي عمــره 21  ــراد اعئلــي: زويج وابن ــع أف نعــم، مجي
ســنة، مجيعهــم عرفــوا الــربَّ املخلِّــص خــالل الســنتني املاضيتــني. ومجيعنــا اآلن أعضــاء 

يف إحــدى كنائــس اإلجنيــل الاكمــل هنــا يف ملبــورن.«

ــة! لقــد الحقــت تلــك اللعنــة اعئلــة  ــا هلــا مــن شــهادة مذهلــة حــول قــوة اللعن ي
مــاري عــرب ثالثــة قــرون، وتتبعتهــا عــرب العالــم؛ مــن بريطانيــا إىل أســرتايلا. ومــا أن تــم 
اكتشــاف اللعنــة وإبطاهلــا، حــى زال احلاجــز اخلــي اذلي اكن يمنــع بركــة اهلل عــن مــاري 

وأهــل بيتهــا اذليــن قبلــوا مجيًعــا خــالص الــرب بعــد ذلــك.

وهــذا يقودنــا بشــل طبيــي إىل ســؤال: كــم هــو عــدد العائــالت املحجوبــة عــن 
اخلــالص احلقيــي بســبب لعنــٍة خفيــة؟!

)8(  كانــوا يشـــنقون أواًل ثــم تُجــرُّ جثثهــم خلــف الخيــول أو غرهــا مــن الحيوانــات عــرب الطريــق العــام، وأخــرًا كانــت 

تُقطَّــع أجســادهم إىل أربــع قطــع.  )املؤلــف(
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يف أحــد األمثلــة الــي ذكرناهــا يف الفصــل الســابق، قــال عصــام لزوجتــه: »طريقتــك 
ــرس  ــة ع ــه لعن ــب ىلع نفس ــات، جل ــذه اللكم ــرض!« وبه ــي بامل ــام تصيب ــداد الطع يف إع

اهلضــم دون أن يعلــم، ورافقتــه هــذه احلالــة طــوال عمــره.

فلنتذكــر هــذا املثــال وقــد آن األوان دلراســة موضــوع اللعنــات املوضوعــة ىلع اذلات 
بطريقــة مفصلــة. هــذا موضــوع هــاٌم جــًدا بالنســبة لــل شــخص يهتــم بــأن تتمــز حياته 
الشــخصية باخلــر. نكشــف هنــا بوضــوح عــن القــوة املخيفــة الاكمنــة يف اللكمــات الــي 

نقوهلــا عــن أنفســنا، والــي يرتــد صداهــا إىل صاحبهــا دائًمــا.

وحيذرنا يسوع حتذيًرا مهيبًا يف مى 36:12-37 من خطر الكالم اذلي نقوهل بال تفكر:

 ُيْعُطــوَن َعْنَهــا 
َ

ــُم بَِهــا انلَّــاُس َســْوف
َّ
ــٍة َيَتَك

َ
ال ُكــْم: إِنَّ ُكَّ َكَِمــٍة َبطَّ

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
»َولِكــْن أ

ُر َوبَِكالَِمــَك تُــَداُن«.  ــرَبَّ نَّــَك بَِكالَِمــَك تَتَ
َ
يــِن. أل ِحَســابًا يَــْوَم ادلِّ

ــال«، وهــو الــكالم بــال مبــاالة وال تفكــر.   ويركـــز يســـوع هنــا ىلع »الــكالم ابلطَّ
عندمــا يقـــول أحدهــم شــيئًا ســـلبيًا عــن نفســـه، فغابًلــا ما يــربر ذلــك بقــوهل: »لكني لم 
أقصــد مــا قلــت!« لكــن يســـوع حيـــذرنا مــن هــذا الــكالم بــاذلات »اذلي ال نقصــده«! 
ــم يعــِن مــا قـــال« ال تقلــل بشـــٍل مــن األشــاكل أو تلــي تأثــر  فحقيقــة أنَّ املتلكــم »ل

لكماتــه، كمــا أنهــا ال تعفيــه مــن تبعــات ومســؤويلة كالمــه.

لعنات على الذات
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 يف أمثال 2:6، حيذر سليمان من يضمن اآلخرين بكالمه:

ِمَك،
َ
الَِم ف

َ
»إِْن َعلِْقَت ِف ك

ِخْذَت بَِكالَِم فِيَك.«
ُ
 إِْن أ

وهــذه طريقـــة واحــدة مــن بــني مـــا ال حُيــى مــن الطــرق الــي يعلــق فيهــا انلــاس 
بــكالم أفواههــم. مــا أســهل أن نعلــق بهــذا الفــخ دون أن نــدرك ذلــك، أمــا اتلحريــر 
فيتطلــب تطبيًقــا واعيًــا ملبــادئ الكتــاب املقــدس، علينــا أن نتذكــر أن اهلل يأخــذ كالمنــا 

بــكل جديــة، حــى وإن لــم نعتــربه حنــن كذلــك.

يف مرقــس 66:14-72، حيدثنــا الكتــاب عــن بطــرس اذلي أنكــر ثــالث مــرات أنــه 
 
َ
تلميــذ للمســيح يف ســاحة جملــس رئيــس الكهنــة. وتأكيــًدا ىلع إنــكاره اثلالــث، »اْبَتــَدأ

َيْلـِـُف.« أي أنــه اكن يضــع لعنــًة ىلع نفســه. َعــُن َو
ْ
يَل

وســـراعن مــا شــعر بطــرس بنــدٍم شــديد، لكنــي أشــك يف أنــه فهــم األبعــاد الاكملــة 
للكماتــه. بعــد ثالثــة أيــام، وعنــد القــرب الفــارغ، قــال املــالك للنســاء:

ــس 7:16( ــِل.« )مرق َلِي  الْ
َ

ــبُِقُكْم إىِل ــُه يَْس ــُرَس: إِنَّ ــِذهِ َوِلُْط ــَن ِلاَلَِمي
ْ
ل
ُ
ــْنَ َوق َه

ْ
»اذ

نعــم، لــم يعــد بطــرس يعتــرب واحــًدا مــن اتلالميــذ! فبســبب كالمــه، خــرس موقعــه 
كتلميــذ ليســوع.

ثـــم يف يوحنـــا 15:21-17، نقــرأ كيــف أن يســوع فتــح الطريــق بنعمتــه أمــام بطــرس 
ِبُِّن؟« 

ُ
ت

َ
لــي يســـتعيد ماكنتـــه كتلميـــٍذ هل. فســـأهل عنـــد حبــر اجلليــل ثـــالث مــرات: »أ

وكـــان بطــرس يؤكـــد ذلــك فـــي كـــل مــرة، لكنــه حــزن ألن يســوع ســأهل ثالث مــرات.  
لــم يـــدرك أن يســـوع كـــان يقـــوده بهــذه الطريقة لــي يُبطـــل إنــكاره اثلاليث الســابق.  
ــذا  ــن. وىلع ه ــرتاف حس ــق باع ــو اآلن ينط ــه، هاه ــئ أعلن ــالن خاط ــل إع ــل كـ فمقاب

ــذ. ــه كتلمي األســاس، اســتعاد ماكن



103

لعنات على الذات 

 لــل مــن 
ً

ويســـوع، يف األســـلوب اذلي اســتخدمه مــع بطــرس، إنمــا يؤســس مثــاال
حيتاج أن يتحـــرر من فـــخ اعرتافاتـــه الســـلبية. وهناك ثـــالث خطـــوات متتايلة: اتلوبة، 
ــا وأن نتــوب عــن  ــا خاطئً ــا اعرتافً ، علينــا أن نقــرَّ بأننــا أعلنَّ

ً
اإلبطــال، االســـتبدال. أوال

ــا،  ذلــك. ثانًيــا، علينــا أن نُبطــَل، أن نلــي، أن نتـــراجع عــن لك كالم خاطــئ قلنــاه. ثاثلً
ــذه  ــنا ه ــإن مارس ــن. ف ــرتاف حس ــئ باع ــرتاف اخلاط ــن االع ــتعيض ع ــا أن نسـ علين

اخلطــوات اثلــالث باإليمــان، نتحــرر مــن الفــخ.

ــي  ــه فـ ــا ىلع ذات ــي يمكــن لإلنســان أن جيلبه ــات ال  آخــر ىلع اللعن
ً

ــاال ــد مث جنـ
ــاه إســحق لــي  تكويــن 12:27-13. كـــانت رفقــة تدفــع بودلهــا يعقــوب لــي خيــدع أب
حيصــل ىلع الربكــة )الــي كـــان إســحق قــد قــرر أن يمنحهــا البنــه اآلخــر عيســو(. واكن 
ــف  ــاه كش ــو أن أب ــيحدث ل ــا س ــا مم ــُه اكن خائًف ــة، لكنَّـ ــوال الربك ــا نل ــوب متحمًس يعق

ــه: ــال ألم ــه. فق خداع

ــًة«. 
َ
ْعَنــًة الَ بََرك

َ
ْجلِــُب َعَ َنْفــِي ل

َ
ُمَتَهــاوٍِن، وَأ

َ
ــوُن ِف َعْينَْيــِه ك

ُ
ك

َ
أ
َ
ِب ف

َ
ــِن أ »ُربََّمــا َيُسُّ

َّ يَــا ابْــِن."« ْعَنُتــَك َعَ
َ
ــُه: "ل مُّ

ُ
ُ أ

َ
ــْت هل

َ
َفَقال

وقــد جنحــت خطــة رفقــة يف منــح الربكــة يلعقــوب، لكــن لكماتهــا عرَّضتْهــا إىل لعنة 
منعتهــا مــن اتلمتــع بثمــر جناحهــا. فــرساعن مــا انقلــب مزاجهــا، وســاد عليهــا التشــاؤم.  

وجندهــا بعــد ذلــك تقــول إلســحق: 

ــوُب  . إِْن َكَن َيْعُق ــثَّ ــاِت ِح ــِل َبَن ْج
َ
ــْن أ ــايِت ِم ــُت َحَي

ْ
ــَحاَق: »َملِل ــُة إِلْس َق

ْ
ــْت رِف

َ
ال

َ
»َوق

ــن 46:27( ــاٌة؟«  )تكوي ــاَذا ِل َحَي لَِم
َ
ــثَّ … ف ــاِت ِح ــْن َبَن ــًة ِم ــُذ َزوَْج ُخ

ْ
يَأ

ــنة.   ــو 20 س ــو، واغب حن ــه عيس ــام أخي ــن انتق  م
ً

ــاال ــرب ح ــوب أن يه واكن ىلع يعق
ثــم ال يذكــر نلــا الكتـــاب املقــدس شــيئًا عــن بقيــة حيــاة رفقــة، أو عــن وقــت وكيفيــة 
موتهــا. أال أنــه يبــدو – ىلع أي حــال - أنهــا لــم تشــبع برؤيــة ابنهــا يتمتــع بالربكــة الــي 

حصــل عليهــا بواســطة خداعهــا.
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وكثـًرا مـا سـمعت عـرب السـنوات أناًسـا ينطقون ضـد أنفسـهم بكلمات تشـبه 
لكمـات رفقـة: »تعبت من احليــاة ... ال شـئ ينجـح ... ما الفائـدة؟ ... أنا استسـلم! ... قد 
أكـون ميتًـا حينئـٍذ!« وقـد تعلمـت من خـربيت أنَّ مثل هذه اتلعابر تشـر بشـل شـبه 

مسـتمر إىل أنَّ هنـاك لعنـة مفروضـًة ىلع اذلات تعمـل يف حيـاة انلاطـق بها.

 عــن اللعنــات ىلع الـــذات مــا جنــده فـــي         
ً

مـــن األمثلــة األكثـــر تـــأثًرا وشــموال
مــى 20:27-26. وافــق احلاكــم الرومــاين بيالطــس - بالرغــم مــن رأيــه الشــخي- ىلع 
ــي ينفلــت مــن  ــاس للشـــعب وأن حيكــم باملــوت ىلع يســوع. ول إطــالق املجــرم باراب
!.« فأجاب  َــارِّ

ْ
 بـَـرِيٌء ِمــْن َدِم هــَذا ال

ِّ
تبعــات موقفــه، غســل يديه أمـــام اجلميـــع وقــال: »إيِن

ــا«. ْوالَِدنَ
َ
ــا َوَعَ أ ْيَن

َ
ــُه َعل ــعب: »َدُم الش

ــة  ــة ىلع اذلات، ولعن ــة: لعن ــاكل اللعن ــن أش ــلكني م ــات ىلع ش ــذه اللكم ــوي ه وتنط
تنتقــل إلـــى األجيـــال اتلايلــة. وهــايه ســجالت اتلاريــخ املوضوعية تؤكــد تأثــر اللعنتني.  
فخــالل ذلــك اجليــل، قامــت جيــوش اإلمرباطوريــة الرومانيــة بتدمــر القــدس، وقتلــوا 

مــن ايلهــود مــن قتلــوا واســتعبدوا ابلاقــني منهــم.

ــا، ومصــر ايلهــود نســيج مــن ادلمــاء  ومنــذ ذلــك ايلــوم، مضــت تســعة عــرش قرنً
واملــآيس بســبب مــا جلبــوه ىلع أنفســهم من لعنــة. وعــًرا بعد عــر، مذحبًة بعــد مذحبة، 
 عنفــاء منحرفــني ىلع غــرار بارابــاس اذلي اختاروه.

ً
أطلــق حــاكم األمــم ضد ايلهــود رجاال

لكــن شــكًرا هلل، ىلع أن اللعنــة ليســت يه انلهايــة! لقــد أعــدَّ اهلل طريًقــا 
للمصاحلـــة. فبحكمتــه الــي ال تُفحــص ونعمتــه الشــاملة املذهلــة، جعــل مــن مــوت ذاك 
الـــذي ُصلــب كمجــرم طريًقــا للخــالص مــن نتائــج اللعنــة. )املزيــد مــن هــذا احلــل يف 

ــرش( ــادس ع ــل الس الفص

عندمــا داع اهلل إبراهيــم وباركــه، أعلــن أيًضــا لعنــة ىلع لك من يلعنُــُه. والحًقــا، أعيَد 
اتلأكيــد ىلع هــذه اللعنــة عندمــا بارك إســحق ويعقــوب، وكذلك عندمــا نطق بلعــام بالربكة 
م اهلل محايــًة يلعقوب ونســِلِه مــن لك من  ٍة. وبهــذه الطريقــة قــدَّ انلبوّيــة ىلع إرسائيــل كـــأمَّ
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ســى لوضــع لعنــٍة عليهــم. وىلع لك حــال، كشــف اتلاريــخ الحًقــا أنــه اكن هنــاك نــوٌع من 
اللعنــة لــم يســتطع حــى اهلل محايتهــم منهــا: اللعنــة الــي ينطقــون هــم بهــا ىلع أنفســهم.

وينطبــق األمــر نفســه ىلع املســيحيني مــن أصــل أمــي اذليــن صــاروا ورثــًة لربكــة 
إبراهيــم مــن خــالل العهــد اجلديــد الـــذي بــادر بــه يســوع. فيشــمل العهد احلــق بإعالن 
محايــة اهلل ضــد اللعنــات اآلتيــة مــن مصــادر خارجيــة. لكــن نــواًع واحــًدا مــن أنــواع 
ــة إىل اذلات! ــة املوجه ــه اللعن ــة: إن ــر هل احلماي ــه أن يوف ــتطيع اهلل نفس ــات ال يس اللعن

 متنوعــة 
ً

بهــذه الطريقــة، كثــًرا مــا جيلــب املؤمنــون املســيحيون ىلع أنفســهم أشــاكال
ــون  مــن املشــالك ال يدركــون مصدرهــا. فبانلطــق بــكالم ســليب ضــد أنفســهم، حيجب

الربكــة عنهــم ويعرضــون أنفســهم للَّعنــات. 

ــا  ــجل نل ا. يس ً ــربِّ  مع
ً

ــاال ــل مث ــخ إرسائي ــا تاري ــدم نل ــا، يق ــدد أيًض ــذا الصـ ويف ه
ــن  ــًدا م ــرش قائ ــي ع ــوىس اث ــل م ــف أرس ــدد كي ــفر الع ــن سـ ــان 13، 14 م األصحاح
األســباط لــي يتجسســوا أرض كنعــان اتلـــي وعدهــم اهلل بهــا. فعــاد اثنــان منهــم بتقريــر 
ْيَهــا« 

َ
ــاِدُروَن َعل

َ
َنــا ق نَّ

َ
َهــا أل

ُ
َنــا نَْصَعــُد َوَنْمَتلِك إجيــايب، وهمــا يشــوع واكلــب الــذلان قــاال: »إِنَّ

ــًرا ســلبيًا إذ ركــزوا أبصارهــم ىلع شـــعبها العمــالق ومدنهــا  أمــا ابلاقــون فقدمــوا تقري
ــا« ــدُّ ِمنَّ َش

َ
ــْم أ ُه نَّ

َ
ــْعِب، أل  الشَّ

َ
ــَد إىِل ْن نَْصَع

َ
ــِدْر أ ــم: »الَ َنْق ــة. واكن رأيه املحصن

ويف الوقــت املناســب، أعلــن اهلل حكمــه، فقــال ألوئلــك اذليــن صادقــوا ىلع اتلقريــر 
ذين. ف هــذا القفــر تســقط جثثكــم … اليــن 

ُ
الســليب: »ألفعلــن بكــم كمــا تكلمتــم ف أ

مــا  ــأن يمتلــاك األرض الــي قدَّ ــرب ب تذمــروا ع.« أمــا يشــوع واكلــب، فقــد وعدهمــا ال
عنهــا تقريــًرا إجيابيًــا.

فأوئلــك اجلواســيس، مـــن آمــن منهــم ومــن لــم يؤمــن، حــددوا مصرهــم مــن خالل 
ــاِدُروَن« دخلــوا األرض، واذليــن قالــوا: »الَ 

َ
َنــا ق نَّ

َ
كالمهــم عــن أنفســهم. فاذليــن قالــوا: »أل

َنْقــِدْر...« لــم يدخلــوا. لقــد احتـــرم اهلل كالمهــم! وهــو لم يتغــر! وايلــوم، مــازال اهلل يقول 
لشــعبه املؤمــن، كمــا اكن يقــول لشــعبه القديــم: »ألفعلــن بكــم كمــا تكلمتــم ف أذين.«
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كنــا يف الفصـــل اخلامــس مــن هــذا الكتــاب قــد ذكرنــا ســبعة مــؤرشات تــدل ىلع 
وجــود اللعنــة. وكثــًرا مــا يتعــرض انلــاس تللــك احلــاالت بســبب الــكالم اذلي ينطــق بــه 
انلــاس ضد أنفســـهم. فيضـــع انلاس لعنـــاٍت علـــى أنفســهم دون أن يدركــوا. وللخالص 
ن  مــن ذلــك ىلع لك واحــٍد أن يتنبـــه لطبيعــة الــكالم الســليب اذلي يســتخدمه، وأن يكــوِّ

أســلوًبا إجيابيًــا بديــاًل لكالمــه القديــم.

يف القائمـة أدنــاه، نعيـد رسد احلـاالت الـي قد تكون مـؤرشات لوجـود لعنٍة ما، 
ونضـع حتـت لك واحدة بعـض العبـارات املألوفة بني انلـاس والي يمكـن أن تكون 
سـببًا للتعـرض ملثل تلك احلالـة. هذه األمثلـة القليلة تكي تلوضيح نوعيـة العبارات 
اخلطرة الي حتتاج بالرضورة إىل أن تتغيــر. بالنسـبة يل ولزوجـي روث، فقد تدربنا ىلع 
ممارسـة االحـرتاس وضبـط انلفـس فيمـا يتعلق بالـكالم اذلي نتلفـظ به عن أنفسـنا.

1(  االهنيار العقلي أو العاطفي:
»هذا سيقودين إىل اجلنون.«
»لن أحتمل أكر من ذلك.«

»لكما فكرت بذلك، يتشوش فكري.«

2(  األمراض املتكررة أو املزمنة )خاصة الوراثية منها(:
»حينما تكون هناك جرثومة، ال بدَّ أن أتلقطها.«

»هذا أمر يثر املرض والغثيان.«
»هذا يرسي يف العائلة، وأعتقد أن دوري قريب.«

3(  العقم، اإلسقاط املتكرر للجنني، ومشاكل نسائية ُأخرى مشاهبة:
»ال أعتقد أني أستطيع أن أجنب.«

»هذه ادلورة الشهرية امللعونة.«
»سأسقط هذا الطفل أيًضا … أنا أعلم ذلك.«
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4(  اهنيار العالقات الزوجية والتفكك األسري:
»قال يل الفّتاح إن زويج سيرتكي.«

خرى.«
ُ
»أنا متأكدة أن زويج سيجد امرأة أ

»اعتدنا يف اعئلتنا أن نتصارع اكلقطط والكالب.«

5(  عدم االكتفاء املادي بشكل متواصل:
»ال أستطيع أن أحقق أهدايف أبًدا … أيب اكن كذلك أيًضا.«

»لن أتمكن من دفع عشوري.«
»أكره أوئلك القطط السمينة اذلين يأخذون لك يش …. هذا ال ينجح مي أبًدا.«

6(  التعرَّض املتكرر حلوادث معيـّنة:
»هذا حيدث مي دائًما.«

»كنت أعلم أن مشلكة ما ستقع.«
»أنا متهور واملشالك حويل باستمرار.«

ر أو غري الطبيعي: 7(  تاريخ من حوادث االنتحار أو املوت املبكِّ
»ما فائدة حيايت؟«

»ىلع جثي!«
»أفضل املوت ىلع االستمرار هكذا.«

انلــاس الـــذين يســتخدمون مثــل هذه العبــارات، يعملــون دون ويع ىلع دعــوة أرواح 
رشيــرة لالســتيالء ىلع حياتهــم. ونــوع الــروح الرشيــر يعتمــد ىلع طبيعــة الــكالم نفســه.  
فهنــاك أنــواع ورتــب مــن األرواح الرشيــرة تتناســب مــع لكِّ من احلــاالت املذكــورة أعاله.

ــك  ــط بذل ــو يرتب ــوت. وه ــاص روح امل ــل خ ــة بش ــرة املألوف ــن األرواح الرشي وم
الــكالم اتلابــع لفئــة »تاريــخ مـــن حــوادث االنتحــار أو املــوت املبكــر أو غــر الطبيــي.« 
ــاًل  ــاة بــال معــى وبــال رجــاء، كمــا يبعــث مي ــأن احلي ــا ب ــروح إحساًس ويعطــي هــذا ال
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َمَرضيًــا للرتكــز ىلع أفــاكر تتعلــق باملــوت. وغـــابًلا مــا يظهــر ذلــك يف سلســلة ال تنتــيه 
ــا. ــٍر منه ــرف ســبب طــيب واضــح لكث ــي ال يُع مــن الضعفــات اجلســدية ال

ــًرا  ــا مبك ــبب موتً ــار أو يس ــخًصا إىل االنتح ــروح ش ــذا ال ــع ه ــا أن يدف ــًرا، إم وأخ
ــَن  ــاِس ِم  لِلنَّ

ً
ــاال تَّ

َ
ــن أن الشــيطان »َكَن ق ــا 44:8 م ــا يســوع يف يوحنـ ــا. حيذرن ــة م بطريق

َــْدءِ.« وروح املــوت هــو أحــد تابعيــه اذليــن يســتخدمهم لقتــل انلــاس، فهــو يدفــع انلاس 
ْ

ال
إىل املــوت قبــل الوقــت. عندمــا شــاركت هــذه األفــاكر مــع طبيــب صديــي، أكــدَّ يل أنــه 

كثــًرا مــا رأى أشــخاًصا يموتــون دونمــا ســبب طــيب اكف تلفســر موتهــم.

ــاه يف  ــا أوردن ــبه م ــا يش ــت كالًم ــد قل ــرى ق ــة أو بأخ ــك بطريق ــت أنـ ــا الحظ ربم
األمثلــة الســابقة. إن اكن كذلـــك، فــال تتفشــل! هنــاك طريــٌق للتحريــر! يف بدايــة هــذا 
ــالث  ــوات اثل ــن اخلط  ع

ً
ــاال ــا مث ــر نل ــرس يوف ــول بط ــار الرس ــا إن اختب ــل، قلن الفص

ــتبدال. ــال، االس ــة، اإلبط ــة ىلع اذلات: اتلوب ــات املوضوع ــن اللعن ــص م ــة للتخل الرضوري

ــا أن نتــوب  ــا ســلبيًا عــن أنفســنا وعلين ــا اعرتافً من ــا قدَّ ــدرك أنن ــا أن ن ، علينـ
ً

أوال
ــا، علينــا أن نُبطــل تأثــر ذلــك الــكالم، أي أن نلغيــه، وكأننــا لــم نقلــه  عــن ذلــك. ثانًي
أصــاًل. ثاثلًــا، علينــا أن نســتعيض عــن اعتـــرافنا اخلاطــئ باعــرتاف حســن. املزيــد مــن 

ــن. اتلفاصيــل حــول هــذا املوضــوع يف الفصــل العرشي

هنــاك طريقـــة أخــرى جيلــب بهــا انلــاس اللعنــة ىلع أنفســهم ويه مــن خــالل أي 
ــا حيــث  ــاٍد مغلــق أو مجعيــة رسيــة. أذكــر موقًف عهــٍد أو قََســٍم يتطلبــه انضمامهــم إىل ن
ــوٍد  ــن قي ــرر م ــي تتح ــة ل ــابة مؤمن ــاعدة ش ــاول مس ــا حن ــي األوىل يلدي ــا وزوج ــا أن كن
شــيطانية. ورغــم لك الصلــوات واملحــاوالت، لــم تتحــرر الفتــاة. ثــم وجــدت يلديــا نفســها 
منقــادة لــي تطلــب مــن فتــاة أن ختلــع مــن يدهــا خاتًمــا اكنــت تلبســه. ومــا أن فعلــت 

ذلــك، حــى حتــررت دونمــا املزيــد مــن اجلهــد!

لقــد ترفــت يلديـــا بقيــادة روح اهلل، دون أن تعلــم شــيئًا عــن ذلــك اخلاتــم اذلي 
ــاة أن  ــادي، اكن ىلع الفت ــك انل ــم إىل ذل ــي تنض ــة. فل ــاص يف اجلامع ــاٍد خ ــق بن اكن يتعل
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ــك  ــن ذل ــت م ــا ختلص ــييح. وعندم ــا املس ــب وإيمانه ــة ال تتناس ــود معين ــل يف عه تدخ
ــرب. ــٍة لل ــا اكبن ــود واســتعادت حريته ــك العه ــت تل ــم، ألغ اخلات

خــرى، كنــا أنــا ويلديــا ضمــن جمموعــة تصــي مــع امــرأة شــابة اعرتفــت 
ُ
يف حادثــٍة أ

ــا  ــيطان. فلم ــا« بالش ــز ل »زواجه ــٌم يرم ــا خات ــيطان. واكن يف يده ــًة للش ــت اكهن ــا اكن أنه
ــت  ــم حت ــت اخلات ــك، ابتلع ــد ذل ــا بع ــك – لكنه ــت ذل ــم، فعل ــع اخلات ــا خل ــا منه طلبن
ســيطرة الشــيطان. أحــد الشــباب احلارضيــن أخــذ مســحة إيمــان خاصــة، وأمــر املــرأة 
أن تتقيــأ اخلاتــم، ففعلــت فــوًرا! ثــم رمينــا اخلاتــم يف حبــرة قريبــة. أّمــا املرحلــة األخــرة 
ــس الــي اكنــت  ــر تلــك املــرأة، فاكنــت عندمــا أحرقــت أمــام اجلميــع لكَّ املالب يف حتري

ــاء عبادتهــا للشــيطان. ترتديهــا أثن

مثل هذه املواقف، جعلت توجيهات يهوذا 23 حقيقية جًدا بالنسبة يل:

ــَس 
َّ
ُمَدن

ْ
ــْوَب ال ــارِ، ُمْبِغِضــَي َحــىَّ اثلَّ ــَن انلَّ ــَي ِم ــْوِف، خُمَْتِطِف َ ــَض بِالْ َْع ُصــوا الْ

ِّ
»وََخل

ََســِد.« ِمــَن الْ

يف املثالـني السـابقني، ارتبط القيد الشـيطاين خباتـم. وداللة ذلـك أن اخلاتم يرمز 
اغبًلـا إىل عالقـة العهـد. يف الكثر من اثلقافـات، من املتعارف عليـه أن يلبس لكٌّ من 
الرجـل وزوجته خاتًما يرمزان إىل عهد الزواج. ووفق معاير الكتاب املقدس، العهد هو 
أقوى وأقدس شـل مــن أشـاكل العالقات الي يمكن لإلنسان أن يدخلها، سواء اكن 
ذلك العهد بني اهلل واإلنسـان أو بني إنسان وإنسـان. والشيطان يدرك ذلك جيًدا، ذللك 
جتـده يسـتغل عالقات عهد يصنعها بنفسـه لي حيقق أكرب سـيطرة ممكنـة ىلع انلاس.

ر اهلل شــعبه يف خــروج 32:23 من عبــادات الكنعانيــني الوثنية فقال: هلــذا الســبب، حذَّ

»الَ َتْقَطْع َمَعُهْم َوالَ َمَع آلَِهتِِهْم َعْهًدا.«

فلــو دخلــوا يف عهــٍد مــع الكنعانيــني اذليــن يعبــدون آهلــًة زائفــة، فســربطهم العهد، 
ال بالكنعانيــني فقــط، لكــن بآهلتهــم أيًضــا. وهكــذا يُقيَّــدون يف ربــاٍط مــع تلــك اآلهلة.
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ومـن اجلمعيات املعارصة الي ينطبق عليها هذا اتلحذير بشـل خاص »املاسـونية«. 
يزعم املاسونيون أن طبيعة مجعيتهم رسية، لكن هذا ليس صحيًحا. فل أفاكر املاسونية 
وطقوسها تم نرشها ىلع أوقاٍت خمتلفة، وذلك عن طريق أشخاٍص اكنوا ماسونيني )بعضهم 
وصـل إىل أىلع الرتـب(، أو آخريـن درسـوا بتمعـن لك الوثائـق املتوفرة للباحـث املؤهل.

وألغــراض دراســتنا احلايلــة، يكــي أن نشــر إىل حقيقتــني حــول املاســونية.           
، ىلع الشــخص اذلي ينــوي االنضمــام أن يربــط نفســه بعهــود همجيــة قاســية جــًدا، 

ً
أوال

حالًفــا أال يكشــف أي رسٍّ مــن أســـرار املاســونية. ومــن املســتحيل أن جتــد يف أي مــاكن 
ــود. ــذه العه ــة ىلع اذلات يف ه ــات املوضوع ــن اللعن ــا ع ــر رعبً  أك

ً
ــاال مث

ثانًيــا، املاســونية ديانــة زائفــة. بعــض املاســونيني ينكــرون ذلــك، لكــن إيلــك بعــض 
ــح  ــالك ومذاب ــة: للماســونية إعالنهــا اخلــاص، وهلــا هي ــدل ىلع أنهــا ديان األمــور الــي ت
ــم(، وهلــا  ورمــوز دينيــة خاصــة، كمــا تســتخدم شــعارات روحانيــة خاصــة )منهــا اخلات
ــمونه  ــف يس ــاص، هلإ زائ ــا هلإ خ ــًرا، هلـ ــوس. وأخ ــة وطق ــاص وكهن ــان خ ــرتاف إيم اع

ــم.« ــون األعظ ــدس الك ــدع« أو »مهن ــدأ املب »املب

املاســـونية ديانـــة زائفـــة، ألنـــها تعــرتف بإلـــه زائــف. وتســتخدم املاســونية الكثر 
مــن األدوات والرمـــوز املرتبطـــة باملســيحية ومــن ضمنهــا الكتــاب املقــدس، إال أنَّ ذلــك 
مــن قبيــل اخلــداع املتعمــد. فاإللـــه اذلي تعــرتف بــه املاســونية ليــس هــو هلإ الكتــاب 
املقــدس. كمــا جتــد يف الكتابــات املاســـونية أنهـــم يســتخدمون االســم الكتــايب العظيــم 
ــورة  ــادئ اذلك ــمل مب ــيه يش ــان إل ــر إىل كيـ ــاره يش ــك باعتب ــوه – JHVA«، وذل هلل: »يه
واألنوثــة!  ثــم هنــاك »القنطــرة امللكيـــة« الــي يتضمـــن شـــعارها اســـم »يهـــوه« خمتــًرا 
باإلضافــة إىل اخــزتال لشــي إهلــني وثنيــني همــا ابلعــل وأوزيريـــس. ويشـــرون إىل هــذا 
اتلجمــع اثلــاليث باعتبــاره اهلل! وليــس هــذا بأقــل مــن إهانــة مقصــودة هلل احلقيــي الواحد 

1. 
ــاره »يهــوه«9 ــاب املقــدس باعتب اذلي أعلــن نفســه يف الكت

  .)Martin L. Wagner( ملؤلفه مارتن واغرن »Freemasonry: An Interpretation« لدراسـة وافية حـول املاسـونية راجع كتاب )9(

.)HRT Ministries, Box 12, Newtonville, N. Y. 12128-0012( املؤلف
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ــة الــي  ــار املؤذي ــم أكــن أعــر املاســونية أي اهتمــام حــى بــدأت أكتشــف اآلث ول
ــي  ــات ال ــر اللعن ــض أك ــالة. بع ــون للص ــوا يأت ــن اكن ــاس اذلي ــاة انل ــا يف حي تنتجه
واجهتهــا يف حيــاة انلــاس خطــورة اكنــت ترتبــط باملاســونية. واكنــت تظهــر آثــار اللعنــة 
ــونية. ــات ماس ــم خبلفي ــط اعئالته ــن ترتب ــك اذلي ــد أوئل ــث عن ــاين أو اثلال ــل اثل يف اجلي

وقــد تركــت إحــدى احلــاالت انطبــااًع خاًصــا عنــدي. فــي ختــام أحــد اجتمــااعت 
صبــاح األحــد العباديــة يف أســـرتايلا، كنــا أنــا وروث نصــي بلعــض انلــاس اذليــن اكنــوا 
ــا. واكن  ــة ىلع ذراعيه ــًة حنيل ــل طفل ــابة حتم ــرأة ش ــت ام ــم تقدم ــفاء. ث ــون إىل ش حيتاج

شــعر املــرأة األشــعث وصوتهــا اخلافــت يــدالن ىلع أنهــا مــن خلفيــة بســيطة جــًدا.

ل عينيهــا بعيــًدا عنــا: »طفلــي ال تقبــل أي طعــام …  قالــت نلــا املــرأة متمتمـــًة ويه حتــوِّ
إنهــا ال تأخــذ ســوى رشــفات قليلــة لك مــرة!« فســأنلاها: »كــم عمرهــا؟«  قالــت األم: 

»ســتة أســابيع.« إال أن عمــر الطفلــة اكن يبــدو ســتة أيــام ال أســابيع!

ــا، فســقطت ىلع األرض حتــت  ــا ىلع األم نلصــي مــن أجله ــا وروث أيدين ــا أن وضعن
ــا.   ــا ىلع ذراعيه ــا ومحلته ــة منه ــت روث الطفل ــا تناول ــدس، بينم ــروح الق ــوة ال ــر ق تأث

ــة ىلع األرض. ــع األم املنطرح ــان م ــة يصلي ــدام الكنيس ــن خ ــان م ــدأ خادم ــا ب وهن

بعــد ذلـــك، أخــذت روث لكمــة علــم مــن الــروح القــدس وقالــت للخادمــني: »أبوها 
ماســوين … قــوال هلــا أن ترفــض ذلك الــروح.«

صارعــت املــرأة ىلع األرض ويه حتــاول انلطــق باللكمــات: »أنــا … أرفــض … روح … 
لــة.   املاســونية!« وحاملـــا نطقــت بهــذه اللكمــات، خــرج الــروح الرشيــر منهــا برخــٍة ُمطوَّ
ويف اللحظــة نفســها، خرجــت رصخــة مماثلــة تماًمــا مــن فــم الطفلة الــي حتملهــا روث، ثم 
ســكنت الطفلــة وقــد بــدا عليهـــا اإلنهــاك الشــديد. أقــام اخلادمــان املــرأة ىلع قدميهــا، 

وأاعدت روث الطفلــة إىل أمهــا.

ــا إىل الكنيســة حيــث ســيقام االجتمــاع املســايئ.   بعــد حــوايل ســت ســااعت، عدن
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خــرى. فســأنلاها عــن 
ُ
ويف ختــام االجتمــاع، تقدمـــت املــرأة الشــابة مــع طفلتهــا مــرة أ

ــا … لقــد رشبــت ثــالث وجبــات  حــال الطفلــة حيــث أجابــت: »لقـــد اختلفــت تماًم
مــن احلليــب منــذ الصبــاح!« وقــد شــعرُت حينهــا أن األم نفســها اختــربت تغيــًرا جذرًيــا 

ــا. ــدا يف صوتهــا اذلي صــار أكــر وضوًح أرشق يف عينيهــا وب

يف لقـــاء بســيط واحــد، رأينــا ديلــاًل ىلع وجــود اللعنــة الــي تســببها املاســونية وقــد 
انتقلــت ىلع األقــل عــرب جيلــني: مــن األب اذلي اكن ماســونيًا إىل ابنتــه، ثــم إىل حفيدتــه 
ــل  ــاس بش ر انل ــذِّ ــُت أن أح م ــت، صمَّ ــك الوق ــذ ذل ــتة. ومن ــابيع الس ــة ذات األس الطفل
مســتمر مــن الــرضر اذلي جتلبــه املاســـونية عليهــم وىلع أفــراد اعئالتهــم، حــى أوئلــك 

األفــراد اذليــن ليســت هلــم صلــة مبــارشة باملاســونية!

ولــل مــن ربــط نفســه بقســٍم أو عهــٍد بأيــة مجعيــة رشيــرة اكلــي ذكرناهــا، يقــدم 
ســليمان مشــورًة اعجلــًة هامــة:

»الَ ُتْعِط َعْينَْيَك نَْوًما،

ْجَفانََك ُنَعاًسا.
َ
َوالَ أ

َِد،  ْبِ ِمَن الْ
نَجِّ َنْفَسَك َكلظَّ

يَّاِد.« )أمثال 5-4:6( ُعْصُفورِ ِمْن يَِد الصَّ
ْ
َكل

، عليــك أن ترفــض بــكالم 
ً

ويتطلــب اتلحريــر رشطــني أساســيني ىلع األقــل: أوال
ــفتيك.   ــه بش ــك أن ترفض ــفتيك، علي ــه بش ــا قلت ــة. م ــك اجلمعي ــك بتل ــموع ارتباط مس
ــم. ــك بإيمانه ــتطيعون دعم ــك ويس ــعروَن مع ــهوٍد يش ــام ش ــك أم ــل ذل ــل أن تعم ويفض

ــة مــواد هلــا عالقــة بذلــك االرتبــاط  ــا، عليــك أن تدمــر وأن تتخلــص مــن أي ثانيً
أو ترمــز إيلــه. يف أمثلــة ســابقة، اكن للخاتــم دالالت خاصــة. ويف املاســونية، هنــاك عــدة 
أشــياء أخــرى مــن أهمهــا األرديــة واألثــواب. تذكــر لكمــات يهــوذا 23: »ُمْبِغِضــَي َحــىَّ 

ََســِد.« ــَس ِمــَن الْ
َّ
ُمَدن

ْ
ــْوَب ال اثلَّ
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ام الشيطان. يف هذا الفصل، سنكشف مصدًرا خمتلًفا تماًما للعنات: خدَّ

موقــف املؤمنــني جتاه الشــيطان يتنوع بــني نقيضني: بعضهــم يتجاهل الشــيطان تماًما، 
ويتــرف وكـــأن الشــيطان ليــس هل وجــود حقيــي. وبعضهــم خيافــون الشــيطان ويعرونه 
ــا موقــف الكتــاب املقــدس فهــو يتوســط بــني هذيــن انلقيضــني. اهتماًمــا ال يســتحقه. أمَّ

ــًة  ــم مملك ــو حيك ــماء. وه ــن الس ــرِد م ــرد، ُط ــالك متم ــوق، م ــن خمل ــيطان اكئ الش
ــة. ــل رتب ــرة أق ــردة وأرواح رشي ــرة املتم ــة الرشي ــن املالئك ــًة م روحاني

اســم “الشــيطان” يف اللغــة األصليــة يعــي “اخلصــم” أو “املقــاوم”. وهو العــدو الدلود 
احلقــود هلل نفســه. وهدفـــه أن يســيطر ىلع اجلنــس البــرشي لكــه. أمــا أســلوبه األســايس، 
ــه ... ــا 9:12 ىلع أن ــدس يف رؤي ــاب املق ــه الكت ــته. يصف ــرتف ممارس ــداع اذلي حي ــو اخل فه

ُه«.
َّ
ــَم ُك

َ
َعال

ْ
ِي يُِضلُّ ال

َّ
ــْيَطاَن، ال َمْدُعــوُّ إِبْلِيــَس َوالشَّ

ْ
َقِديَمــُة ال

ْ
َيَّــُة ال َعِظيــُم، الْ

ْ
»الِّنِّــُي ال

ويمــارس الشـــيطان اآلن ســيطرته ىلع أغلبيــة البــرش - مجيــع اذليــن هــم متمــردون 
ِي َيْعَمــُل اآلَن ِف 

َّ
وِح ال ىلع اهلل. إذ يصفــه الكتــاب املقــدس يف أفســس 2:2 باعتبــاره »الــرُّ

َمْعِصَيــِة« ومعظــم أوئلــك انلــاس ال يــرون صــورًة حقيقيــًة عــن حاتلهــم، بــل هــم 
ْ
ْبَنــاءِ ال

َ
أ

ينســاقون يُمنــًة ويـُـرسة حتــت تأثــر قــوَّاٍت ال يفهمونهــا وال يســتطيعون الســيطرة عليهــا.

لكــن هنــاك أيًضــا أوئلــك اذليــن فتحــوا أنفســهم للشــيطان عــن قصــد، حــى وإن 

خـُدَّام الشيطان
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ــة. ففـــي ســعيهم حنــو انلفــوذ والكســب املــادي،  ــه احلقيقي ــوا مدركــني هلويت ــم يكون ل
صــاروا يداومــون باســتمرار ىلع اســتخدام وتنميــة ممارســات تعتمــد ىلع قــوى فــوق طبيعية 
ــوا يف لك  ــن ُعرف ــيطان اذلي ام الش ــدَّ ــم خ ــك ه ــم. أوئل ــاول يده ــيطان يف متن ــا الش جعله
بــوا بألقــاب متنوعــة: طبيــب ســاحر، كـــاهن أو اكهنــة الشــيطان،  ــا ولقِّ اثلقافــات تقريبً
ــاح أو فتَّاحــة، شــامان، توهاجنــا، وغرهــا. فــي  افــة، فتَّ اف أو عرَّ ســاحر أو ســاحرة، عــرَّ

معظــم اثلقافــات القبليــة يف العالــم، هنــاك اســم خــاص ملثــل ذلــك الشــخص.

يســوع نفســه هــو مصــدر معلوماتنــا األول فيمــا يتعلــق بالشــيطان. فعندمــا أرســل 
اتلالميــذ الســبعني يلمهــدوا الطريــق أمــام خدمتــه، اعدوا إيلــه بفــرح قائلــني:

َا بِاْسِمَك!«.
َ

َْضُع نل َياِطُي تَ ، َحىَّ الشَّ »يَاَربُّ

فقال هلم يسوع:

، َوالَ  ــُدوِّ َع
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
ــارَِب َوُكَّ ق َعَق

ْ
ــاِت َوال َيَّ ــوا الْ َطانًا ِلَُدوُس

ْ
ــل ــْم ُس ْعِطيُك

ُ
ــا أ نَ

َ
ــا أ »َه

)19-17:10 )لوقــا  ٌء.«  َشْ ُكــْم  يَُرُّ

ــم يقــل أنــه ضعيــف، لكنــه وعــد  ــم ينكــر يســوع أن قــوة الشــيطان حقيقيــة، ول ل
ــيطان،  ــوة الش ــرون ىلع ق ــيجعلهم ينت ــم س ــه هل ــلطان اذلي منح ــأن الس ــذه ب تالمي
وحيميهــم مــن حماوالتــه إليذائهــم. مــن اهلــام جــًدا أن يــدرك مجيــع خــّدام الرب الســلطان 

الُمعطــى هلــم، وأن يتعلمــوا كيــف يســتخدمونه بفعايلــة.

ــي يســتخدمها خــدام الشــيطان ضــد شــعب  ــات مــن األســلحة األساســية ال اللعن
ــدد 24-22. ــفر الع ــام يف س ــاالق وبلع ــة ب ــح يف قص ــذا موضَّ اهلل.  وه

اكن بــاالق ملــاًك ىلع مــؤاب رشق نهــر األردن. وأثنــاء رحلتهــم مــن مــر إىل كنعــان، 
خيَّــم اإلرسائيليــون علـــى حــدود مــؤاب. شــعر بــاالق باخلطــر يهــدد مملكتــه، لكنــه لــم 
يكــن يملــك القــوة أو الشـــجاعة الاكفيتني لشــنِّ هجــوم مبــارش ىلع أعدائه. وهكــذا أراد 
ر بلعــام لــي يلعــن شــعب إرسائيــل، متأمــاًل بذلــك أن يضعــف الشــعب  بــاالق أن يســخِّ
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ــك  ــهوًرا يف تل ــا” مش افً ــام “عرَّ ــان بلع ــم. وكـ ــا أن يهزمه ــتطيع به ــي يس ــة ال إىل ادلرج
املنطقــة لكهــا، واكن يطلــب أجــرًة كبــرًة مقابــل خدماتــه.

كثــرون مـــن املســيحيني ايلــوم ال يقتنعــون بهــذه األمــور ويعتربونهــا مــن قبيــل 
اخلرافــات غــر املنطقيــة، والــي ليــس فيهــا قــوة حقيقيــة. لكــن موقــف اهلل اكن خمالًفــا 
ــًرا  ــا - خط ــق به ــام أن ينط ــن بللع ــي يمك ــات اتلـ ــد رأى اهلل يف اللعن ــا، فق ــذا تماًم هل
ــام  ــذًرا بلع ــة حم ــوق طبيعي ــة ف ــل بطريق ــة أن اهلل تدخ ــل. وانلتيج ــا ىلع إرسائي حقيقيً
ــاالق،  ــا ب ــده به ــي وعـ ــروة ال ــى إىل ال ــام اكن يس ــن بلع ــة. لك ــذه املهم ــول ه ــن قب م
ــذ مطلــب ملــك مــؤاب. واذلي حــدث هــو أن اهلل  ــة تنفي ــاالق بنّي فذهــب مــع رســل ب
كـــان يتدخــل يف لك مــرة حيــاول فيهــا بلعــام أن يلعــن شــعبه، فيحــول اللعنــة إىل بركــة!

ــر مــوىس الشــعب يف تثنيــة 5:23 بهــذه احلادثــة باعتبارهــا ديلــاًل ىلع  فيمــا بعــد، يذكِّ
حمبــة اهلل هلــم:

ْعَنــَة 
َّ
ْجلـِـَك الــرَّبُّ إِلُهــَك الل

َ
َل أل َحــوَّ

َ
َعــاَم، ف

ْ
ْن يَْســَمَع ِلَل

َ
ــْم يََشــإِ الــرَّبُّ إِلُهــَك أ

َ
»َولِكــْن ل

َحبَّــَك.«
َ
ــْد أ

َ
نَّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ق

َ
ــٍة، أل

َ
 بََرك

َ
إىِل

وهنــاك حقيقـــة أساســية ينبــي اتلأكيــد عليهــا: لــم ينظــر اهلل إىل لعنــات بلعــام الي 
اكن مزمًعــا ىلع انلطــق بهــا ضــد إرسائيــل - باعتبارهــا جمــرَّد لكمــات فارغــة ال قــوة فيهــا. 
بــل اعتربهــا تهديــًدا خطــًرا ضــد شــعبه. وىلع هــذا األســاس، تدخــل شــخصيًا إلحبــاط 

نوايــا بلعــام.

ــي  ــات ال ــأن اللعن ــن ش ــل م ــل أو يقل ــو ال يتجاه ــف اهلل، فه ــرِّ موق ــن ال يغ والزم
ُههــا ُخــّدام الشــيطان ضــد شــعبه. ىلع العكــس مــن ذلــك، وكمــا قــال يســوع، فــإن  يوجِّ

اهلل يعــرف قــوة الشــيطان، لكنــه جيهــز ُخّدامــه بقــوة أعظــم.

ام  ويقــدم الكتــاب املقــدس صــوًرا متعــددة لألنشــطة الــي يمكــن أن يقــوم بهــا ُخدَّ
ام اهلل مــن تلــك األنشــطة الشــيطانية املوجهــة ضدهــم يف  الشــيطان، وذلــك حتذيــًرا خلـُـدَّ
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أغلــب األحيــان. فــي حزقيــال 17:13-20 ىلع ســبيل املثــال، يديــن اهلل ســاحراٍت ونبيــات 
اكذبــات معينــات فيقــول:

َقــاءِ 
ْ
َن ِمــْن تِل

ْ
ــأ ــَوايِت يَتََنبَّ

َّ
اْجَعــْل وَْجَهــَك ِضــدَّ َبَنــاِت َشــْعبَِك الل

َ
نْــَت يَــا اْبــَن آَدَم، ف

َ
»وَأ

 
ِّ

ــَوايِت َيُْطــَن َوَســائَِد لـِـُك
َّ
: َوْيــٌل لِل ــيُِّد الــرَّبُّ ــاَل السَّ

َ
ــَذا ق

َ
ــْل: هك

ُ
، َوق ْيِهــنَّ

َ
 َعل

ْ
، َوتَنَبَّــأ َذَواتِِهــنَّ

َفَتْصَطــْدَن ُنُفــوَس 
َ
اَمــٍة الْصِطَيــاِد انلُُّفــوِس. أ

َ
ِس ُكِّ ق

ْ
اٍت لـِـرَأ يـْـِدي، َويَْصَنْعــَن خِمَــدَّ

َ
ْوَصــاِل األ

َ
أ

ــِل  ْج
َ
ــِعٍي، َوأل ــِة َش ــِل َحْفَن ْج

َ
ــْعِب أل ــَد َش ــنَِن ِعْن ْس ، َوُتَنجِّ ــُكنَّ ْنُفَس

َ
ــَتْحيَِي أ ــْعِب َوتَْس َش

ْن 
َ
ــِي أ ــوٍس الَ يَنَْب ــتِْحَياءِ ُنُف ــوَت، َواْس ْن َتُم

َ
ــِي أ ــوٍس الَ يَنَْب ــِة ُنُف ــْزِ، إِلَماتَ ُ ــَن الْ ــاٍت ِم ُفَت

ــِذِب؟ 
َ
ك

ْ
ــاِمِعَي لِل ــا، بَِكِذبُِكــنَّ َعَ َشــْعِب السَّ َْي تَ

ــِت تَْصَطــْدَن بَِهــا انلُُّفوَس 
َّ
نَا ِضــدُّ َوَســائِِدُكنَّ ال

َ
: َهــا أ ــيُِّد الــرَّبُّ ــاَل السَّ

َ
ــَذا ق

َ
»ِللـِـَك هك

ِفــَراِخ.« 
ْ
ــِت تَْصَطْدَنَهــا َكل

َّ
ْطلِــُق انلُُّفــوَس، انلُُّفــوَس ال

ُ
، وَأ ُرِعُكــنَّ

ْ
ذ
َ
َهــا َعــْن أ

ُ
َمزِّق

ُ
ِفــَراِخ، وَأ

ْ
َكل

بعــض اتلفاصيــل ليســت واضحــة، لكــن يبــدو أنهــن كــنَّ يقمــن بــدور الطبيــب 
الســاحر. فــإذا تشــاجر اثنــان، يذهــب أحدهمـــا ويســتأجر واحــدة منهــن لــي تســتخدم 
فنونهــا الســحرية ضــد الشــخص اآلخــر. ومــن أســايلبهن “اصطيــاد انلفــوس” بــل وقتــل 

األبريــاء. ولك ذلــك مقابــل حفنــة شــعر أو فتــات خــز!

حنــن ال نتحــدث هنـــا عــن اتهامــات مســتقاة مــن مــاض العصــور الوســطى، بــل هــو 
إعالن ضد أوئلك النســوة أصدره اهلل نفســه. ثم أنَّ خدام الشــيطان قد دأبوا ىلع اســتخدام 
أســايلب مشــابهة تلحقيــق أغــراٍض مشــابهة عــرب العصــور، ومازالــوا حــى يومنــا هــذا.

يف أواخــر العــام 1979 وأوائــل 1980، اكتشــف املنقبــون عــن اآلثــار يف مدينــة بــاث/ 
غــرب إجنلــرتا - بقـــايا معبــد اإلهلــة منرفــا اذلي يعــود إىل أيــام احلكــم الرومــاين. وظهــر 
أن كهنــة ذلــك املعبــد اكنــوا يمارســون شــيئًا مماثــاًل ملــا اكنــت تمارســه الســاحرات أيــام 
ــة  ــتخدمون الكهن ــا، يس ــخٍص م ــن ش ــام م ــدون االنتق ــن يري ــاس اذلي ــال. اكن انل حزقي
يلكتبــوا هلــم لعنــة “مناســبة” ضــد ذلــك الشــخص. واكنــت كتابــة تلــك اللعنــات تتطلب 
مهــارة خاصــة ال يتقنهــا إال الكهنــة. وبعــد كتابــة اللعنــة، تقــام بعــض الشــعائر الســحرية 
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تلوجيــه اللعنــة إىل الشــخص املســتهدف، ومقابــل ذلك لكــه، اكن الكهنـــة يتقاضــون أجًرا 
مناســبًا. واكن العابــدون بدورهــم يلقــون تقدمــاٍت ونــذوًرا لآلهلــة يف بِركــٍة تابعــٍة للمعبــد.

هــذه الطريقــة باســتخدام اللعنــات والفنــون الســحرية، مازالــت مألوفــة كجــزء مــن 
ــوب  ــا ووســط وجن ــم، خاصــًة يف آســيا وأفريقي ــد معظــم ســاكن العال ــة عن ــاة ايلومي احلي
أمــراك. الشــهادة اتلايلــة مــن صديــق خيــدم كمرســٍل يف زامبيــا/ وســط أفريقيــا.  وحمتواهــا 

يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا باللغــة والعــادات املألوفــة هنــاك.

يف أحــد املؤتمــرات الروحيــة املســيحية العامــة اتلابعــة إلقليمنــا الريــي يف زامبيــا، 
ــة.   ــة يف الكنيس ــا إىل القداس ــة داعيً ــة قوي ــات نبوي ــدس بكلم ــروح الق ــا الـ لكمن
ــة  ــًة حقيقي ــوا توب ــم، وتاب ــة يف حياته ــوا ىلع اخلطي ــني تبكت ــن املؤمن ــرون م كث

ــا. ــل غفرانه ــن أج ــني هلل م ــم مترضع ــني خبطاياه معرتف

بعــد هــذه اخلدمــة، تقــدم مــن الواعــظ شــيٌخ مــن شــيوخ إحــدى كنائســنا يف إحــدى 
ــة:  ــة رهيب ــا خبطي ــف معرتفً ــو يرجت ــه وه ــوع يف عيني ــت ادلم ــدة، واكن ــرى ابلعي الق

القتــل عــن طريــق الِعرافــة!

قــال الشــيخ إنــه اكن ىلع خــالف مســتمر وشــجار دائــم مــع شــيخ آخــر يف 
ــه. وســاء األمــر جــًدا، حــى  ــة علي ــا يف الرتب الكنيســة نفســها، واكن اثلــاين متقدًم
أنــه قــرر أن يعاقبــه بــأن يذهــب إىل الطبيــب الســاحر يف القريــة وأن يدفــع 
ــك،  ــوم بذل ــأن يق ــرسوًرا ب اف م ــرَّ ــك الع ــر. اكن ذل ــيخ اآلخ ــن الش ــي يلع هل ل
خاصــًة وأنــه علــم أن هذيــن الشــخصني مســيحيان كمــا يُفــرتض. وهكــذا 
ــايل. ــوم اتل ــود يف ايل ــه أن يع ــن زبون ــب م ــٍة أوىل، وطل ــًرا كدفع ــا كب ــب مبلًغ طل

وعندمــا اعد إيلــه الشــيخ، رآه جالًســا حتــت شــجرة ويف يــده مــرآة وأمامــه ىلع األرض 
طاســة خاصــة باألدويــة الســحرية. ثــم أخــذ الســاحر يمســح املــرآة بتلــك األدويــة، 

وطلــب مــن الشــيخ أن ينظــر بتمعــن يف املــرآة ويقــول هل مــاذا يــرى.
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ودلهشــته، رأى الشـــيخ وجه زميله الشــيخ اآلخر بــكل وضوح. فمــا اكن من الطبيب 
!

ً
ت بــادلم حاال ر شــفرًة فوق رقبة الوجــه الظاهر ىلع املــرآة الي تغطَّ الســاحر إال أن مــرَّ

رصخ الشــيخ قائـــاًل: “لقــد قتلتــه! أنــا طلبــت أن تلعنــه فقــط!” فأجــاب الســاحر 
ــوم بعمــي ىلع أفضــل وجــه!” ضاحــاًك: “رأيــت أن أق

أرسع الشــيخ اعئــًدا، وارتعــب إذ علــم أن الشــيخ اآلخــر قــد مــات بالفعــل، وعلــم 
أنــه مــات بطريقــة اغمضــة بســبب نزيــف مفــائج. أصــاب الرعــب ذلــك الشــيخ من 
تــه الــروح القــدس بقــوة ىلع خطيتــه. اء مــا فعــل، فآثــر أن يســكت! واآلن، بكَّ جــرَّ

ا.« فباالعــرتاف  ــُة اْزَداَدِت انلِّْعَمــُة ِجــدًّ َِطيَّ ــُثَِت الْ
َ
ــه »َحْيــُث ك واخلــرب الســار هــو أنَّ

ــالم  ــران والس ــيخ ىلع الغف ــل الش ــم حيص ــيح، ل ــوع املس ــان يف يس ــة واإليم واتلوب
ــدة. ــوالدة اجلدي ــة ال ــل ىلع حقيق ــب، ب فحس

ــة  ــات خرافي ــاره ممارس ــكالم باعتب ــذا ال ــون ه ــد يرفض ــني ق ــراء الغربي ــض الق بع
ــر  ــا أك ــى أمًم ــا يس ــى يف م ــه ح ــة يه أن ــن احلقيق ــا. لك ــل أفريقيـ ــن جماه ــة م بدائي
ــال بعــد أن اكنــت قــد اختفــت أو  حتــرًضا، اعدت املمارســات الســحرية إىل اهلجــوم الفعَّ
اكدت. فــي أملانيــا مثــاًل، الكثــر مــن رجــال األعمــال اذليــن ال يمكــن أن يطلبوا مشــورة 
افــني وقــاريئ الطالــع لــي يستشــروهم  خــادم مســييح، يقومــون بزيــارات منتظمــة للعرَّ

ــة. خبصــوص صفقاتهــم اتلجاري

جريــت مقابلــة تلفزيونيــة مع أحد قادة كنيســة شــيطانية 
ُ
ويف منتصــف اثلمانينــات، أ

يف أمريــكا. وســئل إن كـــان صحيًحــا أنَّ عبدة الشــيطان يقدمــون ذبائح برشيــة، فأجاب: 
“يمكنــك القــول إننــا نقــدم ذبائــح برشيــة بطريقــة غــر مبــارشة، بمعــى تدمــر البــرش 
اذليــن - نِلقــْل - يعملــون ىلع خلــق ظــروف معاديـــة نلــا، وذلــك باســتخدامنا “للّعنــات 
واتلعاويــذ.”110 ليســت هــذه تهمــة يوجههــا ناقــد معــادي هل، بــل اعرتاف حــر أعلنــه طواًع.

 )Dave Hunt( ــت ــف هن ــه دي ــاب “America: The Sorcerer’s New Apprentice” ملؤلفي ــن كت ــة م )10( مقتبسـ

 )Harves House Publishers( – )T. A. McMahon( ومكاهــون
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ومثــل هــذا االعــرتاف، اكن يــؤدي إىل عقــاب املــوت حتــت نامــوس مــوىس يف مملكــة 
ــس  ــة، ولي ــحرية كجريم ــات الس ــل املمارس ــارصة ال تعام ــا املع ــن ثقافتن ــل. لك إرسائي

ــة ترتبــط بهــا، حــى وإن اســتخدمت بشــل مــا لقتــل انلــاس. هنــاك عقوب

ومــا اقتبســناه مـــن كالم القائــد الشــيطاين أعــاله يؤكــد أنهــم يســتخدمون اللعنــات 
ــم القرابــني  ــاء مــن تهمــة تقدي ــذ لقتــل انلــاس، لكــن ذلـــك ال جيعلهــم أبري واتلعاوي
ــن  ــايل م ــي اتل ــر الصح ــا يف اتلقري ــك، جنده ــنيعة ىلع ذل ــة الش ــض األدل ــة. بع البرشي
صحيفــة انليويــورك تايمــز يف عددهــا الصــادر بتاريــخ 12 نيســان )أبريــل( 1989، حــول 

ــيك: ــوروس/ املكس ــة ماتام ــع يف مدين ــا وق م

ــن  ــخًصا م ــرش ش ــي ع ــث اث ــيكية( جث ــة ومكس ــن )أمركي ــوات أم ــدت ق ... وج
ــهر  ــى الش ــد اخت ــاس اكن ق ــة تكس ــن جامع ــن م ــة والعرشي ــاب يف احلادي ــم ش بينه
املــايض. وقــد وُجــدت اجلثــث يف ثمانيــة قبــور )يف مزرعــة بعيــدة قــرب حــدود الواليــات 
املتحــدة(.  ويف املؤتمــرات الصحفيــة الــي عقــدت هنــا ويف براونزفيــل/ تكســاس، قــال 
ــا  ــحري” حيميه ــرس س ــة “ت ــني البرشي ــرى أن القراب ــدرات، ت ــة خم ــؤولون إنَّ عصاب مس

ــم ... مــن الرشطــة، يه املســؤولة عــن اجلرائ

ومــن املشــتبه بهــم مهــرب خمــدرات يعــرف باســم أدولــف دي جــزس كونســتانزو، 
اب”. وقالــت الرشطــة إن كونســتانزو أمــر بهذه  - العــرَّ oo Padrino“ اذلي يناديـــه اآلخــرون
اجلرائــم الطقســـية، وهــو يشــر بطريقــة عشــوائية إىل شــباب يف الشــارع لــي خيطفهــم 

أتباعــه ويقتلوهــم ويشــوهوا أجســادهم يف تلــك املزرعــة.

ــني  ــاريس القراب ــن مم ــرف م ــط منح ــم خلي ــة بأنه ــة القتل ــت الرشط ــد وصف وق
ــكا ... ــا ومجاي ــي وكوب ــن هايي ــود م ــحر األس ــة والس البرشي

وهنـــاك تقاريــر كثــرة مــن أماكــن متعــددة مــن الواليــات املتحــدة حــول تقديــم 
ــع واألطفــال كقرابــني برشيــة، كجــزء مــن طقــوس عبــدة الشــيطان. الرضَّ
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أمــا اهلــدف الرئيــي للعنــات الــي يضعهــا عبــدة الشــيطان وغرهــا مــن أســلحة  
ام يســوع املســيح. فأتبــاع الشــيطان يعرفــون حًقــا  الســحر والِعرافــة والشــعوذة، فهــو ُخــدَّ
ــك.  هــذا مــا  ــاًء ىلع ذل هــم بن مــن هــم أعداؤهــم احلقيقيــون، ويوجهــون هجومهــم ضدَّ

تؤكــده حادثــة أخــربين بهــا أحــد األصدقــاء اخلــدام.

اكنــت ســـيدة، يعرفهـــا صديــي، تـــأكل مــع اعئلتهــا يف أحــد املطاعــم يف مدينــة 
نيوأوريلانــز - املعــروف بأنهــا املركــز الروحــاين للِعرافــة يف الواليــات املتحــدة.  
وبينمــا هــم هنــاك، اقــرتب منهــم بعــض أتبــاع الشــيطان اذليــن دخلــوا املطعــم لــي 
“يشــهدوا”!  بالطريقــة نفســها الــي يمارســها بعــض املؤمنــني، منتقلــني مــن مائــدة إىل 
مائــدة.  واكنــوا يدعــون انلــاس بــكل نشــاط إىل عبــادة الشــيطان، وأعطــوا للســيدة 
نــرشة مطبوعــة للعــام 1988. ويه عبــارة عــن برنامــج اعلــي مــن ســت نقــاط، ينبــي 

إجنــازه بمرافقــة الصــالة والصــوم:

1(  أن يظهر ضد املسيح قريبًا.
2(  أن يسقط اخلدام والقادة واملرسلون املسيحيون.

3(  أن تتدمر خدمة اهلل يف لك ماكن.
ــوق لك يشء،  ــالم ف ــدوء والس ــو اهل ــعون حن ــاملني ويس ــون مس ــح املؤمن 4(  أن يصب
ــن راعة  ــل، وع ــل الاكم ــدم اإلجني ــي ال تق ــس ال ــك الكنائ ــن تل ــون ع ويبحث

ــة. ــرت اخلطي ــا ك ــالم مهم ــون ىلع الس حيافظ
5(  أن يتوقف املؤمنون املسيحيون عن الصالة والصوم.

6(  أن يتم جتاهل مواهب الروح القدس.

ــة ىلع أن كنيســة يســوع املســيح تواجــه  ــر مــن األدل هــذا ديلــل واحــد مــن الكث
ــد  ــة؟ لق ــل الكنيس ــاذا تفع ــيطان. م ــوات الش ــل ق ــن قِبَ ــا م ــا منظًم ــا كثيًف ــوم هجوًم ايل
 وقبــل لك يشء - أن ندافــع 

ً
هــزم املســيُح الشــيطاَن ىلع الصليــب. كيــف نســـتطيع - أوال

ــا وكنائســنا؟ ــة يف حياتن ــا أن جنعــل انتصــار املســيح حقيقــة يومي عــن أنفســنا، وثانيً
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جنــد بعــض األجوبــة املضيئــة يف قصــة حماولــة بلعــام أن يلعــن إرسائيــل. لقــد تدخل 
ل اللعنـــة إىل بركــة. فمــا اذلي رآه اهلل يف ســلوك شــعب إرسائيــل  اهلل حلمايــة شــعبه وحــوَّ

آنــذاك، فجعلــه يقــف ضــد الشــيطان مــن أجلهــم؟

إيلــك بعــض احلقائق اهلامــة الي اجتمعت، فاكنــت انلتيجة حلول نعمة اهلل ىلع شــعبه:

1( اكن شعب اهلل القديم يتحرك بهدف حتقيق خطة اهلل من جهته.

2( اكنــوا ينقــادون بطريقــة فــوق طبيعيــة، يلــاًل ونهــاًرا، بواســطة الســحابة وعمــود انلــار.  
وهــذا ينطبــق ايلوم ىلع قيــادة الروح القــدس ملؤمي العهــد اجلديد. )انظر روميــة 14:8(.

3( اكنوا - يف ذلك الوقت - منضبطون، يتبعون قادًة عيَّنهم اهلل ورشائَع وضعها اهلل.

4( اكنــت عالقاتهــم منظمــة وفــق ترتيــب إلــيه. وقــد صــور بلعــام ذلــك االنســجام يف 
العالقــات بطريقــة مجيلــة، إذ وصفهــم يف ســفر العــدد 5:24-6 فقــال:

ْحَسَن ِخَياَمَك يَا َيْعُقوُب،
َ
»َما أ

ائِيُل! َمَساكَِنَك يَا إِْسَ

ٍة. ْوِديٍَة ُمْمَتدَّ
َ
أ
َ
ك

َجنَّاٍت َعَ َنْهٍر،
َ
ك

 . َشَجَراِت ُعوٍد َغَرَسَها الرَّبُّ
َ
ك

ْرَزاٍت َعَ ِمَياهٍ.«
َ
أ
َ
ك

ــم يف الصحــراء يف  ــا للشــعب اذلي اكن خييِّ وواضــح أن هــذا لــم يكــن وصًفــا حرفيً
ذلــك الوقــت!

ــر مــن جيــٍل اكمــٍل  الســبب يف كثيـــٍر ممــا ذكرنــا أعــاله هــو أن الشــعب اكن قــد تطهَّ
مــن العصــاة وغــر املؤمنــني. )انظــر عــدد 65-63:26.(
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مــاذا نتعلــم مــن هــذه الصــورة عــن شــعب اهلل القديــم؟ يمكــن تلخيــص األبعــاد 
ــا بطريقــة إهليــة، واكن منضبًطــا ومنقــاًدا مــن اهلل،  ـً م الرئيســة هكــذا: اكن شــعب اهلل منظَّ
يعيــش يف وحــدة وانســجام. بكلمــات أخــرى: لـــم يكــن الشــعب جمــرد جمموعــة مــن 

األفــراد، لك واحــد منهــم يعمــل مــا حيســن يف عينيــه!

هــة  ولــم يتغــر اهلل يف متطلباتــه مــن حنــو شــعبه، وال تغــر الشــيطان يف أســايلبه املوجَّ
ضــد شــعب اهلل. فــإن لــم حتقــق كنيســة هــذه األيــام متطلبــات اهلل الــي تضمــن نعمتــه 

ومحايتــه، فليــس هنــاك ســوى حــل واحــد: ىلع الكنيســة أن تتغــر!

ــايئ  ــار نه ــه إىل انتص ــم تنت ــل ل ــد إرسائي ــام ض ــرتاتيجية بلع ــإن اس ــف، ف لألس
ــار  ــرى، إذ أش خ

ُ
ــة أ ــام إىل حيل ــأ بلع ــل، جل ــن إرسائي ــل يف أن يلع ــا فش ــعب. فعندم للش

 إىل الــِزىن 
ً

ىلع بــاالق أن يســتخدم املؤابيــات كفــٍخ إلغــواء رجــال إرسائيــل، فيقودهــم أوال
ــاين! ــح اثل ــام األول، جن ــلوب بلع ــح أس ــم ينج ــا ل ــان. وبينم ــادة األوث ــمَّ إىل عب ــن ث وم

بعــد ذلــك، لـــم تعــد هنــاك حاجــة ألن يلعــن الشــعب. فبكرسهــم وصيــة اهلل األوىل، 
جلبــوا ىلع أنفســهم لعنــة اهلل نفســـه، وهلــك منهــم أربعــة وعــرشون ألف شــخص )انظر 
عــدد 25(. ويف عــدد 16:31، يبــنيِّ موىس بشــل حمدد أن ذلــك حدث بناًء ىلع مشــورة بلعام.

ويســـتخدم بولــس هــذه احلادثــة يف 1كورنثــوس 8:10 كتحذيــر ملؤمــي العهــد اجلديد. 
كمــا يُشــار إلـــى أســـايلب بلعام اخلادعـــة فـــي ثالثـــة مواقــع أخرى مــن العهــد اجلديد: 
2بطــرس 15:2-16؛ يهـــوذا 11؛ رؤيــا 14:2. واضــٌح إًذا أن اســرتاتيجية بلعــام ضــد إرسائيــل، 
ــيط:  ــايس بس ــد. وادلرس األس ــد اجلدي ــت العه ــني حت ــا للمؤمن ــًرا هاًم ــن حتذي تتضم
املســيحيون املؤمنــون اذليــن يعيشــون بطاعــٍة منضبطــة هلل وبانســجام فيمــا بينهــم، هلــم 
أن يتطلعــوا إىل محايــة اهلل ضــد الشـــيطان. أّمــا املؤمنــون غــر الطائعــني غــر املنضبطــني 

غــر املنســجمني، فقــد خــرسوا حقهــم يف املطابلــة حبمايــة اهلل.
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مــن الســهل علـــى املؤمنــني أن يفهمــوا خطــورة ورضر القــوى الروحانية الــي يوجهها 
ــوا أن  ــون، إذا علم ــني سيندهش ــن املؤمن ــن م ــن الكثري ــم. لك ــيطان ضده ام الش ــدَّ خ
هنــاك حــاالٍت يمكــن فيهــا لقــوى روحيــة آتيــة مــن إخوتهــم املؤمنــني أن تؤذيهــم! فــي 

يعقــوب 14:3-15، يكتــب الرســول للمؤمنــني وعــن املؤمنــني عندمــا حيــذر قائــاًل:

ــوا  ــُروا َوتَْكِذبُ ــالَ َتْفَتِخ
َ
ــْم، ف وبُِك

ُ
ل
ُ
ــزٌُّب ِف ق َ ٌة َوتَ ــرَّ ٌة ُم ــْيَ ُكــْم َغ

َ
»َولِكــْن إِْن َكَن ل

ــٌة َنْفَســانِيٌَّة َشــْيَطانِيٌَّة.« ْرِضيَّ
َ
ــْل ِهَ أ ــْوُق، بَ

َ
ــًة ِمــْن ف

َ
َمــُة نَازِل

ْ
ِك

ْ
يَْســْت هــِذهِ ال

َ
. ل ــقِّ َ َعَ الْ

ــة  ــوت ىلع ثالث ــة نع ــوب ثالث ــتخدم يعق ــة، اس ــن احلكم ــني م ــوٍع معَّ ــف ن فلوص
ــك »نفســانية« ودونهــا »شــيطانية«. )واللكمــة  ــة« ودون ذل  »أرضي

ً
مســتويات متتايلــة: أوال

ــن  ــتقة م ــة »psuchikos« املش ــة ايلوناني ــا لللكم ــبة تماًم ــة مناس ــانية« يه ترمج »نفس
ــا مــع الصــورة الــي يقدمهــا  ـً »psuche« وتعــي »نفــس«.( وهــذا اتلقســيم يتناســب أيض
ــاًل: ــاب املقــدس عــن شــخصية اإلنســان، إذ يصــي بولــس يف 1تســالونيي 23:5 قائ الكت

ْوٍم ...«
َ
ًة باِلَ ل

َ
ُْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم وََجَسُدُكْم َكِمل

ْ
»ل

ــون شــخصية اإلنســان الاكملة،  فيجمــع بولــس هنـــا بــني العنــارص اثلالث الــي تكِّ
ــد. ــم اجلس ــس ث ــم انلف ــروح ث ــى إىل األدىن: ال ــن األس ــازيل؛ م ــب تن ــا برتتي ــد أورده وق

والــروح هنــا يه ذلـــك اجلانــب مــن الشــخصية البرشيــة اذلي نفــخ بــه اهلل 
مبــارشة يف اإلنســان عنــد اخللــق. ذللــك فــإن الــروح مؤهلــة للرشكــة واالحتــاد املبــارش                         

كلمات نفسانية
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ــوس 17:6:  ــس يف 1كورنث ــول بول ــق. يق ــع اخلال م

ََصَق بِالرَّبِّ َفُهَو ُروٌح َواِحٌد.«
ْ

»َمِن ال

ــرب، فــروح  أي روٌح واحــٌد مــع الــرب. وال يصــحُّ أن نقــول »نفــس واحــدة« مــع ال
اإلنســان فقــط يه القــادرة ىلع االحتــاد املبــارش مــع اهلل.

ــس  ــع انلف ــط م ــع اهلل إىل أىلع، وترتب ــان م ــط روح اإلنس ــة، ترتب ــل اخلليق ويف أصـ
إىل أســفل. فــاهلل يتصـــل مبــارشًة مــع روح اإلنســان، ومــن خالهلــا مــع نفــس اإلنســان.  

ــا يعــربان عــن مــا فيهمــا مــن خــالل اجلســد. وانلفــس والــروح مًع

عندمــا ســقط اإلنســان بســبب عصيانــه وصيــة اهلل، قُِطَعــت روحــه عــن الرشكــة مع 
اهلل، وبــدأت انلفــس تعــرب عــن ذاتهــا باســتقالٍل عــن الــروح. هــذه العالقــة »املقطوعــة« 

يه نتيجــة تمــرد اإلنســان ىلع اهلل، ويه اتلعبــر عــن ذلــك اتلمــرد أيًضــا.

خــرى مــن الكتــاب املقــدس، تشــر اللكمــة »نفســاين« إىل نشــاط انلفــس 
ُ
يف مواضــع أ

ــك  ــف بذل ــة. ويه تص ــروح البرشي ــليمة بال ــا الس ــن عالقته ــرج ع ــا خت ــة عندم البرشي
حالــًة ال تنطبــق ىلع إرادة اهلل العليـــا. ويمكــن اتلأكيــد ىلع ذلــك إذا نظرنــا يف مقطعــني 
ــة »psuchicos« أي  ــة ايلوناني ــتخدم اللكم ــث تس ــد حي ــد اجلدي ــن العه ــن م آخري
»نفســـاين«، وإن اكنــت الرتمجــات املختلفــة للكتــاب املقــدس ال تعتمــد هــذه اللكمــة دائًما.

يقول بولس يف 1 كورنثوس 15-14:12:

نَّــُه 
َ
ــُه أل

َ
ْن َيْعرِف

َ
بِيــِيَّ )انلفســاين( الَ َيْقَبــُل َمــا لـِـُروِح اهللِ ... َوالَ َيْقــِدُر أ َســاَن الطَّ

ْ
»اإِلن

َمــا ُيَْكــُم فِيــِه ُروِحيًّــا.« إِنَّ

من جانب آخر:

ٍء ....« ويِحُّ َفَيْحُكُم ِف ُكِّ َشْ ا الرُّ مَّ
َ
»وَأ
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ــق  ــرف وف ــرويح يت ــان ال ــاين«. اإلنس ــرويح« و »انلفس ــني »ال ــح ب ــض واض واتلناق
إرادة اهلل، أمــا »انلفســاين« فـــال انســجام بينــه وبــني اهلل. يســى »انلفســاين« إىل اســتيعاب 
احلقائــق الروحيــة يف جمــال نفســـه فقــط، أمــا »الــرويح« فهــو متحــد مــع اهلل مــن خــالل 

روحــه، ذللــك يقــدر أن يقبــل اإلعــالن الــرويح مــن اهلل مبــارشًة.

يف يهــوذا 16-19، يصـــف الرســول طبقــًة مــن انلــاس املرتبطــني بالكنيســة، لكنهــم 
ــم: ــاًل عنه ــم قائ ــَهَواتِِهْم.« وخيت ــِب َش وَن ِبََس

ُ
ــالِك وَن، َس

ُّ
ــك ــوَن ُمتََش ــك »ُمَدْمِدُم ــع ذل م

ُهْم.« )واإلشــارة هنا إىل روح اهلل.(
َ
ْنُفِســِهْم، َنْفَســانِيُّوَن الَ ُروَح ل

َ
وَن بِأ

ُ
ُمْعَتِل

ْ
»هــُؤالَءِ ُهــُم ال

فــإذا مجعنــا هــذين املقطعــني مــن 1كورنثــوس ورســالة يهوذا، نــرى صــورة متاكملة 
لإلنســان اذلي يمكــن أن يوصــف بأنــه »نفســاين«. فهــو كمــا يبــدو شــخص هل ارتباط 
بالكنيســة وهل مظهــر الروحانيــة. ويف الوقــت ذاتــه، فــإن نفســه ليســت مرتبطــة بــاهلل 
بطريقــة صحيحــة، أي عــن طريــق روحــة. ورغم اإليمــان اذلي يعلنــه، إال أنَّــُه يف الواقع 
متمــرٌد خــارٌج عــن نطــاق االنســجام مــع اهلل ومــع شــعب اهلل، وال يســتطيع اســتيعاب 
احلقائــق الروحيــة. موقفــُه وســلوكُه املتمرِّدان حيزنان روح اهلل ويســيئان جلســد املســيح.

ــح املسـتويات اثلالثة للحكمـة الفاسـدة الي قرأنـا عنها يف  هـذا اتلحليـل يوضِّ
يعقوب 15:3: أرضية ثــم نفســانية ثم شـيطانية. واملشـلكة األساسـية يه اتلمرد - اذلي 
هو شـل من أشـاكل عـدم الطاعة بل والرفـض لسـلطان اهلل. وهذا اتلمـرد يقطع روح 
اإلنسـان عن اهلل وعن أمور السـماء، فيعود يلنحر يف مستوى القيم وادلوافع األرضية.

ــرة  ــر األرواح الرشي ــا تلأث ــه بعصيانه ــع اهلل، فتعرِّض ــجمة م ــر املنس ــه غ ــا نفس أم
الــي ال يســتطيع تميزهــا حبواســه الروحيــة املتبــدلة. وانلتيجــة يه حكمــة تبــدو »روحيــة« 

ويه يف احلقيقــة »شــيطانية«.

ــز ىلع مشــلكة حمــددة:  والواقــع أن هــذا األصحـــاح اثلالــث مـــن رســالة يعقــوب يركِّ
هــة أساًســا - وليــس حــًرا - إىل  إســاءة اســتخدام اللســان. ثــم إنَّ الرســـالة بأكملهــا موجَّ
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ن بإيمـــانهم فـــي املســيح. من هنــا نســتنتج أنَّ هــذه احلكمة الفاســدة  أوئلــك اذليــن يقــروِّ
املزيَّفــة الشــيطانية الــي يتحــدث عنهــا يعقــوب، يتــم اتلعبــر عنهــا مــن خــالل لكمــات 

ينطــق بهــا املؤمنــون! فكيــف حيــدث ذلــك؟

ــا بســبب كالٍم ينِطــُق بــه:  هنــاك ميدانـــان رئيســـيان حُيســب فيهمــا املؤمــن مذنبً
امليــدان األول هــو الــكالم الـــذي ينطــق بــه املؤمنــون فيمــا بينهــم، واثلــاين هــو الــكالم 

ــايس. ــل أس ــالة بش ــرب الص ــه إىل اهلل - ع اذلي يوجهون

حيــذر العهــد اجلديـــد املؤمنني مـــن جهـــة الكيفيـــة الــي ينبــي أن يتلكمــوا بها عن 
انلــاس o وخاصـــًة أخوتهــم فـــي الــرب. يقول بولــس يف تيطــس 2:3 إن ىلع املؤمنني بيســوع 
ــد«  ــة »أح ــّيئ.( واللكم ــكالٍم س ــًدا ب ــتغيبوا أح ــٍد«، )أي أن ال يس َح

َ
ــوا ِف أ أن »الَ َيْطَعُن

تنطبــق ىلع مجيــع انلــاس مؤمنــني و غــر مؤمنــني.

خــذت اللكمة 
ُ
ــا اللكمــة ايلونـــانية املرتمجة »يطعنــوا« فــيه »blasphemo« ومنها أ  أمَّ

ــن  ــف« ال تتضم ــة »اتلجدي ــظ أن خطي ــا أن نالح ــام هن ــن اهل ف«. فم ــدِّ ــي »جي ــي تع ال
الــكالم الرشيــر جتــاه اهلل فقــط، بــل جتــاه البــرش أيًضــا! مثــل هــذه اللعنــة حمظــورة ىلع 

أوالد الــرب، ســواًء أكان املقصــود بهــا اهلل أم انلــاس.

يف يعقــوب 11:4 يعـــالج الرســول بشــل حمــدد مســألة الــكالم اذلي ينطق بــه املؤمنون 
ضــد بعضهــم بعًضــا، فيقول:

يَُّها اإِلْخَوةُ.«
َ
»الَ يَُذمَّ َبْعُضُكْم َبْعًضا أ

« يف ايلونانيــة يه »katalalo«، أي »الــكالم ضــد...«! يفــرسِّ الكثرون  واللكمــة »يـَـُذمَّ
رســالة يعقــوب ىلع أنهــا تقصــد أن ال نقــول أشــياء »خاطئــة« ضــد مؤمنــني آخريــن. إال 
أن املقصــود بالفعــل أن ال نتلكــم ضــد إخوتنــا املؤمنــني مطلًقــا - حــى وإن اكن مــا نقــوهل 
صحيًحــا!  هــذه اخلطيــة الــي ينبِّـــه يعقــوب إيلهـــا ليســت يه الــكالم »اخلاطــئ« إًذا، بــل 

الــكالم »ضــد«! خاطئًــا اكن أم صائبًــا. 
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مــن اخلطايــا اتلـــي يقــع املؤمنــون بســهولة يف رشاكهــا خطيــة »انلميمــة«. يف بعــض 
ــص املؤمنــون مــن انلميمــة، فلــن يبــىق دليهــم يشء يتحدثــون عنــه! الكنائــس، إذا ختلَّ

ــكالم  ــل: ال ــن ىلع األق ــة أمري ــة اللغوي ــن انلاحي ــة م ــف انلميم ــن تعري ويتضم
ــم،  ــَث يف كالمه ــون اخلب ــب املؤمن ــي أن يتجن ــث«. ال يكفـ ــكالم »اخلبي ــال« وال »ابلطَّ
ــال«، أي  فيســوع نفســه حيذرنــا بوضــوح يف مــى 36:12 مــن جمــرَّد اتللفــظ بــكالم »بطَّ

ــه«: ــدوى من ــه ال ج كالٍم »تاف

 ُيْعُطــوَن َعْنَهــا 
َ

ــُم بَِهــا انلَّــاُس َســْوف
َّ
ــٍة َيَتَك

َ
ال ُكــْم: إِنَّ ُكَّ َكَِمــٍة َبطَّ

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
»َولِكــْن أ

يــِن.« ِحَســابًا يَــْوَم ادلِّ

ــن  ــني كثري ــالق، إال أن مؤمن ــة ىلع اإلط ــع انلميم ــد يمن ــد اجلدي ــع أن العهـ وم
ــا. فــي  ــا بهــذا املنظــور قطًع ــة« نســبيًا! وال ينظــر اهلل إيله ــًة »غــر مؤذي يعتربونهــا خطي
ــون  ــن حيول ــاس اذلي ــر يف انل ــي تظه ــج ال ــًة بانلتائ ــس قائم ــع بول ــة 29:1-30، يض رومي

ــة: ــك القائم ــن تل ــزء م ــي ج ــا ي ــة اهلل.  فيم ــن معرف ــم ع قلوبه

ــالً  ْت
َ
ــًدا َوق ــُحونَِي َحَس ــٍث، َمْش ــٍع وَُخْب ــا َوَشّ َوَطَم ــٍم َوزِنً

ْ
ــْن ُكِّ إِث ــَي ِم وئِ

ُ
»… َمْمل

ِعــَي …« ِمــَي ُمدَّ اِلِــَي ُمَتَعظِّ
َ
اِمــَي ُمْفَتِيــَن، ُمْبِغِضــَي ِهللِ، ث ــًرا َوُســوًءا، َنمَّ

ْ
وَِخَصاًمــا َوَمك

وملوقــع انلميمــة هنــا داللــة هامــة. فمــن املواقــف ادلاخليــة املرتبطــة بانلميمــة هنــا 
امــون مــع املفرتيــن ومبغــي اهلل، اجلاحــدي  جنــد اخلصــام واملكــر والســوء. وُيصنَّــف انلمَّ
ــد  ــة، ق ــون بانلميم ــن ينغمس ــون اذلي ــم. املؤمن ــن بذواته ــني املتفاخري ــه، املتغطرس نعمت
ينظــرون إىل أنفســهم باعتبارهــم »حالــة اســتثنائية«، لكــن اهلل ال ينظــر إيلهــم هكــذا.

املرتَّبــة  الصفــات اثلــالث  الــكالم واضحــة يف  وخطــورة هــذا انلــوع مــن 
ــن يســمحون  ــون اذلي ــْيَطانِيٌَّة.« فاملؤمن ــانِيٌَّة، َش ــٌة، َنْفَس ْرِضيَّ

َ
ــا يف يعقــوب 15:3: »أ تصاعديً

موقــف  يف  هــم   - املؤمنــني  أخوتهــم  oخاصــة  اآلخريــن  ىلع  بانلميمــة  ألنفســهم 
عصيــان مبــارش للكمــة اهلل. وهكــذا جيــدون أنفســهم ىلع منحــدٍر َزِلــق. وقبــل 
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»الشــيطاين«. إىل  »انلفســاين«  إىل  »األريض«  مــن  يزنلقــون  حــدث،  مــا  يدركــوا  أن 

أمــا اللكمــات الــي يســتخدمونها ضــد اآلخريــن، فــيه ليســت من تلــك الــي نعتربها 
»لعنــات« اعدًة، لكــن تأثرهــا هــو نفســه. بــل يه قنــواٌت تصــل عربهــا القوات الشــيطانية 
تلهاجــم أعضــاًء آخريــن يف جســد املســـيح. واألكــر مــن هــذا، أن انلــاس اذليــن توجهــت 
ــوب 6:3: ــول يف يعق ــول الرس ــا. يق ــن به ــم املتأثري ــوا وحده ــم ليس ــات ضده ــك اللكم تل

ُه.«
َّ
ِْسَم ُك

ْ
ُس ال

ِّ
ِي يَُدن

َّ
َساُن، ال

ِّ
ْعَضائَِنا الل

َ
َذا ُجِعَل ِف أ

َ
»هك

ِّــس ذلــك اجلزء من جســد  ِّــس نفســه ويدن فاملؤمــن املذنــب بمثـــل هــذا الــكالم، يدن
املســيح اذلي ينتــي إيله.

قبــل عــدة ســنوات، وخــالل رحلــة للخدمــة يف أوروبــا، وجــدت نفــي يف موقــف 
ــم  ــكالم انلفســاين. كنــت أســتعد تلقدي ــد مــن ابلصــرة حــول خطــورة ال أعطــاين املزي
ــا  ــي. وخوفً ــفل بط ــديد يف أس ــم ش ــي أل ــا أاعقنـ ــًدا، عندم ــام ج ــاع ه ــالة يف اجتم رس
ــاعدين.  ــوت اهلل أن يس ــاع، دع ــك االجتمـ ــم يف ذل ــزتايم باتللك ــاء ال ــر إللغ ــن أن أضط م
ــان يف  ــني يقطن ــايئ املؤمن ــن أصدق ــني م ــورة الثن ــي ص ــت يف ذه ن ــال، تكوَّ ويف احل
الواليــات املتحــدة ىلع بعــد حــوايل 10.000كــم عــي، وهمــا يتحدثــان عــي. كنــا نتمتــع 
بعالقــة محيمــة حنــن اثلالثــة، إال أنهمــا اختلفــا مــي بســبب موقــف كنــت قــد اختذتــه 
ــا  ــف، وأن لكماتهم ــك املوق ــبب ذل ــا بس ــي يف كالمهم ــا ينتقدان ــعرت أنهم ــًرا. وش مؤخ
الســلبية يه اتلـــي تســـبب يل تلــك األعــراض املؤملــة الــي كنــت أاعين منهــا. واألكــر 
ــك املســاء. مــن هــذا، أن ذلــك اكن ضمــن اســرتاتيجية شــيطانية ملنــي مــن اخلدمــة ذل

، غفــرت لصديــيَّ مــا اقرتفــاه 
ً

ــذاك أنــي أحتــاج أن أعمــل أمريــن: أوال ورأيــت آن
ــم ســلكت حســب وعــد يســوع يف مــى 18:18: ضــدي مــن كالم. ث

ْرِض 
َ
ونَــُه َعَ األ

ُّ
ُل

َ
ــَماءِ، َوُكُّ َمــا ت ْرِض يَُكــوُن َمْرُبوًطــا ِف السَّ

َ
»ُكُّ َمــا تَْربُِطونَــُه َعَ األ
ــَماءِ.« ــوالً ِف السَّ

ُ
يَُكــوُن َمْل
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وبالســلطان الـــذي لـــي باســم يســوع، ربطــُت القــوى الشــيطانية الي تعمــل ضدي، 
ــم مــن  . وخــالل مخــس دقائــق زال األل ــُت نفســـي مــن تأثــر لكمــات صديــيَّ

ْ
ثــم َحلَل

بطــي تماًمــا )ولــم َيُعــْد مطلًقــا!( وبعــد بضــع ســااعت جــاء وقــت خدمــي الــي أديتهــا 
بــكل فعايلــة اعلًمــا أنَّ قصــد اهلل قــد حتقــق.

بعــد أن عــدت إىل الواليــات املتحــدة فيمــا بعــد، اجتمعــت بصديــيَّ وأزنلــا اتلوتــر 
ــا وأوطــد ممــا اكنــت عليــه مــن قبــل. ــا. وايلــوم عالقــي بهمــا أكــر دفئً اذلي نشــأ بينن

يقول يسوع يف مى 2-1:7:  

ــِل  ْي
َ
ك

ْ
ــوَن، َوبِال ــوَن تَُدانُ ــا تَِديُن ــِت بَِه

َّ
ــِة ال ْيُنونَ نَُّكــْم بِادلَّ

َ
ــوا، أل ِــَيْ الَ تَُدانُ ــوا ل »الَ تَِديُن

ُكــْم.«
َ
ــَكاُل ل ــوَن يُ

ُ
ـِـِه تَِكيل ِي ب

َّ
ال

ويف اللغـــة األصليـــة، ترجــع اللكمــة »تدينــوا« إىل فعــل يونــاين يتضمن معــى االنتقاد، 
ومنــه اشــتقت اللكمــات اإلجنلزيــة "critic" و"criticize" )ُمنتقــد، ينتقــد(. فعندمــا 
نســمح ألنفســنا بانتقــاد اآلخريــن، خــاصة أخوتنــا املؤمنــني، بطريقــة نعلــن فيهــا إدانتهم، 
ــ ِ »متالزمــة«  نكــون غــر طائعــني للكمــة اهلل ومتمرديــن باتلــايل ىلع اهلل. وهــذا يعرِّضنــا ل

ْرِضيَّــٌة، َنْفَســانِيٌَّة، َشــْيَطانِيٌَّة.«
َ
يعقــوب 15:3: »أ

ــا  ــا - وأحيانً ــمح نل ــر، يُس ــن آخ ــلوك مؤم ــع س ــالٍف م ــنا يف خ ــا أنفسـ ــإذا وجدن ف
ــوص  ــرس خبص ــع بط ــف م ــا اختل ــس عندم ــال بول ــع مث ــا - أن نتب ــون رضورًي يك
اَوْمُتــُه ُمواَجَهــًة.«

َ
املمارســات ايلهوديــة. يقــول بولــس يف غالطيــة 11:2 خبصــوص بطــرس: »ق

ــه  ــا، لكن ــه يف اخلدمــة تيطــس وبرناب ــم ينتقــد بولــس ســلوك بطــرس أمــام رشاكئ ل
ــو أذنــب بولــس بانتقــاد  ذهــب إىل بطــرس مبــارشًة وعــربَّ عــن موقفــه جتــاه ســلوكه. ول
بطــرس وطعنــه يف غيابــه، لربمــا انكــرست عالقتهمــا بشــل دائــم. لكــن الواقــع - ىلع 
أيــة حــال - تُظِهــره رســالة بطــرس اثلانيـــة 15:3، والــي كتبــت يف أواخــر حيــاة بطــرس، 
ــُس«.

ُ
َبِيــُب بُول ُمْعَطــاةِ« ألخيــه »الْ

ْ
َمــِة ال

ْ
ِك

ْ
حيــث جنــده يتحــدث بــروح الــرىض عــن »ال
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أما سليمان فيؤكد ىلع هذا املبدأ السلويك يف أمثال 5:27 حيث يقول:  

اِهُر  »اَلَّْوبِيُخ الظَّ
ُمْستَِتِ.«

ْ
ُبِّ ال َخْيٌ ِمَن الْ

وهنــاك حالــة خمتلفــة، نلــا فيهــا أن نتلكَّــم عــن ســلوٍك خاطــئ لشــخص آخــر، وذلــك 
ــا بالشــهادة. فــي هــذه احلالــة، مــن واجبنــا أن نقــول »احلــق، لك احلــق،  لزمنــا قانونيً

ُ
إذا أ

وال يشء غــر احلــق.« وال يمكــن ألحــد أن يكــون شــاهًدا وقاضيـًـا يف وقــت واحــد. في 
حالــة الشــهادة، حنــن لســنا قضــاة، بــل نــرتك مســؤويلة إعــالن احلكــم لشــخٍص آخــر.

حيذرنا يسـوع مــن خطية اختاذ مركـز القايض عندما ال يكون ذلك املركز مسـنًدا 
إيلنا من اهلل. كما حيذرنا مــن سماحنا ألنفسـنا بانتقاد وإدانة اآلخرين، فإن نوع االنتقاد 
ـه إيلنـا من مصـدٍر أو مـن آخر. نفسـه، اذلي تكلَّمنـا بـه ضـد اآلخريـن، سـيعود فيوجَّ

ال بــدَّ أن حتليــل الكتـــاب املقــدس العميــق لــألذى اذلي تســببه إســاَءة اســتخدام 
 إال لعــدٍد قليــٍل منــا أن يتجــرأوا ىلع القــول إنهــم »غــر مذنبــني!« 

ً
اللســان، ال يــرتك جمــاال

ــنا  َّس ــا دن ــن بألســنتنا، وأنن ــخاص آخري ــرح أش ــون جبـ ــة مذنب ــا باحلقيق ــا أنن ــإذا أدركن ف
ــن أســأنا إيلهــم. ــا أن نتــوب ونطلــب الغفــران ممَّ بذلــك أنفســنا وجســَد املســيح، علين

م كيف حني أنفسـنا من اللكمـات اجلارحة املؤذية الـي قد ينطق  ثـم علينـا أن نتعلَـّ
بها انلاس ضدنا. ومسـألة احلماية هذه، سـنتطرق إيلها يف القسـم اثلالث من هذا الكتاب.
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يُصـــاب كثــر مــن املؤمنــني باذلهــول عندمــا يُواَجهــون بمقــدار األذى اذلي يســببه 
كالمهــم فيمــا بينهــم عــن اآلخريــن. وُيصدمــون أكــر باملقــدار األعظــم مــن األذى اذلي 
يســببونه عندمــا يتلكمــون ضـــد اآلخــرين ف صلواتهــم املوّجهــة إىل اهلل! إنهــم يفرتضــون 
ــرأي  ــٌض ل ــرأي مناق ــذا ال ــا. إال أن ه ــح دائًم ــا صال ــا وتأثره ــة دائًم ــوات مقبول أن الصل

الكتــاب املقــدس. فــي أمثــال 9:28 مثــاًل، حيذرنــا الكتــاب قائــاًل:

َرَهٌة.«
ْ
يًْضا َمك

َ
َصالَتُُه أ

َ
يَعِة، ف ِ

نَُه َعْن َسَماِع الشَّ
ْ
ذ
ُ
ُل أ »َمْن ُيَوِّ

لقــد بــنيَّ اهلل يف الكتــاب املقــدس مبــادئ الصــالة املقبولــة عنــده. لك مــن يتجاهــل 
هــذه املبــادئ ُمصلِّيًــا علـــى انلقيــض منهــا، جيلــب ىلع نفســه عــدم رىض اهلل، ويتســبب 
ــليمان  ــتخدم س ــالة، يس ــك الص ــل تل ــيه ملث ــم اإلل ــه للتقيي ــه. ويف وصف ــض صالت برف
إحــدى اللكمــات الكتابيــة القويــة للتعبــر عــن عــدم املوافقــة، ويه اللكمــة »مكرهــة«!

ــا ىلع  ــرُؤ أحدن ــبة، ال جي ــوات املناس ــي الصل ــا أن نص ــًدا نل ــام ج ــن اهلـ ــه م وألن
ــة،  ــوراتنا اذلاتي ــا ملش ــم يرتكن ــو اهلل اذلي ل ــم ه ــخصية! رحي ــه الش ــاد ىلع حكمتـ االعتم
لكنــه أرســل إيلنــا الــروح القـــدس: الُمعيـــن اإلهلـــي. والــروح نفســه يعيننــا لــي نصــي 
الصلــوات املقبولــة عنــد اهلل. وبعيــًدا عـــن الـــروح القــدس، ال نقــدر ىلع رفــع صلــواٍت 

ــده. ــق مقاص ــريض اهلل وحتق ــي ت ــة ال بالطريق

يؤكد بولس ىلع هذه املسألة بوضوح شديد يف رومية 27-26:8:

صلوات نفسانية
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ــا  َم
َ
ــِه ك ْجلِ

َ
ــيلِّ أل ــا نَُص ــُم َم

َ
ــَنا َنْعل ْس

َ
ــا ل َن نَّ

َ
ــا، أل ــُي َضَعَفاتَِن ــا يُِع يًْض

َ
وُح أ ــرُّ ـِـَك ال ذل

َ
»َوك

ِي َيْفَحــُص 
َّ

ــا. َولِكــنَّ ال ــاٍت الَ ُيْنَطــُق بَِه نَّ
َ
ــا بِأ وَح َنْفَســُه يَْشــَفُع فِيَن يَنَْبــِي. َولِكــنَّ الــرُّ

يِســَي.« ِقدِّ
ْ
ــَفُع ِف ال ــِب َمِشــيَئِة اهللِ يَْش ــُه ِبََس نَّ

َ
وِح، أل ــرُّ ــاُم ال ــَو اْهتَِم ــا ُه ــُم َم

َ
ــوَب َيْعل

ُ
ُقل

ْ
ال

ــم ال  ــات الفه ــا ضعف ــود هن ــدية. واملقص ــا اجلس ــبب طبيعتن ــات بس ــا ضعف ــلٍّ من ل
ــا مــا نصــي  ، لســنا نعلــم اغبًل

ً
ضعفــات اجلســد. ويه تظهــر بطريقتــني مرتابطتــني: أوال

ــه.   ــي ألجل ــف نص ــم كي ــه، ال نعل ــي ألجل ــا نص ــم م ــا نعل ــى عندم ــا، ح ــه. وثانيً ألجل
وهكــذا جنــد أنفســنا حمتاجــني تماًمــا إىل االعتمـــاد الــي ىلع الــروح القــدس، فهــو وحده 

ــا نلعــرف مــا نصــي ألجلــه وكيــف نصــي. يقــدر أن يعينن

ــد رضورة  ــس فيؤك ــود بول ــس، يع ــي أفس ــاتله إىل مؤم ــن رس ــني م ــي مقطع وفـ
فــي  اهلل.  عنــد  املقبولــة  الصلــوات  يعطينــا  اذلي  القــدس  الــروح  ىلع  اتكانلــا 
ــرض اهلل: ــول إىل حم ــا ادلخ ــر نل ــده يوف ــدس وح ــروح الق ــدد ىلع أن ال ــس 18:2، يش أفس

ُدوًمــا ِف ُروٍح َواِحــٍد )الــروح القدس( 
ُ
ْيَنــا )أمًمــا ويهــوًدا( ق

َ
ـَـا ِك

َ
نَّ بـِـِه )بيســوع( نل

َ
»أل

 اآلِب.«
َ

إىِل

وأمامنــا هنــا رشطــان للصــالة املقبولــة الــي نتقــدم بهــا مــن اهلل: بيســوع، وبالــروح 
القــدس. وهمــا رشطــان أساســيان.

مــا مــن قــوة طبيعيــة يمكــن هلــا أن حتمــل أصواتنــا البرشيــة الضعيفــة إىل أذن اهلل 
ــتطيع  ــا تس ــة وحده ــوق الطبيعي ــدس ف ــروح الق ــوة ال ــماء. ق ــه يف الس ــس ىلع عرش اجلال

ذلــك.  ومــن دون الــروح، ال قــدوم نلــا إىل حمــرض اهلل!

ــدس،  ــروح الق ــة ال ــا إىل معون ــًة ىلع حاجتن ــس ثاني ــدد بول ــس 18:6، يشـ ويف أفس
ــون:  ــا أن نك ــي علين ــه ينب ــول إن ــني. فيق ــا املؤمن ــل أخوتن ــالة ألج ــًة يف الص وخاص

ــِل  ْج
َ
ــدس( … أل ــروح الق وِح، )ال ــرُّ ــٍت ِف ال

ْ
ــٍة ُكَّ َوق َب

ْ
ــالٍَة َوِطل ــُكلِّ َص ِ ــَي ب

ِّ
»ُمَصل

ــَي.« يِس ِقدِّ
ْ
ــِع ال َجِي
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الصلــوات الــي نرفعهــا بالــروح القــدس، يه فقــط الــي يمكــن أن تكــون مفيــدًة 
ألوئلــك اذليــن نطلــب هلــم املعونــة والتشــجيع الذليــن حيتاجــون إيلهمــا.

ــيان:  ــان أساس ــاك متطلب ــدس؟ هن ــروح الق ــة ال ــاع بمعون ــتطيع االنتف ــف نس فكي
 أن نتضــع أمــام الــروح القــدس ونقــرُّ حباجتنــا إيلــه. 

ً
اتلواضــع ونقــاء ادلافــع. علينـــا أوال

ــة، وأن  ــف األناني ــة واملواق ــع اخلاطئ ــن ادلواف ــا مـ ــة قلوبن ــمح هل بتنقي ــا أن نس ــم علين ث
ــا بدافــع املحبــة املخلصــة واالهتمــام الصــادق بأوئلــَك  نصــي هل بعــد ذلــك وهــو يقودن

ــن نرغــب بالصــالة ألجلهــم. اذلي

وليســت الصلــوات الــي يلهمنــا إياهــا الــروح صلــواٍت طويلــًة أو فصيحــًة بالرضورة. 
ال يهتــم اهلل بقدرتنــا ىلع الصياغــة أو بمقــدار مــا يف نــربة صوتنــا مــن خشــوع! فمــن بــني 
أكــر الصلــوات فعايلــًة فـــي الكتــاب املقــدس، جنــد تلــك الصلــوات البســيطة إىل حــدٍّ 
مذهــل: صــىَّ مــوىس مــن أجــل اختــه مريــم الــي أصابهــا الــربص فقــال بــكل بســاطة: 
ــارة  ــق إال بعب ــم ينط ــل ل ــار يف اهلي ــىَّ العش ــا ص ــدد 13:12(. وعندم ــِفَها« )ع ــمَّ اْش ُه

ّ
»الل

َاِطــَئ« )لوقــا 13:18(. ونعلــم أن اهلل ســمع هاتــني 
ْ

نـَـا ال
َ
ُهــمَّ ارَْحْــِن، أ

ّ
بســيطة خمتــرة: »الل

الصالتــني واســتجاب هلمــا.

ــة اهلل  ــب معون ــدأ، اطل ــف تب ــم كي ــالة وال تعل ــك إىل الص ــعر حباجت ــت تش إن كن
ــتخدامها: ــك اس ــيطة يمكن ــات بس ــذه لكم ــاطة. ه ــكل بس ب

ــدس يك  ــروح الق ــاعدين بال ــوك س ــف. أرج ــرف كي ــي وال أع ــد أن أص ــا رب، أري ي
ــا. ــتجيب هل ــمعها وتس ــي تس ــالة ال ــي الص أص

ــك، اقبــل جتــاوب اهلل معــك باإليمــان، وصــلِّ بمــا ينبــع مــن قلبــك. لقــد  بعــد ذل
ــا حجــًرا )مــى 9:7(. ــا خــًزا مــن اهلل فهــو لــن يعطين ــا إذا طلبن ــد نلــا يســوع أنن أكَّ

 أننــا لــم خنضــع للــروح القــدس وال طلبنــا إرشــاده، فــإن صلواتنــا 
ً

ونلفــرض جــدال
ــا  ــن غره ــوب 14:3(، أو م ــزُّب )يعق ة أو اتلح ــرَّ ــرة امل ــن الغ ــًة م ــتكون نابع ــايل س باتل
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ــروح  مــن املواقــف اجلســدية اكحلقــد والغضــب واالنتقــاد والــرب اذلايت. ولــن يصــاِدق ال
م باتلــايل صلواتنــا يف حمــرض  القــدس ىلع صلــواٍت تصــدر عــن مواقــف كهــذه، ولــن يقــدِّ

اهلل اآلب.

وهكــذا ال يمكــن جتنــب احنــدار صلواتنــا إىل األعــراض املتالزمــة فـــي يعقــوب 15:3: 
ــكالم  ــر ال ــوات انلفســانية هــو كتأث ــر هــذه الصل ــْيَطانِيٌَّة«. وتأث ــانِيٌَّة، َش ــٌة، َنْفَس ْرِضيَّ

َ
»أ

ــي  ــن نص ــك اذلي ــع أوئل ــو يض ــايب! وه ــليب ال إجي ــو س ــه: فه ــا عن ــاين اذلي حتدثن انلفس
ــا. ــد عليه ــل تزي ــة ال ختفــف مــن أمحاهلــم ب ألجلهــم حتــت ضغــوط اغمضــة خفي

وبشــل خــاص، عندمــا نصــي ألجــل أخوتنــا املؤمنــني، هنــاك موقفــان نفســانيان 
ــا أن ال نتهــم وأن ال نســى إىل الســيطرة. ــا أن حنــرتس منهمــا: علين علين

مــن الســهل جــًدا أن نــرى أخطــاء غرنــا مــن املؤمنــني. بــل احلقيقــة يه أن ذلــك 
هــو مــا يدفعنــا اغبًلــا للصـــالة ألجلهــم! الصــالة حبــد ذاتهــا عمــل صائــب، لكــن علينا 
أن ننتبــه كيــف نصــي. ليــس نلــا احلــق بادلخــول إىل حــرضة اهلل حاملــني تقريــًرا بأخطاء 

اآلخرين.

عندمــا نبــدأ بأخــذ دور املشــتي، فإننــا نتبــع مثــال الشــيطان ال مثــال املســيح. إن 
لقــب الشــيطان الرئيــي »إبليــس« وهــو يعــي »املشــتي«. ويف رؤيــا 10:12 يوصــف بأنــه 
ــالً.« وهــو يقــوم بهــذه املهمــة منــذ زمــن  ْ ــا َنَهــاًرا َولَ َمــاَم إِلِهَن

َ
ــا … أ ُمْشــَتِي َعَ إِْخَوتَِن

ْ
»ال

قديــم، فهــو خبــر بذلــك، وال حيتــاج أيــة مســاعدة مــن املؤمنــني!

لقــد الحظـــت أن بولــس يف لك صلواتــه ألجــل املؤمنــني - أفــراًدا أو مجــااعت - يبــدأ 
ــة رســالة  ــك افتتاحي ــال ىلع ذل ــم. أفضــل مث ــأن يشــكر اهلل مــن أجله ــا بـ ــه دائًم صالت
بولــس األوىل إىل مؤمــي كورنثــوس. فبحســب مــا نقــرأ الحًقــا يف الرســالة نفســها، اكن يف 
وســط كنيســة كورنثــوس الكثــر مــن اخلطايــا: خصــام وجســدية وزىن وســكر ىلع مائــدة 

الــرب. ومــع ذلــك، يفتتــح بولــس رســاتله إيلهــم بتقديــم لكمــات شــكر مجيلــة للــرب: 
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ــوَع  ــْم ِف يَُس ُك
َ
ــاةِ ل ُمْعَط

ْ
ــِة اهللِ ال ــْم َعَ نِْعَم ــْن ِجَهتُِك ــٍي ِم ــيِه ِف ُكِّ ِح ُر إِل

ُ
ــك ْش

َ
»أ

ــْم  ــْت فِيُك بَِّت
ُ
ــا ث َم

َ
ــٍم، ك

ْ
ــٍة َوُكِّ ِعل ــِه ِف ُكِّ َكَِم ــَتْغَنيُْتْم فِي ٍء اْس نَُّكْم ِف ُكِّ َشْ

َ
ــيِح،أ َمِس

ْ
ال

ــوَع  ــا يَُس َن ــْوِم َربِّ ــْوٍم ِف يَ
َ
ــالَ ل ِ ــِة ب  انلَِّهايَ

َ
ــا إىِل يًْض

َ
ــيُْثبُِتُكْم أ ِي َس

َّ
ــيِح … ال َمِس

ْ
ــَهاَدةُ ال َش

َمِســيِح.«  )1كورنثــوس 6-4:1، 8(
ْ
ال

ــا   موقًف
ِّ

ــودل ــه ي ــام. إذ ان ــيكولويج ه ــر س ــالة تأث ــة الص ــكر يف بداي ــم الش إن تلقدي
. ومــن بدايــة كهــذه، يســهل أن نواصــل الصــالة بإيمــان إجيــايب حى  إجيابيًــا عنــد الُمصــيِّ
وإن كنــا ىلع علــم بعــدٍد مــن األخطــاء أو املشـــالك لـــدى أوئلــك اذليــن نصــيِّ ألجلهــم. 
بالنســبة يل، هنــاك مبــدأ ثابــت ال أتعــداه، وهــو أننـــي ال أصــي ألجــل أخــوة مؤمنــني قبل 
ــو  ــل ه ــك، أرى أن األفض ــل ذل ــتطيع عم ــت ال أس ــإذا كن ــم. ف ــن أجله ــكر اهلل م أن أش

عــدم الصــالة ألجلهــم ىلع اإلطــالق!

الــة تتعلــق  اكن ملرســٍل يف اهلنــد - يف جيــل ســابق - دور كبــر يف تأســيس خدمــة فعَّ
ــيِّ  ــا، اكن يص ــا م «. ويوًم ــيِّ ــدي الُمص ــم »هاي ــا باس ــار معروفً ــه ص ــى أن ــالة، ح بالص
ٍ هنــدي اكنــت خدمتــه تفتقــر إلـــى احلــرارة الروحيــة واثلمــر. واكن هايــدي 

ألجــل مبــرشِّ
ــر ذلــك األخ!« لكنــه ملــا نطــق  ــا رب، أنــت تعلــم كــم هــو فات ىلع وشــك أن يقــول: »ي

ــروح القــدس! ــا رب، أنــت تعلــم كــم …«، أوقفــه ال ــارة اتلايلــة: »ي بالعب

وفجــأًة أدرك هــايدي أن التشــي ىلع أخيــه اخلــادم، ليــس مــن عملــه. وعوًضــا عــن 
الرتكــز علـــى أخطــاء ذلـــك األخ، أخذ يشــكر اهلل مــن أجــل لك يشء صالٍح يســتطيع أن 
يــراه فيــه. وخــالل بضعــة أشــهر، تغــرت حيــاة ذلــك اخلــادم اهلنــدي وجنحــت خدمتــه 
ــا  ــا وراحبً ــا ُمكرًَّس ــاره خادًم ــا يف تلــك املنطقــة لكهــا باعتب بشــل مذهــل، وصــار معروفً

 للنفــوس.
ً

ــاال فعَّ

هــذه يه قــوة الصــالة املبنيــة ىلع اتلقديــر اإلجيــايب والشــكر ىلع لك مــا هــو صالــح 
يف حيــاة شــخٍص مــا. نلفــرض أن هايــدي لــم يكــن حساًســا للــروح القــدس، وواصــل 
الــًة ىلع أيــة  الصــالة بــروح اإلدانــة الســلبية. أال يمكــن لصالتـــه تلــك أن تكــون فعَّ



136

الربكة أو اللعنة

ــت  ــادم حت ــه اخل ــيضع صديق ــه اكن س ــن أن ــس؟! أال يمك ــاه املعاك ــن باالجت ــال، لك ح
ثقــل كبــر مــن اإلدانــة قــد ال يتمكــن أبــًدا مــن اتلخلــص منــه؟!

ــرويح.   ــل« ال ــن »اثلق ــرتاٍت م ــا بف ــعر أحيانً ــني، أش ــم املؤمن ــخصيًا، وكمعظ ــا ش أن
وبطريقــة اغمضــة، تبــدأ مشــاعر الـــذنب أو عــدم الكفــاءة أو عــدم االســتحقاق تهامجي، 
ــاعر. ــك املش ــرس تل ــا يف ــلواًك معيَّنً ــايت أو س ــدًدا يف حي ــببًا حم ــرف س ــي ال أع ــم أن رغ

يف مثــل تلــك احلــاالت، تعلَّمــت مــن اتلجربــة أن الســبب ربمــا ال يتعلــق يب إطالقًــا. 
ربمــا يكــون »اثلقــل« اذلي أشــعر بــه هــو بســبب مؤمنــني آخرين يشــتكون يلع أمــام اهلل 
بنيَّــة ســليمة لكــن حتــت تأثــر قيــادة خاطئــة. وبشــل خــاص، الشــعور باذلنــب يمكــن 
اعتبــاره عالمــة حتذيــر. فالشــعور باذلنــب هــو انلتيجــة املنطقيــة لالتهــام والتشــي. ومــا 
ــم، اذلي  ــة العظي ــس الكهن ــت إىل رئي ــى أتلف ــح، ح ــل صحي ــي بش ص حال ــخِّ أن أش

يعــرف لك أخطــايئ، لكنــه يواصــل التشــفع يل وادلفــاع عــن قضيــي أمــام اآلب.

الــة أم ال، بل  الة! ليســت املســألة إن اكنــت صلواتنــا فعَّ ليســت هنــاك صـــالة غــر فعَّ
املســألة إن اكنــت فعايلتهــا إجيابيــة أم ســلبية! وهــذا يتحــدد بنــاًء ىلع القــوة الــي تعمــل 

ة؟
ِّ

فيهــا؛ هــل يه قــوة الــروح القــدس؟ أم يه قــوة نفســانية مقــدل

ــوع،  ــه يس ــط اذلي أسس ــي ىلع انلم ــي أن تنب ــة ينب ــفاعية احلقيقي ــالة الش إن الص
ــة 34-33:8: ــس يف رومي ــه بول ــا يصف كم

َمِســيُح ُهَو 
ْ
ِي يَِديُن؟ اَل

َّ
ُر. َمْن ُهــَو ال ِي ُيــرَبِّ

َّ
»َمــْن َسيَْشــَتِي َعَ خُمَْتــارِي اهللِ؟ اهلَلُ ُهــَو ال

يًْضا يَْشــَفُع فِيَنا.«
َ
ِي أ

َّ
يًْضا َعــْن يَِمــِي اهللِ، ال

َ
ِي ُهــَو أ

َّ
يًْضــا، ال

َ
ــاَم أ

َ
َــرِيِّ ق ِي َمــاَت، بـَـْل بِالْ

َّ
ال

مــن املؤكــد أن املســيح يــرى أخطاءنــا كمؤمنــني بطريقــة أوضــح ممــا نــرى بعضنــا 
بعًضــا. مــع ذلــك فــإن شــفاعته فينـــا ال تــؤدي إىل إدانتنــا، بــل إىل تربيرنــا. إنــه ال يســى 

إىل خلــق الشــعور باذلنــب فينــا، بــل يســى إىل حتقيــق الــربِّ نلــا.

ــا التشـــفعية مــن أجــل أخوتنــا املؤمنــني، جيــب أن تتخــذ املســار نفســه.   وصلواتن
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أجنــرؤ ىلع أن نشــتي ىلع خمتــاري اهلل؟ أو أن نديــن مــن بررهــم اهلل؟ حًقــا إنهــا الوقاحــة 
ــتوياتها! يف أىلع مس

 لــي نشــتي ىلع 
ً

رســـالة الكتــاب املقــدس ال لبــس فيهــا، ويه ال تــرتك نلــا جمــاال
خــرى قــد نقــع فيهــا خبصوص إســاءة اســتخدام 

ُ
إخوتنــا يف صلواتنــا. لكــن هنــاك جتربــة أ

قــوة الصــالة، ويه أكــر خفــاًء وأصعــب تميــًزا، وتكــون ىلع شــل اســتغالل الصــالة 
للســيطرة ىلع أوئلــك اذليــن نصــي مــن أجلهــم.

هنــاك شـــيء يف طبيعتنــا اآلدميــة الســاقطة جيعلنــا نتــوق إىل الســيطرة ىلع اآلخريــن 
وفــرض إرادتنـــا عليهــم. وقــد ذكرنــا يف الفصــل الســادس أن هــذه الرغبــة بالســيطرة ىلع 
ــم  ــد، ث ــال اجلس ــن أعم ــٍل م  كعم

ً
ــة - أوال ــه الِعراف ــأ من ــذر اذلي تنش ــن يه اجل اآلخري

كممارســة مــن ممارســات الســحر.

 .)manipulation( ــب ــوة: اتلالع ــذه الق ــل ه ــر إىل عم ــي تش ــات ال ــن اللكم وم
وهنــاك مــا ال حُيــى مــن انلــوايح الــي يمكــن للنــاس أن يلجــاؤا فيهــا إىل اتلالعــب 
للحصــول ىلع مــا يريدونــه مــن اآلخريــن. األزواج يتالعبــون مــع زوجاتهــم، والزوجــات 
ــهم، ووكالء  ــاء كنائس ــع أعض ــدام م ــم، واخل ــع أهله ــون م ــن، األوالد يتالعب ــع أزواجه م
ادلاعيــة واإلعــالن يتالعبــون بانلــاس اعمــًة! لقــد صــار ذلــك ممارســة مألوفــة جــًدا حــى 

ــن. ــهم وال يف اآلخري ــا ال يف أنفس ــاس ال يمزونه أن انل

إال أن أســلوب اتلالعــب ليــس هــو إرادة اهلل. اهلل لــم يتالعب معنا مطلًقــا، وال أعطانا 
ســلطانًا يك نتالعــب باآلخريــن. ولكمــا جلأنــا إىل اتلالعــب، نكــون قــد انتقلنا مــن امليدان 
»الــرويح« إىل امليــدان »انلفســاين«. ونكــون حينهــا نعمــل حبكمــة ليســت نازلة مــن فوق.

ــا  ــرتض أن لك م ــح ورويح، نف ــا يشء صال ــالة ىلع أنه ــادًة بالص ــر عـ ــا نفكِّ وألنن
ــح  ــذا صحي ــل إرادة اهلل. وه ــرشوع ويمث ــرضورة م ــو بال ــالة ه ــالل الص ــن خ ــه م حنقق
فقــط عندمــا تكــون القــوة العاملــة يف صلواتنــا يه قــوة الــروح القــدس. أّمــا إذا اكنــت 

ــة. ــاّرة ال نافع ــتكون ض ــا س ــإن آثاره ــاين، ف ــا انلفس ــًة بتصميمن ــا مدفوع صلواتن



138

الربكة أو اللعنة

وخلــف هــذا انلــوع انلفســاين مــن الصلــوات، يقــع اعدًة افــرتاٌض متعجــرف بأننــا 
نملــك احلــق بأخــذ دور اهلل يف حيــاِة اآلخريــن! واحلــق هــو أن أي نفــوذ أو تأثــر يســى إىل 
نــزع ســيادة اهلل عــن حيــاِة شــخٍص ما، هــو مســًى ال يمــتُّ إىل الروح القــدس بأيــة ِصلة.

ــة،  ــدو روحي ــة تب ــالة بطريق ــون بالص ــا املؤمن ــرَّب فيه ــد جُي ــاالت ق ــدة ح ــاك ع هن
ــان: ــاالن نموذجي ــي مث ــا ي ــانية. وفيم ــع نفس ــا يف الواق لكنه

1( صلوات اإلدانة والتشكي

مــن شــأن االنقســـام يف الكنيســة أن يظهــر العنــر انلفســاين عنــد لك األطــراف 
املعنيــة. يف هــذه احلالــة، اكتشــف القــس جونــز، رايع كنيســة اإلجنيــل الاكمــل، أن زوجته 
ــرد  ــه، وط ــق زوجت ــيىق. فطلَّ ــن املوس ــؤول ع ــز املس ــع األخ ويليام ــة م ــة غرامي ىلع عالق

ــز. األخ ويليام

رفــض األخ ويليـــامز االعــرتاف بتهمــة الــزىن، واعتــرب مــا حــدث »ظلًمــا«، فاجتذب 
ــك  ــع ذل ــدة. وتب ــة جدي ــيس كنيس ــدأ بتأس ــه، وب ــاء إىل جانب ــف األعض ــن نص ــر م أك

نــزاع طويــل بــني الطرفــني حــول تقســيم املمتلــاكت.

بعــد حــوايل ســـنة، تــزوج القــس جونــز. األخ ويليامــز ومجاعتــه اتهمــوا جونــز بأنــه 
مــن غــر الكتــايب خلــادم طلَّــق امرأتــه أن يــزتوج ثانيــة. وهكــذا بــدأوا اجتمــاع صــالة 

ــا للـــ  »دينونة«! خــاص طلبً

خــالل الســنتني اتلايلتــني، محلــت زوجــة القــس جونــز مرتــني وأســقطت محلهــا، 
ولــم جيــد األطبــاء ســببًا علميًــا ذللــك. أمــا اآلخ ويليامــز ومجاعتــه فعــزوا ذلــك إىل أنــه 

اســتجابة لصلواتهــم، وأن ذلــك مصادقــة إهليــة ىلع موقفهــم ابلــار.

وأنــا أوافقهــم الــرأي ىلع اســتنتاجهم األول؛ صلواتهــم اكنــت مســؤولة عــن إســقاط 
احلملــني! لكــن مــا يه القــوة الــي عملــت يف تلــك الصلــوات؟
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بمــا أن الـــروح القــدس حيـــذر عبـــر الكتــاب املقــدس مــن إدانــة إخوتنــا املؤمنني، 
فــال يمكــن أن يكــون قــد وضــع ســلطانه يف صلــوات دافعهــا هــو اإلدانــة. فال يبــىق إًذا 
ســوى تشــخيص صحيــح واحــد وهــو تشــخيص يعقــوب 15:3؛ القــوة الــي تعمــل يف مثــل 

ــٌة، َنْفَســانِيٌَّة، َشــْيَطانِيٌَّة«. ْرِضيَّ
َ
تلــك الصلــوات يه »أ

2( صلوات التالعب والسيطرة

القــس ســـرتونغ معــروف بأنــه يســيطر ىلع اذليــن حــوهل، وهــو رجــل أرمــل وهل ودلان 
 أخــرى. أمــا 

ً
وبنــت. كـــان يريــد مــن ودليــه أن يصبحــا خاِدَمــني، لكنهمــا اختــارا أعمــاال

مــاري ابنتــه فبقيــت يف ابليــت مكرَّســًة ملســاعدة أبيهــا ويه خادمــة نشــيطة يف الكنيســة.

يف أحــد املؤتمــرات اإلجنيليــة، تعرفَّــت مــاري ىلع بــوب، وهــو خــادم شــاب يف طائفــة 
ــالف  ــرتونغ اكن ىلع خ ــس س ــن الق ــر. لك ــاه اآلخ ــود جت ــا بال ــعر لكٌّ منهم ــرى، وش أخ
مــع كنيســة بــوب وقــد اعرض العالقــة مــن بدايتهــا. ورغــم حرصــه ىلع عــدم خســارة 
ــا  ــت أبيه ــن بي رت اخلــروج م ــرَّ ــا ق ــة، إال أنه ــت ويف الكنيسـ ــاري هل يف ابلي ــاعدة م مس
لتســكن مــع إحــدى صديقاتهــا. وســى القــس ســرتونغ ذلــك »تمــرًدا«.  وعندمــا أخربتــه 
ــزواج. ــك ال ــد ذل ــي ض ــرتونغ أن يص ــس س ــرر الق ــيخطبان، ق ــوب س ــا وب ــاري بأنه م

ــل  ــر بش ــا ىلع اآلخ ــرف أحدهم ــا تع ــن لكم ــا، لك ــاري خططهم ــوب وم ــل ب واَص
لت  أكــرب، ازداد اتلوتــر يف عالقتهمـــا، وفقــد لك منهمــا راحتــه يف اتلعامــل مع اآلخــر. وحتوَّ
اخلالفــات اتلافهــُة بشــل مــا إىل صدامــات مؤملــة. ولك مــا خّططــا هل انتــى إىل إحبــاط 
ال تفســر هل. وأخــًرا قالــت مــاري: »بــوب، ال يمكــن أن تكــون هــذه إرادة الــرب نلــا!« 

وســلَّمتُْه خاتــم اخلطوبــة.

ثــم اســتنتجت مــاري أن الطريقــة الوحيــدة للخــالص مــن إحباطهــا يه أن تكــرس 
لك اتصــال هلــا باملؤمنــني. وبعيــًدا عــن أبيهــا وعــن الكنيســة، تبعــت أخويهــا يف العمــل 

خــارج نطــاق اخلدمــة. ثــم اتلقــت برجــل ملحــد وتزوجتــه!
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الــة، لكــن فعايلتهــا  كيــف نقيِّــم صلــوات القــس ســرتونغ؟ ال شــك أنهــا اكنــت فعَّ
ــه. نعــم،  ــة بالســيطرة ىلع األشــخاص القريبــني من ــة دائمـ ــر عــن رغب ــا تعب ة! إنه ضــارَّ
اكنــت تلــك الصلــوات قويــة إىل حــد كــرس عالقـــة اكنــت ســببًا لســعادة ابنتــه ورضاهــا. 
لكــن تلــك الصلــوات لــم تنجــح بــإاعدة ابنتــه إىل اإليمـــان أو منعهــا مــن الــزواج فيمــا 
بعــد بمــا ال يتفــق ولكمــة اهلل. إن قــوة الصــالة الــي جتلــب مثــل هــذه انلتائــج الســلبية، 

ال يمكــن أن تكــون مــن الــروح القــدس.

تنطبــق املبــادئ الــي وضحناهــا يف هذيــن املثالــني ىلع العديد مــن احلــاالت املختلفة 
ــانية  ــوات انلفس ــوة الصل ــًدا: ق ــام ج ــا ه ــح فيه ــدرس الواض ــارصة. والـ ــنا املع يف كنائس

حقيقيــة وخطــرة! وانلتائــج الــي تصــدر عنهــا يه لعنــة ال بركــة!

وينبــي اتلعامــل مـــع خطيــة الصــالة انلفســانية بالطريقــة نفســها الــي نتعامــل فيها 
مــع اللكمــات انلفســانية الــي حتدثنــا عنهــا يف الفصــل الســابق، حنتــاج إىل أن نتــوب وأن 
نســى إىل مغفــرة اهلل.  وقــد حنتــاج إىل طلــب الصفــح مــن األشــخاص اذليــن تأثــروا بقــوة 

صلواتنا الســلبية.

ــي ىلع  ــا للتش ــل فين ــإرصار أي مي ــض ب ــا أن نرف ــة، علين ــام القادم ــًرا، ولألي أخ
ــا. ــه يف صلواتن ــق ب ــكالم اذلي ننط ــالل ال ــن خ ــم م ــيطرة عليه ــاس أو الس انل
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يف الفصــول الرابعــه عــرش املاضيــة، تناونلــا أهــم أســباب اللعنــات كمــا يعلنهــا نلــا 
الكتــاب املقــدس. ومــن املناســب أن خنتــم هــذا القســم بملخــص هلــذه األســباب.

●  االعرتاف بآهلة زائفة و/ أو عبادتها.
●  أيُّ ارتباط بالسحر.
●  عدم إكرام الوادلين.

هة ضد العاجزين والضعفاء. ●  مجيع أشاكل الظلم واالضطهاد، خاصة تلك املوجَّ
●  مجيع املمارسات اجلنسية غر املرشوعة أو غر الطبيعية.

●  انلاموسية واجلسدية واالرتداد.
●  الرسقة وشهادة الزور.

●  االمتناع عن دفع مال الرب أو اغتصاب أية أشياء هل.
●  اللكمـات الي ينطـق بهـا ذوو السلطان اكألب واألم والزوج واملعلم والاكهن أو الرايع.

●  لعنات ىلع اذلات.
●  العهود واألقسام الي تربط انلاس جبمعيات رشيرة.

ام الشيطان. ●  لعنات من خدَّ
هة ضد اآلخرين. ●  لكمات نفسانية موجَّ

●  صلوات نفسانية هدفها التشي ىلع انلاس أو السيطرة عليهم.

ــاب  ــرت يف الكت ــرى، ذك ــباب أخ ــرى وألس ــادر أخ ــن مص ــات م ــا لعن ـً ــاك أيض هن
ــة  ــات يف القائم ــك اللعن ــم تل ــابقة. أه ــة الس ــي القائم ــا فـ ــم نورده ــا ل ــدس، لكنن املق

ملخص القسم الثاين
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اتلايلــة مرتبــًة حبســب موقعهــا يف الكتـــاب املقــدس. الكثــر مـــن املواضع الــي تؤكد ىلع 
ــا. ــارة إيله ــًة لإلش ــَر حاج ــم ن ــة 28 ، 29 ل ــورة يف تثني ــات املذك اللعن

مــن اجلديــر باملـــالحظة أن أكبـــر فئــة مــن انلــاس اذليــن يتعرضــون للعنــة اهلل هــم 
ــم  ــي ختصه ــاالت ال ــاء. احل ــر األمن ــني وغ ــني املخادع ــة واملعلم ــاء والكهن ــن األنبي م

ــة )*(. ــذه العالم ــا به ــار إيله مش

♦  لعنة ىلع شـعب مروز ألنهم لم يعاونوا باراق قائد جيش الرب ضد سيرسا )قضاة 23:5(.
♦  لعنة من يوثام ىلع اذلين قتلوا أوالد جدعون )قضاة 20-18:9(.

♦  لعنة ىلع إيزابل بسبب سحرها وزنـاها )2ملوك 34:9 - قارن مع 2ملوك 22:9(.
♦  لعنة ىلع الرافضني وصايا اهلل بسبب الكربياء )مزمور 21:119(.

♦  لعنة يف بيت الرشير )أمثال 33:3(.
♦  لعنة ىلع األرض ألن ساكنيها تعّدوا الرشائع ونكثوا العهد )إشعياء 6:24(.

♦  لعنــة ىلع شــعب أدوم بســبب عداوتهــم املســتمرة لشــعب الــرب إرسائيــل وخيانتهم 
.)6:24 )إشعياء  هل 

♦  *لعنـــة ىلع األنبيـــاء الكذبـة اذلين وعدوا بالسالم للشعب املتمرِّد ىلع اهلل )إرميا 18:29(.

 قبيحة أمام الرب )إرميا 22:29(.
ً

♦  *لعنة ىلع األنبياء الكذبة اذلين عملوا أعماال

♦  لعنــة ىلع اإلرسائيليــني اذليــن نزلــوا إىل مــر رغــم حتذيــر الــرب )إرميــا 18:42 - 
قــارن مــع إرميــا 12-8:44(.

ذ دينونة اهلل ىلع أعداء اهلل )إرميا 10:48(. ♦  لعنة ىلع أي إنسان ال ينفِّ
♦  *لعنة ىلع براكت الكهنة اذلين يرفضون تأديب الرب )ماليخ 2:2(.

♦  لعنة ىلع »جداء« األمم اذلين لم يظهروا الرمحة بتالميذ يسوع )مى 41:25(.
ــًرا  ــون ثم ــم ال ينتج ــتمرار، لكنه ــق اهلل باس ــون ح ــاس اذلي يُعلِّم ــة ىلع انل ♦  لعن

ــني 8:6(. ــبًا )عرباني مناس
♦  *لعنة ىلع املعلمني الكذبة املذنبني بالفسق واخلداع والطمع )2بطرس 14:2(.



143

القسم الثالث

هــل اكتشـــفت حــى اآلن إن اكنــت حياتــك - بطريقــة أو بأخــرى - حتــت لعنــٍة ما؟ 
أتتســاَءل إن اكن ثمــة طريــق ينقلــك مــن هــذه الظلمــة الــي حتجــب عنــك شــمس بركــة 

اهلل؟

اري ىلع الصليب. نعم هناك طريق! لكنه طريق واحد فقط: موت يسوع الكفَّ

يف هــذا القســم رشح عمــي بســيط للكيفيــة الــي جتــد فيهــا طريــق اهلل وتســر عليه 
منتقــاًل مــن الظلمــة إىل انلــور، مــن اللعنــة إىل الربكــة.

ــن  ــق م ــد الطري ــل وج ــة رج ــرش قص ــع ع ــل اتلاس ــتقرأ يف الفص ــجيعك، سـ ولتش
ــك. ــك ذل ــا يمكن ــت أيًض ــر. أن ــاح واثلم ــأس إىل انلج ــاط وايل اإلحب

من اللعنة إىل الربكة
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ــٍد هــو مــوت يســوع ىلع  ــل حــول حــدٍث تاريــي واحــٍد فري ــالة اإلجني ــدور رسـ ت
ــارًة خلطايانــا. ويقــول اكتــب الرســالة إىل العربانيــني بهــذا اخلصــوص: الصليــب فــداًء وكفَّ

ِسَي« )عربانيني 14:10(. ُمَقدَّ
ْ
بَِد ال

َ
 األ

َ
َمَل إىِل

ْ
ك

َ
ْد أ

َ
نَُّه بُِقْرَباٍن َواِحٍد ق

َ
»أل

بـَـِد«. وهمــا يشــران 
َ
 األ

َ
َمــَل«، »إىِل

ْ
ك

َ
وهنــا جتتمــع عبارتــان اغيــٌة يف القــوة واألهميــة: »أ

إىل ذبيحــٍة تســتوعب احتياجــات البــرش مجيًعــا، بــل يمتــد تأثرهــا خــالل الزمــن وعــرب 
األبديــة.

وىلع أساس هذه اذلبيحة يكتب بولس إىل مؤمي فيليب قائاًل:

َمْجِد« )فيليب 19:4(.
ْ
 إِليِه ُكَّ اْحتَِياِجُكْم ِبََسِب ِغَناهُ ِف ال

ُ
»َفَيْمأل

ــدك  ــك: جس ــب حيات ــن جوان ــب م ــمل لك جان ــم« تش ــارة »لك احتياجك والعب
ونفســك وفكــرك وعواطفــك، كمــا تشــمل احتياجاتــك املاديــة واملايلــة. ال يشء صغــًرا 
اكن أو كبــًرا خيــرج مــن دائــرة هــذه العطيـــة اإلهليــة. فبعمــٍل ســيادٍي عظيــٍم واحــد، مجع 

ــدة. ــمة واح ــة حاس ــان يف حلظ ــاة اإلنس ــات ومعان اهلل لك احتياج

م نلا   كثــرة متنوعــة ملشــالك اإلنســان الكثــرة املتنوعــة، بل قــدَّ
ً

لــم يوفــر اهلل حلـــوال
ــا فيــه جــواب لك مشــلكة. ربمــا ننتــي إىل خلفيــات خمتلفــة،  حــاًل واحــًدا شــاماًل واكفيً
ولّك مّنــا يعــاين مــن عــبء حاجتــه الشــخصية، لكــن لــي نقبــل احلــل اإللــيه، علينــا 

مجيًعــا أن نتوّجــه إىل املــاكن نفســه، إىل صليــب الــرب يســوع.

املبادلة اإلهلية
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ــّم ىلع الصليــب جنــده يف ســفر إشــعياء املكتــوب قبــل  الســجل األكثـــر دقــة ملــا ت
م إىل اهلل  700 اعم مــن حادثــة الصلــب. فــي إشــعياء 10:35 نــرى »عبــَد الــرب« اذلي يُقــدَّ
كذبيحــة خطيــة. وجُيمــع ُكتَّــاب العهــد اجلديــد ىلع أنَّ ذلــك »العبــد« غــر الُمســىَّ هــو 
ــص يف إشــعياء 6:53: ــا اهلــدف اإللــيه اذلي حققــه بذبيحته فيلخَّ يف احلقيقــة »يســوع«. أمَّ

َنا.
ْ
ل
َ
َغَنٍم َضل

َ
َنا ك

ُّ
»ُك

 َطِريِقِه، 
َ

َنا ُكُّ َواِحٍد إىِل
ْ
ِمل

ْيِه
َ
َوالرَّبُّ َوَضَع َعل

َم َجِيِعَنا.«
ْ
 إِث

هــذه يه املشــلكة الكونيــة لإلنســان: لقــد ملنــا لك واحــٍد إىل طريقــه. هنــاك عــدة 
خطايــا لــم يقرتفهــا الكثــرون منَّــا، اكلقتــل مثــاًل وربمــا الزنــا أو الرسقــة وغرهــا، لكــن 
هنــاك شــيئًا واحــًدا مشــرتاًك بــني اجلميـــع: ملنــا إىل طريقنـــا. وبعملنا هــذا، أدرنــا ظهورنا 
هلل. اللكمــة العربيــة الــي تلخــص هــذا لكــه يه »اعِوْن« وقــد تُرمجــت يف انلــص الســابق 
باللكمــة »إثــم« وربمــا تكــون اللكمــة األقــرب إىل األصــل يف لغتنــا املعــارصة يه »عصيان« 

أو »تمــرد« ليــس ضــد إنســان بــل ضــد اهلل نفســه.

لكــن ال اللكمــة »إثـــم« وال »عصيــان« أو »تمــرد« تكــي للتعبــر عن معــى »اعِوْن«. 
ــا إىل  ــا تشــر أيًض ــاه املجــرد لكنه ــم بمعن ــاب املقــدس، ال تصــف »اعِوْن« اإلث فــي الكت

معــى العقــاب أو نتائــج الــرش الــي حيملهــا اإلثــم يف ثنايــاه.

فمثاًل يف تكوين 13:4 وبعد أن أعلن اهلل حكمه ىلع قايني لقتله أخاه، قال قايني:

ْن ُيَْتَمَل«
َ
ْعَظُم ِمْن أ

َ
»َذنِْب أ

وتــرد اللكمــة »ذنــيب« فـــي الرتمجــات األحــدث »عقوبــي« أو »اعقبــي« )انظــر ترمجات 
أخــرى للكتــاب املقــدس(. فمــا هــو أصــل اللكمــة يف العربيــة؟ إنــه »اعِوْن«، فــيه لكمــة ال 

تشــمل ذنــب قايــني فحســب بــل وعقــاب ذلــك اذلنــب أيًضــا.
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ويف الويني 22:16، قال الرب خبصوص اتليس اذلي يُطلَق يف الربية:

ْرٍض ُمْقِفَرٍة ...«
َ
 أ

َ
ْيِه ُكَّ ُذنُوبِِهْم إىِل

َ
»ِلَْحِمَل الَّيُْس َعل

فــي هــذه الصـــورة الرمزيـــة ال حيمـــل اتليــس ذنــوب اإلرسائيليــني فحســب، بــل 
ــوب. ــك اذلن ــج تل ونتائ

أّمــا يف مــرايث إرميــا واألصحــاح الرابــع فتــأيت اللكمــة »اعِوْن« مرتــني بمعــى واحــد: 
ــَت  ــا بِْن ــِك يَ َم

ْ
ــُيَعاقُِب إِث ــدد 22: »َس ــم يف الع ــْعِب…« ث ــِت َش ــاُب بِْن ــدد 6 » …ِعَق ــي الع ف

ُدوَم…« ويــأيت العــدد 6 يف الرتمجـــة اتلفســرية )كتــاب احليــاة(: »عقــاب إثــم ابنة شــعيب«. 
َ
أ

فاللكمــة الواحــدة »اعِوْن« تُرمجــت إلـــى عبــارٍة مــن لكمتــني يه »عقــاب اإلثــم«. بمعــى 
ــج  ــن لك انلتائ ــل تتضم ــرد ب ــم« املج ــى »اإلث ــر إلـ ــل ال تش ــا الاكم ــر، »اعِوْن« بمعناه آخ

الرشيــرة الــي جتلبهــا دينونــة اهلل ىلع اإلثــم.

ــة  ــا بأي ــوع مذنبً ــن يس ــم يك ــب. فل ــوع ىلع الصلي ــة يس ــق ىلع ذبيح ــذا ينطب وه
ــعياء 9:53: ــيب يف إش ــول انل ــة. يق خطي

». ِمِه ِغشٌّ
َ
ْم يَُكْن ِف ف

َ
ًما، َول

ْ
ْم َيْعَمْل ُظل

َ
»... ل

لكن العدد 6 يقول:

ْيِه )اعِوْن( َجِيِعَنا.«
َ
»َوالرَّبُّ َوَضَع َعل

ــم.   ــك اإلث ــرة ذلل ــج الرشي ــل لك انلتائ ــل حتمَّ ــب، ب ــا فحس ــوع إثمن ــل يس ــم حيم فل
ومثــل ذلــك اتليــس اذلي صــورُه العهــد القديــم قبــاًل، محــل يســوع اإلثــم ونتاجئــه بعيــًدا 

حــى ال يكــون هلــا إيلنــا رجــوع أبــًدا.

هــذا هــو املعــى واهلــدف احلقيقيــان للصليــب، فعليــه تمــت املبادلــة العظــى الــي 
 منَّــا مجيــع انلتائــج الرشيــرة الــي أعلنتهــا العدالــة 

ً
ـــل يســوع بــدال ، حتمَّ

ً
أعدهــا اهلل. أوال
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م نلــا اهلل لك صــالٍح تســتحقه طاعــة يســوع املزنهــة  اإلهليــة ىلع إثمنــا. وباملقابــل، يقــدِّ
عــن اخلطيــة.

ــر اذلي  ــل اخل ــوع، وباملقاب ــع ىلع يس ــتحقه وُِض ــرش اذلي نس ــر، ال ــار أك باختص
ــك نلــا مــن دون أن يســاوم ىلع  ــم ذل ٌم نلــا. ويقـــدر اهلل ىلع تقدي يســتحقه يســوع ُمقــدَّ
 مّنــا لك عقــاب اعدل تســتحقه آثامنــا.

ً
ــل بــدال عداتلــه األزيلــة األبديــة، ألن يســوع حتمَّ

لك هــذا ينبــع مـــن نعمــة اهلل الــي ال تُفــرس أعماقهــا، وال تُقبـَـل إال باإليمــان وحــده. 
ال تفســر منطقيـًـا ذللــك علـــى أســاس مبــدأ الســبب وانلتيجــة. فليــس بيننــا مــن َعِمــل 
ــيئًا ىلع  ــل ش ــتطيع أن يعم ــن يس ــا م ــس بينن ــة، ولي ــذه انلعم ــببه ه ــتحقُّ بس ــيئًا يس ش

اإلطــالق لــي يكتســبها.

ــدة  ــن ع ــا تعل ــة، كم ــذه املبادل ــة هل ــب خمتلف ــدة جوان ــة ع ــة املكتوب ــن اللكم وتعل
ــت:  ــدأ واحــد ثاب ــاك مب ــل احلــاالت هن ــا.  لكــن يف كـ ــق عليه ــة تنطب جمــاالت خمتلف

ــي. ــا ال َم نل ــدِّ ــي يُق ــوع، ل ــش ع يس ــَع ال ُوِض

وأول جانبني من جوانب املبادلة جندهما يف إشعياء 5-4:53:

َها،
َ
ْحَزاَنَنا )أو أمراضنا( َحَل

َ
»لِكنَّ أ

َها.
َ
ل َمَّ

َ
وَْجاَعَنا ت

َ
وَأ

ُْن َحِسبَْناهُ ُمَصابًا  َونَ
والً.

ُ
وًبا ِمَن اهللِ َوَمْذل َمْرُ

ْجِل َمَعاِصيَنا،
َ
َوُهَو َمُْروٌح أل

اِمَنا.
َ
ْجِل آث

َ
َمْسُحوٌق أل

ْيِه،
َ
ِديُب )عقاب( َسالَِمَنا َعل

ْ
تَأ

َوِبرُُبِهِ )جراحه( ُشِفيَنا.«

حنــن هنــا أمــام نســيج مرتابــٍط مــن احلقائــق، فبينمــا ينطبــق وعــٌد ىلع مــا هــو رويح، 
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يشــر آخــر إىل مــا هــو طبيــي. فــي اخلطــة الروحيــة، محــل يســوع العقــاب اذلي تســتحقه 
معاصينــا وآثامنــا، لــي يكــون نلــا باملقابــل غفــران وســالم مــع اهلل )انظــر روميــة 1:5(. 
ــا  ــون نل ــي يك ــا ل ــا وأوجاعن ــوع أمراضن ــل يس ــادي(، حتمَّ ــي )امل ــط الطبي ويف املخط

شــفاٌء جبراحــه.

اتلطبيــق الطبيعـــي هلــذه املبادلــة جنــده مؤكــًدا فـــي موضعــني فـــي العهــد اجلديــد:         
مــى 16:8-17 يشــر إىل إشــعياء 4:53 ويقــول عــن يســوع:

ــَذ  َخ
َ
ــَو أ َقائِِل:"ُه

ْ
ــِبِّ ال ــْعَياَء انلَّ ــَل بِإَِش ــا قِي ــمَّ َم ــَيْ يَتِ ِ ــَفاُهْم، ل ــْرَض َش َم

ْ
ــَع ال »... َجِي

ــا"«. ْمَراَضَن
َ
ــَل أ ــَقاَمَنا وََحَ ْس

َ
أ

ويف 1بطرس 24:2، يشر الرسول إىل إشعياء 5:53-6 قائاًل إنَّ يسوع:

ــا  ََطايَ ــِن الْ ــوَت َع ــَيْ َنُم ِ ــَبِة، ل ََش ــِدهِ َعَ الْ ــا ِف َجَس ــُه َخَطايَانَ ــَو َنْفُس ــَل ُه »… َحَ
ــِفيُتْم.« ــه( ُش ــِه )جراح ِ ت َ ِي ِبَلْ

َّ
. ال ــرِبِّ

ْ
ــا لِل َفَنْحَي

املبادلة املزدوجة املوصوفة أعاله يمكن تلخيصها فيما يي:

عوقب يسوع لي يُغَفر نلا.

ُجرح يسوع لي نُشى.

جانــٌب آخــر مـــن املبادلــة جنــده يف إشــعياء 10:53 حيــث نــرى أنَّ اهلل جعــل »نفــس« 
يســوع »ذبيحــة إثــم«. وينبــي فهــم هــذه احلقيقــة يف ضــوء الطقــوس املوســوية املتعلقــة 
بأشــاكل ذبائح اإلثم. فالرجــل الـــذي خيطـــئ اكن عليـــه أن يقــدم للاكهن قربانـًـا )ذبيحة( 
مــن اخلــراف أو الغنـــم أو العجــول أو غرهــا مــن احليوانــات، ثــم يعــرتف خبطيتــه فــوق 
ــان إىل  ــن اإلنس ــا م ــرتَف به ــة املع ــل اخلطي ــا - بنق ــن - رمزًي ــوم الاكه ــة، فيق اذلبيح
احليــوان. ثــم يذبــح ذلــك احليــوان كأنمــا هــو يدفــع أجــرة اخلطيــة الــي انتقلــت إيلــه.
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وحبســب علـــم اهلل الســابق، اكنــت لك هــذه الطقــوس إشــارة ملــا ينبــي أن يتــم مــن 
خــالل ذبيحــة يســوع انلهائيــة الاكفيــة الوافيــة. فعــى الصليــب، انتقلــت آثــام العالــم لكــه 

إىل »نفــس« يســوع. وانلتيجــة يف إشــعياء 12:53:

َمْوِت َنْفَسُه«
ْ
َب لِل

َ
»َسك

ارًة خلطايا البرش مجيًعا. فبموته انليايب الُمضيّح صنع يسوع كفَّ

م اجلانب  ويف 2كورنثــوس 21:5 يشــر بولــس إىل إشــعياء 10:53، ويف الوقــت نفســه يقــدِّ
اإلجيــايب مــن املبادلة:

ُْن بِرَّ اهللِ فِيِه.« ْجلَِنا، نِلَِصَي نَ
َ
 َخِطيًَّة، َخِطيًَّة أل

ْ
ْم َيْعرِف

َ
ِي ل

َّ
نَُّه )اهلل( َجَعَل ال

َ
»أل

وال يتحــدث بولــس هنـــا عـــن أي نــوع مــن الــرّب نســتطيع حتقيقــه بمجهودنــا، بــل 
ــا  ــرب اذلي لـــم يعــرف خطيــة قــط، ومــا مــن أحــد فين ــّر اهلل نفســه، ال يتحــدث عــن ب
يســتطيع أن يكتســب هــذا الــرّب بنفســه، فهــو بــّر يعلــو عـــن بّرنــا اذلايت علــّو الســماء 

ــده. ــان وح ــوهل إال باإليم ــن قب ــن األرض، وال يمك ع

فاجلانب اثلالث من جوانب املبادلة يمكن تلخيص بما يي:

ُجعل يسوع خطيًة خبطيتنا لي نترّبر حنن برّبه.

ــاب  ــابق. فالكت ــب الس ــي للجان ــتكمال منط ــو اس ــة ه ــن املبادل ــايل م ــب اتل اجلان
املقــدس بعهديــه القديــم واجلديــد يؤكــد أنَّ انلتيجــة انلهائيــة للخطيــة يه املــوت.  يقــول 

ــال 4:18:  ــرب يف حزقي ال

ِْطُئ ِهَ َتُموُت.« ِت تُ
َّ
»انَلَّْفُس ال

ويف يعقوب 15:1 يقول الرسول:

ْت تُنْتُِج َمْوتًا.«
َ
َمل

َ
َِطيَُّة إَِذا ك »الْ
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فعندمـــا صـــار يســـوع خطيــًة خبطيتنــا، صــار من املحتــم أن يــذوق املــوت اذلي هو 
نتــاج اخلطيــة.

وتأييًدا ذللك، يقول اكتب العربانيني يف 9:2 من السفر:

ْجِل 
َ
َراَمــِة، ِمــْن أ

َ
ك

ْ
َمْجــِد َوال

ْ
ــالً بِال

َّ
َمالَئَِكــِة، يَُســوَع، نـَـَراهُ ُمَك

ْ
لِيــالً َعــِن ال

َ
ِي ُوِضــَع ق

َّ
»ال

ْجــِل ُكِّ َواِحــٍد.«
َ
َمــْوَت أل

ْ
َمــْوِت، لـِـَيْ يـَـُذوَق بِنِْعَمــِة اهللِ ال

ْ
ــِم ال

َ
ل
َ
أ

ــل خطيــة  فمــوت يســوع اكن نتيجــًة حتميــًة خلطيــة اإلنســان الــي محلهــا. لقــد حتمَّ
م يســوع عطيــة احليــاة  ــا، فمــات املــوت الـــذي يســتحقونه. باملقابــل، يقــدِّ انلــاس مجيًع
ــذه  ــريف ه ــس ط ــع بول ــة 23:6 يض ــة. ويف رومي ــه انليابي ــل ذبيحت ــن يقب ــل م ــة ل األبدي

ــب: ــا إىل جن ــة جنبً املبادل

ــٌة  بَِديَّ
َ
ــاٌة أ ــيِهَ َحَي

َ
ــُة اهللِ )غــر املســتحقة( ف ــا ِهَب مَّ

َ
ــْوٌت، وَأ ــِة ِهَ َم َِطيَّ ــَرَة الْ ْج

ُ
نَّ أ

َ
»أل

ــا.« ــوَع َربَِّن ــيِح يَُس َمِس
ْ
بِال

إًذا اجلانب الرابع من املبادلة نلخصه فيما يي:

مات يسوع موتنا لي نقبل حنن حياته.

جانب آخر للمبادلة اإلهلية العظى جنده يف 2كورنثوس 9:8:

 ، َتَقــَر َوُهــَو َغــِنٌّ
ْ
ْجلُِكــُم اف

َ
نَّــُه ِمــْن أ

َ
َمِســيِح، أ

ْ
َنــا يَُســوَع ال ــوَن نِْعَمــَة َربِّ

ُ
إِنَُّكــْم َتْعرِف

َ
»ف

ْنُتــْم بَِفْقــرِهِ.«
َ
لـِـَيْ تَْســَتْغُنوا أ

واملقايضــة هنــا واضحــة بــني الفقــر والغــى، افتقــر يســوع لــي نصبــح حنــن أغنيــاء.

مــى صــار يســوع فقــًرا؟ حيــب بعــض انلــاس أن يصــوروه فقــًرا أثنــاء خدمتــه ىلع 
األرض، لكــن هــذه الفكــرة ليســت دقيقــة. ربمــا لــم يكــن حيمــل الكثــر مــن انلقــود 
يف جيبــه، لكنــه لــم يكــن يف وقــٍت مــن األوقــات يف عــوٍز لــيء ممــا حيتــاج.  وعندمــا 
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ــا )انظــر لوقــا 35:22(. بــل ىلع العكــس  ـً أرســل تالميــذه للكــرازة، لــم يعوزهــم يشء أيض
مــن ذلــك ، اكن مــن املتعــارف عليــه أنَّ يســوع وتالميــذه يعطــون املــال للفقــراء )انظــر 

ــا 8-4:12، 29:13(. يوحن

ــا أســايلب غــر تقليديــة تلوفــر املــال،  نعــم، ربمــا كـــان يســـوع يســتخدم أحيانً
لكــن قيمــة املــال يه يه إن أخذتـــه مـــن املــرف أو اتلقطتــه مــن فــم ســمكة )انظــر 
مــى 27:17(. وربمــا اكنــت أســايلبه يف توفــر الطعــام غــر تقليديــة أحيانـًـا، لكــن رجــاًل 
ــ  5000 رجــل عــدا النســاء واألطفــال، ال يمكــن اعتبــاره  يســتطيع أن يقــدم وجبــة دســمة ل

فقــًرا باملعايــر الطبيعيــة )انظــر مــى 21-15:14(.

والواقــع أنَّ يســوع، خــالل خدمتــه ىلع األرض، اكن يصلــح تماًما كمثــاٍل ىلع »الفيض« 
ــا لك مــا حيتــاج إيلــه مــن أجــل  فنــاه يف الفصــل اخلامــس. فقــد اكن دليــه دائًم اذلي عرَّ
ــتمرار، دون أن  ــن باس ــي اآلخري ــوع يعط ــك، اكن يس ــوق ذل ــه. ف ــم إرادة اهلل يف حيات تتمي

ينضــَب نبــُع عطائــه.

إًذا مــى افتقــر يســـوع مــن أجلنــا؟ اجلــواب: ىلع الصليــب. لقــد خلّص موىس ِســمات 
ٍء.«  الفقــر املطلــق فـــي ســـفر اتلثنيــة 48:28، ويه »ُجــوٍع وََعَطــٍش َوُعــْرٍي َوَعــَوزِ ُكِّ َشْ

وهــو مــا اختــربه يســوع إىل أقــى حــدود ىلع الصليــب.

اكن جائًعا، لم يأكل مدًة تقارب يوًما اكماًل.

نَا َعْطَشاُن«. )يوحنا 28:19(.
َ
اكن عطشانًا، ومن عباراته الي قاهلا ىلع الصليب: »أ

اكن اعرًيا، بعد أن نزع اجلنود عنه ثيابه )يوحنا 23:19(.

ــن بكتاٍن  ــا مــات، ُكفِّ اكن معــوًزا لــل يشء، لــم يعــد دليــه مــا يملكــه، حــى أنــه لمَّ
وُدفِــن يف قــرٍب ليــس لـــه )لوقــا 50:23-53(. وهكــذا جنــد أن يســوع اختــرب الفقــر إىل أقى 

ــن أجلنا. ــدوده م ح
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يف 2كورنثــوس 8:9 يوضــح بولــس الطــرف اإلجيــايب مــن هــذه املبادلــة بطريقــة أكمل:

ــْم ُكُّ  ُك
َ
ــوا َول ــَيْ تَُكونُ ِ ــٍة، ل ــم( ُكَّ نِْعَم ــض عليك ــْم )يفي ْن يَِزيَدُك

َ
ــاِدٌر أ

َ
»َواهللُ ق

ــٍح.«* ِ ــل َصال ــون( ِف ُكِّ َعَم ــْزَداُدوَن )تفيض ٍء، تَ ــٍي ِف ُكِّ َشْ ــاٍء ُكَّ ِح تَِف
ْ
اك

وحيـــرص بولــس ىلع تأكيــد دور نعمــة اهلل باعتبارهــا األســاس األوحــد هلــذه املبادلة. 
ــان. ــوهل باإليم ــط قب ــن فق ــل يمك ــا، ب ــابه مطلًق ــتطيع اكتس ــيئًا نس ــس ش ــك لي فذل

وكثــًرا مــا ســيكون هــذا »االزديــاد« أو »انلقــص« مشــابًها ملــا اختــربه يســوع نفســه 
ــا  ــس دلين ــا لي ــا. وربم ــود يف جيوبن ــن انلق ــًرا م ــدًرا كب ــل ق ــن حنم ــا ل ىلع األرض. ربمـ
ــا بعــد يــوم، ســنكون مكتفــني ودلينــا مــا يســد  ـً أرصــدة هائلــة يف املصــارف، لكننــا، يوم

ــا أكــر مــن احتياجاتنــا لــي نعطــي اآلخريــن. احتياجاتنــا، وأحيانً

ومــن األســباب املـــؤيدة هلــذا املســتوى مــن انلعمــة مــا تشــر إيلــه لكمــات يســوع 
ــال 35:20: ــة يف أعم ــه املقتبس نفس

ْخِذ.«
َ
َثُ ِمَن األ

ْ
ك

َ
َعَطاُء أ

ْ
»َمْغُبوٌط ُهَو ال

فهــدف اهلل أن يتمتــع أوالده بالغبطــة )أو الربكــة( األعظــم، ذللــك هــو يوفــر نلــا مــا 
يغّطــي احتياجاتنــا ويزيــد، لــي نعطــي اآلخريــن.

فاجلانب اخلامس من املبادلة هو:

حتّمل يسوع فقرنا لي نشاركه يف فيض غناه.

كمــا تشـــمل املبادلـــة العظمـــى علـــى الصليــب اآلالم واملعانــاة العاطفيــة انلاشــئة 
ــا، حتّمــل يســوع الــرش لــي نتمتــع حنــن باخلر.  ـً عــن إثــم اإلنســان. ويف هــذا املجـــال أيض
ومــن أكــر اجلــروح اتلـــي أصـــابتنا بســبب إثمنــا: اخلجــل والرفــض. وكالهمــا وُِضعا ىلع 

يســوع فــوق الصليــب.
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ل بعــدم  ــذِّ ــني الشــعور المُّ ــني احلــرج الشــديد وب ــه ب ــل يف خطورت ــرتاوح اخلجـ وي
األهميــة. ذلــك الشــعور اذلي يقطــع اإلنســان عــن أيــة رشكــة ذات معــى، إن اكن مــع اهلل 
أو مــع انلــاس. ومــن أكــر أســباب هــذه احلالــة شــيواًع بعــض أشــاكل اإلســاءة أو اتلحرش 
اجلنــي يف فــرتة الطفولــة، والــي تــزداد تفشــيًا يف جمتمعاتنــا املعــارصة.  واغبًلــا مــا تــرتك 

هــذه اتلجــارب آثــاًرا اغئــرًة ال يمكــن شــفاؤها إال بنعمــة اهلل.

ــَل  يقــول كـــاتب الرســالة إىل العربانيــني مشــًرا إىل يســوع ىلع الصليــب: »… اْحَتَم
ــني 2:12(. فاإلعــدام بالصلــب اكن أكــر  ــْزِي )اخلجــل(« )عرباني ِ

ْ
ــَتِهيًنا بِال ــَب ُمْس لِي الصَّ

ــني.   ــن املجرم ــٍة م ــتخدم ألدىن طبق ــل، واكن يُس ــزي واخلج ــارًة للخ ــدام إث ــاكل اإلع أش
اكن يتــم جتريــد املحكــوم عليــه بالصلــب مــن ثيابــه لكهــا وُيعــرض اعرًيــا امــام عيــون 
لهــا يســوع  ق بــه بســخريٍة واســتهزاء. هــذه يه درجــة اخلــزي الــي حتمَّ يــن الــي حتــدِّ املارِّ

ــب )مــى 44-35:27(. ــاك ىلع خشــبة الصلي ــا هن ــا اكن معلًَّق عندم

لــه يســوع، يريــد اهلل أن جيعــل أوئلــك اذليــن يثقــون  فعوًضــا عــن اخلــزي اذلي حتمَّ
بيســوع يشــاركونه يف جمــده األبــدي.  يقــول الكتــاب يف عربانيــني 10:2:

ــَل َرئِيــَس  ْن يَُكمِّ
َ
َمْجــِد، أ

ْ
 ال

َ
ثِيِيــَن إىِل

َ
ْبَنــاٍء ك

َ
نَّــُه الََق بـِـَذاَك )أي اهلل( … َوُهــَو آٍت بِأ

َ
»أل

َخالَِصِهْم )أي يســوع( بـِـاآلالَِم.«

فاخلــزي اذلي حتملــه يســـوع ىلع الصليــب، فتــح الطريــق أمــام لك مــن يؤمــن بــه لي 
يتحــرر مــن خزيــه. وليــس ذلــك فقــط، بــل ســيجعلنا بعــد ذلــك رشاكء يف املجــد اذلي 

هــو حقــه األزيل.

ــو  ــل ه ــزي واخلج ــن اخل ــا م ــد إيالًم ــب أش ــون يف الغال ــر يك ــرٌح آخ ــاك ج وهن
ــون يف  ــة. ويك ــات املحطم ــاكل العالق ــد أش ــن أح ــض مـ ــأ الرف ــا ينش ــض. واعدة م الرف
ــا عــن اآلبــاء واألمهــات الـــذي يرفضــون أطفاهلــم. وقــد يكــون الشــعور  بداياتــه ناجتً
بالرفــض ناشــًطا فيتــم اتلعبــر عنــه بطرائــق ســلبية خشــنة، أو قــد يكــون اتلعبــر عنــه 
جمــرد عــدم القــدرة ىلع إظهــار املحبــة والقبــول. وإذا راعــت امــرأة حامل مشــاعر ســلبية 
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جتــاه جنينهــا، فاألغلــب أن يــودل طفلهــا حامــاًل ملشــاعر الرفــض الــي تمكــث فيــه إىل أن 
ــا إىل أن يمــوت! يكــرب، وربم

ــي  ــرب فـ ــات ال ــوِّر لكم ــض، وتص ــائع للرف ــر ش ــبٌب آخ ــزويج س ــال ال االنفص
ة: ــربِّ ــٍة مع ــة بطريق ــذه احلال ــعياء 6:54 ه إش

، وِح َدَعِك الرَّبُّ ٍة َمْهُجوَرٍة َوَمُْزونَِة الرُّ
َ
نَُّه َكْمرَأ

َ
»أل

اَل إِلُهِك.«
َ
ْت، ق

َ
َبا إَِذا ُرِذل َزوَْجِة الصِّ

َ
َوك

ــا العــالج اإللــيه اذلي وفــره اهلل جلــرح الرفــض فنجــده يف مــى 46:27، 50، حيــث  أمَّ
يصــف ذروة مــا اعنــاه يســوع مــن َكــْرٍب وألــم.

ائـِـالً: "إِيــيِل، إِييِل، لَِما َشــَبْقَتِن؟"، 
َ
َخ يَُســوُع بَِصــْوٍت َعِظيٍم ق ــاَعِة الَّاِســَعِة َصَ ْــَو السَّ

َ
»َون

وَح.« َم الــرُّ
َ
ْســل

َ
يًْضــا بَِصــْوٍت َعِظيــٍم، وَأ

َ
َخ يَُســوُع أ ــَرَ

َ
َتــِن؟ ... ف

ْ
ْي: إِلــيِه، إِلــيِه، لَِمــاَذا تََرك

َ
أ

وألول مــرة فـــي تاريــخ الكــون، يــرخ ابــن اهلل إىل اآلب وال يتلــىق أي جــواب!  لقد 
ــايب جعلتــه يرفــض 

ُ
تطابــق يســوع مــع إثـــم البــرش تماًمــا، حــى أن قداســة اهلل الــي ال حت

ــل يســوع الرفــض يف أقــى أشــاكهِلِ وأشــنعها، وأشــنع أشــاكهل  ابنــه الوحيــد. هكــذا حتمَّ
ــراح  ــن ج ــوع، ال م ــات يس ــارشًة، م ــك مب ــد ذل ــه. بع ــن اهلل اآلب نفسـ ــض م ــد ُرف فق
الصلــب بــل مــن انكســار قلبــه بســبب الرفــض واخلــزي! وهكــذا تمــم الصــورة انلبويــة 

عــن املســيا يف مزمــور 20:69:

ِب.«
ْ
ل
َ
َرَ ق

َ
ْد ك

َ
َعاُر ق

ْ
»ال

ويتابع مى بعد ذلك مبارشًة فيقول:

ْسَفُل …«
َ
 أ

َ
ْوُق إىِل

َ
، ِمْن ف نَْيِ

ْ
 اث

َ
َشقَّ إىِل

ْ
ِد ان

َ
ِ ق

َ
َهْيك

ْ
»َوإَِذا ِحَجاُب ال

وهــذا إعــالن رمــزي يشــر إىل أنَّ الطريــق باتــت مفتوحــة للخطــاة لــي يدخلــوا إىل 
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رشكــة مبــارشة مـــع اهلل القــدوس. إنَّ رفــض يســوع، فتــح نلــا ابلــاب نلصر مقبولــني عند 
اهلل كأبنــاء وبنــات هل. وهــذا مــا يلخصــه بولــس يف أفســس 6-5:1:

ــْدِح  ةِ َمِشــيَئتِِه، لَِم ــَرَّ َمِســيِح نِلَْفِســِه، َحَســَب َم
ْ
ــوَع ال ــنِّ بِيَُس ــا لِلتَّبَ ــَبَق َفَعيَّنََن  َس

ْ
»إِذ

ــوِب.« َمْحُب
ْ
ــا ِف ال ْيَن

َ
ــا َعل ــَم بَِه ْنَع

َ
ــِت أ

َّ
ــِه ال ــِد نِْعَمتِ َمْ

ويأيت القسم األخر من هذه العبارة يف الرتمجة اتلفسرية )كتاب احلياة( كما يي:

»… الي بها أعطانا ُحظوًة دليه يف املحبوب.«

ــول« )عكــس الرفــض(. ويه اللكمــة الــي تســتخدمها  ــا بمعــى »القب واحلظــوة هنـ
ــة:  ــس اإلجنلزي ــك جيم ــة املل ــا ترمج أيًض

 "He has made us accepted in the Beloved )KJV("

أي »هو جعلنا مقبولني يف املحبوب«. فرفُض يسوع أدى إىل قبونلا.

ولــم يكــن اإلنســان يف يــوٍم مــن األيــام حمتاًجــا إىل عــالج إلــيه للخجــل والرفــض 
ر أنَّ مــا ال يقــلُّ عــن ربــع انلــاس ابلالغــني مــن ســاكن  قــدِّ

ُ
كمــا هــو حمتــاج إيلــه ايلــوم! وأ

العالــم ايلــوم يعانــون مــن جــروح اخلجــل أو الرفــض. وفــريح ال يُقــاس إذ تتــاح يل فرصــة 
توجيــه مثــل أوئلــك انلــاس إىل الشــفاء انلابــع مــن صليــب يســوع.

ــب  ــة الصلي ــف يف مبادل ــني بالعواط ــني املتعلق ــلف اجلانب ــا س ــا فيم ــد حللن لق
ــا: ــص هلم ــي ملخ ــا ي ــى. وفيم املعظ

حتمل يسوع خزينا لي نشاركه يف جمده.

حتمل يسوع رفضنا لي حنظى بالقبول عند اآلب.

ــب،  ــت ىلع الصلي ــي تم ــة ال ــوص املبادل ــى اآلن خبص ــا ح ــي حللناه ــب ال اجلوان
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تغطــي بعــض أهــم االحتياجــات اإلنســانية الُملحــة، لكننــا ال نســتطيع أن حنيــط باتلحليل 
لك اجلوانــب بــال اســتثناء. والواقــع أنَّ لك احتيــاج ناشــئ مــن تمــّرد اإلنســان وعصيانــه، 
م نلــا اخلــر.  مشــمول يف مبــدأ املبادلــة اذلي أّكدنــاه: وُِضـــع الــرش ىلع يســوع، لــي يُقــدِّ
فــإذا تعلمنــا كيفيــة تطبيــق هــذا املبــدأ يف حياتنــا، وصلــت نعمــة اهلل إىل لك احتياجاتنــا.

واآلن عليـــك أن تتمســك بهــذا املبــدأ نفســه لســدِّ احتياج هــام يف حياتــك: اتلحرير 
مــن اللعنــة. ويصــف بولــس املبادلــة املتعلقة بهــذا يف غالطيــة 14-13:3:

ــوٌب:  ُت
ْ
ــُه َمك نَّ

َ
ــا، أل ْجلَِن

َ
ــًة أل ْعَن

َ
ــاَر ل  َص

ْ
ــوِس، إِذ ــِة انلَّاُم ْعَن

َ
ــْن ل ــا ِم َتَدانَ

ْ
ــيُح اف َمِس

ْ
»اَل

َمِســيِح يَُســوَع، نِلََنــاَل 
ْ
َمــِم ِف ال

ُ
ــُة إِبَْراِهيــَم لأِل

َ
ــَق َعَ َخَشــَبٍة". ِلَِصــَي بََرك

ِّ
ُعــوٌن ُكُّ َمــْن ُعل

ْ
"َمل

وِح«. ــرُّ ــَد ال ــاِن َمْوِع بِاإِليَم

ــح  ــث يصب ــة 23:21، حي ــرًرا يف تثني ــا مق ــوب ترشيًع ــوع املصل ــس ىلع يس ــق بول يطبِّ
ــا ىلع خشــبة )شــجرة( حتــت لعنــة اهلل. ثــم يشــر بولــس إىل  اإلنســان اذلي يعــدم ُمعلًَّق

ــة. ــة: الربك ــة املعاكس انلتيج

وال حيتاج األمر إىل الهويت تلحليل هذا اجلانب من املبادلة:

صار يسوع لعنة لي ندخل حنن إىل الربكة.

ــع  ــمل مجي ــوس«. ويه تش ــة انلام ــا »لعن ــوع بأنه ــا يس ــي محله ــة ال ــف اللعنـ وتُوَص
اللعنــات الــي ذكرهــا مــوىس يف تثنيــة 28، والــي أرشنــا إيلهــا يف الفصــل الرابــع. مجيــع 
هــذه اللعنــات حلَّــت ىلع يســـوع بأعظــم مقيــاس ممكــن. وهكــذا فتــح يســوع نلــا ابلاب 

لــي حنصــل ىلع اتلحريــر الاكمــل وندخــل إىل مــلء الربكــة بأعظــم مقيــاس.

ــط  ــا فق ــب، عنده ــاك ىلع الصلي ــا هن ــوع معلًق ــل يس ــات أن تتخي ــاول للحظـ ح
ــب. ــه الصلي ــٍب يتضمن ــدرك أيَّ رع ــتطيع أن ت تس

لقــد رفضــه أقربــاؤه وخانــه أحــد تالميــذه بينمــا تركــه اآلخــرون )مــع أنَّ بعضهم اعد 
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ــَم اجلســد  ــا بــني األرض والســماء، حمطَّ يراقــب نزاعتــه األخــرة!( لقــد تــمَّ تعليقــه اعرًي
بفعــل جــراح بــال عــدد، مذلــوَل انلفــس حتــت وطــأة آثــام العالــم أمجــع. رفضتــه األرض، 
ــة،  ــه الظلم ت ــا وغطَّ ــمس ضياءه ــحبت الش ــا أن س ــماء. وم ــه الس ــتجْب لراخ ــم تس ول
ــظ  ــل أن يلف ــة، وقب ــرتاب. وللحظ ــى وال ــًة باحل ــه خمتلط ــاء حيات ــكبت دم ــى انس ح
ــل!« كِم

ُ
ــد أ ــالم: »ق ــط الظ ــن وس ــة م ــار عظيم ــة انتص ــت رصخ ــر، خرج ــس اآلخ انلف

يف انلـص ايلونـاين، أصل هذه العبارة »قد أكمل« هو لكمة واحـدة يف صيغة الفعل اتلام 
لفعٍل يعي »أن جتعل شـيئًا اكماًل أو تاًما« وهكذا يمكن ترمجتها إىل الصيغة »قد تمَّ تماًما«.

لقــد قبــل يســـوع ىلع نفســه لك انلتائــج الرشيــرة الــي يســتحقها اإلنســان بســبب 
ــل لك لعنــٍة مــن لعنــات انلامــوس املكســور. ولك ذلــك لــي يكــون  عصيانــه. لقــد حتمَّ
ــة  ــا تضحي ــوع. إنه ــة يس ــتحقها طاع ــي تس ــرباكت ال ــول لك ال ــة قب ــل إماكني ــا باملقاب نل

ــاطتها. ــة يف بس ــة رائع ــا، مدهش ــة يف مداه ــة عجيب مذهل

ــره مــن أجلــك؟   ــه ذبيحــة يســوع ولك مــا وف هــل قبلــت باإليمـــان لك مــا تتضمن
وبشــل خــاص، إن كنــت تعيــش حتــت لعنــة، هــل بــدأت تــرى أن يســوع قــد وفَّــر لــك 

لك نعمــٍة للتحريــر، إذ دفــع تكلفــة ذلــك لكــه بنفســه؟

إن اكن كذلــك، هنــاك جتــاوب بســيط واحد عليــك أن تعلنــه، وهو أبســط وأنىق تعبر 
! قــل: »شــكًرا، شــكًرا لــك 

ً
عــن اإليمــان احلقيــي، قــل: »شــكًرا يــا رب!« افعــل ذلــك حــاال

يــا رب يســوع مــن أجــل لك مــا فعلتــه يل. أنــا ال أفهــم تماًمــا، لكنــي مؤمــن بــه وشــاكر.«

اســتمر بالشــكر بكلماتــك اخلاصــة. فلكمــا شــكرت الــرب أكــر، ازداد إيمانــك بمــا 
ــد مــن الشــكر. ــم املزي عملــه مــن أجلــك. ولكمــا ازداد إيمانــك، ازدادت رغبتــك بتقدي

الشكر هو أول خطوات اتلحرير.

 * املزيد عن هذا العدد الكتايب يف الفصل اخلامس ص)39(.
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ــال لك  ــه نن ــاًء علي ــة، وبن ــه لك الكفاي ــط - في ــد فق ــد - وواح ــاس واح ــاك أس هن
ــب. يف  ــت ىلع الصلي ــي تم ــة ال ــو املبادل ــاس ه ــذا األس ــاناته. وه ــرب وإحس ــم ال مراح

ــة ويه: ــذه املبادل ــن ه ــب م ــة جوان ــا إىل ثماني ــابق، تطرقن ــل الس الفص

1( عوقب يسوع لي يُغفر نلا.

2( ُجرح يسوع لي نُشىف.

3( ُجِعل يسوع خطية بطيتنا لي نتربر حنن بربه.

4( مات يسوع موتنا لي نقبل حنن حياته.

ل يسوع فقرنا لي نشاركه يف فيض غناه. 5( حتمَّ

ل يسوع حزننا لي نشاركه يف مده. 6( حتمَّ

ل يسوع رفضنا لي نظى بالقبول عند اآلب. 7( حتمَّ

8( صار يسوع لعنًة لي ندخل حنن إىل الربكة.

ويه قائمـــة غــر اكملـــة، فهنــاك جوانـــب أخــرى للمبادلة يمكــن إضافتهــا.  لكنها 
ــا مظاهــر خمتلفـــة للنعمـــة الي أجزهلـــا نلـــا اهلل من خالل ذبيحة يسوع.  ويلخص  ـً مجيع
الكتـــاب املقـــدس كـــل هــذه املظاهــر بكلمـــة واحــدة شــاملة: »الــالص«.  كثيـــًرا مــا 
حيصـــر املؤمنـــون اخلــالص يف اختبــار غفــران اخلطايــا والــوالدة اجلديدة.  ورغـــم روعـــة 
هــذا االختبــار، إال أنــه اجلــزء األول فقــط مــن اخلــالص الاكمــل املعلــن يف العهــد اجلديــد.

سبع خطوات حنو التحرير
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املجــال الاكمــل ملفهوم »اخلالص« مبهٌم - جزئيًا ىلع األقل - بسبب مشالك الرتمجة.  
في انلص ايلونانــي األصي للعهد اجلديــد، الفعل »sozo« )يرتجم عـادة إىل »خُيلِّص«( 
يف عــدة مواقـع خمتلفة يعرب عـن أكر من جمرَّد اختبـار غفران اخلطايا. فهو مســتخدم - 
 .1وكذلك يف حتريـر شـخٍص 

مثاًل- يف حاالت كثرة لوصـف الشفاء اجلسدي بلعض انلاس11
 .3ويف قصــة لعازر، يسـتخدم 

 .2ويف معجـزة عودة ميت إىل احلياة13

12
مـن األرواح الشــريرة 

 .4ويف 2تيموثاوس 18:4 يسـتخدم بولس 

الفعـل »sozo« لوصف الشـفاء من مـرٍض مميت14
الفعـل نفسـه لوصف حفظ اهلل نلـا ومحايته إيانا مـن الرش، األمر اذلي يمتـد طوال احلياة.

ــك  ــان اإلنســان. وجيمــل بولــس ذل فعمــل اخلــالص الاكمــل يشــمل لك جوانــب كي
ــالونيي 23:5: ــه يف 1تس ــة يف صالت ــة بارع بطريق

ُْحَفــْظ ُروُحُكــْم َوَنْفُســُكْم وََجَســُدُكْم 
ْ

ُســُكْم بِالََّمــاِم. َول ــالَِم َنْفُســُه ُيَقدِّ »َوإهُِل السَّ
َمِســيِح.«

ْ
َنــا يَُســوَع ال ــْوٍم ِعْنــَد َمــِيءِ َربِّ

َ
ــًة بـِـالَ ل

َ
َكِمل

فاخلــالص يشــمل شــخصية اإلنســان لكهــا - الــروح وانلفــس واجلســد. وال يتــمُّ ذلك 
إال بقيامــة اجلســد عنــد مــيء املســيح. وال أحــد خيتــرب مجيــع جوانــب اخلــالص حلظيًــا 
أو مــن خــالل مرحلــة انتقايلـــة حاســمة، بــل الطبيــي أن يتقــدم اإلنســان مــن مرحلة إىل 
أخــرى. كثــرون هــم املؤمنـــون اذليــن ال يتقدمــون وال حــى خطــوًة واحــدة بعــد اختبــار 
غفــران خطاياهــم، فهــم غــر مدركــني لإلحســانات األخــرى الكثــرة املتوفــرة هلــم جمانـًـا.

أمــا الرتتيــب الـــذي حيصل اإلنســان وفقــه ىلع جوانــب اخلــالص املختلفــة، فمرتوك 
لســيادة اهلل اذلي يتعامــل مــع لك واحــد منــا ىلع انفــراد. واغبًلــا مــا تكــون نقطــة ابلداية 
يه غفــران اخلطايــا، لكــن ليــس دائًمــا. فأثنــاء خدمــة يســوع ىلع األرض، اكن األغلــب 

 وبعــد ذلــك مغفــرة اخلطايــا.
ً

أن خيتــرب انلــاس الشــفاء اجلســدي أوال

)11(  متى 21:9-22؛ 36:14؛ مرقس 23:5، 28، 34؛ 56:6؛ 52:10 لوقا 48:8؛ أعال 9:4؛ 9:14؛ يعقوب 15:5

)12(  لوقا 36:8

)13(  لوقا 50:8

)14(  يوحنا 12:11
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ويمكن أن حيدث هذا ايلوم. يف اعم 1968، اكنت زوجي روث ما تزال عزباء، واكنت 
يهودية ملزتمة. مرضت ذلك العام ورقدت يف الرسير عدة أسابيع. ثم زارها يســوع زيارًة 
معجزيـة يف غرفتها، شـفيت ىلع إثرها تماًمـا. لكنها لم تَر حاجتها إىل غفران خطــاياها 
إال بعد سـنتني من تلـك احلادثة، وعندئٍذ فقط ُودِلت من اهلل واختربت خالص املسـيح.

ــون  ــا أن نك ــا، علين ــيح ألجلن ــة املس ــاس ذبيح ــن اهلل ىلع أس ــدم م ــا نتق عندم
حساســني لقيــادة الــروح القــدس. ال نســتطيع فــرض أولوياتنــا ىلع اهلل، لكــن علينــا أن 
نــرتك هل املجــال لــي يعمــل حبســـب الرتتيــب اذلي حيســن يف عينيــه. يصمــم شــخص مــا 
مثــاًل ىلع الســي إىل الغــى املـــادي، بينمـــا أولويــة اهلل بالنســبة هل يه الــرب. فــإذا أرصَّ ىلع 

طلــب املــال قبــل الــرب، قــد حَيــرم نفســه مــن لكيهمــا.

أو قــد يســى أحدهــم إىل الشــفاء اجلســدي غــر اعلــٍم أن أصــل مرضــه هــو مشــلكة 
داخليــة يف عواطفــه - كـــالرفض أو احلــزن أو الشــعور بعــدم األمــان. وهكــذا يتحــرك اهلل 
فيــه مــن أجــل الشــفاء ادلاخــي اذلي حيتــاج إيلــه. فــإن لــم يفتــح ذلــك الشــخص نفســه 
لعمــل الــرب، بــل واصــل ترضعــه مــن أجــل الشــفاء اجلســدي فحســب، فقــد ال حيصــل 

يف نهايــة األمــر ىلع أي شــفاء ال جســديًا وال اعطفيًــا.

يريــد اهلل أحيانًــا أن يعلــن نلــا مرحلــًة مــن مراحــل اخلــالص تكــون يه احلاجــة 
ــة اهلل  ــاص ىلع نعم ــل خ ــق بش ــذا ينطب ــك. وه ــدرك ذل ــا ال ن ــا، لكنن ــر إحلاًح األك
ــاة أحدهــم يه احلاجــز اخلــي  ــًرا مــا تكــون اللعنـــة يف حي ــا مــن اللعنــة. كث تلحريرن
اذلي حيــرم ذلــك الشــخص مــن اتلمتــع باملزيــد مــن نَِعــِم اخلــالص. والطبيــي أنــه جيــب 

ــل الســي إىل ســدِّ احلاجــات األخــرى. ــك احلاجــز قب  مــع ذل
ً

اتلعامــل أوال

وهذا ما ســركز عليه اآلن: املبادلة اإلهلية من اللعنة إىل الربكة. وجند أنفسـنا هنا أمام 
حالة مشـابهة تللـك اتلـي أعلنها موىس أمام اإلرسائيليني وهم يتأهبون دلخول أرض كنعان:

ــَة 
َ
ك رَبَ

ْ
َمــْوَت. ال

ْ
ََيــاَة َوال اَمــَك الْ دَّ

ُ
ــُت ق

ْ
ــْد َجَعل

َ
ْرَض. ق

َ
ــَماَء َواأل َــْوَم السَّ

ْ
ْيُكــُم ال

َ
ْشــِهُد َعل

ُ
»أ

َْيــا ...« )تثنيــة 19:30(. ََيــاَة لـِـَيْ تَ اْخــَتِ الْ
َ
ْعَنــَة. ف

َّ
َوالل
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اكن األمــر اغيـــًة يف اهليبــة واجلــالل، واكنــت نتاجئــه بعيــدة املــدى إىل أبعــد احلــدود، 
ممــا جعــل مــوىس يدعــو الســماء واألرض لتشــهدا ىلع جتــاوب إرسائيــل.

اكنــت اخليـــارات واضحــة: احليــاة والربكــة، أو املــوت واللعنــة. وقــد طلــب اهلل مــن 
الشــعب أن خيتــاروا ألنفســهم، داعيـًـا إياهــم إىل اختيــار األفضــل: احليــاة والربكــة.  لكــن 
اهلل لــن خيتــار هلــم، بــل إنــه يذكرهــم أيًضــا بــأن خيارهــم لــن يؤثــر ىلع حياتهــم فقــط، 
ــرباكت  ــه مــزة مــن مــزات ال ــا ســابًقا أن ــاة نســلهم أيًضــا. وهــذا مــا بيّن لكــن ىلع حي

واللعنــات، فــيه تمتــد وتنتقــل مــن جيــل إىل آخــر.

مــا اختــربه الشــعب ذلــك ايلــوم، حــدد مصرهــم. وهــذا صحيــح ايلــوم أيًضــا.  فــاهلل 
ــا: احليــاة والربكــة أو املــوت واللعنــة، ثــم يــرتك نلــا  يضــع أمامنــا اخليــارات نفســها تماًم
اخليــار. واكلشـــعب القديــم، فإننــا حنــدد مصرنــا حبســب اخليــار اذلي نريــد.  بــل وقــد 

يؤثــر اختيارنــا ايلــوم ىلع مصــر أوالدنــا غــًدا.

أتذكــر املــرة األوىل الــي وجــدت نفــي فيهــا أمــام لكمــات مــوىس هــذه. وإذ أدركــت 
أن اهلل يطلــب مــي اســتجابة شــخصية، شــعرت برهبــٍة وخشــوع شــديدين!  اهلل ينتظــر 
ــدم  ــع أن ع ــف. والواق ــك املوق ــن ذل ــرب م ــاكين أن أته ــن بإم ــم يك ــار! ل ــي أن أخت م

ــا. ــار اخلاطــئ تماًم ــار، يعــادل االختي االختي

وأنـا أشـكر إلـيه اذلي أعطاين نعمًة لـي أختار اخليـار الصحيح. وطوال السـنوات الي 
مضـت منذ ذلك احلني، لم أندم يوًما ىلع اختياري. وبدأ اهلل بعد ذلك يعلن يل األبعاد العمليـة 
الختياري ذاك. لقد دخلت بابًا يقود إىل مسرة إيماٍن وطاعٍة، تتواصل مدى احلياة وبال رجوع!

 ،
ً

ولك مـن يرغب بالعبور من اللعنة إىل الربكة، عليه أن يدخل هذا ابلاب نفسه. أوال
ينبي أن تدرك بوضـوح ماهيـة اخليارات الي يضعها اهلل أمامك. ثم عليك أن تعلن جتاوًبا 
إجيابيًا بسـيًطا: »يا رب، بناًء ىلع لكمتك، أنا أرفـض املوت واللعنة وأختار احلياة والربكة.«

فإن اختذنا هذا القرار، نلا أن نستمر يف سعينا إىل اتلحرر من أية لعنات ىلع حياتنا. فما 
يه اخلطوات الي تقودنا إىل اتلحرير؟ ليس هناك نمٌط ثابت ينبي أن يطبقه اجلميع. لكـن 
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بشـل اعم، وجدت أن املراحل السبع اتلايلة مفيدة جًدا يف قيادة انلاس إىل نقطة اتلحرير.

قــد يهمك هــذا املوضــوع من منظــور اهتمامك بمســاعدة اآلخريــن أو تقديم املشــورة 
هلــم. لكــن لــي حتصــل ىلع الفائــدة الاكملــة، أنصحــك بــأن تتخيــل نفســك يف مــاكن 
الشــخص اذلي حيتــاج إىل حتريــر. فــإذا فعلــت ذلك، ربمــا تكتشــف أنه ماكنك املناســب!

1( أعلن اعترافك باإلميان يف املسيح وبذبيحته الكّفارية ألجلك:

ــيح:  ــة املس ــاع بذبيح ــيني لالنتف ــني أساس ــس رشط ــن بول ــة 9:10-10، يعل يف روميـ
اإليمــان بالقلــب بـــأن اهلل أقــام يســوع مــن األمــوات، واالعــتاف بالفــم بأنــه هــو الــرب. 

ــم. ــرتاف بالف ــل باالع ــا إىل أن يُكمَّ  تماًم
ً

ــاال ــيب فّع ــان القل ــون اإليم وال يك

واللكمــة »يعــرتف« تعــي يف األصــل »أن يقــول الــيء نفســه.« ويف ســياق اإليمــان 
ــه.   ــوهل اهلل يف لكمت ــه اذلي يق ــيء نفس ــك ال ــول بفم ــرتاف أن تق ــي االع ــايب، يع الكت
ــرتاف  ــن االع ــا نعل ــا.« فعندم ــة اعرتافن ــس كهن ــني 1:3 »رئي ــوع يف عرباني ــدىع يس وُي

ــا. ــة ألجلن ــه الكهنوتي ــل خدمت ــك يُفعِّ ــإن ذل ــيح، ف ــة املس ــن جه ــح م ــرويح الصحي ال

ــا  ــا أن جنعــل اعرتافن ــي توفرهــا نلــا ذبيحــة املســيح، علين ــا ال ــل العطاي ــي نقب ول
ــول:  ــدًدا، كأن نق ــخصيًا وحم ش

"يا رب يسوع، أنا أومن أنك أنت ابن اهلل والطريق الوحيد إىل اهلل، وأنك 
متَّ على الصليب من أجل خطاياي ثم قمت ثانية من األموات."

2( تـُب  عن كل عصيان وعن كل خطية:

ربمــا تكــون عوامـــل خارجيــة كثــرة - ربمــا تعــود إىل أجيــال ســابقة - ســاهمت 
جبلــب اللعنــة ىلع حياتــك. مـــع ذلــك، فــإن جــذر مجيــع مشــالكك يكمــن فيــك أنــت. 
ويمكــن اختصــار ذلــك بكلمــة واحــدة »اعون« واتلـــي ذكـــر أنَّ معناها »عقــاب اإلثم«. 
ــل  ــي أن تقب ــه، ينب ــك. وعلي ــن ذلـ ــة ع ــا انلاجت ــرد ىلع اهلل واخلطاي ــك املتم ــه موقف إن

ــت. ــا اكن املســؤويلة الشــخصية عــن حاتلــك مهم

 ْ
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وقبــل أن تنــال رمحتــه، يطابلــك اهلل باتلوبــة. وهــذا قــرار طــويع تتخــذه أنــت، حيــث 
ترتاجــع عــن عصيانــك وتســلِّم نفســك ملــا يريــده اهلل دون حتفــظ. الشــخص اذلي يتــوب 

حًقــا، ال يعــود يتجــادل مــع اهلل!

ــا  ــاء يوحن ــا ج ــة. عندم ــل اتلوب ــاٍن يهم ــال إليم ــح املج ــا يفت ــد م ــد اجلدي ــس يف العه ولي
ــى 2:3(.  ــوا«! )م ــاتله »تُوُب ــة األوىل يف رس ــت اللكم ــوع، اكن ــام يس ــق أم ــد الطري ــدان يلمه املعم
ــا: ــى يوحن ــث انت ــن حي ــدأ م ــد، ب ــا بع ــة فيم ــه العلني ــوع خدمت ــدأ يس ــا ب وعندم

ِيِل.«  )مرقس 15:1(
ْ

»... َفُتوُبوا َوآِمُنوا بِاإِلن

ـال غر ممكن مـن دون اتلوبة احلقيقيـة. كثرون ممـن يعلنون أنهم  اإليمـان الفعَّ
مسيحيون مؤمنون، ما زالوا يصارعون من أجل اإليمان، ألنهم لم يتمموا الرشط املسبق 
اذلي هـو اتلوبـة. وانلتيجة انهـم ال يتمتعون جبميـع اهلبات الي هلم يف ذبيحة املسـيح.

فيما يي اعرتاف مقرتح يعربِّ عن اتلوبة الي يطلبها اهلل:

"أنا أختلى وأتراجع عـن كل عصيان وعناد ومترد وعن كل خطية، وأسلِّم   
نفسي لك لتكون ربًّا على حياتي."

3( اعترف جبميع خطاياك واقبل غفران اهلل:

اخلطيــة الــي لــم تغفــر بعــد يه احلاجــز األعظــم اذلي يمنــع بركــة اهلل عــن حياتنــا. 
لقــد وفَّــر نلــا اهلل نعمــة غفــران اخلطايــا، لكنــه لــن يفعــل ذلــك قبــل أن نعــرتف بهــا!

َرنَــا ِمــْن ُكِّ  َــا َخَطايَانَــا َويَُطهِّ ِمــٌي وََعِدٌل، َحــىَّ َيْغِفــَر نلَ
َ
َنــا ِبََطايَانَــا َفُهــَو أ

ْ
»إِِن اْعَتَف

ــٍم.« )1يوحنــا 9:1(
ْ
إِث

ــا. وهــو  ــا شــخصيًا، وهــو يــي بوعــوده دائًم ــه وعدن اهلل أمــي لــي يفعــل ذلــك ألن
ــة لكهــا. ــع أجــرة اخلطي ــك ألن يســوع قــد دف ــا عدل يف ذل أيًض

ــك،  ــا. إن اكن كذل ــٍة م ــك ُعرضــة للعن ــة جعلت ــة معيَّن ــن اهلل لـــك خطي ــا أعل ربم



165

سبع خطوات حنو التحرير

ــدد. ــل حم ــا( بش ــة )أو اخلطاي ــك اخلطي ــرتف بتل اع

مــن املحتمــل أيًضــا أن يكــون مصــدر اللعنــة الــي يف حياتــك هــو خطيــة اقرتفهــا 
ــب  ــت ال حتمــل ذن ــان أو اتلعامــل بالســحر(. أن ــادة األوث ــاؤك وأجــدادك )خاصــة عب آب
ــر. إن  ــل أو بآخ ــا بش ــك اخلطاي ــج تل ــر نتائ ــت تأث ــع حت ــا تق ــك ربم ــم، لكن خطاياه
كنــت ىلع علــٍم بــيء مــن هــذا القبيــل، اطلــب مــن اهلل أن حيــررك مــن تلــك انلتائــج.

وإيلك صالة مناسبة:

"أنا أعرتف خبطاياي أمامك وأطلب أن تغفر لي – خاصة تلك اخلطايا اليت 
جعلتين أتعرض للعنة. حررني أيًضا من نتائج خطايا آبائي وأجدادي."

4( اغفر لكل من أساء إليك:

ــا الــي حترمــك مــن بركــة اهلل عــدم الغفــران اذلي قــد  ـً مــن احلواجــز اهلائلــة أيض
تراعيــه يف قلبــك جتــاه أشـــخاص آخريــن. يف مرقــس 25:11، يضــع يســوع أصبعــه ىلع هذه 

املســألة باعتبارهــا رضوريــة جــًدا إن كنــا نريــد أن يســتجيب اهلل صلواتنــا:

ــْم  ُك
َ
ــَر ل ــَيْ َيْغِف ِ ٌء، ل ــٍد َشْ َح

َ
ــْم َعَ أ ُك

َ
ــُروا إِْن َكَن ل ِف

ْ
اغ

َ
ــوَن، ف

ُّ
ــْم تَُصل ْفُت

َ
ــَى َوق »َوَم

ــْم.« الَتُِك ــَماَواِت َزّ ِي ِف السَّ
َّ

ــُم ال
ُ
بُوك

َ
ــا أ يًْض

َ
أ

هــذا مبــدأ يتكــرر اتلأكيــد عليــه يف العهــد اجلديــد: إن أردنــا اتلمتــع بمغفــرة اهلل 
ــا ملغفــرة إســاءات اآلخريــن. فعلينــا أن نكــون مســتعدين دائًم

إن املغفــرة لشــخٍص آخــر ليســت شــعوًرا أو اعطفًة يف األســاس، بــل يه قــرار.  وأوّضح 
هــذا أحيانـًـا بمثــال بســـيط: افــرض أن يف يــدك صــك ديــٍن ىلع شــخٍص مــا بمبلــغ عــرشة 
آالف دوالر. لكــن فـــي يــد اهلل صــك ديــٍن عليــك بمبلــغ عــرشة ماليــني دوالر. ويقدم 
ق أنــت الصــك اذلي معــك وأنــا ســأمزق الصــك اذلي مــي.   لــك اهلل عرًضــا قائـــاًل: »مــزِّ

ــك بــاذلي مــي!« ــك بالصــك اذلي معــك، وأنــا سأتمسَّ أو تمسَّ
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إذا فهمنــا الغفــران بهــذا املعــى، ال تعــود مســألة املغفــرة لآلخريــن تضحيــًة كبــرًة 
مــن جانبنــا، بــل يه مـــن قبيــل الفائــدة الشــخصية املجــرَّدة. لك مــن يرفــض إلغــاء ديــٍن 
ىلع شــخٍص آخــر بمبلــغ عشـــرة آالف دوالر مقابــل إلغــاء دينــه اخلــاص ابلالــغ عــرشة 

ماليــني دوالر، هــو عديــم اخلــربة يف أصــول اتلجــارة!

قــد يذكرك اهلل اآلن بشــخٍص أو أشــخاٍص حيتاجــون إىل أن تســاحمهم. إن اكن كذلك، 
اطلــب معونــة الــروح القــدس، وهــو ســيقودك الختــاذ القــرار املناســب، لكنــه لــن يتخذ 
القــرار عنــك!  جتــاوب مــع قيــادة الــروح. اختــذ قــراًرا قاطًعــا بــأن تغفــر. عربِّ عــن قرارك 
بكلمــات منطوقــة. قل بصــوٍت مســموع: "يا رب أنا أغفر لـ .............." ُمســّميًا الشــخص 
أو األشــخاص املعنيــني. أمــا الشــخص أو األشــخاص اذلين جتــد صعوبة يف ذكر أســمائهم، 
فإنهــم يمثلــون احلــاالت األكــر إحلاًحــا الــي حتتــاج الختــاذ قــرار الغفــران بصددهــا!

هذه لكمات بسيطة يمكنك استخدامها:

، كما أن اهلل يغفر لي  "بقرار أختذه بكامل إرادتي، أنا أغفر لكل من أساء إليَّ
خطاياي. بشكل خاص أعلن غفراني لـ ............... " )اسم الشخص أو األشخاص(.

5( ارفض وختلَّ عن كل اتصال بالسحر أو بالشيطان:

قبـل أن نصل إىل الصالة اخلاصة باتلحرير مـن اللعنات، هناك جانب آخر هام عليك 
أن تعمل شيئًا بصدده: كـل اتصال لك بأي شل من أشاكل السحر أو املمارسات الشيطانية. 
 واسـًعا من األنشـطة واألشـياء. راجع الفصل السادس، حيث ذكرنــا 

ً
وهـذا يتضمن جماال

قائمــًة تغطــي بعض - وليس مجيع - األشـاكل الي هلـا صلة بذلك. إن لـم تكن متأكًدا 
مـن جهة موضــوع ما غر مذكور يف الفصل السـادس، اطلب مـن اهلل أن يوضح لك ذلك.

إن كنــت قــد اشــرتكت يف أي وقــٍت مــن األوقــات يف مثــل هــذه املمارســات، فقــد 
عــربت حــدوًدا خفيــًة نقلتــك إلـــى مملكــة الشــيطان. ومنــذ ذلــك الوقــت، ســواء علمــت 
أم لــم تعلــم، اعتــربك الشــيطان واحــًدا مــن أتباعــه! إنــه يعتــرب أن هل حًقــا قانونيًــا باملطابلة 
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بــك! وبمــا أن ملكــوت اهلل ومملكــة الشـــيطان متناقضتــان تماًمــا، فــال يمكنــك أن تتمتع 
بكامــل حقوقــك وامتيازاتــك كمواطــٍن يف ملكــوت اهلل، حــى تقطــع نفســك لكيًــا وإىل 

األبــد عــن لك ارتبــاط بالشــيطان، الغيًــا بذلــك مجيــع حقوقــه عليــك.

ــة  ــن مملك ــام ع ــال اتل ــس ىلع رضورة االنفص ــدد بول ــوس 14:6-15 يش يف 2كورنث
ــول:  ــيطان فيق الش

َمِســيِح َمــَع بَلِيَعــاَل؟«  )بليعــال 
ْ
َفــاق لِل يُّ اتِّ

َ
َمــِة؟  وَأ

ْ
ل ــورِ َمــَع الظُّ ــٍة لِلنُّ

َ
ك ــُة َشِ يَّ

َ
»..... أ

اســم مــن أســماء الشــيطان.(

وخيتم بولس يف العدد 17 بأمر يصدره الرب نفسه:

ُكْم.«
َ
َبل

ْ
ق
َ
أ
َ
ًِسا ف

َ
وا ن . َوالَ َتَمسُّ وا، َيُقوُل الرَّبُّ

ُ
».... اْخرُُجوا ِمْن َوْسِطِهْم َواْعَتِل

ويتطلب هــذا االعتـــزال أن تتخلـص مـــن أيـــة أدوات أو كتب أو صور أو أرشطة .... 
إلــخ، تربطــك بالشــيطان بــأي شــل مــن األشــاكل. يف اختبــاري اخلــاص اذلي ذكرتــه يف 
الفصـــل اثلــاين، اكنــت تلــك اتلنانــني الصينيــة الــي ورثتهــا يه الي تربطــي باللعنــة. إن 
راودتـــك شـــكوك حــول كيفيــة انطبــاق ذلــك ىلع حاتلــك الشــخصية، اطلب مــن اهلل أن 
يرشــدك إىل أي يشء جيــده ُمســيئًا هل، ثــم ختلــص مــن ذلــك الــيء بطريقــة مــا: أحرقــه، 

حطمــه، ألقــه يف ميــاه عميقــة - أو أيــة طريقــة أخــرى.

ــارات  ــه، إيلــك هــذه العب إن كنــت جاهــًزا هلــذا االنفصــال عــن الشــيطان ومملكت
ــد ىلع هــذا القــرار: املقرتحــة للتأكي

أنــا أرفض وأختى عن لك اتصال يل بالســحر أو باملمارســات الشــيطانية. وإن اكن عندي 
أيــة أشــياء تربطــي بذلــك، أتعهد بــأن أختلــص منها. أنــا ألي لك حــق للشــيطان يف حيايت.

6( أنت اآلن مستعد لرفع صالة التحرير من أية لعنة:

إن قــررت االتلـــزام بانلقــاط اخلمــس الســابقة، فأنــت اآلن يف موقف يمكنــك فيه أن 
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تصــي مــن أجــل اتلحريــر اتلــام مــن أيــة لعنــة ىلع حياتــك. لكــن تذكــر أن هناك أساًســا 
واحــًدا فقــط نلــوال رمحــة اهلل: املبادلة الــي تمــت عندما مات يســوع ىلع الصليــب. ضمن 
تلــك املبادلــة، هنــاك نعمـــة اتلحريــر مــن أية لعنــة. فــإذ ُعلِّق يســوع ىلع خشــبة الصليب 
صــار لعنــًة، لــي نتحــرر حنــن مــن اللعنــة ونقبــل مــلء الــرباكت اإلهليــة عوًضــا عــن ذلك.

مـن اهلـام جـًدا أن يكون إيمانك حمصـوًرا يف ما حققه لك املسـيح من خـالل ذبيحته 
ىلع الصليـب. ال حتتـاج إىل كسـب حتريرك بقوتـك. ال حتتاج أن تكون مسـتحًقا للتحرير. 
إن جئـت إىل اهلل بأفكــار كهـذه، فليـس دليـك قاعـدة ثابتة لإليمـان. يتجـاوب اهلل معنا، 
فقـط ىلع أسـاس مـا صنعه يسـوع ألجلنا، ال بسـبب أية اسـتحقاقات نتبـاىه بوجودها فينا.

ــا  ــا فيم ــك، ال طابًل ــتختم صالت ــاس، فس ــذا األس ــك ىلع ه ــا إيمان ـً ــت باني إن صلي
بعــد، بــل متلقيـًـا الســتجابة اهلل. لقــد أســس يســوع هــذا كمبــدأ ثابــت يف مرقــس 24:11:

ُكْم.«
َ
وَن ل

ُ
وهُ، َفَيك

ُ
ْن َتَنال

َ
آِمُنوا أ

َ
وَن، ف

ُّ
ُبونَُه ِحيَنَما تَُصل

ُ
ُكْم: ُكُّ َما َتْطل

َ
وُل ل

ُ
ق
َ
»ِللَِك أ

يف مثــل هــذه الصـــالة، هنــاك مرحلتــان ممزتــان ترتبطــان ارتبــاط الســبب بانلتيجة: 
ــح  ــول يصب ــالك كنتيجــة.  القب ــه االمت ــول هــو الســبب، ويتبع ــالك. القب ــول واالمت القب
ــالك  ــم االمت ــم يت ــي، ث ــا نص ــم بينم ــول يت ــتقبل. القب ــو للمس ــالك فه ــا االمت ــا أم ماضيً
ــو  ــوع ه ــه يس ــدأ اذلي أسس ــن املب ــيادة اهلل. لك ــا س ــي حتدده ــة ال ــت والطريق يف الوق
ــتقبل. ــتمتلك يف املس ــك س ــد أن ــال يشء يؤك ــك، ف ــت صالت ــل وق ــم تقب ــذا: إن ل ه

 ثــم تتابــع 
ً

هــذه صــالة قــد تكــون مالئمــة. يمكنــك أن تقــرأ الصــالة برسعــة أوال
للمزيــد مــن اتلعليمــات.

"يا رب يسوع، أؤمن أنك على الصليب محلت كل لعنة ميكن أن تأتي عليَّ يف 
أي يوٍم من األيام. لذلك أنا أطلب أن حتررني من كل لعنٍة على حياتي. بامسك 

أيها الرب يسوع املسيح أطلب هذا."

"واآلن أنا أقبُل باإلميان حتريري وأشكرك من أجله."
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ــن  ــر، م ــل اتلحري ــن أج ــالة م ــذه الص ــي ه ــل أن تص ــاًل! قب ــر قلي ــن انتظ لك
احلكمــة أن تعــود فتؤكــد علـــى االعرتافــات اخلمســة الســابقة الــي ســبق لــك وأعلنتهــا. 
ــات أو رشح. ــة تعليق ــا أي ــا دونم ــات هن ــك اإلعالن ــة تل ــد كتاب ــر، نعي ــهيل األم ولتس

ــل وانتبــاه غــر مشــتت، وأنــت تعــي لك لكمــة.  اقرأهــا بصـــوت مرتفــع، بهــدوء وتَمهُّ
إن شـــعرت بشـــيء مــن الشــك يتعلــق بــأي مقطــع منهــا، اقــرأه مــرًة أخــرى.  اجعــل هذه 
اللكمــات خاصــًة بــك أنــت. فــإذا انتهيــت مــن هــذه اإلعالنــات، ينبــي أن تــدرك أنــك 
ــوًرا إىل  ــك، انتقــل ف ــا. بعــد ذل ــي نطقــت به ــد ســلَّمت نفســك هلل بهــذه اللكمــات ال ق

صــالة اتلحريــر الــي كررناهــا يف انلهايــة.

هذه الصالة املتاكملة للتحرير:

"يا رب يسوع، أنا أؤمن أنك أنت ابن اهلل والطريق الوحيد إىل اهلل، وأنك 
متَّ على الصليب من أجل خطاياي ثم قمت ثانيًة من األموات."

"أنا أختلـى وأتراجع عن كل عصيان وعناد ومترد وعن كل خطية، وأسلم نفسي 
لك لتكون رًبا على حياتي."

"أنا أعرتف خبطاياي أمامك وأطلب أن تغفر لي - خاصًة تلك اخلطايا اليت 
جعلتين أتعرض للعنة. حررني أيًضا من نتائج خطايا آبائي وأجدادي."

، كما أن اهلل يغفر لي  "بقرار أختذه بكامل إرادتي، أنا أغفر لكل من أساء إليَّ
خطاياي. وبشكل خاص أعلن غفراني  لـ ................."

"أنا ارفض وأختلى عـن كل اتصال لي بالسحر أو باملمارسات الشيطانية. وإن 
كان عندي أية أشـياء تربطين بذلك، أتعهد بأن أختلص منها. أنا ألغي كل حق 

للشيطان يف حياتي."

"يا رب يسوع، أؤمن أنك على الصليب محلت كل لعنة ميكن أن تأتي عليَّ يف 
أي يوٍم من األيام. لذلك أنا أطلب أن حتررني من كل لعنة على حياتي. بامسك 

أيها الرب يسوع املسيح أطلب هذا."
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"واآلن أنا أقبل باإلميان حتريري وأشكرك من أجله."

ال تكتــي بالشــكر مــرًة أو مرتــني. إن ذهنــك ال يســتوعب جــزًءا صغــًرا ممــا طلبتــه 
ــو! جتــاوب مـــع اهلل مــن أعمــاق قلبــك. قــد يكــون هــذا الوقــت مناســبًا  مــن اهلل للت
للتخلــص مــن اجلــروح أو الضغـــوط أو العوائــق الــي تراكمــت يف داخلك عرب الســنوات. 

إن انكــرس ســدٌّ يف داخلــك، ال حتــاول أن تمنــع ادلمــوع الــي تفيــض مــن قلبــك.

ال ترتاجــع اآلن بســبب منطــٍق أو إحــراج! اهلل يعلــم منــذ ابلداية لك ما كنــت تكبته 
ــد اتلعامــل معهــا. فلمــاذا تشــعر أنــت  ــًدا عن يف أعماقــك - لكنـــه ال يشــعر باحلــرج أب
بذلــك؟! قــل للــرب إنــك حتبــه كثًرا. لكمــا عربت عــن حبــك أكــر، لكمــا ازددت إدرااًك هل.

ــواًع  ــر ليــس ن ــاح اتلحري ــت للتجــاوب مــع اهلل. مفت ــاك نمــط حمــدد ثاب ليــس هن
حمــدًدا مــن اتلجــاوب، فيمكــن اتلعبــر عــن اإليمــان بطــرق كثــرة. كــن ىلع طبيعتــك 

أمــام اهلل. افتــح كيانــك ملحبتــه كمــا تفتــح الزهــرة أوراقهــا ألشــعة الشــمس.

7( واآلن آمن - صدق - أنك َقِبلت، مث ادخل يف بركة اهلل:

ــة اهلل أو  ــه برك ــتكون علي ــل اذلي س ــل الش ــة أن حتل ــذه املرحل ــي ه ــاول فـ ال حت
الكيفيــة الــي ســيمنحك اهلل الربكــة فيهــا. اتــرك ذلــك بــني يــدي اهلل، ويلفعــل هــو مــا 
ــح  ــك ببســاطة أن تفت ــوب من ــك. املطل ــب نفسـ ــا شــاء؛ ال تتع ــاء وكيفم ــى يش ــاء م يش
ــه. ــض بركت ــالل في ــن خ ــك م ــك وألجل ــيعمله اهلل في ــا س ــل م ــظ ل ــال حتف ــك ب نفس

ْو 
َ
ــُب أ

ُ
ــا َنْطل ا ِممَّ ــدًّ ــَثَ ِج

ْ
ك

َ
ٍء، أ ــْوَق ُكِّ َشْ

َ
ــَل ف ْن َيْفَع

َ
ــاِدُر أ َق

ْ
ــو »ال ــر أن اهلل ه تذك

ــط. ــره فق ــا تفتك ــل م ــدَّ اهلل بعم ــال حت ــس 20:3(. ف ــُر« )أفس َنْفَتِك

هذه لكمات بسيطة يمكنك استخدامها:

"يا رب، أنا اآلن أفتح نفسي لقبول بركتك بأية طريقة ختتار أن متنحين إياها."

سيكون من املثر أن تراقب وترى كيف يتجاوب اهلل معك!

ِّ
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ــة  ــدود اخلفي ــزتت احل ــد اج ــابق، فق ــل الس ــواردة يف الفص ــات ال ــت اتلعليم إن اتّبعـ
خارًجــا مــن مملكــة الشـــيطان. خلفــك اآلن منطقــٌة ختيــم عليهــا ظــالل لعنــاٍت متنوعــة 
ــوة  ــدم خط ــل اتلق ــراكت اهلل. قب ــور ب ــا ن ــع فيه ــٌة يش ــك منطق ــادر. وأمام ــواع واملص األن
ــة 13-2:28: ــوىس يف تثني ــة م ــاه لقائم ــص اذلي اقرتحن ــك إىل امللخ ــد بذاكرت ــرى، ع أخ

♦ الرفعة     ♦ الفيض املادي  
♦ الصحة   ♦ االنتصار  
♦ اإلثمار    ♦ رىض اهلل  

هـذه مجيعهـا جوانب من مراثك يف املسـيح تنتظـر أن تكتشـفها وأن تمتلكها. قد 
ل بصوت مرتفع.  يساعدك أن تكرر هذه اللكمات الرئيسية يف القائمة عدة مرات - ويفضَّ
أن يعيـش إنسـان حتت لعنـة، يؤدي اغبًلا إىل أن جيد ذلك اإلنسـان صعوبة يف ختيل كيفية 
اتلمتع بالربكة. صــلِّ أن جيعل اهلل مراثك اجلديد حيًّا وحقيقيًا بالنسـبة لك. ربما حتتاج 
إىل االسـتمرار بتكـرار هـذه اللكمـات - عدة مرات يف ايلـوم - حى تدرك تماًمـا أنها لك.

ــزًءا  ــارت ج ــا ص ــكر اهلل ىلع أنه ــدة واش ــد لك واح ــف عن ــا، توق ــا تكرره وبينم
مــن مراثــك. تذكــر أن تقديــم الشــكر هــو أنــىق وأبســط تعبــر عــن اإليمــان. إن كنــت 
ــا يف ذهنــك  ــاك زواي ــَك، فربمــا تكــون هن ــٍة مــا ىلع حياتِ ــاًل مــن لعن ــد اعنيــت طوي ق
ــم تفارقهــا الظلمــة فــوًرا. ذللــك، فــإن تكــرار هــذه اللكمــات اإلجيابيــة الــي تصــف  ل
الــرباكت، ســتبدو كرؤيــة اخليــوط األوىل للشــمس اتلـــي تســبق إرشاقهــا ىلع واٍد مظلــم. 

ثــم تنتــرش تلــك اخليــوط املشــعة حــى يمــأل انلــور املــاكن لكــه.

من الظلمات إىل النور
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 خمتلفــة، فليــس هنــاك معيــار 
ً

إن العبــور مــن الظلمــة إىل انلــور قــد يتخــذ أشــاكال
ينبــي أن ينطبــق ىلع اجلميــع. بعــض انلــاس خيتــربون حتريــًرا شــبه حلظــي، ويبــدو أنهــم 
يدخلــون فــوًرا إىل الــرباكت الــي يعــد بهــا الكتــاب املقــدس. آخــرون، ال يقلــون إخالًصــا 
عــن غرهــم، قــد خيتبـــرون رصااًع طويــاًل صعبًا. فمثــاًل، لكما اكن تــورُّط انلاس يف الســحر 
أعمــق اكن كفاحــهم مــن أجــل اهلــروب أصعــب. فالشــيطان يعتربهــم غنيمــًة رشعيــًة هل! 
وهــو مصمــم ىلع االحتفـــاظ بهــم. مــن جانب آخــر، عليهم هــم أيًضــا بدورهــم أن يكونوا 
اريــة. أكــر إرصاًرا ىلع تأكيــد حقهــم باحلريــة الــي اشــرتاها هلــم يســوع بذبيحتــه الكفَّ

ــون  ــن يهرب ــا أعــده اهلل ألوئلــك اذلي ــة املســبقة مل ويمتلــك الشــيطان بعــض املعرف
ة للمؤمــن أعظــم، ازداد تصميــم الشــيطان ىلع  مــن اضطهــاده. فلكمـــا اكنــت الــرباكت املعــدَّ
دفعــه إىل اخللــف. فــإذا نظرنــا إىل األمــور بهــذا املنظــور، يمكــن لكفاحنــا أن يكــون 

مصــدر تشــجيع، ألننــا ننظــر إىل غمــٍر مــن الــرباكت اآلتيــة.

وفــوق هــذه العوامــل لكهــا، علينــا أن نتذكــر أننــا هنــا يف لقاء مــع ســيادة اهلل املطلقة. 
يــرى اهلل األشــياء بطريقــة ختتلــف عنــا، وهو يضــع يف اعتباراتــه ظروفًا ال نعــرف حنن عنها 
شــيئًا. حيافــظ اهلل دائًمــا ىلع وعــوده، لكنــه يف معظــم احلــاالت خيــي عنــا أمريــن: الطريقة 
املحــددة اتلـــي ســيعمل فيهــا يف حيــاة لك واحــد؛ والوقــت املحــدد اذلي سيســتغرقه ذلــك. 
ال أحــد يســـتطيع أن يمــي ىلع اهلل كيــف يــي بوعــوده! املطلوب منــا أن حنافــظ ىلع موقف 
ثابــت ال يزتعــزع مــن اثلقــة بــأن اهلل ســيتحرك يف الكيفيــة املناســبة ويف الوقــت املناســب.

ربمـــا حنتــاج هنــا إىل معــاودة انلظــر يف اجلانــب اإلجيــايب مــن املبادلــة الــي يصفهــا 
بولــس يف غالطيــة 14-13:3:

ــوٌب:  ُت
ْ
ــُه َمك نَّ

َ
ــا، أل ْجلَِن

َ
ــًة أل ْعَن

َ
ــاَر ل  َص

ْ
ــوِس، إِذ ــِة انلَّاُم ْعَن

َ
ــْن ل ــا ِم َتَدانَ

ْ
ــيُح اف َمِس

ْ
»اَل

َمِســيِح يَُســوَع، نِلََنــاَل 
ْ
َمــِم ِف ال

ُ
ــُة إِبَْراِهيــَم لأِل

َ
ــَق َعَ َخَشــَبٍة". ِلَِصــَي بََرك

ِّ
ُعــوٌن ُكُّ َمــْن ُعل

ْ
"َمل

وِح.« ــرُّ ــَد ال ــاِن َمْوِع بِاإِليَم

يشر بولس هنا إىل ثالث حقائق هامة تتعلق بالربكة املوعودة:
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، الربكــة ليســت أمــًرا اغمًضــا غــر حمــدد، بــل يه حمــددة بأنهــا »بركــة إبراهيــم«. 
ً

أوال
ٍء.« فقــد شــملت الربكــة  ويف تكويــن 1:24 حيــدد جماهلــا: »َوَبــاَرَك الــرَّبُّ إِبَْراِهيــَم ِف ُكِّ َشْ

ة لــل مــن حيقــق رشوطــه. لك جوانــب حيــاة إبراهيــم. وعنــد اهلل بركــة مماثلــة ُمعــدَّ

ثانًيــا، تــأيت الربكــة »يف املســيح يســوع« فقط. ال يمكــن احلصــول عليها باســتحقاقاتنا 
م نلــا ىلع أســاس واحــد هــو عالقتنــا باهلل من خــالل الرب يســوع  الشــخصية، لكنهــا تُقــدَّ
املســيح. ومــا مــن طريــق آخــر يمكــن لربكــة اهلل أن تفيــض مــن خــالهل إىل حياتنــا. فــإذا 
انقطعــت عالقتنــا باملســيح بســبب العصيـــان أو عــدم اإليمــان، انقطــع وصــول الربكــة. 
لكــن شــكًرا هلل ألننا نســتطيع اســرتداد الربكــة املقطوعــة فوًرا من خــالل اتلوبــة الصادقة!

ــروح القــدس«.  ويقــول  ــا باعتبارهــا »موعــد ال ــٌد أكــر وضوًح ــا، للربكـــة حتدي ثاثلً
ــوص: ــذا اخلص ــا 13:16-15 به ــوع يف يوحن يس

نَُّه 
َ
ُديِن، أل َــقِّ .... َذاَك ُيَمجِّ  َجِيــِع الْ

َ
، َفُهَو يُْرِشــُدُكْم إىِل َقِّ ــا َمــَى َجــاَء َذاَك، ُروُح الْ مَّ

َ
»وَأ

ُكــْم.« ُيْرِبُ ــا ِل َو ُخــُذ ِممَّ
ْ
ــُت إِنَّــُه يَأ

ْ
ل
ُ
ُكــْم. ُكُّ َمــا لـِـآِب ُهــَو ِل. ِلــَذا ق ُيْرِبُ ــا ِل َو ُخــُذ ِممَّ

ْ
يَأ

يــا هلا مــن لكمات تشـــجيع عظيمــة! أقانيم اثلالــوث األقــدس - اآلب واالبــن والروح 
القــدس - متحــدون يف هــدف أزيل واحــد هــو مشــاركتنا بــكل مــا اشــرتاه نلــا يســوع 
اريــة. وألن ذلـــك أعظــم جــًدا من أن يســتوعبه العقــل الطبيــي، علينا أن  بذبيحتــه الكفَّ
نتــل ىلع الــروح القــدس لي يقودنــا إىل ملء مراثنــا، ويرينا كيف نمتلك مــا وفَّره نلا اهلل.

ويف رومية 14:8 يؤكد بولس ثانيًة ىلع ادلور الفريد اذلي يقوم به الروح القدس:

ْبَناُء اهللِ.«
َ
ولَِك ُهْم أ

ُ
أ
َ
ِيَن َيْنَقاُدوَن بُِروِح اهللِ، ف

َّ
نَّ ُكَّ ال

َ
»أل

ــاُدوَن  ِيــَن َيْنَق
َّ

نَّ ُكَّ ال
َ
وحيــرص بولــس ىلع اســتخدام صيغــة املضــارع املســتمر: »أل

ــه  ــرًدا؛ إن ــا منف ــاًرا حلظيً ــس اختب ــروح اهلل لي ــاالنقياد ب ــُروِح اهللِ ...« فـ ِ ــتمرار( ب )باس
ــرويح.   ــه املعــرب الوحيــد حنــو انلضــوج ال ــا أن نتــل عليــه حلظــًة بلحظــة. إن أمــر علين

ــني. ــاء ناضج ــال إىل أبن ــن أطف ــو م ــروح اهلل، ننم ــاد ب فباالنقي
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ــدس  ــروح الق ــة ال ــادة ورفق ــف، بقي ــون، لألس ــني ال يتمتع ــن املؤمن ــرون م كث
وُح«  ــرُّ ــَو ال ــرَّبُّ َفُه ــا ال مَّ

َ
ــخص«! »وَأ ــه »ش ــدركون أن ــم ال يـ ــد: إنه ــايس واح ــبب أس لس

ــك  ــرب، كذل ــو ال ــن ه ــرب، واهلل االب ــو ال ــا أن اهلل اآلب ه ــوس 17:3(. فكم )2كورنث
ــرَّدة  ــة جم ــرة الهوتي ــرَّد فك ــدس جم ــروح القـ ــس ال ــرب. لي ــو ال ــدس ه ــروح الق اهلل ال
ــون  ــة »قان ــرة يف نهاي ــات خمت ــو لكم ــات، وال ه ــني واتلعليم ــن القوان ــة م أو جمموع
اإليمــان الرســويل«! إنــه شــخص، ويريدنــا أن ننــي عالقــة شــخصية محيمــة بــه.

للــروح القــدس مزاتــه املحــددة اخلاصــة. ليــس هــو عــدواين وال يدفــع أحــًدا لعمــل 
ــا بتحفــز رقيــق.  ــم بلطــف ويقودن ــا مــا يتلكَّ ــا! اغبًل ــه، وال يــرخ علين ــا عن يشء رغًم

ولــي نقبــل قيادتــه، علينــا أن نكــون حساســني لصوتــه وتوجيهاتــه.

ــاك  ــت هن ــراكت اهلل، ليس ــل ب ــي ندخ ــراد. فل ــا كأف ــل معن ــدس يتعامـ ــروح الق ال
جمموعــة مــن القوانــني واتلعليمــات الــي ينبــي ىلع اجلميــع االلزتام بهــا. لل منا شــخصية 
ــة.  ــوة خاص ــن ق ــف ومواط ــن ضع ــدة ومواط ــات فري ــات وطموح ــا احتياج ــتقلة هل مس
ــة  ــخًة كربوني ــا نس ــل مؤمنً ــم إن اهلل ال جيع ــال أحده ــا. ق ــرتم فرادتن ــدس حي ــروح الق ال
عــن آخــر! وال هــو يُصنِّــع املؤمنــني كمــا تُصنَّــع ابلضائــع ىلع خطــوط اإلنتــاج يف املصانــع!

الروح القدس وحـده يعرف األخطار اخلاصة الي يمكن أن تهددنا يف أي موقف، كما 
يعرف الرباكت املحددة الي تَُسدُّ احتياجاتنا الشخصية كأفراد.  إنه يقودنا بأمانة عرب املخاطر 
ا إن كنا نسـى التّباع نظام ديي معنّي، أو لقوبلة أنفسـنا ىلع  ويفتـح أمامنـا أبواب الربكة. أمَّ
نا بها شـخصيًا. مثال مؤمن آخر، فإننا سـنخرس بعض الرباكت املنتقاة الي حددها اهلل يلخصَّ

فمن احلكمة إًذا أن تتمهل قلياًل وتقدم صالة بسيطة:

"يــا روح اهلل القــدوس، أنــا أفتــح قلــيب وعقــي لــك. أعلــن يل الــرباكت الــي وفَّرهــا 
يســوع يل، وكيــف أقبلهــا."

يف عربانيــني 14:10 - اقتبســـناها يف الفصــل الســادس عرش - يســتخدم الاكتب صيغتني 
لوصــف جانــيب املبادلــة الــي تمــت ىلع الصليــب. فــي وصفــه ملــا أجنــزه يســوع، يســتخدم 
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بَِد ....« فما عمله يســوع قد حتقق 
َ
 األ

َ
َمَل إىِل

ْ
ك

َ
ْد أ

َ
نَُّه بُِقْرَباٍن َواِحٍد ق

َ
صيغة املاضـــي اتلـــام: »أل

تماًمــا إلـــى األبــد؛ ال حاجــة ألن يُضاف عليه يشء وال يمكــن أن يُنتََقص منــه يشء أبًدا.

ويف اجلانب اآلخـر، يســتخدم الاكتب صيغــًة خمتلفًة لوصف عمـل اذلبيحة يف أوئلك 
ِسـَي.« والواقـع أن هذه اللكمة تأيت يف  ُمَقدَّ

ْ
بَِد ال

َ
 األ

َ
َمَل إىِل

ْ
ك

َ
ْد أ

َ
اذليـن يقبلونها شـخصيًا: ».... ق

سون.«115إن انتفاعنا بذبيحة املسيح  األصل بصيغــة الفعل املضارع املسـتمر: أي »اذلين ُيَقدَّ
ىلع الصليب ال يتم يف حلظة واحدة، بل هو عملية تصاعدية، مسـتمرة توصف هنا باستخدام 
سـون« الـي تعـي يُفـرزون وخُيصصون هلل بالقداسـة. وبينمـا نضع حياتنـا يوًما  لكمـة »يُقدَّ
بعـد يوم ىلع الطريق اذلي ينسـجم مع متطلبات القداسـة، ندخل إىل بركـة اهلل أكر فأكر.

ــي  ــد أن ــي أعتق ــون: »لكن ــدي، يقول ــذا اتلح ــون به ــن يواَجه ــني اذلي ــض املؤمن بع
ــألة  ــذه املس ــم وال! فله ــك: نع ــواب ىلع ذل ــة!« واجل ــوالدة اثلاني ــد ال ــذت لك يشء عن أخ

ــه. ــر إيل ــب اذلي تنظ ــق اجلان ــة وف ــف اإلجاب ــاري. وختتل ــان: رشيع واختب جانب

شًع )قانونًيــا( أنــت حصلــت بالفعــل ىلع لك يشء عندمــا ودلت الــوالدة اجلديــدة. 
ــوَن َمــَع 

ُ
ــُة اهللِ َوَوارِث

َ
فبحســب روميــة 7:8، عندمـــا نصبــح أوالًدا هلل، فإننــا »َوَرث

َمِســيِح.« فمنــذ تلــك اللحظــة، يصــر لــك حــق رشيع بمشــاركة املســيح يف لك مراثــة.
ْ
ال

أمــا اختباريـًـا، فأنــت يف بدايــة عمليــة تســتغرق احليــاة لكهــا. ويمكــن وصــف احلياة 
املســيحية باعتبارهــا تقدًمــا تصاعديًــا مــن الــرشيع إىل االختبــاري. فباإليمــان، وخطــوًة 
بعــد خطــوة، علينــا أن نمتلــك بطريقــة اختباريــة لك مــا هــو أصــاًل حــقٌّ رشيع نلــا مــن 

ســون«. خــالل إيماننــا يف املســيح. وهــذا مــا يســميه اكتــب الرســالة إىل العربانيــني: »يُقدَّ

ويف يوحنـــا 12:1-13 يقــول الرســول خبصــوص أوئلــك اذليــن ودلوا ثانيــًة بقبول يســوع 
ْوالََد اهللِ.« هــذا مــا ينــاهل املولــود مــن اهلل: 

َ
ْن يَِصــُيوا أ

َ
َطانًا أ

ْ
ْعَطاُهــْم ُســل

َ
املســـيح إن اهلل »أ

َطانًا« أن يصــر ابنًــا هلل.
ْ
»ُســل

ــوالدة  ــار ال وللســلطان فعـــايلٌة بالقــدر اذلي نســتخدمه فيــه. إن مــا يتضمنــه اختب

)15(  هذا غر واضح يف الرجات العربية املعروفة.
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اجلديــدة مــن امتيــازات ليــس هل حــدود، لكــن انلتائــج احلقيقيــة امللموســة تعتمــد ىلع 
ممارســة الســلطان اذلي يُعطــى عنــد الوالدة اجلديــدة. فما ســيكون عليه أحدهــم من خالل 
الــوالدة اجلديــدة، يتحــدد حبســب املــدى اذلي يمــارس فيــه ســلطانه اذلي أعطــاه إيــاه اهلل.

وهنــاك تشــابه بــني اختبــار دخــول املؤمنــني إىل بركــة اهلل يف العهــد اجلديــد، وبــني 
دخــول اإلرسائيليــني إىل كنعــان يف العهــد القديــم. فــي العهــد القديــم، أدخــل اهلل شــعبه 
إىل األرض املوعــودة حتــت قيــادة يشــوع، ويف العهــد اجلديــد، يُدخــل اهلل شــعبه إىل أرض 
ــان  ــا أن أرض كنع ــوع«(. فكم ــم »يش ــرى لالس ــة أخ ــوع )صيغ ــادة يس ــت قي ــد حت املوع
اكنــت املــراث املــادي اذلي أعطــاه اهلل للشـــعب القديــم، كذلــك فــإن وعــود اهلل الــي نلا 
يف املســيح يه املــراث الــرويح الُمعــنيَّ للمؤمنــني يف هــذا ادلهــر. ومــا انطبــق مــن مبــادئ 

ىلع اإلرسائيليــني قديًمــا، ينطبــق ىلع املؤمنــني ايلــوم.

واكن اهلل قــد أعطــى يشــوع تعليمــات حــول الكيفيــة الــي ينبــي ىلع شــعب إرسائيل 
أن يمتلكــوا مراثهم حبســبها:

 
َ

ــْعِب إىِل نْــَت َوُكُّ هــَذا الشَّ
َ
ْرُدنَّ أ

ُ
ــُمِ اْعــرُبْ هــَذا األ

ُ
ــاآلَن ق

َ
ــْد َمــاَت. ف

َ
»ُمــوَس َعْبــِدي ق

َداِمُكــْم 
ْ
ق
َ
ــوُن أ ــُه ُبُط ــٍع تَُدوُس ــَل. ُكَّ َمْوِض ائِي ــِن إِْسَ ْي ِلَ

َ
ــْم أ ُه

َ
ــا ل ــا ُمْعِطيَه نَ

َ
ــِت أ

َّ
ْرِض ال

َ
األ

ْمــُت ُمــوَس.« )يشــوع 3-2:1(
َّ
ــا َك َم

َ
ــُه، ك ْعَطْيُت

َ
ُكــْم أ

َ
ل

وأمامنــا هنــا تشـــابه يف الصـــيغ اللغوية مع مــا رأينــاه يف عربانيني 14:10. فــي العدد 2، 
نـَـا ُمْعِطيَهــا«. أما العــدد 3، فيســتخدم فعاًل 

َ
يســـتخدم الــرب صيغــًة تتضمــن االســتمرار: »أ

ْعَطْيُتــُه«. فابتــداًء من العــدد اثلالث فصاعــًدا، اكنت مســألة امللكيُة 
َ
ُكــْم أ

َ
ماضيًــا تاًمــا: »ل

الرشعيــة قــد ُحِســمْت، أمــا مــن انلاحيــة االختبارية، فــاألرض اكنت مــا تــزال للكنعانيني.

ــاري.   ــرشيع إىل االختب ــن ال ــوا م ــو أن ينتقل ــعبه ه ــوع وش ــام يش ــدي أم واكن اتلح
ــا،  ــم أرًض ــون أقدامه ــت بط ــا داس ــوة، ولكم ــوًة خط ــيتقدمون خط ــم س ــي أنه ــذا يع وه

ــا. ــا أيًض ــا اختبارًي ــل واقًع ــط، ب ــم، ال رشاًع فق ــارت هل ص

ولــو جتـــاوب الشــعب مــع اهلل بالطريقــة نفســها الــي يميــل إيلهــا بعــض املؤمنــني 
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ايلــوم، لــاكن للتاريــخ جمــرًى آخــر تماًمــا، ولــاكن الشــعب القديــم ســيكتي باالصطفــاف 
ىلع الضفــة الرشقيــة للنهــر، ينظــر جتــاه الغــرب ويقــول: »هــذه األرض نلــا!« بينمــا يضحك 

الكنعانيــون عليهــم، إذ يعلمــون مــن هــو املالــك الفعــي لــألرض.

 ،
ً

لكـن ما حدث هو أن يشـوع والشـعب القديم ترفـوا بطريقة مغايـرة تماًما: أوال
اجتازوا األردن بمعجــزة إهلية جتاوًبا لطاعتهـم؛ ثانًيا، حارصوا أرحيًا واقتحموها - بمعجزة 
أيًضا. لكـن تقدمهم بعد ذلك اكن يعتمد أساًسا ىلع املعارك الي خاضوها ال ىلع املعجزات. 
لقـد حتركـوا عرب كنعـان وحاربـوا حروًبا كثـرة ضد شـعوٍب كثرة اكنت تقطـن األرض. 
وحتــى بعـد لك تلك املعـارك الضارية، لم تكن مهمتهم قد انتهت بعـد. فبعد فرتة طويلة 
ا لاِلْمتاِلَِك!« )يشـوع 1:13(. ثِـَيٌة ِجـدًّ

َ
ْرٌض ك

َ
مـن الزمـن، اعد اهلل فقال ليشـوع: »بَِقَيـْت أ

هــذا اتلحــدي نفســـه يواجُهنــا ايلــوم كمؤمنــني يف العهــد اجلديــد: أن ننتقــل مــن 
ــا أن نتقــدم خطــوًة خطــوة.   ــم، علين ــاري. وكمــا فعــل الشــعب القدي الــرشيع إىل االختب
ــا هلجمــات قــوى  ــا ُمعرًَّضــا دائًم ــم، ســنواجه مقاومــة. ســـيكون تقدمن واكلشــعب القدي
الشــيطان، وعلينــا أن نتعلــم كيــف ننتــر عليهــا باألســلحة الروحيــة الــي وفَّرهــا نلــا 
اهلل.  فــي نهايــة األمــر، وعــود املســيح يف العهــد اجلديــد يه فقــط نلــوٍع واحدٍ مــن انلاس: 
»َمــْن َيْغلـِـُب «! )انظــر رؤيــا يوحنــا 2، 3.( أمــا حــق املــراث فتوجــزه نلــا لكمات رؤيــا 7:21:

ٍء.« »َمْن َيْغلِْب يَرِْث ُكَّ َشْ

ولي نتشدد ونتشجع، ترك نلا اهلل مثال إبراهيم اذلي يُدىع »أبينا إبراهيم«.  فلم يؤسس 
اهلل من خـالل إبراهيم معيار الربكة الي أعدها لل منا فحسب )ويه الربكة يف لك يشء(، 
لكنـه حـّدد معالم الطريق الي تصل بنـا إىل هذه الربكة.  إن حياة إبراهيم يه مثال نلا وحتدٍّ 
أمامنـا ىلع ثالثـة أوجه: طاعته الفوريـة، ثقته الاكملة بكالم اهلل، وأناتـه وانتظاره املثابر.

يف عربانيني 8:11 يؤكد الاكتب ىلع طاعة إبراهيم الفورية الي ال شكَّ فيها:

ُخــَذهُ 
ْ
ْن يَأ

َ
ِي َكَن َعتِيــًدا أ

َّ
َمــَكِن ال

ْ
 ال

َ
ــُرَج إىِل ْن َيْ

َ
َطــاَع أ

َ
ــا ُدِعَ أ مَّ

َ
»بِاإِليَمــاِن إِبَْراِهيــُم ل

يِت.«
ْ
ْيــَن يَــأ

َ
 أ

َ
ــُم إىِل

َ
َخــَرَج َوُهــَو الَ َيْعل

َ
ــا، ف

ً
ِميَاث
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ــه،  ــه ألجل ــن أرض ــرج م ــي أن خي ــبب اذلي ينب ــر للس ــم بتفس ــب إبراهي ــم يطال ل
ــل  ــاطة، عم ــكل بس ــه ب ــه. لكن ــب إيل ــر أن يذه م

ُ
ــاكن اذلي أ ــٍف للم ــب بوص وال طال

ــا  ــى به ــزًة حت ــة اكن م ــن الطاع ــوع م ــذا انل ــدال. ه ــال ج ــوًرا، وب ــه اهلل، ف ــا طلب م
إبراهيــم طــوال حياتــه، مثلمــا فعــل عندمــا أمــره اهلل ومجيــع اذلكــور يف بيتــه أن خيتتنــوا                         
)تكويــن 9:17-14، 23-27(، وحــى عندمــا طلــب منــه اهلل أن يقــدم ابنــه إســحق ذبيحــًة 
)تكــون 1:22-14(. لــم يــرتدد إبراهيــم يوًمــا يف طاعتــه أو جيــادل اهلل فيمــا اكن يطلبــه منه.

ــرة،«  ــٍم كث ــا أم ــم »أبً ــا داع اهلل إبراهي ــه عندم ــس أن ــني بول ــة 16:4-21، يب ويف رومي
لــم يكــن دليــه ســوى ولـــٍد واحــد مــن هاجــر جاريتــه، أّمــا زوجتــه ســارة فاكنــت اعقــًرا 
لســنواٍت طويلــة. لكــن إبراهيــم اعتــرب وصــف اهلل هل حقيقيًــا منــذ اللحظــة األوىل. وألنه 
قبــل لكمــة اهلل دون جــدال، حى ويه ال تنســجم مــع الواقــع اذلي تدركه حواســه الطبيعية، 
ــد! ــا بع ــة فيم ــه الطبيعي ــه حواس ــد اهلل أيدت ــوس لوع ــق ملم ــة يه حتقي ــد أن انلتيج جن

والواقــع أن مخســـة وعرشيــن اعًمــا مضــت منــذ أن وعــد اهلل إبراهيــم بنســٍل كنجوم 
الســماء يف الكــرة، وحــى ُودل ابــن املوعــد. خــالل تلــك الســنوات لــم يكــن دلى إبراهيم 
مــا يتمســك بــه ســوى وعـــد اهلل. ال بــدَّ أنــه واجــه جتــارب بــال عــدد تلفشــيله، لكنــه لم 

يستســلم أبــًدا ولــم يتخــلَّ عــن إيمانــه. وأخــًرا، نــال جــزاء ثباتــه وتأنيــه:

َمْوِعَد.« )عربانيني 15:6(
ْ
 نَاَل ال

َّ
ن

َ
 تَأ

ْ
».... إِذ

ــا نســلك  ــم إن كن ــا أوالد إبراهي ــا نكــون حًق ــة 11:4-12 إنن ــا بولــس يف رومي خيربن
ــدس  ــاب املق ــه الكت ــرشط اذلي يضع ــو ال ــذا ه ــَم.« وه ــا إِبَْراِهي بِيَن

َ
ــاِن أ ــَواِت إِيَم »ِف ُخُط

ــم أن نقبــل  ــا كإبراهي ــة 14:3. فعلين لدلخــول يف »بركــة إبراهيـــم« املوعــود بهــا يف غالطي
ــة،  ــرش املختلف ــا آراء الب ــا. أم ــد يف اختبارن ــت األكي ــر اثلاب ــا العن ــة اهلل باعتباره لكم
ومجيــع انطبــااعت احلــواس املتقلبــة، فــيه ال تزيــد ىلع كونهــا عشــبًا يابًســا أو زهــًرا ذابــاًل 

ــعياء 8:40(. ــِد.« )إش بَ
َ
 األ

َ
ــُت إىِل ُب

ْ
ــا َفَتث ــُة إِلِهَن ــا َكَِم مَّ

َ
»أ

ــا جمــرًَّدا، بــل علينــا  ــا أو نظرًي  عقليً
ً

وينبــي أن ال يكــون قبونلــا للكمــة اهلل قبــوال
ــا كمــا فعــل إبراهيــم تماًمــا، وذلــك مــن خــالل الطاعــة الفوريــة  ـً أن نظهــر اللكمـــة عملي
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ــالت.   غــر املشــوبة باجلــدال أو الشـــك، ومــن خــالل اثلبــات واتلــأين يف وجــه لك الُمفشِّ
وهكــذا جنــد يف انلهايــة أن لكمـــة اهلل صـــادقة فـــي االختبــار امللمــوس أيًضا. نعــم، علينا 

أن نعــرف بركــة اهلل - كمــا عرفهــا إبراهيــم - »يف لك يشء«!

أمــا الشــيطان فســيقاومنا دائًمــا باســتخدام الضغــوط الفكريــة والعاطفيــة: اخلــوف، 
ــاكل  ــا بأش ــادنا أيًض ــم أجس ــا يهاج ــا. وربم ــاك، وغره ــب، االرتب ــعور باذلن ــك، الش الش
ــم  ــالًما عظي ــا اهلل س ــر نل ــه، وفَّ ــذا لك ــام ه ــراض. وأم ــات أو األمـ ــن الضعف ــددة م متع

ــاًل: ــس 17:6 قائ ــس يف أفس ــا بول ــه. حيثن ــو لكمت ــة ه الفعايل

ِي ُهَو َكَِمُة اهللِ.....«
َّ

وِح ال »وَُخُذوا.....، َسْيَف الرُّ

ــدس،  ــروح الق ــيف ال ــو س ــيف ه ــان. الس ــني اهلل واإلنس ــاًل ب ــب تفاع ــذا يتطل وه
ــروح  ــتخدمه ال ــاه، يس ــإذا محلن ــه. ف ــأخذه«، أي أن حنمل ــن أن »نـ ــؤويلتنا حن ــا مس لكنه

ــيف! ــال س ــروح ب ــرتك ال ــا ن ــه، فإنن ــم حنمل ــة. وإذا ل ــكل براع ــدس ب الق

واللكمة ايلونانيـة الي يستخدمها بولس هنا لوصف لكمة اهلل يه »rhema«، ويه تعى 
الة فقط عندما تنطق بها شـفاه املؤمنني.  بشـل خاص »اللكمة املنطوقة.« فلكمة اهلل تكون فعَّ
ال يتحـدث بولس هنــا عن ذلـك الكتاب املوضوع بعناية ىلع أحـد الرفوف أو حى ىلع منرب 
الكنيسة! بـل يتحدث عن الكتاب املقدس اذلي حنمله فينا، وتنطق به ألسنتنا بإيمان جريء.

ــا  ــرب يســوع نفســه اذلي علَّمن ومثانلــا األعظــم يف اســتخدام هــذا الســيف هــو ال
به بهــا إبليــس يف الربيــة. )انظــر مــى 1:4-11(.  جتارب  ذلــك مــن خــالل اتلجربــة الــي جرَّ
الشــيطان اثلــالث اكنــت تبــدأ أو تتضمن اللكمــة »إْن«، أي أنهــا اكنت تهدف تلويلد الشــك.

ْنــَت اْبــَن اهللِ …« 
ُ
يف املرتــني األوىل واثلانيــة، اكن كالم الشــيطان يبــدأ بالعبــارة: »إِْن ك

واكن يســوع قبــل ذلــك بفــرتة قصــرة قــد اعتمــد ىلع يــد يوحنــا املعمــدان يف نهــر األردن، 
حــني أعلــن اهلل اآلب للجميــع:

ْرُت.« )مى 17:3( ِي بِِه ُسِ
َّ

َبِيُب ال »هَذا ُهَو ابْن الْ
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فاكن الشيطان حياول تشكيك يسوع بما قاهل عنه اآلب.

ــم يكــن التشــكيك هــو هدفهــا  ــة اثلاثلــة تضمنــت اللكمــة »إن«، لكــن ل اتلجرب
ــدع  ــا أن خي ــاول هن ــيطان حي ــَجْدَت ِل.« فالش ــَرْرَت َوَس ــان! »… إِْن َخ ــل العصي ــد ب الوحي

ــة. ــي يرتكــب أعظــم خطي يســوع ل

واتلجــارب الــي يهـــامجنا بهــا الشــيطان، كتالميذ يســوع، هلا يف العــادة نمٌط مشــابه. 
، حيـــاول إبليـــس أن يدفعنـا إىل الشـــك بما قاهل اهلل عنا: الشك بأن خطايانا غفرت، أو 

ً
أوال

أن اهلل حيبنــا، أو أننــا مقبولــون يف اعئلــة اهلل كأبنــاٍء هل، أو أننــا حتررنا من اللعنــة ودخلنا إىل 
الربكــة. لكــن اهلجــوم األخــر للشــيطان يهــدف إىل أن نعــي اهلل ونرتاجــع عــن طاعتــه.

وقــد اســتخدم يســوع ســالًحا واحــًدا فقــط هلزيمــة الشــيطان: لكمــة اهلل املنطوقــة 
)rhema(. لقــد واجــه لك جتربــة مســتهاًل كالمــه بكلمــة واحــدة: »مكتــوب.« واكنــت 
ســة. ال يملــك الشــيطان أي  مجيعهــا اقتباســات مبــارشة مــن أســـفار العهــد القديــم املقدَّ
دافــع ضــد لكمــة اهلل الــي تُقتَبــُس مبــارشًة ضــده، وال جمــال هل إال أن ينســحب مهزوًمــا.

يف ذلــك لكــه، يســـوع هو مثانلــا الاكمل. لــم يعتمــد ىلع منطــٍق أو جدال، بل اســتخدم 
ذلــك الســالح نفســه اذلي أعطانا إيــاه اهلل: لكمــة اهلل. إن أماننا يعتمد ىلع الســر ىلع خطى 
يســوع. مــن احلمـــق أن نتــل ىلع حكمتنــا أو قوتنــا أو برنــا اذلايت، فالشــيطان أحــذق منــا 
وأقــوى ألــف مــرة. وربمــا يســتطيع أن يشــر بأصبعــه إىل ألــف عيــب يف تقوانا الشــخصية. 
ــة باإليمــان. ــاع: لكمــة اهلل املنطوق ــاك ســالح واحــد ال يملــك أمامــه أي دف لكــن هن

ــات إىل األرض  ــا اللعن ــم عليه ــا مــن األرض الــي ختي ــي تقودن ــق ال هــذه يه الطري
الــي ننعــم فيهــا بنــور بــراكت الــرب. أول متطلبــات هــذه الطريــق هــو اإليمــان الراســخ 
اذلي ال يزتعــزع، واملبنـــي ىلع املبادلــة اإلهليــة الــي تمــت ىلع الصليــب. اإليمــان اذلي 
ــًدا  ــر تأيي ــن ال ننتظ ــا. حن ــول عليه ــة احلص ــذ حلظ ــة من ال ــًة وفعَّ ــود اهلل صادق ــرب وع يعت
مــن احلــواس، بــل نراقــب بتــأٍن واحتمـــال، ونتحــرك بطاعــٍة بــال جــدال، منطلقــني مــن 
حقوقنــا الرشعيــة يف املســيح، إىل اتلمتــع االختبــاري الاكمــل بتلــك احلقــوق، مقاومــني لك 

قــوة العــدو بســيف الــروح اذلي هــو لكمــة اهلل املنطوقــة باإليمــان.
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ــل إىل  ــم - إرسائي ــعب القدي ــول بالش ــِة الوص ــٍد بمهم ــوع كقائ ــف يش ــا لُكِّ عندم
ــرات: ــالث م ــايل ث ــجيع اتل ــىق التش ــان، تل كنع

ْع.« )يشوع 6:1، 9، 18( ْد َوتََشجَّ »تََشدَّ

يف املرتــني األوىل واثلانيــة، اكن التشــجيع مــن الــرب نفســه، أمــا التشــجيع اثلالــث 
ــوع أدرك  ــدَّ أن يش ــث، ال ب ــجيع اثلال ــىق التش ــد أن تل ــه. وبع ــن حولـ ــه اذلي ــن إخوت فم

ــًة هامــة: دخــول األرض املوعــودة ليــس باألمــر الســهل! حقيق

وينطبــق هــذا ايلــوم ىلع املؤمنــني اذليــن صممــوا ىلع امتــالك بــراكت العهــد اجلديــد 
املوعــودة. يؤكــد نلــا اهلل أنــه ســيكون معنــا ويــي بــكل وعــوده نلــا. لكنــه حيذرنــا - يف 
ــا  ــن إيمانن ــي تمتح ــات ال ــن املقاوم ــددة م  متع

ً
ــاكال ــنواجه أش ــا س ــه - بأنن ــت نفس الوق

والزتامنــا.

يتحــدث يســـوع فـــي متـــى 12:11 عــن عــر اإلجنيــل اذلي جــاء هــو لــي يفتــح 
ــول: ــه، فيق أبواب

ــوَن  َغاِصُب
ْ
ــُب، َوال ــَماَواِت ُيْغَص ــوُت السَّ

ُ
ك

َ
 اآلَن َمل

َ
ــَداِن إىِل َمْعَم

ْ
ــا ال ــاِم يُوَحنَّ يَّ

َ
ــْن أ »َوِم
ــُه.« َيَْتِطُفونَ

الغاصبون خيتطفونه
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وكذلك يف لوقا 16:16:

ــوِت اهللِ، َوُكُّ 
ُ
ك

َ
ُ بَِمل ــشَّ ــِت يُبَ

ْ
َوق

ْ
ــَك ال ِ ــْن ذل ــا. َوِم  يُوَحنَّ

َ
ــاُء إىِل نْبَِي

َ
ــوُس َواأل »َكَن انلَّاُم

ــِه.« ْ ــُه إِلَ ــُب َنْفَس ــٍد َيْغَتِص َواِح

ــل  ــر املتفائ ــون باتلفك ــن ينغمس ــك اذلي ــس ألوئل ــوت لي ــد امللك ــٌح أن وعـ واض
ــت  ــم اثلاب ــف اتلصمي ــو موق ــاب«! وه ــر إىل »اغتص ــاج األم ــة. حيت ــات ادليني واملصطلح

ــالت. ــات والُمفشِّ ــم لك الصعوب ــام رغ ــق إىل األم اذلي ينطل

م بولس وبرنابا تنبيًها مشابًها ملجموعٍة من املؤمنني اجلدد يف أعمال 22:14: وقد قدَّ

وَت اهللِ.«
ُ
ك

َ
ْن نَْدُخَل َمل

َ
ثَِيٍة يَنَْبِي أ

َ
».... بِِضيَقاٍت ك

ــا إىل  ــل بن ــن أن يص ــات، ال يمك ــة الضيق ــن مواجه ــرب م ــاول اتله ــق حيـ لك طري
امللكــوت. وإذا مــا ترســخت هــذه احلقيقــة يف أذهاننــا، ال تعــود الضيقــات تعيــق تقدمنــا 

فيمــا بعــد.

ــا.   ــر )Otto Aguiar( رجــٌل صمــم ىلع أن خيتطــف وعــود اهلل اغتصابً ــو أغويـ أوت
هــو رجــٌل برازيــي ُودِل وىلع حياتــه لعنــات تعــود إىل أجيــال كثــرة ســابقة، وقــد أضــاف 
هــو إيلهــا بســبب ترفاتــه احلمقــاء. لكنــه يف انلهايــة َعــرَبَ مــن أرض اللعنــات املظلمــة 

إىل نــور أرض الــرباكت اإلهليــة حيــث يعيــش اآلن.

أوتو أغوير يقصُّ علينا حكيته:

ــا   معروفً
ً

ودلت فـــي ريــودي جانــرو/ الربازيــل قبــل مخســني ســنة. اكن أيب جــراال
مــن أصــل أورويب هنــدي، وأيم احنــدرت مــن اعئلــة سياســيني ورجــال دولــة. واكنــت 
اعئلــي طــوال عــدة أجيــال )مــن جهــة أيم وأيب ىلع حــدٍّ ســواء(، تتعــاىط املمارســات 

»الروحانيــة«.
ــو غرامــات  ــاء. اكن وزين أكــر مــن ســتة كيل ــني عــرشة أبن ــابع مــن ب ــت السـ كن
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ــدت  ــي ك ــم بأن ــا أتَّه ــنوات وأن ــدة س ــًدا. لع ــيًة ج ــت والدًة قاس ــا ودلت، واكن عندم
ــحيب  ــمَّ س ــن ث ــة وم ــي املعكوس ــل وضعي ــم تعدي ــت ت ــد والديت؛ حي ــل أيم عن أقت
باســتخدام أدوات طبيـــة. كنــت أجلــس ورأيس بــني ذرايعَّ متفكــًرا بتلــك اتلجربــة 
القاســية ىلع أيم، وهــم حياولــون ســحيب مــن بطنهــا دون أن أبــدي أي تعــاون! أعدت 
الصــف األول فـــي املدرســة أربــع مــرات، ومــا أن ترفعــت إىل الصــف اثلــاين، حــى 

اكن حجــي يعــادل حجــم أســتاذي!
بــدأت اللعنــات املتوارثــة تؤثــر ىلع األشــخاص األكــرب ســنًا يف اعئلــي وكنــت أنــا مــا 
ِخــذت إىل مركــز للممارســات الروحانيــة، خــالل فــرتة 

ُ
زلــت طفــاًل. أخــي الكــربى أ

تواجدهــا يف مدرســة اكثويلكيــة متشــددة. وهنــاك، بــدأت ب  »قبــول أرواح القديســني« 
كمــا يقولــون فـــي الربازيــل! بعــد ذلــك، أمضــت معظــم حياتهــا يف مصحــة عقلية.

أيخ األكــرب مــي، واكن طابًلــا ذكيـًـا جــًدا، ســقط ىلع رأســه وهــو يف العــارشة وأصيــب 
ــدي.   ــرض مع ــرع م ــل أن ال ــائًعا يف الربازي ــت، اكن ش ــك الوق ــرع. ويف ذل بالصـ
ام. وعندمــا  ُ، مــن ابليــت الرئيــي إىل ســكن اخلـُـدَّ

َ
وهكــذا تــم نقلــه، هــو ولك مــا هل

اكن يُصــاب بنوبــة، اكن عقــل أيم يضطــرُب ويه تــرخ: »ليــس هنــاك إلـــه!« واآلن 
مضــت مخســة عــرش اعًمــا وهــو يقيــم يف مؤسســة صحيــة خاصــة بتلــك احلــاالت.
عندمــا بلغــت أنـــا الســـادسة عشـــرة، بـــدأت تظهــر يلعَّ مجيــع أعــراض الــرع - 
الزبــد واإلغمـــاء واتلقيـــؤ مــع تلعثــم شــديد. لكــن تقاريــر ختطيــط ادلمــاغ لــم 

ــيئًا! ــر ش ــن تظه تك
ــم يكــن يملــك مــن أمــره شــيئًا  ــني الرجــال، ل ــة ب أيب اذلي اكن ذا شــخصية قيادي
ــه  ــى أن ــر ح ــة. ال أذك ــلطة حقيقي ــة س ــارس أي ــن يم ــم يك ــبعة؛ ل ــني أوالده الس ب
ــا شــديًدا. واكن  ــه حبًّ ــة - لكنــي كنــت أحب لكمــي مــرًة إىل أن بلغــت ســن الرجول
ــا بشــعوٍر طيــب جتــاه  ــم أشــعر يوًم هــو أيًضــا يــرتدد بانتظــام ىلع مركــز روحــاين. ل

ــا دون ويع. ــب أيًض ــت أذه ــي كن ــة، إال أن الروحاني
ال أعــرف كيــف حــدث هــذا، إال أنــه تــم قبــويل لدلراســة يف لكيــة للفنــون اجلميلــة، 
حيــث حصـــلت ىلع شــهادة ماجســتر مــع مرتبــة الــرشف يف فنــون الرســم!  إال أنــي 
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ــاًل أن أعمــل اعرض أزيــاء وأن أســافر مــن الربازيــل  لــم أعمــل يف ذلــك املجــال مفضِّ
إىل باريــس هلــذا الغــرض.

وهنــاك تورطـــت يف املخــدرات ويف حياة اللهــو والفــوىض. وكنت أحيانًا أقي بعـــض 
الوقــت وحيــًدا يف مــزنل العائلــة عنــد ابلحــر. كنــت أنظــر إىل الســماء وأفكــر بمــن 
أبــدع انلجــوم وجعــل الشــمس تــرشق يف لك صبــاح. ازداد جــويع ألعــرف مــن هــو! 

لكنــي لــم أعــرف أيــن أحبــث عــن اجلــواب.
ــا.   ــاء أيًض ــة أزي ــدة، ويه اعرض ــات املتح ــن الوالي ــة م ــني، يهوديـ ــت إيل ــم قابل ث
عندمــا قابلتهــا، قـــّررُت أن أغــر أســلوب حيــايت، لكنــي لــم أتمكــن مــن ذلــك.  
فحاملــا ذهبــت يه يف عمــل ملــدة 5 أيــام، ذهبــت أنــا وأصدقــايئ إىل ابلحــر. كنــا يف 
ــة. رصت  ــج، فســحبتي موجــٌة اعتي ــاء اهلائ نشــوة املخــدرات عندمــا دخلــت إىل امل
ــادًرا ىلع اتلنفــس. فكــرت يف داخــي  ــم أعــد ق ــة، ول ــني األمــواج الغاضب ــط ب أختب
»آه يــا إلــيه، اآلن بعــد أن تعرفــت ىلع إيلــني وقــررت أن أتغــر، ترتكــي ألمــوت؟!«  
اكنــت هــذه يه املــرة األوىل طــوال 37 اعًمــا الــي دعــوت فيهــا اهلل!  لكنــه ســـمعي 
ــض اجلســم. مــع  - وفجــأة وجــدت نفــي ىلع الرمــال مرجتًفــا شــديد الفــزع وُمرضَّ

ــا! ذلــك، كنــت مندهًشــا مــن أنــي مــا زلــت حيً
خــالل أحــد عــرش شــهًرا تلــت ذلــك، كنــت قــد تزوجــت وصــار نلــا طفــٌل صغــر - 
لكــن األمــور لــم تــرس ىلع مــا يــرام. وعوًضــا عــن أن أضــع رأيس بــني ذرايعَّ كمــا 
كنــت أفعــل طفــاًل، رصت )أحبلــق( يف الســقف وأنــا يف شــبه غيبوبــة .... كنــت مــا 
بتــه، فَِشــل .... وهكــذا قــررت أن آخــذ زوجي  زلــت اعرض أزيـــاء. لك يشء آخــر جرَّ

وابــي ونســافر إىل فــورت لــودردل يف واليــة فلوريــدا.
ــاء »الس أوالس بويلفــار.« كنــت  ــا يف معــرٍض لألزي اكن عمــي األول عمـــاًل جزئيً
ــح -  ــل صحي ــة بش ــدث اإلجنلزي ــتطع أن أحت ــم أس ــي ل ــب - إذ أننـ ــعر بالرع أشـ
وهكــذا عملــت يف حفــر القنــوات وترميــم اجلــدران وتنظيــف احلمامــات وغســيل 
الســـيارات.  كنــت أواجــه مشــلكة خطــرة مــع الصــور اخلالعيــة. وكنــت يف حالٍة من 
الكآبـــة الشــديدة. لــم أتمكــن مــن اتلكّيــف مــع اثلقافــة األمركيــة، ومعظــم اذلين 
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عملــت معهــم غشــوين أو انتقصــوا مــن أجــري.
ُدعينــا بعــد ذلــك إلـــى كنيســة األخبــار الســارة، حيــث جثــت إيلــني ىلع ركبتيهــا 
ــة!   ــت ترجتــف خائف ــٍم عقــي اكمــل - اكن ــا فه ــرب يســوع املســيح دونم وقبلــت ال
ــر.   ــظ أي تغي ــم أالح ــن ل ــايل، لك ــبوع اتل ــالص يف األس ــول اخل ــا لقبـ ــت أن تقدم
نوبــات غيــاب الـــويع صــارت أســوأ، ولــم أكــن أتمكــن مــن االحتفــاظ بــأي عمل 
ــا ال  ــا ألنن ــا وإيلــني نتشــاجر دائًم ــا أن أكــر مــن أســبوع، ممــا زاد يف كآبــي. وبدأن

نملــك أيــة نقــود.
اكنــت إيلــني قــد تورطــت بالســحر، ومنــذ ذلــك احلــني ويه تعــرف أنهــا حتتــاج إىل 
حتريــر - وقـــد حتــررت عندمـــا ختلــت ورفضــت لك عالقــة هلــا بالســحر. أّمــا أنــا 
فلــم  أكــن أعتقــد أننـــي أحتــاج إىل حتريــر مــن أرواٍح رشيــرة، ولــم أكــن أعتقــد 

بــأن اهلل يريــد أن يباركــي بالطريقــة الــي رأيتــه يبــارك اآلخريــن فيهــا.
حــى ذلــك الوقــت، كنــت قــد عملــت يف لك املهــن الــي ال يليــق بابــن جــرال أن 
يعمــل فيهــا! اكن انلـــاس يقولــون يل: »ملــاذا ال تســتخدم قدراتــك اإلبداعيــة؟« لكني 

كنــت خائًفــا ، فــّل يشء صالــح اكن يبــدو بعيــًدا عــن متنــاول يــدي.
ــبب  ــات: الس ــا »اللعن ــس، واكن موضوعه ــك برن ــارضات ديري ــدى حم ــت إىل إح ذهب
لة وســمعتها مــرًة  والعــالج،« لكــن لــم حيــدث مــي يشء. أخــذُت أرشطــة ُمســجَّ
بعــد مــرٍة بعــد مـــرة. كنــت أرى احتيــايج، وأتــوق بشــغف إىل أن أحتــرر - لكــن 

بــدا يل أن مجيــع الطــرق ال تنجــح مــي.
لكنــي حتــررت تدرجييًــا. فبعــد ســنتني ونصــف مــن اإليمــان، دونمــا تقــدم، قــررت 
أن أصـــوم وأطلــب مــن اهلل أن حيــررين. صمــت عــرشة أيــام، وعندمــا صــىَّ مــي 

ــر جــزيئ. ــني، حصلــت ىلع حتري ــاء املؤمن بعــض األصدق
وألول مـــرة يف حيــايت شــعرت بــيء مــن الفــرح، إال أنــه لــم يــدم طويــاًل. تعرَّضنــا 
لعــدد هائــل مــن حــوادث الســر؛ ولــم يكــن بإمــاكين أن أعيــل أرسيت؛ كمــا كنــت 
ــم يكــن دلي مــا يكــي مــن املــال  ــل ول ــا ىلع أيب اذلي اكن حيتــرض يف الربازي قلًق

مــن أجــل زيارتــه.
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ــًدا  ــت جام ــد كن ــتحيلة - فق ــي مس ــاعديت، رأوا أن حال ــاولوا مس ــن ح ــع اذلي مجي
ــني .... ــال املؤمن ــط الرج ــة وس ــعر بالراح ــن أش ــم أك ــدود. ول ــد احل ــلبيًا إىل أبع وس

إيلــني وصديقتــان مــن صديقاتهــا، بــدأن جيتمعــن للصــالة مــن أجــل أزواجهــن يف 
السادســة مــن لك صبــاح يف الكنيســة. اكنــت إيلــني تقــول يل: "ســأصي أن تكــون 
ناجًحــا يف كـــل يشء تعملــه، وأن يعطيــك الــرب عمــاًل حتبــه وأن يســتخدم املواهــب 
اتلـــي أعطــاك إياهــا." لم أكــن أصــدق أن اهلل يمكن أن يســتجيب لصلواٍت كهـــذه؛ 
وكنــت أســتغرب أنهــا تفعــل ذلــك! )لقــد اســتجاب الــرب هلــنَّ مجيًعــا. أحــد األزواج 
اآلن خــادم متفــرِّغ خلدمــة الــرب، وآخــر حتــرر مــن اإلدمــان وأنــا حصلــت ىلع مــا 

صلَّــت زوجــي مــن أجلــه تماًمــا.(
أخــًرا، وبعــد ســـت ســنوات مــن اإليمــان، ذهبــت إىل الــرايع طابًلــا الصــالة مــن 
ــي  ــاء ال ــن الكربي ــنوات م ــد س ــك بع ــرة )وذل ــن األرواح الرشي ــر مـ ــل اتلحري أج
منعتــي مــن االعتـــراف باحلاجــة إىل ذلــك.( ثــم ذهبــت إىل مؤتمــر رويح تدريــيب، 
حيــث اكتشــفت مــا عملــه املســيح حًقــا مــن أجــي، حــى أنــي اندهشــت تماًمــا!  
شــعرت بفــرح عظيــم - دخلــت يف عالقــة حــب مــع اهلل - حــى أن رشاكيئ وزبائــي 

يف معـــرض األزيــاء أخــذوا يــرتددون ىلع الكنيســة لــي يعرفــوا مــا حــدث مــي!
لكــن بعــد فتـــرة قصيـــرة، ذبـــل فــريح - عمــي، وضــي املــادي، قلــي ىلع أيب .... 
كنــت مـــا زلــت ســلبيًا وحُمبًطــا. بــدأت أشــعر بدافــع للرســم لكنــي كنــت خائًفــا 
ــا ظــنَّ انلــاس أن  ــة، حاولــت - ورســمت رســًما بدائيً جــًدا مــن الفشــل. ويف انلهاي
ابــي ذا اثلمــاين ســنوات هــو اذلي رســمه! لكــن اهلل اكن يثــر األفــاكر اجلديــدة يف 

ــايغ .... ــل دم ــدع داخ ــدأت أب رأيس وب
ــرك  ــي أن أت ــد م ــعرت أن اهلل يري ــوم. ش ــن الص ــا م ــني يوًم ــارش أربع ــررت أن أب ق
ــن آكل  ــت ... ل ــك. قل ــن ذل ــد م ــي أردت أن أتأك ــاء، لكن ــرض األزي ــي يف مع عم
شــيئًا حــى يكلمنـــي! وبعــد أربعــني يوًمــا مــن الصــوم، لــم أســمع شــيئًا. فــرت 
آكل أســبوعني وأصــوم أســبوعني طــوال الصيــف.  اكن أقــى صيــف يف حيــايت. اكن 

ــه. ــا رمحت ــرب طابًل ــف أرصخ إىل ال ــت كي ــي تعلم ــى أن ــًدا ح ــا ج صعبً
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ــه. اكنــت زوجــي وأوالدي  توســلت إيلــه أن يكلمــي. كنــت أحتــاج ملعرفــة إرادت
ــايت ... ــع اهلل معجــزًة يف حي ــون أن يصن يضعــون أياديهــم يلعَّ ويصل

ويف يــوٍم مــن األيـــام، أعطــاين أحــد أصدقــايئ الفنانــني بعــض القمــاش املشــدود ىلع 
إطــارات خشــبية ... ويف أحــد أيــام األحــد، أرســلت اعئلــي إىل الكنيســة، وأخــذت 

أرســم لوحــي األوىل.
بعــد يومــني، وأنــا جالــس يف معــرض األزيــاء، لكَّمــي الــرب قائــاًل: "أوتــو، أتؤمــن 

ــاركك؟" ــا أنــي أســتطيع أن أب حًق
قلت: "نعم يا رب ..."

ــارك؟ أنــت  ــد أن تتب ــا ألنــك ال تري ــا؟ ألســت هن فقــال: "فلمــاذا أنــت جالــس هنـ
ــك." ــيد ىلع حيات ــون الس ــرك ألك ــوال عم ــا ط ــق يب حًق ــم تث ــار. ل ختت

قلت: "خذها ... حيايت لك!"
قــال: "خــذ حقيبتــك وامــِض إىل بيتــك." )اكن ذلــك بالنســبة يل كأنــه قــال: »امحــل 

رسيــرك وامــِش!«(
فقمت وتوجهت إىل ابليت ولم أنظر إىل اخللف أبًدا.

بعــت لوحــي األوىل خــالل أســبوع بمبلــغ 80 دوالًرا، وخــالل أســبوعني حصلــت ىلع 
900 دوالر مقابــل ســت لوحــات. بعــد شــهرين اكن ثمــن لوحــي الواحــدة 600 دوالر، 
ثـــم 1800 دوالر خــالل ســنة واحــدة ثمنًــا للوحــة الواحــدة.  ثــم وصــل ثمنهــا إىل 6500 

دوالر قبــل أن تمــر ســنتان!
ــال  ــذ لك األعم ــاكيف تلنفي ــت ال ــد الوق ــوم أن أج ــتطيع ايل ــايت، وال أس بعــت لك لوح

ــوق لك يشء أحــبُّ علــي! ــب مــي، وف ــي تُطلَ ال
ــل  ــة أرسيت. وليــس هــذا فقــط، ب بعــد 9 شــهور مــن الرســم، كنــت قــادًرا ىلع إاعل
اكن مــي مــا يكــي لرحلــة الربازيــل. لــم يكــن أيب قــد ســمع رســالة اإلجنيــل مــن 
ــا ســـمع آمــن! لقــد تمتعــت بفــرح رؤيــة أيب ابلالــغ مــن العمــر 89  قبــل، لكنــه لمَّ
ــا وهــو يســتجمع لك قــواه لــي يصــي طابًلــا غفــران الــرب ورمحتــه. ثــم قــدت  اعًم
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ــي  ــاء ل ــات والغرب ــن املمرض ــر م ــوايت، والكث ــويت وأخ ــن أخ ــدًدا م ــك ع ــد ذل بع
يقبلــوا الــرب. بعــد أســـبوعني مــن عودتنــا إىل الواليــات املتحــدة، مــات أيب والفــرح 

يغمــر وجهــه! يــا هل مــن امتيــاز منحــي إيــاه الــرب!
اتلغيــر الرئيــي الظاهــر فـــي حيــايت اكن ماديـًـا، لكــن الواقــع أن األهــم مــن ذلــك 
ــل يل اإلعـــالن حــول مــا فعله يســوع مــن أجــي ىلع الصليــب.  واآلن  هــو أن اهلل كمَّ
ــه  ــا، وأن ــة، وأن مشــيئته يه أن يباركن ــا مــن اللعن ــرب حررن ــا أن ال ــا أومــن تماًم أن
يريــد منــا أن نضـــع لك اهتماماتنــا حتــت ترفــه. مــن دون نعمتــه وقوته، ال أســتطيع 
 فنيــة! إنــي أعتمــد 

ً
أن أعمــل أي يشء مهمــا اكن، فكيــف إذا اكن مــا أفعلــه أعمــاال

لكيًــا ىلع مســحته. أعلــم أنــه حيبــي!
يكلمنـــي اهلل اآلن عـــن طريــق األحــالم بــكل وضــوح ... وأنــا أثــق أنــه إن أراد يل 
أن أتوقــف عـــن الرســـم، فذلــك ألن هنــاك شــيئًا أفضــل. وسأســبحه دائًمــا وأثــق به.
دلي اآلن ثالثــة أطفــال أصحــاء رائعــني، حيــاة زوجيــه ســعيدة، أصدقــاء رائعــون، 
ــايت،  ــا يف حي ــزم تماًم ــدو ينه ــت الع ــد رأي ــال. لق ــاراًك يف الرج ــي مب ــرب نف وأعت
ــني! ــر املؤمن ــت غ ــني وأدهش ــن املؤمن ــواًع م عت مج ــجَّ ــهادًة ش ــرب ش ــاين ال وأعط

يف قصـة أوتو هذه، هنـاك الكثر مـن اجلـوانب الي تعترب مألوفة جًدا يف حياة أشـخاٍص 
ختيــم اللعنـــات علـــى حياتهــم. ويف القصــة أيًضا تشــجيع ألوئلك الســاعني إىل مســـاعدة 
أحبـــائهم ىلع اتلخلــص مــن حــاالت مشــابهة. فيما يي بعــض أهــم ادلروس الــي نتعلمها:

اكن الســبب األســايس للعنــات ىلع حيــاة أوتــو يعــود إىل االرتبــاط العميــق لعائلتــه 
)عــرب األجيــال( باملمارســـات الروحانيــة. وأنــا بـِـتُّ متأكــًدا أن اللعنــات تتبــع مثــل تلــك 

املمارســات كمــا يتبــع الليــل انلهــار.

ــرت ىلع  ــل أثَّ ــو كفــرد، ب ــم ينحــر تأثيـــر اللعنــات انلاجتــة عــن ذلــك ىلع أوت ل
ثنــا أوتــو عــن اثنــني منهــم  معظــم أخوتــه وأخواتــه بدرجــات وطــرق متفاوتــة. لقــد حدَّ

ــاًل يف مصحــات نفســيه. ــا طوي ــا وقتً رصف



189
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اكنــت أول خطــوات حتريــر أوتــو تشــخيَصُه الصحيــح حلاتلــه. فبعــد أن فهــم تماًما أن 
حياتــه اكنــت حتــت لعنــة، اســتطاع أن يتحــرك ســاعيًا إىل اتلحريــر اذلي اشــرتاه هل يســوع 

مــن خــالل املبادلــة اإلهليــة ىلع الصليــب.

ــن  ــم يك ــه ل ــى أن ــة، ح ــت اللعن ــة حت ــرتة طويل ــن، اعش ف ــو، ككثري ــن أوت لك
ــتحيل أن  ــن املس ــا اكن م ــده فربم ــِرك وح ــو تُ ــه. ولـ ــع يف حيات ــة اهلل كواق ــل برك يتخي
ــا. اكن يفتقــر إىل اتلصميــم اذلي يدفعــه إىل  ــا وانطوائيً افً ــو َخوَّ يدخــل إىل الربكــة. اكن أوت
أن »يغصــب« بركــة ملكــوت اهلل. لكـــن الصـــالة التشــجيعية املثابــرة الي داومــت عليها 
زوجتــه وأوالده واآلخــرون حررتــه تدرجييًــا مــن خوفــه، وبنــت فيــه إيمانـًـا ملــؤه اإلرصار 

ــة. ــة إىل الربك ــور مــن اللعن ــه مــن العب ن ــم، األمــر اذلي مكَّ واتلصمي

وهــذا مــن شــأنه أن يشــجع املؤمنــني اآلخريــن القلقــني بشــأن أفــراد اعئالتهــم أو 
أحبائهــم ممــن يعانــون مــن اللعنــات. فالصرب والصــالة التشــفعية املثابــرة املدفوعــة باملحبة، 
يمكــن أن تعمــل ىلع حتريــر أوئلــك العاجزيــن عــن ممارســة اإليمــان مــن أجــل أنفســهم.

ــن أدركــوا أن دخوهلــم يف  ــاء أو األمهــات اذلي ــكالم بعــض اآلب ربمــا يقـــرأ هــذا ال
اعلــم الســحر أو مــا يرتبــط بــه مــن شــعوذة وتنجيــم وغرهــا قــد وضــع لعنــًة ىلع أوالدهــم 
ــن لك  ــوا اهلل م ــوا وطلب ــن تاب ــات، اذلي ــاء واألمه ــك اآلب ــيطان! ألئل ــم أرسى للش جعلته

قلوبهــم، يقــدِّ ُم اهلل وعــًدا خاًصــا يف إشــعياء 25-24:49:

َبَّارِ َغنِيَمٌة؟  ُب ِمَن الْ
َ
»َهْل تُْسل

َمْنُصورِ؟
ْ
َوَهْل ُيْفلُِت َسْبُ ال

: اَل الرَّبُّ
َ
َذا ق

َ
إِنَُّه هك

َ
ف

ُب،
َ
َبَّارِ يُْسل "َحىَّ َسْبُ الْ
َعايِت ُتْفلُِت.

ْ
َوَغنِيَمُة ال

َخاِصُم خُمَاِصَمِك
ُ
نَا أ

َ
وَأ

ْوالََدِك."«
َ
ُص أ

ِّ
َخل

ُ
وَأ
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وأخــًرا، مــن املشـــجع أن ننظــر إىل املــدى اذلي يتمتــع فيــه أوتــو بالربكــة. لقــد باركه 
اهلل، كمــا بــارك إبراهيــم تماًمــا: باركــه »يف لك يش«.
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الفصل العشرون

ــز  ــرش، اكن الرتك ــابع ع ــل الس ــا يف الفص ــي أوردناه ــر ال ــل اتلحري ــالة ألج يف الص
الرئيــي ىلع احلــق املعلــن يف عربانيــني 1:3، بــأن يســوع هــو »رئيــس كهنــة اعرتافنــا.«  
وينبــي هلــذا املبــدأ أيًضــا أن حيكــم عالقتنــا املســتمرة بالــرب. فــي لك موقــف نواجهــه، 
ــل خدمــة يســوع  علينــا أن نتجـــاوب باســتخدام االعــرتاف الكتــايب املناســب لــي نفعِّ

املتواصلــة كرئيــس كهنتنــا.

يف معظــم احلــاالت، هنــاك ثالثــة احتمــاالت: إمــا أن نعلــن اعرتافًــا كتابيًــا إجيابيًــا، 
أو اعرتافـًـا ســلبيًا، أو أن ال نعلــن أي اعــرتاف مطلًقــا. فــإذا أعلنــا اعرتافًــا كتابيًــا إجيابيًــا، 
نطلــق بذلــك خدمــة يســوع اذلي يعيننــا ويســدُّ احتياجنــا. وإذا لــم نعلــن أي اعــرتاف، 
ــا ســلبيًا، فإننــا نعــرِّض أنفســنا  نكــون مرتوكــني لرمحــة الظــروف. أمــا إذا أعلنــا اعرتافً
لقــوات شــيطانية رشيــرة. وكنــا يف الفصــل احلــادي عــرش قــد أعطينــا أمثلــة متنوعــة يف 
إطــار احلديــث عــن اللعنــات الــي جيلبهــا انلــاس علـــى أنفســهم، ورأينــا كيــف تــؤدي 

اللكمــات الســلبية إىل إطــالق قــوى ســلبية رشيــرة يف حيــاة انلــاس.

ــي  ــان احلقي ــتند ىلع اإليم ــايب املس ــرتاف الكت ــني االع ــز ب ــا أن نم ــام هن ــن اهل وم
ــادة  ــع امل ــفة »تطوي ــق أو فلس ــدس الفائ ــايب أو احل ــر اإلجي ــرى اكتلفك ــياء أخ ــني أش وب
، »االعــرتاف« باملعــى الكتــايب حمصــور بوعــود 

ً
للعقــل«. فهنــاك ثالثــة فــروق رئيســية: أوال

وإعالنــات الكتــاب املقــدس. ويتضمــن ذلــك أن نقــول بأفواهنــا مــا قــاهل اهلل بالفعــل يف 
لكمتــه. وال يتجــاوز االعــرتاف احلقيــي هــذا املفهــوم.

ثانًيــا، االعــرتاف حمــدود أيًضــا بالــرشوط املقرونــة بــأي وعد كتــايب. الغابليــة العظى 

بعد االعتراف:
 اإلعالن، احلمد،التسبيح
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مــن وعــود الكتـــاب املقــدس مرشوطــة. يقــول اهلل مثــاًل: »إن فعلــت كــذا وكذا، أفعــل أنا 
كــذا وكــذا ....« فــإن لــم نفعل املطلــوب، ليس نلا احلــق باملطابلة بمــا يفعلــه اهلل. فاالعرتاف 
ــال بالقــدر اذلي حنقــق فيه الــرشوط املالئمة. ولــم يكن االعــرتاف يوًما بديــاًل للطاعة. فعَّ

ثاثلًــا، ال يمكــن احلـــط مــن قــدر االعــرتاف يلصبــح جمــرَّد »نظــام« تقليــدي يعمــل 
ــا  ــط عندم  فق

ً
ــاال ــرتاف فعَّ ــون االع ــة 10:10، يك ــب رومي ــة. فبحس ــق اإلرادة البرشي وف

ــان  ــب واإليم ــان بالقل ــني اإليم ــذري ب ــرق ج ــاك ف ــب. وهن ــان بالقل ــن اإليم ــدر ع يص
باذلهــن. اإليمــان باذلهــن هــو نتــاج أنشــطتنا العقليــة اخلاصــة، ولك مــا ينتــج عــن ذلــك 
هــو لكمــات تفتقــر إىل القــوة. أّمــا اإليمــان بالقلــب فــال ينتــج إال بقــوة الــروح القــدس، 
وهــذا ينتــج لكمــاٍت مشــحونًة بالقــوة إلجنــاز مــا تــمَّ االعــرتاف بــه. فمــا وعــد بــه اهلل 

مقابــل اإليمــان القلــيب، ال يمكــن الوصــول إيلــه باإليمــان العقــي املجــرَّد.

ــرٍة  ــيادته بغ ــا س ــرس أيًض ــه حي ــب، فإن ــان للقل ــدس اإليمـ ــروح الق ــح ال وإذ يمنـ
ــه  ــب ب ــتطيع أن يتالع ــد يس ــة، وال أح ــتجيب للِعرافـ ــدس ال يسـ ــروح الق ــة. ال إهلي
أو أن يُفزعــه أو جيــربه ىلع عمــل يشء ال يريــده. ويقــول بولــس خبصــوص هــذا 
ْيــالَ َيْفَتِخــَر 

َ
ْعَمــال ك

َ
يْــَس ِمــْن أ

َ
يْــَس ِمْنُكــْم. ُهــَو َعِطيَّــُة اهللِ. ل

َ
اإليمــان أنــه »ل

واتلأكيــد  اتلفاخــر  إىل  اذلهــي  اإليمــان  يميــل  فبينمــا   .)9-8:2 )أفســس  َحــٌد« 
َ
أ

ىلع اذلات، فــإن اإليمــان احلقيــي بالقلــب يعلــن بتواضــع اتــكاهل الــي ىلع اهلل.

واالعــرتاف حبســـب هــذه الصفــات - إن فهمناهــا وطبقناهــا - يمكــن أن يكــون 
اعمــاًل حاســًما يف حيــاة املؤمــن. يف يعقــوب 4:3-5 يشــبِّه الرســول اللســان بدفــة الســفينة، 
د اجتــاه الســفينة!  فمــع أنهــا صغــرة جــًدا بالنســبة حلجــم الســفينة لكهــا، إال أنهــا حتــدِّ
ــاء املطلــوب. أمــا إذا  فــإذا اســتُخدمت ادلفــة بشــل صحيــح، انقــادت الســفينة إىل املين

يسء اســتخدامها، فانلتيجــة ســفينة حمطمــة!
ُ
أ

ــح  ــرتاف الصحي ــان. االع ــن اإليم ــا ع ــرب فيه ــي نع ــة ال ــق ىلع الطريق ــذا ينطب وه
يمكــن أن يقودنــا إىل لك الربكـــات الــي وعدنــا بهــا اهلل. أمــا االعــرتاف اخلاطــئ فيمكن 

ــة، تتحطــم فيهــا ســفينتنا. ــًدا إىل حبــار خطــرة جمهول ــا بعي أن جيــرف حياتن
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كثــًرا مــا يتهــرب انلــاس مــن مســؤويلة مــا يقولــون. لكــن يســوع يؤكــد أنــه مــا 
مــن مهــرب ألحــد مــن ذلــك:

ُر َوبَِكالَِمَك تَُداُن.« )مى 37:12( نََّك بَِكالَِمَك تَترََبَّ
َ
»أل

نــا يف نظــر اهلل، أو تضعنــا حتــت دينونــة.  ومــا مــن حــلٍّ  فإمــا أن تؤكــد لكماتنــا ىلع برَّ
متوســط بــني هــذا وذاك.

 عندمــا يُعرتف بــه بالفــم.  وينطبق 
ً

ــاال وفـــق روميــة 10:10، يصــر اإليمــان بالقلــب فعَّ
هــذا أيًضــا ىلع عــدم اإليمــان. فعندمــا نعــربِّ عــن عــدم إيماننــا بالــكالم، فإننــا نطلــق 

قــوة ســلبية للعمــل ضدنــا، وملنــع الــرباكت الــي وعــد اهلل بهــا لك مــن يؤمــن.

ــة  ــوِص أهمي ــن خبص ــن آخري ــدم حتذيري ــني فيق ــالة إىل العرباني ــاتب الرسـ ــا كـ أم
االعــرتاف الصحيــح:

ــْك  َنَتَمسَّ
ْ
ل
َ
ــَماَواِت، يَُســوُع اْبــُن اهللِ، ف ــِد اْجَتــاَز السَّ

َ
ــٍة َعِظيــٌم ق َهَن

َ
ــا َرئِيــُس ك َ  نلَ

ْ
ــإِذ

َ
»ف

ــني 14:4( ــرتاف(.« )عرباني ــَرارِ )أي االع
ْ
بِاإِلق

ثم يف عربانيني 19:10، 21، 23:

ــَرارِ )أي باعــرتاف( الرََّجــاءِ 
ْ
ــْك بِإِق ـَـا .... َكِهــٌن َعِظيــٌم َعَ َبْيــِت اهللِ .... نِلََتَمسَّ

َ
 نل

ْ
ــإِذ

َ
»ف

ِمــٌي.«
َ
ِي َوَعــَد ُهــَو أ

َّ
نَّ ال

َ
َراِســًخا، أل

يف هــذه الفقــرات، هنــاك ربــٌط مبارش بــني إقرارنــا )اعرتافنــا( وخدمة يســوع كرئيس 
كهنتنــا. واملبــدأ نفســه يتوافــق مــع تعليــم العهــد اجلديــد لكــه، حيــث أن اعرتافنــا هــو 
اذلي يربطنــا بيســوع باعتبــاره رئيــس كهنــة أعظــم يســتخدم خدمتــه الكهنوتيــة ألجلنا.

اتلأكيــد اآلخــر يف هذيــن املقطعــني ىلع لكمــة »نلتمســك«. نعــم، مــن الــرضوري أن 
ــا أن  ــك، علين ــد ذل ــف بع ــي لك موق ــي! ف ــذا ال يك ــن ه ، لك

ً
ــرتاف أوال ــدم االع نق

ــا األصــي. ــد ىلع اعرتافن جنــدد اتلأكي
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ــل أن  ــط، ب ــرتاف فق ــك باالع ــني 23:10 ىلع اتلمس ــي عرباني ــاتب فـ ــا الكـ وال حيثن
ــؤدي  ــد ت ــي ق ــروف ال ــرة الظ ــوع وك ــور تن ــه يتص ــدَّ أن ــًخا«. وال ب ــه »َراِس ــك ب نتمس
إىل تهديــد رســوخ ذلـــك االعــرتاف. وقـــد يكــون عــدم الرســوخ بعــدم املحافظــة ىلع 
االعــرتاف األصــي، أو ربمــا تغيــر اعــرتاف إجيــايب إىل اعــرتاف ســليب. مهمــا اكن احلــال، 
ــا هلــا  ــر ضــد عــدم الرســوخ يشــر إىل أن لك الضغــوط املوجهــة ضدن ــإن هــذا اتلحذي ف

ــاه. ــا وأعلن ــبق نل ــح اذلي س ــا الصحي ــر اعرتافن ــع أو أن ننك ــد: أن نرتاج ــدف واح ه

قــد يبــدو مفهـــوم االعــرتاف الصحيــح بســيًطا جــًدا، وربمــا بالــغ البســاطة. لك مــا 
هنالــك هــو أن نقــول مــا يقولـــه الكتاب املقــدس تماًمــا خبصــوِص لك مشــلكة أو امتحان، 
ــس  ــه لي ــل، لكن ــيط بالفع ــه بس ــال إن ــق يق ــتمرار. واحل ــك باس ــول ذل ــل ق ــم أن نواص ث
ــن،  ــاة اآلخري ــي اســتنتجت مــن خــربيت اخلاصــة ومــن مالحظــة حي ــع أن ســهاًل! والواق
أن االعــرتاف هــو مــن أدق االختبــارات لفحــص شــخصية املؤمــن املســييح وتكريســه.

إنــه االختبــار الـــذي واجهــه لك شــهيد مــن أجــل املســيح. أمــام االتهــام واتلهديــد 
واتلعذيــب، يظــل الزتامــه هــو هــو: أن حيافــظ ىلع اعرتافــه باحلــق إىل انلهايــة.

وعندمــا تــأيت االتهامــات مــن البــرش املرئيــني، تكــون األمــور واضحــًة ىلع األقــل. 
لكــن هنــاك نــواًع آخــر مــن االمتحـــانات ال يســهل تميزهــا، إذ يكــون االتهــام داخليًــا 
موجًهــا ضــد اذلهــن من قبــل قــوات شـــيطانية رشيرة. لكــن املطلــوب يف احلاتلــني واحد: 
ــرَس تلك القــوى اخلفية وتُســتأصل.

ُ
اتلمســك باالعــرتاف باحلــق بتصميــم راســخ إىل أن خت

لك مؤمــن جيتــاز هــذا االمتحــان هل أن يتيقــن مــن أنــه مؤمــن اغلــب، وأنــه ســرث 
الربكــة الــي وعــد بهــا اهلل ملــن يغلــب.

ــا مــن  ــايب أكــر تقدًم ــاك أســلوب كت ــر املنتــر الاكمــل عــن اإليمــان، هن وللتعب
ــارخ اذلي  ــوري الص ــر اجله ــو اتلعب ــالن ه ــالن«. واإلع ــه »اإلع ــرتاف؛ إن ــرَّد االع جم
ن  يتضمــن تأكيــد اإليمــان بــكل قــوة وثقــة ال يســكتها اعئــق أو حيبطهــا تفشــيل. ويتضمَّ

ــاع إىل موقــف اهلجــوم.  مــن موقــف ادلف
ً

ــاال اإلعــالن انتق
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ــه  ــاط ب ــد أح ــذا. لق ــالن ه ــار اإلع ــم اختب ــف املرن ــور 11:118-17، يص يف املزمـ
األعــداء مــن لك جانــب واكنــوا ىلع وشــك تدمــره، لكــن الــرب تدخــل وأعطــاه الغلبــة. 

ــن 15، 17: ــه يف العددي ــوم فيصف ــاع إىل اهلج ــف ادلف ــن موق ــاهل م ــا انتق أّم

»َصْوُت تََرنٍُّم وََخالٍَص 
يِقَي: دِّ ِف ِخَياِم الصِّ

ٍس ...."
ْ
"يَِمُي الرَّبِّ َصانَِعٌة بَِبأ

ْحَيا  
َ
ُموُت بَْل أ

َ
الَ أ

». ْعَماِل الرَّبِّ
َ
ُث بِأ َحدِّ

ُ
وَأ

هــذا هــو إعــالن اثلقــة والفــرح بمــا صنــع الــرب للمرنم، ويــأيت هــذا اإلعــالن ختًما 
ىلع انتصــاره. املمارســة الســليمة ملثــل هــذا اإلعــالن، تمتعنــا حنــن أيًضــا بانلتيجة نفســها.

فبينمـــا نمــارس اإلعــالن الواثــق بــكل مــا قدمــه نلــا اهلل يف ذبيحــة يســوع، يقودنــا 
ــكر(  ــد )الش ــا احلم ــر هم ــاكل اتلعب ــن أش ــن م ــلكني آخري ــي إىل ش ــل طبي ــك بش ذل
والتســبيح. إن كنــا حًقــا نؤمــن بمــا أعلنَّــاه، فمــا مــن جتــاوب آخــر عــدا احلمــد والتســبيح 
ــع اعــرتاف  ــدَّ أن يُتبَ ــد اإليمــان احلقيــي، ال ب ــا! فحيثمــا وُِج يمكــن أن يناســب موقفن

اإليمــان باحلمــد والتســبيح.

ــا بينهمــا. ببســاطة  ورغــم الصلــة الوثيقــة بــني احلمــد والتســبيح إال أنَّ هنــاك فارقً
ــا نســبَّحه مــن أجــل شــخصه هــو.   شــديدة، حنــن حنمــد اهلل ونشــكره ىلع أعمــاهل، بينم

ــا نســتطيع ادلخــول إىل حــرضة اهلل. وباحلمــد والتســبيح مًع

هذا ما يصوره نلا مزمور 4:100 من خالل هذه اللكمات اجلميلة:

وا اْسَمُه«
ُ
بَْوابَُه ِبَْمٍد، ِديَاَرهُ بِالتَّْسبِيِح. اْحَُدوهُ، بَارِك

َ
وا أ

ُ
»اْدُخل

، ندخــل أبوابــه بمــد، ثم 
ً

م فيهمــا إىل اهلل: أوال يصــور نلــا املرنــم هنـــا مرحلتــني نتقــدَّ
نصــل إىل ديــاره بالتســبيح، وهكــذا نكــون يف حمــرضه ىلع الفــور. فــإن لــم حنقــق هذيــن 
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املطلبــني لدلخــول إلـــى حمــرض اهلل، نســتطيع - ىلع أيــة حــال - أن نــرخ إيلــه، ولكــن 
عــن بُعــد! وهــو سيســتجيب نلــا برمحتــه، لكننــا لــن نتمتــع بادلخــول املبــارش إىل حرضتــه!

احلمــد والتســـبيح همــا الطريقــان الفوريــان تلجــاوب إيماننــا مــع اهلل.  فلكمــا أعطانا 
اهلل وعــًدا أو بركـــة، أو أعلــن نلـــا إحســانًا مــن إحســانات نعمتــه فعلينــا أن نتجــاوب 
ــذ اللحظــة األوىل الــي نســمعها فيهــا.  ــَل لكمــة اهلل باعتبارهــا احلــق من ــم، فنقب كإبراهي
ويتبــع ذلــك منطقيًــا أن نبــدأ حبمــد اهلل وتســبيحه فــوًرا، فــال ننتظــُر إىل أن خنتــرب بالفعــل 

حتقيــق وعــود الــرب وانســاكب بركتــه!

ــم  ــام حك ــت أي ــٍة وقع ــام 20، يف حادث ــار األي ــدأ يف 2أخب ــذا املب ــح هل ــاك توضي وهن
ــا مــن اجلنــوب لغــزو  يهوشــافاط، ملــك يهــوذا. علــم يهوشــافاط أن جيًشــا كبــًرا اكن آتيً
ــك  ــد ذل ــًة لص ــكريًة اكفي ــواٍت عس ــك ق ــه ال يمل ــم أن ــافاط يعل ــه، وإذ اكن يهوش مملكت
الغــزو، مجــع شــعبه لكــه لطلــب معونــة اهلل مــن خــالل الصــالة والصــوم بنفــس واحــدة.

وقــد اســتجاب هلــم اهلل مــن خــالل نبــوة ىلع فــم أحــد الالويــني، فيهــا إرشــادات 
للملــك حــول املســار الـــذي عليــه أن يقــود شــعبه فيــه. كمــا تضمنــت انلبــّوة لكمــات 
ــْرَب  َ نَّ الْ

َ
ــيِ، أل ثِ

َ
ك

ْ
ــورِ ال ُْمُه ــَذا الْ ــَبِب ه ــوا بَِس ــوا َوالَ تَْرتَاُع

ُ
َاف

َ
ــد: »الَ ت ــجيع وتأكي تش

بُُتــوا َواْنُظــُروا َخــالََص 
ْ
َارُِبــوا ِف هــِذهِ. قُِفــوا اث

ُ
ْن ت

َ
ْيُكــْم أ

َ
يـْـَس َعل

َ
ُكــْم بـَـْلِ هللِ .... ل

َ
يَْســْت ل

َ
ل

ــرَّبُّ َمَعُكــْم« )األعــداد 17-15(. ــرَّبِّ .... ال ال

حــى ذلــك احلني، لــم يكن يشء ملمــوس قد تغرَّ يف احلالة العســكرية يلهــوذا، لكن 
يهوشــافاط قبــل وعــد اهلل باإليمــان دون أن يطالــب بأيــة أدلٍة إضافيــة.  ويف ايلــوم اتلايل ...

ُمَتَجرِِّديَن 
ْ
َمــاَم ال

َ
َســٍة ِعْنــَد ُخُروِجِهــْم أ ــاَم ُمَغنِّــَي لِلــرَّبِّ َوُمَســبِِّحَي ِف زِيَنــٍة ُمَقدَّ

َ
ق
َ
».... أ

بـَـِد رَْحََتــُه"«. )العدد 21(
َ
 األ

َ
نَّ إىِل

َ
ائِلـِـَي: "اْحَــُدوا الــرَّبَّ أل

َ
َوق

باتلأكيــد ليســت هــذه يه الطريقــة اتلقليديــة الــي خيــرج بهــا جيــٌش إىل احلــرب .... 
لكنهــا جنحــت! ومــا أن ســمع الــرب تســبيح شــعبه، حــى تدخــل بســيادته اللكيــة وقوتــه 
الفائقــة للطبيعــة، فأرســل روح انقســام بــني الشــعوب املعاديــة الــي اكن اجليــش الغــازي 
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نًــا منهــا. وفجــأًة، ودونمــا ســبب ظاهــر، أخــذوا يتقاتلــون فيمــا بينهــم إىل أن هلــك  مكوَّ
اجلميــع. لــم يقاتــل شــعب يهــوذا، لكنــه مجــع الغنائــم مــن أعدائــه املقتولــني! لقــد تدخــل 
اهلل بهــذه الطريقــة، ألن شــعبه جتــاوب مع وعــده باإليمــان دون الســي وراء أدلة ملموســة.

جند يف هــذه القصة مبدأين هامني: األول أن اهلل يتوقع منا أن نقدم هل احلمد والتســبيح 
عنــد قبــول وعــوده، وذلــك قبــل أن تتحقــق بالفعــل ىلع أرض الواقــع. واملبــدأ اثلــاين هو أن 
مــان باإليمــان يؤديــان إىل تدخــل إلــيه معجــزي يف حياتنــا.  احلمــد والتســبيح الذليــن يقدَّ
ــق انلــر املوعــود ال بعــده. ــرب قبــل حتقي ــدأ بتســبيح ال ونقــول باختصــار: اإليمــان يب

يف العهـــد اجلديـــد تأييـــد واضـــح جــًدا هلذيــن املبدأيــن، وذلــك يف اختبــار بولــس 
وســـيال يف فيلبـــي )أعمـــال 16(. فبســـبب أنهمــا طــردا روًحــا رشيــًرا من جاريــة بها روح 
لقيا يف الســجن حتت حراســـة 

ُ
ــا، ورُضبـــا بوحشـــية وأ ـً ِعرافـــة تـــم القبــض عليهمــا ظلم

مشـــددة، حــى أن أرجلهمــا ُقيِّـــدت فـــي املقطرة.116لم يكــن يف زنزانتهما املظلمة شــعاع 
واحــد مــن ضيــاء، وال يف جســـديهما راحــة، أو يف مصرهمــا املجهــول مــا يويح بــأي أمل!

لكــن يف أعمــاق روحيهمــا، اكن بولــس وســيال يعلمــان أن ال يشء يمكــن أن يغــر 
ق  ــة اهلل األزيلــة، أو أن يســلب منهمــا انتصــار املســيح اذلي حققــه هلمــا. لقــد تفــوَّ أمان
منطــق اإليمــان ىلع منطــق الظــروف. ويف منتصــف الليــل، حيــث الظلمــة يف أوجهــا، اكن 

بولــس وســياًل يصليــان ويســبحان اهلل!

ــل اهلل  ــافاط، إذ تدخ ــش يهوش ــه جلي ــد حقق ــا اكن ق ــا م ــبيح هلم ــق التس ــد حق وق
ــا. ــن أجلهم ــا م ــاًل معجزًي تدخ

ــْت ِف  اْنَفَتَح
َ
ــْجِن، ف ــاُت السِّ َساَس

َ
ــْت أ ــىَّ تََزْعَزَع ــٌة َح ــٌة َعِظيَم

َ
َزل

ْ
ــًة َزل ــَدَث َبْغَت َح

َ
»ف

ــال 26:16( ــِع.« )أعم َِمي ــوُد الْ ُي
ُ
ــْت ق

َّ
ــا، َواْنَفك َه

ُّ
ــَواُب ُك بْ

َ
ــاِل األ َ الْ

ــرب نفســه هــذا ادلرس اذلي نتعلمــه مــن جيــش يهوشــافاط ومــن  ــا ال ويوجــز نلـ
ــيب: ــجن فيل ــيال يف س ــس وس بول

)16(  لوحان خشبيان مثقان بالحديد بينها فتحتان ضيقتان لتثبيت أرجل السجناء.
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رِيِه َخالََص اهللِ.« )مزمور 23:50(
ُ
ُمَقوُِّم َطِريَقُه أ

ْ
ُديِن، َوال َْمِد ُيَمجِّ »َذابُح الْ

ــمَّ بالفعــل مــن خــالل ذبيحــة يســوع ىلع الصليــب.   ــد ت إن خــالص اهلل اكمــل وق
مــا مــن يشء نقولـــه أو نفعـــله يمكــن أن يغيـــر هــذه احلقيقــة. لكــن عندمــا نتجاوب 
بتقديــم ذبائــح احلمــد والتســبيح، فإننـــا نفتح ابلـــاب إلظهــار بــراكت اخلــالص يف حياتنا. 
ــان،  ــح باإليم ــذه اذلبائ ــدم ه ــف نق ــم كي ــا أن نتعل ــيال، علين ــس وس ــافاط وبول فكيهوش

ــا. حــى قبــل أن خنتــرب تلــك الــرباكت عمليً

يقول داود يف مزمور 5:20:

»بِاْسِم إِلِهَنا نَْرَفُع َرايَتََنا.«

َجيْــٍش 
َ
وثــم يف نشــيد األنشــاد 10:6، تُصــوَّر نلــا عــروس املســيح ىلع أنهــا »ُمْرِهَبــٌة ك

الــٍة إىل أقــى احلــدود  ــٍة.« واأللويــة يه الرايــات. لقــد أعطانــا اهلل ثــالث رايــاٍت فعَّ ِويَ
ْ
ل
َ
بِأ

لــي نرفعهــا: اإلعــالن، احلمــد، التســبيح.

ــم بــكل جــرأة معلنــني باإليمــان وعــد لكمــة اهلل   نرفـــع رايــة اإلعــالن. نتلكَّ
ً

أوال
ــا. وأخــًرا، ننتقــل مــن  ــاٍج حمــدد يف حياتن ــا أو يتــالءم مــع احتي اذلي ينطبــق ىلع حاتلن
احلمــد إىل التســبيح بــكل ابتهــاج. هــذا لكــه، نعملــه بإيمــان خالــص، دون أن نرتيــث 

ــا مهمــا اكنــت. ــا يف حاتلن ــًرا ملموًس حــى نــرى تغي

ــع  ــل م ــا فع ــا كم ــو، تماًم ــه ه ــو ويف وقت ــه ه ــا بطريقت ــع إيمانن ــاوب اهلل م ويتج
إبراهيــم. وعندهــا نــرى احلقيقــة الــي كنــا قــد أعلنَّاهــا ومحدنــا اهلل عليهــا وســبحناه - 

ــا. ــا يف اختبارن ــا ملموًس ــت واقًع ــد أصبح وق

ــا يف  ــني مًع ــق هدف ــبيح - حنق ــد والتس ــالن واحلم ــات - اإلع ــذه الراي ــع ه وإذ نرف
، حنافــظ ألنفســنا ىلع الربكــة الــي وعدنــا بهــا هلل. ثانًيــا، نصــد القــوات 

ً
وقــت واحــد. أوال

الشــيطانية الــي ســتقاومنا وستســى إلـــى منع الربكــة عنــا. وهكــذا، إذ نتقدم حنــو مراثنا 
ــٍة.« ِويَ

ْ
ل
َ
ــٍش بِأ َجيْ

َ
حنقــق الصــورة انلبويــة الــي رســمها ســليمان عــن الكنيســة: »ُمْرِهَبــٌة ك
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هــذه احلقائــق الــي أشــاركها معكــم يف هــذا الكتــاب، يه أكــر مــن أحبــاث نتجــت 
عــن ســي عقالنـــي إلـــي املعرفــة املجــردة. يلع العكــس مــن ذلــك، فقــد اســتخرجتها 
مــن مناجــم الصــــالة املكثفــة املتواصلــة و املصارعــة الروحيــة الــي تشــاركنا بهــا أنــا 
وزوجــي روث أكــر مــن ثـــالث ســـنوات. لك فكــرة رئيســة وردت يف هــذا الكتــاب اكنت 
قــد خضعــت أواًل لالمتحــان يف اختبارنــا اخلــاص. لــم أشــعر باحلريــة يف أن أمــرّر لكــم 

أيــه نظريــات لــم تربهــن عمليــاً يف حياتنــا.

فـــي الفصــل الســابق، رشحــت كيــف أن اإلعــالن و احلمد و التســبيح تعمــل مجيعها 
ىلع حتقــــيق بــراكت اهلل املوعــودة يف حياتنــا. يف هــذا الفصــل، ســأرشح باختصــار كيــف 
تعلمنــا أنــا وروث أن نطـــبق هــذا املبــدأ يف حياتنــا العمليــة. إن املمارســة املنتظمــة إلعالن 
لكمــة اهلل ومــن ثــمَّ محــده مــن أجلهــا وتســبيحه، صــارت جــزءاً ال يتجــزأ مــن انضباطنــا 
الــرويح. وحنــن نعتــرب هــذه املمارســة، مــن أغــي و أثمــن احلقائــق الــي علمنــا اهلل إياهــا 

مــن خــالل لكمتــه املقدســة.

لقــد قادنــا اهلل إىل تأســيس »بنــك« مــن املقاطــع الكتابيــة الــي حفظناهــا عــن ظهــر 
قلــب، و »نســحب« منهــا يف أوقــات الصــالة أو حينمــا ندخــل يف حــرب روحيــة. وإعــالن 

هــذه املقاطــع بااليمــان، اكن ينقلنــا دايمــاً إيل اتلعبــر املناســب باحلمــد والتســبيح.

وقــد تعودنــا أن ننطــق بهــذا اإلعالنــات الكتابية معــاً بصوت واحــد. وحنــن ال يكلَّم 
أحدنـــا اآلخــر أو خناطــب ســقف الغرفة وجدرانهـــا، بــل خناطب اعملـــاً روحياً خفيــاً. أواًل 

إعالنات من أجل انتصار متواصل
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حنــن خناطــــب اهلل اآلب، االبــن، الــروح القــدس، ثم مجيــع الاكئنات الســماوية الــي تعبد 
ْن 

َ
َعتِيِديــَن أ

ْ
ْجــِل ال

َ
ِخْدَمــِة أل

ْ
ًة لِل

َ
ْرَواًحــا َخاِدَمــًة ُمْرَســل

َ
اهلل ختدمــه، تلــك الــي جعلهــا اهلل »أ

ــُهوِد«  َــالََص« ) عربانيــني 1: 14(. كمــا أننــا نعـــي أننــا حماطون بـــ »َســَحابٌَة ِمَن الّشُ
ْ

ــوا ال
ُ
يَِرث

مكونــة مــن قديي لك العصور اذلين أكملوا ســعيهم ىلع األرض بانتصــار ) عربانيني 1:12 (

 لعربانيني 22:12- 24
ً
ونؤمن أن مثل هذه املمارسة تتضمن باتلايل تطبيقاً مرشواع

 
َ

ــَماوِيَِّة، َوإىِل وُرَشــلِيَم السَّ
ُ
. أ ــَيِّ

ْ
 َمِديَنــِة اهللِ ال

َ
 َجَبــِل ِصْهَيــْوَن، َوإىِل

َ
تَيُْتــْم إىِل

َ
ــْد أ

َ
»... بـَـْل ق

ــاِن   اهللِ َديَّ
َ

ــَماَواِت، َوإىِل ِــَي ِف السَّ ُتوب
ْ
ــَكاٍر َمك بْ

َ
ــُة أ نِيَس

َ
ــٍة، َوك ــُل َمالَئَِك ــْم َمِْف ــَواٍت ُه َرَب

 َدِم َرشٍّ 
َ

ــوَع، َوإىِل ــِد، يَُس َِدي ــِد الْ َعْه
ْ
ــيِط ال  َوِس

َ
ــَي، َوإىِل لِ مَّ

َ
ــَراٍر ُمك بْ

َ
ْرَواِح أ

َ
 أ

َ
ــِع، َوإىِل َِمي الْ

َضــَل ِمــْن َهابِيــَل«.
ْ
ف
َ
ــُم أ

َّ
َيَتَك

و مــن بــني مجهــور الســامعني، هنــاك الشــيطان أيضــاً ومجيــع املــال ئكــة الســاقطة 
و األرواح الشـــريرة الــي يســيطر عليهــا الشــيطان. وهــذه تتجـــاوب بطريقــة معاكســة 
ــكل  ــاً ب ــاس مجيع ــب انل ــا أن تصي ــة . فهدفه ــالئكة اهلل اخلادم ــاوب مـ ــاً تلجـ تمام
أشكـــال األذي و الــرش، وال ســيما أوئلــك اذليــــن خيدمــون اهلل احلقيــي. وعليــه، فــإن 
لإلعــالن تأثريــن أساســيني : أواًل، أن اهلل يـــتحرك وحيــرك مالئكتــه ملعونتنــا . وثانيــاً، 
ــرة. ــه الرشي ــيطان وقوات ــات الش ــات و هجوم ــن خمطط ــا م ــات حتمين ــذه اإلعالن أن ه

وهـــذا انلمــط مــن اإلعــالن يعمــل باســتمرار ىلع بنــاء إيماننــا وتنميتــه. فبحســب 
ــة 7:10   رومي

َرَبُ بَِكلَِمِة اهللِ.« رَبِ، َوالْ
َ »اإِليَماُن بِالْ

و اخلــرب بالطبـــع يكــون بالســـماع. إن ســـماع اآلخريــن يعلنــون لكمــة اهلل مفيــٌد 
جــداً، إال أن ســماع لكمـــــة اهلل وحنـــــن أنفســنا ننطــق بهــا، أكر فعايلــٍة وفائــدة. وبينما 
اعتدنــا أنــا وروث أن نــــتلكم ونســمع، فــإن حــدي ســيف لكمــة اهلل اكنــا يعمــالن فينــا يف 

وقــت واحــد. )انظــر عربانيــني 12:4(
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و أخــراً، عـــندما نعلــن اإلعــالن نفســه معــاً، وبانســجام ونفــٍس واحــدة، فــإن قــوة 
ٍء  يِّ َشْ

َ
ْرِض ِف أ

َ
ــْم َعَ األ ــاِن ِمْنُك َن

ْ
ــَق اث َف ــوع: »إِِن اتَّ ــول يس ــل. يق ــة تتدخ اهلل املعجزي

ــَماَواِت.« ) مــى 19:18( ِي ِف السَّ
َّ

ِب ال
َ
ــِل أ ــْن قَِب ــا ِم ُهَم

َ
ــوُن ل ــُه يَُك إِنَّ

َ
ِــِه ف َبان

ُ
َيْطل

هنــاك قــوة هائلــة يف اإلعــالن اذلي ينطــق بــه مؤمــن واحــد، إال أن َّ القــوة تتضاعــف 
بمــا اليُقــاس عندمــا ينطــق باإلعــالن شــخصان أو أكــر بنفــس واحدة.

ــالن  ــق باإلع ــا أن تنط ــم فيه ــن املالئ ــون م ــات اليك ــاالت وأوق ــناك ح ــن ه لك
ــات  ــموعة. فاللكم ــر مس ــة غ ــك بطريق ــه يف ذهن ــو أن تعلن ــل ه ــع! وابلدي ــوت مرتف بص

ــرويح. ــم ال ــار يف العال ــر جب ــا تأث ــون هل ــن أن يك ــموعة يمك ــر املس غ

ــي  ــب واال تهامــات ال وربمــا هــذه الطريقــة يه األكــر فعايلــًة يف مقاومــة األاكذي
يبثُّهــا الشـــيطان يف أذهاننــا. اذلهــن هــو امليــدان الرئيــي لــل هــذه الــرااعت. وعندمــا 
تتجــاوب أذهاننــا بفعايلــة مــع اللكمــة الــي تُعلَــن داخليــاً، ال يعــود هنــاك مــاكن ألفــاكر 

العــدو ووساوســه.

ــدس. و إال  ــروح الق ــتمر ىلع ال ــكال املس ــرص ىلع االت ــا أن حن ــه، علين ــذا لك يف ه
ــه اهلل  ــل في ــارغ جنع ــام« ف ــردَّ »نظ ــادئ إيل جم ــذه املب ــيحول ه ــدي س ــن اجلس ــإنَّ اذله ف
جمــردَّ »آلــة بيــع ســماوية«، نضــــع فيهــا اإلعــالن املناســب لــي حنصــل ىلع ســلعٍة خنتارها 

لشــبعنا اجلســدي! وواضــح أن هــذه صــورة هزيلــة لعالقــة مؤمــن بالــرب!

ربمــا تكــون هنــاك فجــوة كبــرة بــني الكيفيــة الــي نــرى أنفســنا عليهــا وبــني 
ــروح  ــده، لكــن ال ــدرك مــا اذلي نري ــروح القــدس. ربمــا ن ــا ال ــا عليه تلــك الــي يران
القــدس يــرى مــا حنتاجــه. هــو وحـــده الــــذي نســتطيع أن نثــق بــه لــي يقــود لك واحــد 
ــة،  ــذه الطريق ــا. به ــا ومســتوى إيمانن ــق ىلع حاتلن ــب اذلي ينطب ــالن املناس ــا إىل اإلع من

ــا. ــده يف حياتن ــق مقاص ــتطيع اهلل أن حيق يس

ــض  ــي بع ــا ي ــم فيم ــدم لك ــب أن أق ــن املناس ــه م ــعر أن ــه، أش ــذا اتلنبي ــع ه وم
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ــا وروث أن نعلنهــا معــاً يف األحــوال  ــا أن ــات الــي اعتدن األنمــاط فقــط بلعــض اإلعالن
ــالن  ــات اإلع ــل لكم ــاول أن جنع ــن، حن ــدر املمك ــا. وبالق ــبة هل ــا مناس ــد أنه ــي جن ال
ــر  ــتخدام ضم ــص باس ــودة يف انل ــاب املوج ــة اخلط ل صيغ ــَوّ ــأن حن ــك ب ــخصية، وذل ش
املتلكــم » أنــا، حنــن، نلــا، ... وهكــذا«، باالضافــة إىل مــا يتبــع ذلــك مــن تعديــالت لغويــة.

ــم  ــاه تبــدأ بمقاطــع كتابيــة تتعلــق مبــارشًة بموضــوع هــذا الكتــاب، ث القائمــة أدن
ــة بعــد لك إعــالن. ــاك بعــض املالحظــات اتلوضيحي ــة. وهن تنتقــل إىل موضــواعت اعم

1( كنتيجة لرفع صالة التحرير من اللعنة. ) انظر الفصل السابع عشر (

املســيح افـــتدانا مــن اللعنــة مــن خــالل ذبيحتــه الكفاريــة ىلع الصليب. أنــا انتقلت 
مــن اللعنــة إىل بركــة إبراهيــم، اذلي باركــه اهلل يف لك شــئ. ) انظــر غالطيــة 14-13:3 (

حتــررت زوجــي روث مــن عــدة لعنــات اكنــت يلع حياتهــا، لكنهــا خاضــت معركــة 
طويلـــة حــى رأت ذلــك اتلحريــر بطريقــة ملموســة. ذللــك، صــار هلــذا اإلعــالن بــاذلات 
أهميــة خاصــة بالنســبة نلــا. كنــا نــردده عـــدة مــرات لك يــوم. وخــآلل الســنوات اثلــالث 
الــي ســبقت تأيلــف هــذا الكـــتاب، رددنــاه مئــات املــرات. يف لك مـــرة، كنا نبتعــد خطوًة 

أخــرى عــن تأثــرات اللعنــات وندخــل إيل مراثنــا مــن الربكــة.

2( عــــندما نكتشـــف وجــــود قوى سلبية موجهة ضدنا، سواء من خدام الشيطان 
أو بســبب كلمــات نفســانية ينطــق هبــا مؤمنــون. )انظــر الفصــول 14،13،12( 

لك آلــٍة صــَوّرت ضــدي ال تنجح، ولك لســاٍن يقــوم يلعَّ يف القضاء ) ادلينونة ( أحكــــم 
علـــــيه اآلن. هــذا هــو مــرايث أنــا عبــد الــرب، وبــَرّي من عنــده. )انظــر إشــعياء 17:54 (

ــأن  ــا ب ــني هن ــنا مطابل ــالن. أوالً لس ــذا اإلع ــوص ه ــان خبص ــان هامت ــناك نقطت ه
ــلطان  ــا اهلل الس ــد أعطان ــا. لق ــم ضدن ــاٍن يتلك ــم ىلع لك لس ــن و حيكـ ــأل اهلل أن يدي نس

ــلطان. ــارس الس ــا أن نم ــع من ــو يتوق ــنا، وه ــك بأنفس ــل ذل نلعم



203

إعالنات من أجل انتصار متواصل

ــا  ــاًء ىلع برن ــا ال نتــرف بن ــا باســتخدام هــذا الســلطان يعتمــد ىلع أنن ، حقن
ً
ــا ثاني

عطـــي نلــا بنـــاًء ىلع إيماننــا. وواضــح أن هــذا ناتــج عــن 
ُ
اذلايت، بــل ألن بـــرَّ اهلل قــد أ

ــة  ــد املبادل ــربه. ففوائ ــربر ب ــي نت ــا ل ــة خبطيتن ــوع خطي ــا يس ــار فيه ــي ص ــة ال املبادل
ــا.  ــا أن ال نفككه ــة، وعلين مرتابط

لكـــن اهلل يطلــب منــا أكــر مــن رفــض و إدانــة اللكمــات الرشيــرة املوجهــة ضدنــا. 
ــا أن  ــم يتوقــع من ــا. ث ــا أن نغفــر ألوئلــك اذلي يســيئون إيلن ــك، يطلــب اهلل من فبعــد ذل

ننتقــل مــن الســليب إىل اإلجيــايب، حيــث نقابــل اللعنــة بالربكــة.

مباركــة اذليــن يلعنوننــا ال ختتلــف عــن الغفــران لذليــن يســيئون إيلنــا، فكالهمــا 
قــرار يعتمــد ىلع طاعــة لكمــة اهلل، ال ىلع املشــاعر. وهــذه عبــارة مناســبة تصلــح إلعــالن 

قــرار الغفــران واملباركــة ىلع حــًدّ ســواء:

"يارب، أنا أسامح كل من تكلم بالشر ضدي، وأباركهم بامسك".

إذاً هـــناك ثـــــالث خطــوات متتايلــة للتجــاوب مــع أوئلــك اذليــن يلعنوننــا: أوال، 
ــا،  ــا. ثاثلً ــر للشــخص اذلي نطــق به ، نغف

ً
ــا ــة. ثاني حنكــم ىلع اللســان اذلي نطــق باللعن

ــة  ــه ظلم ــدد أي ــتطيع أن نب ــالث، نس ــوات اثل ــذه اخلط ــه. وبه ــن اهلل أن يبارك ــب م نطل
ــا. ــة علين ــه اللعن ــيطاين جتلب ــة أو ثقــل ش روحي

3( عندمــا تالحقنــا مــن املاضي ضغوط اخلطية والشــعور بالذنب وعــدم القيمة.

أنــا يف املســيح، ذللــك أنــا خليقــة جديــدة. مجيــع األشــياء العتيقــة مضــت، ولك يْش يف 
حيــايت صــار جديــداً. ولك يشء هــو مــن اهلل. ) انظــر 2كورنثــوس5: 17- 18 ( 

لقــد قبــل اهلل املســؤويلة الاكملــة عــن خليقتــه اجلديــدة. فالــل مــن اهلل. لــم ينتقــل 
إيلنــا شــئ يف اخلليقــة العتيقــة الــي فســدت وتشــوَّهت.

ــل  ــاج إىل اتلأم ــا، حنت ــة علين ــه القديم ــب حبقوق ــايض أن يطال ــاول امل ــا حي وعندم
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ــا 5:21 ــا يف رؤي ــا يوحن ــا نل ــي يقدمه ــورة ال بالص

ــإِنَّ 
َ
ُتــْب: ف

ْ
: »اك ــاَل ِلَ

َ
ٍء َجِديــًدا!«. َوق ْصَنــُع ُكَّ َشْ

َ
نـَـا أ

َ
َعْرِش:»َهــا أ

ْ
َالـِـُس َعَ ال

ْ
ــاَل ال

َ
»َوق

ِميَنــٌة.«
َ
ــٌة وَأ

َ
ــَواَل َصاِدق

ْ
ق
َ
هــِذهِ األ

ــه. هــذا  هــــذه لكمــات اجلالــس ىلع العــرش ، اذلي خيضــع هل الكــون لكــه ومــا في
ــداً. ــئ جدي ــع لك ش ــه يصن ــد أن ــه يؤك ــا. إن ــل حياتن ــمل لك تفاصي يش

ويبــدو أن يوحنــا تســاءل يف داخلــه، إن اكن هــذا الــكالم مبالغــاً فيــه، حــى مــع أن 
ِميَنــٌة.« وكأنــه 

َ
ــٌة وَأ

َ
ــَواَل َصاِدق

ْ
ق
َ
ــإِنَّ هــِذهِ األ

َ
ُتــْب: ف

ْ
اهلل هــو قائلــه! لكــن الــرب يؤكــد هل: »اك

يقــول :»نعــم يــا يوحنــا، تســتطيع أن تؤكــد لشــعيب أنــي أفعــل مــا أقــوهل تمــاًم.«

4( عندما هتامجنا ظلمات اليأس وهواجس املوت.

.« )مزمور 17:118( ْعَماِل الرَّبِّ
َ
ُث بِأ َحدِّ

ُ
ْحَيا وَأ

َ
ُموُت بَْل أ

َ
»الَ أ

وبالطـــبع، ال يعنـــي ذلــك« أنــا لــن أمــوت!« بــل يعــي »لــن أمــوت قبــل الوقــت اذلي 
ــأن يقتلــي.« إن إعــالن هــذه اللكمــات بإيمــان و  ــاره يل اهلل؛ لــن أســمح للشــيطان ب خيت
إدراك، يمكـــن أن حيـــرر أوئلــك اذليــن يهامجهــم روح املــوت وأن حيميهــم. كمــا يمكــن 
ــَرّض انلــاس أنفســهم بواســطته إىل روح املــوت.  اســتخدامها إلبطــال لك كالم ســليب يع

)انظــر الفصــل احلــادي عــرش للتعــرف ىلع أمثلــة ذلــك.(

5( عندما هتاجم أجسامنا الضعفات واألمراض

ــن  ــوت ع ــي أم ــب ل ــبة الصلي ــده ىلع خش ــاي يف جس ــل خطاي ــه مح ــوع نفس    يس
ــرس24:2(  ــر 1بط ــوع. )انظ ــراح يس ــبب ج ــفيت بس ــا ش ــرب. أن ــا لل ــا و أحي اخلطاي

وقـــد صغــُت اإلعــالن اخلــاص اتلايل أيضــاً من جمموعــة مــن احلقائق بنيتهــا ىلع عدة 
مقاطــع كتابيــة خمتلفــة. وقــد اكن عونــاً لكثر مــن املؤمنــني يف أماكــن كثرة مــن العالم.



205

إعالنات من أجل انتصار متواصل

س بــدم يســوع. أعضــاء  ــر وتقــدَّ جســدي هــو هيــل للــروح القــدس؛ افتـُـدي و تطهَّ
جســـدي أدوات للــرب قدمتهــا هلل وخلدمتــه. المــاكن إلبليــس يف حيايت، وال قــوة هل ضدي، 

. لك شــئ ُحِســَم وتــمَّ بــدم يســوع. والحقــوق هل يلعَّ

أنــا أغلــب الشــيطان بــدم احلمــل وبكلمــة شــهاديت، وال أحــب حيــايت حــى املــوت 
جســدي للــرب والــرب جلســدي.

)مبنيــة ىلع 1كورنثــوس19:6؛ أفســس7:1؛ 1يوحنــا 7:1؛ عربانيــني12:13؛ روميــة 13:6؛ 
33:8-34؛ رؤيــا 11:12 ؛ 1كورنثــوس 13:6.( 

ويتســاءل أحدهــم، هــل من األمانــة و الصــدق أن أعلن إعالنــاٍت كهذه، وأنــا أرى يف 
جســدي أدلــة ملموســة يلع وجــود املــرض، أو عندمــا أشــعر يف نفــي بضغوطــات اخلطية؟ 
ــر إىل  ــت تنظ ــإْن كن ــر. ف ــا إىل األم ــر به ــي تنظ ــة ال ــى الكيفي ــة علــ ــتمد اإلجاب وتعــ
نفســك مــن خــالل حالــــــتك الطبيعيــة، فليــس مــن الصــدق أن تعلــن ذلــك اإلعــالن. 
أّمــا إن كنــت تنظــر إىل نفســك كمــا يــراك اهلل يف املســيح، فلــك احلــق بــأن تعلــن ذلــك.

عــــندما نــــتوب عــن خطايانــا ونســلَّم حياتنــا للمســيح ال يعــود اهلل ينظــر إيلنا كما 
حنــن يف حاتلـــنا الطبيعيــة، لكنــه ينظــر إيلنــا مــن خــالل املبادلة الــي تمــت ىلع الصليب.  

إنــه يرانــا مربَّريــن مــن انلاحيــة الروحيــة، و اكملــني أصحــاء مــن انلاحيــة اجلســدية .

ويف لكمــة اهلل املكتوبــة، هنــاك مالحظــة هامــة تتعلــق بالشــفاء، ويه أن الشــفاء اذلي 
صـــار نلــا بذبيحــة املســيح لــم يــأت احلديــث عنــه وال مــرًة واحــدًة بصيغــة املســتقبل. يف 
إشــعياء 5:53، املكتــوب قبــل أكــر مــن 700اعم قبــل موت املســيح، تأيت اإلشــارة إىل الشــفاء 
باعتبــاره حقيقــة واقعــة: »َوِبـُـرُبِهِ )جراحــه( ُشــِفيَنا.« وكذلــك يف العهد اجلديــد، يف 1بطرس 
اً صيغــة اخلطــاب،  24:2 اتلــــي ُذكــرت أعــاله، يقتبــس الرســول مــن إشــعياء 5:53 مغــَرّ
تـِـِه )اجلــراح انلاجتــة عــن اجلــدل ( ُشــِفيُتْم.« َ لكنــه يؤكــد ىلع صيغــة املــايض بقــوهل »ِبَلْ

ــا  ــيح، فإنن ــا يف املس ــوهل اهلل عن ــا يق ــع م ــنا م ــن أنفس ــوهل ع ــا نق ــق م ــا يتواف عندم
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نفتــح ابلاب أمامـــه يلجعــل حياتـــنا تنطــــبق، باالختبار العملـــي، ىلع كالمــه. لكن إن 
ــا  ــا نكــون حمصوريــن يف ســجن حاتلن ــم نقــدم اإلعــالن املناســـب عــن أنفســنا فإنن ل
ة،  الطبيعيــة، ونكــون بذلــك قــد أغلقنــا ىلع أنفســنا بعيداًعــن نعمــة اهلل الفائقــة املغــَرّ

ــان. ــل إال باإليم ــي ال تعم ال

ثــــم قــد يســأل أحدهــم: مــاذا عــن شــخٍص يقــول ويعمــل لك األشــياء الصحيحــة، 
لكــن انلتائــج املوعــودة ال تــأيت؟! واجلــواب يف لكمــات مــوىس يف تثنيــة 29:29.

يَعِة.« ِ
بَِد، نِلَْعَمَل ِبَِميِع َكَِماِت هِذهِ الشَّ

َ
 األ

َ
َا َوِلَنِيَنا إىِل

َ
َناُت نل

َ
ُمْعل

ْ
ائُِر لِلرَّبِّ إِلِهَنا، َوال َ »الرَّ

ــود  ــودة يع ــرباكت املوع ــن ال ــزء م ــون ىلع ج ــني ال حيصل ــض املؤمن ــبب يف أن بع الس
اغلــــباً إىل فئــة »الرسائــر« ال طائــل مــن حماولــة انــزتاع األرسار اإلهليــة الــي رأى اهلل أن 
اليعلنهــا! كمــا اليليــق بنــا أن حنــاول ذلــك. فــإن َمنَــَع اهلل بعــض األجابــات، يبــَق األهــم 

دائمــاً أن نثــق ال أن نفهــم.

ــا بمســؤويلتنا كشــعب اهلل، ويه أن نؤمــن وأن  ــا تذكرن ــم إن لكمـــات موســـى هن ث
نعلــن وأن نعمـــل جبميــع تلــك األشــياء الــي أعلنهــا نلــا يف لكمتــه. ويلع رأس هذ األشــياء 
مــا وفــره نلــا اهلل مــن خــالل ذبيحــة يســوع الكفاريــة ىلع الصليــب. علينــا أن ال نســمح 

الهتمامنــا برسائــر اهلل أن تطــى ىلع إيماننــا وطاعتنــا ملعلناتــه.

6(  عندمــا يهاجــم الشــيطان ميدانــً مــن مياديــن املســؤولية الــي أوكلنــا اهلل 
عليهــا: البيــت، العائلــة، العمــل، الدراســة، اخلدمــة، إخل ... 

نة بأقفال من حديد وحناس، وراحي أني منتر بالرب لك أيام حيايت. أبوابــي حمصَّ

ليــس مثــل اهلل، يركــب الســماء يف معونــي و الغمــام يف عظمتــه. اإلهل القديــم األزيل 
ملجــأي وأذرعــه األبديــة حتملــي.

هلْكُه"! )انظر تثنية 27-25:33(
َ
يطرد العدو من أمايم ويقول يل: "أ
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ــايع،  ــا ادلف ــل نظامن ــا تمث ــوم. فأبوابن ــاع إىل اهلج ــن ادلف ــل م ــالن، ننتق ــذا اإلع به
وقــد وعــد اهلل أنهــا ســتكون قويــة تلصــدَّ هجــوم العــدو. ثــم هنــاك صــورة رائعــة إلهل 
الســموات وهــو يتدخــل بصــورة معجزيــة ألجلنــا: »يركــب الســماء يف معونــي.« اإلعــالن 

اذلي ننطــق بــه هــو إحــدى الطــرق الــي نســتحثُّ فيهــا تدخــل اهلل.

وأخــراً هنــاك تــــأكيد يلع هزيمــة العــدو: »يطــرد العــدو مــن أمــايم.« لكــن اهلل 
ــا:  ــل واحــد من ــك يقــول ل ــا يف هــذه املرحلــة األخــرة، ذلل ــأن نقــوم بدورن ــا بــ يطابلن

ــك. ــة ذلل ــة الالزم ــلحة الروحي ــا األس ــدَّ اهلل نل ــد أع «! وق ــدوَّ ــك الع هل
َ
»أ

ــدرك أن الذهــن هــو ميــدان املعركــة الــذي تتصــارع فيــه أكاذيــب  7( عندمــا نــ
ــة اهلل. ــق كلم ــع ح ــيطان م الش

أســلحة حماربتـــي ليســت جســدية، بــل قــادرة بــا هلل ىلع هــدم احلصــون الــي بناهــا 
خضــع لك أفــاكري لطاعــة املســيح. مــن أعظــم أســلحي اجلبارة: 

ُ
الشـــيطان يف ذهــي. أنــا أ

اإلعــالن و احلمــد والتســبيح.  )انظــر 2كورنثــوس 5-3:10( 

مــن املهــم أن نتذكــر أنَّ أعداءنــا يف حيــاة اإليمــان ليســوا من البــرش، بل هــم القوات 
الروحيــة الرشيــرة القادمــة إيلنــا مــن مملكــة الشــيطان. يوضح بولــس ذلك يف أفســس 12:6

ــالَِطِي، َمــَع ُوالَةِ  َؤَســاءِ، َمــَع السَّ ــٍم، بَــْل َمــَع الرُّ ْ يَْســْت َمــَع َدٍم َولَ
َ
ــإِنَّ ُمَصارََعَتَنــا ل

َ
»ف

ــَماوِيَّاِت.« ــِة ِف السَّ وِحيَّ ِّ الرُّ ْجَنــاِد الــشَّ
َ
ْهــِر، َمــَع أ َمــِة هــَذا ادلَّ

ْ
ــِم َعَ ُظل

َ
َعال

ْ
ال

ويف هــذه احلــرب الغـــربية الــي داعنــا إيلهــا اهلل، ختتلــف املعايــر و املفاييــس عــن 
ــم احلــواس. فباملقاييــس الروحيــة، الغفــران أقــوى مــن  تلــك الــي نســتخدمها فـــي اعل
ــة  ــام؛ املحب ــن االته ــوي م ــدح أق ــر؛ امل ــن اتلذم ــوي م ــكر أق ــظ؛ الش ــاض و الغي االمتع

أقــوي مــن الكــره.

وبنــاًء ىلع هــذه املفارقــة، إيلــك عزيــزي القــارئ إعالنــني مــن شــأنهما أن يطلقــا 
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ــا. ــه، عندمــا تفشــل لك حماوالتن ــوة اهلل وإماكنيات ق

8( عندما نواجه مهمًة أكرب جدًا مما نستطيع 

يِن.« )فيليب 13:4( ِي ُيَقوِّ
َّ

َمِسيِح ال
ْ
ٍء ِف ال ْسَتِطيُع ُكَّ َشْ

َ
»أ

9( عندما ختور قواي أو أشعر أهنا ال تكفي.

تكفينـــي نعمــة اهلل، ألن قـــوة اهلل تظهــر بكماهلــا يف ضعــي. ذللــك عندمــا أكــون 
ضعيفــاً، حينئــٍذ أنــا قــوي. )انظــر 2كورنثــوس 10-9:12 ( 

وأخــراً هــذان إعالنــان يغطــي لك منهمــا احتياجــاٍت هامــٍة تنشــأ بــني وقــٍت وآخــر 
يف حيــاة لك واحــد منــا.

10( عند ممارسة اإلميان خبصوص االحتياجات املادية.

واهلل قــادر أن يزيــدين ويفيــض يف حيــايت بــكل نعمــة، فأكــون مكتفيــاً لك حــني يف 
لك شــئ،   ألفيــض يف لك عمــل صالــح. ) انظــر 2كورنثــوس 8:9 (

ــاء.  ــرَّد اكتف ــاً ال جم ــاداً وفيض ــاره ازدي ــا باعتب ــن هن ــعبه يُعلَ ــة اهلل لش ــتوى نعم مس
اعتدنــا أنــا وروث أن نعلــن هـــذا باســـتمرار باعتبــاره أساســاً لســَدّ االحتياجــات املاديــة 

ــس.« ــك برن ملؤسســة »خدمــات ديري

11( عندما يهامجنا اخلوف.

ــة  ــة والفطن ــوة و املحب ــل روح الق ــل، ب ــوف أو روح الفش ــي روح اخل ــم يعط اهلل ل
ــاوس 7:1 ( ــر 2تيموث ــس. ) انظ ــط انلف وضب

باســم الــرب يســوع أعلــن خضــويع للــرب وأقــاوم روح اخلــوف والفشــل فيهــرب 
مــي. )انظــر يعقــوب 7:4(
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هــذه أمثلــة قليلــة فقــط، فــال حــدَّ لعــدد اإلعالنــات الكتابيــة الــي يمكــن اللجوء 
إيلهــا. ىلع لك واحــد منـــا أن يعتمــد ىلع الــروح القــدس لــي يقــوده إىل تلــك اإلعالنــات 

الــي تناســب ظروفــه اخلاصــة.

ولعمليـــة اختيــار اإلعالنـــات املناســبة املبنيــة ىلع لكمــة اهلل، هنــاك نتيجــة مهمــة، 
يه أن نقـــبل ونطـــبَّق لكمــة اهلل عمليــاً، غــر مكتفــني بالقــراءة العابــرة املجــرَّدة. لكننــا 
ــا  ــروح القــدس أن يقودن ــك بثــالث مراحــل مهمــة جــداً: أوالً نطلــب مــن ال ــق ذل نطب
، نثبــت هــذه املقاطــع بشــل راســخ يف أذهاننــا. 

ً
إىل املقاطــع الكتابيــة املالئمــة نلــا. ثانيــا

ــاج إىل  ــي حتت ــة ال ــا املختلف ــوايح حياتن ــا يف ن ــق قوته ــا نطل ــا، فإنن ــا نعلنه ، عندم
ً
ثاثلــا

تلــك القــوة.

ربمــا تكــون أنــت واحــداً مــن مؤمنــني كثريــن يشــعرون ايلــوم حباجتهــم إىل أخــذ 
»ســيف الــروح« - وقد أرشنــا إيله يف الفصــل اثلامن عرش- لكنــك ال تعرف طريقًة بســيطة 
عمليــة تلنفيــذ ذلــك. إن كنت كذلــك، فأقرتح عليــك أن تبدأ باســتخدام هــذه اإلعالنات 
ــت! ــد جنح ــك: لق ــول ل ــخصية، ونق ــا الش ــناها يف حياتن ــد مارس ــارة. لق ــة املخت الكتابي

لكــن اســمح يل أن أضيــف لكمــة حتذيــر أخــرة! ال تضــع إيمانــك يف إعالنــك أو يف 
أيــة وســيلة أو إجــراء!  إيماننــا هــو يف اهلل وحــده - ال يف شــخص آخــر وال يف شــئ دون اهلل. 

الة للتعبر عن اإليمان اذلي نلا يف اهلل. إن إعالننا اليتعدي كونه طريقة فعَّ

    واآلن، وقــد ثبَّـــتَّ وجهــك حنــو أرض مواعيــد اهلل، اقبــل هــذا التشــجيع اذلي قبله 
ات: ــرَّ ــوع ثالث م يش

ْع.«   ْد َوتََشجَّ                                    »تََشدَّ
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إن موضـــوع الــرباكت واللعنــات موضــوٌع مركــزي يف لك تعامــالت اهلل مــع البــرش ويمكـــن 
ع أغصانهــا يف لك اجتــاه. ادلراســة انلظاميــة هلــذا املوضوع،  مقارنتـــــه جبــذع شــجرة كبــرة تتفــرَّ

تثــر أســئلة عمليــة هامــة حــول مســائل أخــري تتعلــق حبــق لكمــة اهلل.

يف هذا القسم سنعالج سؤالني من تلك األسئلة:

1(  هــل مـــن املمكــن يف هــذا ادلهــر احلــارض أن يتحقــق اتلحريــر - باإليمــان - مــن لك 
اللعنــات اتلـــي جلبتهــا اخلطيــة ىلع اجلنــس البــرشي؟ وإن لــم يكــن ذلــك ممكنــاً، فمــي وكيــف 

يتحقــق ذلــك؟ 

2( فـــي العهــد القديــم عــدة أمثلــة عــن خــداٍم هلل أعلنــوا لعنــاٍت ىلع أعــداء اهلل. فكيــف 
علينــا كمؤمنــني أن نتجــاوب عندمــا نُقــاَوم وتُســاء معاملتنــا؟     

تعليقاتٌ ال بدَّ منها



211

الفصل الثاني والعشرون

ــة ىلع اجلنــس  ــا اخلطي ــي جلبته ــرة ال ــج الرشي محــل يســوع ىلع الصليــب لك انلتائ
البــرشي. وهــذه انلتائــج تنقســم إىل فئتــني رئيســيتني: لعنــات أتــت ىلع اإلنســان بســبب 
عِلنــت فيمــا بعــد، تتعلــق بانلامــوس الُمعطــى 

ُ
خطيتــه األوىل يف جنــة عــدن؛ ولعنــات أ

ملــوىس.

َمِســيُح 
ْ
ويشــر بولــس يف غالطيــة 13:3 إىل الفئــة األخــرة، فهــو يقول بشــل حمــدد: »اَل

ْعَنــِة الّنَاُمــوِس.« وقــد ربــط ذلــك حبقيقــة يعلنهــا انلامــوس، ويه أن لك مــن 
َ
َتَدانـَـا ِمــْن ل

ْ
اف

يُعلَّــق ىلع خشــبة يصــر ملعونـًـا بســبب ذلــك. وهكــذا فــإن انلامــوس نفســه اذلي أعلــن 
اللعنــة، فتــح ابلــاب للتحريــر مــن اللعنــة مــن خــالل ذبيحــة املســيح انليابيــة.

ــِة الّنَاُمــوِس« كمــا يــي: اذلل، العقــم  ْعَن
َ
يف الفصــل الرابــع كنــا قــد خلَّصنــا أبعــاد »ل

وعــدم اإلثمــار، األمــراض انلفســية واجلسديـــة، االنهيــار العائــي، الفقــر، اهلزيمــة، الغــم 
وضيــق الصــدر، الفشــل، عــدم رىض اهلل.

ــارة املحــددة يف غالطيــة 13:3، فــإن مــوت املســيح ىلع الصليــب قــد  وحبســب العب
ــج الــي تســبب بهــا كــرس انلامــوس. وال يشــمل  ــر مــن لك هــذه انلتائ ــر نلــا اتلحري وفَّ
كالم بولــس هنــا تلــك اللعنــة األصليــة الــي أعلنهــا اهلل ىلع آدم وحــواء بعــد عصيانهمــا 
وصيتــه يف اجلنــة. هذه اللعنة - حبســب تكـــوين 16:3-19- تنقســم إىل قســمني أساســيني، 

األول تــم توجيهــه إىل حــواء واثلــاين إىل آدم.

اللعنة املوجهة إىل حواء ترتبط بعملها الفريد اكمرأة ويه بدورها تنقسم إىل قسمني:

لعناتٌ مل تــُبَطْل بعد
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1( والدة األطفال ستكون عملية شاقة وقاسية.

ــة  ــا األنثوي ــني رغبته ــه يف تأم ــد علي ــا وتعتم ــلطان زوجه ــرأة لس ــتخضع امل 2( س
ــال. ــاب األطف ــية إلجن األساس

ــا اللعنــة املوجهــة إىل آدم فرتتبــط مبــارشًة باملهمــة األساســية الــي أولكــه اهلل بهــا  أمَّ
يف تكويــن 15:2، ويه أن يعمــل اجلنــة )أي يعتــي بهــا( وحيفظهــا، ويتضمــن ذلــك فِالحــة 

األرض. وتنقســم هــذه اللعنــة إىل ثالثــة أقســام:

ــالل  ــن خ ــج إال م ــون أن األرض ال تنت ــة، فيك ــة الرتب ــر ىلع طبيع ــيطرأ تغي 1(  س
ــاق. ــل الش ــرق والعم الع

2(  يـُـرى هــذا اتلغيــر يف الرتبــة يف شــل انلباتــات الــي تنتجهــا األرض - وخاصــًة يف 
نمــو أنــواع انلباتــات غــر املنتجة اكلشــوك واحلســك.

3(  اإلنســان نفســه ســيكون معرًضــا للفســاد واملــوت، ومصــره أن يعــود إىل الــرتاب 
ــرت ىلع  ــا أثَّ ــت موجهــة آلدم، إال أنه ــة اكن ــه. ومــع أن هــذه اللعن خــذ من

ُ
اذلي أ

حــواء ونســلها لكــه.

ــذا  ــها. وه ــرت ىلع األرض نفس ــذاك أثّ ــا اهلل آن ــي أعلنه ــات ال ــح إًذا أن اللعن واض
يتعلــق أيًضــا باالرتبــاط الوثيــق بــني آدم واألرض، حيــث أن اللكمــة العربيــة الــي تعــي 
 .1 آدم نفســه ُخِلــق مــن تــراب، وأعطــي مســؤويلة احلفــاظ ىلع األرض.

تــراب يه “أدمــا”17

علنــت ىلع احلية، مما جعلهــا ختتلف عــن بقية أعضاء مملكــة احليوان.
ُ
ثــم هنــاك لعنة أ

يف جامعــة 2:1 ويف روميــة 20:8، حالــة األرض وســاكنها، بعــد هــذه اللعنــات، موصوفــة 
باســتخدام لكمــة "باطــل" و"ُبْطــل"، وابُلْطــل هــو اتلفاهــة والعبثيــة.

)17( واألديم يف اللغة العربية هو الراب.
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ْعَنــِة انلَّاُمــوِس«، اذلي يتحــدث عنــه بولــس يف غالطية 13:3، ال يشــمل 
َ
الفــداء مــن »ل

اللعنــات املذكــورة أعــاله، فتلــك نشــأت مــن العصيــان األصــي اذلي ارتكبــه آدم وحــواء 
يف اجلنــة. ويف تلــك املرحلــة، لــم يكــن هنــاك نظــام نامــويس ُمعطــًى مــن اهلل، وباتلــايل 

لــم تكــن هنــاك لعنــة بســبب كــرس انلامــوس.

يقول بولس يف رومية 14-13:5:

ــْم 
َ
ــُب إِْن ل َْس ــَة الَ تُ َِطيَّ نَّ الْ

َ
ــِم. َعَ أ

َ
َعال

ْ
ــُة ِف ال َِطيَّ ــِت الْ ــوِس َكنَ ــىَّ انلَّاُم ــُه َح إِنَّ

َ
»ف

ــْم ُيِْطُئــوا 
َ
ِيــَن ل

َّ
 ُمــوَس، َوذلـِـَك َعَ ال

َ
َمــْوُت ِمــْن آَدَم إىِل

ْ
ــَك ال

َ
ــْد َمل

َ
يَُكــْن نَاُمــوٌس. لِكــْن ق

ي آَدَم«. ــدِّ ــْبِه َتَع َعَ ِش

ــن  ــن اهلل. لك ــوس م ــاك نام ــن هن ــم يك ــوىس، ل ــني آدم وم ــا ب ــرتة م ــالل الف خ
ــة األصليــة ىلع آدم وحــواء، ولك  ــار اللعن ــة حــال - مــن آث ــون - ىلع أي ــوا يعان انلــاس اكن

ــوت. ــخصية، ويه امل ــه الش ــرة خطيت ــع أج ــد اكن يدف واح

ْعِطــَي.« 
ُ
أمــا بدايــة مرحلــة انلامــوس فيشــار إيلهــا يف يوحنــا 17:1: »الّنَاُمــوَس بُِموَســى أ

ــون  ــن يك ــات ىلع لك م ــن اللعن ــة م ــلة طويل ــت سلس ــوىس، أعلن ــوس بم ــاء انلام وبإعط
حتــت انلامـــوس ويفشــل يف حفظه. وهــذه اللعنــات يه املذكــورة أساًســا يف تثنيــة 68-15:28، 
ــيُح  َمِس

ْ
ــة 13:3 »اَل ــس يف غالطي ــول بول ــا يق ــوِس«. فعندم ــِة انلَّاُم ْعَن

َ
ــا »ل ــى مجيًع ويه تس

ــِة الّنَاُمــوِس« فهــو يقصــد هــذه اللعنــات. ْعَن
َ
ــا ِمــْن ل َتَدانَ

ْ
اف

ــداًء  ــر اهلل ف ــل وفَّ ــواء؟ ه ــت ىلع آدم وح علن
ُ
ــي أ ــة ال ــات األصلي ــن اللعن ــاذا ع فم

ــاس؟ ــى أي أس ــك، فع ــا؟ وإن اكن كذل ــذه أيًض هل

ــا  ــد فيهم ــني توحَّ ــني خمتلفت ــم طريقت ــاج أن نفه ــئلة، حنت ــذه األس ــن ه ــة ع لإلجاب
ــن  ــني م ــن اجلانب ــد هذي ــد اجلدي ــور العه ــم. ويص ــاء لفدائه ــك اذلي ج ــع أوئل ــوع م يس

ــني. ــوع املختلفت ــب يس ــلي نس ــالل سلس خ

يف إجنيــل مــى يعــود نســب املســيح إىل إبراهيــم، باعتبــار يســوع هــو “نســل إبراهيم” 
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املوعــود. وهكــذا يتوحــد املســـيح مــع نســل إبراهيــم؛ الشــعب القديــم - إرسائيــل- اذلي 
ــوِس،  ــَت انلَّاُم ْ ــوع ودل »تَ ــة 4:4-5 إن يس ــس يف غالطي ــول بولـ ــوس. يق ــت انلام اكن حت

ــَت انلَّاُمــوِس.« ْ ِيــَن تَ
َّ

ِلَْفَتــِدَي ال

أمــا يف إجنيــل لوقــا، فــإن نســب يســوع يعــود إىل آدم، وهــو بهــذا متوحــد مــع اجلنــس 
البــرشي لكــه اذلي هــو نســل آدم. وخــالل خدمتــه ىلع األرض، اكن يســتخدم لقــب “ابــن 
اإلنســان” لإلشــارة إىل نفســه، أكــر مــن أي لقــٍب آخــر. ويف اللغــة العربيــة، االســم “آدم” 
يعــي “إنســان” أيًضــا. وعليــه فـــإن “ابــن اإلنســان” هــو “ابــن آدم.” وباســتخدامه هــذا 

اللقــب، اكن يســوع يؤكــد توحــده مــع نســل آدم - اجلنــس البــرشي لكــه.

ــة  ــم تقــدم الفــداء مــن اللعن وهكــذا فــإن ذبيحــة يســوع انليابيــة ىلع الصليــب، ل
انلاشــئة عــن انلامــوس املكســور فحســـب، لكنهــا وفَّــرت أيًضــا اتلحريــر مــن لك انلتائج 
الرشيــرة الــي جلبتهــا خطيــة آدم ىلع مجيــع نســله - ســواء اكنــوا حتــت انلامــوس أم لــم 

يكونــوا.

ــا مــن خــالل لقبــني يطلقهمــا بولــس ىلع يســوع يف 1كورنثــوس 15.  ــك أيًض ويظهــر ذل
ــان  ــا لقب ــي«. وهم ِ ــاُن الّثَان َس

ْ
ــدد 47 »اإِلن ــُي«، ويف الع ِخ

َ
ــوه »آَدُم األ ــدد 45 يدع ــي الع ف

ــه. ــوع وقيامت ــوت يس ــوايل بم ــان ىلع اتل يرتبط

ِخــُي«. فقــد محــل ىلع نفســه لك انلتائــج 
َ
مــات يســوع ىلع الصليــب باعتبــاره »آَدُم األ

ــك  ــي ىلع تل ــات قُ ــا م ــا. فعندم ــة لكه ــة آدم ىلع البرشي ــا معصي ــي جلبته ــرة ال الرشي
بِعــدْت إىل األبــد.

ُ
انلتائــج، وعندمــا ُدفــن أ

َســاُن الّثَانـِـي«.  
ْ
ثــم يف ايلــوم اثلالــث، قــام يســوع ثانيــًة مــن األمــوات باعتبــاره »اإِلن

وهكــذا صــار رأس الشــعب اجلديــد لكــه؛ شــعب عمانوئيل؛ شــعب اهلل - اإلنســان؛ شــعٌب 
تندمــج فيــه الطبيعــة اإلهليــة بالطبيعــة البرشيــة خليقــًة جديــدًة!

لك اذلي يتوحــدون مــع يســوع يف موتــه ودفنــه وقيامتــه، يصبحــون أعضــاء يف هــذا 
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الشــعب. يقــول الرســول يف 1بطــرس 4-3:1:

ْمَواِت، لِِمــيَاٍث الَ َيْفَن ....«
َ
َمِســيِح ِمَن األ

ْ
، بِِقَياَمِة يَُســوَع ال انَِيــًة لِرََجــاٍء يَحٍّ

َ
».... اهللُ .... ث

ــوع.   ــوت يس ــالل م ــن خ ــة م ــن اللعن ــداء م ــالن للف ــان متاكم ــاك جانب إًذا، هنـ
ــع  ــه مجي ــوع ىلع نفس ــل يس ــوس، مح ــت انلام ــود حت ــم املولـ ــل إبراهي ــن نس ــاره م فباعتب
ــل  ــر، مح ــاره آدم األخ ــة 15:28-56. وباعتب ــة يف تثني ص ــور امللخَّ ــوس املكس ــات انلام لعن
علنــت ىلع آدم وحــواء بســبب عصيانهمــا األصــي. وقــد 

ُ
أيًضــا ىلع نفســه اللعنــات اتلـــي أ

ــك يف أشــاكل غــر  ــا، إذ ظهــر ذل ــراب األرض ونباته ــات شــملت ت ــا أن تلــك اللعن ذكرن
ــك. ــوك واحلس ــات اكلش ــن انلب ــرة م مثم

ــوع  ــف أن يس ــا كي ــف نل ــة يلكش ــة مجيل ــة رمزي ــد لغ ــد اجلدي ــتخدم العه ويس
ــة األرض.   ــا لعن ــل محــل أيًض ــة ىلع آدم وحــواء، ب ــات املجلوب ــم يقتــر ىلع محــل اللعن ل
ــام  ــوع أم ــس يس ــه بيالط ــرج في ــهد اذلي أخ ــول املش ــا الرس ــجل نل ــا 5:19، يس يف يوحن

ــه. ــتكني علي املش

ــْم  ُه
َ
ــاَل ل ــواِن. َفَق رُْج

ُ
ــْوَب األ

َ
ــْوِك َوث ــَل الشَّ ــٌل إِْكِي ــَو َحاِم ــا َوُه ــوُع َخارًِج ــَرَج يَُس َخ

َ
»ف

ــاُن!"«. َس
ْ
ــَوَذا اإِلن بِيالَُطُس:"ُه

َســاُن« تؤكــد هنــا ىلع يســوع كنســِل آدم - وهــو فريــد يف كمــاهل، لكنــه 
ْ
ولكمــة »اإِلن

ــل بلــاس يســوع اللعنــة الــي  يمثــل أيًضــا اجلنــَس البــرشيَّ لكَّــه. ويف الوقــت نفســه، مثَّ
جلبهــا آدم ىلع األرض؛ فاتلــاج ىلع رأســه يمثــل لعنــة الشــوك، واثلــوب األرجــواين يمثــل 
لعنــة احلســك. حيــث أن احلســك أو العوســج، هــو نبــات شــائك هل أزهــاٌر أرجوانيــة اللون. 

ــرب يف وقــت واحــد، يعلــن يســوع باعتبــاره “آدم األخــر”  هــذا املشــهد البســيط واملعِّ
ــت ىلع  ــي حلَّ ــة ال ــة إىل اللعن ــواء باإلضاف ــت ىلع آدم وح ــي حلَّ ــة اتلـ ــل اللعنـ اذلي مح

ــا. ــبب خطيتهم األرض بس



216

الربكة أو اللعنة

فكيفمــا نظرنــا، جنــد أن الفــداء اذلي تــمَّ بمــوت يســوع هــو فــداء تــام. إنــه يشــمل 
لك لعنــٍة أصابــت البــرش يف أي وقــت: اللعنــة املعلنــة ىلع آدم وحــواء بســبب عصيانهمــا 
وصيــة اهلل؛ اللعنــة الــي جلبهــا عصيانهمــا ىلع األرض؛ ولك اللعنــات املتعلِّقــة بنامــوس 

مــوىس.

ــة  ــن اللعن ــل م ــداء الاكم ــد أن الف ــدس، جن ــاب املق ــفار الكت ــة أس ــة دراس وبمتابع
ــذا  ــا اآلن يف ه م نل ــدَّ ــوس” ُمق ــة انلام ــن “لعن ــداء م ــة. الف ــل متتايل ــيتحقق يف مراح س
ادلهــر، ويمكــن احلصــول عليــه باإليمــان. أمــا اإلظهــار الاكمــل هلــذا الفــداء، فيكتمــل 
بمــيء املســيح. يف ذلــك الوقــت، مجيــع اذليــن خيطفــون ملالقاتــه ســيتحررون إىل األبــد 

مــن اللعنــة اآلدميــة.

يف فيلــيب 20:3-21، يصــف بولــس نــوع اتلغيــر اذلي ســيحدث حينئــٍذ يف جســد لك 
مؤمــن مفــدي:

ًصــا 
ِّ
ــُر خُمَل ــا نَنَْتِظ يًْض

َ
ــا أ ــِت ِمْنَه

َّ
ــَماَواِت، ال ــُن ِهَ ِف السَّ ْ ــَيَتَنا )جنســيتنا( نَ ــإِنَّ ِس

َ
»ف

ــوَن َعَ ُصــوَرةِ َجَســِد 
ُ
َ َجَســِد تََواُضِعَنــا ِلَك ْ

ُ َشــك ِي َســُيَغيِّ
َّ

َمِســيُح، ال
ْ
ُهــَو الــرَّبُّ يَُســوُع ال

ٍء.« ْن ُيِْضــَع نِلَْفِســِه ُكَّ َشْ
َ
ــِدهِ، ِبََســِب َعَمــِل اْســتَِطاَعتِِه أ َمْ

يقــارن بولــس هنــا بــني نوعــني للجســد: “جســد تواضعنــا” و“جســد جمد املســيح.” 
فاللعنــة املوضوعــة ىلع آدم حبســته هــو ونســله يف جســد وضيــع )ال “متواضــع” باملعــى 

ــر لك واحــد منــا باســتمرار بطبيعتــه الســاقطة. األصــح(، األمــر اذلي يذكِّ

ــه  ــد يف بقائ ــاد، ويعتم ــًة للفس ــد عرض ــذا اجلس ــون ه ــوالدة، يك ــة ال ــذ حلظ ومن
ــا -  ــو مؤقتً ــى - ول ــي نن ــى ل ــد نس ــة. ق ــل اخلارجي ــن العوامـ ــر م ــه ىلع الكث وصحت
ــنجد  ــا س ــا حتًم ــة. لكنن ــع املتنوع ــة واملت ــالل الرفاهي ــن خ ــك م ــة وذل ــا املوروث ضعفاتن

ــع. ــدنا الوضي ــات جس ــام حمدودي ــه أم ــا لوج ــأًة وجًه ــنا فج أنفس

قــد نرتـــدي أثمــن املـــالبس وأكرهــا أناقــة، لكــن مــا أن ينشــط جســدنا قليــاًل، 
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حــى تذكرنــا راحئــة العــرق بأننــا حمبوســون يف جســد وضيــع. أو قــد نمــأل بطوننــا بأفضــل 
وأثمــن الطعــام والــرشاب، وخــالل ســااعت نضطــر تلفريــغ أمعائنــا ومثانتنــا - فــال جمــال 

للعجرفــة واتلبــايه األجــوف.

بالنســبة ألوئلــك اذلي قبلــوا فــداء املســيح، لك هذه املحدوديــات الوضيعة يف جســدنا 
احلــايل، ســتتغر. لكـــن ليــس باتلدريــج، بــل يف حلظــٍة جميــدة واحــدة. يصــف بولــس هذا 

اتلغيــر فــوق الطبيــي يف 1كورنثــوس 51:15-53 فيقــول:

، ِعْنــَد  ــِة َعــْيٍ
َ
َْظــٍة ِف َطْرف ، ِف لَ ُ َنــا َنَتَغــيَّ

َّ
َنــا )أي يف املــوت(، َولِكنََّنــا ُك

ُّ
ــُد ُك

ُ
»الَ نَْرق

ــَذا  نَّ ه
َ
. أل ُ ــيَّ ــُن َنَتَغ ْ ــاٍد، َونَ َس

َ
ــِي ف ــَواُت َعِدي ْم

َ
ــاُم األ ُق، َفُيَق ــيَُبوَّ ــُه َس إِنَّ

َ
ــيِ. ف ِخ

َ
ــوِق األ ُ الْ

ــْوٍت.« ــَدَم َم ــُس َع بَ
ْ
ـِـَت يَل َمائ

ْ
َســاٍد، َوهــَذا ال

َ
ــَدَم ف ــَس َع بَ

ْ
ْن يَل

َ
ــدَّ أ ــَد الَبُ َفاِس

ْ
ال

ــي  ــرات اخلمســة اتلايلــة ال ــوس 15، اتلغي ــس يف 1كورنث وبشــل اعم، يلخـــص بول
ــيح: ــيء املس ــد م ــن عن ــد لك مؤم ــتطرأ ىلع جس س

1( جسٌد فاسد إىل جسٍد ال يفسد.

2( جسٌد مائت )معرَّض للموت( إىل جسٍد ال يموت.

د. 3( جسٌد ذيلل وضيع )يف هوان( إىل جسٍد مُمجَّ

4( جسٌد ضعيف إىل جسٍد قوي.

5( جسٌد حيواين )نفساين( إىل جسٍد روحاين.

اجلوانــب الســلبية اخلمســة يف انلقــاط املذكــورة يه مجيعهــا نتائــج اللعنــة األصليــة 
ــيختطفون  ــن س ــني اذلي  للمؤمن

ً
ــم أوال ــا يت ــل منه ــر الاكم ــت ىلع آدم. واتلحري ــي حلَّ ال

ــم “باكــورة مــن  ــني باعتباره ــوب املؤمن ــف يعقـ ــاين. ويص ــه اثل ــيح يف جميئ ــاة املس ملالق
خالئقــة.” فاتلغيــر اذلي يتمتعــون بــه ســيكون بمثابــة ضمانــة لفــداء اخلليقــة لكهــا يف 

ــة. انلهاي
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أمــا بالنســبة لســاكي األرض يف الفــرتة الــي تــي االختطــاف، فــإن ُملــك املســيح 
األلــي املتســم بالــربِّ والعدالـــة، ســيخفف تأثــر لعنــة انلامــوس إىل أقــى حــد، لكنــه 
لــن يفنيهــا! ســتطول حيــاة اإلنســـان بقــدٍر كبر، لكــن اللعنــة اآلدميــة ســتكون موجودة 
أيًضــا. ســرتى األرض واحليوانــات فــرتًة مــن اإلثمــار واتلاكثــر لــم يكــن هلــا مثيــل منــذ 
عتقــت مــن “ابُلطــل” بعــد! فلــن يتــمَّ 

ُ
الســقوط، لكــن ذلــك ال يعــي أن اخلليقــة قــد أ

ــَدةً«  ــا َجِدي ْرًض
َ
ــَدةً، وَأ ــَماَواٍت َجِدي ــور »َس ــل ظه ــٍة قب ــل لعن ــايئ ل ــل وانله ــاء الاكم اإللغ

ــرس 13:3(. )2بط

هــذا لكــه يكــون نتيجــًة للمبادلــة الــي ُجعــل بهــا يســوع لعنــًة ىلع الصليــب لــي 
ــايئ  ــق انله ــة. واتلحقي ــه وىلع اخلليق ــان ىلع نفس ــة اإلنس ــا معصي ــٍة جلبته ــي لك لعن يل
ــا  ــا ِف َم ــٌة َم ْعَن

َ
ــوُن ل ــاملة: »َوالَ تَُك ــرة الش ــا 3:22 القص ــارة رؤي ــزه عب ــه توج ــك لك ذلل

ــُد.« َبْع
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نلقــل إنَّ مــن انلــاس مــن يلعننــا ويشــتمنا ويقاومنــا ويضطهدنــا بســبب إيماننــا يف 
املســيح. ونلقــل أنهــم ينشـــرون أكاذيب خبيثــة عنــا، ويســتخدمون لك األســايلب امللتوية 
وغــر املرشوعــة لــي يســببوا نلــا األذى. فهــل نلــا احلــق بــأن نقابــل ذلــك بإعــالن نــوٍع 

مــن اللعنــة ضدهــم؟ جــواب العهــد اجلديــد هــو »ال« مؤكــدًة واضحــة!

ــن  ــلوك املؤم ــم س ــب أن حتك ــة جي ــادئ خمتلف ــس مب ــدد بول ــة 9:12-21 حي يف رومي
ــم: ــم واألعظ ــع األه ــدد 9 بادلاف ــدأ يف الع ــييح. ويب املس

َتُكْن باِلَ رِيَاٍء.«
ْ
ل
َ
َمَحبَُّة ف

ْ
»اَل

ومــا يــي ذلــك مــن توجيهــات، إنمــا يه ببســاطة جمموعــة مــن املظاهــر الــي تعــرب 
عــن املحبــة املســيحية.

ويف العــدد 14، يوجــه بولــس املؤمنــني خبصــوص كيفيــة جتاوبهــم مــع أوئلــك اذليــن 
يريــدون هلــم األذى:

َعُنوا.«
ْ
وا َوالَ تَل

ُ
ِيَن يَْضَطِهُدونَُكْم. بَارِك

َّ
وا َعَ ال

ُ
»بَارِك

أما العدد 21، فمبدأ اعم حول املوضوع نفسه:

ْيِ.«
َ َّ بِالْ لِِب الشَّ

ْ
ُّ بَِل اغ »الَ َيْغلَِبنََّك الشَّ

هنـــاك قــوة واحــدة قــادرة علـــى غلبــة الــرش، ويه »اخلــر«. مهمــا اكن شــل الــرش 

أنلعن أم نبارك؟
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ــا أن نتجــاوب باخلــر اذلي يقابــل ذلــك، وإال اكن الــرش أقــوى  ـً اذلي يواجهنــا، علينــا دائم
جــًدا مــن أن نغلبــه.

ويف 1بطرس 8:3-9، يكتب بطرس حتذيًرا مماثاًل ضد ردود الفعل اخلاطئة جتاه الرش:

َخِويَّــٍة، ُمْشــِفِقَي، 
َ
ِي ِبـِـسٍّ َواِحــٍد، َذوِي َمَبَّــٍة أ

ْ
ونـُـوا َجِيًعــا ُمتَِّحــِدي الــرَّأ

ُ
»َوانلَِّهايـَـُة، ك

ــَي،  ــِس ُمَبارِكِ
ْ
َعك

ْ
ــْل بِال ــتِيَمٍة، بَ ــتِيَمٍة بَِش ــْن َش ْو َع

َ
ـِـَشّ أ ــْن َشّ ب ــَن َع ــْيَ ُمَازِي ــاَء، َغ َطَف

ُ
ل

ــًة.«
َ
ــوا بََرك

ُ
نَُّكــْم ِلــَذا ُدِعيُتــْم لـِـَيْ تَِرث

َ
َعلِِمــَي أ

فــإذا غلبنــا الــرش باخلــر بهــذه الطريقــة، نصــر رشاكء يف انتصــار املســيح نفســه ىلع 
الــرش، كمــا تؤكــد نلــا لكمــات 2كورنثــوس 15-14:2:

ــُر  ــٍي، َويُْظِه ــيِح ُكَّ ِح َمِس
ْ
ــِه ِف ال ِ ت ــِب نُْرَ ــا ِف َمْوكِ ِي َيُقوُدنَ

َّ
ًرا ِهللِ ال

ْ
ــك ــْن ُش »َولِك

ُصــوَن َوِف 
ُ
ِيــَن َيْل

َّ
كِيَّــِةِ هللِ، ِف ال َمِســيِح الَّ

ْ
َنــا َراِئـَـُة ال نَّ

َ
تـِـِه ِف ُكِّ َمــَكٍن. أل

َ
بَِنــا َراِئـَـَة َمْعرِف

ــوَن.«
ُ
ِيــَن َيْهلِك

َّ
ال

فكمريــم الــي ســكبت الطيــب اثلمــني ىلع رأس يســوع ، نمــأل حنــن أيًضــا املنطقــة 
املحيطــة بنــا براحئــة طيبــة زكيــة. حــى أوئلــك اذليــن يقاوموننــا وينتقدوننــا، يتباركــون 

بتلــك الراحئــة. )انظــر مرقــس 9-3:14(

وهــذا يقودنــا إىل فــرق هــاٍم بــني العهديــن القديــم واجلديــد. يف العهــد القديــم، اكن 
اهلل يســتخدم شــعبه كأدواٍت للحكــم ىلع اآلخريــن. فــي إحضــاره شــعب إرسائيــل إىل 
ــن  ــني اذلي ــه ىلع الكنعاني ــذ دينونت ــه كأدوات تلنفي ــوع وجيش ــتخدم اهلل يش ــان، اس كنع
اكنــوا يســكنون األرايض قبــل ذلـــك. وهنــاك أيًضــا الكثــر جــًدا مــن املواقــف يف العهــد 
ام اهلل لعنــاٍت ىلع أنــاٍس قاوموهــم أو عصوهــم، واكن تأثــر ذلــك  القديــم، أعلــن فيهــا ُخــدًّ

كتأثــر كالم اهلل نفســه.

يف يشــوع 26:6، ىلع ســبيل املثــال، وبعــد أن اقتحــم اإلرسائيليــون أرحيــا ودمروهــا، 
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نطــق يشــوع بهــذه اللعنــة ىلع لك مــن ســيعود ويبــي مدينــًة يف املوقــع نفســه:

ُســَها  ــرِهِ يَُؤسِّ
ْ
يـَـا. بِبِك رِ

َ
َمِديَنــَة أ

ْ
ِي َيُقــوُم َويَبْــِن هــِذهِ ال

َّ
اَم الــرَّبِّ الرَُّجــُل ال ــدَّ

ُ
ُعــوٌن ق

ْ
»َمل

بَْواَبَهــا«.
َ
َوبَِصِغــيِهِ َيْنِصــُب أ

بعــد ذلــك حبوالـــي مخســمئة اعم، أثنــاء حكــم آخــاب ملــك إرسائيــل، تــم تنفيــذ 
هــذه اللعنــة، كمــا هــو مكتــوب يف 1ملــوك 34:16:

َساَســَها، 
َ
بـِـيَاَم بِْكــرِهِ َوَضَع أ

َ
يـَـا. بِأ رِ

َ
َيَْتئِيــيِلُّ أ يَّاِمــِه )أيــام آخــاب(، َبــَن ِحيئِيــُل الْ

َ
»ِف أ

ــِد يَُشــوَع  ـِـِه َعــْن يَ ــَم ب
َّ
ِي تََكل

َّ
ــرَّبِّ ال الَِم ال

َ
ــا، َحَســَب ك بَْواَبَه

َ
َوبَِســُجوَب َصِغــيِهِ نََصــَب أ

بـْـِن نـُـوٍن.«

ــة  ــجوب ....« )الرتمج ــر َس ــه األصغ ــات ابن ــرام .... م ــرب أب ــه األك ــات ابن أي: ».... م
ــاة( ــاب احلي ــرية كت اتلفس

وهــذا مثـــال يح ىلع القــوى اخلفيــة الــي تعمــل باســتمرار يف تاريــخ البرشيــة، والــي 
ــك  ــابني يف ذل ــوت الش ــيعزو م ــوم س ــارًصا ايل ــا مع ــم مؤرًخ ــا. ك ــم جتاهله ــا يت ــا م اغبًل

ــك خبمســمئة اعم؟! ــل ذل احلــدث إىل لكمــات قاهلــا رجــل آخــر مــن رجــال اهلل قب

وجيــدر بنــا أن نالحــظ أن الاكتــب يف 1ملــوك 34:16 يؤكــد ىلع أن اللعنــة قــد تمــت 
ــاًة  ــوع اكن قن ــوٍن.« فيش ــِن نُ ــوَع بْ ــِد يَُش ــْن يَ ــِه َع ِ ــَم ب

َّ
ِي تََكل

َّ
ــرَّبِّ ال الَِم ال

َ
ــَب ك »َحَس

انتقلــت اللعنــة مــن خالهلــا، لكــن املصــدر هــو الــرب.  هــذه احلقيقــة وحدهــا تعلــل 
ــة. تأثــر تلــك اللعن

ــا لعنــات ظهــرت تأثرهــا بعــد أجيــال. فـــي  ـً داود خــادم آخــر هلل أعلــن هــو أيض
لــة مــن اللعنات  املزمــور 22:69-25، ثــم فـــي املزمــور 6:109-13، نطــق داود بسلســلة مطوَّ
حنــو شــخص لــم يُذكــر اســمه، أو ربمــا أشــخاص، بســبب خيانــة رجــل بــار اتُِّهــم وأديــن 
ظلًمــا. وبعــد حــوايل ألــف عـــام مــن ذلــك اتلاريــخ، وبعــد مــوت يســوع وقيامتــه، أدرَك 
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الرســل أن تلــك اللعنــات الــي نطــق بهــا داود قــد حتقــق مفعوهلــا يف يهــوذا االســخريويط 
اذلي خــان يســوع )انظــر أعمــال 20-15:1(.

أنبيــاء آخــرون جــاءوا بعــد داود، نطقــوا هــم أيًضــا بلعنــات تمثــل دينونة اهلل بأشــاكل 
متعــددة. يف 2ملــوك 9:1-12مثــاًل، يســتزنل إيليــا نــاًرا مــن الســماء تلــأكل جمموعتــني مــن 
رِســلتا علـــى اتلــوايل للقبــض عليــه. ويف 2ملــوك 23:2-24، لعــن أليشــع، خليفــة 

ُ
اجلنــود أ

إيليــا، جمموعــًة مــن الصبيــان اكنــوا قــد اســتهزأوا بــه، فاكنــت انلتيجــة أن ادلببــة فتكــت 
باثنــني وأربعــني ودًلا منهــم!

ــان  ــكري نعم ــد العس ــفاء القائ ــزة ش ــع يف معج ــتخدم اهلل أليش ــد، اس ــا بع فيم
ــا ثمينــة ألليشــع، رفــض األخــر قبوهلــا  م نعمــان هداي ــا قــدَّ الرسيــاين مــن الــربص. ولمَّ
ــن  ــه هل اهلل. لك ــفاء اذلي يمنح ــل الش ــع« مقاب ــتطيع أن »يدف ــه ال يس ــان أن ــا نلعم مبينً
ب عليــه  خــادم أليشــع، جيحــزي، دفعــه الطمــوح بعــد ذلـــك فجــرى وراء نعمــان، وكــذَّ

ــوك 27-1:5(. ــاب )2مل ــة واثلي ــن الفض ــًة م ــًة قيَّم ــذ هديَّ ــي يأخ ل

وملــا عـــاد جيحــزي، واجهـــه أليشــع - بإعــالن فــوق طبيــي - اكشــًفا طمعــه وعــدم 
أمانتــه. ثــم أعلــن دينونــة اهلل عليــه:

ــَرَص  بْ
َ
ــِه أ َماِم

َ
ــْن أ ــَرَج ِم َخ

َ
ــِد. ف بَ

َ
 األ

َ
ــلَِك إىِل ــَك َوبِنَْس ِ ــُق ب َص

ْ
ــاَن يَل ــرَبَُص ُنْعَم ».... َف
ــِج.«  )2ملــوك 27:5(

ْ
َكثلَّل

اكن تأثــر لعنــة أليشــع هــذه تأثــًرا ظاهــًرا وحلظيًــا، فقــد أصيــب جيحــزي بالــربص 
بالشــدة نفســها الــي اكن نعمــان قــد شــي للتــو مهــا. واألكــر مــن هــذا، املــرض نفســه 

ســيلتصق بنســل جيحــزي مــا دام منهــم بــاٍق ىلع األرض!

وهنــاك جانــب هــام مشـــرتك بــني لك تلــك اللعنــات الــي أرشنا إيلهــا أعاله - ســواء 
نطــق بهــا يشـــوع أو داود أو أليشـــع، وهــو أن لك واحــد منهم عربَّ عــن دينونــة اهلل القدير. 
لــم تنشــأ تلــك اللعنـــات مـــن إرادتهــم اخلاصــة وقراراتهــم الشــخصية، ولــم تكــن جمرَّد 
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تعبــر عــن الغضب أو االنتقـــام. فقد اختـــار اهلل، حبســـب إرادتـــه الفائقة، قنــواٍت برشية 
رأى أن يســتخدمها تلحقيــق عداتلـــه. وليــس فـــي الكتــاب املقــدس ديلــٌل واحــد ىلع أن 

اهلل ختــى عــن هــذا احلــق.

امــه يف العهــد اجلديــد كأدواٍت للرمحــة ال  لكــن اهلل اختــار أن يســتخدم ُخدَّ
لدلينونــة. نــرى املفارقــة بــني العهديــن القديــم واجلديــد يف لوقــا 51:9-56، حــنَي أرســل 
يســوع رســاًل ليســبقوه إىل قريــة ســامرية كـــان يزمــع املــرور فيهــا، وذلــك لــي يمهــدوا 
الســتقباهل يف تلــك القريــة. لكــن الســامريني رفضــوا أن يقبلــوه. وهكــذا قــال يعقــوب 
ــا  َم

َ
ــْم، ك ــَماءِ َفُتْفنَِيُه ــَن السَّ ــاٌر ِم ــْزَِل نَ ْن َت

َ
ــوَل أ ْن َنُق

َ
ــُد أ تُِري

َ
، أ ــاَربُّ ــوع: »يَ ــا ليس ويوحن

نَّ اْبــَن 
َ
ْنُتَمــا! أل

َ
يِّ ُروٍح أ

َ
َمــاِن ِمــْن أ

َ
ْســُتَما َتْعل

َ
َُهــْم يســوع قائــاًل: »ل يًْضــا؟« فوخبَّ

َ
َفَعــَل إِيلِيَّــا أ

ــَص«.  
ِّ
ــْل ِلَُخل ــاِس، بَ ــَس انلَّ ْنُف

َ
ــَك أ ِت ِلُْهلِ

ْ
ــأ ــْم يَ

َ
ــاِن ل َس

ْ
اإِلن

لــم ينكــر يســوع أن إيليــا اســتزنل نــاًرا مــن الســماء يلدمــر أعــداَءه، ولــم يشــكك يف 
قــدرة يعقــوب ويوحنــا علـــى عمــل ذلــك، لكنــه ذكرهمــا بأنهمــا يعيشــان يف فــرتة زمنيــة 
ــة ال  ــا أدوات للرمح ــوان يلكون ــا مدع ــة؛ فهم ــة خمتلف ــه بطريق ام ــا ُخدَّ ــتخدم اهلل فيه يس

لدلينونــة.

ــاٍت  ــن لعن ــد ع ــد اجلدي ــا العه ــي يورده ــداث ال ــض األح ــاك بع ــك، هن ــم ذل رغ
ــا بهــذا اخلصــوص. فــي طريقــه   هاًم

ً
نطــق بهــا خــدام اهلل. يســوع نفســه يقـــدم مثــاال

ــر اذلي يألــف  إىل أورشــليم، جــاع فــأىت إىل شــجرة تــني يطلــب فيهــا بعــض اثلمــر املبكِّ
انلــاس وجــوده يف ذلــك املوســم. فلمــا رأى أن الشــجرة مــألى باألغصــان املورقــة دونمــا 

ثمــر، قــال هلــا:

بَِد!«  )مى 19:21(
َ
 األ

َ
»الَ يَُكْن ِمْنِك َثَمٌر َبْعُد إىِل

ــن  ــت م ــا يبس ــف أنه ــرأوا كي ــجرة، ف ــذه بالش ــو وتالمي ــرَّ ه ــايل، م ــوم اتل ويف ايل
ــا: ــرس مندهًش ــال بط ــٍذ ق ــول. حينئ األص
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ْد يَبَِسْت!«  )مرقس 21:11(
َ
َعْنَتَها ق

َ
ِت ل

َّ
»يَا َسيِِّدي، اْنُظْر! اَلِّيَنُة ال

ويف ردِّه، أعطى يسوع تالميذه السلطان نفسه اذلي أظهره هو عندما لعن الشجرة:

ــِة  ــَر الِّيَن ْم
َ
ــوَن أ

ُ
ــالَ َتْفَعل

َ
وَن، ف

ُّ
ــك ــاٌن َوالَ تَُش ــْم إِيَم ُك

َ
ــْم: إِْن َكَن ل ُك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ »اَلْ

ــى 21:21( ــْط ....« )م َفَق

أي أنه أعطاهم سلطانًا للنطق بلعناٍت مشابهة تللك الي نطق هو بها ىلع اتلينة.

ــك انلظــام  ــن أن شــجرة اتلــني هــذه ترمــز إىل ذل ــرى الكثــرون مـــن املفرسي وي
ادليــي الفــارغ اذلي احنطــت إيلـــه املمارســـات الشـــعائرية املتعلقــة بنامــوس مــوىس.  
فالشــل ادليــي اخلــاريج ملـــيء باألوراق، أّمـــا اثلمـــر احلقيــي للناموس فليــس هناك!  
ــاَن«  ــَة َواإِليَم ــقَّ َوالرَّْحَ َ ــاره: »الْ ــي باعتب ــوس احلقي ــر انلام ــز ثم ــد أوج ــوع ق واكن يس
)مــى 23:23(. وهكــذا فــإن الســاعني بإخــالص إىل ســدِّ جوعهــم الــرويح باالعتمــاد ىلع 
مثــل ذلــك اتلديــن الشــي، ســيعودون فـــارغني خائبــني. وخــالل جيــل واحــد، يبَّســت 

دينونــة اهلل ذلــك انلظــام ادليــي مــن أصــوهل!

لــم يــَر اتلالميــذ -كمــا يبــدو - أيــة داللــة يف شــجرة اتلــني عديمــة اثلمــر، واكنــوا 
ســيعربون عنهــا. لكــن يســـوع هــو اذلي تكلــم ضدهــا، وأولك تالميــذه بــان يفعلــوا 
مثلــه تماًمــا. ويف األجيــال اتلايلــة، بــدا أن ذلــك ادلرس فــات معظــم املؤمنــني. فــال بــدَّ 
أننــا نواجــه أشــجار تــني بــال ثمــر هنــا وهنــاك - واحلديــث عــن أديــان وأنظمــة دينيــة 
خادعــة يقصدهــا اجلائعــون إىل احلــق، فرتدهــم خائبــني! أنمــرُّ هكــذا بأشــجار اتلــني دون 

أن نأبــه بهــا؟ أم نبــادر إىل مواجهتهــا بالطريقــة الــي أظهرهــا نلــا يســوع؟

عندمــا أرســل يســوع رســله األوائــل للكــرازة باإلجنيــل يف مــى 14:10-15، أعطاهــم 
ســلطانًا مشــابًها للتعامــل مــع أوئلــك اذليــن يرفضونهــم ويرفضــون رســاتلهم:

ْو ِمــْن 
َ
َْيــِت أ اْخرُُجــوا َخارًِجــا ِمــْن ذلـِـَك الْ

َ
الََمُكــْم ف

َ
ُكــْم َوالَ يَْســَمُع ك

ُ
»َوَمــْن الَ َيْقَبل
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ــُدوَم  ْرِض َس
َ
وُن أل

ُ
ــَتك ــْم: َس ُك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــْم. اَلْ رُْجلُِك

َ
ــاَر أ ــوا ُغَب ــِة، َواْنُفُض َمِديَن

ْ
ــَك ال

ْ
تِل

ــِة.« َمِديَن
ْ
ــَك ال

ْ
ــا ِلِل ــَثُ اْحتَِمــاالً ِممَّ

ْ
ك

َ
ــٌة أ

َ
يــِن َحال ــْوَم ادلِّ وََعُمــوَرَة يَ

فبنفــِض غبــار أرجلهــم، اكن الرســل يســلِّمون رافــي اإلجنيــل إىل دينونــة اهلل الــي 
ســتكون أشــدُّ بمــا ال يُقــاس مــن ادلينونــة الــي وقعــت ىلع أهــل ســدوم وعمــورة.

ــة بيســيدية، وبعــد أن رصف  ــا، فــي أنطاكيَّ ــة يســوع حرفيً ــذ الرســل وصي وقــد نفَّ
الــة، تمكــن املقاومــون مــن طردهمــا خــارج املدينة.  بولــس وبرنابــا وقتًــا فـــي خدمــٍة فعَّ

فمــاذا اكنــت ردة فعــل الرســولني؟

ى إِيُقونَِيَة.« )أعمال 51:13(
َ
َتَيا إِل

َ
ْيِهْم، وَأ

َ
رُْجلِِهَما َعل

َ
ا ُهَما َفَنَفَضا ُغَباَر أ ّمَ

َ
»أ

 ســبق فبيَّنـه العهـد القديـم: بـني الـرباكت 
ً
ومثـل هـذه املشـاهد، تؤكـد نلـا مبـدأ

م الربكـة وتُرفَض، فإن اللعنة حتـلُّ حملها.  عندما  واللعنـات خيـٌط دقيق جـًدا. عندما تُقدَّ
دخـل شـعب إســرائيل القديم كنعـان حتت نامـوس موىس، طلـب اهلل منهـم أن يعلنوا 
ىلع أنفسـهم أحـد بديلني: إّما الرباكت الي وعــد بهـا اهلل ملن يطيعونـه، أو اللعنات الي 
تنشـأ عـن عدم الطاعــة. وليس هنـاك خيار ثالث! وهـذا ينطبق ىلع من سـمعوا إعالن 
اإلجنيـل ومـا فيه من بـراكت. فإن رفضوه، عرَّضوا أنفسـهم بال شـك إىل لعناٍت مشـابهة.

ســابًقا يف أعمـــال 13، وىلع جزيــرة قــربص، اكن اهلل قــد فتح ابلــاب أمام بولــس وبرنابا 
تلبشــر الوالـــي رسجيــوس بولس. لكن ســاحًرا اســمه عليــم أراد أن يمنعهما مــن الكالم 
مــع الــوايل. أّمـــا رد فعــل بولــس جتــاه ذلك اتلحــدي الشــيطاين فنجــده يف أعمــال 12-9:13:

ــِه  ْ ــَخَص إِلَ ــُدِس َوَش ُق
ْ
وِح ال ــرُّ ــَن ال  ِم

َ
ــأل اْمَت

َ
ــا، ف يًْض

َ
ــُس أ

ُ
ــَو بُول ِي ُه

َّ
ــاُوُل، ال ــا َش مَّ

َ
»وَأ

الَ تـَـَزاُل ُتْفِســُد 
َ
ُمْمَتلـِـُئ ُكَّ ِغــشٍّ َوُكَّ ُخْبــٍث! يـَـا اْبــَن إِبْلِيــَس! يَاَعــُدوَّ ُكِّ بـِـّر! أ

ْ
َهــا ال يُّ

َ
اَل:"أ

َ
َوق

ــْمَس  ْعــَى الَ ُتْبــِرُ الشَّ
َ
ــوُن أ

ُ
ْيــَك، َفَتك

َ
ــاآلَن ُهــَوَذا يَــُد الــرَّبِّ َعل

َ
ُمْســَتِقيَمَة؟ ف

ْ
ُســُبَل اهللِ ال

َتِمًســا َمــْن َيُقــوُدهُ 
ْ
َجَعــَل يَــُدوُر ُمل

َ
َمــٌة، ف

ْ
ْيــِه َضَبــاٌب َوُظل

َ
ــاِل َســَقَط َعل َ ــِي الْ

َ
 ِحــٍي". ف

َ
إىِل

». ى َمــا َجــَرى، آَمــَن ُمْنَدِهًشــا ِمــْن َتْعلِيــِم الــرَّبِّ
َ
ــا َرأ مَّ

َ
ــَواِل ِحينَئِــٍذ ل

ْ
ال

َ
بَِيــِدهِ. ف



226

الربكة أو اللعنة

اكن تأثــر لكمــات بولــس ىلع عليــم الســاحر فورًيــا ومذهــاًل، تماًمــا كذلــك الــربص 
 ِمــَن 

َ
اذلي أعلنــه أليشــع ىلع جيحــزي. ويؤكــد اكتــب أعمــال الرســل ىلع أن بولــس »اْمَتــأل

ُقــُدِس« يف تلــك اللحظــة. فلكماتــه لــم تكــن ردة فعــل جســدية جتــاه مقاومتــه، 
ْ
وِح ال الــرُّ

بــل اكنــت تمثــل دينونـــة اهلل ىلع ذلــك الســاحر. وقــد نطــق بولــس بهــا بالــروح القــدس. 
ــوايل جــًدا مــن هــذا اإلظهــار املذهــل تلفــوق يســوع ىلع الشــيطان، فآمــن  واندهــش ال

فــوًرا.

ــد إن اكن مــن حــق املؤمــن  ــة تطــرح مســألة حساســة خبصــوص حتدي هــذه احلادث
أو ليــس مــن حقــه، يف مثــل تلــك احلــاالت، أن ينطــق بلعنــة! فــإن اكن ادلافــع هــو ردة 
ــر اذلات أو  ــام أو تربي ــة باالنتق ــب أو الرغب ــظ أو الغض ــدية، اكلغي ــا اجلس ــل لطبيعتن فع
ربمــا تمجيــد اذلات، فــإن اللعــن يف مثــل هــذه احلــاالت خطيــة. وســيكون للعنــة يف هــذه 
ــرضر اذلي يمكــن أن يلحــق بالشــخص  ــا أعظــم مــن ال ــة رضر ىلع مــن نطــق به احلال

ــة ضــده. هــت اللعن اذلي وجِّ

ــد بولــس ىلع اخلطــورة الشــديدة الاكمنــة يف التســليم ملثــل هــذه  يف روميــة 16:6، يؤكِّ
ادلوافــع الشــيطانية:

ِي 
َّ

ــْم َعبِيــٌد لـِـذ ْنُت
َ
اَعــِة، أ ُ َعبِيــًدا لِلطَّ

َ
ُمــوَن َذَواتُِكــْم هل ِي ُتَقدِّ

َّ
نَّ ال

َ
ُمــوَن أ

َ
ْســُتْم َتْعل

َ
ل
َ
»أ

؟.« ــرِبِّ
ْ
اَعــِة لِل ْو لِلطَّ

َ
َمــْوِت أ

ْ
ــِة لِل َخِطيَّ

ْ
ــا لِل ــُه: إِمَّ تُِطيُعونَ

ــع  ــض ادلواف ــت بلع ــباع مؤق ــى إىل إش ــانًا أن نس ــزي أحيـ ــن املع ــون م ــد يك ق
الرشيــرة، وذلــك بــأن نســمح لشــفاهنا بـــأن تنطــق بلعنــٍة مــا، إال أننا نقــدم بذلك أنفســنا 
عبيــًدا لصانــع اتلجربــة: الشــيطان! والشـــيطان ال يكتــي باتلأثــر املؤقــت علينــا، لكنــه 
يســتخدم اتلجربــة كبوابــة يدخــل منهــا، ومـــن َثــمَّ يتحــرك ليســيطر ســيطرًة دائمــًة ىلع 
حياتنــا. وهكــذا يتحــول تســليمنا املؤقــت إىل عبـــودية دائمــة. إًذا مــن يلجــأ إىل اللعنــة 

لــي يســبب الــرش لآلخريــن، جيلــب ىلع نفســه رًشا أعظــم وأبــىق.

مــن جانــب آخــر، يقــدم العهــد اجلديــد أمثلــًة واضحــًة -كمــا رأينــا - عــن حــاالٍت 
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اختــار فيهــا الــروح القــدس بإرادتــه الســامية أن ينطــق بلعنــة مــن خــالل أحــد خــدام 
ــا هــذه اإلماكنيــة، فقــد نغلــق أنفســنا عــن إحــدى الطــرق الــي يريــد  اهلل.  إن أنكرن
ــق عالقــة قويــة  اهلل أن يســتخدمنا فيهــا. وضمانتنــا الوحيــدة بهــذا اخلصـــوص يه أن نُعمِّ
ــروح إىل عمــل يشء أو أاعقنــا  ــا ال ــروح القــدس نلكــون حساســني جــًدا ســواء دفعن بال
وصدنــا عنــه. فــإن راودنــا أي شــكٍّ مــن جهــة طهــارة دوافعنــا أو مــن جهــة قيــادة الــروح 

القــدس نلــا، علينــا أن نلــزم الصمــت باتلأكيــد!

إن إماكنيــة أن يدفعنـــا الــروح القــدس يف ظــروف معيَّنــة إىل انلطــق بلعنــة معيَّنــة 
ــٍة وقعــت خــالل خدمــي يف شــياكغو يف الســتينات. كنــت  ــا يف حادث اتضحــت يل عمليً
ــى  ــة. واكن مب ــط املدين ــٍة يف وس ــي إىل كنيس ــة ينتمـ ــق خدم ــن فري ــًدا م ــذاك واح آن
ــدرات،  ــايط املخ ــة: تع ــاكل الرذيل ــل أش ــًزا ل ــي اكن مرك ــاٍد يل ــا بن ــة ملتصًق الكنيس
اســتخدام األســلحة احلــادة يف عــرااكت مســتمرة، وادلاعرة بمــا يف ذلــك الســحاق واللواط.

ويوًمــا مــا، كنــت ىلع منــرب الكنيســة أقــود اجتمــااًع للصــالة ألجــل مدينــة شــياكغو. 
ــا  ــول: "أن ــا أق ــي وأن ــمعت نف ــي، س ــبق م ــط مس ــا ختطي ــاع، ودونمـ ــط االجتم ويف وس
أعلــن لعنــة اهلل ىلع هــذا امللهـــى!" وتـــابع االجتمــاع جمــراه الطبيــي. وأنــا شــخصيًا، لــم 

ِعــْر مــا قلتــه اهتماًمــا كبــًرا.
ُ
أ

بعــد حــوايل شــهرين، أيقظــي صــوت اهلاتــف حنــو الســاعة اثلاثلــة بعــد منتصــف 
الليــل، وقيــل يل إن مبنـــى الكنيســة حيــرتق! فلبســت ثيــايب وأرسعــت إىل املــاكن ألجد أن 
اذلي حيــرتق هــو امللــى املجــاور ال الكنيســة! لكــن الريــاح اآلتيــة مــن حبــرة متشــغن 
ــدا أن احــرتاق املبــى صــار  ــا ب ــع بألســنة اللهــب باجتــاه مبــى الكنيســة ومل اكنــت تدف

حمتًَّمــا، حتــول اجتــاه الريــاح 180 درجــة طــارًدا اللهــب بعيــًدا عــن الكنيســة.

ويف انلهايــة، اكن امللــى قــد احــرتق تماًمــا، بينمــا أصيبــت الكنيســة ببعــض األرضار 
انلامجــة عــن ادلخــان فقــط دون أن يصــاب أحــد بــأذى، وتكفلــت رشكــة اتلأمــني بهــذه 
األرضار مجيًعــا. بعــد مســح املنطقــة ومشــاهدة مــا حــدث، علَّــق مســؤول اإلطفــاء قائــاًل 
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ــة خاصــة  بـــ  )الرجــل الســاكن يف  ــدَّ أن لكــم عالق لشــيخ الكنيســة املســؤول: »ال ب
الطابــق العلــوي!(« )يقصــد اهلل!(

ــم  ــالل، إذ ل ــة واإلج ــعور بالرهب ــن الش ــا م ــت خليًط ــخصية فاكن ــي الش ــا ردة فع أم
ــك امللــى  ــة الــي أعلنتهــا ضــد ذل ــراودين شــك يف أن مــا شـــاهدته اكن بســبب اللعن ي
قبــل حنــو شــهرين. لــم أنــدم بالطبــع ىلع مــا عملتــه، فقــد شــعرت أن اهلل تدخــل بدينونــة 
اعدلــة ظهــر فيهــا لطــف رمحتــه أيًضــا. لكنــي أدركــت أيًضــا - وبطريقــة جديــدة - القــوة 
املرهبــة الــي يمكــن أن تنطلــق مــن خــالل لكمــات ينطـــق بهــا خــادم اهلل. ومــن جهي، 
فقــد قــررت أن أســأل اهلل دائًمــا أن يمنحــي نعمــة كيــال أســيئ اســتخدام هــذه القــوة.

ــة يف  ــة مركزي ــة كتابي ــا حقيق ــد أيًض ــار يؤي ــى بانل ــك املل ــار ذل ــا، دم ــار م وبمعي
ــرش.   ــر أو لل ــًدا، إن اكن للخ ــارة ج ــان جب ــوة اللس ــة، ويه أن ق ــة واللعن ــوع الربك موض
بلســاننا نبــارك ونلعــن، نبــي ونهــدم، جنــرح ونشــي، ونســتطيع أن نصنــَع خــًرا عظيًمــا 

ــل. ــس بقلي أو رضًرا لي

ثــم إن قــوة اللســان خميفــة ألننــا ال نســتطيع أن نســيطر عليــه بأنفســنا. يوًمــا بعــد 
َســاُن، 

ِّ
ــا الل مَّ

َ
علنــت يف يعقــوب 8:3: »وَأ

ُ
يــوم، جتربنــا اخلــربة ىلع اإلقــرار باحلقيقــة الــي أ

ــُه.« ذللــك، ليــس نلــا ســوى ملجــأ واحــد آمــن،  ـَ ل
ِّ
ْن يَُذل

َ
َحــٌد ِمــَن انلَّــاِس أ

َ
ــالَ يَْســَتِطيُع أ

َ
ف

وهــو أن يســلِّم لك واحــد منهــا لســانه هلل مــن خــالل الــروح القــدس، وأن يطلــب مــن 
ــا داود،  ــان رفعهم ــان اللت ــان الصالت ــك هات ــاعدنا ىلع ذل ــد تس ــه. ق ــيطر علي اهلل أن يس

وهمــا تصلحــان كنمــٍط علينــا اتباعــه:

»اْجَعْل يَا َربُّ َحارًِسا لَِفِي.

.« )مزمور 3:141( اْحَفْظ بَاَب َشَفَتَّ

َماَمَك
َ
ِب َمْرِضيًَّة أ

ْ
ل
َ
ُر ق

ْ
ِي َوفِك

َ
َواُل ف

ْ
ق
َ
»ِلَُكْن أ

.« )مزمور 14:19( ، َصْخَرِت َوَولِيِّ  يَا َربُّ
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ُودل ديريــك برنــس يف اهلنــد ألبويــن بريطانيَّــني. درس ايلونانيــة والالتينيــة يف إثنــني 
ــن 1940 إىل 1949.  ــدج م ــة كمربي ــون وجامع ــة إيت ــة، جامع ــد اتلعليمي ــهر املعاه ــن أش م
ــة.  ــدج وختصــص يف الفلســفة القديمــة واحلديث ــة كمربي ــة مــن جامع حصــل ىلع الزمال
درس العربيــة واآلراميــة أيضــاً يف لك مــن جامعــة كمربيــدج واجلامعــة العربيــة يف القدس. 

وباإلضافــة إىل ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن اللغــات املعــارصة.

ــاين  ــش الربيط ــع اجلي ــدم م ــا اكن خي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنني احل ــل س يف أوائ
ــع يســوع املســيح.  ــاة م ــاء مغــر للحي ــس لق ــك برن ــرب ديري كمــرشف مستشــى، إخت

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتني لم أقابل ما جيعلي أتغر من جهتهما:

 . األوىل ىه أن يسوع املسيح يَحّ

واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عمي وعري.

هاتان انلتيجتان غرتا مسار حيايت جذرياً وبال رجعة.

ــش  ــله اجلي ــث أرس ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة اثلاني ــرب العاملي ــة احل  يف نهاي
ــاين  ــي ثلم ــاً باتلب ــح أب ــا، أصب ــه األوىل يلدي ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاين ( يف الق الربيط
ــك  ــا اكن ديري ــل يف 1948. وبينم ــة إرسائي ــام دول ــاً إاعدة قي ــة مع ــهدت العائل ــات. ش فتي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــعة طفل ــا اتلاس ــا إبنتهم ــني، تبني ــالن كمعلم ــا يعم ــا يف كيني ويلدي
ــافرا  ــنة . س ــدة 20 س ــر مل ــن روث بيك ــك م ــزوج ديري ــا يف اعم 1975. ويف اعم 1978 ت يلدي

نبذة عن حياة الكاتب
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ــة يف  ــة انلبوي ــاراكن الرؤي ــن ويش ــايب املعل ــق الكت ــان احل ــم يعلم ــاء العال ــاً اىل لك أحن مع
ــمرب 1998. ــت روث يف ديس ــدس. توفي ــاب املق ــوء الكت ــم يف ض ــداث العال أح

ــد  ــاً لســماع تعايلمــه عن ــح أبواب ــة واتلحــز فت ــك املتجــرد مــن الطائفي إجتــاه ديري
أنــاس مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة خمتلفــة، وهــو معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســر 
الكتــاب املعارصيــن. يصــل برناجمــه اإلذايع ايلــويم، »مفاتيــح احليــاة انلاجحــة« إىل نصــف 

ــم يف 13 لغــة تتضمــن الصينيــة والروســية والعربيــة واألســبانية. العال

بعــض الكتــب اخلمســني الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت إىل 60 لغــة خمتلفة. 
منــذ 1989 يوجــد تركــز ىلع رشق أوربــا ودول اإلحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة 
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج ــوفيي س ــاد الس باإلحت
ــاً  ــل أساس ــس تش ــك برن ــو دليري ــجلة ىلع الفيدي ــدس املس ــاب املق ــة الكت ادلول. مدرس
ــن  ــم يك ــم اذلي ل ــن العال ــزء م ــذا اجل ــدة يف ه ــاب اجلدي ــدارس الكت ــن م ــرشات م لع

خمدومــاً مــن قبــل.

ــات  ــس مئ ــك برن ــة ديري ــت خدم ــي، وزع ــرازي العال ــج الك ــالل الربنام ــن خ م
األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقــادة يف أكــر مــن 120 دولــة o لذليــن 
ــم  ــن دليه ــم يك ــاب أو ل ــة للكت ــادة تعليمي ــول ىلع م ــيلة للحص ــم وس ــن دليه ــم يك ل

ــا. ــة لرشائه ــدرة املادي املق

ــمال  ــة ش ــارلوت بوالي ــس يف ش ــك برن ــة ديري ــي ادلويل خلدم ــز الرئي ــد املرك يوج
اكرويلنــا، ويوجــد فــروع للخدمــة يف اململكــة املتحــدة و أســرتايلا وكنــدا وفرنســا وأملانيــا 
وهونلــدا ونيوزيالنــدا وســنغافورة وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون يف دول كثــرة أخرى.

 إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية
 

 كتب: 
 . اسس اإليمان ▪
 . يخرجون الشياطي    ▪
 . الكفارة ▪
 . اإليمان الذي به نحيا  ▪
  الحرب  ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة.  ▪
 . أزواج وآباء  ▪
 . الدخول اىل محض  للا  ▪
 . تشكيل التاري    خ ▪
 . عهد الزواج ▪
ة ▪  . مواجهة األيام األخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة  ▪  . العبور من اللعنة اىل الير
  الصالة أرسار   ▪

 . المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د  ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه للا.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪

 
 . مواهب الروح القدس ▪
 ستقبال وعود للا. ا ▪
 

 كتيبات: 
 . المبادلة اإللهية العظىم ▪
 . بوةاأل  ▪
▪  .  الدواء اإلله 
كاء مدى الحياة.  ▪  رسر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر للا من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك اىل شفاء؟  ▪
 . الخالص الكامل ▪
 . المحبة المرسفة ▪
 الصالة من أجل الحكومة.  ▪
 .مشيئة للا لحياتك ▪
 أقوى ثالث كلمات.  ▪
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 كتب: 
 . اسس اإليمان ▪
 . يخرجون الشياطي    ▪
 . الكفارة ▪
 . اإليمان الذي به نحيا  ▪
  الحرب  ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة.  ▪
 . أزواج وآباء  ▪
 . الدخول اىل محض  للا  ▪
 . تشكيل التاري    خ ▪
 . عهد الزواج ▪
ة ▪  . مواجهة األيام األخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة  ▪  . العبور من اللعنة اىل الير
  الصالة أرسار   ▪

 . المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د  ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه للا.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪

 
 . مواهب الروح القدس ▪
 ستقبال وعود للا. ا ▪
 

 كتيبات: 
 . المبادلة اإللهية العظىم ▪
 . بوةاأل  ▪
▪  .  الدواء اإلله 
كاء مدى الحياة.  ▪  رسر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر للا من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك اىل شفاء؟  ▪
 . الخالص الكامل ▪
 . المحبة المرسفة ▪
 الصالة من أجل الحكومة.  ▪
 .مشيئة للا لحياتك ▪
 أقوى ثالث كلمات.  ▪
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