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  إبدأ كل أمورك بقوة
  

 مقدمة     
 بدایة العام) ١(
 بدایة الشھر) ٢(
 بدایة الیوم) ٣(
 بدایة األسبوع) ٤(
 كیف تبدأ كل مرحلة ؟) ٥(
 كیف تبدأ الحیاة الجدیدة ؟) ٦(
 أنت األقوي) ٧(
  وماذا عن الواقع ؟) ٨(
  

  ..أي عمل مستسلمًا لإلحساس بالضعفال تبدأ 

  ..وال تبدأ یومًا جدیدًا ُمحبطًا أو متشائمًا 

وال تبدأ شھرًا أو عامًا أو أي مرحلة جدیدة في حیاتك وأنت تھیمن علیك أفكار الفشل أو 
  ..الخوف 

  ..ال تبدأ أي أمر بروح انھزامیة ، منتظرًا الھزیمة أو الخسارة .. ال 

« متوقعًا أعمال الرب العظیمة، ومعونتھ المدھشة وبركتھ العجیبة التي ..  ًافرح.. قویًا بل إبدأ 
  ) .. ٢٢:  ١٠أم ( » تغني وال یزید معھا تعبًا 

 في االرتفاع« فرحًا ، فإلھك یحبك جدًا وقصده كما أكد في كلمتھ أن تكون .. إبدأ دائمًا قویًا 
مز ( » من قوة إلي قوة « ستمر منطلقًا ، وأن ت)  ١٣:  ٢٨تث ( » فقط وال تكون في االنحطاط 

وأن یـؤید بقـوة مـا یفعلھ )  ٢:  ١٢٦مز ( وھو بـكل تأكید یرید أن ُیعظم العمل معك ) ..  ٧:  ٨٤
  ) .. ٢٨:  ٦٨مز ( لك 

تعال ُنقّلب معًا في كتابھ العظیم الكتاب المقدس لنري بوضوح أن مشیئة اهللا نحو أوالده أن 
وكل مرحلة من مراحل حیاتھم وكل عمل ) یوم ـ أسبوع ـ شھر ـ سنة (  یبدأوا كل وحدة زمنیة

  ..متوقعین نجاحًا عظیمًا .. بال ھم أو خوف ..  فرحین..  أقویاءیقومون بھ وھم 

ولكن قبل أن نري ھذا ، أدعوك أن تتوقف قلیًال عن القراءة لترفع قلبك إلي اهللا بمثل ھذه 
  :الصالة القصیرة

  ..أبي السماوي 
  ..أشكرك ألن مشیئتك لي أن أكون فقط في االرتفاع 

  أشكرك ألنـك تتحــدث إليَّ
  من كلمتك الحیة، لتحررني
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  من أي اتجـاه لالستســالم
  ..للضعف 

  أشكـرك ألنـك تریـدني حـرًا 
  مـن صغـر النفـس والفشـل

  ..والخوف 

  أشـكـرك ألنـك تریـدني أن
  أبـدأ كــل یـوم واثقــًا فــي

  ادق أنھ سیعظموعدك الص
  ).. ٣٧:  ٨رو ( انتصاري 

 

  بدایة العام) ١(
حدث في العھد القدیم أن غّیر اهللا الشھر الذي یبدأ بھ العام ، والتفاصیل نقرؤھا في سفر 

  :قال اهللا لموسي وھارون .. الخروج 

  ) ٢:  ١٢خر ( » "الشھور ] أول [  رأس یكـون لكـم] نیسان [ ھـذا الشـھر « 

.. بعد أن كان ترتیبھ السابع بین الشھوراألول ھو الشھر ) أبیب ( اهللا یجعل شھر نیسان 
  ..والسؤال لماذا ؟

  القـــــوة

ذبح شعب اهللا الخرفان ، ومّسوا بدمائھا أبواب  ھذا الشھرإنھ في سفر الخروج یقول لنا 
العظیم من أرض خروجھم وتلي ھذا مباشرة .. بیوتھم من الخارج فأنقذوا أبكارھم من الموت 

  ..مصر ، وغرق فرعون وجنوده مع مركباتھم في البحر 

ویا للقفزة الھائلة التي .. ، وتخّلص من فرعون عدوه ھذا الشھر لقد نال الشعب حریتھ في  
من ضعفاء وفقراء ،  عبید لفرعون .. تحّول أفراد الشعب من أقزام إلي عمالقة !! حدثت لھ 

  ..یتحدونھ وینتصرون علیھ أقویاء وغیر قادرین علي مقاومة جبروتھ إلي 

، فلم یخرجوا من أقویاء ، قوة اهللا التي جعلت شعبھ القوة وھكذا فشھر نیسان ُیحدثنا عن 
من  واصفًا خروجھم ١٠٥ُأنظر ما قالھ المزمور .. قبضة فرعون وھم فقراء أو ضعفاء كال 

  ..أرض العبودیة
[ عـاثر ] عائـالتھم [ ولم یكن في أسباطھم ] أغنیاء[بفضة وذھب ] اهللا [ أخرجھم « 

  ) ٣٧:  ١٠٥مز ( » ]   ضعیف

  الفــــــداء 
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فما حدث للشعب من تحول من الضعف إلي  الفداء ، عن نیسان كما ُیحدثنا ھذا الشھر ، شھر 
اهللا افتدي الشعب من نتائج خطایاه بدماء ..  نتیجة للفداءالقوة ومن العبودیة إلي الحریة إنما كان 

ھذه الحقیقة تظھرھا لنا .. خراف الفصح التي أمرھم أن یذبحوھا لیلة خروجھم من أرض مصر 
  :ذا الخروج العظیم هللا والتي غني لھ بھا مباشرة بعد ھموسي كلمات 

  ..فدیتھ تُُرشد برأفتك الشعب الذي « 
  ) ١٣:  ١٥خر ( » بقوتك ُتھدیھ 

یتحدث عن التحرر من العبودیة واالنطالق .. الفداء والقوة وھكـذا یتحدث شھر نیسان عن 
  ..للسیر تحت قیادة الرب حیث التمتع بالنجاح والحمایة والبركة 

قارئي العزیز ، تري ھل أدركت لماذا غّیر اهللا ترتیب شھور العام بالنسبة لشـعبھ في العھـد 
  الشھور ؟أول القدیم لیجعل ھـذا الشھر ، نیسان ، ھو 

  ..ھناك سببان

، حادثة خروجھ من أرض یبدأ بأقوي حادثة ، لكي یفھم الشعب أن تاریخھ الحقیقي األول 
  ..وتحول من الضعف إلي القوة  مصر عندما افُتدي من العبودیة

، لكي ال یبدأ الشعب أي عام وھو مستسلم لھواجس الخوف بل وھو یتذكر قصة  واألمر الثاني
ھذه ھي الحقیقة .. خروجھ من أرض مصر فیتغني بحقیقة أنھ شعب ممیز ، افتداه اهللا  وأیده بقوتھ 

  :التي تغني بھـا موسي النبي قائًال 
  ..لیس مثل اهللا « 

  ...یركب السماء فى معونتك 
  ..ملجأ واألذرع األبدیة من تحت ] األبدي [ اإللھ القدیم 

  منصورًا بالربمثلك یا شعبًا من 
  »ترس عونك وسیف عظمتك ] ھو [ 

    ) ٢٩،  ٢٧،  ٢٦:  ٣٣تث ( 

  العھد األعظم

زمن الرموز العھد القدیم ھو .. من نظیره القدیم أعظم عزیزي القارئ ، بال جدال العھد الجدید 
، عب  ١٦:  ٢كو ( الحقائق ھو زمن .. ھذه الرموز تحقیق أما العھد الجدید فھو زمن  والظالل

٥:  ٨،  ١:  ١٠ .. (  

فإذا كان اهللا قد أراد للشعب في زمن العھد القدیم أن یدرك أن تاریخھ الحقیقي بدأ بأقوي حادثة 
القوة ، فھـو بكل تأكیـد یرید للمؤمن في العھـد الجـدید العھـد  بتحولھ مـن الضعـف إلي.. بفدائھ .. 

حـادثة میالده الثاني حینما تقابل مع .. حادثة بأقوي األعظـم أن یـدرك أن عمره الحقیقي بدأ 
الرب یسوع ونال الفداء ، أما سنوات عمره التي سبقت ذلك فھي كال شئ ، وال تحسب إذ كان 

  .). ١:  ٢أف ( فیھا میتًا 
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وإن كان اهللا قد أراد لشعبھ في العھد القدیم أن یبدأ كل عام فرحًا قویًا ، متذكرًا قصة فدائھ ، 
ُمدركًا أنھ شعبھ الممیز ، المؤید بقوتھ فكم وكم یجب أن یكون حال المؤمن في العھد األعظم ، 

  ..العھد الجدید وھو یبدأ كل عام 

عالیًا رایة االنتصار ، ُمدركًا أن الرب افتداه وأّیده ، رافعًا متھلًال جدًا أفال ینبغي أن یبدأه 
والحظ ھذا الفرق العظیم !!.. ؟)  ١٤:  ٢تي ( بقوتھ العظیمة ، وجعلھ من شعبھ المفدي الخاص 

 بالدم الثمین ..، إنھ لم ُیفتدي مثل مؤمني العھد القدیم بدماء الخراف بل بما ھو أعظم بما ال ُیقاس 
، الرب یسوع الذي ُسفك بحب غیر العظیم  بدم مخلصھ.. الذي كانت ھذه الدماء ترمز وُتعد لھ 

  ..الصلیب عادي علي 

، ألن الرب افتداه بالدم متھلًال جدًا نعم ، لیبدأ كل مؤمن من مؤمني العھد الجدید عامھ الجدید 
مـن .. ر علي فـرعـون الثمین لیحرره، لیس من قبضة فرعون ، بل من قبضة الذي كان ُیسیط

( ولم یحـرره فقـط بل أطلقھ من سـلطان إبلیس الرھیب إلي ملكـوت الرب المجید .. قبضـة إبلیس 
  ) .. ٩:  ٢بط  ١( من الظلمة إلي نور الرب العجیب ) ..  ١٣:  ١كو 

إن كنت واحدًا من مؤمني العھد الجدید ، فال تنس أنك بدأت عمرك الحقیقي .. عزیزي القارئ 
بل وكل مرحلة من حیاتك وكل عمل تقوم ولتبدأ كل عام .. قویًا بحادثة میالدك الثاني المعجزي 

  :نیسان التي تقول األول بھ متھلًال ، واضعًا نصب عینیك رسالة الشھر 

  ) .. ١٩:  ٢أف ( صرت واحدًا من أھل بیت اهللا .. ممیز إنك  •

  ..دم المسیح .. وبأعظـم ثمن .. مفدي وإنك  •

( أن تطأه بقدمیك السلطان من سیـطرة إبلیس وصــار لك تحـررت وإنـك  •
  ..فتمنعھ أن یـؤذیك )  ٢٠:  ١٦، رو  ١٩:  ١٠لو 

  ..المؤكدة حینما یھجم علیك إبلیس حمایتك .. عونك ترس فالرب  •

  ..قوتك الغالبة حینما تھجم أنت علي إبلیس .. عظمتك سیف  وأیضًا •

بكثیر ألن أنت أقوي منھا ، أقـوي منھا كال .. ال تبدأ عامًا جدیدًا قزمًا أمام الظروف .. ال 
( إبدأ كـل سنة واثـقًا أن عینیـھ علیك من أول العام إلي آخره .. افتداك وأیدك بقوتھ .. الرب معك 

  ) .. ١١:  ٦٥مز ( ، واثقًا  أنھ سیكلل العام بجوده )  ١٢:  ١١تث 
 

  الشھربدایة )  ٢(
  

واإلجابة نعم .. ھل تحدث الكتاب المقدس عنھا أیضًا ؟ .. وماذا عن بدایة كل شھر ؟ 
  ..والموضع األول ھو في سفر العدد األصحاح العاشر 
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في المناسبات  ضرب األبواقفي ھذا األصحاح أعطي اهللا لشعبھ تعلیمات محددة بشأن 
وأن ُتضرب تعبیرًا عن الفرح .. فأمر أن ُتضرب لدعوة الشعب لالجتماع أو الرحیل .. المتنوعة 

أول یوم من كل ووضع اهللا .. وأن ُتضـرب خـالل القـتال مع األعداء .. خالل المناسبات المفرحة 
ضمن المناسبات المفرحة التي تضرب فیھا األبواق للتعبیر عن الفرح ، مثلھ مثل أیام  شھر

  :یقول اهللا .. یام االنتصاراتاألعیاد وأ

شھوركم ] أوائل [ ورؤوس وفي أعیادكم ] االنتصارات [ وفي یوم فرحكم « 
  ) ١٠:  ١٠عدد ( » تضربون باألبواق 

لیس یومًا للقلق والھم بل .. للفرح العظیم أول الشھر لیس في قصد اهللا یومًا للحزن بل .. تأمل 
  ..إحسانات اهللا العظیمةإلعالن اإلیمان بأنھ شھر جدید للتمتع ب

تأمل معي .. وكیوم العید، ھو یوم للفرح بالرب ] یوم االنتصار [ أول الشھر ، كیوم الفرح 
  : ھذا الیومھذه الكلمات التي وجھھا آساف المرنم للشعب متحدثًا عن 

  .رنموا هللا قوتنا اھتفوا إللھ یعقوب « 
  .ارفعوا نغمة وھاتوا دفًا عودًا حلوًا مع رباب 

  ) ٣ـ  ١:  ٨١مز ( » لیوم عیدنا .. بالبـوق  الشـھر) بدایة ( رأس اُُنفخـوا في 

وتأمل ) ..  ٢٣:  ٤مل  ٢( نعم كان أول كل شھر یومًا خاصًا عند شعب اهللا في العھد القدیم 
  :، ومع النفخ في البوق یفرح فیھ جدًا فآساف یـدعو الشعب أن 

  أن یـرنم ویھتف  •

  وأن یـرفع النغمة •

  وأن یعزف بالدف والعود •

فال تبدأ ال الشھر ، وال اُألسبوع ، .. قــارئي العــزیز  لـي ولـكإن دعــوة آســاف ھــي أیضًا 
  ..وال الیوم ، وال أي عمـل وأنت حـزین ُمحبط 

والمقصود بالھتاف .. »  اھتفوا .. رنموا هللا « إللھك  بالترنـیم والھتافإبدأ كما یقول آساف 
تبتھج شفتاي إذ « إبدأ أیھا الحبیب مرنمًا بقوة ، بحماس فرحًا بإلھك ، مكتوب .. صیحة فرح قویة 

ال .. التـرنیـم ویجـدد حیویتـك ویــزیـدك قــوة  سـینعشـكوكم ) ..  ٢٣:  ٧١مز ( » ُأرنم لك 
  ) .. ١٠:  ٨نح ( » قوتكم فـرح الـرب ھو « تـنَس كلمـات نحـمیا القائلـة 

.. ُأرفض نغمة الفتور أو الالمباالة .. » ارفعوا النغمة « رافعًا نغمتكوإبدأ كما یقول آساف 
نعم باستطـاعتك .. ولتكن نغمتك نغمة من یثق في النجاح واالنتصار ، الموقن أن إلھھ ھو قوتھ 

  ) .. ١:  ١٨مز ( » ُأحبـك یـارب یـا قوتي « أن تقـول مع داود 

.. أي ُمعّبرًا عن فرحك بكل وسیلة ممكنة .. عازفًا بالدف وبالعودكما یقول آساف  وإبدأ أیضًا
  .. لیطلقوا أصواتًا قویة تعبر عن فرحھم العظیم  ینفخون باألبواق وتأمل لقد كانوا
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أي تبدأ وأنت تطلق من .. أنت أیضًا كل شھر ، بل وكل مرحلة وكل عمل نافخًا بالبوق فلتبدأ 
ال تبـدأ أبـدًا وأنت تتحـدث .. كلمات ُتعّبر عن ثقتك في إلھك .. لیس فیھا أي شك فمك كلمات قویة 

«  بكلمات سـلبیة عـن نفسـك مثـل أنا عـاجز ، حتمـًا سـأفشـل ، بـل ردد كلـمـات اإلیمـان القویـة 
یـعطینـا النجـاح إلـھ السـمـاء « ، ) ١٣:  ٤في (» أسـتطیع كـل شـئ في المسیح الذي یقویني  

  ) ٢٠:  ٢نح ( » ونحـن نقـوم ونبنـي 

بل ُقل ، .. وال تقل ، إبلیس سیسرق مني مجھودي ، إنھ قوي ماكر سیفاجئني بضربة شدیدة 
  ..إبلیس عاجز كل العجز ، وكل ما یفعلھ ضدي سیحولھ إلھي حتمًا لخیري 

قل كلمات اإلیمان التي تصیب ..  أیھا الحبیب ، ال تقل لذاتك كلمات الھزیمة التي ُتفرح إبلیس
یوم ـ شھر ـ ( وبھا إبدأ أي عمل أو مرحلة أو وحدة زمنیة .. إبلیس بالفشل ، رددھا بكل فرح 

  ..، فھكـذا تبدأ قویًا كمـا تعلمك كلمـة اهللا ، نافخًا بالبوق ) ُأسبوع ـ سنة 
 

  بدایة الیوم) ٣(

  
أراد أن ُیعّمق ..  ببدایة الیوملم یھتم اهللا فقط ببدایة العام والشھر بل أیضًا .. القارئ الحبیب 

مدركین أنھم أقویاء .. أن یبدأوا كل ُأمورھم دائمًا وھم فرحین جدًا .. في قلوب أوالده ھذا األمر 
  ..ألنھ ھو إلھھم 

أي أن یذبحوا .. ففي العھد القدیم أمر اهللا شعبھ أن یقدموا في بدایة كل یوم ذبیحة محرقة 
؟ وما معناه بالنسبة لنا  یرمز ذلكفإیالم ) ..  ٣٩:  ٢٩خر ( خروفًا ویقدمونھ علي مذبح المحرقة 

  نحن مؤمنو العھد الجدید ، عھد تحقیق الرموز ؟

في موتھ علي الصلیب من أجلنا یسوع ھذا الخروف المذبوح یرمز بال شك إلي حبیبنا الغالي 
والسؤال ، ماذا یعني إذًا تقدیمھم المستمر لھذه .. لنا باب عرش اهللا  كذبیحة محرقة ، لكي یفتح
  ..الذبیحة في صباح كل یوم ؟

قدم الرب یسوع  إن.. أیھا الحبیب ، إبدأ كل صباح مبتھجًا جدًا بھذه الحقیقة التي ال تقدر بثمن 
  ..ألجلك .. نفسھ ذبیحة محرقة علي الصلیب 

یفتـح « الرب .. فبسبب ھذه الذبیحة انفتح لك عرش اهللا ، ولن یستطیع أحـد أن یغلقھ أمامك 
وصار بإمكانك أن تتقدم بثقة إلي ھذا العرش لتجده عرشًا  لیس ) ..  ٧:  ٣رؤ ( »  وال أحـد یغلق

« یمنحك العون في حینھ من بركات ال تحد ، وما أعظمھا آیة .. لدینونتك بل لراحتك وقوتك 
 ١٦:  ٤عب ( » عونًا في حینھ .. لكي ننال رحمة ونجد عرش النعمة إلي ] بجرأة [ لنتقدم بثقة 

.. (  
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إذا استیقظت في الصباح وشعرت بالخوف أو القلق أو وجدت نفسك مكتئبًا ، .. قارئي العزیز 
بالغناء هللا وھم في العھد القدیم أمر داود الالویین أن یرفعوا أصواتھم .. فال تستسلم لھذه المشاعر 

  ) .. ٣٠:  ٢٣أي  ١( یعزفون علي آالتھم الموسیقیة في بدایة كل یوم 

وإذا ھاجمك اإلحسـاس بالخوف والقلق واالكتئاب قاومھ .. نعم إبدأ مثلھم یومـك ُمسبحًا مرنمًا 
  ..بالترنیم والتسبیح 

  ..الذي قّدم نفسھ ذبیحة محرقة لتنال الرضا اإللھي  عّظم الرب یسوع •

الذي ُسفك ففتح لك باب عرش اهللا ، لتنھال علیك  وعّظم الدم الثمین •
[ لنا أیھا اإلخوة ثقة بالدخول إلي األقداس « مكتوب ..  أمطار البركة

عّظمھ رافعًا یدك عالمة )..  ١٩:  ١٠عب ( » بدم یسوع ] عرش اهللا 
  ..علي االنتصار 

طردھا بثقة باسم الرب ُأ.. أیة أرواح شـریرة تحاول أن ُتخیفك وانتھر  •
  ..یسوع واعـلن أنھـا لـن تقدر علي إیذائك ھذا الیوم 

.. إنھ یوم رائع ، تحظي فیھ بمعامالت الرب العجیبة واعلن إیمانك ،  •
  ..وإنھ یوم الستقبال األخبار السارة المشجعة 

ا ُیریدك كمأیھا الحبیب ، ھكذا تنتصر علي اإلحساس بالخوف والقلق واالكتئاب وتبدأ یومك 
ال لیس قصده أن تبدأ یومك مھمومًا خائفًا بل أن تبدأه فرحًا ُمسبحًا إیاه .. فرحًا .. قویًا .. الرب 

  :اسمعھ وھو یقول .. بفرح مثلما كان یفعل داود 

الغداة في ] بحبك [ أن ُیخبر برحمتك . حسن ھو الحمد للرب والترنم السمك أیھا العلي « 
ألنك . علي ذات عشـرة أوتار وعلي الرباب علي عزف العود] ..  أي في بدایة الیوم[ 

ما أعظم أعمالك یارب وأعمق جدًا أفكارك . بأعمال یدیك أبتھج . فرحتني یارب بصنائعك
  ) ٥ـ  ١:  ٩٢مز ( » 

 

  بدایة األسبوع) ٤(

  
  ..بدایة األسبوعحدثتنا أیضًا عن .. لم تحـدثنا كلمـة اهللا فقـط عن بدایـة العام والشـھر والیـوم 

ھل تدرك أن أعظم األحداث قاطبة والتي أعـلنت مجـد اهللا وقـع فـي أول یـوم .. قارئي العزیز 
بـاكرًا فـي ] من الموت [ قـام « یـقول إنجـیل مـرقس إن الـرب یسـوع .. مـن أیـام األسـبوع ؟

یــومًا ممــیزًا لــدي كـل مؤمن . .األحــد .. ولھـذا صــار أول أیــام األســبـوع .. »  أول األسبوع
  ) .. ١٠:   ١رؤ ( »  یــوم الــرب« ، وكلمـة اللـھ ُتسـمیـھ 
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  : ١١٨والدلیل ھو ھذا المقطع من مزمور .. ھذا الیوم ھو یوم للفرح والبھجة 

من ِقبـل الرب كـان ھـذا . الحجـر الـذي رفضـھ البناؤون قد صار رأس الزاویة « 
( » نبتھج ونفرح فیھ .  ھـو الیوم الـذي صنعـھ الربھذا . وھو عجیب في أعیننا 

  ) ٢٤ـ  ٢٢:  ١١٨مز 

وأُُُجیبك .. وقد تسأل كیف أتأكد أن الحدیث في ھذا المقطع عن یوم األحد ، أول األسبوع ؟
د الذین سألوه بأي اسم شفي تعال معي نستمع إلي الرسول بطرس وھو یجیب علي رؤساء الیھو

قد الذي صـلبوه ثـم أضاف مؤكدًا أن الرب حّي ،  الرب یسـوعلقد أكد أنھ ُشفي باسم .. األعرج ؟
  : قام من الموت

ھذا ھو الحجر الذي احتقرتموه أیھا البناؤون الذي .. الذي صلبتموه یسوع المسیح « 
  ) ١٢ـ  ١٠:  ٤أع ( » ولیس بأحد غیره الخالص . صار رأس الزاویة 

، وقد  ١١٨ھو الحجر الذي تحدث عنھ مزمور  الرب یسوعالرسول بطرس یقول لھم إن 
تعاملتم معھ مثلما قال المزمور كما یتعامل البناؤون مع الحجر الذي یرونھ غیر صالح للبناء ، 

  ..فیحتقرونھ ویلقونھ بعیدًا 

قـد خـاب ظنكـم فكمـا یقـول  لكـن.. لقـد احتقـرتم الـرب وصـلبتموه متوھمین أنھ انتھي 
  ..، ھـذا الحجـر المرفوض صار الحجر الرئیسي الذي ُیشید علیھ كل البناء  ١١٨مـزمور 

بعـد أن أتم الفـداء ، !! الرب مـن الموت  وقـام» عجیب في أعیننا « فاألمـر العجیب قد حـدث 
  ) .. ١٢:  ٤أع ( » لیس بأحـد غـیره الخـالص « معلنًا بقیامتـھ المجیـدة إنـھ شخـص حّي 

كالحجر الذي یرفضھ .. قارئي الحبیب ، علي الصلیب نري الرب محتقرًا مرفوضًا من الیھود 
الحجر الرئیسي الذ ي بدونھ ال یقوم البناء ..  رأس الزاویةأما في قیامتھ المجیدة فنراه .. البناؤون 

..  

إن یوم قیامة الرب ، الیوم الذي صار فیھ ..  ١١٨مور واآلن انتبھ إلي ما یقولھ مقطع مز
  ..»  نبتھج ونفرح فیھ« الحجر المرفوض رأسًا للزاویة ، ھو یوم صنعھ الرب 

الیوم األول من .. فالرب ولیس أحد آخر ھو الذي حدد یوم قیامتھ .. نعم ھو یوم صنعھ الرب 
  ..األسبوع 

ففیھ كـان الحدث األعظم واإلعالن المجید أن .. للفرح والبھجة فلیكن كما یقول المزمور یومًا 
، وأن عدونا )  ٢٥:  ٤رو ( مخلصنا حّي ، وأن فــداؤه لنـا قد تـم ، وكفـارتـھ كـافیـة لتبریـرنـا 

  ..إبلیس قد تحطم وانھارت مملكتھ بالكامل 

ھذا ھو الیوم الذي « ترنم  ھل.. ھـل تبدأ أسبوعـك ھكـذا ، فـرحًا مبتھجًا ؟.. قارئي العـزیز 
  ..؟» صنعھ الرب ، لنبتھج ونفرح فیھ 

فالمسیح قام ، وقد قمت معھ لتحیا .. ال ، ال تبدأه حزینًا  مھمومًا أو خائفًا مـن أحـداث األسبوع 
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) ..  ١٠:  ٣في ( وقوة قیامتھ قدمھا لك ) ..  ١:  ٣، كو  ٦:  ٢أف ( الحیاة الجدیدة المنتصرة 
ما ھي .. لتعلموا « صلي الرسول بولس من أجلنا كي ندرك عظمتھا فقال !! ویالھا من قوة 

:  ١أف ( » ] في قیامة الرب [  شدة قوتھالفائقة نحونا نحن المؤمنین حسب عمل  قدرتھ عظمة
١٩،  ١٨ .. (  

ب یجلب إبدأ أسبوعك محتفًال بقیامة الرب بفرح وبھجة ، وھكذا تبدأ قویًا ، ألن الفرح بالر
  ) .. ١٠:  ٨نح ( القوة 

  .. إبـدأ أسبوعـك مـدركًا أن عظمـة قـدرة اهللا الفائقـة ھـي لك 
 

  كیف تبدأ كل مرحلة ؟) ٥(

  
  ..إبدأ أیضًا كل أمر تفعلھ ، وكل مرحلة جدیدة وأنت ُتسّبح اهللا فرحًا 

  إبـــدأ ُمسـبحًا
جمیع وھتف كواكب الصبح معًا ترنمت « فحینما بدأ اهللا خلقھ  لألرض  •

  ) .. ٧:  ٣٨أي ( » ] المالئكة [ بني اهللا 

.. ظھـر « وعندما بدأ الرب یسوع أیامھ علي األرض مـولودًا بالجسد  •
:  ٢لو ( » ُمسبحین اهللا من الجند السماوي ] جماعة ضخمة [ جمھور 

١٣  .. (  

مع بالتسبیح ولما بدأ الرب رحلة آالمھ األخیرة إلي الصلیب بدأھا  •
مت ( » سبحوا وخرجوا إلي جبل الزیتون « تالمیذه ، یقول إنجیل متي 

إلي  ١١٣من مزمور (  the hallelلقد رنم مزامیر الھلیل ) ..  ٣٠:  ٢٦
  ..ھـللویا والتي یبدأ وینتھـي أول مـزمـور مـنھا بـكلمة )  ١١٨

وبكلمات ُأخري أال تعلمنا أن .. ؟ُمسبحین اهللا أال تعلمنا ھذه األحداث أن نبدأ كل مرحلة ونحن 
  ..نبدأ كل مرحلة ونحن فرحین بالرب ؟

  إبدأ واثقًا إنھ لن یتركك

الذي سیحفظك في مشیئتھ ھو ، مؤمنًا إنھ رافضًا أن تتحرك خارج مشیئة إلھك  إبدأ كل مرحلة
دًا ومشیئتھ جیحبك وھو صالح ضع في قلبك أن إلھك .. ، ولن یسمح لك أن تتحرك خارجھا 

  ..ولیس الفشل النجاح نحوك ھي 

لذا كم ھو ھام أن تبدأ كل مرحلة وأنت تقول لھ وبكل قلبك ھذه الكلمات التي قالھا لھ من قبل  
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  :موسي 

  ) ١٥:  ٣٣خر ( » من ھھنا  فال ُتصعدنا] حضورك معي [ إن لم یسر وجھك « 

إن كان األمر .. وھل تطلب منھ ھذا ؟فھل ترید قارئي الحبیب أن تكون دائمًا في مشیئة إلھك 
فھذا امتیاز كل مؤمن یرید أن  ال یتركك وال یھملكھكذا ، فلتبدأ كل مرحلة جدیدة واثقًا إنھ معك ، 

  :وتأمل .. یكون في مشیئتھ 

مرحلة جدیدة في حیاتھ ، ھاربًا من عیسو ظھر لھ یعقوب عندمـا بدأ  •
  ) .. ١٥:  ٢٨تك ( » ال أتركك « الرب وقال لھ 

ال « مرحلة جدیدة من حیاتھ قائدًا للشعب قال لھ الرب یشوع وعندما بدأ  •
  ) .. ٥:  ١یش ( » أھملك وال أتركك 

ال .. الرب اإللھ « حكمھ كملك لشعب اهللا قال لھ داود سلیمان وعندما بدأ  •
  ) ..  ٢٠:  ٢٨أي  ١( » یخذلك وال یتركك 

ال أھملك وال « ھو أیضًا إلھك، ووعده الذھبي لھم أیھا الحبیب ، إلھ یعقوب ویشوع وسلیمان 
  :قائًال  الجمعھو أیضًا وعده لك ، فكاتب الرسالة إلي العبرانیین یتحدث بصیغة »  أتركك

نقول واثقین الرب معین لي فال ] بالجمع [ حتي إننا . ال أھملك وال أتركك ألنھ قال « 
  )  ٦،  ٥:  ١٣عب ( » أخاف 

« إبدأ كل مرحلة جدیدة كما بدأ یعقوب ویشوع وسلیمان وھـم مسـتندین علـي وعـد اهللا األمین 
  ..»  أھملك وال أتركك ال

نعم إنھ ال یھملك وال یتركك وھا ھي كلماتھ ترن في ُأذنّي وُأصلي أن ترن في ُأذنیك أنت أیضًا 
:  

إذا مشیت في النار . تغمرك وفـي األنھـار فال فـأنا مـعـك إذا اجـتزت فـي المیـاه « 
( »  أحببتك وأنا قدإذ صرت عزیزًا في عیني ُمكرمًا ..  فال ُتلذع واللھیب ال یحرقك 

  ) ٤،  ٢:  ٤٣إش 

  إبدأ متحمسًا لطاعة الرب

] زواج ـ عمل جدید ـ سكن جدید [ لتكن بدایة أیة مرحلة جدیدة في حیاتك .. نقطة ُأخري ھامة 
  :إن كانت فاترة ، فتقوم بترتیب أولویات اھتماماتك ھكذا  مع الربوقفة لبدایة عالقة حارة 

  ..ترفض أن تحب شخصًا أو أمرًا أكثر منھ .. اُألولي للرب المحبة  •

  .. األول وانشغالك.. األول وُألمور الرب اھتمامك  •

حو ، نعم ، فقط ُقل لھ إنك ترغب في أن تكون أولویاتك ُمرتبة علي ھذا الن.. ھل ھذا ممكن ؟
ھـو ] بالروح القدس [ اهللا « تذكر دائمًا ھذه اآلیة .. والروح القدس سیمنحك القدرة لتحقق ذلك 
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  ) .. ١٣:  ٢في ( » تعملوا وأن تریدوا العامـل فیـكـم أن 

الذي آحاز لقد شّب في كنف أبیھ الملك .. كمثال للبدایة المتحمسةحزقیا واآلن ُأنظر معي إلي 
، بل صـار فـي الشر إلي أقصي حـد ، )  ١:  ٢٨أي  ٢( » لم یفعل المستقیم في عیني الرب « 

» فـي ضیقھ زاد خیانة بالرب « حتي إنـھ لمـا أتي علیـھ الضیق لم یتب بل ازداد في فعل الخطیـة 
  ) .. ٢٤:  ٢٨أي  ٢( » أغلق أبواب بیت الرب « ومن شروره إنھ ) ..  ٢٢:  ٢٨أي  ٢( 

یا لیتنا نتعلم ھذا .. حاز وُتوج ابنھ حزقیا ملكًا بدًال منھ ، فكیف بدأ حزقیا ملكھ ؟ ومات آ
من ملكھ اُألولي ھو في السنة « رفض أن یكون امتدادًا ألبیھ ، تقول كلمة اهللا عنھ .. الدرس جیدًا 

  ) .. ٣:  ٢٩أي  ٢( » فتح أبواب بیت الرب األول في الشھر 

واألروع من ذلك أن نراه منذ اللحظة اُألولي لملكھ .. ألبیھ  رفض حزقیا أن یكون امتدادًا
األول الشھر أول في « تقول كلمة اهللا إنھ أمر بتطھیر الھیكل من كل نجاسة .. ُمتحمسًا ُألمور اهللا

  ) ..١٧:  ٢٩أي  ٢( » 

ال تأجیل ولو یومًا .. في الیوم األول للشھر األول للسنة اُألولي من ملكھ .. ویالھا من بدایة 
  ..إنھ مثال للقلب الملتھب حبًا للرب .. لطاعة الرب حماسًا واحدًا بل 

  ..؟  مـرحلة جـدیدةالقارئ الحـبیب ، ھـل أنت ُمقـبل علـي 

  ..كمثال ھل أنت عائد لعملك أو دراستك بعد قضاء أجازتك السنویة ؟  •

أم أن ھناك عمًال جدیدًا ینتظرك أو استثمارًا ألموالك مزمعًا أن تقوم بھ أو  •
  ..رحلة تستعد لھا ؟ 

  ..أم أنك ستنتقل إلي بلد  جدید ؟  •

  ..أم أن موعد حفل زفافك قد اقترب ؟ •

  ..أو أنك خادم للرب وُتعد لخدمتھ في دائرة جدیدة أو مكان جدید ؟ •
  :رحلة الجدیدة الُمقبل علیھا ،  فلتبدؤھا أیھا الحبیب ، أیًا كانت الم

  ُمسبحًا الرب بفرح •

  واثقًا إنھ لن یتركك •

  ولخدمتھ .. ومتحمسًا لطاعتھ  •

واثقًا من نجاحك ُمتیقنًا من حمایة الرب المؤكدة .. قویًا .. فرحًا وباختصار إبدأ ھذه المرحلة 
  .. یسلب منك نجاحكومعلنًا إیمانك إن إبلیس عاجز أن یعوقك أو أن .. لك 
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  كیف تبدأ الحیاة الجدیدة ؟) ٦(

  

  ..ھل ُأغلقت أمامك كل أبواب اإلنقاذ وصرت تبحث عن منفذ وبال فائدة ؟ •

ھل ضاع الجھد الطویل الذي بذلتھ ، وصرت تتحسر علي األیام  •
  ..واألموال المفقودة وال شئ قادر علي تعزیتك ؟ 

ھل تحاصر ذھنك حشود من أفكار التخویف تزداد في كل یوم كثافتھـا  •
  ..وقوتھا ؟ 

ھل .. أم انكسر قلبك بسبب مأساة عاطفیة أو دمار في ُأمورك العائلیة ؟ •
  ..تعرضت لخیانة غیر متوقعة ؟

أم صرت ُمقیدًا فاقد القدرة علي التحكم في إرادتك ، ال تستطیع أن توقف  •
  ..ھذا النزیف المدمر ؟

یدعوك والرب یسوع  عزیزي أیًا كانت حالة البؤس التي أنت فیھا ، فالخالص قد ُأعد لك ،
  :فال یزال یقول لكل التعابي .. إلي لقاء معھ 

  ) ٢٨:  ١١مت ( »  وأنا ُأریحكماألحمال  تعالوا إليَّ یا جمیع المتعبین والثقیلي« 

  :تعال إلیھ اآلن ، فھو قد وعد قائًال 

  » ال أخـرجھ خـارجـًا  مـن ُیقبل إلـّي« 
  ) ٣٧:  ٦یو ( 

اعترف .. ھیا .. ھیا ال تؤجل .. تعال إلیھ اآلن ، انفرد بھ ، إنھ یحبك جدًا ، وھو في انتظارك 
آمن .. واقبل أن یكون ھو مخلصك ، طبیبك ، وراعي حیاتك .. لھ بشقائك ، بخطایاك ، وبضعفك 

  ..آمن أنھ أحبك ، وأنھ مات وقام ألجلك .. بھ من كل قلبك 
  ..وستحدث لك قفزة ھائلة .. في ھذا اللقاء سیصنع المعجزة معك 

الدم الثمین سُیطھرك تمامًا منھا ، والروح القدس سیجعلك شخصًا آخرًا .. سُتغفر خطایاك 
  ..لتنتھي مرحلة البؤس وتبدأ مرحلة جدیدة .. جدیدًا 

اآلن یقود سفینة حیاتك ، وال یمكن أن تغرق فالرب .. قویًا .. فرحًا وتبدأ ھذه المرحلة الجدیدة 
  ..قائدھا ھو سفینة 

  االبن الضال

.. ھل بدأھا ضعیفًا ؟.. تأمل كیف بدأ االبن الضال حیاتھ بعد ما عاد إلي أبیھ الذي أذنب إلیھ 
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في یده ثم دعا بیتھ إلي الفرح خاتم فقد أصدر أبوه األمر بأن یوضع .. كال ، بل قویًا وفرحًا جدًا 
  :قائًال 

لو ( » فـابتـدأوا یـفـرحـون... قـدمـوا الـعجــل المسـمـن واذبـحـوه فنـأكـل ونفــرح « 
٢٤،  ٢٣:  ١٥ (  

قال فرعون لیوسف ُأنظر قد  «اإلجابة نجدھا في قصة یوسف .. وما معني ارتداء الخاتم ؟
:  ٤١تك ( » من یده وجعلھ في ید یوسف خاتمھ وخلع فرعون . جعلتك علي كل أرض مصر 

  ..ھنا نري الخاتم للتعبیر عن السلطة ) ..  ٤٢،  ٤١

فرحًا بشركتھ مع أبیھ ، یأكل معھ العجل .. وھكذا بدأ االبن الضال حیاتھ الجدیدة متھلًال 
  ..فالخاتم قد ُوضع في یده .. تھ كابن المسمن ، ُمدركًا سلط

القارئ الحبیب ، بدایة االبن الضال الجدیدة ھي صورة لبدایة الحیاة الجدیدة لإلنسان بعد أن 
  ..قویًا .. فھو یبدأ فرحًا .. یتقابل مع الرب یسوع ویغتسل من خطایـاه وینـال المیـالد الثـاني 

)  ١٦:  ٥نش ( » كّلھ مشتھیات « فرحًا ألنھ عـرف الرب الذي .. فرحًا ألن ذنوبھ قد ُمحیت 
( لھ طبیعة جدیدة تغلب العالم )  ١٧:  ٥كو  ٢( » خلیقة جدیدة « قـویًا ألنھ صار إنسانًا جدیدًا .. 
لھ السلطان أن یطأ حیات » في المسیح « قویًا ألنھ صار ابنًا هللا ، مكانتھ ) ..  ٤:  ٥یو  ١

  ) .. ١٩:  ١٠لو ( مة متي ھاجمتھ وعقارب مملكة الظل

إن وعود القوة والنصرة والحمایة والنجاح المدونة في الكتاب .. ودعني ُأؤكد لك ھذه الحقیقة 
نالوا المیالد الثاني فصاروا من أوالد ..  ولدوا من فوقفقط للذین .. المقدس لیست لجمیع الناس 

  ..اهللا 

دأت الحیاة الجدیدة مع الرب فلن یمكنك أن تبدأ أیة وب المیالد الثانيفإن لم تكن قد نلت ھذا 
، بدونھ ال حیاة أبدیة ، وال تمتع بحضور مصیري فالمیالد الثاني احتیاج .. فرحًا .. مرحلة قویًا 

  ..فلیس صدفة أنك تقرأ ھذه الكلمات اآلن ..  تؤجل فالفإن لم تكن قد نلتھ .. اهللا 
 

  أنت األقوي) ٧(

  
أیھا الحبیب ، ما أخطر أن تبدأ أیة مرحلة أو أي عمل وأنت تري ذاتك ضعیفًا أمام األحداث 

  .. وما أخطر أیضًا أن تبدأ حزینًا كئیبًا متوقعًا الفشل أو الخزي .. التي تنتظرك 

عاد اإلثني  عشر رجًال من رجال شعب اهللا بعد تجسسھم أرض كنعان التي وعدھم بھا اهللا 
، إال أن عشرة » تفیض لبنًا وعسًال « م أن ھـذه األرض حقًا كمـا قال اللـھ عنھـا وقدموا شھادتھ

استسلموا لإلحساس بالعجز وتحدثوا بكلمات .. منھم رأوا أنفسھم ضعفاء عاجزین عن امتالكھا 
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[ وجمـیع الشعب .. المدینة حصینة جدًا ] .. المتالك األرض [ انھزامیة قائلین ال نقدر أن نصعد 
  :ثم أضافوا أیضًا .. » رأینا الجبابرة .. الذي رأینا فیھا طوال القامة ] العدو 

  ) ٣٣:  ١٣عد ( » كنا في أعینھم وھكذا ] جدًاضعفاء [فكنا في أعیننا كالجراد « 

لقد قارن العشرة بین قوتھم وقوة الجبابرة .. فھي توضح أمرًا ھامًا ھكذا انتبھ إلي كلمة 
أن الجبابرة خطأ رأوا أنفسھم كالجراد الضعیف ، والنتیجة أنھم اعتقدوا الكنعانیین أعدائھم ف

مع أن الحقیقة كانت ھي العكس تمامًا فجبابرة كنعان ھم الذین .. یرونھم ھكذا ضعفاء كالجراد 
والسبب ھو سماعھم بمعجزة عبور الشعب البحر األحمر وكیف .. كانوا مرتعبین من شعب اهللا 

  ..البحر  شق اهللا لھ طریقًا في

.. والنتیجة انھیار معنویاتك  ستصدق أكاذیب كثیرةآه أیھا الحبیب ، عندما تري نفسك ضعیفًا 
واإلجابة ھي .. وربما تسأل ما ھو الدلیل علي أن ھؤالء الجبابرة كانوا مرتعبین من شعب اهللا ؟

  :  الكنعانیینفي ھذه الكلمات التي قالھا موسي ُمقادًا بالروح القدس عن ھؤالء الجبابرة 

جمیع سكان یذوب .. فیرتعدون ] عن عبور شعـب اهللا البحر [ یسمع الشـعوب « 
  ) ١٦ـ  ١٤:  ١٥خر ( »  تقـع علیھـم الھیبـة والـرعب . كنعـان 

  : إقرأ أیضًا كلمات راحاب الكنعانیة إلي إثنین من شعب اهللا

ألننا قد سمعنا . لكم إن رعبكم قد وقع علینا وإن جمیع سكان األرض ذابوا من أج« 
» قدامكم عند خروجكم من مصر ] البحر األحمر [ كیف یبس الرب میاه بحر سوف 

  ) ١٠،  ٩:  ٢یش ( 

ستبدأ في تصدیق .. كما ھي  الحقیقة فلن تريإذا رأیت نفسك ضعیفًا .. ھذا درس ھام 
ك أن تدمر بسبب ستخاف من ُأمور غیر حقیقیة ، وھكذا تسمح لمعنویات.. األكاذیب وتنخدع بھا 

  ..مخاوف وھمیة 

  یشـوع وكالب

لكـن تأمل ، یشوع وكالب كانـا أیضًا ضمـن ھـؤالء الجـواسیس اإلثني عشـر ، لكنھـما اختلفا 
لقد قارنا أنفسـھما بجبابـرة كنـعان مثلـما فعـل العشـرة اآلخرون إال .. في موقفھما عن العشرة 

أنھما خرجا بنتیجة مختلفة تمامًا وھي إنھما لیسا أضعـف بل أقوي جدًا ، وإن جبابرة كنعان لیسوا 
وضعا الرب ) ..  ٩:  ٤١عد ( »  إنھم خبزنا« قاال عنھم بكل ثقة .. سوي خبزًا یسـھل التھامھ 

  ) .. ٩:  ١٤عد ( » الرب معنا « ا قائلین بیقین في حساباتھم

یا لألسف ، .. لقد خسر العشرة المعركة قبل أن یخوضوھا ألنھم رأوا أنفسھم ضعفاء كالجراد 
  ..لم یطأوا أرض كنعان مرة ُأخري ، وماتوا في القفر 

أما یشوع وكالب فكسبا المعركة ، وامتلك كل منھما نصیبًا عظیمًا في أرض كنعان ، ألنھما 
  ..من البدایة شاھدا أنفسھما أقویاء ، فرفضا أفكار الخوف وتوقعات الفشل 



 ١٥ لألب دانیال إبدأ كل أمورك بقوة

  لك أعداء
أیھا الحبیب ، أنت أیضًا لك أعداء جبابرة ال یریدونك أن تمتلك أرض البركات والسعادة 

  :إنھم جنود مملكة إبلیس الذین تقول لنا عنھم رسالة أفسس ..  والنجاح والشبع
بل مع الرؤساء مع السالطین مع والة ] مع البشر [ لیست مع دم ولحم مصارعتنا « 

  ) ١٢:  ٦أف ( » العالم علي ظلمة ھذا الدھر مع أجناد الشر الروحیة 

یبغضونك ورئیسھم إبلیس ) الرؤساء والسالطین والوالة وأجناد الشر ( جبابرة مملكة الظلمة 
یبغضونھ .. إنھم یبغضون اإلنسان سواء كان خاطئًا خاضعًا لھم أو مؤمنًا یقاومھم  .. أشد بغضة 

ھم مظلمو الذھن والقلب ال یقدرون أن یحبوا أحدًا ألنھم منفصلین تمامًا عن اهللا .. أحوالھ  في كل
وبغضتھم لإلنسان شدیدة جدًا ، ألنھ المخلوق الوحید الذي مات .. » اهللا محبة « ة الذي ھو المحب

  ..ألجلھ الرب یسوع عدوھم األول الذي یناصبونھ أشد العداء

وألنھم یبغضون اإلنسان لذا یجتھدون في تقییده بالخطایا كما في إبعاده عن الرب یسوع ، فھم 
لإلنسان الدمار كما یعلمون علم الیقین أن اقتراب  یدركون جیدًا أن االستسالم للخطایا یجلب

  ..اإلنسان للرب یسوع ینقلھ إلي السعادة الحقیقیة ویجعلھ أقوي منھم 

ال ، ال تري نفسك جرادة عاجزة .. أیھا الحبیب ، ال تري نفسـك ضعیفًا أمـام ھـؤالء الجبابرة 
  ..فتظن أنھم یرونك أیضًا ھكذا ضعیفًا أمامھم 

ذه ھي الحقیقة ، فالرب جعل المؤمن ُمرعبًا لمملكة الظلمة ولیس علي المؤمن أن ال ، لیست ھ
  ..یھرب منھا بل علیھا ھي أن تھرب منھ 

« كال بل تقول لھم .. انتبھ ، فكلمة اهللا ال تقول للمؤمنین إھربوا من إبلیس حینما یھاجمكم 
  ) .. ٧:  ٤یع ( » منكم  فیھربقاوموا إبلیس 

  ..أال تدل علي أن إبلیس ھو األضعف ؟.. فیھرب تأمل كلمة 

ربما تقول إنني مؤمن صغیر ، قد نلت المیالد الثاني منذ وقت قصیر ، ولم أنمو بعد إلي 
  ..المستوي الذي أقف فیھ قویًا أمام إبلیس 

منذ  ألنك األقويھذا تفكیر خاطئ ، .. كال لن تكون قویًا بسبب مستوي تبلغھ بمرور األیام 
  ..ھذا ألن القـدیر معك ، وقد صرت ابنًا لھ .. لي لوالدتك اللحظة اُألو

  :تأمل كلمات المزمور الثامن القائلة 

عدو  ]إلیقاف [ لتسكیت من أفواه األطفال والرضع أسست حمدًا  بسبب أضدادك « 
  ) ٢:  ٨مز ( » ومنتقم 

كبـار المـؤمنین ھـو الـذي یـوقف نشـاط ) تسبیح( تأمل ، فھذه الكلمات ال تقول لنا إن حمد 
بل إن حمد األطفال والرضع ، أي المؤمنین المولودین حدیثًا ھو الذي ) إبلیس ( العــدو والمـنتقـم 

  ..یوقفھ 
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  :تأمل أیضًا ھذه الكلمات التي قالھا یوحنا 

  ) ١٤:  ٢یو  ١( » ] إبلیس [ أنكم أقویاء وكلمة اهللا ثابتة فیكم وقد غلبتم الشریر « 

والمقصود باآلباء .. لقد قّسم یوحنا في رسالتھ المؤمنین إلي ثالثة أقسام ، أوالد وأحداث وآباء  
كـال .. فھل كتب یوحنا كلماتھ السـابقـة إلیھم ؟.. المؤمنون الذین قطعوا مرحلة طویلة مع الرب 

  ) ..المؤمنین األصغـر ( األحـداث بل إلي 

بل .. لیس بسبب طول السنوات التي مضت منذ فتحت قلبك للرب  أنت األقويأیھا الحبیب ، 
  .. » في المسیح « بسبب أنك من ھذه اللحظة وأنت ابن هللا ، مفدي بالدم ومكانتك ھي 

تذكر .. مكانتھ أعظـم بما ال یقـاس من  مكانتكنعم ، أنت أقوي من إبلیس وجنوده بسبب أن 
فوق .. في السماویات « الجـالس » فـي المسـیح« ھـي  أن كل من نـال المـیالد الثـاني مـكانتـھ

نعم ھذه ھي مكانتھ منذ ) ..  ٢١،  ٢٠:  ١، أف  ٦:  ٢أف ( » كل ریاسة وسلطان وقوة وسیادة 
لذا یحق لھ أن یتھلل فرحًا ھاتفًا بكلمات الرسالة إلي ).. ٧:  ١٦رو ( لحظة نوالھ المیالد الثاني 

  :أفسس القائلة 

  ) ٦:  ٢أف ( » في السماویات في المسیح یسوع ] KJVمعًا [ معھ  أجلسنا« 

فھذه بكل تأكید .. الماضي في زمن » أجلسنا«في المستقبل بل » سیجلسنا « الحظ أنھ لم یقل 
  ..  المؤمن منذ أن ولد ثانیة مكانة ھي 

أن یقول  نعم ، المولود ثانیة لیس جرادة ضعیفة أمام جبابرة مملكة الظلمة بل یستطیع كابن هللا
  ..مثلما قال یشوع وكالب عن جبابرة كنعان »  ھم خبزنا« عنھم 

أیھا المؤمن المولود من اهللا ، ال تقل أبدًا إنني ُمعاق بسبب قوة سحریة تتبعني ، كلمة اهللا تقول 
أن .. بإمكانك أن تنھي تأثیر ھذه القوة )..  ٤:  ٥یو  ١( » كل من ولد من اهللا یغلب العالم « 

ستھرب )..  ١٨:  ١٦، أع  ١٧:  ١٦مر ( األرواح الشریرة التي ُتحدثھا  باسم الرب یسوعتنتھر 
  ..» في المسیح « ثق أنك األقوي ألنك  .. األرواح ولن یعد لھذه القوة وجود 

أیھا القارئ الحبیب ، لن تھرب األرواح الشریرة من أمامك إال إذا كنت مثل كالب ویشوع 
 المؤمن قويذه الحقیقة التي أعلنتھا كلمة اهللا بكل وضوح ، وھي إن ترفض األكاذیب وتتمسك بھ

  ) .. ٧:  ٤یع ( ولھ امتیاز أن یقاوم إبلیس فیجبره علي الھروب 

  إرمیا وأبّیا

  :اآلن تأمل معي كلمات الرب إلي إرمیا 

وال .. ال تخف من وجـوھم ألنـي أنا معك].. صغیر أو ضعیف [  ال تقل إني ولد« 
  ) ١٧،  ٨،  ٧:  ١إر ( » ترتع مـن وجـوھـم لـئال ُأریعـك أمـامھم 

ھذه الجملة األخیرة تحذر إرمیا كما تحذرك أنت أیضًا من تصدیق ھذه األكذوبة القائلة بأن 



 ١٧ لألب دانیال إبدأ كل أمورك بقوة

وما أمر النتائج حینما تواجھ إبلیس وجنوده بال إیمان أنك أقوي منھم .. المؤمن أضعف من إبلیس 
..  

فلـم ] تجـاه أعـدائھ [  رقیق القلبكان رحبعام فتي « ّیا الملك عن أبیھ رحبعام قدیمًا قال أب
قارئي العزیز ، ال تكن في أي وقت كأبیا رقیق القلب أمام ) ..  ٧:  ١٣أي  ٢( » یثبـت أمـامھم
أن إبلیس ال ، ال تبدأ یومًا جدیدًا أو أسبوعًا جدیدًا أو شـھرًا جدیدًا مصدقًا أُُكـذوبة .. قوي الظلمة 

ال ، ال تبدأ مُُصّدقًا ھذه .. أن الناس الذین یحركھم إبلیس أقوي .. أن السحر أقوي .. أقـوي 
لتنجح ویعظم قویًا بل إبدأ .. وال تبدأ مستسلمًا ألفكار الخوف أو توقعات الفشل .. األكاذیب 
  ..انتصارك 

  
 

  وماذا عن الواقع ؟) ٨(

  
وبال .. إنني ضعیف ، خائر القوي .. ھذه ھـي الحقیقـة بال تـزییف .. قد تقول لكنني ال أكذب 

  ..أدني مبالغة فإن ُأمورًا صعبة للغایة تنتظرني ، ولیس لي قدرة مطلقًا علي مواجھتھا 

تجربتي باألمس حاضرة أمامي ، تؤكد لي أنني حتمًا .. إنني ال أكذب .. وقد یقول مؤمن آخر 
  ..سأفشل مرة ُأخري 

یتأوه من إحساسھ باإلحباط ، ویقول أیضًا إنھ ال یكذب ویصرخ قائًال الیأس  وشخص ثالث
.. ما حدث استنزف قوتي ، وأھدر طاقتي ، ولم یتبق لي قدرة ُأواجھ بھا تحدیًا جدیدًا .. یبتلعني 

  ..كل ما أفكر فیھ اآلن ھو أن أھرب وبأي طریقة 

وظروفھم دون وضع ما قالھ اهللا في نعم ، ھؤالء ال یكذبون ما داموا ینظرون إلي حالتھم 
  ..فالصورة تختلف تمامًا حین نصغي إلي وعود اهللا الُمسجلة في كتابھ.. حساباتھم 

في حساباتك ، وحتمًا سیتغیر حدیثك ویتحول اتجاه تفكیرك  وعود اهللاقارئي الحبیب ، ضع 
ستقول عن الكلمـات السـلبیة التي .. من االستسالم للھزیمة إلي تحدي الصعاب ورفض الفشل 

  ..تفوھت بھا من قبل إنھـا كاذبة 
  :دعني أضع أمامك واحدًا من وعود الرب العظیمة ، وھو كلماتھ القائلة 

  ) ٩:  ١٢كو  ٢( » ألن قوتي في الضعف تكمل  تكفیـك نعمتي« 

حینـما أنـا ضعیـف « لقـد وضـع الرسول بولس ھذا الوعد في حساباتھ ، فصـاح متھلًال  
  ) .. ١٠:  ١٢كو  ٢( » قـوي فحـینئـذ أنـا 

  ..لیس فقط بالنسبة لبولس بل لكل مؤمن ُیصدق اهللا .. ویا لھ من حساب صحیح تمامًا 



 ١٨ لألب دانیال إبدأ كل أمورك بقوة

ولكن نعمة .. نعم بإمكانك أن تقول أنا ضعیف أمام ھذه الصعاب، قوتي أمامھا تساوي صفرًا 
وإذ أجمع صفري إلي ما ال نھایة فإن النتیجة لیست صفرًا . .اهللا تقدم لي قوة تساوي ما ال نھایة 

  ..بل ما ال نھایة 

  ..النتیجة إنني لست ضعیفًا بل قویًا ، وقوة اهللا لي كافیة تمامًا لتمنحني النجاح واالنتصار 

« : وتأمل أیضًا ھذه الكلمات المدھشة التي قالھا الرسول بولس في سیاق حدیثھ عن الوعد السابق 
  ) .. ١٠،  ٩:  ١٢كو  ٢( »  بالضعفاتُأسر .. لكي تحـل علي قـوة المسیح  ضعفاتيأفتخر بالحري في 

  !!یفرح بالضعفات ، بالمواقف التي فیھا یحكم علیھ المنطق البشري بأنھ ضعیف .. إنھ ُیسر 

وقت والمعني عظیم ، فال.. ستحل علیھ  قوة المسیحیجیبنا بولس قائًال إن .. ولماذا یفرح ؟ 
الذي یقول فیھ المنطق الطبیعي إن بولس ضعیف ھو تمامًا الوقت األمثل لنعمة اهللا لكي تتمجد 

إنھ الوقت الذي یري فیھ بولس قوة المسیح تأتي إلیھ وتحولھ من .. وُتظھر كفایتھا مع بولس 
  ..  الضعف إلي القوة 

الطبیعـي علي إنـك قارئي الحبیب ، عندما ُیجمع المنظور واألحداث والمنطق البشـري 
تكفیك نعمتي ألن قوتي في « ضعیف وحتمـًا ستخور ، إرفع أنت صوتك فرحًا مرددًا وعد اهللا 

  ..» الضعف تكمل 

.. ردد أیضًا وعودًا مثیلة من الوعود العدیدة التي  تمأل كتابنا المقدس العظیم .. ردد ھذا الوعد 
  ..واجھ بھذه الوعود األفكار المخیفة التي تحاربك 

ستھرب من .. وُأشكر الرب من أجلھا .. وعندما تستیقظ كل یوم ، ردد ھذه الوعود الصادقة
ذھنك  األفكار المزعجة ، وسیتحرر قلبك من الخوف وسینتعش إیمانك ، وستھتف مع بولس قائًال 

  ..» أنا قوي « 

  واجھ التحدیات

ة مھمومًا أو حزینًا ألن ال ، ال تبدأ المواجھ.. ھل قررت أن تبدأ مواجھة مشكلة صعبة ؟
.. إبدأ المواجھة فرحًا ألن نعمة اهللا سُتظھر كفایتھا .. المنطق البشري یقول إنك ضعیف أمامھا 

كان الھجوم علي الملك یھوشافاط وعلي شعبھ من ثالثة جیوش قویة .. وستحل علیك قوة المسیح 
رفض المنطق البشري وتمسك لكنھ .. » لیس فینا قوة « وبحسب المنطق البشري قال یھوشافاط 

  :بالمنطق اإللھي ، حّول عینیھ عن العـیان المرعب ورفعھمـا نحـو الرب قائًال 

  ) ١٢:  ٢٠أخ  ٢( » نحن ال نعلم ماذا نعمـل ولكـن نحـوك أعیننا « 

.. وسـینتصر قـوي رأي أنھ .. امتأل یھوشافاط باإلیمـان ورأي ما ال تراه العین الطبیعیـة 
أقــام مـغنـیـین للـرب وُمسبحـین فـي زینـة مقـدســة عـنـد خروجھم أمـام « تأمـل مـا فعــلھ 

  ) .. ٢٢،  ٢١:  ٢٠أي  ٢( » وابـتدأوا بالغـناء والتسـبیح .. المتجردین 



 ١٩ لألب دانیال إبدأ كل أمورك بقوة

  !! ..مغنیون للرب ومسبحون في مقدمة الجیش  •

  !!..بالفرح .. ویبدأ یھوشافاط المعركة ضد الجیوش الثالثة بالتسبیح هللا  •

  ..وماذا كانت النتیجة ؟

لقد انتصر یھوشافاط .. تمامًا عكس ما توقعھ المنطق البشري وتمامًا كما وثق القلب المؤمن 
لم یقدر معھ انتصارًا عظیمًا وعاد من المعركة غنیًا جدًا ألن الغنائم كانت كثیرة جدًا إلي حد 

  ..الجیش علي حملھا كلھا 

آه قارئي العزیز ، إبدأ مثل یھوشافاط كل مواجھة لك مع صعاب أو تحدیات متمسكًا بالمنطق 
 ١٤٩واآلن ُأنظر معي ما قالھ مزمور .. إبدأ مثلھ ُمسبحًا الرب وستنتصر مثلما انتصر .. اإللھي 

  :عن المؤمنین 
] كلمة اهللا [ في أفواھھم وسیف ذو حدین ] KJVیة تسابیح اهللا القو[ تنویھات اهللا « 

  ) ٦:  ١٤٩مز ( »  في یدھم 

، فاهللا  اهللا بالتسبیحات القویة یسبحالمؤمن یمسك سیف كلمة اهللا ویحارب قوي الظلمة وھو 
  ..یمنحنا االنتصارات في حروبنا ونحن نغني لھ واثقین أننا أقویاء بإلھنا 

آه أیھا الحبیب ، ال تخف من الھضاب العالیة التي تعوق مسیرة نجاحك ، وال تنزعج من 
  ..فوعد اهللا ُمقدم لكل مؤمن .. األبواب التي أغلقھا العدو أمامك 

أكسر مصـراعي النحـاس ومغالیـق الحـدید . أنا أسیر قدامك والھضاب ُأمھد « 
  ) ٢:  ٤٥إش ( » أقصف 

وبكل تأكید سیعظم .. رنم وسبح لتمتلئ بالقوة .. ُأشكر الرب ألجلھ.. تمسك بھذا الوعد وإفرح بھ 
  ..انتصارك 

  :قارئي العزیز ، اسمح لي أن أضع أمامك مرة ُأخري كلمات الرسول یوحنا القائلة 

»  یر وقـد غلبتم الشروكلمـة اهللا ثابتة فیكـم كتبت إلیكم أیھا األحداث ، ألنكم أقویاء « 
  ) ١٤:  ٢یو  ١( 

فمصدر قوتك أن .. إنھ ثبات كلمة اهللا فیھ .. ھذه الكلمات ُتظھر بوضوح مصدر قوة المؤمن 
أن تتشبث بوعود اهللا التي تقدمھا الكلمة، أن تمأل ذھنك بھا فال یعد بھ مكانًا .. تثبت فیك الكلمة 

  ..ألفكار الخوف 

  واجــــھ الفشــــل

لقد تمتعت بحضـوره وأیدني بقوة .. وربما تقـول قـد بدأت صبـاح الـیـوم ُمسبحـًا إلھـي بفـرح 
  ..فماذا سأفعل صباح الغد ؟.. لكن خالل الیوم انھزمت.. في داخلي ، فوثقت في النصرة 

بي  ال تشمتي« واإلجابة ھي أن تبدأ مرة ُأخري فرحًا قویًا ، بل أكثر قوة ، قائًال لقوي الظلمة 



 ٢٠ لألب دانیال إبدأ كل أمورك بقوة

اهللا لم یعطنا روح الفشل بل روح « قائًال لنفسك ) ..  ٨:  ٧میخا ( » إذا سقطت أقوم .. یا عدوتي 
  ) .. ٧:  ١تي  ٢( »  القوة 

أیھا الحبیب إن كنت قد خسرت موقعة واحدة فأنت لم تخسر المعركة بكاملھا ، فالمعركة 
ذه الموقعة ساھمت في إضعاف قوي وھذا الوقت لیس وقتًا ضائعًا وال شك أن ھ.. مواقع عدیدة 

.. ففي كل مـرة تواجھھا بوعـود من الكلمـة فأنت تطعنھـا بسـیف الروح .. الظلمة التي تحاربك 
  ..وبتوالي طعناتك لھا سیزداد انھیارھا وسیظھر عجزھا ، لُتحسم سریعًا المعركة لصالحك 

  :رجاء ضع نصب عینیك ھذا الوعد الذھبي 

  ) ٢٠:  ١٦رو ( » لشیطان تحت أرجلكم سریعًا إلھ السالم سیسحق ا«

فلتعترف إللھك، طالبًا أن یعمل في إرادتك لتكون قویة ، .. وإن كنت قد تھاونت في شئ 
  ) .. ١٣:  ٢في ( » أن تریدوا وأن تعملوا  العامل فیكماهللا ھو « فالـرسالة إلـي فیلبي تقول 

  ..إھدأ أمام إلھك وسیعلمك .. كما  أنھ بكل تأكید ھناك درس أو أكثر تستفیده من الھزیمة 

  وتـذكـــــر

  :كلمتھ تقول لك .. إن اهللا یزیل كل إعیاء ویمحو آثار الھزیمة 

  ) ٥:  ٣٠مز ( » الترنم عند المسـاء یبیت البكـاء وفي الصباح « 

الغد مرنمًا فرحًا ، فلیس قصـد اهللا أن تستـمر في فمھما كانت دموع مساء الیوم ، إبدأ صباح 
  ) .. ١٠:  ٨نح ( بالقـوة اإلكتئاب أو الیأس بـل أن تتحـول إلـي الفـرح بـھ ، ألن الفـرح بـھ یـأتي 

 ٤٠إش ( » ُیعطي الُمْعَي قدرة « ، وأنھ )  ٥:  ١٠٣مز ( » یجدد كالنسر شبابك « ثق أن اهللا 
  ..سیحولك من الضعف إلي القوة ) ..  ٢٩: 

ال تبدأ یومًا جدیدًا أو أسبوعًا جدیدًا أو شھرًا جدیدًا أو عامًا جدیدًا أو أي مرحلة أو عمل .. ال 
  ..مستسلمًا للضعف ، حزینًا كئیبًا محصورًا في خبرات فشل األمس

  ..ي مجد إبدأ ُمسبحًا إلھك العظیم الذي یرید أن یجعل حیاتك عظیمة منطلقة من مجد إل

  ) .. ١٠:  ٣یؤ ( » لـیقــل الضــعــیـف بـطـل أنــا « ویا لــھـا مــن آیـة 

  بطل أنـــــــــــا

  بطل أنـــــــــــا

  بطل أنـــــــــــا

  


