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 المقدمة 

 

 أخبار سارة .. 

 أخبار سارة ، مجيدة ورائعة ،. 

 عنك..  مات .. مات بديلا  الرب يسوع

 ديونك ..  د  د  س  قد الرب يسوع 



  ، عطيك قوة قامته .. لتحيا منتصراا قام .. قام لي  الرب يسوع 

 .. مرفوع الرأس

يحبك بل حدود .. يفتح لك أحضانه الدافئة ، يود أن   الرب

ريد أن يصنع بك عظائم ، يتوق أن مدهشة .. ي   موراا يفعل معك أ  

 ، ومن مجد إلى مجد .. يسير بك من قوة إلى قوة 

 ك .. بُّح  الذي سفكه فوق الجلجثة يشهد كم ي   دمه الثمين

. أقوى من آثامك .. أقوى من أقوى من ضعفاتك . ه  بُّح  

 .. همومك

ومات  .. ومع هذا فقد صار عبداا  نه الملك ، ملك الملوكإ

 ..  من أجلكجرم .. كم  

 قلب وأقوى ذراع ..   ق  هو أعذب شخص وأر  

الباب  .. هو  عطى لحياتك على األرض معنىا ليس غيره ي  

 الذي تجد فيه كل أبواب الراحة ،  الباب..  والطريق والحياة

التي   الحياةق المجد ، وهو ر  ن كل ط  م  ك  الذي فيه ت   الطريقو وه

  الموتتحمل لنا الحرية والشفاء .. آه ، بعيداا عنه لن نجد سوى 

.. 

الذي يسطع بلمعان أفضل من الشمس   الحقيقيوهو النور 

للجالسين في الظلمة وظلل الوت ..   ضئي  ( ، ١٣: ٢٦ )أع 

لدامس .. ازيل منها ظلمها  يشرق على القلوب الكئيبة ، في   نور

ل النفوس من الخزي إلى المجد ، ومن العطش إلى  د  ب  ي   نور



اإلرتواء ، ومن المهانة إلى الهيبة ، ومن الجوع إلى الشبع  

 والرغد والغنى .. 

ا إنها أخبار سارة ، مجيدة ، ورائع  ة .. حقا

 ريحكوأنا أ   إلى   عليك ، تعال   ح  ل   حبك .. يناديك .. ي  إن الرب ي  

 ( .. ٢٨: ١١)مت

سيرفع عنك اإلحساس القاتل بالذنب ..   وأية راحة؟!!

عطيك سلم القلب وسيرفعك ك من ضمير الخطايا ، سي  ص  ل   خ  سي  

 ثم وفوق عبودية الخوف ..فوق سيطرة اإل  

ا .. تعال إليه ..  د  ق  كل ملئه م   يالنعمته الغنية !! و م لك مجانا

فتح أمامك مخازنه الممتلئة ..  نتعال إليه بكل كيانك وست

وستتدفق إليك إمداداته  .. إمدادات تتلوها إمدادات ، إمدادات 

د كل احتياجاتك ، بمعاملت عظيمة د   س  عجيبة ، بل توقف ، ت  

 ممتلئة بالمجد ..  

س على كراسي  ل  ج  المزبلة لي   يرفع من يالحبه المدهش !!

( ، ويختار من المزدرى وغير الموجود ٨: ٢صم١المجد )

نون العالم ، ويصنعون التاريخ ويمألون السماء له .. يفت   لا س  ر  

 بالنفوس الثمينة .. 

أن  أنتريدك وال يزال قلبه كما هو ملئ بهذا الحب .. ي  

بخطط عظيمة ، إنه  لكتختبر هذه النعمة الغنية .. إنه يحتفظ 

 يريد أن يصنع بك عجائب .. 



ك .. ال تتهمنى بالمبالغة في الحديث .. لو عرفته حقاا ، ش  ال ت  

نت كم يعجز لساني عن الحديث عن حبه لك وإحساناته  ق  ي  لت  

 تممها فيك .. ريد أن ي  معك ، ومقاصده العظيمة التي ي  

اا مدهشة  مور، لن تظل كما أنت .. أ   لحبهاستسلمت آه ، لو 

ستحدث معك ، ستتقوى من ضعفك ، وستتحرر من أثامك ، 

وستستريح من همومك ، وستعلو فوق الظروف ، وستمتلئ  

بالسلم الكامل .. وستفرح من أعماقك ، وستأتي البركات  

 الغزيرة إلى كل جوانب حياتك .. 

،   سارة.. إنه يحمل لك أخباراا  الحبوهذا الكتاب أيضاا عن 

 .. مجيدة ورائعة 

(  ٥: ٣١)إش  ي"جّ ن  "يعفو في  د موضوعه .. د   ح  إن عنوانه ي  

.. 

 ..  غفرانا  .. أن لك  عفوا  إنه خبر سار ورائع أن لك 

 .. إنقاذا  .. أن لك  نجاةإنه أيضاا خبر سار ورائع أن لك 

 الديون .. كلعنك  د  د  .. ألن الرب يسوع قد س   عفو وغفران

ب  س  ح  دمه الثمين ليغسلك فتصير أبيض كالثلج ، لت   ك  ف  لقد س  

 بالدم ..  بل خطية ، مبرراا 



لم يحمل عنك   ب  ل  .. ألن الرب عندما ص   نجاة وإنقاذ

ها لكي ال تأتي عليك .. ل  م  خطاياك فقط بل أيضاا كل اللعنات .. ح  

 ( ..١٣: ٣لقد افتداك من اللعنة )غل 

 هيا .. هيا إلى الرب .. 

 كل القلب .. هيا إليه ب

 نقذ ..  ي  ي .. سنج  سيعفو .. سيغفر .. سي  

 :يوياله من وعد ذهب

ألجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة ألن الرب إلهك قد  ل  و  "ح  

 ( ٥: ٢٣ك" )تث  ب  ح  أ  

 ..  الربهيا .. هيا إلى 

 اللعنة ستتحول إلى بركة !! 

 تحول إلى راحة !! يوالخطر س 

 السلم !! سيهرب الهم .. وسيأتي 

 ومن الجافي ستخرج حلوة .. 

ا أخذ أ  نومن اآلكل س  ..  كل 



مثلنا شعب   ن  وسنفرح .. ونفرح .. ونفرح .. وسنهتف م  

 ( ..٢٩: ٣٣منصور بالرب )تث

 

 وهل أنت في خطر؟ 

 عاني من أمر ما يضغط عليك؟ هل ت  

 عليك الظروف؟ ت  س  هل ق  

عاني  . أو في نكسة صحية .. أو ت  هل أنت في محنة مالية .

 سرية؟من فشل في علقاتك األ  

زرعته في   رى هل أتى وقت الحصاد، لتحصد ثمر مات  

 خطايا وأخطاء وحماقات ؟ الماضي من 

 ت أمامك كل أبواب اإلنقاذ؟ د  وص  أ  وهل 

 د هناك أي طوق للنجاة؟ ع  وهل لم ي  

عته والبد ل هكذا .. ال تقل إني أجني ثمار ما زرق  ت   ال ، ال

 لي أن أدفع الثمن ..

 ك .. حبُّ ، فل زلت محبوباا جداا .. الرب ال يزال ي   كال .. كال



ا  كال .. كال برغم كل ما صنعت ، فل  ، بإمكانك أال تدفع شيئا

 ( .. ٤٢: ٧الرب عنك الكل )لو ع  ف  زلت محبوباا جداا .. لقد د  

 ..  ءشيوسوف يتغير كل  ، حاال  تعال .. تعال إليه 

 ..  غفرانا  أن لك  ث ق  

 ..  نجاةأن لك  ث ق  

 

نني أشكر هللا كثيراا من أجل هذا  إ أيها القارئ الحبيب ، 

  الكتاب المقدسذيع لك من الذي بين يديك .. فهو ي   الكتاب

 أخباراا سارة ومفرحة ..

  ي"جّ ن  "يعفو في  .. إنه  يج  ن  ي  .. وألنه يغفر فهو  يغفرإن هللا 

.. 

التي تسبق الدمار  اللحظة األخيرةهل تقول لي إنني اآلن في 

 الشامل؟ 

كد لك من الكتاب المقدس أن هللا يقذف لك اآلن ؤدعني أ  

 بطوق النجاة .. 

يك ج  ن ، وكم يود أن ي   إلهك ك  بُّ ح  إقرأ هذا الكتاب وسترى كم ي  

، ولو احتاج األمر إلى معجزة .. إنه خبر سار ومفرح ، إن  



 ي""يعفو في ن جّ ( ، الذي ١٠: ٥بط١إلهنا هو "إله كل نعمة" )

 ويصنع المعجزات .. 

 

 كان سببه  ا  ي من كل خطر أيّ نجّ إنه ي  

ووسط  مملؤ باإلثمهل أتى إليك الخطر ألنك نشأت في بيت 

 بسبب عدم إيمانها؟  اللعناتعائلة تتوارث 

عاني ،  نت وسط شعبها الكم  التي ن  راحاب الزانيةأنت تشبه 

عليها أن تهلك معه ، عندما  فحملت من لعناته ، وكان مقضياا 

 يحين وقت قضاء هللا ..

"إله كل نعمة  نظر ، لقد عرفت راحاب اإلله المحب ا  لكن 

ه ( .. اإلل ١٥: ٣زيل األقضية )صف( ، الذي ي  ١٠: ٥)ابط "

 .. "في ن ّجي"يعفو الذي 

من اللعنة التي أتت بالدمار  نجاهاعن آثامها .. لقد  يف  ع  لقد 

 وأنقذها .. المعجزةإلى كل شعبها .. لقد صنع 

وعدم مقاومتك  استسالمك إلبليسأم أنت تجني اآلن ثمار 

 له؟

. لقد استسلم . حزقيا الملكهو  لا ث  إن لك في الكتاب المقدس م  

بإلهه في    د  د  ش  لملك آرام ، فكاد أن يهلك هو وشعبه .. لكنه ت  



ا أنه اإلله الذي  ف  ر  ع  اللحظة األخيرة ، ف   ،  "في ن ّجي "يعفو عمليا

 ( .. ٢٠: ٦٨الذي عنده للموت مخارج )مز 

ألنك لم    الشك في وعود هللااليوم تجني ثمار  وربما تكون

 ك بها؟ مس  ت  ت  

د هللا له بأنه سيصير ملكاا فلجأ  ع  في و   ك  ، لقد ش   داود تأمل  

 بطرس م .. وتأمل  ج  ر  أن ي   د  ا  إلى األعداء ، فماذا حدث ؟ لقد ك  

ل عينيه عن الرب وانشغل و  ، ح   المياهفوق   الذي إذ كان سائراا 

ل ه الخوف وابتدأ يغرق ..   بالرياح واألمواج ف د خ 

ود وبطرس لم يهلكا .. لقد  أيضاا ، ان كل من دا لكن تأمل  

ف .. الذي مراحمه جديدة في كل "في ن ّجي"يعفو اإلله الذي  اع ر 

 ( ..٢٣: ٣)مرا صباح 

ما هو إلهك  هأيها الحبيب، أنت مدعو أن تختبره هكذا ، فإله

 ..  .. ال تنس  أنه أبيك الذي يحبك جداا 

أنك رجعت إلى العالم وقد يكون الخطر الذي أتى إليك بسبب 

 ..  ودخلت في شركة معه

ث ل ي ق د    في  ل  خ  الذي د   يهوشافاط الملكم لك الكتاب المقدس م 

 شركة مع آخاب الشرير ، فأتى إلى لحظة الموت المحقق .. 

 



لكنه لم يهلك ، ولن يهلك أي شخص يفعل مثلما ف ع ل  هو في 

خ  إلى هللا "الغني في الرحمة" )أف لحظة الخطر  : ٢.. لقد ص ر 

 ، فحدثت المعجزة ..   "في ن ّجي "يعفو ( ، اإلله الذي  ٤

 أيها الحبيب ، إن المعجزات تنتظرك .. 

وقد تكون حالتك شبيهة بحالة يونان .. أتى إليك الخطر  

.. لقد صار يونان في جوف  عصيان أمر واضح من هللابسبب 

ف ض  أن يطيع ، فلم يذهب إلى الحوت وفي عمق الب حر ألنه ر 

 يكرز بها ..نينوى ل 

اختبر اإلله الذي ي رسل يده من العلء .. الذي  لكنه هو أيضاا 

اإلله الذي   .. ( ٧: ١٤٤الكثيرة )مز  المياهمن  يين قذ وي ن ج  

 " في ن ّجي"يعفو 

 رئيسية تأتي لنا بالمخاطر :   خمسة أسبابإننا نرى 

 اللعنات المتوارثة كحالة راحاب .. 

د ث  مع حزقيا ..   االستسلم لقوى الظلمة خوفاا منها كما ح 

 مواقف الشك وعدم اإليمان كحالتي داود وبطرس .. 

وجود شركة مع العالم اآلثم مثلما صار األمر مع يهوشافاط  

.. 



 عصيان صوت أو دعوة من هللا كيونان .. 

ان ورحيم، طويل الروح وكثير   فهو "حن  لكن شكراا ِل   

مهما كان  يعفو..   "في ن ّجي" يعفو ( ..  ٨: ١٤٥الرحمة " )مز 

ت ك ب ،   مهما كان السبب ..  يوي ن جّ الشر الذي ار 

والكتاب الذي بين يديك يتناول في أبوابه الخمسة هذه  

 ..  بابا  لكل سبب، مخصصا الخمسة األسباب

ذّ  إنه  كي ح  ا  ر  من  من مسببات المخاطر ، مقدماا لك دروسا

 كلمة هللا الثمينة ، دروساا نحن نحتاجها جداا في حياتنا اليومية ..

نقاذ .. للتمتع بحب اإلله  ثم يقودك إلى اإليمان بالغفران واإل  

 .. " في ن ّجي"يعفو الذي 

  عمليا  ي اإليمان ويقويه ، يدفعك لكي تختبر م  ن إنه كتاب ي  

ي أوالده من ذي يصنع المعجزات لكي ي ن ج  حٌي الله الاإل  

 أخطائهم .. 

 

 أبي السماوي .. 

ب  أ   ب  ح   ك  .. ك  .. أ ح 



أنت أبي .. أبي المملؤ بالحب .. المملؤ بالحنان .. المملؤ  

 بالنعمة .. 

ب   ب  أ ح   ك  .. ك  .. أ ح 

 ب بي .. ّح  ت ر  

 تركض نحوي ..  

 لني .. تقع على عنقي وت ق بّ  

 تعفو عن أخطائي .. 

 يني من كل مخاطري .. وت ن جّ 

 من طول األيام تشبعني 

 ( ..  ١٦:  ٩١وتريني خالصك )مز

 إنني أثق في وعدك 

 ( ..١٤: ٩١)مز  ق  بي أ نجيه""ألنه ت ع ل  

 آه ، أي حب تحبني به .. 

 ( ..  ٣٢: ٨على ابنك .. بذلته ألجلي )رو  لم تشفق 



 شئ .. أشكرك .. أشكرك ألنك تهبني معه كل 

 كل شئ .. كل شئ .. 

  



 

غل    ق، ونافذة مفتوحة باب م 

 

يمان يرويها لنا األصحاح هذه قصة حي ة من قصص اإل  

 الثاني من سفر يشوع ..

لين أرسلهما يشوع بن نون لكي يتجسسا   والقصة عن رج 

 مدينة أريحا .. 

ويشوع كما نعلم هو ذلك القائد الذي اختاره هللا ليقود شعبه  

 في المعارك العظيمة المتلك أرض الموعد .. كنعان ..

كل مدن ى أقو  ولى واألهم .. إنهاأما أريحا فهي الموقعة األ  

 ت بأسوارها المنيعة الشامخة.. ف  ر  كنعان ، ولقد ع  

، بغية أن  لقد أرسل إليها يشوع بهذين الرجلين ليتجسساها 

عن استحكاماتها ، ومواطن القوة   واف   ر  يعودا إليه بتقري

 والضعف بها .. 

يطيعان  يمان بحماية هللا ما جعلهما ال شك كان لهما من اإل  

 يشوع ويذهبان إلى أريحا في هذه المغامرة ..



ولكن الوحي لم يركز الحديث عن إيمانهما ، بل تحدث في  

منا ل   ع  ث الوحي لنا عن إيمانها لي  قصتهما عن إيمان امرأة .. تحد

 ثمينة ..  دروساا 

تهما في بيتها ل  ب  لقد قابلتهما امرأة ، وماذا؟ لقد رحبت بهما وق  

 .. "بسلم" و "ترحاب"

 سلم من امرأة في مدينة األعداء !! 

لين إلى نعم ، بل أغرب من هذا ، عندما نما خبر هذين الرج  

إلى بيت هذه المرأة ، أسرعت علم ملك أريحا ، وأنهما دخل 

وخبأتهما فوق سطح بيتهما ووارتهما بين عيدان الكتان من أجل 

 أن تنقذهما من الموت .. 

 لماذا فعلت كل هذا؟ 

لماذا اقدمت على هذه المغامرة التي كانت من الممكن أن 

 ي بحياتها؟! تؤد  

يمان إنه اإل    في كلمة واحدة .. ةجابقدم لنا الرسول بولس اإل  ي  

يمان جعلها تغامر بحياتها من أجل هذين الرجلين .. يقول  . اإل  .

ت الجاسوسين ل  ب  بولس "باإليمان راحاب الزانية .. ق   الرسول 

 ( ..٣١: ١١" )عب (1) بسلم ] بترحاب [

 نظر معي ..واآلن ا  



 a broad place عس  ت  إن اسمها راحاب وهو يعني "مكان م  

 "(2) 

عرف بين أهلها  "الزانية" ، فهكذا كانت ت  أما شهرتها فكانت 

 وقاطني مدينتها . 

يمان " العظيمة يصف بها  يالغنى نعمة هللا !! كلمة "اإل  

الوحي امرأة عاهرة ، من مدينة هبط شعبها إلى أدنى مستوى 

: ١١اة" )عبص  في الرذيلة ، لقد أطلق الوحي عليهم لقب "ع  

٣١  ) 

ساء في أسوأ مدينة ، ها  يالغنى النعمة !! واحدة من أسوأ الن 

يمان .. بل ويتخذها  هي تمتلك أعظم عطايا هللا لل   نسان ؛ اإل 

ا  الوحي مثاالا  لكي يحتذى به كل من يرغب في أن يحيا مثلها   حيا

 يمان ..باإل  

التي   ( ،١٤: ١تي١" ) التي تفاضلت جداا   يالغنى النعمة، "

.. تريد أن تتعامل معه  فاقت كل توقع !! نعمة تتسع لكل إنسان

مهما كان ابتعاده وانغماسه في الشرور ، ومهما بلغ تمرده  

 السابق على هللا .. 

نعمة تتسع لكل شرير وفاجر ، ولكل نفس كنفس راحاب  

ثمها الفاضح ] الحظ أن اسم راحاب  يزدري بها المجتمع إل  

 [ ..  اا عس  ت  م   يعني مكاناا 

ا أيها  نعمة غنية تتسع للجميع .. وبكل تأكيد لك أنت   أيضا

 القارئ ، هي تريد أن تعمل في حياتك ، فهل تسمح لها؟ 



 أيها الحبيب 

 ( ؟ ١٠: ٥بط١" ) إله كل نعمة هل تعلم أن إلهك هو "

؟  هل تعلم كم يحبك؟ هل فكرت من قبل في هذا األمر بعمق

 إنني أدعوك أن تفكر فيه اآلن ..

هو يحبك .. يحبك بل حدود .. يحبك برغم كل شئ .. يحبك  

 برغم كل مافعلت ..

كانت   اا كانت شرورك .. أي   اا هو يحبك كل الحب .. أي  

بين  نجاساتك .. ربما تكون قد صرت مثل راحاب معروفاا 

الناس بخطاياك .. ثق .. ثق أن نعمته الغنية تتسع لك ، وهي 

ترفعك لتجلسك على كرسي  تشاء أن تنشلك من المزبلة ، وأن

 ..(٨: ٢صم١)  المجد

 لك ، لراحتك الكاملة ..  خصيصاا   مكاناا  عد  هل تعلم أنه أ  

 لك هذا المكان ..   عد  هناك فوق الجلجثة ، عند الصليب .. أ  

إلى هناك .. سترى الدم الثمين .. دم   تعال ، تعال سريعاا 

ستراه يعلن لك كم أنت محبوب .. كم أنت   ، الرب يسوع 

 محبوب بل حدود !! 

 منك كل عقاب أثامك ..  الرب يسوع بدالا  ل  م  ح  لقد ت  



 لقد مات لك ال تموت أنت .. 

  عطيك بدالا ريحك منها وي  أوجاعك وأحزانك ، لي   ل  م  لقد ح  

 ..  منها راحة وسلماا 

 تعال ، تعال إليه .. تعال ، ارتمي عند قدميه .. 

لهي العجيب  عال ، لكي تبدأ حياة مختلفة .. لتذوق الحب اإل  ت

.. 

..   رك تماماا غي   بكل تأكيد ، لن تكون كما كنت من قبل .. سي  

ا   .. تماما

ا  كما اتسعت من   إنها النعمة الغنية التي تتسع لك أنت أيضا

 قبل لراحاب الزانية .. 

 

 ولنتأمل اآلن راحاب وأريحا 

لين أتيا  الجاسوسين لم تراهما كرج   عندما قابلت راحاب

 ليتجسسا مدينتها أريحا ..  

 لقد نظرت إلى مجيئهما بعين أخرى .. 



مور يمان يعطيك هذه العين األخرى التي ترى األ  اإل  

 واألحداث على نحو يختلف عن رؤية الناس لها .. 

 يمان الذي أعطاها هذه العين ، فلم تر  لقد كان لراحاب اإل  

وسين قد أتيا ليعرفا المزيد من المعلومات عن لين كجاسالرج  

 شعبها بل رأتهما رسولين أرسلهما هللا لكي ينقذاها .. 

 تأمل ماذا يقول الرسول يعقوب ..

 ( ..٢٥: ٢ت الرسل" )يعل  ب  "راحاب الزانية .. ق  

نظر ، لم يقل الرسول يعقوب أنهما من الجواسيس بل من ا  

ا  الرسل ، فهكذا رأتهما راحاب رسولين  أرسلهما هللا خصيصا

 من أجلها لينقذاها من قضائه العادل اآلتي على مدينتها .. 

 

 طول أناة هللا 

ى هللا على هذه المدينة ، مدينة أريحا ، لكي تتوب  لقد تأن  

 ..(١٣: ١٥ )تك جاوز األربعمائة عاماا  طويلا  زمناا 

أخرج شعبه  خرى ، أربعين سنة بعد أن ثم أعطاها مهلة أ  

من مصر بيد قوية .. كان يريد لخبر هذا الخروج بما صاحبه 

من قضاء عادل على مصر أن يبلغ إليها .. كان يريده رسالة 

أن عضبه سيأتي ،  اا تحذيرية بالغة القوة يؤكد بها ألربعين عام



ا  على أي شعب  عليها إن لم تتب ، كما سيأتي أيضاا  سيأتي حتما

 ( ..٤: ٢ناته )روأ هين بلطفه وطول ويست، يرفض التوبة  آخر

به نهر األردن لكي يستخدمه في إتمام   وقاد هللا شعبه عابراا 

 قضائه العادل على هذه المدينة بسبب فجورها وإثمها .. 

كيلو مترات قليلة منها .. هذا يعني   عد  وصار الشعب على ب  

 أن وقت القضاء قد أتى .. 

؟ لقد أعطى المدينة   قد   ص  هل ت  لكن يالغنى رحمة هللا !! 

 خرى جديدة .. فرصة أ  

ا ألقد انتظر بشعبه  لعلها تستيقظ من سباتها وترى   سبوعا

الخطر المقبل عليها فتتوب كما تابت نينوى فتنجو مثلها من 

 (٣العقاب )يون 

هذه الفرصة الثمينة   إال أنها لم تستيقظ ، وأضاعت أيضاا 

 اآلتي عليها .. التي قدمها هللا لها لتتب فتنجو من الهلك  

ها ، وبدا وكأنه لم تعد هناك أية  روبلغ شعب هللا إلى أسوا

تمام القضاء اإللهي  خرى للنجاة .. وبدا أنه الوقت إل  فرصة أ  

 ..  الذي تأخر طويلا 

خرى  واآلن تأمل معي ما حدث ، لقد أعطاها هللا فرصة أ  

 جديدة !! 



العجيب !! لقد أعطاها  يالحبه،  آه يالطول أناة هللا المذهل

ا   ، وفي هذا األسبوع كان يرسل لها كل يوم إنذاراا  آخراا  أسبوعا

م ، فهذا هو هللا هذه هي محبته .. إنه يرغب و.. نعم كل ي قوياا 

ليها  عأن تفيق المدينة من سباتها لتنجو من القضاء العادل األتي 

..  

سبوع ، لقد أمر شعبه أن يسير بكامله كل يوم من أيام هذا األ 

حول أسوارها .. وأن يسير وهو يضرب باألبواق لكي يصل 

ن كل شخص في المدينة .. لقد أراد أن ذ  صوتها القوي إلى أ  

 ر إلى كل شخص في أريحا .. ذ   ح  يصل صوته الم  

أن يتجنب إتمام عمله القضائي العادل في   كم يود هللا دائماا 

ه ، لذا فقد ن حبه ورحمتومجازاة الخطاة العصاة الذين يرفض

أطلق الوحي على هذا العمل "فعله ] أي فعل هللا [ الغريب .. 

يريد  ( ، فهو دائماا  ٢١: ٢٨وعمله ] عمل هللا [ الغريب" )إش 

م من فرص !!  قد   أن يتجنبه ، لذا كم يرسل من تحذيرات وكم ي  

 إنه يفعل كل شئ ممكن لكي يتجنب إتمام قضائه العادل .. 

بموت  الشرير  ر  س  ( ال ي   ٢٦: ٣٣)تثآه " ليس مثل هللا " 

 ( .. ١١: ٣٣بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا )حز 

من أجل هذا سفك دم ابنه يسوع ، لكي يكون هذا الدم الثمين 

 نقاذ كل خاطئ يرغب في أن ينجو من الهلك األبدي ..ملجأ إل  

ما   عظم نعمتك الغنية !!أله !! ما  أه ، ما أعظم قلبك أيها اإل  

أعظم طول أناتك العجيبة !! كم من فرص بل عدد تقدمها  

 للنفوس اآلثمة كي تأتي إليك وتتمتع بغفرانك !! 



 

 أيها القارئ الحبيب  

 للخطية؟!  على هللا ، مستسلماا  لت تحيا متمرداا زهل ال 

 هل الزلت تحب الظلمة أكثر من النور؟! 

ولم  عن أحضانه ،  هل الزلت تطلب الراحة واألمان بعيداا 

 تتمتع بعد بالدم الثمين الغافر والمطهر؟

آه ، كم من فرص عديدة وثمينة يقدمها هللا لك لكي تستيقظ  

النهاية حب هللا ى باتك .. لكن ماذا لو ظلت ترفض إلمن س  

إليه لكي يغسلك من آثامك بالدم   ونعمته المقدمة لك ولم تأت  

 الثمين ؟! 

من أن تستهين  آه ، ما أخطر األمر ، الرسول بولس يحذرك

بغنى لطف هللا وإمهاله وطول أناته بعدم إنتهازك لفرص 

 الرجوع التي يقدمها لك .. 

يحذرك الرسول بولس بكلمات جادة قاطعة ، اسمعه معي  

تائب تذخر لنفسك التك وقلبك غير ووهو يقول " من أجل قسا

( ، نعم الوحي يؤكد أن  ٥: ٢في يوم الغضب " )رو  غضباا 

 ( ..١٠: ١تس  ١)هناك غضب آتي 



ر مدينة أريحا .. لقد استهانت باألمر ، ك  ذ  أيها الحبيب ، ت  

قت حر  أسفاه لقد أ  أضاعت كل الفرص .. فلماذا كانت النتيجة؟ و  

 ( ..  ٢٤: ٦بالنار مع كل ما بها )يش 

ا أيها الحبيب ، تذك   .. ألم تكن من أشر نساء   راحاب ر أيضا

أريحا؟! من كان يظن أنها ستنجو هي وأسرتها دون كل شعبها 

.. 

كلمات الرسول  مثلها .. ال تنس   وعم ، بإمكانك أن تنجن

بولس " هللا لم يجعلنا للغضب بل القتناء الخلص بربنا يسوع 

 ( .. ١٠، ٩: ٥تس ١المسيح ، الذي مات ألجلنا " )

 ..  ن ينظر هللا إلى  ال تقل إنني أشر من أ

 ال تقل إنني أسوأ من كل الذين أعرفهم ..

كان  نجاتها ، لقد ت ذ ك رر راحاب .. ك  ذ  خرى أقول لك ت  مرة أ  

 ة ..فمن الممكن أن تقول مثل هذه الكلمات لكنها  بطريقة مختل

لقد سمعت كما سمع أهل مدينتها بما فعله هللا من آيات  

من مصر وفي مسيرته في  وعجائب مع شعبه ، في خروجه

 ( .. ١٠: ٢البرية )يش 

صرف نلقد سمعت كما سمعوا ، لكنها لم تفعل مثلهم ، لم ت

ئونها الخاصة وكأن هذه األخبار ال تعنيها .. لم تسقط كما لش

 لمباالة .. لاسقط كثيرون فريسة 



. أعطته اهتمام قلبها وهذا ما جعلها  لقد أنشغلت بما سمعته .

 تختلف عن كل شعبها .. 

يمان إلى قلبها .. فالرسول آتي باإل   ارانشغالها بهذه األخب

يمان يأتي عن طريق سماعك لألخبار التي بولس يؤكد أن اإل  

 ( ..  ١٧: ١٠تذيعها كلة هللا )رو 

 له الحقيقي .. لقد آمنت أنه هو اإل  

ت أنه حرر شعبه من ع  م  أنه يحرر من العبودية ، فقد س   تآمن

 قيود المصريين ..

 عين سنة ربشعبه أ ال  آمنت أنه يهتم بخاصته فقد علمت أنه ع  

 ( .. ٥:  ٢٩فيها ثيابهم وال نعال أرجلهم )تث  ، لم تبل  

آمنت أنه يعطي النصرة  ، فقد عرفت أنه أعطى شعبه أن 

ي معاركه مع عماليق ومع  ف يرفع رايات االنتصار عالياا 

 األموريين ..

 آمنت به ، فقررت أن تتعامل معه .. 

 تحدثت إليه .. 

 أكثر في حديثها الخاص معه ..   عرفته  

 عن آلهة شعبها الميتة ..  ةا يختلف كلي   اا حي   إلهاا  وجدته  



ا  ا قلباا ..  عرفت أن له قلبا كله   ، غير عادي .. قلباا  جداا  عجيبا

 حب ..

ا  اا يحبها هي حب عرفت أنه   ، لم يحبها به أحد من قبل .. خاصا

 اكتشفت أنه إله النعمة الغنية ، والرحمة الكثيرة .. 

تأكدت أنه يغفر ويصفح .. ينقذ وينجي .. تأملت نفسها ،  

 وتأملته .. 

نعم ، هي زانية ، وكم ارتكبت من شرور .. لكنه هو "حنان 

 ( ..٨: ١٤٥ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة " )مز

األمر ليس كم هي سيئة ، بل كم هو عظيم في حبه ورحمته  

 وغفرانه ..

 وثقت كل الثقة ، أنه ال يمكن أن يتركها تهلك .. 

نقاذها ، وهي العاهرة رسل إل  عليه أن ي   فهمت أنه ليس كثيراا 

 غامران بحياتهما من أجلها .. ين من شعبه ، ي  ل  ج  المدنسة ، ر  

 .. عرفت أن حبه أقوى من إثمها 

 وأن نعمته أعظم من ماضيها ..

 



 تأمل راحاب .. 

لقد سمعت عن عمل هللا العجيب في تحرير شعبه من أرض 

 مصر )العبودية ( .. 

 وانشغلت بما سمعته .. 

 يمان إلى قلبها .. نشغال أتى باإل  وهذا اال 

..  من هللا معها هي شخصياا  يمان جعلها تتوقع عملا واإل  

 لتحريرها .. عملا 

 

كانت   ا  مكانك أن تكون مثل راحاب .. أي أيها الحبيب ، بإ  

 قيودك أو مشاكلك فبإمكانك : 

أن تستمع إلى قصص تحرير هللا للنفوس المقيدة ، وإلى  

قصص إنقاذه للنفوس التي في خطر .. سواء كانت هذه  

القصص من التي سجلها الوحي في الكتاب المقدس أو من التي 

 رفهم ..تثق في حدوثها مع من تع

ا   في التأمل واالنشغال بهذه القصص .. اقض وقتا

نشغال سيزيدك من إيمانك في أن هللا يرغب في هذا اال 

 تحريرك وإنقاذك .. 



 من هللا معك .. وستجد نفسك مثل راحاب تتوقع بثقة عملا 

ا  إنقاذياا  توقعت راحاب أن يصنع هللا معها عملا  .. لذا   عجيبا

لين ، لم تراهما جاسوسين أتيا رج  ، عندما تقابلت مع هذين ال

إليها .. رسولين  ينتها .. بل رسولين أتيا خصيصاا دليتجسسا م

له الذي أحبته لينقذاها من الهلك اآلتي على شعبها أرسلهما اإل  

ت الرسل " )يع ل  ب  .. يقول الرسل يعقوب " راحاب الزانية .. ق  

٢٥: ٢  .. ) 

ا   عظيم إيمانها ..  آه ، كم كان حقا

سفر يشوع الذي روى لنا هذه القصة هو سفر انتصارات إن 

ق .. وهو  ي   يمان .. أنني أدعوك أن تتمتع بقراءة هذا السفر الش  اإل  

يمان في معارك يشوع مع شعوب يصف لك انتصارات اإل  

 أرض الموعد ..

،   مميزاا  يمانها لوناا وتمتع أكثر بقراءة قصة راحاب ألن إل  

على يأسك من نفسك.. أنه   به نتصرتيمان الذي فهو نوع اإل  

قيمك على الصخرة  بك من طين الحمأة لي   اإليمان الذي يصعد

يمان بإله كل نعمة الذي " يرفع الفقير  ( ، اإل   ٢: ٤٠)مز 

: ٢صم  ١هم كرسي المجد " )ك  ل   م  مع الشرفاء وي   هالمزبلة ليجلس

 (  ٧:  ١١٣، مز  ٨

الوحي بالحديث   !! لهذا لم يكتف  إيمانها   ه ، كم عظيم جداا آ

ا د  ح  عنه في سفر االنتصارات ، سفر يشوع .. بل ت    ث عنه أيضا

 في موضعين من العهد الجديد ..  



 

 : في رسالة القديس بولس إلى العبرانيين  أوال  

( ، ١١يمان )عب في األصحاح الذهبي الذي يتحدث عن اإل  

في العهد القديم رسول بولس أمثلة عديدة لمؤمنين اليسرد لنا  

يمان الذي أتى بقوة هللا إلىى حياتهم .. لكنه ال يذكر كان لهم اإل  

ثنتين .. راحاب موضوع ا من األمثلة النسائية باالسم سوى 

 حديثنا  وسارة زوجة إبراهيم .. 

يالمجد   إلى جنب مع سارة ..  تأمل ، الوحي يضعها جنباا 

الزانية التي من أريحا المدينة   ت راحابع  ف  النعمة الغنية لقد ر  

التي هي رمز في العهد الجديد   سارةإلى مستوى  اآلثمة جداا 

براهيم ابن والتي أنجبت إل   ،(  ٢٦:  ٤ورشليم العليا ) غلأل  

 الموعد إسحق .. 

 

 : في رسالة القديس يعقوب  ثانيا  

في األصحاح الثاني من هذه الرسالة اختار لنا الوحي مثالين 

ول هو إبراهيم ، فهو بل نزاع يمان الحي العامل  .. األ فقط لل  

 ( .. ١١: ٤كما يقول الوحي عنه أب جميع الذين يؤمنون )رو 

واآلن إلى من يشير المثال الثاني ؟ .. ليس موسى أو يشوع  

 صموئيل أو دانيال .. بل راحاب !!  أو جدعون أو



الوحي في رسالة يعقوب إيمان   ض  ر  تأمل معي كيف ع  

 اب .. راح

يمان الذي أعطاه القدرة  إيمان إبراهيم ، اإل   لنا أوالا  م  د  لقد ق  

براهيم أن هللا الذي إأن يضع ابنه اسحق على المذبح .. لقد وثق  

: ١١أمره أن يفعل هذا هو قادر أن يقيم ابنه من الموت )عب 

١٩ .. ) 

نظر معي كيف يمان غير عادي .. لكن ا  الشك في أن هذا اإل  

ربط الوحي بين إيمان إبراهيم وإيمان راحاب ، فبعد أن ذكر ما 

 :    فعله إبراهيم أكمل قائلا 

 ( ٢٥: ٢"كذلك راحاب الزانية .. " )يع 

في   إن كلمة كذلك في األصل اليوناني هي كلمة تعني حرفياا 

 ..( 3)ذات الطريق وعلى نفس المستوى 

يمان ، أنه في ذات  لقد اعتبر الوحي ما فعلته راحاب باإل  

الطريق وعلى نفس مستوى ما فعله إبراهيم عندما وضع ابنه 

 إسحق على المذبح ..

ا ا   لقبها    شير الوحي إلى راحاب هنا ذاكراا كيف ي   نظر أيضا

 " .. الزانيةالقديم "

 ما الذي يقصده الوحي بذلك؟ 

 آه أيها القارئ ، 



 ..  مهما كنت بعيداا 

ا   بالخزي ..  مليئاا  مهما كان ماضي حياتك مؤلما

 ..  جداا  شجعك جداا ها راحاب الزانية ت  

 . آه لو فعلت مثلها ووثقت كما وثقت هي .

آه لو فتحت قلبك له ، وتجاوبت مع نعمته .. الرتفع إيمانك ، 

ا   ، إلى مستوى إيمان إبراهيم ..  فيوماا  ولظل يرتفع يوما

 ارئ .. أيها الق

يمان  في النظر إلى رئيس ) مصدر ( اإل   تبدأ من اآلنهل 

 ( ؟ ٢: ١٢له الرب يسوع )عب م   ك  م  و

  في أن تتصرف في حياتك اليومية مستنداا  تبدأ من اآلنهل 

 على وعود هللا التي في الكتاب ؟ 

يمانك أن ينمو .. إنه  ، فالرب يريد إل   سينمو إيمانكنعم 

 ..  يتمجد فيك، لكي  يماناإل  في  شامخاا  يريدك رجلا 

 ..  شجعنا راحاب جداا آه ، كم ت  

ا  إلى    امرأة عاشت زانية لفترة طويلة من الزمن تقف جنبا

 جميع المؤمنين ، بل وتصير مثمرة مثله .. أبجنب مع إبراهيم 



 للشعب .. لشعب هللا .. أبا  هو صار 

ود  في هذا الشعب ، فمن نسلها أتى دا ماا وهي ، ألم تصر أ  

 الملك ثم الرب يسوع بالجسد ، ملك الملوك ورب األرباب .. 

 إيمان حي 

ا   ..  ميتاا  ولم يكن إيمانها إيمانا

 لم يكن مجرد معرفة عن هللا وشعبه مألت بها ذهنها .. 

وتحارب روح  ،  تقف تجاه الخطيةيمان الذي ال يجعلك اإل  

،  .. اإليمان الذي ال يؤثر في طريقة تعاملك مع األمور اإلثم

 هو إيمان ميت ، ال قيمة له .. 

ا لم يكن إيمان راحاب إيماا  ا .. بل كان حي  نا ميتا  ..  ا

 مرتكزا  طلق نيمان الذي يدفعك لكي ت يمان الحي هو اإل  اإل  

على صدقها ، حتى ولو بدا أن  ، معتمداا  على وعود هللا

 تصديقها يتطلب حدوث المعجزات .. 

 ..  ينمو  يمان الحي دائما  واإل  

يمان  بحسب قدر اإل   بمواقف عمليةنسان ما تحرك اإل  وكل  

يمانه أن يرتفع ه هللا وأعطى إل  ع  ج  الذي في داخل قلبه ، كلما ش 



  نباتاا  أوالا  .. وهكذا ينمو من إيمان إلى إيمان مثلما ينمو القمح "

 ( ٢٨: ٤مآلن في السنبل" )مر ثم قمحاا  ثم سنبلا 

يمان الحي ، فكيف تحركت مدفوعة لقد كان لراحاب هذا اإل  

 به؟

 أوال: لقد تحدثت بلغة اإليمان .. 

لين الذين أتيا ليتجسسا مدينتها .. تأمل معي كلماتها إلى الرج  

: ٢األرض " ) يش قد أعطاكمأن الرب  علمت  لقد قالت لهما " 

٩ .. ) 

الحظ أنها لم تقل أن الرب سيعطيكم ، بل استخدمت زمن 

ستتم بأن وعود هللا لشعبه  ثقتها، مما يؤكد  أعطاكمالماضي 

مهما كان ارتفاع األسوار المنيعة وقوة الجيوش المقاومة  حتما  

.. 

 : لقد قبلت مغامرة اإليمان ..  ثانيا  

مغامرة   مغامرة ، لكنها دائماا يمان ما تبدو حياة اإل   كثيراا 

 يمان ..حياة اإل   د دائماا ج   م  اهلل ي  ف،  رابحة وليست خاسرة إطلقاا 

عندما بلغ إلى مسامع راحاب أن الملك قد علم أن  

  يمان الحي دائماا عنهما فاإل   الجاسوسين قد دخل منزلها، لم تتخل  

يمان اإل  يه الرسول بولس " م   س  لذا ي  يرتبط بالمحبة ويعمل بها 

مها لنا كلمة ل   ع  ( .. والمحبة التي ت   ٦: ٥" )غل العامل بالمحبة

هللا ليست هي فقط محبة المشاعر والكلمات اللطيفة المتبادلة .. 



ق بل حساب .. أن تتبع الرب ف  ن  ق وت  ف  ن  بكثير .. أن ت   أعمقإنها 

 يسوع في طريق البذل الذي بل حدود .. 

 قديس يعقوب أنها أخرجتهما في طريق آخر .. يقول ال

ب ر   ه  يمان .. وضعت في قلبها أن ت  قبلت راحاب مغامرة اإل  

أحد من  م  ل  لين رغم كل ما يعنيه هذا الفعل، فلو ع  هذين الرج  

 ..  ت في الحالل  ت  لق  شعبها 

..   يمان العامل بالمحبةاإل  ، لكن هذا هو اإليمان الحي  

 يأتي بمجد وقوة هللا إلى حياتنا. يمان الذي اإل  

 لين في طريق آخر .. لقد غامرت راحاب وأخرجت الرج  

تحت نافذتها التي تطل من سور المدينة فف   كان بيتها جزءاا 

على الفضاء الخارجي ، ثم أنزلتهما منه مستخدمه أحد الحبال 

.. 

لكن قبل أن يهبطا بالحبل وينطلقا عائدين قاال لها : "اربطي  

ة ] أي في النافذة [ التي في الكو   خيوط القرمزحبل من هذا ال

تنا منها ، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخوتك  انزل  

وسائر بيت أبيك ، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى 

في البيت فدمه  كل من يكون معكفدمه على رأسه .. أما خارج 

،  ١٨: ٢" )يش  على رأسنا ] أي سنعطيه الحماية واألمان [

١٩  .. ) 



ذ قضاء هللا العادل على هذه المدينة اآلثمة فنوأتى شعب هللا لي  

 ، وسار حول أسوارها ثلث عشرة دورة ..

كل   انتهت أخيرا  م السابع وومع انتهاء آخر دورة في الي

 هتافا  التي قدمها هللا لهذه المدينة .. فهتف الشعب  فرص التوبة

فسقط سور المدينة في مكانه ، وبدأ الشعب في إتمام  ، عظيما  

 قضاء هللا على سكانها ، وأشعلوا النار بها .. 

بالسور المنهدم ،   انلكن راحاب لم تمت مع أن بيتها ك

يمان .. يقول الرسول بولس "باإل   يحمي وينجيفاإليمان 

 ( .. ٣١: ١١" )عب  لم تهلك مع العصاةراحاب الزانية 

 سرتها .. ي أ  ّج  ن  د إيمانها لي  ثالثا : وامت

ا  أنقذ راحاب فقط، بل  وينج   يمان لم يحم  ، اإل   تأمل أيضا

 . .. أباها وأمها وإخوتها وأخواتها . أهلها أيضا  

ين " تستحييا أبي  ل  ى الرج  دل تتشفع فيهميمان جعلها اإل  

وأمي وأخوتي وأخواتي وكل ما لهم وتخلصا أنفسنا من الموت 

 (  ١٣: ٢" )يش 

ا  ما قالته  قواكلماتها ألهلها مؤثرة ، فصد  جعل  اإليمان أيضا

ين لها .. لم يغادروا بيتها رغم  ل  وأطاعوا كلم الرج   مثلها فآمنوا

م يهربوا رؤيتهم للسور الذي به البيت يتهاوى من حولهم .. ل

أطاعوا وظلوا في ..  وثقوا أن النجاة هي في الطاعةللنجاة .. 

 البيت .. 



يمان ، ياألمانة هللا ، لقد سقط كل السور ماعدا هذا يالمجد اإل  

 نقذت راحاب ، هي وكل بيتها .. الجزء .. لقد أ  

 آه أيها الرب،  

 ..  عني بهذا اإليمان الذي يأتي بالبركات إلى اآلخرينتّ  م  

 أبواب ونافذة 

كان لبيت راحاب الذي بسور المدينة الدائري ، أبواب  

ونافذة .. لقد أشار إليهما الوحي وهو يسرد لنا قصة نجاتها )يش 

٢ .. ) 

 منها له مغزي روحي عميق ..  إن كلا 

داخل الذي بالسور إلى  تقودك من بيت راحاب األبواب

فتطل بك على الفضاء الواسع ،   النافذة، أما  مدينتها اآلثمة

مترقبة وصول شعب هللا ..   أنظار راحاب تتجه تحيث كان

 نقاذها ..إل   كل تأكيدب أنه آت   بثقةتترقب 

ين قبل ل  كما أوصاها الرج    الحبل القرمزيذة ف لنابات ق  ل  لقد ع  

 أن يرحل .. 

واآلن ما هي المعاني الروحية التي تختبئ وراء الباب  

 والنافذة وتتحدث إلينا ، وتلمس أعماقنا؟ 

 



 األبواب مغلقة 

لقد أغلقت راحاب أبواب بيتها الذي يؤدي بها إلى شعبها ..  

لن إليها " كل من يخرج قط آخر كلمات تفوه بها الرج   لم تنس  

أي لن ينال النجاة  بيتك إلى خارج فدمه على رأسه ]  أبوابمن 

 ( ..  ١٩: ٢" )يش  [

 لقد أغلقت األبواب .. 

 ..  عالمها القديملقد أغلقت الطريق إلى 

 ..  لم تعد تنتسب إلى هذا العالمأغلقته لتعلن أنها 

 حرق بنار غضب هللا .. لم تعد تنتسب للمدينة التي ست  

 ..  حياتها السابقةالباب أمام  لقد أغلقت أيضاا 

 عاقب على زناها ..لن ت  

جاهد بها ..  لن تستمر في زناها .. ستأخذ من هللا قوة ت  

 لتنتصر ، وسيعظم انتصارها ..

 النافذة مفتوحة 

النافذة لتترقب مجئ   وفتحتراحاب األبواب ،  أغلقت

 نقاذها .. بكل تأكيد إل    أنه آت   واثقةالشعب 



ين ل  نزال الرج  إل   الحبل القرمزيولتتأمل ، لقد استخدمت هذا 

 من الشرفة ليهربا إلى خارج المدينة .. 

 وماذا يعني هذا ؟! 

.. الحبل رباط يصل بين اثنين ،  رتباطااليتحدث عن  الحبل

 كل منهما يمسك بأحد طرفيه .. 

لقد ربط هذا الحبل القرمزي بين يدي راحاب وأيدي  

 ين حينما استخدمته لتهريبهما .. لقد ربط بينها وبينهما ..ل  الرج  

، بوعدهما لها بالنجاة .. كما أنها   مرتبطة بهمااآلن  إنها

، شعب هللا .. مصيرها مرتبط  بشعبهمااآلن صارت مرتبطة 

 بمصيرهم ، فإلههم قد صار إلهها .. 

 ؟ القرمزوإلى ماذا يشير 

 .. الدمشير إلى .. إنه ي   لون الدمالقرمز لونه 

دماء   ه  ز  ي   م  إنها اآلن مرتبطة بهذا الشعب الجديد الذي ت  

الشعب الذي يرتبط بإلهه بعهد الذبائح المسفوكة في كل يوم .. 

 غطي خطاياه ، ويحجب عنه اللعنات .. ي  ، الدم الذي  الدم

 وإلى ماذا يشير كل هذا في العهد الجديد؟ 



كما يقول القديس اكليمنضس الروماني )من حبل القرمز 

،   لثميندم الرب يسوع ا آباء أواخر القرن األول ( يشير إلى 

 ..(  4)ذي يفدي الدم ال

ارتباطنا  ..  ارتباطنا مع هللاإن حبل القرمز يشير إلى 

 ، سفك دم الرب يسوع ..  المؤسس على سفك الدم الثمين

بعهد أبدي .. هو  يربطني باهللإن دم الرب يسوع هو الذي 

، بكل وعوده .. الغفران والحرية   يربطني بوعودهالذي 

 ات أوالد هللا الثمينة .. والشفاء ، وكل امتياز

 اغلق الباب وافتح النافذة 

 أيها الحبيب دعني أتحدث إليك .. 

 الباب كما أغلقت راحاب أبوابها ..  اغلقهيا ، 

 حياتك القديمة ..   مالباب أما اغلقهيا ، 

 أمام استهتارك وال مباالتك ..  غلقها

 أمام حياتك التي بل أمان ..  غلقها

راحاب ، ولم تعد تخاف  أغلقتهالباب أمام الخوف كما  غلقا

 ين ..ل  من شعبها القديم ، فتصرفت بشجاعة فائقة ، وخبأت الرج  



 هيا أفتح النافذة 

 لتنظر حبل القرمز والسماء وآفاق المجد ..  افتحها

 ..  دم الملك..  دم الحمل الثمينلتنظر  افتحها

 للعالم ..  الباب لتقول إنني لست ألريحا .. لست اغلق

أنا لمن حمل  ..  لمن فداني بالدم أناالنافذة لتقول  وافتح

 ..   أنا للرب،  أنا..  لمن مات عني..  دينونتي

 الباب أمام الهموم والمخاوف .. اغلق

 د الذنب .. ق  الباب امام اليأس وصغر والنفس وع   اغلق

 بليس .. إ الباب بقوة أمام  وصدأ  هيا 

 ..  الدملترى النافذة  وافتح

 ظم الدم .. ع  لت      

 

 الدم يتكلم 

 نعم يتكلم في السماء ، أمام العرش .. 



ا  .. أن لك راحة وحرية   .. أن لك فداءا  يقول أن لك غفرانا

 وشفاء ..

بليس أو للعالم أو حتى لنفسك حتى إل   لستيقول لك إنك  الدم

 ، تعاني وتعاني ..  مهموماا  تحيا قلقاا 

 .. للمجد ، للفرح واالبتهاج ..  للسماءإنك يقول  الدم

وقب بدال يعلن أن الرب قد سدد كل ديونك .. أنه قد ع   الدم

 منك .. 

يعلن أنك للرب .. لتحيا حياة المجد .. لتنطلق من مجد   الدم

 ..  إلى مجد

.. يقول لك أن الرب قد   بقوة غير عاديةيتحدث  إليك  الدم

صار لعنة ألجلك لكي ال تأتي عليك أية لعنة بسبب خطاياك أو 

 خطايا آبائك وأجدادك .. 

يعلن أنك للرب .. معه في عهد ، في رباط ، لذا فأنت   الدم

 ..  لك نجاة وثمرمثل راحاب 

 الباب لكي ال ترى الموت .. اغلقهيا 

 النافذة لتتمتع بالحياة ..  وافتح

 وع هو الحياة .. الرب يس



 

 أيها القارئ 

عاني اآلن من القلق أو الخوف بسبب أحداث تقع أو  هل ت  

 يتوقع الناس حدوثها .. 

ذنيك من بأ   تسمعهبعينيك ، وما  تراهالباب أمام ما  اغلقهيا 

 أخبار مزعجة ، تنزع السلم والطمأنينة من داخلك .. 

 الباب بإحكام أمام كل ما هو مخيف أو مقلق ..  اغلقهيا 

التي تعلن أن هللا  وعود هللا العظيمةالنافذة أمام  افتحهيا 

 يدافع عنك وأنه يعتني بك ، ويحول كل لعنة إلى بركة ..

النافذة .. دم المسيح الثمين يضمن لك تحقيق كل   افتحهيا 

  عف  قد د  هذه الوعود  ثمن تحقيقهذه الوعود .. الدم يعلن أن 

 بالكامل فوق الجلجثة .. 

 الذي يحاربك به إبليس ..  أمام العيانالباب  اغلقهيا 

 قها بكل قلبك .. د   ص  النافذة أمام كلمات هللا ، لت   افتحهيا 

 ..   يماننافذة اإل  .. ولتفتح  باب الشكاغلق 

 .. يسوعع إلى كوكب الصبح المنير ، ل  ط  ت  



( ، بحب عجيب وإيمان   ١٩:  ١بط ٢سيطلع في قلبك ) 

 راسخ ..

" )عب   لهّم  ك  اإليمان وم  [  مصدر] رئيسإليه ، هو " ت ط ل ع 

٢: ١٢  .. ) 

 نظر إليه .. افتح له النافذة على مصراعيها .. ا  

 ..  تمتع بحلوة حضوره .. كم هو رائع ، رائع جداا 

 الكثير من الوقت معه .. اقض  

صغاء .. استمتع باإل   الكتاب المقدساقرأ  كلمته المشبعة في 

 إليه .. دع قلبك يتلمس مع وعوده المشجعة .. 

بصدقها داخل   ستخلق إيمانا  أيها الحبيب ، ثق أن الكلمة 

 قلبك .. 

 ل إيمانك ..  م   ك  ل اإليمان .. سي  م   ك  والرب هو م  

 ..  يمانسلك باإل  ا..  يمانعش باإل  

 ى عنك قط .. لن يتخل  

 ستراه يعمل بك العجائب .. 



 عطيك قوته .. سي  

 ستهزم الظلل والشكوك .. 

 وستتمتع بالحقائق ، حقائق هللا ..

 ..  سيعلو إيمانك من إيمان إلى إيمان أعظم

 وستتوالى انتصاراتك .. 

 من مجد إلى مجد .. 

 ..  اغلق الباب وافتح النافذةخرى أقول لك : هيا ، مرة أ  

 ي .. ج   ن ثق أن إلهك يعفو في  

  



 األفواه الضاحكة !! 

راخ األطفال وعويل النساء ،  ص   لعالدموع ، و انهمرت

بالغة القسوة  بمحنةوبدا أن المدينة المرموقة التي بل مثيل تمر 

 فجعة ..، وتقترب بسرعة إلى نهاية م  

 ماذا؟! 

وأحكم حصاره   عليها جيش األشوريين القوي ، لقد انقض  

العطش والجوع بسبب النقص  مذلةعليها حتى بدأت تعاني 

 الشديد في الماء والغذاء ..

  حزقيالكها ، ر م  ب وارتفعت آهات األلم في كل مكان .. وع  

وة بكلمات أسيفة وهو يستغيث  سعن هذه المعاناة البالغة الق 

 له:   بالنبي إشعياء قائلا 

ألن األجنة دنت إلى    نةشدة وتأديب وإها"هذا اليوم يوم 

 ( ..  ٣: ٣٧" )إش  وال قوة على الوالدةالمولد ، 

آه ، كم كانت األحداث تضغط بشدة على نفسية هذا الملك  

التقي حزقيا .. لقد أرسل إليه سنحاريب ملك أشور يهدده بأن 

 ..  شاملا  رها تدميراا يستسلم وإال أتى على المدينة  دم  

في هذه المحنة ، وهو الملك الذي   حزقيالكن لماذا اجتاز 

 ز عن الملوك السابقين له بالتقوى والحب الحقيقي هلل ! ي م  ت  



  لكه أيضاا ورشليم مدينته وعاصمة م  تتعرض أ   لماذا؟ ولماذا

 وهي مدينة التسبيح والعبادةلهذا الحصار القاسي والمهين  ، 

د على أرضها هيكله  ي ش  في العهد القديم لي   اختارها هللاالتي 

 العظيم .. 

 وكيف سارت األحداث؟ وما هي األسباب والنتائج؟ 

،  ١٨مل ٢مواضع ) ثالثةإنها قصة سجلها لنا الوحي في 

( وهي قصة تمتلئ بالدروس  ٣٧، ٣٦؛ إش  ٣٢أي ٢؛  ١٩

ق فينا من مفاهيم حول اإليمان .. م   ع  الثمينة المتنوعة ، وكم ت  

تى يضعف ؟ ومتى ينتصر ؟ وكيف ينمو من إيمان إلى إيمان م

.. "إله كل نعمة "  يأتي بالعجائب ، ويختبر إله العجائبأعلى ، 

 ( ١٠: ٥بط ١)

 أجزاء  أربعةإنها قصة ممتعة نتناولها في 

 الخطر  -١ 

 الترس  - ٢

 القوة  - ٣

 المجد  - ٤

 أبي السماوي .. 



 جل كلمات هذا الفصل .. أ  باسم الرب يسوع ابنك، اطلب من

المعزي   بحضورك ىّ لكي يرافق قراءتها إحساس ح

 والمشبع .. 

وأن يستخدمها روحك القدوس ، "روح الحكمة والفهم "  

ة فعالة ، تعمل في ذهن وقلب  ( لتكون كلمات حيّ  ٢:  ١١)إش 

 كل من يقرأها .. من أجل إتمام مقاصدك العظيمة في حياتهم ..

 

من أي جهل   ات لكي يتحرروا تماما  نعم استخدم هذه الكلم

 بمشيئتك أو عدم إيمان بصدق وعودك، 

 الحب ،    وبهمي تستنير أذهانهم بالحق ، وتلتهب قل ك

 ليعرفوك بعمق .. 

 اإلله الذي أحبهم كل الحب ، وبذل ابنه ألجلهم .. 

 ص إلى التمام من أي قيد .. خلّ  اإلله الذي يغفر الخطايا، وي  

 ليه شئ .. اإلله الذي ال يستحيل ع

 ( ..  ٢:  ٧"إله المجد " ) أع 



 واليوم وكل يوم ..  إله المعجزات ، أمسا  

اإلله الذي ينفذ من الخطر ، وينجي من الموت ويسدد كل  

 د ح  االحتياجات بغنى نعمته الذي ال ي  

 نعم أيها اآلب السماوي 

 ..  كلمات هذا الفصل إيمان كل من يقرأها لتبن  

 ..  يمانفي اإل ليكونوا رجاال  

 .. لك  ال  ارج

 ( ٣٧: ٨أعظم من منتصرين " )رو  "

  



 الخطر  - ١

اعتلى حزقيا عرش المملكة كان قد مضى أكثر من مئة  حين

 على آخر ملك عمل المستقيم في عيني هللا .. وخمسين عاماا 

ا  لقد جاء حزقيا مختلفاا  بعد سلسلة طويلة من اآلباء   تماما

لهم ، بل سار على نهج جده األقدم  واألجداد .. لم يكن امتداداا 

" وعمل ] حزقيا [ المستقيم   داود ، لقد شهد عنه الوحي قائلا 

(  ٢:  ٢٩أي ٢" ) أبوهفي عيني الرب حسب كل ما عمل داود 

.. 

الحظ هنا أنه برغم وجود فاصل زمني بين حزقيا وبين 

ب المباشر داود يتجاوز الثلثمائة عام ، إال أن الوحي يعتبر األ 

لم تكن من حساباته كل أجداده الذين  طاا سق  زقيا هو داود ، م  لح

ا  حياتهم لمجد الرب  د القدير .. ج  م  لحياة ال ت   ، فل قيمة مطلقا

من رجال هللا الذين قادوا النفوس الغفيرة   كان حزقيا رجلا 

 يماناإل  من رجال  وتوبة مثمرة .. كان رجلا  رجوع حقيقيفي 

ا ل ، ومع أنه وصل إلى الم   في مقتبل العمر ، ال يتجاوز  ك شابا

ا  الخمسة والعشرين ، إال أنه استطاع أن ينتصر على  عاما

 عن جد اا لسنين طويلة أب  توارثتها عائلتهالشرور الكثيرة التي 

وهو ] أي   يمان ، يقول لنا الوحي "في اإل   اا لكه قوي لقد بدأ م  

بيت الرب  ] التي  لكه فتح أبواب من م   األولىحزقيا [ في السنة 

( ،  ٣:  ٢٩أي ٢غلقة لحقبة طويلة من الزمن [ " )كانت م  



ا  وبعده ، لم يكن مثله في جميع  ٠٠٠"  قائلا  ويشهد الوحي أيضا

 ( .. ٥: ١٨مل  ٢ملوك يهوذا ، وال في الذين كانوا قبله " )

 

 أيها القارئ الحبيب .. 

ا أي  الذي   المعثر والوسطالتي في عائلتك ،  الشروركانت  ا

 نشأت فيه .. 

 المتوارثة فيها بسبب ابتعادها عن الرب ..  اللعناتكانت أي اا 

 

 مثلما كان حزقيا  تماما    مختلفا  فبإمكانك أن تكون 

 ..  تراكمات السنين وآثار التربيةبإمكانك أن تنتصر عل 

  ببركات، وأن تتمتع  اللعناتص من كل بإمكانك أن تتخل  

 العهد الجديد .. 

 من اللعنة ..  افتداكح المسي

ر من أي أثر للظلمة ، من أي أثر للعنة  ه   ط  يسوع ي   دم الرب

.. 



  راسخ بعهدهيا ، اعلن بإصرار أنك للرب .. وأنك له 

 ..  الدممؤسس على 

 ..  للعنة لست .. لست للظلمةهيا ، اعلن أنك 

. اعلن حمايتك  ك أنك للرب  .س   م  هيا ، قف أمام الخطية .. ت  

 بدمه ..

ا  ستنتصر ، ستصير أعظم من منتصر ،   .. وستكون مختلفا

 .  فاا بكل تأكيد ستكون مختل

 لماذا؟ 

  عن سابقيه ، ثائراا  مختلفا  يمان ، في اإل   لكه قوياا بدأ حزقيا م  

لكل آثامها .. فما الذي حدث حتى  سرته ، متنكراا على شرور أ  

 ور الوثني ؟ ض لتهديد مهين من ملك أشر  ع  ت  ي  

هان ؟ .. ولماذا تتعرض مدينته أورشليم إلى مثل هذا  لماذا ي  

الحصار القاسي مع أنها استيقظت بفضله من سباتها الطويل ؟ 

 لماذا؟ 

ا  ،   يالعظمة الكتاب المقدس .. ما أعظمه كتاب ، صادق تماما

في حياة حزقيا ،  مواقف الضعف والهزيمةعلينا  لم يخف  

فبرغم أن حياته كانت حافلة باالنتصارات الكثيرة إال أنها لم 

كتاب لمن بعض الضعفات القليلة ، وهذه سردها لنا ا  تخل تماماا 

ا ل  ع  بجوار قصص المعارك المنتصرة ، لكي ي    منا منها هي أيضا

 يمان ..رائعة في حياة اإل   دروساا 



 البداية

حزقيا أنه " عصى على ملك أشور   يسجل لنا الوحي عن

 ( .. ٧:  ١٨مل  ٢له " )  يتعبدولم 

 قصة ..  التعبدولهذا 

 تعود األحداث إلى أيام الملك آحاز آبي حزقيا .. 

على وعود  يمان ، ولم يحيا معتمداا لم يكن آحاز من رجال اإل  

هللا الصادقة في الحماية .. لم يختبر قوة هللا التي تعمل في  

لهجوم من الملكين " رصين وفقح  ض  ر  ع  ذا عندما ت  المؤمنين ، ل

" ، ولم يجد في جيشه القوة الكافية لصد الهجوم ، لم يقدر أن 

 يعتمد على حماية الرب ، والتجأ إلى ملك أشور الوثني . 

  رجف قلبهلقد امتأل قلب آحاز بالخوف ، يقول الوحي " 

( ، فأرسل إلى  ٢: ٧ إش   ام الريح " )د  كرجفان شجر الوعر ق  

.. اصعد  عبدك" أنا  له قائلا  يتذللحمايته وهو   ملك أشور طالباا 

 ( .. ٧: ١٦مل  ٢ وخلصني " )

 

يهاجمنا اإلحساس  ،  بحماية هللا لناحينما نفقد اإليمان 

عندما  ، نتعرض للكثير من المواقف المهينة .. أما  بالخوف

 ( .. ٢٧: ٢٣)خر  هللا يرسل هيبته أمامنا، فإن  يماننمتلك اإل  



از أبو حزقيا كل الخطأ حينما التجأ إلى ملك  حلقد أخطأ آ

أشور ، فهل تركه هللا يفعل هذا دون تحذير ؟ كل ، لقد بعث له 

يشجعه على أن يسير باإليمان  شعياء النبيبرسالة عن طريق إ

: 

 " اهدأ " .. 

 (  ٤: ٧ال تخف وال يضعف قلبك " )إش 

 كما حذره هو وشعبه في ذات الرسالة بكلمات محددة تقول : 

نوا " ) ( والمعنى واضح ،  ٩:  ٧إش  " إن لم تؤمنوا فل تأم 

لك على قوة م  م مهما اعتمدت فلن يكون لكم أمانإن لم تؤمنوا 

 أشور ..

 

 أمر يثير االنتباه 

للنتباه أن الرب عندما طلب من إشعياء النبي   والمثير جداا 

ل إلى آحاز هذه الرسالة المشجعة والمحذرة ، أمره أن أن ينق

، كما أمره الرب  شآرياشوب هيصطحب معه لهذه المقابلة ابن

 ..  مكان محددأن تكون هذه المقابلة في 

  وشآرياشوبخرج لملقاة آحاز أنت شعياء ا  " فقال الرب إل  

" )إش  ارص  طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل الق  ابنك إلى 

٣:  ٧ .. ) 



لماذا طلب هللا من إشعياء أن يصطحب معه ابنه شآرياشوب 

 ؟

اسم له معنى ، ومعانى األسماء لها فائدة في فهم  شآرياشوب

 ما يريد الوحي أن يقوله لنا .. 

 

.. فإذا  ( 5)"  البقية سوف تعودإن معنى هذا االسم هو " 

  وضعنا هذا المعنى إلى جوار معنى اسم إشعياء الذي هو "

 أمامنا قصد هللا ..  ع  م  ل  (  6)"  ] الرب [ هو الخالص هيهو

 

سمين : نعم ، لقد من خلل هذين اال  آلحازوكأن هللا يقول 

 البقية الباقيةتدهورت حياة الشعب الروحية ، إال أنه بإمكان 

( أن ٩:  ٢٩أي ٢الحروب ولم تؤخذ للسبي ) هلكهات  منه التي لم 

العجيب بخالصي  ( فتتمتع٢١: ١٠القدير )إشى أنا هللا إل   تعود

.. 

 

العدد المتجمعة في أورشليم أن تعود   البقية القليلةهللا يدعو 

تها وضعفها .. إلى الثقة فيه واالعتماد عليه وال تخاف من قل  

يريدها هللا أن تعود إليه ، فتعود لها االنتصارات ، ويعود لها 

 األمان ، وتسترد المجد .. 

 



م يفتح قلبه لكلم هللا .. آه ما أخطر هذا ، عندما  ل آحازلكن 

أنفسنا  نحرملهج بها ، فنحن نة فل نغلق قلوبنا أمام الكلمة الحي 

يمان كما يقول الرسول بولس يأتي يمان ، ألن اإل  من امتلك اإل  

 ( ..١٧: ١٠إلى القلب من سماع الكلمة )رو 

 

إشعياء   ر  ب  رسلت إليه ع  قلبه لكلمة هللا التي أ   آحازلم يفتح 

وابنه شأرياشوب .. لم يمتلك اإليمان، فهل تركه هللا؟ كل ، 

إليه كما يقول الوحي  دث  ح  اإللهي العجيب ، لقد عاد وت   وياللحب

 ( .. ١٠: ٧الرب فكلم آحاز " )إش  عاد" ثم 

 

آه ، أيها القارئ الحبيب ، أليس هذا هو ذات ما يفعله هللا  

ا  يمان واالتكال القلبي ، حينما يراك تبتعد عن حياة اإل   معك دائما

 تلو اآلخر لكي تتمسك بوعوده .. سل هللا تشجيعاا رأال يعليه .. 

 

 له   مرة ثانية قائلا  لقد كلم آحاز

 ها  إيمانه (  ب) علمة ليتشجع  آيةطلب لنفسك " ا  

 ق طلبك ،  عم  

 ٧علمة تشاؤها [ " )إش  ة  طلب أي عه إلى فوق ] أي ا  أو رف   

 :١١ .. ) 



، لكن مع هذا لم  يالطول أناة هللا .. يالطول أناته العجيب 

أن يحتمي  ل  ض  وف  ى قلبه د قس  ق، لآية أي ة   يطلب آحاز من الرب 

 تملك أشور ، بل وأرسل إليه بذهب وفضة بي  بالملك الوثني

 هللا لكي يحظى برضاه .. 

 

 حزقيا، نجح فيه ابنه  ذريعاا   لكن ما فشل فيه آحاز فشلا 

ا  .. لم يقبل آحاز رسالة هللا التي أتت إليه عبر  يمجد هللا نجاحا

، لذا صار آنية  فآتي حزقيا وقبلها ووثق فيهاإشعياء وابنه ، 

 ( ..٢٣: ٩ة للمجد )رو عد  ( .. أنية م  ٢١:  ٢تي٢للكرامة )

التي   هذه البقيةلقد وثق حزقيا أنه هو وشعب مدينته هم 

( والتي يشير إيها   ٩: ٣٠،  ٩:  ٢٩أي ٢) يبقيت من السب

 معنى اسم شآرياشوب ابن إشعياء .. 

لى إ ستعودهي التي  على الرغم من قلة عددهاهذه البقية 

 ..  هاإليمان باهلل والثقة فيه ، وهي التي ستتمتع بخلص

من   أكثرأو  وعدأيها الحبيب ، هل استمعت من قبل إلى 

 قلبرفض هذا القلب ، الرب ، ولم تنشغل به ؟ .. هيا ، هيا ا  

يمان رفض قلب عدم اإل  ا  ..  قلب حزقيا، واقبل من الرب  أحاز

 ( .. ١٠:  ٥١)مز   يمانلل  يخلقه هللا  نقيا   قلبا  واقبل 

 

باهلل ويستند على وعده ، لذا  يؤمنلكه بقلب هكذا بدأ حزقيا م  

 ( ..  ١:  ٣١أي ٢كل المذابح الوثنية ) هدمقاد الشعب إلى 



ألبيه آحاز .. يقول   لقد رفض حزقيا أن يكون استمراراا 

  ١٨مل ٢" ) يتعبد لهعلى ملك أشور ، ولم  ىالوحي أنه "عص

 :٧ .. ) 

 لىّ الع  لقد رفض حماية الملك الوثني ، ووثق في حماية " 

 ( .. ١٩: ١٤مالك السموات واألرض " )تك 

 

ك أشور ولم يتعبد له " ل  على م  عصى "  قويا  هكذا بدأ حزقيا 

  ، يمانعلى اإل   بدأ قويا ألنه بدأ معتمدا  ( ..  ٧:  ١٨مل ٢)

ا  ك أشور ؟ ل  لك ، م  أمام هذا الم   فماذا حدث له حتى صار ضعيفا

ورشليم عاصمة مملكته محاصرة  ماذا حدث حتى أمست مدينة أ  

 للطعام والماء .. وعطشاا  باألشوريين تعاني من الموت ، جوعاا 

 

 ماذا حدث ؟ 

حمايته  لك أشور ، رافضاا لكه بعصيان على م  لقد بدأ حزقيا م  

حدث أن سنحاريب ملك أشور أراد  عاماا شر ، لكن بعد أربعة ع

أن ينتقم من هذا العصيان ، فهجم بجيشه القوي على جميع مدن 

ماعدا  مملكة حزقيا ، وبالفعل نجح في االستيلء عليها جميعاا 

ا إليها جيشه م   ه  ج  ورشليم التي إذ جاء دورها ، و  أ   إياها    طالبا

 ( .. ١٧: ١٨ مل٢ستسلم ) باال 

 



ماذا يفعل حزقيا ؟ .. كان بإمكانه أن يتصرف كما كان 

عليه من كل  يستندبإلهه ، وأن  يتشدديتصرف من قبل .. أن 

إذا ما قورن بجيش أشور  القلب ، فل يرى ضعف جيشه الشديد  

، كان بإمكانه  ذراع الرب القوية ويده الممدودةالقوي بل يرى 

ا  راية الرب أن يدخل معارك التحرير رافعاا  أن النصرة  ، واثقا

( .. كان بإمكانه أن  ٣١: ٢١" ) أم  من الربمضمونة ألنها " 

يرى آيات وعجائب هللا وهو يخوض معارك تحرير المدن التي  

 استولى عليها العدو .. لكنه لم يفعل !! 

 

 حزقيا يهوى 

حرر ، لم يعلن الحرب عليه لي   لم يواجه حزقيا ملك أشور

 آه لم يكن حزقيا هنا كما كان متوقعاا  منه .. االمدن التي أخده

ها م  ل  ع  يمان التي ت  دروس اإل   نسىيمان .. لقد في اإل   منه ، رجلا 

 ..   حياة داود أبيهمن 

صغير  لقد نسى كيف هزم داود جليات الجبار مع أنه كان 

، قليل الخبرة .. لقد نسى كيف انتصر داود بحصاة واحدة   السن

 .. صغيرة

، شاول الملك دون  وهو مطرودلقد نسى كيف هزم داود ، 

 أن يقترب منه .. 

ها من حياته  م  ل  ع  يمان التي ت  دروس اإل   لقد نسى حزقيا أيضاا 

  ..مع هللا هو شخصياا 



ا  واحدة من الضعفات القليلة في حياة هذا الملك   آه ، إنها حقا

 العظيم .. 

لم نقرأ في هذا الموقف أنه صلى أو صام أو دعا شعبه  

للتوبة والتواضع أمام هللا ، أو حتى أنه أرسل إلى إشعياء النبي 

ا   . المشورة.  طالبا

 . . يمانباإل  لم يتصرف 

فدح األخطاء .. ما  أ، فارتكب  الحل   لوتعجّ ،  بالخوفامتأل 

أخطر االندفاع المتسرع في إيجاد الحل دون الجلوس عند قدمي 

حزقيا ، يقول الكتاب المقدس "  هما فعلنظر الرب يسوع .. ا  

. .. ارجع عني . قد أخطأتأرسل حزقيا إلى ملك أشور ، يقول 

: ١٨مل ٢ي ] من أموال [ حملته ] إليك [ " )ومهما جعلت عل  

١٤ )  .. 

 لماذا هوى هذا الرجل التقي ؟ 

ا  رة لم  وللغاية بص ربما ألن جيش أشور بدا هذه المرة قويا

 يسبق أن ظهر بها من قبل ..

ربما ألن انتصار هذا الجيش على بقية المدن زعزع سلم 

 حزقيا ..

..   أه ، أيها القارئ الحبيب ، أليس هذا ما يحدث معنا أحياناا 

لنا عندما نتعرض لمخاطر عادية ، ثم نعلن ثقتنا في حماية هللا 



نقاذنا عندما تكون األخطار نفقد سلمنا وال نثق أن قوته تعمل إل  

 رهيبة ..

 ..  حزن هذا قلب هللا أبينا جداا أه ، كم ي  

ر خللها  ظه  رص ذهبية ت  أليست األخطار الرهيبة هي ف  

 ( ..٩:  ١٢كو ٢)كمل في ضعفنا النعمة الغنية كفايتها التي ت  

أكثر من  دهّج  م  ي  ثم أليس إنقاذ هللا لنا من األخطار الرهيبة 

 إنقاذه لنا من األخطار العادية .. 

ما كانت الفرصة سانحة أكثر إلظهار ما أشتد الخطر ، كل  كل  

 عظمة قدرته الفائقة ، وكثرة محبته لنا .. 

، المواقف األكثر خطورة هي التي   أيها القارئ الحبيب

 داخل قلوبنا ..  ال يزال مختبئاا  ظهر أي عدم إيمانت  

أن " يرثي   القادرلكن الرب يسوع هو رئيس الكهنة 

أن  القادر( ،  ١٥:  ٤لضعفاتنا  ] يتعاطف معها [ " )عب  

 ( .. ٢: ٥يترفق بنا  ) عب 

فوق األمواج العالية ووسط العواصف  هو يأتي إلينا سائراا 

" كيف ال إيمان لكم  أبداا التي ترعبنا  .. يؤنبنا بكلمات ال تجرح 

قلوبنا   ر بدمهّه  ط  ي  ( ، ويدعونا أن نأتي إليه لكي  ٤٠:  ٤" ) مر

 ..  يمانمن عدم اإل  



(  ٢٠: ٦إنه يشجعنا بأقواله الحية " أنا هو ال تخافوا " ) يو

، وهو يدعونا أن ننظر إليه " ناظرين إلى رئيس  ] مصدر [ 

 ( ..  ٢: ١٢يمان " ) عب اإل  

يمان فنسير معه فوق الصعاب ،  باإل    نمتلئكي  لننظر إليه 

 وننتصر ، وننجو من الغرق .. 

كان قد حدث معك مثلما حدث مع  ، إن  أيها القارئ الحبيب

نك دائرة أو  حزقيا ووجدت أن العدو قد نجح في أن يسلب م

ق  ل  أكثر من دوائر حياتك ، فل تفعل مثلما فعل حزقيا ، ال ت  

وال تعلن االستسلم ، فل يزال قلبك ) روحك ( ]  السلح 

 أقوىللرب .. ومادام قلبك ال يزال للرب فأنت  لكاا ورشليم [ م  أ  

 من كل قوى الظلمة .. 

 ال ، ال تستسلم .. 

 عليك ؟ هل نجحت خطية أو أكثر في أن تسيطر 

 ال ، ال تستسلم لهذا األمر الواقع .. 

ال ، ال تصدق العدو إن قال لك لقد فقدت الكثير ، أنت اآلن  

 غير ذي قبل .. أنت أضعف من أن تنتصر وتتحرر بالكامل ..

(  ٤٤: ٨ال ، ال تصدق العدو .. إنه كذاب وأبو الكذاب ) يو

.. 

 أيها الحبيب ، 



في ملء   ك  ل  م  بل لتحيا ك  ،   الرب لم يدخل حياتك لتظل عبداا 

 الفرح والقوة .. 

صرت  ك( ، هل تعرف معنى أن ٦: ١) رؤ  كا  ل  م  لقد جعلك 

ل كاا   ؟م 

لقد صار لك السلطان أن تنتصر ، أن تدخل المعارك وتغلب 

.. 

كل شئ في   أستطيعل " ل أني عاجز .. ق  ق  رجاء ، ال ت  

 ( .. ١٣: ٤" )في  ينيقّو  ي  المسيح الذي 

 ( ..  ٣٧: ٨بالذي احبني " )رو انتصاريل " يعظم ق  

"  ل إنني لم آخذ روح العبودية أو الخوف من الفشل بل ق  

 ( .. ٧: ١تي ٢" ) القوةروح 

ق  خرى .. ث  أيها الحبيب ، ال تنظر إلى وهن إرادتك مرة أ  

أن تريدوا " )في  العامل فيكمل لنا " هللا هو وفي كلمات الرس

 إرادة مختلفة ..  وسيعطيك،  فيكسيعمل ( ، نعم  ١٣: ٢

 يمان ..هيا ، هيا إلى معارك اإل  

، وال تدعه يشير إلى الواقع الذي  بليسإأمام  ال تبدو ضعيفاا 

 برهن على ضعفك ..ي  



.. وأنك  في المسيحاعلن له وبقوة ، ما تؤمن به .. أنك 

بسبب   ..وأنك المسيح.. وأن لك روح  محمي بدم المسيح

ات والعقارب ، وأنه  أن تدوس على كل الحي  سلطانالمسيح لك 

 أن يؤذيك .. لن يقدر

أمام إبليس   ضعيفا  أيها الحبيب ، ال تدع الواقع يجعلك تبدو 

.. 

ه ، بل لتكن إعلنات  ع الواقع هو لغة الحوار بينك وبينال تد

 عنك هي لغتك ..   الكتاب المقدس

 ( .. ٢١: ٥كو ٢" ) هللا برّ الكتاب المقدس يقول أنك " 

 ( .. ٦: ١) رؤ   لكم  الكتاب ييقول أنك 

 ( .. ١٩:  ١٠) لو  سلطانالكتاب يقول أن لك 

أمام العدو    آه أيها الحبيب ال تدع واقعك يجعلك تبدو ضعيفاا 

 ..  أكثر وأكثر استضعفكوإال 

 يمان ..هيا صديقي إلى معارك اإل  

 هيا إلى مصارعة قوى الظلمة .. 



السماء كلها معك " ربوات هم محفل ملئكة .. أرواح أبرار 

م أفضل من  رش يتكل   دم..  يسوعلين .. وسيط العهد الجديد مكم  

 ( ..  ٢٤ – ٢٢: ١٢هابيل " )عب

 يمان ..هيا ، هيا إلى معارك اإل  

 ارفع راية الرب .. البس سلح هللا .. 

كة أو أكثر ، لكن الحرب ليست معركة  ربما تنهزم في معر

 ثنتين ..ا أو  ةواحد

ا   في الرب .. أقوى،  أقوىألنك  ثق أنك ستنتصر سريعا

حسم األمور أسرع مما تتصور ك بوعود النصرة ، وست  تمس  

.. 

الذي يحبك   ، فهذه هي مشيئة اآلب .. تماماا  وستتحرر تماماا 

.. 

، كي يرى الناس مجده   إنه دعاك لتكون ملكاا  قط ، ال تنس  

 عليك .. 

 ولن يسمح أن تكون أقل من هذا ، ما دمت تحيا له .. 

 ثق ، ثق فيه .. العجائب تنتظرك .. 



 نتائج مريرة 

ا  أن   ىقدت من مملكته .. ورأكثيرة قد ف   رأى حزقيا أن مدنا

 جيش أشور قوى للغاية .. 

 ان لكي يعمل .. يمفرصة لل   استسلم للعيان ولم يعط  

لقد نسى حزقيا تحذير هللا الذي سمعه أبوه آحاز يوم تقابل  

معه إشعياء عند طرف قناة البركة العليا ، لقد نسىى كلمات هللا 

 القائلة : 

 (  ٩: ٧" إن لم تؤمنوا فل تأمنوا " ) إش 

إيمانه ،    د  ق  الحل ، لكنه كان قد ف    نسى حزقيا واندفع متعجلا 

ور يتوسل إليه " ارجع عني .. ومهما جعلت فأرسل إلى ملك أش

 ( ..  ١٤:  ١٨مل ٢] من أموال [ حملته ] إليك [ " )  ى  عل

يا للغة الهزيمة ، يا لطرح السلح واإلستسلم إلبليس أو  

 للخطية .. 

 يقود هذا إلى الراحة ..  لنكل ، 

 ..يمان نتائج عدم اإل   النتائج ، ما أمر   وما أمر  

ا . قاوم الخطية ، وإن سقطت ق  أيها القارئ . .. هذا   م سريعا

 هو طريق الراحة .. 



لك أشور .. استسلم له ، فماذا  لم يقاوم حزقيا .. لم يقاوم م  

: " فوضع ملك  كانت النتيجة؟ يستطرد الكتاب المقدس قائلا 

، وثلثين وزنة  الفضةأشور على حزقيا ثلث مئة وزنة من 

 ( ..  ١٤: ١٨مل ٢" )  الذهبمن 

 قيا بهذا الكم الهائل من الفضة والذهب ؟! زومن أين يأتي ح

ر حزقيا الذهب  ش  : " في ذلك الزمان ق   يجيبنا الكتاب قائلا 

مل ٢والدعائم .. ودفعه لملك أشور " )  أبواب هيكل الربعن 

١٦: ١٨  .. ) 

أيها القارئ الحبيب ، حينما نفقد ثقتنا في هللا ، ونستخدم  

ة ) كالكذب ( لكي ننقذ أنفسنا من الخطر الطرق الملوثة بالخطي

فإننا بل شك نفقد الكثير من الذهب والفضة .. الكثير من مجد 

 وعذوبة وفرح التمتع بالروح القدس .. 

أمام العدو   هذه الحقيقة أنك إذا ظهرت ضعيفاا  ال تنس  

ا  استضعفك أكثر إيمانك   ممنك لعد ، وإذا سمحت له أن يأخذ شيئا

 ..  مادمت ال تقاومهعن األخذ وسيظل يأخذ ويأخذ   ف  ك فلن ي  ، 

انظر لقد أخذ من حزقيا كثير من الذهب الثمين وال سيما  

 على األبواب والدعائم في هيكل الرب ..  الذي كان ملتصقاا 

ألبواب ودعائم نفسك أن تكون مغشاه  إبليس ال يريد أيضاا 

ا  بالذهب )بالمجد ( بأبواب نفسك   ال يريد أن يظل الذهب ملتصقا

 )أي حواسك ( وال بدعائم نفسك ) أي ذهنك وقلبك ( .. 



، يريدهما أن   ترى أمور الروح القدسال يريد لعينيك أن 

 تظل عينين بل ذهب ، عينين ماديتين .. 

ن ، يريدهما أ الروح تسمعا صوتذنيك أن إبليس ال يريد أل  

 ذنين طبيعيتين .. . أ  ذنين بل ذهب .تظل أ  

.. ال   مستنيرا بالروح القدسإبليس ال يريد لذهنك أن يكون 

 بحكمة الروح ..  يريده أن يظل متمتعاا 

 ..   بالروح يظل ملتهبا  إبليس ال يريد لقلبك أن 

أيها القارئ الحبيب إذا استسلمت لعمل الشيطان ولم تقاومه  

الوقت   ، وستتغير مع فلن تظل كما أنت ، ستخسر كثيراا 

صاب إرادتك بالعجز وقراراتك  وستسوء شخصيتك ، وست  

 بالتخبط ، ومشاعرك بالتقلب .. 

م مما حدث لحزقيا  بليس .. تعل  االستسلم إل   احذر،  احذر

 حينما استسلم .. 

منه الذهب والفضة ، لكن هل اكتفى بذلك  لقد أخذ ملك أشور

 ؟

ورشليم !!  لقد دفع ملك أشور بجيوشه القوية صوب أ   كل ،

وياللدرس المعلن لك هنا أيها القارئ الحبيب .. متى ظهرت 

أمام العدو ، متى تنازلت له بسهوله عن شئ ما ، أتي  ضعيفاا 

 إليك لكي يطلب المزيد .. 



.. متى ظهرت ضعيفا أمام العدو ، متى تنازلت   أيها الحبيب

 أتي إليك لكي يطلب المزيد ..  له بسهولة عن شئ ما ،

.. في كل مرة ترى  ، استوعب هذا الدرس جيداا  أيها الحبيب

بل   امام إبليس ، سيراك هو أيضا ضعيفاا  نفسك ضعيفاا 

 وسيستضعفك أكثر وأكثر .. 

 ..  أنت لست ضعيفا أمام إبليس

 ..  مسكن للروح القدس.. أنت  أنت ابن هلل

 ب .. لتدوس الحيات والعقار سلطانأنت لك 

أمام إبليس ، فما أخطر ذلك .. حين   ال ترى ذاتك ضعيفاا 

 أعطوارأى العشرة جواسيس أنفسهم ضعفاء مثل الجراد 

استمع معي إلى كلماتهم " كنا في  ألعدائهم أن يروهم هكذا ..

 (  ٣٣: ١٣كنا في أعينهم " .. ) عد  وهكذاأعيننا كالجراد 

الصورة التي ترى بها نفسك هي عين الصورة التي   نعم ،

 يراك بها العدو ..  

من إبليس .. وحين ترى  أقوىيمان يجعلك ترى نفسك اإل  

 ذاتك كذلك ، ستخضع قوى الظلمة لك وستهرب من أمامك ..

شجعك الرسول يعقوب بكلماته الواثقة " قاوموا إبليس  ي  

 (  ٧: ٤منكم " ) يع  فيهرب



 عليه ..  سلطانلنك أن لك قاوم إبليس بإع

 باسم الرب .. انتهره،  قاومه

 ( ..  ٨: ٤بكلمات الرب " اذهب يا شيطان " ) لو  قاومه

 ألنك أقوى منه ..   سيهرب بكل تأكيدسيهرب ، 

ل له ،  .. ق   عدو مهزومم أن تقاوم إبليس ، اعلن له أنه تعل  

سي من راحتي وأماني ، من نف إبليس لن تستطيع أن تنال شيئاا 

 أو جسدي .. أو أموالي .. 

ا أيها الحبيب ، تمس   قط أن تلجأ   ك بإلهك ولن تكون محتاجا

يمان لكي تنجو من الخطر .. احذر اللجوء إلى طرق عدم اإل  

إلى طرق الكذب أو إلى األساليب التي تعارض وصايا الرب 

فهو إنقاذ  ، أو أماناا   عطتك إنقاذاا أر باألمان .. فهذه إن علكي تش

 ستظهر نتائجها المريرة .. أو عاجلا  ، وآجلا  مؤقتوأمان 

م مما جرى لحزقيا الملك بعدما أرسل الذهب والفضة إلى تعل  

لك أشور هو الذي سيعطيه ملك أشور .. كان حزقيا يرى أن م  

 لك أشور هو بعينه مصدر الخطر .. فإذ به يفاجأ أن م   األمان

جأ إلى شخص أو إلى طريقه أو  قارئ ، احذر أن تل الأيها 

يمان باهلل .. فهذا  عن دائرة اإل   إلى شئ ليعطيك األمان بعيداا 

الشخص وهذه الطريقة وهذا الشئ سيتحول إلى مصدر 

 ..  للخطرمضاعف 



لقد سقط حزقيا في هذا الفخ ، وماذا كانت النتيجة  يالألسف ،

م  ك  ح  ؟ .. لقد اندفعت جيوش األشوريين تجاه أورشليم لت  

حصارها ولتفرض على شعبها الجوع والعطش ، وتفرض 

 عليه كلمتها إما االستسلم أو تدمير المدينة .. 

 إنه درس هام .. هام للغاية .. 

ندفاع إلى  ر من اال يمان .. لنحذفقد اإل  ن فلنحذر من أنت 

 الحلول السريعة غير المقادة من هللا ..

ة .. ولنثق أن  ر  يمان يأتي لنا بالنتائج الم  ولنتذكر أن فقدان اإل  

راعينا  ( هو  ٢: ١٢الرب يسوع " رئيس اإليمان " ) عب 

خروف له يضل دون أن يبحث  أضعفالذي ال يترك  األمين

، ومتى وجده يحمله على منكبيه  عنه ويفتش عليه حتى يجده

 يمان ..مه من جديد حياة اإل  عل  لي  

 وما أمجدها حياة ... 

 أبونا السماوي .. 

أشكرك ألنك أعطيتنا امتياز أن نكون أوالدك .. نؤمن بك ،  

 صدق وعودك ونتمتع بحبك .. ون  

 أبي السماوي .. 

 أن نعترف لك ، اسمح لنا 



كم من مرة استسلمنا للخوف .. كم من مرة سمحنا للشك  

 في حمايتك أن يتسلل إلى قلوبنا .. 

ى حلولنا  للنا عيوننا عنك والتجأنا إآه ، كم من مرة حوّ 

 للراحة ..  عن األمان وطلبا   الخاصة بحثا  

 أبونا السماوي .. 

 أشكرك ألنك لم تتركنا  

 لت لتنقذنا .. خ  د  ت  

 خرج من الجافي حالوة .. نك ت  أشكرك أل

 منا من أخطائنا ..  ل  ع  أشكرك ألنك ت  

خطاء البنين ، كأحن أب ، وكأحكم  أ أشكرك ألنك أب تعالج 

 أب  

 أشكرك .. أشكرك .. 

  



 الت رس   -٢

م حصارها ، فواند ك   عت جيوش األشوريين تجاه أ ورشليم لت ح 

وبدأ حزقيا يجني الثمار الشائكة لما زرعه من أعمال عدم 

 إيمان ..

 وأرسل ربشاقي رسالة إلى حزقيا .. 

" وربشاقي " هو لقب كان ي طلق على قائد الجيش األشوري 

، والرسالة التي أرسلها تمتلئ بعبارات تؤكد على قدرة جنود 

 األشوريين، وبأخرى تستخف جداا بجنود حزقيا .. 

نا الوحي نص هذه الرسالة ، وسجلها في أكثر من لقد حفظ ل 

( .. لماذا ؟ ألنها رسالة   ٣٦، إش ٣٢أي ٢،  ١٨مل  ٢موضع ) 

هامة جداا تكشف لنا خطط العدو في مهاجمة أذهان المؤمنين .. 

(  ١١: ٢كو ٢) يحبنا ، ال يريدنا أن نجهل أفكار العدوفاهلل ألنه 

.. 

م لنا ملخصاا ألهم سه التي   الخطرةام العدو والرسالة ت ق د  

م  ه  يطلقها حينما يهاجم أذهان المؤمنين في وقت ت عُّرض 

 للضيقات الخارجية .. 

أيها القارئ الحبيب عندما تأتي عليك ضيقة ، يأتي إبليس  

محاوالا أن يستغل هذه الفرصة ، سيس ارع بتوجيه سهامه  

الملتهبة على ذهنك ، سيحاربك بأفكاره التي ستحاول أن 



بها مستخدماا قدر إمكانه كلمات يضعها في أفواه  يلحقك 

 المحيطين بك من المستعبدين له والمستسلمين لتأثيره عليهم ..

أنت تحتاج أن تعرف هذه السهام ، وأن تعرف كيف تحمي  

يماننفسك منها مستخدماا   ..  ترس اإل 

الذي به تقدرون أن  ترس اإليمان" حاملين فوق الكل  

 .. ( ١٦:  ٦تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة " ) أف 

 السهم األول : االتهام

ا بأنه اتكل   ه في رسالته إلى حزقيا اتهاما ج   ها هو ربشاقي ي و 

 على ملك مصر للحماية ، فيقول له : 

. " على من اتكلت .. على ع ك از هذه القصبة المرضوضة .

التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفة وثقبتها . هكذا فرعون 

 ( .. ٦، ٥: ٣٦لجميع المتوكلين عليه " ) إش  ملك مصر

  كلمة هللاما قالته  نفسوالمدهش حقاا أن ربشاقي يقول هنا 

 ( .. ١:  ٣١عن خطورة االستعانة بمصر )إش 

في   كلمات الكتاب المقدسوهكذا كثيراا ما يستخدم إبليس 

هجومه على أذهان المؤمنين لكي يضفي على ما يقوله طابع 

 ..  الصدق



إنه بالطبع ال يهدف من وراء ذلك إلى تشجيعهم أو قيادتهم  

للتوبة ، بل إلى تحطيم معنوياتهم .. ويالخبث الحي ة ، يستخدم 

 آيات من الكتاب .. 

ا اتهاماته لك بأنك قد  إأيها الحبيب قد يأتي  ليك إبليس موجها

ذا األمر أو ذاك من األ مور التي ي بغضها الرب ، وقد فعلت ه

يستخدم العديد من آيات أو قصص الكتاب المقدس التي تدين 

م لك ما فعلت وسي صور لك نتائجه   خ  هذه األمور .. وسي ض 

 المريرة .. 

ك باليأس والشعور بالعجز ب ، إنه يحاول جاهداا أن يصي انتبه

 لكي يعوق علقتك باهلل .. 

.. لذا احذر ، احذر جداا من أي تبكيت يقودك  و خبيثعدإنه 

 هذا ليس تبكيت الروح القدسإلى اليأس واالستسلم للعجز .. 

.. 

 تبكيت الروح 

تك على أي خطأ ترتكبه  ت .. نعم س ي ب ك   نعم الروح القدس ي ب ك  

" )إش  روح مخافة الربهما بدا بسيطاا في عينيك ، ألنه " م

( ، وهو أيضاا يستخدم كلمات الكتاب المقدس في   ٢: ١١

( هو  ٢٦: ١٤) يو  الروح المعزيالتبكيت .. لكن ال تنس  أنه 

بمحبة اآلب السماوي ،  يفرحك جدا  ي ب ك  ت لكنه في ذات الوقت 

تة كلماته األ   ب ك   خرى وسيستخدم مع كلمات الكتاب المقدس الم 

ع التائبين وتحميهم من التي لن يستخدمها مع إبليس والتي ت ش  ج  

 اليأس .. 



 ..  لن تظل كما أنتسيؤكد لك الروح القدس أنك 

ث ك عن  د   الذي س ف ك ألجلك ، كما   دم الرب يسوعوسي ح 

 سي كلمك عن قوته الجبارة التي ت حرر ..

والتمسك بالوعود ،  الثبات في الطريقوسيحثك الروح على 

 نك قط .. لن تتخلى ع النعمة الغنيةوسيؤكد لك أن 

ى إلقاء الهموم عند قدمي الرب  ،  لوسيدفعك الروح إ

مؤكداا لك أن فرح الرب هو القوة التي   الفرحوسيقودك إلى 

 ( .. ١٠: ٨تنتصر بها ) نح 

أيها القارئ الحبيب ، مرة أ خرى أ حذرك من اتهامات العدو  

 .. احذر أي تبكيت يقود إلى اليأس ، ألنه من إبليس .. 

يمان ..  تعلم أن ت طفئ هذا السهم ، سهم االتهام بترس اإل 

يمان  .. وبأنك ت حسب في المسيح        "  بدم المسيح الغافراإل 

بليس القدرة أن يشتكي  ٢١: ٥كو ٢" )  بّر هللا ( ، وبأنه ليس إل 

 ( ..  ٣٣: ٨على أحد من أوالد هللا ) رو 

 السهم الثاني : التشويش 

وقد يحاول إبليس أن يستخدم معك السهم الثاني ، التشويش ؛ 

 ..  الصدق والكذببأن يحاول أن يخلط في حديثه بين 

قرأ معي هذا المقطع من الرسالة التي وجهها وبشاقي القائد ا

 األشوري إلى حزقيا الملك وإلى شعبه ، لقد قال لهم :  



ال حزقيا أز" إذا قلت لي على الرب اتكلنا ، أفليس هو الذي 

 ( ..  ٧:  ٣٦إش  " )  مرتفعاته ومذابحه

كنها ليست  لحقاا ، لقد أزال حزقيا مرتفعات ومذابح ، 

 مرتفعات ومذابح الرب بل مرتفعات ومذابح اآللهة الوثنية ..

انتبه ، هذا ما يفعله إبليس كثيراا ، ينشر أخباراا م شوشة  

أن  تجمع بين الحقيقة والكذب .. فهو يشوش على الحقائق ب

لكي يجعل الناس تتصور األمور على غير  باألكاذيبيخلطها 

حقيقتها ، فت صدر أحكاماا خاطئة تؤثر على علقتهم بعضهم  

 ببعض ..

ج إبليس  و   لكي ي شوش  أنصاف الحقائقوهكذا كثيرا ما ي ر 

بين الخيال  مازجا  على الحقائق وكثيراا ما يختلق القصص 

 والحقيقة وبين الصدق والكذب .. 

وكم يستخدم إبليس هذا في مجال األسرة الواحدة  

والمجموعة الواحدة ليخلق التوتر بين أعضائها .. وهل ننسى 

حينما حاول أن يجعله يرى مفيبوشث الذي   داودما فعله مع 

كان يعيش بأمانة معه ، في صورة الرجل الخائن الذي يستغل 

 ( ..  ٤، ٣:  ١٦صم ٢الفرص )

كم البعض وكم يحاول إبليس أن يؤثر  أمور على على ح 

عينة بأن يجعلهم يستنبطون أحكامهم بعمل مقارنات  غير م 

مع أحكام أخرى لها ظروف مختلفة .. هذا ما فعله مع  سليمة

 ي( لك ١٤صم ٢داود حينما أرسل إليه المرأة التقوعية ) 



تستصدر منه حكماا بعفو أبشالوم القاتل ، العفو الذي لم يكن 

 .الناموس يسمح به .

والفرق بين ظروف القصة التي روتها التقوعية وقصة قتل 

أبشالوم واضح للشخص المدقق ، فأبشالوم قتل أخاه عن عمد 

وسبق إصرار وكان هناك من يحتكم له لكنه اعتمد  على نفسه 

 في التخلص من أخيه .. 

أما في قصة التقوعية فلم يكن القتل عن سبق إصرار بل 

ل ، ولم يكن هناك من يفصل نتيجة لخصام فجائي في الحق

بينهما ، كما أن ابن التقوعية القاتل كان االبن الوحيد الباقي  

ع  داود بهذا   د  بينما لم يكن أبشالوم كذلك ..مع هذا فقد خ 

التشويش فلم يمتثل ألحكام الناموس وأصدر عفواا ألبشالوم ) 

 ( ..  ٢١: ١٤صم ٢

التشويش هذا هو أحد سهام العدو الخطرة ، سهم  احذر ،

 ..  على الحقائق

احذر أن يجعلك العدو تأخذ انطباعاا خاطئاا عن أشخاص أو  

 أ مور لم تتوفر لك الفرصة الكاملة لمعرفة جوانبها الهامة .. 

لكن ماذا يقول الكتاب المقدس ؟ أما الروحي ] أي اإلنسان 

ه [ فيحكم في كل شئ " ) الذي يسمح للروح القدس أن يعمل في

 ( .. ١٥: ٢كو١

والفهم   الحكمةأيها الحبيب ثق أن لك الروح القدس " روح 

 ( .. ٢: ١١روح المشورة .. روح المعرفة " ) إش 



 والقديس يعقوب يقدم لك هذه النصيحة الثمينة 

حكمة ] تشمل الحكمة للتمييز [   تعوزه" إن كان أحدكم 

جميع بسخاء وال يعير ] وال يلوم  فليطلب من هللا ، الذي يعطي ال

 ( .. ٥: ١[ ، فسيعطي له " ) يع 

أيها الحبيب ، جلستك الهادئة عند أقدام الرب قادرة أن تجعل 

ذهنك صافياا قادراا بالروح القدس على التمييز بين "األمور 

( والحكم الصائب في شتى المواقف  ١٠: ١المتخالفة " )في 

 تي يحاول ترويجها بين الناس ..وعدم التأثر بأكاذيب العدو ال 

في حروبك مع إبليس ،  أعظم من منتصرأيها الحبيب ، أنت 

يمان  يمان .. اإل  بأن الروح  اطفئ سهم التشويش بترس اإل 

( .. انصت  ١٣:  ١٦إلى جميع الحق ) يو  القدس هو مرشدك

 لصوت الروح في داخل قلبك ، ولن تزل  قدماك ..

 أيها اآلب السماوي،

ألنه مكتوب أن عصا هارون ابتلعت ) الشت من  أشكرك 

 (   ١٧الوجود ( كل ع صى سحرة فرعون ) عد 

كمة التي يعطيها روحك لنا تجعل كل حكمة  حأشكرك ألن ال

 قوى الظلمة كال شئ .. 

 ( .. ١٥: ٣أشكرك ألن لنا هذه الحكمة التي من فوق ) يع

 ( ..  ٢٣:  ٧الحكمة التي تمتحن كل شئ ) جا  



 ( ..  ١٥:  ٩والتي ت نجي ) جا  

 ( ..  ١٨:  ٣والتي ت ميز األمور ) مال  

 أشكرك ألنه باسم ابنك يسوع المسيح لن ن خدع .. 

أشكرك ألنه باسمه كل آلة صورت ضدنا لن تنجح ) إش  

١٧: ٥٤  .. ) 

 

 السهم الثالث : اإلحساس بالضعف أمام العدو

أن يزيد    لقد حاول ربشاقي قائد جيش األشوريين في رسالته

من شعور حزقيا بالضعف وعدم قدرة جيشه على الصمود ، 

 فقال له : 

" راهن سيدي ملك أشور ، فأ عطيك ألفي فرس إن استطعت 

من عبيد  واحدأن تجعل عليها راكبين ، فكيف ترد وجه وال  

 ( ..  ٢٤، ٢٣:  ١٨مل ٢سيدي الصغار " ) 

حساس   أيها الحبيب ، ال تسمح للعدو أن ي صيبك باإل 

رمياء في بدء خدمته ، لقد  بالضعف أمامه .. تأمل ما قاله هللا إل 

 قال له : 

  أ ريعك] ال تنهار أمامهم [ من وجوههم لئل  ال ترتع" 

 ( .. ١٧:  ١أمامهم " )إر 



فالكتاب يقول إن  إذا كنت تؤمن بكلمات الكتاب المقدس ،

المؤمنين أقوى من مملكة الظلمة ..نقرأ في رسالة القديس يوحنا  

 األولى هذه اآلية الهامة . 

وكلمة هللا ثابتة فيكم  أقوياء" كتبت إليكم أيها األحداث ألنكم 

 ( .. ١٤:  ٢يو ١" )  غلبتم الشريروقد 

 ..  قوي في المسيحيا من تحيا للمسيح ، أنت  أيها المؤمن ،

تدوس  أن  السلطانفكيف تكون ضعيفاا وقد أعطاك الرب 

 ( .. ١٩: ١٠) لو  كل حيّات وعقارب العدو

تأكل وتشرب جسد ودم  وكيف تكون ضعيفاا ولك امتياز أن 

 ..  الرب

، سور نار من   الروح القدسوكيف تكون ضعيفاا ولك 

 حولك .. 

ا .. أنت كل ، لست  ضعيف .. أنت وارث مع   ابن القديرا

( .. أنت جالس معه اآلن في السماويات )  ٧: ٤)غل  المسيح

 ( فوق كل قوى الظلمة ..  ٦: ٢أف 

لست  ضعيفا ويمكنك أن تردد معي " حينما أنا ضعيف  

 ( ..  ١٠:  ١٢كو٢فحينئذ  أنا قوى " ) 

 



لقد شعر موسى أنه ضعيف أمام فرعون ، وأنه يعجز عن  

حديث معه بسبب عدم طلقة لسانه .. فلماذا قال هللا له مباشرة ال

بعد أن سمع منه اعترافه بهذا الضعف ؟ اقرأ وتأمل ، لقد قال 

 له هذه الكلمات : 

 ( .. ١:  ٧لفرعون " ) خر  إلها  " أنا جعلتك 

إله !! نعم ، كل مؤمن حقيقي محتمي بدم الحمل هو  إلها  

ن ينتهره ، وأن يجبره على أه ، ويقدر أن ي ق ي  د عمل للشيطان

 االنصراف سريعاا ..

، ال تخف من أن   ال تستصغر نفسك أمام إبليسرجاء ، 

.. ال  دم الحمل يحميك.. لن يقدر أن يؤذيك ،  تقاومهأو  تنتهره

تخف قط أن تقاوم العدو إذا هاجمك بأية صورة وفي أي مجال 

 .. أنت أقوى.. ال تخف من انتقامه .. 

إن كنت تشعر أن هناك ق وى موجهه ضدك عن طريق  

بن هلل أن تتجه لهذه القوى وتوجه إليها سهم ا السحر ، فبإمكانك ك

يمان وتنتهرها  وستهرب .. حتماا ستهرب  باسم الرب يسوعاإل 

 ، ألن هذا وعد ال يسقط أبداا : 

 ( .. ٧: ٤منكم " ) يع  فيهرب" قاوموا إبليس 

ال تقل إنني مبتدئ في حياتي مع هللا ، إنني أضعف من أن 

 ليست قط قوتكأواجه العدو .. كل ، القوة التي ست حارب بها 

التي ال يقدر إبليس أن يقف  هي قوة الرب يسوعحتى تعتذر .. 

 أمامها .. 



ض ع األطفالر ، لقد قال المزمور أن ت ذ ك   ) المبتدئين في  والر 

اة الروحية ( يقدرون بالتسبيح أن ي صمتوا العدو ) إبليس ( ي الح

 ( ..  ٢: ٨واألضداد ) األرواح الشريرة ( ) مز 

التي كانت قبلا    Pelagiaنقرأ في قصة القديسة بيلجية  

حياتها الروحية  عاهرة أنه بعد عمادها مباشرة أي وهي في مهد 

الجديدة ، ظهر روح شرير قوي يبدو أنه كان المسئول األعلى 

واألول عن النشاط الشيطاني في المدينة كلها ألنه تحد ث  

بصورة سمعة الجميع عن النفوس الكثيرة التي فقدها بسبب  

.. تحد ث هذا الروح قائلا   Nonninsخدمة األسقف نونينس  

 : 

كم تؤلمني أيها األسقف العجوز  "واحسرتاه .. واحسرتاه ،

دتهم  نونينس .. ألم يكفك أن تخطف مني ثلثة آالف شخص عم 

وقدمتهم إلى إلهك بعد أن كانوا لي .. أتأخذ من اآلن رجائي 

األعظم ] يقصد بيلجية [ .. ال أستطيع أن أحتمل أكثر من هذا  

ذ مني رجائي " ل د ت  فيه .. لقد أ خ   ..  .. ملعون اليوم الذي و 

كان بإمكان هذا األ سقف أن يتجه إلى هذا الروح الشرير  

وينتهره ، فل يجب أن نستمع إلى كلمات العدو ، لكنه لم يفعل 

هذا .. لقد اتجه إلى بيلجية التي كانت قد خرجت لتوها من 

 المعمودية وقال لها :  

  (7)" ارشمي علمة الصليب ، باسم المسيح " 

حتى لو كان في  مؤمن حقيقين كل لقد كان يعرف أنه بإمكا

 بداية حياته الروحية أن يقاوم إبليس فيهرب منه .. 



تقول القصة إنه بمجرد أن رشمت الصليب ونفخت في  

 .. مباشرةالروح الشرير اختفى 

أيها الحبيب ال تخف مطلقاا من إبليس .. قاومه وسيهرب  

ا ..   منك ، هاجمه ولن يقدر أن يفعل لك شيئا

ه  القديس يوحنا الدرجي كلماته إلى الذين يشعرون   ج  و 

 بالخوف إذا تواجدوا في أماكن معينة ، فقال لهم : 

 " ال تستسلموا ولو قليلا إلى هذا الضعف ، وإال نما معكم ..

ال تترددوا عن الذهاب ليلا إلى األماكن التي عادة ما  

د وا  تشعرون فيها بالخوف .. تسل حوا بالصلة في الطريق .. م 

، فليس هناك في السماء  اجلدوا أعدائكم باسم يسوعأياديكم .. 

 ..  (8)أو على األرض سلح أقوى منه " 

ا .. تأ طلقا مل ما أيها الحبيب ، ال تخف إبليس ، ال تخفه م 

 يقوله لك القديس ذهبي الفم 

" لقد اختلطت  بجسد الرب .. لقد امتزجت بهذا الجسد الذي  

 هو فوق حيث ال يقدر الشيطان أن يقترب ..  

فإذا لم تهبط إليه .. إلى إبليس ، فلن يجد هو القوة أن يصعد 

د أنت في السماء )باعتبارك جالساا في السماويات  إلى حيث ت وج 

 (9)بعد من أن يبلغ إليها إبليس " ( .. السماء أ



أيها القارئ الحبيب ، التخف إطلقاا من مواجهه إبليس .. ال 

تكن مثل العشرة رجال الذين عندما رأوا شعب كنعان رجعوا 

إلى موسى مملوئين بالخوف واالنزعاج وقالوا له : " ال نقدر 

 ( ..  ٣١:  ١٣" ) عد  أشد مناأن نصعد إلى الشعب ألنهم 

مثل كالب بن يفنة الذي اختلف عنهم وقال مع يشوع "  ك ن 

ألننا قادرون إننا نصعد ونمتكلها ] أي نمتلك أرض كنعان [ 

 ( ..  ٣٠:  ١٣" ) عد  عليها

أن تسلب من إبليس األراضي التي يمتلكها   تقدرنعم ، أنت 

" ) يش  لالمتالك.. والكلمة تقول لك " بقيت أرض كثيرة جدا 

 الرب يريدك أن تمتلك أرض العدو .. ( .. ثق أن  ١:  ١٣

نعم ك ن مثل كالب الذي بعد أربعين عاماا كان له نفس  

يمان وت ق د م  إلى يشوع وقال له :    اإل 

" ها أنا اليوم ابن خمس وثمانين سنة ، فلم أزل اليوم متشدداا 

كما في يوم أرسلني موسى ]أي بعد أربعين عاماا[ ، كما كانت 

(  ١١،  ١٠:  ١٤للحرب " ) يش  اآلنوتي قوتي حينئذ  هكذا ق

.. 

مهما كان عمرك فبإمكانك اآلن أن تحارب العدو وأن  

 يحتلها ..  لتنتصر عليه وأن ت حرر منه األرض التي ال يزا



 ال تسمح للعدو 

إن كان العدو قد نجح في الماضي في أن   أيها الحبيب ،

يسرق منك سلمك .. فرحك .. طهارتك .. طاقاتك في العمل .. 

أموالك .. صحتك .. دفء الحياة األ سرية أو أي شئ آخر ، فل 

 تسمح له أن يفعل ذلك مرة أخرى .. 

ا الفكرة التي تقول أن العدو إذ نجح في  اطرح من ذهنك نهائيا

 .. اليوم وغداا  حفسوف ينج ياضأن يفعل هذا في الم

كل ، بإمكانك أن تدخل المعارك وتنتصر ، وتنتقم من هزائم 

 الماضي ألنك أقوى .. 

يمان أنك أقوى من إبليس ، يؤكد لنا الوحي قائل :   تمس ك باإل 

 ( ..  ٤: ٤يو ١من الذي في العالم " )  أعظم" الذي فيكم 

 ( .. ٤: ٥يو ١" )  إيماننا" هذه هي الغلبة التي تغلب العالم 

 ( ..  ١٠: ٣" ليقل الضعيف بطل أنا " ) يؤ 

 

 أيها الحبيب .. 



هيا اطفئ سهم اإلحساس بالضعف الذي يوجهه إليك إبليس  

.. 

يمانهيا اطفئه  ا   بترس اإل  يمان بأنك حينما تكون ضعيفا ، اإل 

 ( ..  ١٠: ١٢كو ٢فحينئذ تكون قوياا ) 

 ..   منصورا بالرب" من مثلك يا شعبا 

 ] الرب هو [ ترس عونك وسيف عظمتك 

(  ٢٩:  ٣٣مرتفعاتهم " )تث  تطأفيتذلل لك أعداؤك وأنت 

.. 

ل ب وة   " شعب يقوم ك 

 ( .. ٢٤:  ٢٣ويرتفع كأسد " ) عدد 

 ( ..  ٣٧: ٨" أعظم من منتصرين " ) رو 

 

 لألمر الواقع معتقداا أنه من هللا االستسلمالسهم الرابع : 

تأمل معي هذه الكلمات التي وردت في رسالة ربشاقي إلى  

 حزقيا الملك : 



صعدت على هذا الموضع ألخربه  بدون الرب" واآلن هل 

.. 

 ٣٦لي اصعد على هذه األرض واخربها " ) إش  الرب قال

 :١٠ .. ) 

قي أن وقاحة إبليس .. لم يأمر الرب ربشالل ، يا ياللكذب

هو الذي أمره بذلك .. أه هكذا يخدع  إبليسيخرب أ ورشليم بل 

ر لهم أن الرب هو المسئول األول عن   و   إبليس الكثيرين ، وي ص 

النكبات والضغوط الشديدة التي تأتي عليهم ، في الوقت الذي 

 ر الحقيقي لهذه األمور .. بيكون فيه هو المد

) يو  الكذاب وأبو الكذابتتعجب فهكذا قال الرب عنه إنه  ال 

٤٤:  ٨  .. ) 

يحاء بأن هذه األم ور  إبليس يحاول أن يعطي للنفوس اإل 

المزعجة تأتي من عند هللا لكي يجعل النفوس تستلم لها وال 

 تقاومها .. 

إبليس ال يريدك أن تقاوم الضيقات التي يحاربك بها ، لكي  

ا ..   يزيدها عليك حتى ي حطمك تماما

ك الخير .. إنه يريد أن يسلب منك كل شئ ،  إبليس ال يريد ل

 ويجعل حياتك تعيسة .. 

، يصنع الكوارث ، ويختفي .. ويحاول أن  حيّة ماكرةإنه 

ه  ج    ..  بما فيهم هللا،  إصبع االتهام إلى اآلخريني و 



لكي تنشغل بهم وال تنشغل   بعض الناسقد يشير إلى 

يد من أعماله بمحاربته هو ، وهكذا يهرب من مقاومتك له ، فيز

 ضدك ..

يحفظ   حنون كأبوقد يشير إلى هللا لكي يسئ إلى صورته 

 حدقة العين ..كأوالده 

،   فال تقل إنه من هللاأيها الحبيب .. إذا أتى عليك فشل ، 

" )  القوةالوحي يعلن أن " هللا لم يعطنا روح الفشل بل روح 

 ( .. ٧:  ١تي٢

جعلك تلتمس  وإذا أصابك نقص في موارد المعيشة بما ي

.. فل  فال تظن أن ما يحدث هو مشيئة هللاالخبز من اآلخرين ، 

تستسلم لهذا الواقع ، فمشيئة هللا كما يقول المزمور إنه " ال 

 عوزني شئ "  ي  

ر  لك أن هللا وراء متاعبك .. كل ،  ال تسمح إل   و   بليس أن ي ص 

ا  هللا وبة لكل صع  هللا هو الحل.. تيقن أن  العالج هو دائما

 تواجهها وكل ضيقة ن م رُّ بها وكل مشكلة تعترضنا .. 

 ال تستسلم .. 

إن كنت مستسلماا لخطية معينة فاعلم أن االستسلم لها هو 

بليس الحق في أن ي ؤذيك ، كما أعطت خطية   الذي أعطى إل 

 حزقيا لملك أشور الفرصة أن يهجم عليه .. 

 قف ضد الخطية بكل قدرتك .. 



" إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى   اعترف بها ،

 ( ..  ٩: ١يو ١خطايانا " )  يغفر لنا

ك منها ..  ر   دم الرب يسوع سي ط ه  

 ..  باسم الرب يسوعثم قف أمام إبليس ، قاومه 

ال تستسلم لألحزان والضغوط ، قاومها .. اعلن رفضك لها 

ا إيمانك أن مشيئة هللا  باسم الرب يسوع ، علنا   أن تفرح كل حينم 

: ٤) في   بغنى( وأن مشيئته أن ت س د د كل احتياجاتك  ٤: ٤) في

" في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه  بالبركة( .. وأن تتمتع  ١٩

] في كل شئ [    ناجحا  ( وأن تكون " ٨: ٢٨يدك " ) تث 

 (  ٢: ١يو ٣)  (10)[to prosper in every wayوصحيحاا ]  

ثق أيها الحبيب في كلمات الرسول بولس عن أبيك السماوي 

 التي تقول : 

" الذي لم يشفق على ابنه ، بل بذله ألجلنا أجمعين كيف ال 

 ( .. ٣٢:  ٨" ) رو  كل شئيهبنا  ] يعطينا مجاناا [ أيضاا معه 

تعل م أن تطفئ سهام االستسلم للشرور بترس   إيها الحبيب ،

يمان بأن هللا أب محب " يمنحنا كل شئ بغنى للتمتع " )   اإل 

 ( ..  ١٧:  ٦تي ١

 

 " هللويا 



 طوبى للرجل المتقي الرب 

 المسرور جدا بوصاياه ، 

 نسله يكون قويا  في األرض 

 رغد وغنى في بيته " 

 (   ٣ – ١:   ١١٢) مز 

 " وتعبدون الرب إلهكم 

 بارك خبزك وماءك  في

 وأزيل المرض ممن بينكم 

ل عدد أيامك "   وأ ك ّم 

 (  ٢٦، ٢٥:  ٢٣) خر 

 

 أيها القارئ الحبيب .. 

إذا جاءت عليك ضيقة ، رجاء أن تنتبه إلى هذه السهام  

بها إلى ذهنك ..  و    األربعة التي سيحاول إبليس مراراا أن ي ص 



قيم في  موأنك  في المسيح.. وأنك  ابن هللاال تنس أنك 

يمان( .. وأنك تحمل  ٢: ٥) رو   النعمة القادر أن  ترس اإل 

 ( .. ١٦: ٦يطفئ كل سهام العدو ) أف 

فإذا أقبل إلى ذهنك سهم االتهام بأنك مخطئ وتستحق  

 .. إيمانك بالغفران بالدم الثمينالعقاب ، فاطفئه حاالا بإعلن 

  وإذا أقبل عليه سهم التشويش على الحقائق فبإمكانك أن

قاد بالروح القدستطفئه بإعلن  " روح الحق " )  إيمانك انك م 

 ( ..  ١٣: ١٦يو 

وإذا كان سهم االستسلم لل حساس بالضعف ، فاطفئه  

 ..  إيمانك أنك أعظم من منتصربإعلن 

أما إذا كان سهم االستستلم لألمر الواقع ، فاطفئه بإعلن 

إيمانك بأن هللا دعاك للفرح والمجد ، للحرية والشفاء .. وأنه 

ّو ل اللعنة إلى بركة  ..  ي ح 

 ..  إبليس تحت قدميكال تنس  أن مكان 

 

 أيها القارئ الحبيب .. 

ص األحداث التي   قبل أن ننتقل إلى الجزء الثالث دعنا ن ل خ  

 سريعة:تأملناها في قصة حزقيا موضوع هذا الفصل في نقاط 



قبل أن يعتلي حزقيا العرش ، كانت أ مته مستعبدة لملك  

 أشور طلباا لحمايته .. 

يمان .. هدم المذابح الوثنية ،   لك ه قويا في اإل  لكن حزقيا بدأ م 

ل ك أشور وتحرر من تبعيته..  وعصى على م 

ل ك أشور على مملكة حزقيا ،   بعد أربعة عشر عاماا ، هجم م 

ى المدن ، ثم هم  بأن يهجم على  ونجح في أن يستولي عل

 أورشليم ذاتها .. 

ل ك أشور ولم يسع   لألسف لم يثق حزقيا في إلهه ، لم يقاوم م 

 السترداد المدن المفقودة .. 

ل ك أشور ،   وأخطأ حزقيا خطأ آخراا ، لقد حاول إرضاء م 

 وأرسل إليه ذهب الهيكل وفضته ..

ب  جيشه بعد أن أخذ ملك أشور الذهب والفضة ، عاد و و  ص 

نحو أ ورشليم ، وحاصرها .. وأرسل القائد ربشاقي رسالة  

 تهديد مهينة إلى حزقيا .. 

 

 واآلن ماذا كان دور هللا؟ 

 وماذا كان رد فعل حزقيا ؟؟



 وكيف سارت األحداث ؟؟؟ 

 هذا هو موضوع تأملت الجزء الثالث من الفصل .. 

 

 أيها اآلب السماوي  

التي ت قدمها لنا من خالل   أشكرك من أجل الدروس الثمينة

 هذا التأمل في كلمتك الحية والفعالة .. 

أشكرك ألنك تعطي لهذه الدروس قوة ال أن تؤثر فقط في  

 الذهن بل أن ت حف ر في القلب لنسلك في النور .. 

أشكرك ألنك تريد أن ت حررنا من أي جهل بإرادتك .. كما  

 أشكرك ألنك تريد أن ت ق ّوي إيماننا .. 

 ألنك إله حي تعمل اآلن بروحك فينا .. أشكرك 

 لننطلق 

 من إيمان إلى إيمان أعلى .. 

 ومن قوة إلى قوة أكبر .. 

 ومن مجد إلى مجد أعظم .. 



 " يعظم انتصارنا بالذي احبنا "  

 (   ٣٧:  ٨)رو 

 

  



 القوة  -٣

ا  أخطأنعم ، لقد  بلجوئه إلى الحل   فادحاا  حزقيا الملك خطأ

 ك أشور .. ل  البشري لكي يتخلص من الخطر الداهم لم  

حين حاول أن يسترضيه بذهب الهيكل وفضته ،  أخطألقد 

 وكان عليه أن يجني من ثمار هذه الخطية إلى أن يتوب عنها ..

ل ك  لقد خدعه  أشور ، أخذ منه الذهب والفضة ، ولم  م 

 م .. ورشليينسحب بل أرسل جيشه القوي صوب أ  

وها هي رسالة ربشاقي قائد جيشه تبلغ مسامع حزقيا  

 الملتهبة ..  األربعةبكلماتها المهينة ، وبسهامها 

 لكن هل يترك هللا حزقيا يجني كل ثمر خطيته ؟ 

هل يترك حزقيا ينهار أمام هذه الرسالة المهينة ، وهل يترك 

 لهذا الحصار الرهيب ؟  طويلا أ ورشليم 

قتل على أيديهم ألعداء ؟ هل سيتركه ي  هان من اوهل يتركه ي  

 ر ؟؟م  د  ت  أ ورشليم  ، وهي يترك 

يعفو ( ، "  ١٠: ٥بط ١" )  إله كل نعمةال وألف ال ، هو " 

" ) أف  غني في الرحمة( ، هو إله "  ٥: ٣١" )إش  يّج  ن  في  

( ، وهي رحمة غير   ٢٣: ٣) مرا  رحمته كل يوم(  ٤: ٢



(  ٣: ٦٣عادية يقول عنها المزمور إنها أفضل من الحياة ) مز 

.. 

ثمار ما  في هذا الموقف يجني كل ، لم يترك هللا حزقيا  ال

 زرعه .. 

  يخطئونلن يتوقف عن حب أوالده عندما  إله كل نعمة،  ال

 .. 

ا  ال  أن أكثر من  ، لن يدع نتائج عدم إيمان حزقيا ، تفعل شيئا

خرى مرة أ   فيعود إلى المجد ، ويصعد ليتوب عن خطيته توقظه

 التي هوى منها ..  قمم اإليمانإلى 

ك أشور وجيشه أن ل  في م   لا ث  م  بليس م  ، لن يسمح هللا إل   ال

يتحرك بكل حريته ضد حزقيا ، فحزقيا ال يزال قبل كل شئ 

 دماءمن أبناء هللا الذين يرتبطون معه بعهد مؤسس على  ابناا 

 الذبائح التي تشير إلى دم ابنه الثمين ..

بليس أن ينطلق بكل حريته ليتآمر على ، لن يسمح هللا إل   ال

 خطئ .. أي ابن من أبنائه حين ي  

 يضعها هللا لحركة إبليس ..  حدود، هناك  نعم

.. حدود من   حدود ، قد يترك هللا إبليس يعمل لكن في نعم

درجة األذى وطول الوقت ، وفقط بالقدر الذي يجعل  جهه 

المؤمن يكره الخطية التي استسلم لها ، فعندما يتوب عنها ،  

 .. بليس بأن يرحل هارباا إل   أوامرهيصدر هللا 



ا  األمر للمؤمن  صدرا هذا إخرى يترك هللا مهمة أ    وأحيانا

 صنعه إبليس من قبل ..، لكي ينتقم باسم الرب يسوع مما  نفسه

 ولنرى ماذا فعل هللا مع حزقيا 

ورشليم وأحكموا حصارهم عليها لقد اندفع األشوريون تجاه أ  

مكان ما قد حدث جعل ربشاقي قائدهم يقف في  ، إال أن شيئاا 

 وينطق برسالته المهينة ذات السهام الشيطانية األربعة .. معين

في متابعة   هام جداا  موقع هذا المكانبه إن تواآلن ، ان

عند قناة البركة  تأملتنا لهذه القصة ، الوحي يخبرنا أنه " 

 ( .. ١٧:  ١٨مل  ٢" ) ار ص  العليا التي في طريق حقل الق  

 من قبل في هذا رت أنك قرأت هذه الجملة الطويلهل تذك  

 الفصل ؟

رك ، إنها نفس الجملة التي وصفت المكان ك  ذ  نعم ، دعني أ  

إليه مع ابنه شآرياشوب   بالذي طلب هللا من إشعياء أن يذه

 ( ..  ٣:  ٧ليقابل فيه آحاز أبو حزقيا ) إش 

فكر أن هللا هو بنفسه الذي دفع ربشاقي إلى هذا  هذا يجعلنا ن  

فما هي الحكمة التي من أجلها حرص بالتحديد ، وإال  المكان

 قصيرة موقعه الجغرافي ؟ الوحي أن يذكر لنا بجملة غير 

،   ( ، عجيبة حقاا ١٤:  ١٣٩" ) مز  عجيبة هي أعمالك" 

الذي أرسل منه  المكانأيها الرب .. فهل أردت أن يكون 

هانة ذات السهام األربعة الملتهبة ربشاقي رسالة التهديد واإل  



الذي أرسلت أنت منه من قبل إلى  نفس المكانإلى حزقيا هو 

 يمان والتشجيع ؟ آحاز أبي حزقيا رسالة اإل  

هذا  وهو يستمع لرسالة التهديد ، يتذكرهل أردت لحزقيا أن 

اللقاء الهام الذي تم في ذات المكان بين أبيه وبين إشعياء في 

ابنه .. وأن يفهمم أن الرسالة التي استلمها  شآرياشوبحضور 

 تذاك هي ذات الرسالة التي ترسلها له أنت اآلن ؟قابوه و

هل أردته أن يتذكر كلمات التشجيع التي سمعها آحاز أبوه  

 قائلة : وهي الكلمات الفي هذا المكان ، 

 ( .. ٤: ٧" ) إش  اهدأ .. التخف وال يضعف قلبك" 

 وهل أردت منه أن يتذكر تحذيرك آلحاز وشعبه ، القائل : 

 ( ..  ٩: ٧" ) إش  إن لم تؤمنوا فال تأمنوا" 

ا  أن يتذكر مغزى اصطحاب إشعياء إلبنه   وهل كنت حريصا

 شآرياشوب في هذا المكان ..

 

" .. واسم  الرب هو الخالصمعناه "  إن اسم إشعياء

 " ..  البقية ستعودشآرياشوب معناه " 



حزقيا هذا المغزى ، أن الرسالة التي لم يستفد منها   م  ه  فهل ف  

ليواجه بها   اآلنأبوه هي بعينها الرسالة التي يقدمها هللا له 

  البقية القليلةأن الرب يؤكد إنه بإمكان  م  ه  رسالة العدو؟ .. هل ف  

  تعودورشليم والتي لم تخضع بعد إلى ملك أشور أن اقية في أ  الب

نجي  ص الذي ي  ل   خ  يمان ؟ .. أن تعود لتختبر الرب الم  إلى اإل  

 ويعيد إلى المجد .. 

كل هذه األمور ، فقد أرسل إلى  م  ه  قد ف   حزقياغلب الظن أن أ

ا الذي كان ال يزال حي النبي  إشعياء  يقول له:  ا

( ..  ٤: ٣٧الموجودة " ) إش  لبقيةا" ارفع صلة ألجل 

ق منها ، فهي نفس الكلمة التي اشت   بقيةالحظ استخدامه لكلمة 

ت بها  ق  ط  التي ن   (11)اسم شآرياشوب ، فهي في اللغة العبرية 

رة اسم شمبا ق منهاالتي اشت  و "  Sheriyth" شآريث  أصلا 

 ستعود " ..  البقيةشآرياشوب والذي معناه " 

لقد فهم حزقيا مغزى أن تأتي له رسالة تهديد العدو من هذه  

" ،   ارص  قناة البركة العليا التي في طريق حقل الق  البقعه عند " 

 م  ه  فمن هذا المكان وصلت ألبيه من قبل رسالة هللا المشجعة .. ف  

حزقيا األمر ، أن هللا يرسل له نفس هذه الرسالة التي تعلن أن 

 أن تعود إلى المجد .. البقيةكان ممان وأنه بإيمان يأتي باأل اإل  

 أيها الحبيب  

ا   في حياتك ..  قد يحدث هذا أيضا



ا  انتبه لضغوط   ، فقد يأتي وقت تتعرض فيه أنت أيضا

أن يصيبك  خارجية أو ضيقات ، وقد يستخدمها العدو محاوالا 

حساس بالعجز لكي تهرب من المواجهه حباط واإل  باليأس واإل  

 ..  باالنغماس في الخطية

 ن رجل في اإليمان ..ك  

 ..  بليس مكاناا إل   ال تعط  

ل و   ح  ثق أن روح هللا يقف معك ، بجوارك .. تعاون معه وسي  

 صره ..هزيمتك إلى ن  

 ..  انتبه

الروح القدس برسالة خاصة ، لك   ركّك  ذ  ي  في ذلك الوقت قد 

كون قد سمعتها منذ فترة من الزمن .. ربما تكون قد من هللا ، ت

بها إليك أحد   ث  د  ح  سمعتها في عظة أو قرأتها في كتاب أو ت  

 خدام هللا .. 

 ربما لم تتأثر بها بعمق في ذلك الوقت .. 

..   اآلنياجك تبها ، إنها اح الروح القدسرك ك  ذ  لكن اآلن ي  

ا ي ذ ك رك وقد  المكان   الروح بها مثلما فعل مع حزقيا ، مستخدما

 الذي سمعتها فيه من قبل .. 

 فقد تجد نفسك في المكان .. 



إذ  على نحو غير متوقع ، و ذهنكأو قد يأتي المكان إلى 

 تتذكر المكان تتذكر معه ما سمعته فيه من قبل ..

 أوالا ي ذ ك رك ، بأن  الرسالةالروح بهذه ي ذ ك رك وقد 

 الذي استخدمه هللا لينطق بها ..  صبالشخ

، هذه الكلمة الخاصة التي من  الرسالةعيد الروح هذه وقد ي  

بها عليك ، كأن تجد نفسك لح هللا على ذهنك مرات كثيرة .. ي  

قك أثناء العمل أو حلمن النوم وأنت ترددها ، وربما ت   مستيقظاا 

 الدراسة .. 

بكلمات هللا التي سمعتها من قبل ي ذ ك رك ماذا ؟ الروح القدس 

 ..  اآلنوتحتاجها 

أن هذه الكلمات هي   مأيها الحبيب ، إذا حدث هذا معك فاعل

( ليقدر أن  ٣٢: ٢٠كلمات النعمة التي ستبني إيمانك ) أع 

 ينتصر على الضيقة .. 

 لهذا الوقت ..  إنها كلمات هللا المرسلة لك خصيصاا 

 في قلبك ، وبفمك ..  كثيراا  رددهاتأملها .. 

هذا الترديد سيرفع إيمانك إلىى المستوى المطلوب لمواجهه  

 ضيقتك .. 

 غير كل شئ .. سيرتفع إيمانك .. وسيعمل بقوة .. وسي  



 هللويا ، هذا هو ما حدث مع حزقيا ..  

طالبه  لقد بعث له ربشاقي قائد األشوريين بالرسالة التي ت  

الرسالة األقوى التي أرسلها هللا من   ر  ك  ذ  باالستسلم المهين ، فت  

 يمان .. قبل من نفس المكان للتشجيع وبناء اإل  

روح وهكذا واجه حزقيا رسالة ربشاقي التي صاحبها 

برسالة هللا التي صاحبها عمل الروح القدس ، روح   الخوف

 ( ..  ٢،  ١١) إش  القوة

 رسالة موجهه لك  وهي أيضا  

.. واآلن هي لك ،  لحزقياهي  كلمات هللا آلحاز أبى حزقيا

، وأن تتمتع بالقوة التي تمتلئ بها ،  مكانك أن تنتفع منها جداا إ  وب

تحمل القوة الكافية  ودائماا  ةشاب ، دائماا  فكلمة هللا ال تشيخ أبداا 

 لمن يريد أن يتقوى .. 

التي ارسلها هللا آلحاز عن طريق إشعياء وفي   الكلمات

 االبن تحمل لك :  وجود شآرياشوب

 تنبيهاا  -  ١

 ودعوة للهدوء -  ٢

 وتحذيراا  - ٣

 ثمينة ووعوداا  -  ٤



 

، مكان اللقاء " عند قناة البركة العليا   الموقع الجغرافيأما 

 ..  مصادر القوةشير لك إلى ار " في  ص  في طريق حقل الق  

 : تنبيه  أوال  

 ففي الرسالة تقرأ هذه الكلمات : 

(  ٤: ٧. ال تخف وال يضعف قلبك " ) إش " احترز واهدأ .

.. 

 إن كلمة احترز تعني انتبه .. 

 ..  احترز لقلبك

 في محبة هللا لك ..  أي شكاحترز له لكي ال يتسلل إليه 

 ..  إنقاذكلكي ال يكون فيه أي شك في أن مشيئة هللا هي 

 ..  بال حدود يحبك..   يحبك..  يحبكوإنه 

 ..  واحترز لفمك

ر عن الهزيمة أو الفشل ب   ع  لمات ت  كال ينطق باحترز له لكي 

أو اليأس ، فهذه كلمات تمدح أعمال إبليس .. أيها الحبيب ، ال 

 بليس بكلماتك .. د أعمال إ  ج   م  ت  



" )  فمكألم يقل هللا ليشوع " ال يبرح سفر هذه الشريعة من 

ن م( ، أال تفيد هذه اآلية أال تدع أية كلمات تخرج  ٨: ١يش 

 تكون مناقضة لوعود هللا المسجلة في شريعته ..  الفم

 

كو   ٢)  النصرةشريعة هللا ) الكتاب المقدس ( تتحدث عن 

( ،  ٥ : ٢٣( ، وعن تحويل اللعنة إلى بركة ) تث  ١٤: ٢

جي ( وين ٤:  ٣٤له الذي ينقذ من كل المخاوف ) مز وعن اإل  

( الذي يستر بستر وجهه من  ٦:  ٣٤من كل الضيقات ) مز 

: ٣١كايد الناس ويخفي في مظلة من مخاصمة األلسن ) مز م

له الذي يغفر ويحرر ويشفي ويعطي الراحة من كل ( ، اإل  ٢٠

 ( .. ١٥:  ١٥أي ٢جهه ) 

شريعة هللا ) الكتاب المقدس ( تتحدث عن هزيمة الشيطان 

مؤمنين .. لذا أيها الحبيب ال تسمح وعن سحقه تحت أقدام ال

علنات المجيدة  لفمك أن ينطق بأية كلمات تتعارض مع هذه اإل  

 التي يذيعها الكتاب .. 

 

 ثانيا : دعوة للهدوء 

حاز وهو في الخطر تحمل له طمأنينة  آكانت رسالة هللا إلى  

نفس الطمأنينة والتشجيع ..  ، وهي تحمل لك أيضاا  وتشجيعاا 

 هذه الكلمات التي وردت فيها ..  ولنقرأ معاا 



 " اهدأ 

 ( .  ٤: ٧ال تخف .. ال يضعف قلبك " ) إش 

 ..  بالهدوءفالنجاة تبدأ 

 ..  ك  ت  و  إبليس يريد أن ينزع منك هدوءك لكي ينزع منك ق  

عند قدمي   بالجلوس ب على كل ضيقة تمر بها ، أوالا تغل  

( ، استرح عند قدميه  ١٧:  ٧يسمح الدموع ) رؤ الرب الذي 

 ( ..  ١٦:  ٣٤فهو الذي يجبر الكسير ويعصب الجريح )حز 

 لق عليه همومك ، كل همومك ..أ

ر أن الهموم قد تلشت  عمكث عند قدمي الرب حتى تشا  

 بالفعل من على كاهلك .. 

ال تخرج من المخدع وهي معك ، هذا يعني أنك لم تلقها  

 ..  عليه بالفعل

عليه ألنه هو يعتني بكم  كل همكملقين " م   ةلاعندما قال الرس

أزمنة تفيد إلقاء الهموم في مرة   ( استخدم نحوياا  ٧: ٥بط  ١" ) 

.. والمعنى هام Once and for all    "(12 )"  واحدة حاسمة 

م وتمتلئ بالسلم يزول اله   ، أال تخرج من المخدع قبل أن جداا 

.. 



 أوال  ص أمر ، تخل   يصلي من أجل أ الحبيب ، قبل أن ت  أيها 

والسالم يعطي لصالتك  ءالهدومن كل الهموم المتعلقة به .. 

.. كلمة هللا تقول " بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم " )  القوة

 ( ..  ١٥: ٣٠إش 

خوة .. أن  والرسول بولس يوصينا " أطلب إليكم أيها اإل  

 ( .. ١١: ٤" ) اتس  ئينهادتحرصوا على أن تكونوا 

 

 ثالثا : تحذير  

 فالرسالة تقول لك : 

 (   ٤: ٧ال يضعف قلبك " ) إش و" ال تخف 

  بذلك فأنت ك  ر  ، ومادام هو قد أم   ال تخفهللا يقول لك 

تستطيع بكل تأكيد أن تتحرر من الخوف ، ألن أباك السماوي 

 واحدا ال تقدر أن تفعله .. المحب لن يطلب منك أن تصنع شيئاا 

، الخوف من الشيطان أو من الناس .. الخوف  احذر الخوف

غياب هو عدوك األول ، لماذا ؟! .. ألن وجود الخوف يعني 

يمان اإليمان  ..  للخطر ت  ض  ر  ع  ت   وإذا غاب اإل 

وتك ..  قأيها الحبيب .. إذا هاجمك الخوف ، قف ضده بكل 

 من أمامك .. بيسوع وسيهرروح الخوف باسم الرب  انتهر



 

 رابعا : وعود ثمينة 

 وعد بالقضاء  - ١

 نقرأ في الرسالة أن هللا قال آلحاز أبي حزقيا :  

، ٥:  ٧ال تكون " )إش  م... ال تقو ر  ش  " آرام تآمرت عليك ب  

٧ .. ) 

لن يقوم ولن  ياللوعد ، كل من يتآمر على أوالد هللا بشر  

 يكون ..

حدقه عينه " ) زك   كم يمس  لنا " من يمس  تأمل ما يقوله هللا 

٨: ٢ .. ) 

من مؤامرات العدو ، وعد هللا لك أن  ال تخفأيها الحبيب ، 

، وكل لسان يقوم عليك في  ال تنجحكل آله صورت ضدك 

 ( .. ١٧:  ٥٤القضاء تحكمين عليه " ) إش 

 

أيها األحباء ،    ميقول لنا الرسول بولس " ال تنتقموا ألنفسك

مكانا للغضب ] اإللهي [ ، ألنه مكتوب لي النقمة أنا   بل أعطوا

( .. " إذ هو  ١٩:  ١٢"  ) رو جازي ] بالعقاب [ يقول الرب أ  

: ١تس  ٢" )  عادل عند هللا أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقاا 



 ٥( ، " الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان " ) غل   ٦

 :١٠ .. ) 

 

 وعد بالقوة 

أن ينقل رسالته إلى آحاز طلب منه أن  ءعندما أمر هللا إشعيا

 يصطحب معه شآرياشوب .. 

وب بأمر من هللا له معنى شاريبنه شآال  ءإن اصطحاب إشعيا

 .. وعداا  بكل تأكيد ، نعم إنه يحمل لك أيضاا 

" ،   البقية ستعوداشوب كما قلنا من قبل معناه " فشآري

 " .. الرب هو الخالصوإشعيا معناه " 

في الروح كما كنت من قبل ؟   أيها الحبيب ، هل لم تعد قوياا 

ر أنك ابتعدت عنها عهل تتذكر األيام اآلولى وتحزن ألنك تش

نظر إشعياء  ا  ؟ .. ال ، ال تستسلم لهذه األحاسيس ،   كثيراا 

 ..  هاماا  يقوالن لك شيئاا  ب ، كلهما معاا وشآرياشو

اسم شآرياشوب يقول لك : ثق في هللا ، والقوة الروحية  

بك إلى حالة أعظم مما  فستعودفيك مهما كانت قليلة  الباقية

 كنت فيها من قبل ..

يؤكد لك ذات األمر أن الرب سيصنع معك   واسم إشعياء

 ..  عظيماا  خلصاا 



نة أورشليم  يلقد أرسل هللا إلى حزقيا في وقت حصار مد

 يقول له : 

يتأصلون إلى أسفل ويصنعون  ] رغم قلتهم [  الباقون" 

:  ٣٧ش إ" ) إلى ما فوق .. غيرة رب الجنود تصنع هذا ثمرا  

٣٢، ٣١ .. ) 

فيك لن تزول منك .. ثق أن هللا  الباقيةالقوة القليلة  نعم ،

التي   الزيت الصغيرة دهنةكما فعل في  عظيماا  سيعمل بها عملا 

كانت باقية لدى إحدى األرامل في أيام أليشع النبي .. لقد مألت 

: ٤مل  ٢ها ) يأنقذت األرملة وابناألواني الكثيرة الفارغة ، لقد 

٧ – ١  .. ) 

وال رجاء لي .. كل  ،  قليلةال تقل إن قوتي  أيها الحبيب ،

الرب سيعمل بها ، ستتأصل إلى أسفل وستأتي بثمر إلى ما فوق 

تأصل قلبك في حبه وستأتي بثمر كثير .. الرب ، رب  ي.. س

 ر لك .. ي  غ  الجنود ي  

عوضك عن السنين التي  " سي   التعويضق أن إلهك هو إله ث  

 ( .. ٢٥: ٢أكلها الجراد " ) يؤ

طلب  ن جادا في علقتك معه .. استسلم لقيادته ، ا  هيا ، ك  

عمل الروح القدس فيك وستنفتح لك كوى السماء ببركات غير 

 عادية ..



لك ، وسيعمل بقوتك اليسيرة  غير  نعم أيها  الحبيب ، هللا ي  

ق فيه وتجاوب معه ، " فقط ث  الباقية لينقلك إلى ملء القوة .. 

 ( .. ٢٢: ٦٠مة قوية " ) إش ، والحقير أ    الصغير يصير الفاا 

 أيها القارئ الحبيب .. 

هذه الرسالة التي أرسلها هللا إلى أحاز  لكال تنس ما حملته 

 الملك أبى حزقيا بفم إشعياء النبي وبحضور شآرياشوب .. 

 عظيمة ..  أنها حملت لك أشياءا  ال تنس  

 ..  ها  تنبي

 ..  عدم اإليمانوكلمات احترز لقلبك ولفمك من أفكار 

 ..  دعوة للهدوء

عليه  كل همومكأن تلقي   كففي الهدوء قوتك ، الرب يدعو

 وتتمتع بالسلم ..  

 تحذيرا .. 

فهو عدوك األول .. انتهر روح الخوف متى   الخوفاحذر 

 الرب لم يعطك روح الخوف .. هاجمك ،



 وعودا ثمينة .. 

 بقيةسيعمل في أية  ك بمجد أفضل مما كان لك ..د  ع  الرب ي  

ستخدمها يل  جداا  باقية من قوتك الروحية السابقة ، سيزيدها جداا 

 . لمجده .

 

لكن هناك شئ آخر ارتبط بهذه الرسالة ، وهو المكان الذي  

المصادر األساسية علن لك مت فيه إلى آحاز .. هذا المكان يل   س  

 التي تحتاجها لكي تنتصر على أي ضيقة ..  للقوة

 

 خامسا : الموقع الجغرافي .. مصادر القوة 

لنا من قبل ، لقد حدد هللا بنفسه المكان عندما قال كما ق  

 شعياء :  إل  

العليا إلى سكة   طرف قناة البركة خرج لملقاة آحاز إلى" ا  

 (  ٣: ٧" ) إش  ارص  حقل الق  

 هنا نرى بقعتين بارزتين ترتبطان بوصف هذا المكان .. 

 ار ص  حقل الق  

 قناة البركة العليا  



  

 هاتان البقعتان تقدمان لنا أهم مصدرين للقوة الروحية .. 

 يا عريس نفسي .. 

 يا ألف وياء حياتي .. 

 صي .. ربي يسوع مخلّ 

أعلم أن مشيئتك هي أن اختبر إنجيلك بقوة وبيقين شديد ) 

 ( .. ٥:   ١تس ١

أعلم أنك تريدني أن أتقوى بكل قوة بحسب قدرة مجدك )  

 ( ..  ١١: ١كو 

(   ١٠:  ٣أ علم أنك تريد أن تشركني في قوة قيامتك ) في

.. 

:  ٦أعلم أنك تريدني أن أتقوى فيك وفي شدة قوتك ) أف 

١٠  .. ) 

 سيدي .. 

 ني بقوتك .. مألا



 ..  لكي أنتصر .. نتصر دائما  

 ولمجدك .. 

 مصدران للقوة 

ار وفي قناة البركة العليا نرى إشارتين ألهم ص  في حقل الق  

 مصدرين للقوة الروحية .. 

 

 الق ص ار حقل  -  ١

 ؟ الق ص ار  دما هو المقصو

” والذي Kabasالكلمة في أصلها العبري تأتي من الفعل “ 

الثياب  ضيّ  ب  ي  الرئيسي أن الق ص ار ، لقد كان عمل  يغسليعنى 

 ..( 13)عن الفرح "  لكي يرتديها الناس في األعياد الدينية تعبيراا 

 

ففي قصة التجلي   وتوجد إشارة في العهد الجديد تؤكد ذلك ،

ال يقدر  جداا  بيضاءنقرأ " صارت ثيابه ] أي ثياب الرب [ تلمع 

 ( ..  ٣: ٩ض مثل ذلك " ) مر ي   ب  على األرض أن ي   ق ص ار

 



 واآلن اقرأ معي هذه اآليات الهامة : 

من خطايانا بدمه "   لناس  غ  " الذي ] أي الرب [ أحبنا ، وقد 

 ( .. ٥: ١) رؤ 

 وال  س  غ  هؤالء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة ، وقد 

 ( .. ١٤: ٧ثيابهم في دم الخروف " )رؤ  وبيضواثيابهم 

 ؟ الق ص ارشير إليه هل فهمت اآلن ما ي  

يغسلنا باستمرار بدمه  حدثنا عن الرب يسوع الذي إنه ي  

 بيضاء  دائما  .. الرب يغسل ثيابنا ) أرواحنا ( لتصير  الثمين

م منها حر  لكي نقدر أن نشارك في أفراح الروح القدس ، وال ن  

 ..  أبداا 

 

  فرح الروحمن  واحدا   يوما  رم ح  الرب يسوع ال يريدنا أن ن  

.. 

أعياد .. فرح .. فرح ..  كل أيامناالرب يسوع يريد أن تكون 

 فرح ..

: ٩" ) جا  بيضاءالوحي يقول لك " لتكن ثيابك في كل حين 

٨ .. ) 



ا  بالدم الثمين المطهر .. يقول لنا   أيها الحبيب ، تمتع دائما

الرسول يوحنا : " إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى 

 .( . ٩: ١يو ١إثم " )  كليغفر لنا خطايانا ويطهرنا من 

 .. بالدم.. دائما تمتع  بالدم الثمينتمتع 

ا   ..  الثياب البيضاء ستكون لك دائما

تتقدم بثقة وبدالة إلى عرش  بيضاء يمكنك أن بهذه الثياب ال

 م طلباتك لدى هللا .. عل  ، لت   النعمة

 ..  تواجه إبليس بال خوفوبهذه الثياب يمكنك أن 

سلطان فائق على  ، ولك  أنك من السماءهذه الثياب تعلن 

 ..  األعداء

.  .. ادخل بها المعارك وستنتصر . كل  أنك م  هذه الثياب تعلن 

 نعم ستنتصر وستفرح .. وستفرح .. 

" )   كأيامك راحتكوستتحول كل أيام حياتك إلى أعياد ، " 

 ( ..  ٢٥:  ٣٣تث 

 



 قناة البركة العليا  

، وهي بل شك تشير   مرتفعةمن بركة  المياههي قناة تأتي ب

 .. فوقالروح القدس التي تأتي إلينا من   هلى تدفق مياع

ا م   المياه لقد تنبأ يوئيل النبي عن هذه لنا هذه األخبار    علنا

 :  السارة جداا 

  المطر المبكر" ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم ألنه يعطيكم 

نزل وي   ه  ق   على ح   [الروح القدس التي تأتي من فوق هأي ميا  ]

في أول الوقت ] أي سيكون هناك  ومتأخرا   مبكرا   مطرا  عليكم 

دفعة واحدة ألن المطر المبكر والمتأخر   المياهفيضان من 

سيأتيان معا في ذات الوقت ، واإلشارة إلى غمر الروح  

نسان ويعطيه بركات بل حدود وقوة غير اللمتناه الذي يمأل اإل  

]الحنطة تشير إلى الرب يسوع   حنطةمأل البيادر عادية [ فت  

( فالروح القدس يمألنا من   ٢٤: ١٢لألرواح )يو شبع  الم  

 معرفة الرب ويشبعنا به [ 

 (   ٢٤، ٢٣: ٢" )يؤ وزيتاا  وتفيض حياض المعاصر خمراا 

يتحدث عن الفرح العجيب الذي يمأل به الروح القلب   الخمر

 ( .. ١٥: ٩) زك 

يتحدث عن الشهادة والشفاء ألن من أهم استخداماته  والزيت

( الروح  ٣٤: ١٠( والعلج ) لو  ٦:  ٢٥اإلضاءة ) خر 

ضئ للعالم بقوة لنعلن مجد الرب بكل وضوح ،  القدس يجعلنا ن  

 كما سيمنحنا قوة لشفاء النفوس واألجساد .. 



الروح القدس، كذلك تنبأ   هوكما تنبأ يوئيل النبي عن ميا

ا  لنبيا ءإشعيا  سارة ..   أخباراا   لنا أيضاا  معلنا

  وسيوال  على العطشان  ماء  " ] يقول الرب [ ألني أسكب 

على اليابسة أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك " ) 

 ( .. ٣:  ٤٤إش 

نعم ، الروح القدس هو سيول .. سيول تأتي من فوق ..  

لك زيل منك كل يبوسة .. سيول تأتي  سيول تروي عطشك وت  

:  ٥٨ال تنقطع مياهه " ) إش  ها وكنبع ميالتجعلك " كجنة ري  

١١  .. ) 

..  القوةشير إلى مصدرك األساسي في ت   البركة العليا

 . . الروح القدس

 

حزن الروح وال تطفئه بمواقف أو بكلمات رجاء ، رجاء ال ت  

 يمان ..عدم اإل  

لئ  ان كي تمتميسلك باإل  م الروح .. ا  ضر  يمان في  أما اإل  

 بالروح أكثر .. 

 وحينما تمتلئ بالروح ستصنع المعجزات .. 

 :القوةمصدري  أبداا  أيها الحبيب ال تنس  



 ..  دم الرب يسوعالثياب البيضاء .. 

 ..  الروح القدسسيول السماء .. 

 ..  لد اآلن إلى حزقيا شخصية هذا الفصولنع  

الرسالة المهددة قائد األشوريين  لقد أتت إليه رسائل ربشاقي

والمهينة من ذات المكان الذي استقبل فيه أبوه آحاز من هللا 

 على اإليمان رسالة التشجيع والحث  

ا لقد عل    ..  عظيمة متنا هذه الرسالة دروسا

الخطر الذي    –وقد استيقظ  –واآلن كيف واجه حزقيا 

 ه؟ له بسبب تصرف عدم اإليمان الذي هوى إلي رض  ع  ت  

 كيف واجه الموقف ؟ 

 وكيف تحولت اللعنة إلى بركة ؟؟ 

 وكيف انتصر هللا ؟؟

ك عنه الجزء األخير من هذا الفصل ، لكن ال ث  د   ح  هذا ما سي  

ثه بكل ما حد   مع إلهك ت   ولو قصيراا  تنتقل إليه قبل أن تقضي وقتاا 

 دار في قلبك وأنت تقرأ صفحات هذا الجزء .. 

 عين ضعفاتك .. والروح القدس سي   ث بكل ما في قلبك ،تحد  



 نطق بها .. اسمح له أن يشفع فيك بآنات ال ي  

 يمان وأنت ال تزال في المخدع ..ستمتلك اإل  

 على عقب وسترى مجد هللا ..  يمان سيقلب األمور رأساا واإل  

 نعم ستراه بكل تأكيد .. 

 

 

 

  



 

 المجد -٤

من قائد جيش  التهديدرسالة  لقد أتت إلى حزقيا الملك

م ل  س  الذي ت   ذات المكانت كما رأينا من ءاألشوريين ، لكنها جا

 من هللا ..  التشجيعفيه آحاز أبو حزقيا رسالة 

حزقيا هذه الرسالة المشجعة وما تحويه من كلمات   ر  ك  ذ  لقد ت  

 من هللا منبهة ومطمئنة ، ومحذرة ومعلنة لوعود عظيمة .. 

 لقد فتح قلبه لها .. 

 ظم كلمات هللا .. ما أعظم عملها في القلوب ..وما أع

 م .. زيح منها الخوف واله  هي التي ت  

 هي التي تجدد فينا الثقة .. 

 يمان ..هي التي تخلق بداخلنا اإل  

إلى نتائج عمل كلمات هللا في حزقيا ، لقد عملت  ولننظر معاا 

 ..   ورائعاا  عميقاا  فيه عملا 

 أيها اآلب السماوي .. 



القتال وأصابعي الحرب " )  يدي    لّم  ع  أنت ألنك " ت  مبارك 

 ( .  ١:  ١٤٤مز 

سمك  اخرج " من الحبس نفسي لتحميد  ت   مبارك أنت ألنك

 (  ٧:  ١٤٢مز ) " 

م كل  ّو  ق  أنت ألنك " عاضد كل الساقطين وم  مبارك 

 (  ١٤:  ١٤٥ين " ) مز نالمنح

 ( ..  ٥ : ٣١ي " )إش  ّج  ن  "يعفو في  

مته  مبارك أنت ألنك لم تترك حزقيا لنتائج خطاياه ، بل عل  

صرة والهوان إلى كيف يقوم من سقطته ويحول الهزيمة إلى ن  

 مجد .. 

 مبارك أنت ألنك الزلت تفعل هذا معنا .. 

 منا كيف ننتصر بقوتك .. لّ  ع  ال تتركنا للهزيمة ، لكن ت  

 أبي السماوي .. 

يا في كتابك المقدس أشكرك ألنك سجلت لنا قصة حياة حزق

.. 

رائعة في الحياة الغالبة التي   منا دروسا  لّ  ع  أشكرك ألنها ت  

 ط وتقود إلى المجد ..ب  تهزم الهزيمة وتكسر الفخ وتقطع الر  



الخوف إلى  من نعم لقد عملت كلمات هللا في حزقيا فتحول 

ا  الحييمان ، واإل   ا  حيّ .. وكان إيمانه  يماناإل    أعماالا ثمر ي   دائما

 تشهد له .. حية

يمان في حزقيا ؟ وكيف قاده في مواجهه  اإل   ثمرأفكيف 

 جيش اآلشوريين القوي ؟ 

 اتضع حزقيا أمام هللا ( ١)

يمان قد حملت  عدم اإل   رقط  أيها القارئ الحبيب ، إن كانت 

هو التوبة ..  يمانفأول ثمر لل  لك المخاطر وأصابتك بالقلق ، 

من كل القلب  وترفضهاعن هذه الطرق ،  تتوبيمان يجعلك اإل  

.. 

ولى هي إعلن ندمك على كل ما فعلته بدون الخطوة األ  

 الروح القدس ..  قيادة

،   للخوف استسالمكهي إعلن ندمك على األ ولى الخطوة 

  وتجاهلكفي جلب األمان ،  واعتمادك عل المنطق البشري

ار وأنت تحسب حساب النفقة لوعود هللا وعدم أخذها في االعتب

.. 

هي أن تعلن أن هذا هو سبب كل ما حدث  األ ولى الخطوة 

 لك من خسائر .. 



عن   تماماا  أمام هللا متنازالا  تخضعهي أن األ ولى الخطوة 

أنك ستبدأ  علناا ، م   بال شروطله كل المفاتيح   ماا سل  مشيئتك ، م  

 حياة مختلفة تعتمد على الثقة المطلقة في وعود هللا ..

ا  تخضعهي أن األ ولى الخطوة  حكمتك   أمام هللا ، رافضا

على حكمته التي تأتي لك من فوق والتي ال  البشرية ومعتمداا 

 الثقة في وعود الكتاب ..ويقبلها العالم ألنها تعتمد على اإليمان 

طرق ة وتقبل برفض ذاتك المتك هي أن تراأل ولى الخطوة 

، حتى وإن استهزأ اآلخرون بها وبدت في عيونهم أنها   هللا

 طرق الجهل والتهور .. 

ام الرب ] أي في حضرته [  د  ق   اتضعواالوحي يقول لنا  " 

 ( .. ١٠: ٤فيرفعكم " ) يع 

 ..  اخضع..  اتضع

 تنازل عن حكمتك وقوتك ..

ا   عن همومك ..  تنازل أيضا

 في حضرة الرب .. اهدأ

 سيرفعك .. 



نعم سيرفعك فوق كل األحداث ، وسيحملك على أجنحة  

( ، سيركب السماء في معونتك ) تث  ٤:  ١٩النسور ) خر 

٢٦:  ٣٣  .. ) 

اتضع في حضرة الرب ، هذا ما فعله حزقيا حينما بدأ  

 أمام هللا .. ثيابه ق  ز  م  ثمر فيه .. يقول الوحي إن حزقيا اإليمان ي  

ق   لقد ز  ثيابه علمة على أن لم يعد يخفي اتجاه عدم اإليمان م 

ظهر أمام هللا كل ضعف فيه لكي الذي كان في داخله .. إنه ي  

.. لقد وثق أن هللا " يعطي  قوة من فوقينال عوض الضعف 

 ( ..   ٢٩:  ٤٠" ) إش  ر شدةثّ  ك  ي  ولعديم القوة  قدرةالمعي 

ق  لقد  ز  على أنه وثق  ندمهمة على ثيابه ولبس المسوح علم 

لك  في حكمته البشرية حين أرسل ذهب وفضة الهيكل إلى م  

 أشور السترضائه ..

في العهد القديم   ثم إن ارتداء المسوح كالصوم كان تعبيراا 

 اع أمام الرب .. ضعلى االت

ق  لقد  ز  ظهر احتياجه العميق  حزقيا ثيابه وتغطى بمسح لي  م 

 هلل ..

 العميق نا احتياجظهر هلل ، فعندما ن    هذه النقطة هامة جداا  آه ،

 يبدأ هو في التعامل معنا بكل قوة .. 



 وطرح حزقيا همومه عند قدمي الرب ( ٢)

ما وصلته رسائل قائد  دتأمل معي ما فعله حزقيا عن

شوريين المهينة والساخرة والمهددة .. يقول الوحي إنه "  األ 

ي نشر هذه الرسائل [ أمام ] أ ونشرهاصعد إلى بيت الرب 

( ، وبعد ذلك توجه إلى هللا بصلة   ١٤:  ٣٧الرب " ) إش 

 عميقة ..

ا أيها الحبيب ، تعل   تنشر كل مخاوفك وهمومك أن  م أنت أيضا

 م أن تنشرها قبل أن ترفع صلتك .. .. تعل   أمام الرب

 ..  انشرها ، اتركها في محضره

خرى  من جلستك مع الرب وأنت تحملها مرة أ   ال  تخرج

 على كتفيك .. 

مك  ل   ع  كل ، اتركها هناك .. اتركها إلى األبد ، فالمزمور ي  

 ( .. ٢٢:  ٥٥" ) مز   ألق على الرب همك فهو يعولك"  قائلا 

 أيها الحبيب ،  

ابدأ اآلن  هل نشرت همومك أمام الرب ؟ هل طرحتها ؟

 نقاذ .. اإل   يمان طالباا صلة اإل  

أن تطرح الهموم ألن الهموم تصيب   قبلهذه الصلة  ال تبدأ

، وبدون  يمانوجود الهموم يعني غياب اإل  ..  بالعجزصلتك 

 ( ..  ٦:  ١١ضاء هللا ) عب  رإيمان ال يمكن إ



من  أوال  . أن تتخلص . أوال  م من حزقيا أن تنشر الرسائل ل  تع  

حقق  طلب اإلنقاذ ، اطلب من هللا أن ي  الهموم ، وبعد ذلك أ  

 ..  وعوده

نقاذ وتمأل الكتاب  التي تتحدث عن اإل   وعود هللاوما أكثر 

 المقدس ، وكمثال إليك هذه اآليات .. 

(  ١٥:  ٥٠ني " ) مز د  ج   م  فت   نقدكأ  " ادعني في يوم الضيق 

.. 

إلى هللا المحامي عني يرسل من  يأصرخ إلى هللا العل  

 ( .. ٣،  ٢:  ٥٧" ) مز  صنيويخلّ السماء 

ا  ملجأ وقوة" هللا لنا  . لذلك   شديداا   د  ج  في الضيقات و   . عونا

 ( ..  ٢، ١:  ٤٦ال نخشى ولو تزحزحت األرض " ) مز 

 ( .. ٧: ٥٠" ) إش  ال أخجل كعينني لذل " السيد الرب ي  

 

 الصالة معه وأشرك حزقيا آخرين في  ( ٣)

يقول له " ارفع صلة ألجل البقية   إشعياءلقد أرسل إلى 

 ق  ل  ( ، واآلن تأمل معي كيف ع   ٤:  ٣٧الموجودة " ) إش 

 الوحي على هذه الكلمات .. 



بن أموص   ءوإشعياالملك  حزقيايقول الوحي " فصلى 

ا  وصرخاالنبي لذلك  فأباد كل جبار  إلى السماء . فأرسل ملكا

ك أشور .. وخلص الرب حزقيا ل  بأس ورئيس وقائد في محلة م  

ورشليم من سنحاريب ملك أشور ، ومن يد الجميع ، وسكان أ  

 ( ..  ٢٢  – ٢٠: ٣٢ي أ٢" )  وحماهم من كل ناحية

من جنود العدو  ألف ١٨٥لقد قتل ملك الرب في هذه الليلة 

.. 

 .. خالص شاملإنه 

 "   من كل ناحية"  حماية كاملةبتع م  كما إنه ت  

 ( ..  ٢٢:  ٣٢أي  ٢) 

لكن تأمل ، لم يقل الوحي " فصلى حزقيا الملك .. فأرسل  

" ،  " ولم يقل " فصلى إشعياء .. فأرسل هللا ملكاا  الرب ملكاا 

 .. "  فصلى حزقيا الملك وإشعياءبل قال " 

  كالهما معا  صل حزقيا وحده ، وال إشعياء وحده ، بل لم ي  

.. 

ا  بقلب  معا  صلون ما أقوى صلة اثنين أو أكثر حين ي   حقا

 ..  واحد باسم الرب

 تأمل معي كلمات الرب يسوع القائلة : 



ا  منكم على األرض في أي  اثنانإن اتفق  " أقول لكم أيضا

. أبي الذي في السموات .  ل  ب  من ق   يكون لهماشئ يطلبانه فإنه 

أو ثلثة باسمي فهناك أكون في وسطهم  اثنانألنه حيثما اجتمع 

 ( ..  ١٩:  ١٨" ) مت 

 

 أيها القارئ الحبيب .. 

نتيجة   أمور عظيمةوسترى كيف جرت ، أقرأ سفر األعمال

 ( .. ٤٦، ٤ – ١: ٢) أع   بقلب واحد المؤمنين معاا لصلة 

  ألفا  تذكر أن هللا عندما قال في العهد القديم " يطرد واحد 

( ، إذ قال أن الجندي الواحد   ٣:  ٣٢" ) تث  ربوةويهزم اثنان 

بل قال إنهما  ألفين، ولم يقل أن الجنديين يهزمان  ألفا  يهزم 

من جيوش العدو !! لقد تضاعفت آالف أي عشرة  ربوةيهزمان 

 قوتهما خمس مرات ..

 واحدبقلب  معا  ما أقوى صلة المؤمنين حين يكونون  حقاا 

 ( ..  ٢٤: ٤) أع  واحدةونفس 

، أن تسمح   مثلما فعل حزقياإيها الحبيب بإمكانك أن تفعل 

 يمان أن يثمر أعماله فيك .. لل  

بك   بأي اتجاه لعدم اإليمان مختبئاا  أن تتضع أمام هللا معترفاا 

.. 



ا   اتك .. بكل احتياج أن تتضع أمامه معترفا

عند قدميه قبل أن  كل همومك طارحا  وأن تلجأ بكل قلبك إليه 

ا ت    بوعوده ..  صلي متمسكا

 في الصلة معك .. تشرك آخرينوأن 

 

 وتمتع حزقيا بمعجزات اإليمان 

 فتح حزقيا قلبه لكلمات هللا .. 

 ..  يمان الحي  كلمات هللا خلقت في قلبه اإل  

 ة ..له ثمره من أعمال حي   يمان الحي  اإل  

حقق وعود كلمته يد القدير لت    ك  ر  العامل ح    يمان الحي  هذا اإل  

.. 

 وحدثت المعجزات .. 

من جيوش   ألفاا  ١٨٥أتى ملك الرب وقتل في ليلة واحدة 

 ورشليم .. األشوريين التي كانت تحاصر أ  

من ليس هذا فقط بل الكتاب يقول إن حزقيا تمتع بالحماية " 

 "  كل ناحية



أكثر وأكثر من هذا ، لقد اغتنى حزقيا هو وشعبه ، واسترد  

 ر  ب  واعت  ك يهوذا ، ل  ف لحزقيا م  ح  هيبته " كان كثيرون يأتون بت  

 ( ..  ٢٣:  ٣٢أي  ٢" )  في أعين جميع األمم بعد ذلك

 

 أيها القارئ الحبيب 

 ..  تتمتع بمعجزات اإليمانأن  كانك أنت أيضاا بإم

رجاء ، رجاء ال تحد قدرة هللا بذهنك عندما يكون لك احتياج 

.. 

 يمان .. أن يصنع المعجزات معك ، فهذا هو اإل   توقع

في كل    حيّ ..  حيّ يمان يثق أن هللا .. اإل   ال يحد هللااإليمان 

كما كان يصنعها  اليوم، يصنعها  يصنع المعجزات .. حي   يوم

 ..  مادامت هناك ضرورةباألمس ، 

يمان صارت المعجزات ) أي  أيها الحبيب ، متى عشت باإل  

األعمال التي ليست في مقدور البشر ( من األمور المتوقعة 

نقاذ أو الشفاء أو والقريبة .. وسترى معجزات هللا سواء في اإل  

 في طريقة قيادته لك وتسديده الحتياجاتك .. 

الف جندي ..   ١٨٥في ليلة واحدة  مالك الربضرب لقد 

ثمر يمان إلى من أعمال عدم اإل   ول  ح  لماذا ؟ ألن حزقيا ت  

 ..  يماناإل  



ألجل  المالئكةأيها الحبيب ، ال يزال الرب إلى اآلن يستخدم 

 .. أنتأوالده ، وهو بكل تأكيد يريد أن يستخدمها ألجلك 

  نه الرسول بولسهذا ما اعلأنا بل  ليست أفكاريهذه 

 بكلمات قاطعة حين قال :  

 أرواحا  " إليس جميعهم ] أى جميع الملئكة بل استثناء [ 

 رسلة للخدمة ، ألجل العتيدين أن يرثوا الخلص "  م   خادمة

 (   ١٤: ١)عب 

ا .. احيا باإل   احيا باإليمانأيها الحبيب ،  وعود   يمان مصدقا

 بعمل المالئكة، وستتمتع  وستحدث معجزات في حياتكهللا ، 

 .. لخدمتكالمدهش والفائق .. نعم سيستخدم هللا إلهك الملئكة 

ا    تأمل وعود هللا ، ففي كل مرة تتأمل فيها فإن شيئا حقيقيا

ما قوى إيمانك كلما  .. وكل   قوى إيمانكيتغلل إلى روحك وي  

 عظمت المعجزات وازدادت .. 

 ..  يمتعك بقوتههللا يريد أن 

هو  أبوك  هللا ..  يمضيزمن المعجزات ولن  يمضال ، لم 

.. ال يزال يصنع   إلهك.. إله حزقيا هو  إله المعجزات

لتحقيق وعوده أو  الوحيدةعجزات متى كانت هي الطريقة مال

 ..  من الدروس الثمينة درسا  لتعلميك 



من الخطر أو من  إنقاذنافالمعجزات ال تحدث فقط من أجل 

ا ل   م   تسديد احتياجاتأجل  ا  لتعليمنا حة لنا بل أيضا عميقة  دروسا

 ال نقدر أن نتعلمها بهذا العمق بأي طريق آخر .. 

 ..  تقودنا إلى معرفة أعمق بالربالمعجزات 

 .. إيمان أعلىأرواحنا ، وتقودنا إلى  المعجزات تنمي

 

 المعجزة قفزت بحياة حزقيا  

 

الذي قال عنه  بالفرحلقد مألت معجزة النجاة حزقيا 

نطق به ومجيد ] مملوء بالمجد  ول بطرس أنه " فرح ال ي  الرس

(Full of Glory (K.J.V ("  ] ).٨:  ١بط ١  .. ) 

لقد مألته المعجزة بالفرح السماوي الذي ليس من هذا العالم  

ا  ا  .. لقد رأى حب هللا وقوته واقعا  ..  اا حي   ملموسا

 ..  اإلله الحيّ ..  إله المعجزاتتب بل إنه ليس إله الك  

يمان في  ، نعم عش باإل   عش باإليمانأيها القارئ الحبيب ، 

حب هللا وقوته  وعود هللا مهما بدت مستحيلة وسترى أنت أيضاا 

بفرح عجيب .. وما ستراه سيمأل حياتك  وحياا  ملموساا  ، واقعاا 

 ..  من فوق



 

 تافات الفرح ه  

وكما تؤكد أغلب الدراسات المدققة للعهد القديم أن حزقيا هو 

بالروح بعد رؤيته  قاداا ما  ه  ب  ت  ، لقد ك   (14) ١٢٦مزمور  ب  ت  ك   الذي

نقاذ هللا العجيب له ولمدينته ، والمزمور يفيض بصيحات  إل  

 الفرح ..  

 

ا   المزمور المبهج المقطع األول لهذا   ولنقرأ سويا

" عندما رد الرب سبي ] حصار [ صهيون صرنا مثل  

. ]  ترنماوألسنتنا  أفواهنا ضحكا  ، حينئذ امتألت  الحالمين

حينئذ قالوا Joyful Shouting   ]  (15  )بصيحات الفرح   ياا فحر

، ١:   ١٢٦العمل مع هؤالء " ) مز   م  ظ  بين األمم إن الرب قد ع  

٢ .. ) 

 ما أعظم ما يعلنه لنا هذا النشيد المفرح ..  ه ،آ

.. عجيبا ..   ورشليم كان عجيباا فما حدث مع حزقيا ومع أ  

ألن الطريقة التي استجاب  الحالمينل ث!! لقد صاروا م عجيباا 

يمانهم يصعب على العقل البشري أن يستوعبها ،  بها هللا إل  

 طلق .. طريقة لم يكن أحد يتوقعها على اإل  



ا   آه أيها بوعود هللا لك وسترى في   الحبيب ، آمن أنت أيضا

 ..  العجيبة غير المتوقعةحياتك طرقه 

ا  ورشليم ؟ عن حزقيا وشعب أ   وما الذي يقوله المزمور أيضا

 .. بهتافات الفرحمتألت أفواههم بالضحك ، وشفاههم ا.. لقد 

 الروح القدس الغامر ..  فرحإنه التعبير عن 

 ؟  الفرحوما هو ثمر هذا 

، شبكة الروح   الشبكةالروح القدس هو  يعطيهالذي  الفرح

 المقتدرة التي يصيد بها النفوس البائسة .. 

الروح القدس المدهش   مغناطيسالعالم ، إنه  يهزهذا الفرح 

 ..معطي الفرح الذي يجذب النفوس بسهولة إلى الرب يسوع 

نظر ماذا يقول المزمور الذي أنشده حزقيا وشعبه " حينئذ  ا  

وألسنتنا بهتافات الفرح [  أفواهنا بالضحكمتألت اأي عندما  ]

أن الرب ] يهوة [ قد عظم العمل مع هؤالء " )  األممقالوا بين 

 ( .. ٣:  ١٢٦مز 

 

 " .. هيهولقد عرفت األمم الوثنية الرب " 



الذي يجعل النفوس تضحك هكذا   هو وحدهلقد عرفت أنه 

 ..  بالمعجزاتمتهللة 

ل تريد أن يعرف اآلخرون إلهك ؟ هل أيها القارئ ، ه

 ريدهم أن يشهدوا له ؟! ت  

 أن تحدث في حياتك ..  للمعجزاتاسمح 

 بوعود هللا الصادقة .. يمانكبإ  اسمح لها 

 الذي يجذب النفوس .. الفرح العجيبعطيك ستحدث وست  

،   ت  ح  ر  ستعرف النفوس إلهك .. ستأتي إليه لتفرح مثلما ف  

 ..  ت  ع  ب  ولتشبع كما ش 

 القارئ الحبيب 

 ؟ هل تواجه اآلن ظروفا بالغة الصعوبة

بينك وبين   هل ترى الجبال تعترض مسيرتك وتقف حاجزاا 

 السعادة ؟ 

 ال تستسلم للحزن والقلق .. 

 ال تقبل األمر الواقع ..



ان وعود هللا ، صادقة مئة  ثقتكيتعارض مع  قط ل شيئاا ال تق  

 في المائة .. 

.. وسينتصر بطرق  إيمانك سينتصر..  يمانباإل  تمسك 

 غير متوقعة تحدث ..  عجيبة ، وسترى أموراا 

ر الواقع  يُّغ العجيب ، وستتعجب لت   سترى خالص الرب

 ..  لو كنت تحلم كمابطريقة مدهشة وسيبدو عمل الرب لذهنك 

مع إصبع هللا   المباشر.. وهذا التلمس  الحيوهذا اإلختبار 

 ..  بالفرح، سيغمرك 

 الغير عادي ..  ستمتلىء بالفرح

 ٢١: ٨" ) أي  هتافا  وشفتيك  فاك ضحكا  هذا الفرح سيمأل " 

.. ) 

 وهذا الفرح سيهز النفوس ، وسيجذبها ..  

الذي يعطي هذا الفرح   للرب مدهشا   عطشا  سيخلق فيها 

 السماوي .. 

 ..  ة إلى اختبارات المجدتجوع بشدّ وسيجعلها 

ا  أن ترى العجائب وأن  وستسأل وستسأل ، تريد هي أيضا

 ..  إله العجائبتتعرف على 



وستعرف أنه يحبها ، وأنه مستعد أن يصنع العجائب ألجلها  

.. 

 ..  الدم الثمين والغفرانوستعرف 

المسجلة في الكتاب المقدس والتي   اإللهوستعرف كلمات 

 غطي كل ظرف من الظروف ..ت  

..   كل شباككم..  القوا شباككموسيسمعون الرب يقول لهم 

 وبقدر ما تطيعون بقدر ما يرون العجائب تحدث معهم .. 

 وسيفرحون مثلما تفرح .. 

في   والثقةيمان لل   اختبار حيّ .. كل   أيها القارئ الحبيب

كلمة هللا سيملؤك بالفرح .. والفرح سيؤثر في قلبك بعمق ،  

ه إلى اختبار جديد ، وهكذا تسير من عد  لي   وسيرفع إيمانك

 اختبارات إلى اختبارات أعظم .. 

د ق ق ذلك ؟ .. رجاء أن د  ص  هل ت   هللا ، فهو يريد أن ت ص 

 ..  عالم المعجزاتيقودك في 

واآلن تأمل المقطع الثاني من هذا المزمور المبهج الذي  

عجازي الذي ورشليم بعد خلص الرب اإل  ردده حزقيا وشعب أ  

 حدث لهم .. 

 يقول المقطع الثاني : 



د يارب سبينا ] من الممكن أن تترجم أردد يارب  " أرد

(   ٤:  ١٢٦" ) مز   السواقي في الجنوبمثل  (16( [  أزدهارنا

.. 

 ؟  وما هي قصة سواقي الجنوب

عندما كان يأتي موسم األمطار ؛ كانت تمتلئ هذه السواقي  

 بالمياه حتى تفيض منها وتتدفق بغزارة .. 

 وعطائه الغزير ورشليم في غنى هللايالثقة حزقيا وشعب أ  

 ألوالده !!

يمان الذي أتى إليهم بالخلص قادهم أن يطلبوا من اختبار اإل  

زدهار األول الذي فقدوه لهم اال  يردهللا ، ليس فقط من أجل أن 

نتيجة حصار األشوريين بل أن يكون لهم أكثر  .. يكون لهم 

 في كل شئ ..  االمتالء..   االمتالء

الغزيرة ) فيضان مياة سواقي  المياهمثل فيضان  امتالء

 الجنوب ( ..  

وشفاههم  بالضحكلقد قادهم الفرح الذي مأل أفواههم 

سيرد إليهم أيضا إلى إيمان جديد .. إيمان بأن الرب  بالهتاف

الذي فقدوه بسبب الحصار مثلما أنقذهم بمعجزة من  ازدهارهم

 يد األشوريين ..

.. لكنه لن يعود كما كان من   يعودأزدهارهم سأن لقد آمنوا 

 .. مثل فيضان مياة سواقي الجنوب .. بصورة أعظمقبل ، بل 



،   حصاد غير عاديلقد آمنوا بأنهم سيتمتعون بموسم 

 ..  في كل شئسيتمتعون بملء 

 ..   امتيازات حياة اإليمانأيها الحبيب ، هذه هي 

 نجيك من الخطر ..اإليمان ي  

 سلبه منك العدو ..  ما أضعافاإليمان يرد لك 

 أيها الحبيب 

خرى ، دروس  لقد انتقل بك هذا الفصل من نقطة إلى أ  

 يمان الحقيقي .. متنوعة تدور حول اإل  

 الرب يفرح بك أيها القارئ .. 

ا ل   ع  الرب يريد أن ي    جديدة في كل يوم ..  مك دروسا

 ..  ريد اآلن أن يعطي روحك انتعاشاا وهو ي  

 ..  ترك هذا الكتاب قليلا هيا ا  

 هيا احني ركبتيك أمام إلهك .. 

 هيا للسجود بالروح والحق .. 



كتها في داخلك دورس هذا  ر  ث معه بكل األمور التي ح  تحد  

 الفصل ..

 افتح قلبك له .. 

 استسلم لعمله فيك .. 

ا  أيها الحبيب ، إنه الوقت اآلن ليعمل هللا فيك عملا  ..  عميقا

ا   ..  جداا  عميقا

 

 ابي السماوي .. 

 تمام مقاصدك .. إل   اشتياقي لحماس جديد يدفعني دفعا  

 اشتياقي لفرح جديد ، غير عادي .. 

 فرح يغمرني ويشع مني ، 

 ليجذب الكثيرين إلى حبك .. 

 ة .. اشتياقي أن اتأصل وأتأسس أكثر في كلمتك الحيّ 

 اشتياقي لرؤية جديدة تمأل حياتي بالعمق والقوة .. 



 األوقات واألزمنة .. أثق أنك تغير 

 رني معك ألتمتع بالمجد .. يّ س  أثق أنك ت  

 ألسير من مجد إلى مجد .. 

 أثق أنك إله المعجزات ، 

 الذي تؤيد كلمتك باآليات التابعة .. 

(  ١٧: ١أثق أنك ستقودني " من إيمان إلى إيمان " ) رو 

.. 

 وللمجد .. 

 للمجد ..  دائما  

 " أفواه ضاحكة " ..  دائما  

 

  



 وجهك إلى الحائط

 قد ت خطئ .. 

 األخطاء .. فدحأوقد ترتكب 

 الموت، وقد تصل إلى  رةّم  د  م  وقد تكون نتائج هذا الخطأ 

 المحقق .. 

 فماذا لو سارت بك األحداث ، وتتابعت مخيفة وسريعة ؟ 

  تحصد ما زرعته من خطأ ، وحيداا   ماذا لو وجدت نفسك

 ؟ ال تقدر أن تفعل شيئاا  ، عاجزاا تقتربترى النهاية المرعبة 

ماذا لو كنت قد بلغت اللحظة األخيرة التي تسبق سقوطك  

 من فوق قمة الجبل؟ 

 انتهى كل شئ ؟!  هل حقاا 

قد يكون هذا هو رأي المنطق الذي يدرس ويحلل ما تسمعه  

 ا تراه العين .. ذن ، وماأل  

 !! ألف كال!!  كاللكن 

 ..  م يتأخر الوقت بعدل،  ال



نقذ عاجل اسمه  يمانيوجد م   ..  اإل 

في يد هللا  كافيا   زمنا  يمان يرى اللحظة األخيرة الباقية اإل  

 دوران عجلة األحداث .. وتحويل اتجاهالسترداد األمان ، 

 أيها الحبيب .. 

 ..  دعني أطمئنك جداا 

ا أنه أي  كلمة هللا الصادقةخبرك من دعني أ   كان سوء ما  ا

 ..  لك إنقاذ..  إنقاذ ك  ل  ف  كانت درجة خطورته .. أي اا فعلت ، 

قد  عاجلة، وأن لديه خطة  ريد إنقاذكي  كلمة هللا تؤكد أن هللا 

 أعدها لعلج نتائج أخطائك .. 

بكل كيانك .. يمكنك أن   تشخص إليهنعم ، يمكنك اآلن أن 

ا   تتعلق به على عقب  مور كلها رأساا قلب األ  ن، وست حبهفي  واثقا

.. 

 كل شئ .. ويتغير

 .. النصرةوتتحول من الهزيمة إلى 

 الشفاء ومن المرض إلى 

 .. المجدومن الخزي إلى 



 ..  الثمر الكثيرومن العجز إلى 

 ولتتذكر معي كلماته : 

ا ل  ع  "ألنه ت   " ) مز   نجيهأ   (17)[   وضع محبته في   ق بي ] حرفيا

١٤: ٩١  .. ) 

.. وهو   التحول، وعن هذا  النجاةوهذا الفصل عن هذه 

فصل يتأمل في بعض القصص من الكتاب المقدس ، كل قصة 

منها مليئة بالدروس العميقة التي تجدد الذهن وتبنى اإليمان 

 جزئين : مننسان الباطن .. والفصل وتقوي اإل  

 من الخزي إلى العرش .  -  ١

 ل عينيك . و   ح   -  ٢

 حبيب .. أيها القارئ ال

هيا معي إلى عرش النعمة قبل أن تسترسل في قراءة كلمات 

هذا الفصل .. احني ركبتيك في سجود عميق لآلب السماوي " 

ثه بمثل هذه د   ( ، وح   ٣: ١كو  ٢أبو الرأفة وإله كل تعزية " ) 

 الكلمات : 

 أبي السماوي .. 

 كم أشكرك ألجل حبك العجيب ،  



 الذي هو أقوى من كل أخطائي .. 

 كم أشكرك ألنك مستعد أن تعالج كل ما حدث .. 

نقذ عندما تنغلق كل  أشكرك .. أشكرك ، ألنك اإلله الذي ي  

 أبواب النجاة التي تراها عيون البشر .. 

 (  ٨:  ٢٨أنت حصن خالص ) مز 

   في الضيقات ، توجد شديدا   عونا  

 (  ١: ٤٦)مز 

 م الشر ،في مظلتك في يو  نيتخبئ

 (٥:  ٢٨وتسترني بستر خيمتك ) مز 

 (  ٥: ٢٣تحول اللعنة إلى بركة ) تث  

 خرج من الجافي حالوة  وت  

 ( .. ١٤: ١٤)قض 

 شبعني عسال  ومن الصخرة ت  

 ( .. ١٣:  ٣٢)تث 



 آه أي إله أنت !!

 ( .. ٦:  ١٠" ال مثل لك " ) إر 

ثني عن إنقاذك لي من  د  ح  أشكرك ألجل هذا الفصل الذي ي  

نتائج أخطائي ، حينما يقطع الذهن البشري بأنه قد تأخر  

 الوقت ، وليس من طريق للنجاة .. 

 م لديك .. ل  ظ  ال ت    أشكرك ألن الظلمة أيضا  

 ضئ والليل مثل النهار ي  

 ( ..  ١٢:   ١٣٩) مز 

 دك للموت مخارج نوع

 (  ٢٠: ٦٨) مز 

 " إله كل نعمة "  أبي ،

 ( .. ١٠: ٥بط ١) 

 اسمح والمس قلبي بكلمات هذا الفصل .. 

 د بها كل مخاوفي .. بدّ 



، وثقة   ودفئا   اسمح واجعلها كلمات فعالة .. تعطي إيمانا  

 أكبر في حبك .. 

 وفي قوتك .. 

  



 من الخزي إلى العرش  -١

 

 إخوته الثمانية ..  أصغركان 

  اختارهيعمل في رعاية الغنم ، إال أن الرب  غالم بسيط

 بدال من شاول ..  ا  ملكليكون 

 أرسل إليه النبي العظيم صموئيل .. 

قابله في الخفاء ، وهناك مسحه بمسحه القوة .. صب الدهن 

، وهكذا (  ١٣: ١٦صم  ١)  روح الربعليه  فوق رأسه ، فحل  

 . . قوة الروح القدسداود بقوة غير عادية ..  امتأل

غير الروح القدس  ي    داود عن ذي قبل ، فكهذا دائماا واختلف 

ا  يمألهمالذين   للجميع ..   ، وبدا هذا التغيير واضحا

 .. (  ١٨: ١٦صم ١وعرف الكل أن الرب مع داود ) 

ا   شاول الملك ..  وعرف ذلك أيضا

لقد رأى شاول بعينيه داود يتقدم ليواجه جليات العدو  

 العملق الذي لم يجرؤ أحد من الشعب على التصدي له .. 



هذا العدو غير مهتاب ،   ةلقد رأى شاول داود يتقدم لمواجه

يدوس  وغير عادي .. ثم رآه وه بإيمانغير متوقعة ،   بجرأة

 لهه .. المجد إل   عليه معطياا 

( ،   ٢١: ١٦صم ١) يحب داود جداا  في البداية كان شاول

ة مع هللا ، لذا لم يعرف الحب لكن شاول لم تكن له علقة حي 

 الحقيقي الذي يضرمه الروح القدس في القلب .. 

( التي  ٣٠:  ١٥لم يقتن شاول " محبة الروح " ) رو 

: ٥يثمرها الروح القدس في قلوب المؤمنين الحقيقيين ) غل 

 البشري الطبيعي ..  ( ، كان له فقط الحب ٢٢

ا  يختلفوالحب البشري  عن الحب الذي يثمره الروح   تماما

.. 

.. تهزمه األنانية ومحبة   متقلب..  متغيرالحب البشري 

 الذات .. 

لم يثمر الروح القدس في قلب شاول لذا لم تكن محبته لداود  

لقد اهتزت بعدما انتصر داود على جليات .. لقد سمع   ثابتة ،

لوفه وداود ربواته ] النسوة يرقصن ويغنين " ضرب شاول أ  

( .. سمع النسوة   ٧: ١٨ صم١الربوة هي عشرة آالف [ " )

أن يكون المدح لداود بالمقارنة به   يغنين هكذا فهاله جداا 

. وبدأ حبه لداود يتناقص حتى انقلب إلى نتقاص من شأنه .واإل  

 م تزداد تأصلا قاو  عداوة تزايدت مع الوقت ، فالخطية التي ال ت  

 خرى .. داخل النفس وتقود إلى خطايا أ  



]  عايني  لقد بدأ األمر بالحسد .. يقول الوحي " فكان شاول 

 ( ..  ١٠: ١٨صم ١أي ينظره بحسد [ داود " )

داود ألن الرب   يخافشاول  ثم انتقل إلى الخوف " وكان

 ( ..  ١٢: ١٨صم ١كان معه وقد فارق شاول " ) 

وتطور الخوف فصار شاول يفزع من داود " فلما رأى  

 " فزع منه شاول أنه ] أي داود [ مفلح جداا 

 ( .. ١٥: ١٨صم ١) 

"  كل األياملداود  ثم يقول لنا الوحي " وصار شاول عدواا 

 ( .. ٢٩: ١٨صم ١)

شاول أن يقتل داود   ر  ص  وة أقصى الحدود ، وأ  ثم بلغت العدا

 (  ١٤: ٢٣ مص١" ) يطلبهويتخلص منه " وكان شاول 

 

 يمانداود، رجل اإل  

ا  لقد مسحه صموئيل ملكاا    على الشعب ، لكنه لم يصر ملكا

في الحال .. لقد ظل يعاني من مطاردة شاول له فترة من الزمن  

: " وكان شاول يطلبه ] أي يطلب قتله [   ، يخبرنا الوحي قائلا 

 ( ..  ١٤: ٢٣صم ١" )  األيامكل 

 وماذا جرى لداود ؟



اجتاز من قبل في مواقف عديدة حرجة برهنت على   لقد

ن في تحقيق وعده في حفظ هللا له ، وثقته في أنه إله أمي إيمانه

 ..  بانه سيجعله ملكاا 

مرتان ، وجد داود فيهما الفرصة متاحة لكي يقتل شاول  

 منه ، لكنه لم يفعل .. بدالا  علن نفسه ملكاا بسهولة ثم ي  

ا  يالعظمة اإليمان يمان .. من رجال اإل   رجلا  !! كان داود حقا

لقد رفض أن يفعل مثلما فعل يعقوب ! لقد رفض أن يتخلى عن  

 يمان ..إل  ا

كان ليعقوب وعد من هللا أنه سينال بركة االبن األكبر ) 

يمان الذي يجعله ينتظر عمل ( لكنه لم يكن له اإل   ٢٣: ٢٥تك

هللا .. تعجل الوقت واندفع لكي ينال هذه البركة من أبيه  

 ( ..  ٢٧طرق الغش والخداع ) تك مستخدماا 

يمان الذي  ، فقد كان له اإل   لم يفعل داود مثلما فعل يعقوب

يجعله ينتظر عمل هللا .. لقد رفض أن يتخلص من شاول مع أن 

تيحتا له لقتل شاول بسهولة ، لكنه لم يفعل !! لقد  فرصتين أ  

رفض أن يدفع عجلة األحداث بنفسه بخطية يرتكبها .. لقد  

 أنه " ال يخزى  انتظر وقت هللا ، فمن يؤمن يثق في هللا

يمان ( .. لقد كان داود يحيا بكلمات اإل  ٢٣: ٤٩منتظروه " )إش 

 القائلة : 

 الرب .. انتظر" 

 ليتشدد وليتشجع قلبك 



 (  ١٤: ٢٧الرب " ) مز وانتظر

 لكن .. يالألسف 

يالألسف ، لم يكن داود بنفس هذه الصورة طيلة حياته، لقد  

.. نعم ، قد تأتي  القليلةحياته المملؤة بالقمم بعض القيعان  اب  ش  

  خطئ فيها ، وقد يكون خطأه فادحاا قات على المؤمن القوي، ي  وأ

.. 

أيها الحبيب ، إن حدث هذا معك ، فل تترك نفسك لحظة  

حباط ، ال تقل قد في الخطية .. ال تستسلم لليأس واإل   واحدة

ال تجرح أبيك السماوي .. اليأس يجرح  انتهى كل شئ .. ال ،

ا قلبه أكثر من أي شئ آخر .. ق   من سقطتك ، من يأسك  م سريعا

،  أحبك ويحبك، كيف تستمر في جرح قلب اآلب الذي .. آه 

 ..  وسيظل يحبك بال حدود

 وماذا كان خطأ داود؟ 

 يمان ؟! لقد فقد رؤية اإل  

 في وعد الرب له ..  ك  لقد ش  

في قوة مسحة الروح التي أخذها ، شك في أنها قادرة   ك  ش  

: ١٠٥كما وعده هللا ) مز  أن تحميه من الموت لكي يصير ملكاا 

٣ – ١: ١٠٣، ١٥، ١٤  .. ) 



بيد شاول   سأهلك يوما  يقول الوحي " قال داود في قلبه إني 

يمان إلى األمواج  ( ١: ٢٧" ) اصم  ، حينما تنظر بعين عدم اإل 

( .. أما عندما تنظر بعين  ٢٦: ١٤)مت  أشباحا  مخيفةسترى 

منتصرا  على  الرباإليمان ستكون رؤيتك مختلفة تماماا، سترى 

 سائراا فوقها ..  األمواج

يمان رأي الرب منتصراا ، لم ير   حينما كانت لداود عين اإل 

، وألنه رأى  قوة الرب.. رأى  ربالجبروت جليات بل رأى 

 ، فتقدم إليه وسحقه ..قزما  صغيرا  الرب وقوته فقد رأى جليات 

يمان اختلفت  لكن عندما استسلم داود للشك وف   ق د  عين اإل 

رؤيته ، فرأى شاول األضعف بكثير من جليات مثل شبح 

 مخيف !! 

 وماذا كانت النتيجة ؟! 

 ..   ادحالخطأ الفوأسفاه ، لقد ارتكب داود 

لقد قرر أن يلجأ هو ورجاله الستة مئة مع جميع أفراد  

سرهم إلى أعداء شعبه وإلهه ، لقد قرر أن يلجأ إليهم لكي  أ  

 يحتمي بهم !! 

 وماذا كان وقع هذا على شاول عدوه ؟

 يقول لنا الوحي : 



[  من بلد العدو ]  جت"فأخبر شاول أن داود قد هرب إلى 

ا ع  فلم ي    ( .. ٤: ٢٧صم ١" ) يفتش عليه  د أيضا

 مان ..آه ، يالخطورة هذا األ 

نتائجه    أو عاجلا  .. ستظهر آجلا  زائف،  مؤقتإنه أمان 

الوخيمة .. وما أقسى الثمن ، يقول سليمان " توجد طريق  

" )  الموترق منة [ ، وعاقبتها ط  آتظهر للنسان مستقيمة ] 

 .. (  ١٢: ١٤أم

يمان قد تأتي لك تصرفات عدم اإل   أيها القارئ الحبيب ،

يمان ، وال باألمان .. لكن انتبه ، األمان الذي ال يأتي من اإل  

 ، يستند على وعود هللا ، وال تصاحبه حياة تتفق مع وصايا هللا

 للغاية .. نتائج أليمة، وذات  مؤقت وزائفهو أمان 

ا  كما كان  باألمان ما حدث لداود ، وهل تمتع حقاا  ولنرى معا

 يظن ؟! .. 

وقت طويل   من خطر شاول لكن لم يمض   ص  ل  خ  نعم لقد ت  

حتى نشبت حرب جديدة بين شعب هللا ، وبين الشعب الذي  

 هرب إليه داود هو ورجاله .. 

ضطرين أن يتركوا نسائهم  ووجد داود ورجاله أنفسهم م  

لكي ينضموا إلى جيش هذا الشعب  وأوالدهم في مدينة صقلغ

ا الذي هربوا إليه  عليهم أن يجدوا أنفسهم  جداا  .. وكم كان قاسيا

 في صفوف جيش يذهب لمقاتلة شعبهم ، شعب هللا .. 



 ولم يقتصر األمر على ذلك .. 

فجأة هجم شعب آخر هو شعب العمالقة على مدينة صقلغ  

 .التي ترك فيها داود ورجاله ، نسائهم وأوالدهم .

وماذا فعل العمالقة ؟ يقول لنا الوحي إنهم " ضربوا صقلغ  

، ١:  ٣٠صم ١وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتي فيها " ) 

٢ .. ) 

صدر ملك الشعب الذي هرب إليه داود  أوفي هذا الوقت 

بأن يعود داود ورجاله إلى صقلغ وال يشتركوا في القتال  أمراا 

 من قبل ..  قرراا كما كان م  

"   داود ورجاله ، فماذا وجدوا ؟! يستطرد الوحي قائلا عاد 

،  محرقة بالنار داود ورجاله المدينة ] صقلغ [ وإذا هي  ل  خ  د  ف  

 ( ..  ٣ :٣٠صم  ١" )  ونساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا

وماذا ؟ نساء وبنين وبنات داود في ايدي األعداء العمالقة .. 

رضة ألن يحدث لهم أي شئ بما في ذلك في خطر رهيب ، ع  

 الموت !! 

ا   ؟ لقد سلب العمالقة كل ممتلكاتهم ..   وماذا أيضا

 !! يمانعدم اإل  آه ، ما أقسى نتائج 

 ولتتابع معي ما حدث ..  



! فقد  داود يرجموالقد اتفق رجال داود على رأي واحد ، أن 

نهيار  رأوه المسئول عما جرى .. ففي لحظات اليأس واإل  

يمان يتحرك إبليس بكل نشاط ليوجه أخطر سهامه غياب اإل  و

 هذه اللحظات إلى أقصى حد ممكن ..  مستغلا 

في لحظات االنفعال واليأس   صديقي ، احذر أن تتخذ قراراا 

يمان .. لن يكون قرارك أنت ، بل سيتخذ إبليس القرار وعدم اإل  

 علن أو التنفيذ .. ولن تكون أنت سوى أداة اإل  

تحذير الكتاب المقدس الهام " إن صعدت عليك روح  ال تنس  

خطايا عظيمة "  نّك  س  وء ي  دالهمكانك ألن  فل تترك المتسلط

 ( .. ٤: ١٠)جا 

، وفي جلستك معه سيعطيك أن   قدمي الربعند  اهدأ أوالا 

 تتخذ القرار الصائب .. 

 

 رـــــــــــــــالخط

بالفعل على نساء وأبناء وبنات داود   خطيرا  كان الموقف 

 ورجاله ..

وكان الموقف أشد خطورة على داود نفسه ، فها هم رجاله  

 .. رجمهعلى  أحباؤه يتفقون معاا 

 كيف ينجو من اتفاق ستمائة رجل على قتله ؟! 



سر رجاله؟ كيف ينقذهم من عبث سرته وأ  ثم كيف يسترد أ  

 العمالقة وشرهم ؟

الدموع الغزيرة التي سكبها مع   كيف ، وقد انهكت قواه

رفقائه عندما عادوا إلى المدينة ، وعلموا بما حدث؟ .. لقد بكوا 

صم ١للبكاء " )  وةقولهم  تبقكما يخبرنا الوحي " حتى لم 

٤: ٣٠   ) 

 كيف ؟ هل قد تأخر الوقت ؟ 

هل هي لحظات قليلة وتنهال الحجارة على داود من كل 

خيانة لشعبه وخزي اللجوء ليموت وقد التصق به عار ال  ةجه

 إلى األعداء؟ 

هينوا ؟  وماذا عن نساء وأبناء وبنات داود ورجاله .. هل أ  

 عليهم؟ ى  د  هل اعت  

لم يستسلم داود لألحداث ، ولم يدع ذهنه يمتلئ بالظنون 

 المخيفة .. 

ا  ملجأكان يعرف أن إلهه "   د شديدا  ج  و  في الضيقات  .. عونا

 ( ..  ١: ٤٦" )مز 

 يقدر أن يلجأ إلى هللا؟! لكن هل 

إن كل ماحدث كان نتيجة لخطيته ، لعدم إيمانه ، للجوئه إلى 

التي كانت له  الدالةللحماية .. فهل ال تزال له   أعداء شعبه طلباا 



ب منه بثقة كما كان يفعل من قبل ؟ للدى هللا ؟ هل يقدر أن يط

 كيف استغل العدو هذا الموقف ..  .. ولكن دعنا ندرس أوالا 

 إبليس  ور د

إبليس عدو خبيث، منتهز للفرص .. الشك أنه انتهز هذه  

لقي باليأس في قلب داود لكيل يلجأ إلى هللا ..  الفرصة لكي ي  

ذنه قائل : " داود ، لقد أخطأت خطأ  ربما يكون قد همس في أ  

؟  ، كيف فعلت ذلك ، أنت الذي أختارك هللا لتكون ملكاا  جسيماا 

كيف لجأت ألعداء شعبك ؟؟ كل ، ليس  دعوتك ، ت  ن  كيف خ  

أن تحصد ما زرعت وتموت بأيدي أحبائك الذين   غريباا 

 هم معك .. إنها لوقاحة أن تلجأ إلى هللا اآلن " ..أورط  

ما يفعل إبليس ذلك معنا ، لكي نستسلم لنتائج  ما   آه ، كثيراا 

 ..  بالرحمةفعلناه من أخطاء وال نلجأ إلى هللا ليتعامل معنا 

ريد أن تنسينا أن هللا هو ،  ألفكار إبليس المسمومة التي ت   آه

 لتوبتنا ال لعقابنا ..   لنا ، يتوق جداا  أب

في الوجود .. إن سمح لشئ ما  أعظم أب.. هو  أبنعم هو 

التي نفهم  ، لكن في اللحظة  يؤدبناأن يحدث لنا، فهذا قط لكي 

ذات هذه فيها الدرس ، ونعدل من القلب عن نية الخطأ .. قي 

عن  يضناوتعزيح عنا كل خطر ، بل ويبدأ في الحظة عينها ي  

 أي ضرر لحق بنا .. 

 ..  عظمهأ ما ..  عظمهأما  ..  عظمه أبأما 



 ،  رم الذي ارتكبته .. مهما كانت نتائج ما فعلت  مهما كان الج  

 بإمكانك أن تفعل مثل هذا االبن الضال ، تقوم وترجع سريعاا 

 إليه ، وسيتغير كل شئ .. 

ذنيك الكلمات الذهبية  رفع عنك التأديب ، وستسمع بأ  سي  

 المطمئنة .. 

ا  : ١٥.. " ) لو  د  ج  و  ف   فعاش وكان ضاالا  " ابني هذا كان ميتا

٢٤   ) 

 وه "أخرجوا الحلة األولى والبس

 يده ،   في اجعلوا خاتماا 

 (  ٢٢: ١٥في رجليه " ) لو  وحذاءا 

التأديب شئ غير  نعم ، قد نؤدب عندما نخطئ ، ولكن 

 .. عصا التأديب ، تمسك بها يد الحب الذي بل حدود .. العقاب

بالعصا ، هي التي   ب ، وستجد أن نفس اليد التي أمسكتت  

وقت تربت على كتفك بحنو بالغ .. لقد انتهى وقت التأديب وبدأ 

 ..  التعويض

 



 ما اعظم حب هللا 

اقرأ معي بإمعان ما قالته كلمة هللا وهي تصف لنا هجوم  

 العمالقة على مدينة صقلغ ، وانتبه معي إلى هذه العبارة : 

" )  اكبير  ا وال ال صغير  " لم يقتلوا ] أي العمالقة [ 

 (  ٢: ٣٠صم١

ي به داود وكل نق  نعم ، لقد استخدم هللا هجوم العمالقة لي  

يمان .. نعم ، لقد  رجاله من خطية الشك واستخدام حلول عدم اإل  

أنه لم يسمح    قة أن يأسروا عائلتهم ، لكن انتبه جيداا لسمح للعما

 منهم ..  واحداا  لهم أن يقتلوا وال حتى طفلا 

  ق  بيب قد تجلب لك أخطاؤك األخطار .. لكن ث  أه ، أيها الح

رافقك ولن تسمح لنتائج خطاياك أن تفعل بك ت   مراحم الربأن 

الرب في انتظار عودتك   أكثر من أن تقودك للتوبة .. مراحم

 ل عملها المجيد معك .. م   ك  إيمانك لت   نوإعل

 ما فعله داود ..  واآلن لنرى

 ال شك أنه ندم كل الندم على خطيته ، على عدم إيمانه .. 

 في غاية األهمية ..  أخراا   أمراا  لكنه فعل أيضاا 

 عن العيان .. نظره ل  و  ح  لقد 



ل  نظرهلقد  و   عن الرجال الذين عزموا على قتله ..  ح 

ل  نظرهولقد  و   ه ..زعن التأمل في عج  ح 

إلى  نظره إلى فوق ،  ل  و  ح  يمان .. أن ي  لقد قرر أن يسلك باإل  

.. هذه هي نقطة التحول في مسار األحداث ، لقد عاد داود  هللا

 إلى إيمانه السابق .. 

: ٣٠صم  ١لهه" ) إ يقول الوحي : " أما داود فتشدد بالرب 

٦ .. ) 

 تشدد بإلهك 

ت لنا في سفر ل  ج   التي س   تأمل معي هذه اآليات المعزية جداا 

 إشعياء 

 .. ال اخجل" السيد الرب يعنني لذلك 

 ،  ال أخزىعرفت أني 

 هوذا السيد الرب يعينني ،  

من الذي يسلك في الظلمات وال نور له ، فليتكل على اسم  

   هه " إلالرب ، ويستند إلى 

 (  ١٠،  ٩،  ٧: ٥٠)إش  



   ةا شد   ر  ث   ك  ي   القوة، ولعديم قدرةعي عطي الم  " ي  

[Strength]  ( .. ٢٩: ٤٠" )إش 

   أيها القارئ الحبيب ..

 هل ترى ذاتك بل أدنى قوة في مواجهة األحداث ؟ 

هل تقول إنني عاجز ، بل أية قدرة على إيقاف الخطر الذي 

 أراه يقترب مني بسرعة ؟

ظمي ، إن هللا ها هي اآليات السابقة تعلن لك هذه الحقيقة الع  

 يريد : 

إن كنت تتخبط في ظلمة وال تعرف أين  نورا  م لك د   ق  أن ي  

 المخرج .. 

 عياء .. تشعر باإل   إذا كنت   قدرةعطيك وأن ي  

 قد فقدت قوتك ..  إذا كنت   شدةوأن يمنحك 

" .. يالفيض النعمة   شدة ي ك ثّ ر  تأمل ، اآلية تقول إن هللا " 

(    Strengthعطي شدة ) الغنية ، يالفيض نعمة هللا !! لن ي  

( ، تكثر   multiplyتتضاعف )  شدةسيعطي  عادية ، كل ،

 وتكثر لكي تعلو بي فوق كل ما يهدد أمني وسلمي .. 

 أيها الحبيب .. 



، عن كل ماتراه   العيانل وجهك عن و   ح  ت   هللا يريدك أن

 مور تزعجك وتخيفك ..  ذنيك من أ  بعينيك أو ماتسمعه بأ  

وأن تثق فيه برغم كل ما  ريدك أن تلجأ إليه بكل قلبك ،هو ي  

 حدث ، وبرغم نتائج أخطائك .. 

..   في مراحمه..  في حبه عندما يراك واثقاا  هو يفرح جداا 

 للثغرات .. في ترميمهلألخطاء ..  في عالجه..  في غفرانه

وبكل  ،  سيتمجد معك.. ثق فيه بكل قلبك .. وآنذاك  ثق فيه

 ..  قوة

هي التي أنقذت داود من  الثقةأن هذه  أيها الحبيب ، ال تنس  

إن كنت في احتياج    موت محقق ، وبإمكانها أن تنقذك أنت أيضاا 

 اآلن .. 

 نجاة داود

ا  لقد رأينا داود يخطئ خطأا   ..   جسيما

ا  في   ورأيناه يستسلم للشك ، ويلجأ إلى أعداء شعبه طلبا

 االحتماء .. 

أحباؤه وأصدقاؤه في الرحب   م  ، لقد ه   ورأينا نتيجة ما فعل

 ..  والشدة أن يقتلوه رجماا 



، لقد نجا من هذا الموت .. لقد نجا في اللحظة   لم يمتلكنه 

 ..  األخيرة

 كيف ؟

 !!  وثقلقد 

 ٦: ٣٠صم ١" )  إلههداود فتشدد بالرب  أمايقول الوحي "  

.. ) 

..   لقد تشدد بالربكل المنظور المخيف ،  لقد طرح جانباا 

أن الوحي لم يقل أنه تشدد بالرب اإلله بل بالرب الحظ معي 

بشاعة الخطأ الذي ارتكبه داود إال أن هللا ال  ، فبالرغم من إلهه

.. يا لهذه النعمة الغنية التي تعلنها لنا كلمة هللا في  إلههيزال هو 

 أماكن كثيرة من الوحي ..  هذه القصة، وفي غيرها من

من أموال أبيه في عيش  بن الضال ، ألم ينفق نصيبهتأمل اال 

 سرف مع الخطاة ؟! ومع هذا فعندما عاد لم يسمح له اآلب أنم  

طول الوقت ،  ابنا  يقول " اجعلني كأحد أجراك " .. كان يراه 

) ربما يكون رداء  األولىلبسوه الحلة بل لقد أمر عبيده أن ي  

 ب نفسه ( .. األ 

كلمات الرب يسوع إلى مريم المجدلية صباح   تأمل أيضا ،

يوم القيامة .. فالبرغم من ترك التلميذ له وبالرغم من إنكار 

:  ٢٠بطرس ، إال أنه يؤكد لها أن هللا اليزال إلههم وأبيهم ) يو

١٨  .. ) 



 ياللنعمة الغنية !!

 ياللنعمة الغنية !!

إليه   .. تعال   .. إن كنت ال تزال بعيداا  بك ب  ّح  ر  ي  هللا ال يزال 

لك  وأبا  لك ،  إلها  ريدك أن تتمتع به ، هو ي   سريعاا  اآلن ، تعال  

إله الكون الفسيح ، اإلله الذي   و.. وفرق بين أن يكون هللا ه

يعبده الكثيرون ، وبين أن يكن هو إلهك أنت .. إلهك الذي له 

 علقة خاصة معك ..

 داود بإلهه ..  تشدد

 على اإليمان ..  اعتمد

) إش   نجييعفو في  ية  .. آمن أنه وفي مراحم هللا الق ق  ث  و  

٥: ٣١  .. ) 

 وماذا كانت النتيجة ؟ 

 ..  كل شئ..  كل شئلقد تغير 

ا    ثقفي إلهك ..  ثق،  ثق، هل يهاجمك خطر ؟  وأنت أيضا

 ، في رحمته ، في قوته ، وسيتغير كل شئفي حبه ، في حنانه 

 وستحول ليكون لخيرك .. 



مع داود ، أليس هذا ما تؤكده لنا كلمات هللا  كل شئلقد تغير 

 ( ..  ١٤: ٩١" ) مز  نجيهأ  في المزمور " ألنه تعلق بي 

فجأة ! اختفى الدافع لقتل داود من كل رجل من رجاله 

) وهو عدد ليس بقليل ( .. لقد أبطل هللا شكاية   الستمائة

 ي امتألت بها أذهانهم .. الشيطان على داود الت

الستمائة كانوا من قبل خاضعين لداود ، وكأن   دافجأة ، ع

ا   لم يحدث منه !!  شيئا

ا   يمان !! مجد اإل  ي   ياللنقاذ اإللهي ، هللا دائما

 وماذا فعل داود ؟! 

لن يكرر الخطأ ، لن يتصرف دون أن يستشير هللا ، لن 

صرف بدون قيادة كلمته .. يقول الوحي " فسأل داود من تي

دركهم .. .. إذا لحقت هؤالء الغزاة ) العمالقة ( فهل أ   قائلا  الرب

 ( ..  ٨: ٣٠صم ١فقال له الحقهم فإنك تدرك وتنقذ  " )

ووثق داود في كلمات هللا التي أتت إليه عن طريق أبياثار 

 . الكاهن .

ا  ثق  المسجلة لك في الكتاب   في كل وعود هللاأنت أيضا

ا  انتصاراتكالمقدس ، وستتوالى   .. أنت أيضا



ن ،  اآل ريد أن تنتصر في هذه الموقعة التي تجتاز فيها هل ت  

 وعود هللاابحث في الكتاب المقدس عن اآليات التي تحمل لك 

 ك بهذه الوعود ..س  م  األمينة التي لها علقة بما تمر به ، ت  

 .. بإلههلقد تشدد داود 

 .. إلههوثق في كلمات 

 المنقذة ..  إلههوالنتيجة أنه تمتع بقوة 

ا  .. أن تثق في قوة   بإلهكبإمكانك أن تتشدد  وأنت أيضا

، وستتمتع بقوته .. لقد أعطى هللا لداود ولرجاله  كلمات إلهك

القوة لكي يلحقوا بالعمالقة الذين غزوا صقلغ وسبوا نساءهم  

 ..  وأطفالهم

 : ويسجل لنا الوحي نتيجة المعركة 

ما أخذه عماليق وأنقذ داود امرأتيه ،   كل"واستخلص داود 

  والبنات  والبنون  والكيس  والصغير  الفقد لهم شئ ولم ي  

" )  الجميعداود  د  من جميع ما أخذوا لهم بل ر   وال شئغنيمة 

 ( ..  ١٩: ٣٠صم ١

 

اقرأ هذه اآليات مرة أخرى .. تأمل استخدام الوحي ست  

" ليؤكد بها عمل هللا المدهش في إنقاذ كل شئ  المرات لكلمة " 



 شئد لهم  ق  ف  العبارات " لم ي   تأمل أيضاا  يمان ..بسبب عدم اإل   د  ق  ف  

 " ..  الجميعداود  د  .. ر  

د في  ياللمجد ، ياللنقاذ اإللهي الشامل والكامل ، ينتصر داو

 كلعيد لك المعركة بل خسارة واحدة .. هكذا يقتدر اإليمان وي  

 ما سلبه منك العدو بسبب خطايا الماضي ..

 

 إلى االغتناء 

 واعجب معي لما حدث .. 

لم يسترد داود ورجاله فقط ما سلبه منهم األعداء .. أكثر من 

 من هذه المعركة ..  اغتنوا جدا  هذا ، لقد 

 ..  غنينا جداا فقط المسلوب منا بل ي   در  نعم اإليمان ال ي  

لقد اغتنى داود ورجاله من غنائم هذه المعركة ، بل  

 ٢٦: ٣٠ مص١من مدن شعبه )  مدن كثيرةوأرسلوا منها إلى 

ا  يمان الحقيقيإل  اف(  ٣١ – كو ١)  بالحب الحقيقي يرتبط دائما

 ( .. ٨: ٢تس ١،   ١٣: ١٣

 لقد اغتنى داود ورجاله .. 

 ..  يغنوا آخرينلقد اغتنوا وصاروا قادرين أن 



!!  يمان الموقف تماماا اإل   ر  ي  غ  نظر كيف ياللمجد ، ياللمجد ! ا  

ا  غ ي ر  نظر كيف ا   خطر على عقب !! من  األمور كلها رأسا

وفرح  اغتناء، ولنسائه ، وألوالده وبناته إلى لداود  الموت

 عظيم ..

مصدر بلغ الموت إلى  لخطرلمصدر ق من ي عمال ل  و  ح  لقد ت  

 بلغ االمتلء وإغناء اآلخرين .. للغتناء

هذا ما يفعله هللا معنا حينما نثق فيه ، في حبه ورحمته وقوته 

للبركة ..  ر مصدر الخطر ، مصدراا ي   ص  التي تصنع العجائب ، ي  

 ( ..  ١٤: ١٤خرج من الجافي حلوة ) قض ي  

ف السارق ، كان عليه أن ش  ت  ك  في العهد القديم ، حينما كان ي  

ما سلبه سبعة أضعاف ، حتى ولو أدى ذلك إلى إفراغ بيته   د  ر  ي  

 ( ..  ٣٣: ٦من كل المقتنيات ) أم 

وا يأتون بعد اكتشاف السارق  ب  ل  كان األشخاص الذين س  

 ..  سبعة أضعافليهم  د  ر  ق منهم حتى ي  ر  خبروا بما س  لي  

طلق  . إبليس هو بلشك أعظم سارق على اإل  واآلن تأمل .

( .. إنه يسرق من الناس  ١٠: ١٠)يو"  ليسرق" ال يأتي إال 

أعظم ما يمتلكون .. يسرق من أذهانهم الهدوء ، ومن قلوبهم 

الفرح ، ومن أجسادهم الصحة .. كما يسرق األموال والمقتنيات  

.. 



ض على  لكن أتى الرب يسوع .. وياللنعمة الغنية ، لقد قب

كل ما  الناسإلى  د  ر  لكي ي   ده  ي وق  ( ،  ١٠: ٢إبليس وفضحه )كو

   منهم .. ق  ر  س  

(  ٩: ٣يو ١لقد أتى الرب يسوع لكي ينقض أعمال إبليس ) 

( .. لذا فبإمكان أي  ١٩: ١٢، ولكي ينهب " كل بيته " )مت 

أن يأتي إلى الرب ، لكي   شخص اآلن سرق منه إبليس شيئاا 

 ما فقده .. أضعاف سبعةيعطيه 

 أيها الحبيب ، هل سرق إبليس من ذهنك هدوئه ؟  

 قل له :   تعال ، تعال اآلن بكل قلبك إلى الرب يسوع ..

 ..  حببتني بال حدودأأشكرك ، أشكرك يا من 

السارق وربطته ونهبت أمتعته )   أشكرك ألنك قبضت على

 إلى ذهني هدوئه ..  د  ر  ت  ( .. أثق أنك س   ١٩: ١٢مت 

 أشكرك ألنك سترده لي سبعة أضعاف .. 

أيها الحبيب ، هل نجح العدو في أن يسرق من جسدك قوته  

 ؟

 هل نجح في أن يسرق منك أموالك ؟ 

 تعال إلى الرب يسوع ..



التي أعطت للسارق الشرير  اعترف بحياتك الماضية ،

 فرصة أن يسلب منك ما سرقه ..  

(  ٢٢: ١١تعال إلى الرب فهو األقوى من هذا السارق ) لو 

.. 

 كل قوة هذا السارق ..  م  ط  تعال إلى الرب الذي ح  

 د هذا السارق من أجلك ..  ي إنه ق    تعال إليه واثقاا 

 تعال إليه .. قل له : 

 سبعة أضعاف أشكرك ألنك سترد لي 

 صحتي المسروقة .. سبعة أضعاف  

 أموالي المسلوبة .. 

يمان ،  بات الخطية ومن نوم عدم اإل  قظ من س  ي حينما نست

ض لنا  و   ع  ي  ونأتي إلى الرب بكل قلوبنا ونضع ثقتنا فيه .. فهو س  

 غنينا في كل شئ حرمتنا منه الخطية والشكوسي  عما فقدناه ، 

.. 

 .. إلى العرش

تل شاول عدو داود األول ، " إال أيام قليلة حتى ق   ولم تمض  

 ( .. ٤: ٢صم ٢" )  ملكا  وأتى رجال يهوذا ومسحوا داود 



 يمان !! يالعظمة اإل  

بيد أصدقائه في بلد  اإليمان أنقذ داود من مذلة الموت 

"  العرشاألعداء كخائن لشعبه ، ورفعه إلى ملك يجلس على 

 .. ( ١٠: ٥صم ٢" )  يتزايد متعظما  

 يالعظمة اإليمان !! 

داود من خطر التعرض للعار والخزي إلى   ل  و  اإليمان ح  

التمتع بالمجد ، كملك من هللا ، " أعلى من ملوك األرض " ) 

 ( .. ٢٧:  ٨٩مز 

يمان أن تتمتع بعمل هذا اإل    أيها الحبيب ، بإمكانك أنت أيضاا 

( ، اإلله  ٢: ٧" ) أع  إله المجدله داود هو إلهك .. وهو " ، فإ  

ريد أن يحميك ( ، الذي ي   ٥: ٣١" ) إش  نجييعفو في  الذي " 

 متعك بالمجد .. من الخزي لي  

 إله كل نعمة ..  باركك يان  

 له الغني في الرحمة .. إيها اإل  ن باركك 

 ل اللعنة إلى بركة .. ّو  ح  ألنك ت  ن باركك 

ض لنا عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء  ّو  ع  ألنك ت  

 (   ٢٥: ٢)يؤ



 (   ٢٠: ٣وألنك تعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر ) أف 

غيرك يصنع لمن ينتظره " )إش   عين إلها    نعم " لم تر  

٤: ٦٤  .. ) 

:  ٤٣)إش   القوية مسلكا   المياهوفي   تجعل في البحر طريقا  

١٦   ) 

 ،   عن الرماد تعطي جماال   عوضا  

 عن النوح تمسح بدهن الفرح ..  وعوضا  

: ٦١لبس رداء التسبيح )إش عن الروح اليائسة ت   وعوضا  

٣  ) 

 ما اعظمك إله ..  حقا  

 ال ، لن انظر إلى العيان المخيف .. 

 ال ، لن انشغل بالرياح واألمواج .. 

  لن أسمح للحساس بالفشل أو اليأس أن يتسلط على   ال ،

 ثام .. آ بسبب ما ارتكبته من 

ستمع لشكايات إبليس التي يريد بها أن يحطم  أال ، لن 

 معنوياتي .. 



 ال ، إنني أثق فيك .. 

 أثق في دم ابنك الغافر والمطهر ،  

 والذي يعطي الحماية .. 

 أثق في مراحمك الكثيرة .. 

 وسأظل أثق في حبك األبوي ..  أثق ،

 أحببتني .. تحبني .. وستظل تحبني .. 

وحبك سيغير كل شئ .. سيغيره لخيري .. إلغتنائي ..  

 ولمجدي 

 وعوض العار ترفعني إلى العرش ..  

 هللويا !! هللويا !! 

 

 

  



 ل عينيك ّو  ح   -٢

بارك اسمه  ، وكل ما في باطني لي   "باركي يانفسي الرب

 القدوس .. 

 حيم ورؤوف ، طويل الروح وكثير الرحمة .. الرب ر

 لم يصنع معنا حسب خطايانا ، ولم يجازنا حسب آثامنا .. 

: ١٠٣عد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا " ) مزكب  

١٢،  ١٠، ٨، ١  ) 

هذه قصة كالقصة السابقة تؤكد هذه الحقيقة الذهبية .. إن  

لذا فهو يعالج أخطاءنا ونتائج تصرفاتنا  ،  جداا  إلهنا يحبنا جداا 

لكي يعكس اتجاه دوران الحمقاء .. إنه يتلهف رجوعنا إليه ، 

فل نكمل حصد ما زرعناه من شوك نتيجة ، عجلة األحداث 

 عن كل مافقدناه .. بتعويضلخطايانا بل نتمتع 

القصة من العهد الجديد ، وبالرغم من أنها واسعة االنتشار  

 عروفة للجميع ، إال أن التأمل فيها ال يزال ممتعاا وتكاد تكون م

 إلى أقصى حد ..  ومفيداا 

 بطرس يغرق 

.. أطاع  المياهعلى  الرب بطرس أن يأتي إليه سائراا  ر  م  أ  

فترة ، لكن فجأة بدأ يغرق !! ما السبب ؟ ..   ار  بطرس وس  

 يشرح لنا الكتاب المقدس األمر فيقول : 



على الماء ليأتي إلى   " نزل بطرس من السفينة ، ومشى

.. وإذ ابتدأ يغرق  لما رأى الريح شديدة خافيسوع ، ولكن 

 ( ..  ٣٠، ٢٩: ١٤صرخ " ) مت 

 من الغرق !  خافلقدت ابتدأ بطرس يغرق عندما 

االستسالم  هذا هو الخطأ الفادح الذي سقط فيه بطرس ، 

 للخوف 

فبدأ يغرق   من الغرق ، بالخوفاستسلم بطرس للشعور 

 بالفعل ..  

ألنه يعني ببساطة فقدان   االستسلم للخوف أمر خطير جداا 

 إنه يعني الشك ..  يمان بحماية هللااإل  

، فالنتيجة أننا نفقد الحماية ،   للشكونستسلم  وحين نشك

فيأتي إبليس ويؤذينا بذات األمر الذي سبق هو وأخافنا من 

 حدوثه .. 

من اإلصابة بها  خائفوننهم ابون باألمراض أل ص  كثيرون ي  

.. 

من   سمحوا للخوفوكثيرون تقع لهم حوادث مؤذية ألنهم 

 وقوعها أن يسيطر على قلوبهم .. 

وكثيرون يؤذيهم الحسد ألنهم قضوا أيامهم يخبئون  

 من حسدهم .. خوفا  مورهم الحسنى عن اآلخرين امتيازاتهم وأ  



ك  ، والش لشكاما أخطر االستسلم للخوف ، فهو يعني 

ريدنا أن نطمئنن ، وأن نثق في يحرمنا من حماية هللا لنا .. هللا ي  

( ..  ٦: ١١" ) عب بدون إيمان ال يمكن إرضاؤهحمايته ، " 

عن ثقتنا في   ىريدنا أن نتخلرعبنا ، ي  ريد أن ي  أما إبليس في  

ريدنا أن نفقد سلحنا األول في الحرب معه ، سلح  الحماية .. ي  

 يمان ..اإل  

هو من إبليس .. أما هللا فلم يعطنا   الخوفهذا النوع من 

 :   روح الخوف ، يؤكد الرسول بولس قائلا 

روح ، بل أخذتم  للخوف " إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاا 

 اآلب "  [ يا أبانا] الذي به نصرخ يا أبا  التبني

(   ١٥: ٨)رو      

.. 

 !! التبنيهللا لم يعطنا روح الخوف ، بل أعطانا روح 

، نعم ومن امتيازات األبناء أن يتمتعوا بحماية   أبناءإننا 

 أبيهم .. 

.. لمن ؟ .. أبناء اآلب السماوي الذي قال " ال  أبناءإننا 

 ( .. ٥: ١أهملك وال أتركك " )يش 



 ال أهملك وال أتركك

هرب الخوف   ات .. إن آمنت بها حقاا هل تؤمن بهذه الكلم

يمان على الخوف ، ألن اإل   من داخلك .. اإليمان ينتصر دائماا 

 من هللا أما الخوف فهو من إبليس .. 

تأمل ، لقد آمن الرسول بولس بهذه الكلمات ، فكتب في  

 :   رسالته إلى العبرانيين قائلا 

]  حتى أننا نقول واثقين  " ألنه قال ال أهملك وال أتركك ،

الرب معين لي  )18( [boldly]الكلمة في اليوناني تعني بجرأة    

 ( ٦، ٥: ١٣فل أخاف . ماذا يصنع بي إنسان " ) عب 

أنه لن يخاف في المستقبل  علناا نظر ، لقد آمن لذا تكلم بثقة م  ا  

فهكذا يؤكد استخدامه لزمن الفعل " ال أخاف " في األصل  –

 .. (19)اليوناني 

ا  منت  آلما آمن به ، فهو يقول "  لقد جاء اعتراف فمه مطابقا

 ( .. ١٣:  ٤كو ٢مت " )ل  لذلك تك  

ر  ب   ع  ت   مات أفواهنالكيمان الذي يجعل يمان، اإل  متلك هذا اإل  نل

 كانت الظروف المحيطة .. اا حساس باألمان والحماية أي عن اإل  

تخلو  كلمات أفواهناهذا اإليمان، اإليمان الذي يجعل  لنمتلك

 ر عن الخوف والهلع، والشك في حماية هللا لنا ب   ع  من كل ما ي  



هذا اإليمان، الذي يجعلنا ننطق بثقة مع الرسول  لنمتلك

الرب معين لي  واثقينين األوائل: " نقول يبولس ومع المسيح

 ان " ..] فلن أخاف [ ماذا يصنع بي إنسفل أخاف 

" ،   ال أهملك وال أترككهذه اآلية كثيرا "  ددأيها الحبيب ر

ب هذه الحقيقة .. ردد ذ   ك  وال تسمح لفمك أن ينطق بأية عبارة ت  

، ستعمل فيك ، وستجبر الخوف على الهروب ،  هذه اآلية كثيراا 

التي تهاجم ذهنك  الخياالت المزعجة كما ستهرب منك أيضاا 

وستقول   اآلية كثيراا  ة .. نعم ردد هذهالقادم األحداثبخصوص 

 بثقة مع الرسول بولس لن أخاف .. لن أخاف .. 

( ،  ٧: ١تي ٢" ) هللا لم يعطنا روح الفشلأيها الحبيب ، " 

ة  ن والمذل  ب  الج    وكلمة فشل في األصل اليوناني تعني أيضاا 

 .. (20)  والخوف 

ب ن هللا لم يعطنا روح   أو المذلة أو الخوف كما لم يعطنا  الج 

 مور هي من إبليس .. روح الفشل ، كل هذه األا 

 احذر االستسلم لها فهو استسلم ألخطر هجمات العدو .. 

 نشغل بالرب ا

، كان يسير فوق  الرب يسوعكان بطرس ينظر إلى حين 

عينيه عن الرب الحبيب الذي  ل  و  ، لكن حين ح   منتصراا  المياه

إلى  الخوفإلى األمواج وانشغل بها دخل  ع  ل  ط  ، وت   يشع سلماا 

.. يعني الشك في حماية هللا  فقدان اإليمانقلبه .. والخوف يعني 

 .. الحماية كفقد.. وما أخطر الشك ، إنه ي  



أيها الحبيب ، هل تتعرض اآلن لخطر ما ؟ ال تنشغل بهذه  

..   انشغل بالرب..  ر فيها كثيراا ك   ف  ، الت   الظروف المحيطة

 ..  انشغل بالرب

 بشخصه الرائع ..  انشغل

 بكلماته التي كلها عذوبة وحلوة ..  انشغل

 ، تلذذ بالحديث معه ..  انشغل به

يمان  ل " برئيس ] مصدر [ اإل  اهو انشغ نشغال بالرباال

( .. لذا فسيأتي باإليمان إلى قلبك ..   ٢: ١٢له " ) عبم   ك  وم  

 حررك من الخوف والشك . سي  

ا  انشغل بالرب   .. االنشغال بالرب يمأل القلب ثقة وإحساسا

نصات لتهديدات العدو فيبث فيه الشك والخوف باألمان ، أما اإل  

.. 

 لم ينشغل بطرس بالرب .. 

 انشغل باألمواج .. 

، ما أخطر أن   أن تتحول قلوبنا عن الرب ما أخطر جداا 

 التي تهاجمنا ..  باألمواجتنشغل 

 إلى قلبه ..    الخوفانشغل بطرس باألمواج فدخل 



 هذا الخوف .. تهرنيكان بإمكانه أن 

كان بإمكانه أن يردد اآليات التي تتحدث عن حماية هللا ،  

 نقذ أوالده .. والتي تؤكد أنه ي  

ى األمواج ،  ل عينيه عن النظر إلو   ح  نعم ، كان بإمكانه أن ي  

مرة أخرى إلى الرب السائر فوق األمواج ، ويعود إلى ليتطلع 

 به ..   االنشغال

 لكنه لم يفعل !! 

 استسلم للخوف .. استسلم للشك .. 

 وما أخطر أن تستسلم للخوف والشك .. 

الخوف من إبليس والشك في حماية هللا أمران يجب أن  

 في الحال وبكل حزم متى هجما عليك ..  تقاومهما

ة والفعالة ) أف  بسيف الروح ، أي بكلمة هللا الحي  قاومهما

( .. يمكنك أن تردد اآليات التي تتحدث عن حماية هللا  ١٧: ٦

 وإنقاذه لك .. 

 .بأن تنتهرهما باسم الرب يسوع .قاومهما 

 بأن تركز النظر في الرب ..  قاومهماو



 ، بكل إصرار ..  قاوم الشك..  قاوم الخوف

حتى ينتهي الهجوم .. لن يحتمل العدو   اومةواستمر في المق 

.. لن يحتمل  سم الرب يسوعالمقاومتك ، لن يحتمل ترديدك 

ا  آيات اإليمانسماع  سيهرب ، وسيهرب معه كل من   . حتما

، ألن هذا هو الوعد الصادق " قاوموا إبليس  الشك والخوف

 ( .. ٧: ٤" ) يع فيهرب منكم

لم يقاوم بطرس الخوف والشك ، لم يقاوم إبليس الذي يقف  

 وراءهما .. وهذا هو الخطأ الفادح : 

 االستسالم .. 

يمان ، فماذا كانت  اإل    د  ق  لقد امتأل بالخوف والشك ، وف  

 النتيجة ؟ 

 ..  ابتدأ يغرقلقد 

ا ألكن في اللحظة األخيرة قبل  في القاع   ن يسقط نهائيا

" )  يارب نجنيويموت ، استجمع كل قوة باقية فيه وصرخ " 

 ت كل شئ ..ير  ( ، وكانت الصرخة التي غ   ٣٠: ١٤مت 

 .. "  يارب نجني" 

له  ب هللا وقوته .. التسليم لل  لح   التسليم الكاملإنها صرخة 

( .. والذي يقود  ١٥: ٣٦البائس في ذله " ) أي  نجيي  الذي " 



له ( .. اإل   ١٦: ٣٦من الضيق إلى رحب ال حصر فيه ) أي 

 ( .. ٥: ٣١) إش "نجييعفو في  الذي "

ل مسار  و   ح  نقذ من الخطر ، والتي ت  التي ت   الصرخةإنها 

 األحداث .. 

غلق الباب أمام اللعنات ، لتفتح الباب  التي ت   الصرخةإنها 

 ق البركات .. لتدف

 " ..  يارب نجني"   لقد صرخ بطرس وهو يغرق قائلا 

 ويالحنان الرب العجيب !! 

مد يسوع يده وأمسك به " )   ففي الحاليقول الكتاب " 

 ( ..  ٣١: ١٤مت

 " ، يالها من عبارة !! ففي الحال" 

عن الوقت   لحظة واحدةأيها الحبيب ، لن يتأخر الرب 

 نقاذك .. المناسب إل  

 ولم يمت بطرس 

، ثم بدا التعامل معه  لقد أنقذه الرب من خطر الموت غرقاا 

المختبئ في (  ١٥: ١٢] جذر [ المرارة ) عب أصللينقذه من 

 ( !! ٥: ٣١" )إش  نجييعفو في  قلبه .. ياله من إله "



 ذرجنجيه من اه من هذا الخطر ، وبدأ يتعامل معه لي  لقد نج  

ياقليل نظر ماذا قال له مباشرة بعد إنقاذه ، " هذا الخطر .. ا  

 ( ..  ١٥: ١٢لماذا شككت ؟ " ) مت اإليمان

، فلن ينقذك من   سطحيا   حباا  ب هللا لك ليس مطلقاا نعم ، ح  

الخطر ، ولن يشفيك من المرض دون أن يهتم بقلبك ، بشفائه 

 الخطر .. جذرمن 

.. من   جذوره!! إنه يقتلع الخطر من  عظم عمل الربأما 

 جذروه التي في القلب !! 

 ولم يغرق بطرس .. 

 .. المياهسار من جديد فوق 

 بل سار في مجد أعظم !! 

ا بعد أن صرخ فقد سار  ، أم  قبل أن يغرق كان يسير وحيداا 

 ويده في يد رب المجد ..  المياهفوق 

 واآلن أيها القارئ الحبيب .. 

 فادحة؟  هل ارتكبت في الماضي أخطاءا 

 وهي تجني اآلن ثمر ما فعلت؟ 



ثم  شككت في وعود هللا؟ هل خطأ داودرى هل ارتكبت ت  

الكذب   تصرفت لحماية نفسك مثل أوالد العالم ) مستخدماا 

 وااللتواء وما شابه ذلك ( ؟ 

 ت  ل  و  وح    انشغلت باألمواج؟ هل خطأ بطرسهل سقطت في 

 للخوف؟  عن الرب مستسلماا  عينيك بعيداا 

ا أي   كان الخطأ الذي ارتكبته أيها الحبيب ..  ا

 كانت نتائجه المرة ..أي اا 

وصرت على  اللحظة األخيرةن قد بلغت وحتى لو كنت اآل 

نجي نفسك .. نعم ، بكل يقين شفا حفرة الموت .. فبإمكانك أن ت  

 نجي نفسك !! بإمكانك أن ت  

 ( ..  ٥: ٣١" )إش  نجييعفو في  ثق أن إلهك " 

 النظر عن العيان ..  لّو  ح  هيا ، 

ّو ل  خيفك .. عينيك عن األمواج التي ت   ح 

اآلالم ، عن كل شئ يقول لك ليس هناك رجاء  لهما عن و   ح  

.. 

لهما  و    .. إلى فوقح 



صرخ عن احتياج .. كما  ا  صرخ إليه من األعماق .. ثم ا  

 صرخ بطرس .. إنه ينتظر هذه الصرخة 

 .. حبه الغافرهو يحبك ويريد أن يمتعك بحبه العجيب .. 

 ( .. ٥: ٢٣)تث  يحول اللعنة إلى بركةحبه الذي 

ا  كال  خرج من اآلكل أ  ي  حبه الذي  ( ومن الجافي حلوة  )طعاما

 (   ١٤: ١٤) قض 

 حبه الذي يصنع المعجزات .. 

لقد تمتع بهذا الحب داود ، وكذلك بطرس ، بعد أن أخطأ كل 

ا  به .. فاهلل ، إله داود    منهما .. وبإمكانك أن تتمتع أنت أيضا

.. بل حدود  ، وهو يحبك ، يحبك جداا  إلهك وبطرس هو أيضاا 

.. 

 هيا .. اصرخ إليه ..  

 نعم ، سيمد يده القوية إليك .. 

متاعبك .. وهو يتلهف   كلر د   ق  .. ي  ظروفك  كلإنه يعرف 

 لسماع صرخة إيمانك لكي يسدد احتياجك .. 

 سينقذك .. 



 هل تحتاج معجزة ؟ 

 ..  تإله المعجزات والمستحيالليست هناك أية مشكلة .. هو 

نظره كما هو ، قوته بتفكيرك .. ا   د  ح  ال تستصغر إلهك ، ال ت  

(  ٤: ١٣٦" )مز  الصانع العجائب العظام وحدهي القدرة " ل  ك  

.. 

نظر ل عينيك عن الظروف الصعبة التي تعبر بها .. ا  و   هيا ح  

 إلى إلهك القدير .. 

، الذي يستخدم هذه الظروف الصعبة لكي   احذر ابليس

 ذمر على إلهك .. يجعلك تت

ت عينيك على  ، قاوم الخوف ، قاوم التذمر .. ثب    قاوم إبليس

 إلهك .. 

 ك به ، بحبه ، بقوته .. س  م  ت  

،   ادعني في وقت الضيق"  د  ع  سيتدخل بقوته العجيبة فقد و  

 ( ..  ١٥: ٥٠" ) مز  أنقذك

 ل مسار األحداث .. و   ح  سي  

 غير األمور لتصير كلها لخيرك .. سي  



  سيعطيك أكثر..  ضك عما فقدتهّو  ع  سي  ولن يكتفي بإنقاذك ، 

بالغ األهمية ، سيتعامل مع  آخراا  .. وسيفعل أمراا  أكثر بكثير، 

 من جذور الخطر المتأصلة فيه ..  وسينقيهقلبك 

 يا له من إله !! 

 "  عاقبكل من اتكل عليه ال ي  " 

 (   ٢٢: ٣٤)مز                                             

 أيها القارئ .. 

 إن كنت في خطر .. 

 ..  إن كان لك احتياج ماس  

 ع الوقت ، هيا إلى إله المعجزات .. ي   ض  هيا ال ت  

 تأمل هذه المرأة 

 ..  بنزيف للدم مدة اثنتي عشرة سنةكانت مصابة 

ا  ، يقول الكتاب " وانفقت  ؟ لقد فقدت كل أموالها  وماذا أيضا

:  ٥" ) مر   لم تنتفع شيئاماعندها ] في العلج [ " ولكن "  كل

٢٦   ) 



 حال أردأ من أطباء كثيرين .. صارت إلى  لقد " تألمت كثيراا 

 (   ٢٦: ٥" ) مر 

ماذا ؟ هل بلغت هذه اللحظة الحرجة ؟ .. هل فقدت رجاؤها 

 مع فناء أموالها ؟ 

صيبت باليأس نتيجة األلم القاسي الذي عانت منه ماذا ؟ هل أ  

 طوال فترة علجها ؟ 

 ؟  ضدهاهل شعرت أن هللا 

هل تذمرت عليه ؟ أم شعرت أنها امرأة سيئة ال تستحق  

 الشفاء ؟

سنة ، تنفق من صحتها  أن تتخيل اثنتي عشرة  ك  ل  ربما ، ف  

إلى    ، وبل نتيجة بل تسير وجسدياا  ومن أموالها وهي تتألم نفسياا 

 األردأ ..

 ( .. ٢٧: ٥" ) مر  سمعت بيسوعلكن أخيرا " 

للمأسورين هذا الخبر السار ، أنه أتى لينادي  سمعتلقد 

( ، أنه يتحنن على الناس ويشفي   ١٨: ٤) لو باإلطالق

: ٦) مر فيش ( ، وأن كل من لمسه  ١٤: ١٤مرضاهم ) مت 

٥٦   ) 

" )  بالخبريمان ] هو [ ر أن " اإل  ك  ذ  ، ت   الخبرلقد آمنت بهذا 

 ( ..  ١٧: ١٠رو 



 وماذا فعلت ؟ 

 هل قالت في نفسها إنني أسوأ من أن آتي إلى الرب ؟ 

 شفى ؟ هل قالت : ربما ال تكون إرادة هللا أن أ  

 مثل هذا ؟  هل قالت شيئاا 

كل لقد سمعت الخبر ، لقد دخل هذا الخبر قلبها .. لقد  

 صدقته ..

حبطة  بدد كل شك ، وكل أفكار م  الذي ي   امتلكت اإليمانلقد 

.. 

 نظر ماذا قالت في نفسها ؟ ا  

 :   جيب الكتاب المقدس قائلا ي  

:  ٩فيت " ) متإن مسست ثوبه فقط ش   قالت في نفسها" 

٢١  .. ) 

 مام نفسها بما وثقت فيه بقلبها .. أ اعترفتلقد 

 ريد أن تمس ثوب الرب .. وشقت طريقها بين الزحام ، ت  

 ولم تسمح ألي شئ أن يعطل خطوات إيمانها .. 



ولم تسمح ألحد أن يقول لها ليس لك أن تطلبي حدوث  

 على من استطاعتك .. أ تطلبين أمراا  المعجزة ، أنت  

وثقت في قوة  .. الرب.. وثقت في وعد  الربوثقت في حب 

 ..  الرب.. وثقت في علج  الرب

بهج قلب هللا ،  ي ي  الذ يماناإل  كل الثقة ، وهذا هو  فيهوثقت 

.. يقول الكتاب المقدس " جاءت من ورائه  نالت الشفاءلهذا 

  ٤٤: ٨" ) لو  ففي الحال وقف نزف دمهاولمست هدب ثوبه ، 

.. ) 

لها وسط الجموع " يا ابنة   يمانها قائلا ولهذا شهد الرب إل  

 ( ..  ٣٤: ٥" ) مر  قد شفاك   يمانكإ

 أيها القارئ الحبيب .. 

بإمكانك أن تفعل مثلما فعلت هذه المرأة ، فالرب  أيضاا أنت 

" ) عب  واليوم وإلى األبد هو هو امسا  الذي شفاها بمعجزة " 

كما  اليوم( .. إنه بكل تأكيد مستعد أن يفعل المعجزات  ٨: ١٣

 ..  حقيقياا  كان يفعلها باألمس مع كل من يؤمن به إيماناا 

ا أيها الحبيب ، أي  لذي تتعرض له ،  كان نوع الخطر ا ا

"  نجييعفو في  له الذي " أنه اإل   .. ال تنس   تنجو منهفبإمكانك أن 

 ( .. ٥: ٣١) إش 

 رجاله بأن يرجموه .. م  حين ه   داودهيا تشدد به كما تشدد 



 وهو يغرق ..  بطرسما فعل لواصرخ " يارب نجني " مث

 .. نازفة الدميمان كما أتت تعال ، تعال إليه باإل  

 ٢٠:  ٣٨آمن مثلها بالخبر السار أن الرب لخلصك ) إش 

.. ) 

 أيها الحبيب .. 

ل نظرك عن األخطار المحيطة ، عن الظروف المؤلمة  و   ح  

 يمان ..ناقض اإل  ن كل شئ ي  ع.. عن األبواب المغلقة .. 

وهيا مثل داود وبطرس ونازفة الدم .. هيا بكل الكيان إلى  

 .. ال يوجد شئ غير مستطاع لديه ..الرب .. هيا إليه بكل الثقة 

 ر ك  ذ  وت  

لم من النبي إشعياء أنه عما فعله رجل هللا حزقيا حينما  ت ذ ك ر

 سيموت .. يقول الكتاب : 

" ) إش  لحائط وصلى إلى الربإلى احزقيا وجهه  ه  ج  و  ف  "

٢: ٣٨  .. ) 

وجهه إلى الحائط؟ .. آه؟ لم يعد حزقيا   ه  ج  وما معنى أنه و  

 ..  هللاسوى  أو أحداا   يرى شيئاا 

 لقد حول أذنيه عن سماع كلمات اإلشفاق .. 



ل و و    عينية عن النظر إلى الناس ..  ح 

ل و و   ذهنه عن التفكير في آالمه ، وفي أعراض المرض  ح 

 الذي أصابه .. 

له الذي ال .. اإل   فقط بإلههونظر إلى الحائط لينشغل فقط ، 

 ( ..  ٥: ٣١" ) إش  نجييعفو في  يعسر عليه أمر .. اإلله الذي " 

 آه هذا هو احتياجنا .. 

 أيها الحبيب .. 

 وجهك إلى الحائط ..  ه أنت أيضاا ج   هيا اآلن مع حزقيا ، و  

ل و    شفاق .. حباط أو اإل  ذنيك عن سماع كلمات اإل  أ   ح 

ل و    عينيك عن رؤية ظروفك الصعبة .. ح 

و    و تخيل كوارث أذهنك عن تأمل ماضيك المزعج  لح 

 مقبلة .. 

 ..  بوجهك إلى الحائطهيا ، 

ا  إلى الربهيا ، اتجه بكل كيانك  بهذا الخبر السار  ، مؤمنا

 ( ..  ٢٠: ٦٨" ) مز  إله خالصأنه " 



 سيمد لك يده القوية .. 

 سيصنع معك العجائب .. 

وسينقذك مثلما أنقذ من قبل داود وبطرس ونازفة الدم ..  

 ومثلما أنقذ حزقيا .. 

 مرة أخرى أقول لك : 

 ..  ه وجهك إلى الحائطّج  و  

 ثق في هللا ألجل معجزة اإلنقاذ .. 

 أبي السماوي .. 

 أشكرك باسم ابنك يسوع .. 

 خطاء وحماقات الماضي .. أألنه مهما كانت نتائج  

 له خالص " فأنت إلهي المحب ، " إ

 تنقذني من نتائج الخطأ .. 

 تقتلع مني جذور الخطأ .. 



عينني لذلك ال  أشكرك ألجل وعدك الذهبي " السيد الرب ي  

 أخجل "  

 ( ..  ٧: ٥٠) إش 

 سيدي .. 

 هل نجح العدو أن يقيدني ، أن يسبيني ؟ 

  سلب ،أشكرك ألن وعدك صادق " حتى سبي الجبار ي  

 ( ..  ٢٥: ٤٩ت " ) إش فل  وغنيمة العاتي ت  

 نعم ، سيهرب منى الحزن والتنهد ، 

 وابتهاج وفرح سيدركانني 

 ( .. ١١: ٥١) إش 

 سيدي .. 

 هل هي اللحظة األخيرة ؟ 

أشكرك ألنك إله هذه اللحظة ، كما أنك إله كل لحظات  

 الحياة .. 



ر  أشكرك ألن هذه اللحظة تكفيك لتنقذي .. لتنشلني .. ألسي

 ..  معك فوق األمواج منتصرا  

 ال ، لم يتأخر الوقت بعد بالنسبة لك .. 

 ستصنع المعجزة .. 

 صني من الخطر .. خلّ  ست  

ستنقذني مثلما أنقذ داود خروفه الصغير في اللحظة  

 الحرجة بعد أن انقض عليه األسد ووضعه بين فكيه .. 

 ال ، ال يعسر عليك شئ .. 

 سيدي .. 

كثيرة  ، أضعافا   د  ق  ض عما ف  ّو  ع  بل ت   أشكرك ألنك ال تنقذ فقط

.. 

 أشكرك ألجل وعدك .. 

 ( ..  ١٣: ٨.. فتكونون بركة " ) زك  [ أنقذكم] " أخلصكم 

 ، بقوتك لن أعود إلى الوراء 



غني إلى الدهر بمراحمك ) مز  سأخبر بكل صنائعك ، وسأ  

١: ٨٩،  ٢٨: ٧٣   ) 

 وبك سأكون بركة ألن هذا وعدك .. 

 . لك المجد .. إلى األبد .. آمين .. لك السجود .

  



 ذهب في قلبي ، وذهب عند قدميّ 

 

حدثنا عن إلهنا العجيب في محبته ، الذي  وهذه القصة ت  

  ل حصاد ماكم  حينما نلجأ إليه ، فل يدعنا ن   يعالج أخطاءنا

بسخاء عن كل ما  بتعويضناسارع زرعناه من أشواك ، بل ي  

 فقدناه .. 

يمان حين يتقد في داخلنا ،  لنا ما يفعله اإل  برز هذه القصة ت  

من الخطر ،  نقذفي  دوران عجلة األحداث  يعكس إتجاهكيف 

 ليصبح في إتجاه البركات المتزايدة ..  المسار لحوّ وي  

 ولم يتأخر الوقت بعد !!

التي تسبق مباشرة الدمار  اللحظة األخيرةفي  حتى لو كنت  

ا  كما هو إله كل  هذه اللحظةإله  الشامل ، فاهلل إلهك هو أيضا

مكنك أن تأتي إليه وتستند عليه بكل القلب ، لحظات الحياة .. ي  

وتثق في حبه وفي قوته ، وسيتغير في الحال إتجاه دوران 

 كان نوعه .. اا من الخطر أي   نقذوست  عجلة األحداث .. 

مملكة  عظم ملوك أ، واحد من  يهوشافاطوالقصة عن 

 ..  يهوذا

كانت تشغل الجزء الجنوبي من أرض كنعان  يهوذاومملكة  

، فلقد انقسم شعب هللا في العهد القديم بعد موت سليمان إلى  

 ..  مملكتين



مملكة سم اميت ب، وقد س   الجزء الجنوبيمملكة شغلت 

 ورشليم مدينة الهيكل عاصمة لها .. ، واحتفظت بأ   يهوذا

، وقد   لمملكة إسرائيسم ارفت ب، وقد ع   الشمالمملكة في 

 عاصمة لها ..  السامرةاتخذت من 

إن معرفة هذا التقسيم ، وهذه المعلومات التاريخية المبسطة  

ها وأنت تقرأ هذه الصفحات  ر، ومن المهم أن تتذك هام جداا 

 تختلط عليك األحداث ..  حتى ال 

 أبي السماوي .. 

 ليرافقني روحك القدوس 

  ن يهوشافاطع كتابك ليرافقني اآلن ، وأنا اتأمل في كلمات 

.. 

 لتكن هذه الكلمات لتعليمي، 

 .. (  ٤: ١٥رو ولتعزيتي )

 ولتكن إلنارة ذهني ولبهجة قلبي 

 (١١١،  ١٣٠:  ١١٩)مز

 ولتعطها أن تشجعني قوة في نفسي 



 ( ٣:  ١٣٨)مز

تنميني في النعمة ، وفي معرفة   ة فعالة ،لتكن كلمات حيّ 

 (  ١٨: ٣بط ٢ابنك ربي ومخلصي يسوع )

 يهوشافاط 

القلئل الذين    [ المملكة الجنوبية]  هو واحد من ملوك يهوذا 

 أعطوا حياتهم للرب ..

وشعبه للخطر ، صلى   ض هور  ع  هو الملك الذي عندما ت  

ا  ، ونحن ال نعلم ماذ يمان الشهيرة " ليس فينا قوةصلة اإل  

 (  ١٢: ٢٠أي ٢" ) نحوك أعيننانعمل ، ولكن 

ا  التسبيحوهو الملك الذي سحق أعدائه بقوة  لنا   ، مقدما

ا  ل العدو ، وكيف  عط  للتسبيح وسط الخطر ، كيف ي   نموذجا

( ،  ٢٣، ٢٢: ٢٠أي ٢يصيب قواته باالرتباك والتخبط )

 وكيف يأتي باالنتصار الحاسم .. 

 

قوي الذي  لكننا لن نتحدث في هذا الفصل عن يهوشافاط ال

يمان ويسبح تسابيح الغلبة ، بل سندرس قصته يصلي صلة اإل  

 يمانه .. أن يستنزف قوته ويضعف إ   عندما سمح للعدو

 س المستفادة؟ وماهي الدر



 يماناإل  فقدان وماذا نفعل حينما نجد أنفسنا بل حماية بسبب 

 ؟

وكيف يتعامل أبونا المحب معنا في وقت الضعف والخطر ، 

 الذي يعطينا به النجاة؟  يماناإل  يحملنا ليعيد لنا 

 

أنها قصة مليئة باالحداث ، يقدمها الوحي لنا لنتعلم منها ،  

 ذا نتائج حقيقية ..  اا حتى يستمر إيماننا قوي 

وألن االحداث كثيرة والدروس متنوعة ، صار من األفضل  

 أن نتناول القصة في أجزاء: 

 

 ولى. النهضة األ  

 فخ الشركة.

 انحدار مرير.

 العجز. 

 . نقاذ .. بالنعمة والحقإله اإل  



 

  



 

 ولىالنهضة األ   -١

 

لكه  يخبرنا الكتاب المقدس أن يهوشافاط ملك يهوذا بدأ م  

متقدة حقيقية للرب .. لقد تشجع وبغيره شديد ،  بحماس روحي

( ونجح في أن  ٦: ١٧أي ٢رق الرب" ) في ط   ى قلبه  " وتقو  

ته كل ما له علقة بعبادة األوثان ، كزيل من جميع مدن مملي  

 ٦:  ١٧ي أ٢" ) والسواري المرتفعات   ع  ز  ن  يقول الوحي إنه " 

.. ) 

هذا درس لك إن كنت تشكو من الملل .. إن   أيها القارئ ،

كانت حياتك الروحية قد صارت رتيبة وجافة وليس من شئ 

نعشها .. إن كنت تشعر أن السماء قد ابتعدت عنك  جديد ي  

 بمليين ، مليين الكيلو مترات .. 

 ..  يهوشافاطأنت تحتاج أن تفعل مثلما فعل 

ا أيها القارئ ، هل ت   ي حياتك ، هل أن تحدث نهضة ف ريد حقا

مللت الجفاف ، أتشتهي أن تكون حياتك كما وعدك هللا في كتابه  

إلى  ( ، و " من مجد   ٧: ٨٤" ) مز إلى قوة   ، متقدمة " من قوة  

 ( . ١٨: ٣كو٢" )  مجد  

 ..   بسرعة وحزم ، افعل ما فعله يهوشافاطهيا ، 



.. هيا انزع  من بيتك،  من قلبك.. انزع  انزع بال ترددهيا ، 

 كل ما له علقة بالخطية ..  حياتكمن 

شركتك  كل ما يعوقحرارة الروح ..  كل ما يطفئهيا انزع 

(  ٣:  ٤إر  " ) األشواك  مع هللا .. هللا يقول لنا " ال تزرعوا في 

. 

 ربي يسوع .. 

 ،خاصا   ا  شكرك ألنك أحببتني حبّ أ

 عني،  ديال  ب  ت  شكرك ألنك م  أ

 طهرني .. شكرك ألجل دمك الثمين الذي ي  أ

 اآلن   جل روحك القدس الذي يعمل في  أومن 

 ربي يسوع .. 

 بقوة روحك كي أطرح    اعمل في  

 اآلن كل ثقل يعوق سيري معك .. 

 بقوة روحك كي اقتلع من في   اعمل 

 لقيها في قلبي حياتي كل شوك يخنق كلمتك التي ت  



 . شهوتي أن أكون لك بجملتي .. آه .

 أن تكون أنت محبتي االولى  

 وانشغالي األول .. 

 هيمن على عواطفي .. الملك الذي ي   أن تكون دائما  

 الذي يمتلك كل أموري .. 

 ربي يسوع .. 

 ثق في حبك .. أنني ا

 ثق في عمل روحك الناري الذي أ

 يحرق األشواك .. 

 يني آلتي بثمر أكثر .. نقّ أثق أنك ت  

 لن أظل كما أنا .. 

 نعم لن أظل كما أنا .. 

 ألنك تحبني بال حدود .. 



 ..  إلى مجد   سأسير برفقتك من مجد  

   الخطوة األولى

أن تفعل مثلما فعل يهوشافاط .. أن تتقوى في الرب ، وبقوة  

 ة معه .. عطل شركتك الحي الرب تنزع من حياتك كل ما ي  

 الثانية الخطوة 

قية الحاسمة ألرض مملكته ، بل نلم يكتف يهوشافاط بهذه الت

مة هللا في كل أرجائها .. يشهد الوحي لما  لأسرع إلى نشر ك

 فعله فيقول لنا: 

أن  [ رؤساء المدن] أي  ه  ؤسائ  إلى ر   [ يهوشافاط] " أرسل 

وا في يهوذا  م  موا في مدن يهوذا ، ومعهم اللويون .. فعل  ل   ع  ي  

يهوذا ،   دن  الرب ، وجالوا في جميع م   سفر شريعةهم ومع

 "  وا الشعب  م  وعل  

 (. ٩ – ٧: ١٧أي ٢)

 شتعلا ، لن تكون م   حياتكأيها الحبيب ، لن تحدث نهضة في 

ة كنيسة إن لم رى نهضة حقيقية في أي بالروح القدس ، كما لن ت  

 ..  انشغال حقيقي بالكلمةيكن هناك 

بالكلمة ..   ّل  ص  الكلمة ..  ادرسالكلمة ..  احفظالكلمة ..  اقرأ

 كما كنت من قبل ..  الكلمة ، ولن تظل أبداا  شع  

 الذهن بالحق ..  تجددالكلمة روح وحياة ، 



 القلب بالحب ..  تشعلالكلمة نار 

يمان ، وبدون إيمان لن تلمس  لك باإل   تأتيوالكلمة هي التي 

 يد هللا القوية كل يوم .. 

قدس وبإصرار أن تكون لكه بحماس م  فاط م  لقد بدأ يهوشا

عطلت ، هذه هناك نهضة روحية تعم كل مملكته .. لقد نزع الم  

 الكلمة ، هذه هي الخطوة الثانية .. ونشرهي الخطوة األولى ، 

آه ، متى نمتلئ مثله بحماس للحق؟ متى نقف بحزم أمام  

  بين أمور هللا ]الخطية ، متى نكف عن العرج بين الفرقتين 

ر حرارة فت   .. متى ننزع بل تردد كل ما ي   [وأمور العالم اآلثم  

 الروح؟!! 

، ننتهز كل  الكتاب المقدس هو شغلنا الشاغلومتى يصير 

سفر هذه  حفرصة متاحة لكي نقرأ فيه كما أوصانا هللا " ال يبر

 ( .. ٨: ١" ) يش  وليال   نهاراالشريعة من فمك ، بل تلهج فيه 

: ٦كو ٢وقت مقبول " ) اآلن.. " هوذا  اآلنبإمكاننا أن نبدأ 

، وسيعمل فيك الروح بكل قوة  اآلن( ، نعم بإمكانك أن تبدأ  ٢

 أمرا  ريد أن يصنع معك ، الرب ي   أن تقوم اآلن.. إنها دعوة 

 ..  جديدا  

كل نفس ال تزال في حياة الفتور وعدم  اآلنالرب يخاطب 

 ن تستيقظ .. ثمار، الرب يدعوها أاإل  

 استيقظي استيقظي ، " 



 جمالك   ثياب   البسي..  ك  عز   البسي

 من التراب ،  انتفضي

 "  نقك  ط ع  ب  ي من ر  ومي .. انحل   ق  

 ( .. ٢، ١: ٥٢)إش 

 عيد على مسامعنا ذات الدعوة : وها هو الرسول بولس ي  

،    الظلمة   أعمال   فلنخلع،  النهار   وتقارب   " قد تناهي الليل  

 النور ..  أسلحة   ونلبس

 ،    أيها النائم   استيقظ

 "  المسيحضئ لك من األموات ، في   موق  

 ( ١٤: ٥، أف  ١٢: ١٣) رو 

 أيها القارئ الحبيب .. 

 مثل يهوشافاط ..  ملكا  السماء تريدك 

في هذه الحياة بالواحد يسوع المسيح  تملكالسماء تريدك أن 

 ( ..  ١٧: ٥) رو 



يسير في موكب النصرة ، يدوس العدو بقدميه ،   ، ا  ملكّ 

 ..  علن بحياته حب الرب وقوته .. وصلبه وقيامتهي  

ألجل جذب النفوس    تمتلئ بقوة الروحالسماء تريدك أن 

 البعيدة التي تشتاق هي إليها .. 

 هيا اآلن ، ارفع قلبك بصلة صادقة مثل هذه .. 

 

 أيها القدير .. 

 استخدمني بقوة كما استخدمت من قبل يهوشافاط .. 

 استخدمني بقوة ال تضعف ،  

 بل تزيد ، تزيد في كل يوم .. 

 لعمل مجيد ، غير عادي .. 

 إلعالن مجدك .. 

 إلظهار قوتك .. 

 وإلمتداد ملكوتك .. 



 فرح قلبك .. لعمل مجيد .. ي  

 وستبدأ المعارك 

حينما تعطيه حياتك   ، بال شروطحينما تعطي حياتك للرب 

ال ..  شئ أنك الدرك .. حينما تعطيه حياتك وأنت ت   بجملتها

 عظيما   عمال  .. فإن  كل شئ..  كل شئفي ذاتك ، وإنه هو  شئ

في حياتك ، ثم تمتد بعد   سيبدأ فيك .. وستحدث النهضة أوالا 

 ..  ذلك إلى حياة الكثيرين

اقله ، وكيف يهدأ وهو يرى حصونه ومع ولن يهدأ إبليس

 تنهار بسبب التغيير الذي حدث في حياتك .. 

 سلب منه .. إذا رأى غنائمه الثمينة ت   إبليس ال يهدأ أبداا 

( ، سيشن الحرب عليك ،   ٢: ٨نتقم " ) مز إنه " عدو وم  

 نتقام .. وسيأتي إليك بغية اإل 

 هل تخاف ؟

ا  ال تخفال ،   ..  منه مطلقا

مكانك أن تحتقره وأن تسخر  بكثير ، بإ   أقوى..  أقوىأنت 

أن تدوس عليه بقدميك )  سلطانا  منه وأن تستهزئ به .. إن لك 

 ( ..  ١٩: ١٠لو 



تأمل معي هذه الكلمات التي وجهها هللا ذات يوم إلى واحد  

 من جنود إبليس األقوياء ، تأمل ماذا قال له .. 

 " احتقرتك ،

 ابنة صهيون ..  استهزأت بك العذراء  

 ..  ذني  قد صعدا إلى أ   ، وعجرفتك   علي    هيجانك  

 ،  أضع خزامتي في أنفك  

 "  وشكيمتي في شفتيك  

 ( ..  ٢٩، ٢٢: ٣٧) إش 

بالذات في هذا الحديث ألنها في العهد   العذراءلقد اختار هللا 

شخص في الشعب ، ليس لها   أضعفالقديم كانت ترمز إلى 

قدرة على خوض المعارك .. إن أضعف شخص في شعب هللا 

 طيع أن يحتقر ويستهزئ بالعدو .. يست

، كيف ازدرى بجليات   ال يزال بعد صغيراا  وهو داودانظر 

  يحبسك الرب في يدي؟! تأمله وهو يقول له : " هذا اليوم 

( .. لقد ازدرى به ألنه لم يتقدم إلى  ٤٦: ١٧صم ١فأقتلك " ) 

  سم رب الجنود " أنت تأتي إلى  امواجهته بقوته الذاتية بل ب

"   رب الجنود سماببسيف وبرمح وبترس .. وأنا آتي إليك 

 ( .. ٤٥: ١٧صم ١)



للرب   قوة التسبيح، وعرف  قوة اسم الربلقد عرف داود 

أن يغلب شخص في الشعب يقدر  أصغربه ، وتأكد أن  والفرح

إبليس بهذه األسلحة الروحية ، لقد قال في المزمور " من أفواه 

" ) مز  لتسكيت عدو ومنتقم..  ع أسست حمداا ض  األطفال والر  

ض ع ( .. فاألطفال  ٢: ٨ سكتوا يمان لهم القدرة أن ي  في اإل  والر 

 إبليس .. 

في " أمام العدو .. أنت  ال تستصغر ذاتكأيها الحبيب ، 

هيكل للروح القدس ( أقوى بكثير ، أنت  ٦: ٢)أف  " المسيح

 الظلمة .. ىصمت قو.. إن تسبيحك ي   ، أنت لك مجد أوالد هللا

 للرب ..  خاضعا   ش  ع  

راسخين في   قاوموهإبليس كما يدعونا الوحي "  قاوم

.. " قاوموا إبليس فيهرب منكم " )يع  ( ٩: ٥بط ١يمان " )اإل  

٧: ٤ .. ) 

..   أن تدوس عليه سلطانا  إبليس بإيمان راسخ أن لك  قاوم

ا  قاومه باسم الرب يسوع  من أمامك .. ، وسيهرب حتما

وصف لنا القديس أثناسيوس الرسولي كيف واجه القديس  

 انطونيوس الشيطان في معاركه األولى معه فقال : 

بكل ذ شكر هللا توجه إلى الشيطان وقال له " أما أنطونيوس إ 

ظلم القلب .. أنت ضعيف مثل .. أنت م   شجاعة أنت حقير جدا  

 .. (21)طفل ، لذا فلن أجزع منك "



ا  كيف كان أنبا   وأضاف لنا القديس أثناسيوس شارحا

فروى لنا أنه عندما كان  ، لشيطانايحتقر جنود انطونيوس 

ة ذ  تخ  ظهرت له األرواح الشريرة م   عمره خمسة وثلثين عاماا 

شكل الوحوش والزحافات السامة ، فإذ رأها هكذا توجه إليها 

 باستهزاء ..  قائلا 

واحد   ة قوة فيكم لكان يكفي ان يأتي إلى  " لو كانت لكم أي 

لون أن  فأنتم تحاو الرب جعلكم ضعفاءمنكم ، ولكن ألن 

،   على ضعفكم هذا دليال  ترهبوني بكثرة العدد ، ولكن أليس 

 إنكم تتخذون صور البهائم !!" 

 ثم قال بجرأة : 

تتأخروا عن الهجوم   م  ل  عطيتم قوة ف  " لو كنتم قادرون وقد أ  

يمان إل  ا.. وإن لم تكونوا قادرين فلماذا تزعجوني بل فائدة .. ف

 ..( 22)بربنا هو ختم وسور لحمايتنا " 

م تلميذه أن يسخروا من ل   ع  ي   كان األنبا انطونيوس دائما  

 إبليس ، ذات مرة قال لهم :  

..    نهزأ به" لقد أوثق الرب الشيطان مثل عصفور لكي 

هو ورفقاؤه األرواح الشريرة كحيات وعقارب  ع  ض  وقد و  

 .. (23)"  ندوسها تحت أقدامنا

يعظم انتصارك ..  حك بالمسينأأيها الحبيب .. ضع في قلبك 

ا العدو م   ال تخش   عطيت السلطان أن تدوسه تحت أ  ، لقد  طلقا

 ..  قدميك



 

 وحارب إبليس يهوشافاط 

 ..  ذات يوم أتى إليه بطريقة ماكرة جداا 

خيفك بصوته لي   ائرزال األسدصورة  تخذاا حاربك إبليس م  قد ي  

ا المرتفع الهائج ، ال تخف م   من ضجيجه .. تذكر أن الرب  طلقا

 لحسابكفي الجلجثة ، وأنه انتصر عليه  انتصر عليهيسوع قد 

 .. محمي بدم الرب أنت .. قل له لن تقدر أن تفعل لي شئ ألني 

تخذاا حاربك إبليس قد ي   حاربك  صورة األسد ، كما قد ي  م 

 صورة الحية الماكرة ..الخديعة .. قد يأتي إليك في  مستخدماا 

ا  إذا أتى من  إليك في صورة أسد زائر ، ال تخف مطلقا

 ضجيجه .. 

  مطلقاا  ة ماكرة ، فل تخف ايضاا وإذا أتى إليك في صورة حي 

 من فخاخه ..

، أنت لك   لست وحيداال تخف من خداع العدو .. أنت 

( ،  ٢: ١١الروح القدس " روح الحكمة والفهم " ) إش 

 ..   المختبئةفخاخ إبليس سيكشف لك الروح كل 

بإصرارك على عدم طاعتك له  .. قل له   ال تطفئ الروح

 ن أخضع لك .. أساعدني 



بعدم وقوفك ضد خطية معينة .. قل له أيدني  ال تحزن الروح

 بقوتك لكي أنتصر ..

في رفضك للظلمة ،   ، كن هكذا في شركة مع الروح

والروح الذي يفحص كل شئ ، سيحميك من كل خداع .. 

 وستدوس الفخاخ بقدميك .. 



 فخ الشركة  - ٢

 

 فخ خطير 

لنا الوحي ما فعله إبليس مع يهوشافاط في األصحاح   رديس

الثامن عشر من سفر أخبار األيام الثاني ، ويبدأ لنا الحديث بهذه 

 ذا األصحاح .. هم هف   مفتاحاآلية التي نعتبرها 

 تقول اآلية: 

"   بآوصاهر أخ " وكان ليهوشافاط غنى وكرامة بكثرة  

 ..(  ١: ١٨أي ٢)

تأمل ، لقد نجح إبليس في أن يجعل يهوشافاط ملك يهوذا ،  

الشرير ملك المملكة   بآأخ صاهري  الملك الذي يحب هللا ، 

ب آ الشمالية )إسرائيل( ، والذي قال عنه الوحي " ولم يكن كأخ

(  ٢٥: ٢١مل ١الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب " ) 

.. 

  ةالبن يهورام زوجاا  هبنالقد رضي يهوشافاط أن يصير 

من    جداا  ب ، ويالخطورة ذلك !! الكتاب المقدس يحذر كثيراا آأخ

 ثم ..عالم اإل   مع خطورة الشركة

لقد نجح إبليس في أن يدفع يهوشافاط إلى هذا الفخ الخطير 

 .. الشركة مع العالم ..  جداا 



يقول لنا الوحي "  تأمل معي احدى نتائج هذا الزواج ،  

في طريق ملوك إسرائيل   [يهورام بن يهوشافاط   ]وسار 

"  ألن بنت أخاب كانت له امرأةب آخأ كما فعل بيت  [األشرار ]

 ( .. ٦: ٢١أي ٢) 

..   زوجتهن سبب سير يهورام في طريق اإلثم هو إتأمل ، 

 أه ما اخطر نتائج الشركة مع العالم .. 

لكن كيف رضى يهوشافاط وهو رجل من رجال هللا أن  

ة الماكرة الشرير ؟ .. كيف نجحت الحي   أخآبالبنة  ج ابنه و   ز  ي  

 سقطه في هذا الفخ ؟أن ت  

جابه .. الكتاب هو مدرسة  بل إ   لمقدسالكتاب الم يتركنا 

 منا أثمن الدروس ..ل   ع  الروح القدس العظيمة التي ت  

 د إلى قراءة اآلية التي بدأ بها الوحي هذه القصة ع  لن 

" )  أخآب، وصاهر  غنى وكرامة بكثرة" وكان ليهوشافاط 

 ( .. ١: ١٨أي ٢

تأمل ، الوحي يسبق الحديث عن هذه المصاهرة بقوله  

" .. ال شك أن  غنى وكرامة بكثرةشرة " وكان ليهوشافاط مبا

ال ضرورة من معرفته  شيئاا  لهذا مغزى ، فالكتاب ال يذكر أبداا 

.. 

ن السبب في إقدام يهوشافاط  شير إلى أ  فهل أراد الكتاب أن ي  

 ؟ غنى وكرامة بكثرةعلى هذه المصاهرة هو أنه كان له 



قبل كلمة " صاهر" يؤكد هذا ، كما  الواوإن وجود حرف 

أن دراسة التركيب اللغوي لهذه الجملة في أصلها العبري  

 .. (24)نطباع عطي ذات اإل  ي  

لقد قاد الغنى والكرامة الكثيرة يهوشافاط إلى هذه المصاهرة 

.. لكن انتبه ، ليس معنى هذا أن الغنى   أخآبالخطيرة مع 

 هذه الشركة .. والكرامة الكثيرة هما المسئوالن عن

وكانت لهم كرامة  كانوا اغنياء جداا  إبراهيم وإسحق ودانيال

عظيمة ، وبولس الرسول قال عنه سفر األعمال أن أهل جزيرة 

( ، ومع هذا   ١٠: ٢٨" ) أع  إكرامات كثيرةمليطة أكرموه " 

 فلم يرتكب أحدهم الخطأ .. لم يدخلوا في شركة مع العالم .. 

 

 ..  المال

ليس العيب في المال بل في اإلنسان الذي يترك المال يقوده  

 من أن يقود هو المال .. .. بدالا 

حسن  عطيه لن  الجيدة ، ي   عطايا هللاهو إحدى  المال أصلا 

 استخدامه في الخير .. 

ال ليستخدمنا  .. لنستخدمه   لنستخدمهعطينا المال إنه ي  

في إتمام  لخيرنا ولخير غيرنا ، ولنستخدمه في المساهمة 

 ظمى على األرض ..الع   مقاصد هللا



هللا ليس ضد امتلكك لألموال ، لكنه بكل تأكيد ضد امتلك  

 وسيطرتها على حياتك ..  األموال لك

ل كثيرة أو كرامة  أن تكون ذا اموا  نعم ، ليس الخطأ ابداا 

 كثيرة ..

ا  ستعبدت  الخطأ أن تترك نفسك   لألموال أو للكرامة ..  تدريجيا

، ومن   سيدإلى  عبدالخطأ القاتل أن تترك المال يتحول من 

وسيلة إلى صنم يملك على القلب .. من شئ تستخدمه وأنت  

خاضع لقيادة هللا إلى إله آخر يستعبدك ويهيمن على فكرك ، 

 والقلق والخوف .. سل الهم  دك بسلقي وي  

أن المال في ذاته ليس   فمعالخطأ القاتل أن تحب المال .. 

خطية لكن محبته كما يقول الرسول بولس هي أصل لكل جميع 

 ( .. ١٠: ٦تي ١الشرور ) 

.. لكن باستطاعتك   ال ، ال  يمكنك أن تحب هللا والمال معاا 

عن النسوة اللواتي  أن تخدم هللا من أموالك .. يخبرنا إنجيل لوقا

 ( .. ٣: ٨) لو "  من أموالهنيخدمن الرب "  ن  ك  

ستطاعتك أن تخدم الرب من أموالك .. وفي كل مرة انعم ، ب

 ستخدمه منها سيزيدها لك .. اسمع معي ما قاله بكل وضوح :

 أو اخوة أو ... أو حقوالا  " الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاا 

مئة ضعف اآلن في هذا  ألجلي وألجل اإلنجيل إال ويأخذ 

 ( ..  ٣٠، ٢٩: ١٠ر  " ) م وحقوال  ..  الزمان بيوتا  



من   مور الملكوت ، وأحياناا هللا يريدك أن تقدم من أموالك أل  

ألن المال ال   حأعوازك متى كانت هناك ضرورة .. أن تقدم بفر

م بل  د   ق  ن ت  يسيطر على قلبك بل أنت الذي تسيطر عليه .. وأ

 .. مئة ضعفمما أنفقته  خوف ألنك تثق  أنه سيعطيك بدالا 

آه ، لو فهم هذه الحقيقة الشاب الغني الذي دعاه الرب أن 

 ممتلكاته وينفق أموالها على الفقراء ..  كليبيع 

 ىآه لو فهم هذه الحقيقة وآمن بها ، لما ترك الرب ومض

أن له في هذا  ق  ث  و  و   بفرح ، ه( بل ألطاع ٢١: ١٠) مر  حزيناا 

 ..  مئة ضعفالزمان 

أيها الحبيب ، جيد أن تستخدم المال لتسديد احتياجاتك  

 المتعددة وللمشاركة في تسديد احتياجات غير القادرين .. 

ا   .. لخدمة هللاأن تستخدم المال  وجيد أيضا

ل هذا المال إلى سيد يهيمن و  ح  ت  أن ي   خطر جدا  ..  خطرلكن 

 خالف وصايا هللا ..مور معينة ت  رغمك على أ  عليك وي  

متلكك للكثير من األموال أو تكريم  اعطيك وخطر أن ي  

حساس بالتباهي ، والتعالي على  من اإل   الناس لك ، نوعاا 

 اآلخرين ..

 your م ذاتك "خ   ض  خطر أن تترك األموال أو الكرامة ت  

self   أحبك الذي  للربمن أن تحيا  بدالا  لنفسك"  فتعيش

 ..  ومات ألجلك



عشت لنفسك بدال من أن تحيا للرب الذي   نإ  لن تحيا سعيداا 

 احبك ومات ألجلك .. 

من  بفيضلن تحيا سعيدا إن عشت لنفسك ، لكنك ستتمتع 

 .. للربالسعادة وبنهر ال يتوقف من السلم إن أعطيت حياتك 

ا  أن تقودك األموال أو الكرامة التي يقدمها لك   خطر أيضا

مور المظهرية الناس إلى مسايرة العالم في الزينة الخارجية واأل  

.. 

 احذر 

.. أو أن   هدفكفخرك أو مجدك أو احذر أن يكون المال هو 

 يكون هو سر إحساسك بالرفعة والعلو .. 

هو فخر ومجد وهدف وسر رفعة المؤمن ،   الربر أن ك  تذ  

كو ١" )  بالربيقول لنا الرسول بولس " من افتخر فليفتخر 

فهذا قد حسبته   ربحا  ( .. ويقول عن نفسه " ما كان لي  ٣١: ١١

ا  كل شئ، بل إني أحسب  خسارةمن أجل المسيح   خسارة أيضا

( ..  ٨، ٧: ٣يسوع ربي " ) في فضل معرفة المسيحمن أجل 

نت يارب فترس ما أ  له " أ   رتل للرب قائلا ر داود الذي كان ي  ك  ذ  ت  

 ( ..  ٣: ٣" ) مز رأسي  مجدي ورافع  لي .. 

على المال أو  أن تكون مستنداا  أيها الحبيب احذر أيضاا 

ا  كمصدر لألمان أو للحمايةالمقتنيات  إلى واحد  ، الحاجة دائما

حقيقي والراحة  يعطي األمان الالذي  الوحيد.. إلى الرب يسوع 



ر دائما أن الحاجة هي إلى ك  .. تذ   دةالحقيقية والحماية المؤكّ 

 واحد .. 

 أيها الحبيب .. 

..  حبك األول.. ليكن له  انشغل بأمور الرب..  انشغل بالرب

اسمح له أن يعمل بروحه الناري في داخلك ولن يقدر مال أو 

 كرامة أن تؤذيك .. 

ا  تذ ك ر و ما أ.. القلب للرب ،  ليس القلب أن مكان المال دائما

( ، ال يسود هو عليك  ٣٥: ٤) أع  عند األقدامالمال فموضعه 

 الذي تسود عليه ..  أنتبل 

 وماذا عن يهوشافاط ؟ 

من المال  دخل كلا ، لقد نجح العدو في أن ي   لم يكن حذراا 

 ها له الناس إلى قلبه .. م  د  والكرامة التي ق  

 !! عند قدميهمورا والكرامة أ  ولم تعد األموال 

  وئهما متناسياا ضواآسفاه ، لقد صار يقيس األمور في 

 مور الروح ..مور األهم واألعظم .. أ  األ  

 ؟ ر  ك  وكيف ف  



، فهل توجد فتاة تصلح زوجة البنه .. ال  إنه ملك غنى جداا 

 أخآبلن تناسبه سوى ابنة لملك آخر .. ال لن تناسبه سوى ابنة 

الها من مصاهرة بين ملكين .. كم سيكون زواج ، ي .. ياله من

ا  ، سيتحدث عنه الناس ، ستصل أخباره أقصى  االحتفال رائعا

 األرض .. 

وأنساه هذا التفكير ، وهذه العبودية لبريق العالميات ، من  

هو هذا الملك اآلخر الذي سيصاهره ؟ وما هو موقف إلهه منه 

 ؟

هد إيليا النبي ،  الملك الشرير الذي اضط  أخآبنسى أنه  

ا د   ق  وقرر يهوشافاط أن ي   عن  متغاضياا  أخآب ةالبن م ابنه زوجا

 خطورة هذه الشركة ..

 

 أمر يدعو للدهشة 

إلى بداية األصحاح السابع عشر من سفر أخبار   ت  د  إذا ع  

كم  األيام الثاني ، وقرأت معي ما قاله الوحي عن بداية ح  

خزي ل الم  ، فبكل تأكيد ستشاركني دهشتي لهذا التحو   يهوشافاط

 الذي حدث لهذا الملك .. 

 ولى من هذا األصحاح نقرأ : ففي اآلية األ  



  [على مملكة يهوذا، المملكة الجنوبية  ]يهوشافاط  ك  ل  " وم  

"  [   أخآبالمملكة الشمالية التي يحكمها  ] إسرائيلد على وتشد  

.. 

 ة: ثم نقرأ في اآلية الرابع

ال   [أي وصايا الرب ]   في وصاياه   [يهوشافاط  ] " وسار 

 "..  [ أخآبمملكة ]  حسب أعمال إسرائيل

ا لقد بدأ يهوشافاط ح   من   في الروح ، كان حذراا  كمه قويا

شعب مملكة إسرائيل ، ال يحيا مثلهم وال يسمح لهم أن يؤثروا 

 خرى على مملكته .. بطريقة أو بأ  

كذا وفقد تشدده األول ، ورضي أن  ه ر  ي غ فماذا حدث حتى ت  

 .. أخآبصاهر ي  

 ؟   أخآبع في ج   ش  ر م  هل حدث تغي  

 ؟  أخآبإيجابي في الحياة الروحية لشعب  تغي ر هل حدث 

وشعبه ال يزالوا يسيرون في الظلمة   أخآبان كل ، لقد ك

 عن هللا .. بعيداا 

واأسفاه ، إنه المال .. إنها الكرامة التي كان الناس يقدمونها  

 بريقله .. إنه المال والكرامة حتى ينجذب إليهما القلب .. إنه 

  االنبهارالعالم الزائف حين يتسلط على وجدان النفس .. إنه 



يجعل حياة اإلنسان سطحية خالية من بالمظاهر الشكلية حين 

 العمق .. 

ر ك   ف  ر من طريق تفكير المؤمن وتجعله ي  ي   غ مور ت  هذه األ  

ر مثلما   أهل العالم .. ي ف ك  

حرارة حبه األول للرب ، ومع  تدريجيا  تسلبه األ مور هذه 

 ولى وإحساسه بمخافة الرب ..الوقت تحرمه من أمانته األ  

زوج ابنه نظر لقد جعلت هذه األمور يهوشافاط يرضي أن ي  أ  

 ..  أخآبهذا الملك الشرير  ةالبن

وآسفاه .. وآسفاه ، أليس هذا ما يحدث اآلن مع بعض 

المؤمنين األغنياء الذين كانت لهم في الماضي حياة رائعة مع  

( ..   ٣: ٣هللا .. آه لقد بدأوا بالروح وأكملوا بالجسد ) غل 

الكثير مما  فأنستهمقلوبهم ، أن تؤثر على  موالسمحوا لأل 

من  كبركةلسعادتهم  من أن تكون سبباا  تقوله كلمة هللا .. وبدالا 

هذا   لمسايرة أغنياء، دفعتهم  مصدر للعنةهللا تحولت إلى 

ق ر  في زينتهم الباهظة الثمن ، وفي ط   ومحاكاتهمالعالم اآلثم 

تسليتهم الماجنة ، وفي مظاهر احتفاالتهم التي تموج بمجالس 

فيما ال يفيد من أجل  قهم لألموال الكثيرةاإنفالمستهزئين .. وفي 

بغض النظر عن ضرورته   التباهي بامتلك ما هو أعلى سعراا 

 أو جودته .. 

فقد يدفع امتلك الكثير من المال   - خطر وهذا هو األ  –ثم 

من روح هللا ..   زيجات غير مقادةإلى  من المؤمنين بعضاا 



تطلبات الشهرة الواسعة ولكن  جتماعي وم  زيجات لها البريق اإل  

 .. الحقيقيةة الروحية  كلألسف ليس لها ركائز الشر

إنه من الخطر  ..  نذارجرس اإل  أيها الحبيب ، دعني أدق لك 

أن يقوم زواج بين طرفين أحدهما مؤمن له حياة حقيقية مع  

 خر تخلو حياته من ثمر اإليمان الحي .. الرب واآل 

كلمة هللا ال تسمح للمؤمنين الحقيقين بأن يتزوجوا إال بالذين  

 ( .. ٣٩: ٧كو ١" )  في الرب"  هم حقاا 

 

 كلمات قاطعة 

ا   معي هذه الكلمات القاطعة التي يقولها الرسول لنا  تأمل أيضا

.. 

 خلطة  ة نه أي غير المؤمنين ، أل   مع" ال تكونوا تحت نير 

للمسيح  اتفاق، وأي  للنور مع الظلمة   شركة أي ة ثم وللبر واإل  

للمؤمن مع غير المؤمن "  نصيب. وأي  [الشيطان ] مع بليعال 

 ( ..  ١٥،  ١٤: ٦كو  ٢) 

خرى أحذرك من فخ محبة المال .. ال أيها القارئ .. مرة أ  

، فل  عند قدميكأما األموال فمكانها  للربأن القلب هو  تنس  

أن تدخل قلبك .. إبليس يريدها أن تدخل قلبك  لقاا ط تسمح لها إ  

ه إلى العالم .. احذر هذا الفخ ، فما أخطر الشركة مع العالم  ميل  لت  

 ، كم تؤذي حياتك .. 



 .. وبعيداا  افتداك بالدملمن   لك  أنك بكل ما تمتلك ، م   تذ ك ر

 ولن تحظى بسعادة ، ولن تختبر فرحاا  عنه لن تتمتع ببركة ،

 يثبت مع األيام ..   حقيقياا 

 

 سيدي .. 

د بنعمتك أن قلبي هو لك ، ولن يكون  كّ ؤاسمح لي أن أ  

 لشئ آخر مهما كان .. 

في األرض "  ريد شيئا  علن أنني " معك ال أ  اسمح لي أن أ  

 ( . ٢٥: ٧٣) مز 

 فأنت كفايتي .. 

 كفايتي في كل الظروف .. 

 األوقات ..   في جميع

 

 سيدي .. 

 بنعمتك أن كل ما امتلك هو عند قدميك .. أ ؤّكد  اسمح لي أن 



ال .. لن استخدمه كما اشاء أنا ، بل كما تشاء أنت .. كما  

 تقودني .. 

 أكثر من احتياجي ..  عطيني دائما  أشكرك ، ألنك ت  

 ..  يئا  لن يعوزني ش معك ، أبدا  

لته في كتابك ألن هذا هو وعدك الصادق الذي سج   أشكرك ،

.. 

" ) تث  ك  د  " يأمر لك الرب بالبركة .. في كل ما تمتد إليه ي  

٨: ٢٨  .. ) 

 ( .. ٩٤:  ١١٩سيدي " لك أنا " ) مز 

 لك أنا بجملتي .. 

 

 أيها القارئ الحبيب 

بليس أن ينقل أموالك وممتلكاتك من عند قدميك  ال تسمح إل  

ا  إلى داخل قلبك ، احذر .. احذر هذا الفخ ، وليظل    قلبك دائما

 الذي احبك ..  للربللرب .. 



  فخا  بليس أن يجعل من أموالك أيها الحبيب ، ال تسمح إل  

 شركةدخالك في سقاطك في محبة العالم اآلثم أو إل  يستخدمه إل  

 ليست من الرب .. 

يهوشافاط في هذا الفخ الألسف ، لقد سقط هذا الملك العظيم ي

 الشرير ..  أخآب، وصاهر 

ا  اعماه عن أن يرى نتائجه   لقد امتلكه هذا الموضوع امتلكا

 ة ، وأنساه أن يستشير هللا .. ر  الم  

 ال تتخذأيها الحبيب ، لتكن هذه قاعدة ثابتة في حياتك .. أن 

لكي ترى  عند قدمي الرب قبل أن تجلس أوالا  هاماا  قراراا 

 الضوء األخضر ..

عطيك القدرة  ي   كل يوم كاف  الجلوس في حضرة الرب لوقت 

 فخاخ العدو الخادعة ..  زيّ  م  ترى وت  أن 

لم يجلس يهوشافاط أمام الرب ، ولم ينتظر أمامه ليعرف  

دور مشيئته ، لذا لم تكن له العين المستنيرة التي ينكشف لها ما ي 

 ضده في العالم الغير منظور ..

ك األحداث ، ولم ينتبه إلى  ر   ح  يهوشافاط إبليس الذي ي   لم ير  

 ما في قلبه من ميل يتزايد كل يوم لمحاكاة أهل العالم اآلثم .. 

 وانزلق يهوشافاط إلى الفخ .. 



ف ،  زي ته أضواء العالم الخادعة ، وأسحرته ببريقها الم  ر  ه  ب  

 كلمة وأقدم على الشركة مع أعداء هللا ..فنسى ما تقوله ال

 لقد صاهر أخآب الملك الشرير  

  



 انحدار مرير  -٣

 

وصاهر يهوشافاط الملك التقي، آخاب الملك الشرير .. 

 وتزوج ابن يهوشافاط بابنة آخاب .. 

 إنها شركة بين النور والظلمة .. 

 فخ نصبه إبليس ونجح في إسقاط يهوشافاط فيه .. 

 النتائج؟ فماذا كانت 

 كيف سارت األحداث ؟ 

ا ام لنا  د   ق  ال يزال الروح القدس ي   وراء   لدروس الثمينة درسا

 آخر ..

 ياروح هللا .. 

 د أذهاننا بهذه الكلمات .. ّد  ج  لت  

 فال نحيا من جهة التصرف بحسب 

 اإلنسان العتيق ، بل بحسب اإلنسان 



 الجديد .. في البر وقداسة الحق 

 ( .. ٢٣: ٤تس١)

 صاهر يهوشافاط آخاب ، فتعمقت العلقة بينهما .. 

أن تتعمق علقتك مع شخص ليس " في   احذرأيها الحبيب 

دخله في أعماق حياتك .. ( على نحو ي   ٣٩: ٧كو١" )  الرب  

احذر أن تتعمق علقتك إلى هذه الدرجة مع إنسان ال ترى فيه 

التي    ثمر الروح القدس بوضوح .. ال تنس هذه النصيحة الثمينة

 يقدمها لك الوحي .. 

 ..  ] أي الحكماء بالروح [ يصير حكيماا   ساير الحكماء  " الم  

" ) أم   ر  ض  ي   [ة من يجهلون الكلمة الحي  ] ال  ورفيق الجه  

٢٠: ١٣  . ) 

بكلمة هللا ،    لقد صاهر يهوشافاط أخآب الذي كان جاهلا 

ى إليه ، لقد أت  فماذا حدث؟ .. آه ، كلمات الوحي ال تسقط أبداا 

 الضرر ..

 ويسرد لنا الوحي سير األحداث هكذا .. 

إلى أخآب  ونزل بعد سنينأخآب،  [يهوشافاط  ]" وصاهر 

 وبقراا  نماا غ، فذبح أخآب [ عاصمة مملكة أخآب ]إلى السامرة 

 ..  وللشعب الذي معه    له   بكثرة  



معه في   شتراكلل  ] جلعاد   إلى راموت   أن يصعد   وأغواه

 "  [قتال آرام 

 .(  ٢، ١: ١٨ي أ٢) 

 أيها الحبيب 

 كلمات الوحي السابقة بسرعة .. أرجاء ال تقر

كم هي عميقة .. وكم يقودنا   إنني أدعوك أن تتأملها معي ،

 الوقوف أمامها إلى استيعاب الكثير من الدروس الهامة .. 

 لنتأمل فيما وراء هذه الكلمات: 

 نزل - ١

 بعد سنين  - ٢

ا ذ   - ٣  بكثرة  وبقراا  بح .. غنما

 ونزل ..  -١

منا ما يحدث للمؤمن حين ل   ع  ة .. فالقصة ت  بر   ع  يالهذه الكلمة الم  

مع   [و الصداقة الحميمةأكالزواج  ] عميقةيدخل في شركة 

 غير المؤمن ..



إنه المؤمن هو الذي ينزل إلى سمات وصفات غير المؤمن 

 ..  العكس وليس

لم يقل الوحي أن أخآب الشرير هو الذي صعد إلى  

المغفرة سفك دماء يهوشافاط إلى أورشليم .. إلى الهيكل حيث ت  

لنا العكس أن يهوشافاط م ذبائح الخطية .. كل ، بل قال د  ق  ، وت  

  [عاصمة إسرائيل  ]إلى اخآب إلى السامرة  نزلهو الذي 

 المدينة الممتلئة باألصنام والتي سارت وراء أخآب في الشر ..

ا  إلى هذه الحقيقة الهامة .. إن   أيها القارئ ، انتبه دائما

كالزواج أو تحمل مسئولية   ]ر المؤمنين مع غي العميقةالشركة 

لن تجعلهم مؤمنين .. العكس هو الذي سيحدث،  [ كبيرة معاا 

المؤمنين أنفسهم أشد األذى .. القديس بولس يؤكد لنا  ىستوذ

ر خم  ت   صغيرة   خميرة  لستم تعلمون أن أ"   هذه الحقيقة قائلا 

 ٧، ٦: ٥كو  ١" ) العتيقةالخميرة  وا منكم  نق    .. إذاا  كله   العجين  

.. ) 

 ؟ .. الخميرة ولماذا استخدم الرسول بولس تشبيه 

عن عملها حتى تؤثر في كل  ألن الخميرة ال تتوقف أبداا 

مع يزداد العجين .. وهكذا الشركة مع العالم أثرها ال يتوقف بل 

 مرور الوقت ..

 انتفاخا  ث د  ح  وسبب آخر الستخدام تشبيه الخمير، إنها ت  

من أهم اثار الشركة مع العالم هو  عجين .. وهكذا فإن واحداا لل

إصابة المؤمنين بداء االنتفاخ .. داء التعالي والتباهي .. يقول 



الرسول بولس لمؤمني كورنثوس بسبب أنه كان لبعض منهم 

 ( ..  ٢: ٥كو ١" )  منتفخونشركة مع الخطية " أفأنتم 

 بعد سنين  -٢

ر لنا أن يهوشافاط نزل إلى لماذا حرص الوحي على أن يذك

أخآب " بعد سنين " من المصاهرة .. لماذا حرص أن يقول " 

 " ؟  بعد سنين

أيها الحبيب ، قد ال ترى ضرر الشركة مع العالم بعد مدة  

قليلة .. ال تنخدع ، هذا ال يعني أنك أقوى من أن تتأثر بالعالم ، 

 للستمرار في هذه الشركة ..   عطيك مبرراا هذا ال ي  

إن لم تر بعينيك خلل زمن قصير أثر اختلطك العميق  

 ..  بعد سنينستراه في وقت قادم .. ولو  بأهل العالم ، فحتماا 

ريد افتراسه في  إبليس على يهوشافاط مثل أسد ي  لم يهجم  

سلوب آخر فكما يقول مار إسحق اكلة واحدة .. لقد هاجمه بأ  

 السرياني : 

 ره طبقاا سلوب الحرب ويغي " إلبليس عادة أن يختار ببراعة أ  

 ( 25)لألشخاص " 

لم يهجم إبليس على يهوشافاط مثل أسد بل أتى إليه مثل 

خفاء إلى ان يأتي الوقت  معن في اإل  التي ت   ة الماكرةالحيّ 

 المناسب .. 



لقد انتظر إبليس هذه السنين حتى حقق هدفه الذي كان يرنو 

يهوشافاط ، وها  إليه .. لقد أثرت الشركة مع أخآب الشرير على

هي قد أضعفته بالقدر الكافي ، وأفقدته ضميره الحساس  

 وحرصه الشديد السابق على طاعة هللا بتدقيق .. 

قد حان ، ليوجه  وأدرك إبليس أن الوقت الذي انتظره طويلا 

لنفسه مما صنعه له   ضربته القاضية إلى يهوشافاط الملك منتقماا 

 هذا الملك العظيم .. 

 بكثرة  وبقرا   غنما  ذبح ..  -٣

ليهوشافاط ؟ .. اقرأ   الكثيرلماذا ذبح أخآب هذا الغنم والبقر 

 معي اآلية كاملة لكي تجد اإلجابة .. 

  [أي ليهوشافاط  ]بكثرة له     وبقراا  " فذبح أخآب غنماا 

لى  إ أن يصعد  [أي أن أخآب أغوى يهوشافاط  ] وأغواه

 "  [ليسانده في حربه ضد أرام    ]راموت جلعاد 

ا ل في إكرامه  قد ذبح أخآب كل هذ الحيوانات ليهوشافاط إمعانا

ر عليه ويجعله يذهب معه إلى قتال وتبجيله لكي يقدر أن يؤث  

لكي يقدر أن يغويه .. آه ، لقد نسى   بكثرةذبح له رام .. لقد أ

 رة .. حذ  يهوشافاط كلمات الوحي الم  

 "  ك الخطاة فل ترض  ق  ل  " يا ابني إن تم  

 ( .. ١٠: ١) أم



وال تشته  شريرة عينذي  [قدم لك من م   ]" ال تأكل خبز 

، ٦: ٢٣واشرب وقلبه ليس معك " ) أم  ل  .. يقول لك ك   أطايبه  

٧ .. ) 

 ايها القارئ الحبيب 

، فما فعله أخآب مع يهوشافاط قد يفعله   انتبه ، انتبه جداا 

 العالم معك .. 

 ك لكي يسهل عليه إغوائك .. بجل  مك وي  كر   قد ي  

 شعرك بأهميتك وبحاجة اآلخرين الكبيرة إليك .. قد ي  

رضي ذاتك ، وأن  أن ي   وقد يتملقك بكلمات التعظيم محاوالا 

 شبع غرورك ..ي  

.. ليخدعك  المجال العاطفير عليك في ؤث  وقد يحاول أن ي  

بك إلى الشخصيات ر   ق  لديك .. وقد ي   عاطفياا  اجاا يد احتسد  بأنه ي  

 المرموقة في المجتمع ..

 قدم لك خدمات أنت في احتياج إليها .. ثم قد ي  

مور عن حب حقيقي .. الرسول  من هذه األ  اا لكنه لن يفعل أي 

يو ١في الشرير " )   ع  ض  قد و   " العالم كله   يوحنا يقول لنا مؤكداا 

١٩: ٥  .. ) 

ا ق  إنه لن ي    ..  ز  بال مقابل مج   دم لك شيئا



الحتياج لكي ال تستطيع   أو تسديداا  و ماالا أعطيك كرامة نه ي  إ

ا   بالجيبه " أن ت   ليس في مشيئة    " حين يطلب منك أن تفعل شيئا

 هللا ..

للعالم بشئ ، وبوجه عام ال  ال تسمح لنفسك أن تكون مديوناا 

رسلة أنها م    كنت واثقاا تقبل من أحد عطية ما بل مقابل إال إذا 

 ..  ل الربب  ق  لك من 

ا  كلمات الرسول بولس الهامة التي تقول لنا "   ولتتذكر دائما

" )رو  بعضكم بعضاا  إال بأن يحب   بشئال تكونوا مديونين ألحد 

٨: ١٣  . ) 

ا العالم لن ي   ، لذا فكل عطاياه  حب حقيقيعن  عطيك قط شيئا

 ( .. ٧: ٨" ) نش  حتقر احتقارا  ت  علمنا الوحي " كما ي  

فلم يذبح أخآب كل هذه األبقار واألغنام ليهوشافاط ألنه كان  

ن أ، لكي يقدر  يغويهيحبه ، بل على العكس ، لقد فعل هذا لكي 

 ويدفعه هو وجيشه معه إلى المعركة ..  هر علييؤث  

في يهوشافاط ما لم تكن   البقر والغنمواآسفاه .. لقد فعل 

ن أخآب أ. ولك أن تتخيل معي لو تستطيع أن تفعله . الجيوش

لجأ إلى التهديد بقوة جيشه من أجل أن يجعل يهوشافاط يدخل 

 المعركة بجواره .. 

 هل كان سينجح ؟ ..



، ألن يهوشافاط كان سيشعر  سيفشلأغلب الظن إنه كان 

ذي كان سيدفعه إلى  البضعفه وبخطورة الموقف ، األمر 

 ه .. حمايت االرتماء عند قدمي القدير طالباا 

 من يلجأ إليه بكل القلب ..  ينجّ ي   وهللا دائماا 

لكن أخآب لم يهاجم أورشليم عاصمة مملكة يهوشافاط .. بل 

 .. قلبههاجم 

 ..  الغنم والبقرولم يستخدم المركبات والخيل بل 

 ..  اإلكرام والتبجيلم د  د بالسيف والقوس بل ق  هد  ولم ي  

ضعف للعدو أن ي   بالدهاء العدو !! أيها الحبيب ، ال تسمح

 قدمه لك .. من مقاومتك له بأي إكرام أو تبجيل ي  

قدمها مور مادية أو معنوية ي  ضعفك بأية أ  وال تسمح له ، أن ي  

 إليك .. 

ك مدينة  ل  من م   رفض ان يأخذ شيئاا  ذيال إبراهيمكن مثل 

 ال خيطا   وقال له بكل قوة " ال آخذن   [المدينة الخاطئة  ]سدوم 

 ( .. ٢٣: ١٤" ) تك  ل ما هو لك  وال من ك   وال شراك نعل  

  ال .. ال تكسر وصية من وصايا هللا من أجل أن تأخذ شيئاا 

من العالم .. وال تسمح للعالم أن يسلب منك قدرتك على مقاومته 

 ..  بعطية يمنحها لك 



آب كل هذا البقر والغنم  لقد رضى  يهوشافاط أن يقبل من أخ

لذا لم يستطع أن يعتذر له حين دعاه أن ي شاركه القتال ضد آرام 

.. 

 تامل هذه الكلمات التي قالها ألخآب وهو يعلن له موافقته .. 

 مثلي مثلك .. " 

 وشعبي كشعبك  

 (  ٣: ١٨أي ٢.. " )  ومعك في القتال

يهوشافاط الملك التقى  آه، يالخطورة أن نقبل هبات العالم ..  

للملك الشرير  يقبل بكل سهولة أن يدخل بشعبه المعركة مسانداا 

 أخآب .. 

 كيف لم يفكر في مخاطر هذا القرار ؟ ..

" ؟ هي   مثلك   يمثلثم كيف؟ كيف يقول ألخآب الشرير " 

ا  إلهياا  نسى أم تناسى أن هناك قضاءا  على أخآب   سوف يأتي حتما

 اليزرعيلي ؟ !! بسبب قتلة لنابوت 

كيف لم يتذكر كلمات إيليا النبي ألخآب الشرير " في المكان 

أنت    الذي لحست فيه الكلب دم نابوت تلحس الكلب دمك  

 ( ؟!! ١٩: ٢١مل ١" )  أيضاا 



آه ، كيف تهور يهوشافاط إلى هذا الحد المؤسف ؟ كيف قال 

" ؟ كيف يجعل مصيره مثل مصير أخآب  مثلي مثلك  ألخآب "

 ( ؟  ٢: ٦يه ) أملم يخف أن تأخذه السماء بكلم ف   أ؟ 

: ١٨" )أم  الموت والحياة في يد اللسانألم يقل الوحي أن " 

( .. فكيف سمح للسانه أن ينطق بأن مصيره سيكون  ٢١

 كمصير أخآب ..

 كيف .. كيف ؟؟

، الذي يؤكد لنا الوحي أكثر وأكثر كلما  إنه الدرس الهام جداا 

الشركة مع العالم  تأمل هذه القصة .. تقدمنا في دراسة و

وكلما ازداد طول شركتك معه كلما ازداد  ،  عرضك للخطرت  

نذرنا .. في سفر الرؤيا نسمع صوت هللا القوي وهو ي   الخطر

 بهذه الكلمات .. 

لئل  [ اي اخرجوا من هذه الشركة ]منها ياشعبي  اخرجوا" 

 "   رباتهاضولئال تأخذوا من تشتركوا في خطاياها .. 

 ( ..  ٤: ١٨)رؤ 

يالألسف ، لم يخرج يهوشافاط من دائرة الشركة مع أخآب  

.. 

، نير قيادة   النيرلقد رضي أن يضع نفسه معه تحت ذات 

 ركة ، غير مكترث بالنتائج الوخيمة ..  عالم



 ؟؟  شارك أخآب في هذه القيادةآه، كيف رضى أن ي  

كيف رضى أن يشترك في خطايا أخآب بل خوف من أن 

 ينال من ذات الضربات اآلتية ؟! 

ما أخطر أن ننسى كلمات الوحي " ال تكونوا تحت نير مع 

 (   ١٤: ٦كو٢غير المؤمنين " ) 

 أبونا السماوي .. 

 كم أشكرك من أجل محبتك العجيبة .. 

 افتديتنا بدم ابنك يسوع،

 لنور ، ومن عبيد إلى أبناء .. لتنقلنا من الظلمة إلى ا

 جعلتنا أبناءك .. أهل بيتك المملؤ بالمجد .. 

 حببتنا بها !!أأية محبة تلك التي 

 زتنا لنكون شعبك الخاص ، ي  م  

 ..   ملوكيا   ، كهنوتا   مختارا   جنسا  

 وربطتنا بك بعهد أبدي أسسته على الدم الثمين .. 



 إننا لسنا للعالم ..  ال ،

 إننا لك .. 

 وانت لنا .. 

 

 أبونا السماوي .. 

 لك ..  احفظنا دائما  

 ريدنا ، كما ت   لنظل دائما  

 ..  شبع قلبكشعبك الخاص الذي ي  

  



 العجز  -٤

وأتى أنبياء كان عددهم أربع مئة ، وبدأوا يتنبأون .. لقد  

إذا دخل هذه  سينتصربل استثناء على ان أخآب   اجمعوا جميعاا 

 المعركة ..

نتباه ، إنه برغم هذا ثير لل  والم   والعجيب .. العجيب جداا 

، فقد بادر  [الحظ أن أربع مئة ليس بالعدد القليل  ]جماع اإل  

للرب   [ آخر ]ي نبّ  ليس هنا أيضاا يهوشافاط إلى سؤال أخآب " أ  

 ( . ٦: ١٨أي ٢" )  فنسأل منه

أربع مئة  لماذا يطلب أن يسمع صوت نبي آخر ، وقد أجمع 

على ذات األمر أن أخآب سينتصر .. بل شك لقد كان  نبي

صوت األربع  عيساوره إحساس بالقلق وعدم االرتياح لم يستط

 مئة نبي أن يزيلوه .. 

( على  ٢٢: ١٨أي ٢" )روح كذبروح شرير" ر  ث  لقد أا 

بالكذب .. فلم تكن    نبأوا كلهم معاا هؤالء األنبياء ، ودفعهم ليت

 قلوبهم مستقيمة .. 

ه ليس من الرب . لذا بادر ولقد احس يهوشافاط أن ما يقول

 إلى طلب سماع صوت نبي آخر ..

 لماذا شعر بذلك؟ 

 ر بثمن ..د  ق  التي ال ت   تنبيهات الروح القدسإنها 



قد يأتي إليك تنبيه الروح في همس داخلي منخفض الصوت 

.. 

ا  بسبب انغماسك في شر أو   الصوت عادة ما يكون منخفضا

لهذا الصوت ، ولم  انتبهتعدك عن كلمة هللا .. لكن إن لب  

.. سيرتفع صوته   يحبك، تجاوب الروح معك ألنه  تتجاهله

 له ..حتى تعجز عن أن تظل غير مطيع   رويداا  بداخلك رويداا 

تجاوب يهوشافاط مع همس الروح لقلبه .. فماذا حدث ؟ ..  

ا  ميخاأرسل إليه الروح بنبي صادقه وكان اسمه    ، وكان نبيا

ا  عظيما   هلل ، لقد وقف وحده أمام التيار وأمام رغبة الملك  ابنا

أخآب .. ونطق بكلمات الرب الصادقة ، وأعلن الحقيقة بكل  

ن الرب وإن الشعب  وضوح .. إن هذه المعركة ليست م

ا  سينهزم  .  وإن الملك لن يعود سالما

ا  !! فبرغم أن صوت النبي ميخا   وياللعجب ، وياللعجب حقا

االحساس الداخلي ليهوشافاط ، إال أن  ومؤكداا  أتى مطابقاا 

يهوشافاط لم يقدر أن ينقذ نفسه .. لم يقدر أن يتخذ الموقف 

أن يتراجع عن   ، فلم يستطع الشجاعةالصائب ، لم تكن له هذه 

 " ..  مثلي مثلككلماته التي قالها من قبل ألخآب " 

الكافية التي   القوة الروحيةياللعجز المشين !! .. لم تكن له 

 نقذه من السير في طريق الموت .. ت  

كل  جالسينيقول الكتاب المقدس ، إنه هو وأخآب كانا " 

  ]، البسين ثيابهما [ أي كرسي الملك    ]واحد على كرسيه 



أي ٢وجالسين عند مدخل باب السامرة " )  [الثياب الملوكية 

٩: ١٨  .. ) 

بجوار الملك  ) والجلوس رمز للراحة (  يجلسيهوشافاط 

المدينة التي سارت  ]، وعند مدخل باب السامرة  الشرير أخآب

القوة كيف نتوقع أن تكون له  .. [وراء أخآب وأخطأت مثله 

طيع صوت هللا الذي أحس به قوة التي يقدر بها أن ي  ، ال الروحية

في داخله والذي تأكد له من ميخا النبي .. كيف نتوقع أن تكون  

له هذه القوة وهو مستسلم لهذه الشركة مع الظلمة .. يقول 

ويهوشافاط ملك  [أي أخآب   ]" فصعد ملك إسرائيل الكتاب 

عا إلى المعركة أي م  ]إلى راموت جلعاد  [ اإلثنان معا ]يهوذا 

 ( .. ٢٨: ١٨أي ٢" ) [

هكذا سار يهوشافاط في طريق الموت .. وبدا أن الشيطان  

 على هذا الملك ..  ذقد نجح في خطته التي وضعها للستحوا

ثم ..  آه ، ما أخطر الشركة مع العالم .. مع الظلمة .. مع اإل  

 ..  نقذالم  صوت الرب  طيعت  التي تحتاجها لكي  القوةفقدك ت  

 ما أخطر الشركة مع العالم ، تصيبك بالعجز ..

 تأمل معي 

: ١٣" )تك  اختار لنفسه، لكنه "  هلل ابنا  ، كان  لوطتأمل 

ثم ، قيم في مدينة الشر واإل  ( ، لم يستشر هللا ، اختار أن ي   ١١

 سدوم ..



 وسكن بين أهلها ، وفعل ما فعله يهوشافاط .. لقد صاهرهم ، 

 فماذا كانت النتيجة ؟ .. 

انظر ، بالرغم من أنه علم أن دمار المدينة الشامل وشيك  

الحدوث وبالرغم من أن هللا أرسل إليه اثنين من الملئكة يلحان 

ال أنه توانى إعليه أن يترك المدينة في الحال لئل يهلك معها ، 

لقد   ركته مع سدوم قوته الروحية ،الخروج !! لقد أفقدته ش نع

على أن يتخذ القرار ، مما دفع   فلن يعد قادراا  صار عاجزاا 

( أن يمسكا بيده  ١٦: ١٩عليه " ) تك  الملكين " لشفقة الرب  

 ويخرجاه بأنفسهما قبل أن يفوت الوقت . 

 تجعلخرى نرى كيف أ  آه أيها القارئ الحبيب .. مرة  

.. كيف تحرمه من القوة  عاجزا  الشركة مع العالم ، المؤمن 

 التي يحتاج إليها لكي ينقذ نفسه بإطاعة صوت الرب .. 

ا  شمشونتأمل أيضا  ن غير عادي ، الشك أ   ، كان شخصا

ا م   ت  هللا اختاره لي   ظمى تجاه شعبه ، لكنه  من مقاصده الع   م به بعضا

 ..  نفس الخطأ القاتلأخطأ 

شركة عميقة  عن العالم اآلثم ، لقد دخل في منفصال  لم يحيا 

 معه ، فماذا كانت النتيجة ؟ 

ا ياللعجز المشين .. فبالرغم من أنه كان م   كل التيقن من  تيقنا

سر قوته ألحد من  ف  ش  الخطر البالغ الذي سيلحق به إذا ك  

أعدائه ، إال أنه لم ينجح سوى أليام قليلة في أن يتكتم هذا السر 

شركة معها ..  عن المرأة الشريرة دليلة التي أحبها ودخل في

ضايقه  وحي " لما كانت ت  للقد حاول لكنه لم ينجح ، يقول ا



لحت  . وأ   [من أجل أن يخبرها بسر قوته  ]بكلمها كل يوم 

إلى الموت . فكشف لها كل قلبه " )   عليه .. ضاقت نفسه  

 ( .. ١٧، ١٦: ١٦قض 

تفقدك ..  العالم تجعلك عاجزاا  عات الدرس ، الشركة مذإنه 

حرارة الروح ، وتحرمك من القوة التي تحتاجها للنجاة من 

 الخطر .. 

آه ، أيها الحبيب .. إذا فعلت ما فعله يهوشفاط ولوط  

وشمشون ، وتنازلت عن وضعك المميز كابن هلل ، وتجاهلت 

 ( .. ١٠: ٣يو١" )  ظاهرونهللا  كلمات الكتاب القائلة " أوالد  

 وتجاهلتت من العالم ، عن امتياز أنك لس تنازلتإذا 

بل أنا   لستم من العالمكلمات الرب يسوع التي تقول لنا " أنكم 

 ( .. ١٩: ١٥اخترتكم من العالم " ) يو

كلمات الوحي الصريحة التي تعلن أن " العالم   تناسيتوإذا 

مع هذا  فتصالحت( ..  ١٩: ٥يو ١في الشرير " ) ع  ض  كله قد و  

القدس فرصة لكي يستخدم حياتك   عطي للروح، ولم تعد ت  العالم  

ر وعلى وكلماتك كابن هلل في تبكيت العالم " على خطية وعلى ب 

..  عاجزا  ستصير  أو عاجلا  ( ، فإنك آجلا  ٨: ١٦" ) يو دينونة  

ا  ستفقد ما سينقلب العالم    ، ويوماا  فشيئاا  قوتك الروحية شيئا

 إليك ضرباته القاصمة .. عليك ، موجهاا 

عن أن تقول للعالم ال  عاجزا  أيها الحبيب .. هل تجد نفسك 

 مور ؟ في أمر من األ  



إن كنت ال تزال في شركة مع هذا العالم اآلثم .. فل تسمح  

 لنفسك أن تستمر هكذا بعد اآلن ..

لقد مات ليعطيك الحياة  ..  يحبك كل الحبالرب يسوع 

أن تأتي إليه  اآلن.. وهو يدعوك  اءالمجيدة ، الحرية والشف

ثم عليك ، ولكي يشفيك من  حررك من أي سلطان لعالم اإل  لكي ي  

 كل آثار الشركة مع الظلمة .. 

حرية .. اصرخ له من كل قلبك .. اطلب منه  تعال إليه اآلن

 تقول بها للعالم " ال " .. وقوة..   شامال   شاملة وشفاء  

 ..  معه  ةحاسمجلسة ال تؤجل .. هيا اآلن إلى 

 حررك وسيشفيك .. سي  

 وستفرح بالحرية والشفاء .. 

 ..  للعالم.. نعم للكلمة .. وال .. ال  نعم للربوستقول بكل ثقة 

 الحرمان من الحكمة 

، تأمل ما سجله   الحكمةالشركة مع العالم تحرم المؤمن من 

  [أخآب  ]لنا الوحي عن يهوشافاط " وقال ملك إسرائيل 

إني أتنكر وادخل الحرب .. وأما أنت   [ملك يهوذا  ]ليهوشافاط  

: ١٨أي  ٢ل الحرب " )خ  .. فتنكر ملك إسرائيل ود   فالبس ثيابك  

٢٩  . ) 



  ساذجا  نظر وتعجب معي ! كيف صار يهوشافاط واآلن ا  

ا  ؟  إلى هذا الحد المؤسف ؟ كيف أطاع أخآب في هذا اآلمر أيضا

يتنكر   مدبر األول للهجو.. كيف رضي أن يترك أخآب الم  

عن عيون جنود األعداء التي تبحث  ليكون في أمان نسبي بعيداا 

بينما يرتدي هو ثوب القيادة ، فيصير به المرمى األول عنه ، 

 لسهام الجنود المهرة ؟! 

 كيف ؟ كيف ؟

 التي تجلبها لنا الشركة مع العالم ..   السذاجةإنها 

التي تؤذي أي مؤمن يندمج في شركة مع  غياب الحكمةإنه 

 غير المؤمنين ..

للعدو  ]تأمل ماذا يقول الوحي " فلما رأى رؤساء المركبات  

أي أنهم ظنوه أخآب   ] إنه ملك إسرائيليهوشافط ، قالوا  [

  ٣١: ١٨أي ٢للقتال " )  فحاوطوه   [بسبب ارتدائه لثوب القيادة 

.. ) 

بسبب شركته مع أخآب ،   تهاراديهوشافاط من قبل   د  ق  لقد ف  

فلم يقدر أن يقول له ال ، برغم إدراكه أنه يسير ضد مشيئة هللا 

ا ف ق د  .. وها نحن نراه اآلن وقد   .. حكمته أيضا

 درك يهوشافاط قصد أخآب .. لم ي  

لم يعرف ما كان يرنو إليه حين أغواه أن يخرج معه للحرب 

.. 



جنود يهوشافاط .. ولكنه   د  ض  بالطبع لقد كان أخآب يريد ع  

ريد أن يدخل المعركة  .. كان ي   ملتوياا  آخراا  ريد أمراا كان ي  

بأن يجعل يهوشافاط هو القائد المنظور الذي يتعرض  مستتراا 

 عنه . للخطر بدالا 

لين من الزيت كلماته . أ   ال  ت  وقلبه ق   آه ، " أنعم من الزبدة فمه  

 ( .. ٢١: ٥٥وهي سيوف مسلولة " ) مز

 آه ، يالخبث أهل العالم !! 

 ويالعجز أوالد هللا حينما يدخلون في شركة معهم !! 

 أبونا السماوي .. 

لنا الوحي    ه  ل  ج  أشكرك من أجل هذا اإلعالن العظيم الذي س  

.. 

تس ٢تكم ويحفظكم من الشرير ) ب  ث  أمين هو الرب الذي سي  

٣: ٣ ) 

 بنعمتك لن نعتمد على فكرنا .. 

 مك القيادة .. لّ س  سن  

 د حياتنا .. كل حياتنا .. ق  



 نقذنا من شباك العدو .. لتحفظنا .. لت  

 إعالن ..  عظمه أيضا  أوما 

 أنك أعظم من الكل ، ولن يقدر أحد أن يخطفنا من يدك .. 

 أبونا السماوي .. 

 مك القيادة .. ل  س  ن  

 ( ..  ١٣٣:  ١١٩ت خطواتنا في كلمتك ) مز ب  ث  أنت ت  

 ينا في يوم الشر .. ّج  ن  تفدي من الحفرة حياتنا .. ت  

 ال ، لن نخاف فخاخ العدو .. 

 لن نخشى مكائده .. 

 .. مالئكتك تحمينا .. فأنت معنا 

 من مثلنا ، شعب منصور بك .. 

 الحية بكل مكائدها تحت أقدامنا .. 

 ..  باسم ابنك يسوع

  



 والحق  بالنعمةإله اإلنقاذ ..  -٥

 لقد حاوطه رؤساء المركبات ليقاتلوه .. 

 اآلن تأمل خطورة الموقف ..

حددة من ملكهم " ال لقد أخذ رؤساء المركبات تعليمات م  

 (٣٠: ١٨أي٢" ) إال ملك إسرائيل وال كبيراا  صغيراا تحاربوا 

.. 

ملك   يهوشافاط ، ظانين أنه أخآب وها هم يحاوطون

 إسرائيل .. 

" ، فهل   مثلك يمثلألخآب "  يهوشافاط قائلا  ق  ط  من قبل ن 

جاء الوقت الذي تتحقق فه هذه الكلمات ، ويموت يهوشافاط في 

 مكان أخآب؟ 

ثمن شركته مع أخآب ، وسيره   وهل سيدفع يهوشافاط غالياا 

 في غير مشيئة هللا ؟

تل  في الثأر لنفسه ، فيق وهل سينجح الشيطان أخيراا 

في القتال ،  خزي .. منهزماا يهوشافاط وهو في هذا الوضع الم  

 من أخآب ، وخارج دائرة مشيئة هللا ..  ومخدوعاا 

 ماذا حدث ؟ 



التي كادت أن تفصل بين حياة   اللحظة الحرجةلقد أتت 

 يهوشافاط وموته .. لقد اقترب منه رؤساء المركبات ليقتلوه ..

شافاط ما صنعه داود  لكن في هذه اللحظة عينها ، صنع يهو

 رجاله أن يرجموه ..  حين هم  

 عينيه عما يراه ، عن الموت المحقق ..  ل  و  ح  لقد 

ل   و   عينيه إلى فوق ، من حيث يأتي العون الحقيقي ..  ح 

 ..  العيان المرعبفي هذه اللحظة ترك 

" ) إش  نجييعفو في  في هذه اللحظة ، اتجه إلى هللا الذي " 

٥: ٣١  .. ) 

ال يستحيل  في هذه اللحظة ، اتجه بكل كيانه إلى هللا الذي 

 ..  صانع اآليات والعجائب.. إلى هللا  عليه شئ

 لكن هل من الممكن أن يلجأ إلى هللا اآلن بعد كل ما فعل ؟ ..

(  ٢١: ٢٠أي ٢" )  بد" إلى األنعم ، نعم .. فرحمة الرب 

( ..  ٢٣، ٢٢: ٣" ) مرا  مراحمة جديدة في كل صباح" .. و 

إن يهوشافاط رجل من رجاله ، فهل يتخلى عنه عندما يصرخ 

، وال تزال عيناه  يحبه جدا،  يحبهإليه .. كل ، أنه ال يزال 

 نحوه وأذناه إلى صراخه ..



..   حبه الغافرعن  وتكراراا  خبرنا الكتاب المقدس مراراا ألم ي  

هذا المثل الذهبي ؟ .. لقد ندم   ل االبن الضال ،ث  قدم لنا م  ألم ي  

بيه في مجاالت الخطية ، وقرر أن يعود أأموال  ر  ذ  االبن ألنه ب  

 من الكورة البعيدة التي ذهب غليها ، فماذا وجد ؟ 

د  هل  ج  حتى يفتح له   وأياماا  أن ينتظر شهوراا  نفسه محتاجاا و 

 أبوه باب البيت ؟ 

ا  د  ج  وهل و   كي يقبله أبوه من  أن يتوسل طويلا  نفسه محتاجا

 جديد ؟ 

 كل .. كل .. 

 ل .. ث  تأمل وتعجب لما يقوله لنا هذا الم  

 ] فتحنن وركضرآه أبوه  داا لم يزل بعي [االبن  ]" وإذ كان 

 ( ..  ٢٠: ١٥لو  " ) له  بّ ووقع على عنقه وق   [ أي جرى

 ياللحب المدهش الذي بل مثيل !! 

هو  اآلبأن االبن هو الذي جرى بل اكد أن  لث  لم يقل لنا  الم  

برغم طول المسافة التي كانت   نحو ابنه مندفعا  الذي جرى 

كل ى يالقلب اآلب العجيب ، يالرقته المدهشة ، ينسبينهما .. 

صدر األوامر  ثم ي   ه  ل  بّ  ق  وي  على عنقه  يقعشئ فعله االبن .. 

العجل المسن   لعبيده " أخرجوا الحلة األولى وألبسوه .. وقدموا

 ( .. ٢٣، ٢٢: ١٥" ) لو ونفرحواذبحوه فنأكل 



 بعودة ابنه ..  اآلب جداا  ح  ر  ف  

بعودة يهوشافاط وإن  فرح اآلب السماويوبكل تأكيد لقد 

 ..  لحظة الموتكان في 

 ..  ث بأعمال الربدّ ح  سيحيا وي  ،  لن يموت..  ال

. لن يتركه اآلب يجني إلى النهاية ثمر الشوك الذي  . ال

 زرعه بدخوله في الشركة مع أخآب .. 

.. لن يتركه يجني ثمر عدم طاعته لصوت هللا الذي أعلنه  ال

 عن طريق النبي ميخا ..  ه  د  ك  قلب ، والذي أ  ل له في ا

 " تتحقق ..  مثلي مثلك.. لن يترك كلماته ألخآب "   ال

اآلب السماوي   فسمعفي لحظة الخطر يهوشافاط  صرخلقد 

 صرخته ..

 ..  المحب والغافرلقد صرخ إلى اآلب ، 

 أيها القارئ 

 ..  اللحظة الحرجةربما تكون اآلن مثل يهوشافاط في هذه 

ا  ، وها أنت   فادحاا  ربما تكون مثله قد أخطأت من قبل خطأ

 اآلن تجني الثمر ..



د أخطأت وال ربما تظن إنه لم يعد هناك رجاء ، وقد تقول لق

 وسيلة لي للهروب من العقاب .. 

 .. إيمانا  كل .. كل أيها الحبيب ، هذا ليس 

من كل   أعظمن تثق في أن محبة هللا لك هي أيمان هو اإل  

 أخطائك .. 

ثل االبن الضال .. أن تثق يمان هو أن تثق فيما يقوله لك م  اإل  

 ينتظر وإنه   ، أعظم أب.. هو  أحن أب.. هو  هو أبلهك إأن 

عن كل ما فقدته بسبب   يعوضكبكل لهفة رجوعك إليه كي 

 أخطائك .. 

، وإنه  إله المعجزاتيمان هو أن تثق أن هذا اآلب هو اإل  

ذ من نتائج ما فعلته من نق  سيصنع المعجزة التي تحتاجها لكي ت  

 خطأ .. 

 هيا اآلن أيها الحبيب .. هيا بل أدنى تباطؤ ..

يان بكل ما يحمله من يأس .. هيا اطرحه الع اطرحهيا .. هيا 

 عن انظارك .. بعيداا 

، النعمة    لنعمة الغنيةا في إله كل نعمة ، إله  هيا ، واثقاا 

 صة من الخطر .. المخل  

 ..  صرخة إيمانصرخ إليه أ  هيا وبكل كيانك 



ل كل شئ ، بكل تأكيد سيحول كل شئ ، وستنقلب  و   ح  سي  

 .. يقول الكتاب المقدس : األوضاع رأسا على عقب .. وستنقذ 

أي أنه   ] لهم هللاوحو   " فصرخ يهوشافاط وساعده الرب  

 ( .. ٣١: ١٨أي ٢عنه " )  [حول رؤساء المركبات 

 إله خالصي ..  أشكرك أيها اآلب السماوي ألنك حقا  

 أشكرك ألنك نجيت يهوشافاط من موت محقق .. 

 نجي كل من يأتي مثله إليك ، بإيمان .. وأشكرك ألنك ت  

  د  ج  في الضيقات و   " ملجأ وقوة عونا   أشكرك ألنك حقا  

 (   ١: ٤٦شديدا " ) مز

اللعنة إلى بركة والذي " تعفو  أشكرك ألنك اإلله الذي تحول

 نجي "  فت  

 (  ٥: ٣١) إش 

 أسماء هللا 

 خرى .. لنقرأ اآلن اآلية السابقة مرة أ  

 ٢لهم هللا عنه " ) وحو   الربيهوشافاط .. وساعده  خ  ر  " فص  

 ( .. ٣١: ١٨أي 



 الحظ أن الوحي قد استخدم في هذه اآلية اسمين هلل 

 "    Jehovahالرب " يهوه 

 "   Elohimهللا " إيلوهيم 

ال شك من وجود مغزى عميق وراء استخدام الوحي لهذين  

 السمين في آية واحدة .. ا

 االسم األول 

 الرب " يهوة " 

بين هللا شعبه الخاص في   رف  حبب الذي ع  هو االسم الم  

لهم ..  المخصصالعهد القديم ، لقد اعطاه لشعبه ليصير اسمه 

 ولقد شرح بنقسه أبعاد هذا االسم لموسى النبي ، لقد قاله له : 

 "  أهية الذي أهية [اسمي   ]" 

 ( .. ١٤: ٣) خر 

أنا  أي I am that I am   "(26 )ومعنى الكلمات هو "  

هو الذي أنا هو .. والمقصود إنه هو لشعبه كل شئ هم في  

أنا هو  احتياج إليه .. فإن كانوا محتاجين إلى الشفاء يكون اسمه 

  هو.. وإن كانوا يريدون الحرية يكون اسمه أنا  شفاؤكم

 .. صخرتكم هوأنا  ، وإن طلبوا الثبات وجدوا اسمه مخلصكم



أنت في احتياج له ..   هو كل شئأهية الذي أهية تعني أنا 

ا ة ت  ركما أن العبا له الحاضر في كل ، فهو اإل   االستمرار فيد أيضا

 وقت من أجل شعبه ، في األمس كما في اليوم كما في الغد ..

 هللا لموسى مدلول هذا االسم أكثر .. فقال له :  ح  ر  ولقد ش  

له القادر  براهيم وإسحق ويعقوب بأني اإل  ظهرت إل  " أنا 

أي أنهم  ]رف عندهم  ع  أ  فلم  يهوةعلى كل شئ . وأما باسمي 

 لم يعرفوا أعماق هذا االسم ( .. 

ا  أنين بني إسرائيل ) شعبه في العهد القديم  قد سمعت   أنا أيضا

أنا   ]ل لبني إسرائيل أنا الرب . لذلك ق   عهدي( .. وتذكرت 

: ٦.. " ) خر  وأخلصكم..  وأنقذكم..   خرجكمأ  .. وأنا  [ هيهو

٦، ٥، ٣  . ) 

هو اسم هللا في  هيهوعلن أن اسم تأمل هذه الكلمات إنها ت  

 وتحريرهممن الضيق  نقاذهمإل  .. عهد  بعهدارتباطه مع شعبه 

 من األعداء .. 

.  . فداهف به بين شعبه الذي ر  ع  إنه اسمه الخاص الذي ي  

 نقاذه وتحريره ..رحمة وحب .. إل   بعهدوالذي يرتبط به 

يتحدث عن إنقاذ يهوشافاط واآلن تأمل معي هذا النص الذي  

 ..  هيهوفي ضوء هذه األبعاد السم 

:  ١٨أي ٢" )   [يهوه  ]" فصرخ يهوشافاط وساعده الرب 

٣١  .. ) 



  .. إله العهد،  يهوهإنه   ق  ث  لقد اتجه يهوشافاط إلى إلهه .. و  

كل شئ له الذي هو ألوالده ألوالده .. اإل    إله اإلنقاذ والتحرير

 ..  في احتياج إليه هم

 أيها القارئ الحبيب .. 

ا بإ    " .. يهوهأن تؤمن بإلهك أنه "  مكانك أنت أيضا

 ( ..   ١٧: ١٠" ) رو  اإليمان بالخبراإليمان هو " 

الذي   يهوهأن إلهك هو   ، أن تؤمن بهذا الخبر السار جداا 

 .. بعهديرتبط معهك 

الذي أنقذ يهوشافاط .. فالعهد  العهدهو أعظم من  العهدوهذا 

 قاس من العهد القديم .. أعظم بما ال ي   الجديد

العهد القديم كان يقوم على دماء الذبائح .. دماء خراف  

دم الفصح ، ودماء ذبائح الهيكل .. أما العهد الجديد فيقوم على  

 حمل الحقيقي الذي بال عيب .. دم الرب يسوع الثمين .. ال

" ) عب   دم العهدمن كل قلوبنا .. إنه "  فلنعظم دم الرب

من كل  يخلصناالذي  ه( الذي يجعلنا نرى هللا إنه يهو ٢٩: ١٠

" )  نجي في  من كل مخاوفنا .. يهوه " الذي يعفو  نقذناوي  ضيقاتنا 

 ( .. ٥: ٣١إش 

"  يهوهنعم بإمكانك أن تؤمن بهذا الخبر ، أن إلهك هو " 

من شعبه الخاص  الذي يراك ، بسبب هذا الدم الثمين ، واحداا 



( ، الذي يعتني بهم   ٨: ١٧) مز   كحدقة العينالذي يحفظه 

 سدد كل احتياجاتهم .. خلصهم من شدائدهم وي  وي  

 االسم الثاني 

 "   Elohimهللا " إيلوهيم 

عبر عن " وهي كلمة ت   ELتق من كلمة إيل " هذا االسم مش

، لذا فقد استخدم  (  27) القدرة  غير المحدودة لفعل أي شئ

 ( ..  ٣، ٢: ١الوحي هذا االسم في الحديث عن الخلق ) تك 

ولنقرأ مرة أخرى هذه اآلية التي تتحدث عن إنقاذ يهوشافاط 

 " ..  إيلوهيم، ولنقراها وفي ذهننا معنى اسم هللا " 

  ]، وحولهم هللا [ يهوه ]" فصرخ يهوشافاط وساعده الرب 

 ( .. ٣١: ١٨أي ٢عنه " )  [إيلوهيم 

نقاذ إل    عهد الحب..  العهدحدثنا  عن " ي   يهوهاسم الرب " 

 أوالده

.. قدرته التي يمكنها   قدرتهحدثنا عن " ي   إيلوهيماسم هللا " 

ه أمر ) أن تنقذ من أي شئ .. إنه يستطيع كل شئ وال يعسر علي

 ( .. ٢: ٤٢أي 

 ؟ نقاذكمعجزة إل  ، هل تحتاج أيها الحبيب 

بهذا الخبر الذي يعلنه الوحي .. أن إلهك هو " الرب "   آمن

 نقاذك .. إل   بعهد خاصويرتبط بك  حبكي  الذي  [يهوه  ]



ا  وآمن أن "   .. بهذا الخبر الذي يعلنه الوحي أيضا   أيضا

( الذي  ٣: ١٠٠" ) مز  [إيلوهيم  ]  هللاهو  [يهوه  ]الرب 

.. إله المعجزات الذي   يستطيع كل شئ وال يعسر عليه أمر

ستطاع عنده .. فمن يقدر أن يقف غير المستطاع عند الناس م  

عمله " البحر رآه فهرب .. اآلردن رجع إلى خلف .  معترضاا 

الجبال قفزت مثل الكباش واآلكام مثل حملن الغنم " ) مز  

.. " ) مز  تذهب نار وتحرق أعداءه   ه  ام  د  ق  "( ..  ٤،  ٣: ١١٤

٣: ٩٧  .. ) 

، واتجه بقلبه إلى إلهه   لحظة الخطرصرخ يهوشافاط في 

.. فانقذه بمعجزة .. وال يزال هللا ينقذ   يهوه إيلهوهيم

ا  دت ج  إن و   بمعجزة بالمعجزات ، ومستعد أن ينقذك أنت أيضا

 ضرورة .. 

. هللا أقوى من رؤساء المركبات ، لقد  نقذ يهوشافاط .وأ  

 هم بقوته عن أن يمسوا يهوشافاط .. ل  و  ح  

ا أ، بل  بإنقاذهولم يكتف هللا  ر الذي من األم قنيةنبت هتم أيضا

 تى به إلى هذا الخطر ..أ

 . . الشركة مع العالمنقيه من دافع اهتم أن ي  

من  نقذنعم ت    له ) يهوه إيلوهيم ( !!يالحبك أيها الرب اإل  

 ]  أصلنقذ فقط ثم تتغاضى عن " الموت المحقق ، ولكنك ال ت  

عطي إلبليس ( ، الذي ي   ١٥: ١٢" ) عب  مرارة [  rootجذر  

 الفرصة لكي يتعبنا .. 



ا  اا !! ليس حب  يالحبك المدهش نقذ من الخطر  ، فكما ت   سطحيا

المتأصلة  جذور الخطرمما هو أهم من  نقذ أيضاا ، كذلك فأنت ت  

 ..  جذورهفي قلوبنا .. انك تقتلع الخطر من 

صة  المخل   بالنعمةيالحبك المدهش !! فكما أن حبك مملوء 

 .. بالحقمن المخاطر كذلك فهو حب مملوء 

الحق الذي ال يمكنه أن يتغاضى عن العيوب التي تطلب  

 ..  حاسماا  علجاا 

عمة وحدها ( .. ليست الن ١٧: ١" ) يو  والحق   النعمة  إنها " 

 ..  كالهما معا  ، وليس الحق وحده .. بل 

 أنقذت يهوشافاط من هذا الموت المحقق ..  النعمة

نقذه من جذر المرارة الذي أوصله إلى  لي   الحقوأتى دور 

 هذا الموت .. 

ورشليم عاصمة مملكته ليجد رائي في  وعاد يهوشافاط إلى أ  

 اسمه ياهو .. رهانتظا

 كما هو ..  الحقوأعلن له ياهو 

 " أتساعد الشرير 



(  ٢: ١٩أي ٢" )  بغضي الرب  م   [لفة مع أل تحب ا ]وتحب 

.. 

 الشركة مع العالم وتعامل هللا مع يهوشافاط في هذه النقطة ، 

 .. وأعلن له الحق ، إنه ال يبارك هذه الشركة ويقف ضدها ..

( ..  ٥: ١٥ووالتعزية " ) ر الصبرمبارك اسمه ، إنه " إله 

 لقد أتت هذه المعاملت في النهاية  

، يختتم سفر الملوك األول روايته   يالنتيجة المبهجة جداا 

 لقصة يهوشافاط بهذا الخبر ..

قال أخزيا بن أخآب ليهوشافاط ليذهب عبيدي مع  " حينئذ  

 ١" )  فلم يشأ يهوشافاط..  [لجلب الذهب  ]عبيدك في السفن 

 ( .. ٤٩: ٢٢مل 

 ..  يهوشافاط الدرس أخيراا   م  ل  ع  لقد ت  آه ، 

 من جذر المرارة ..  تخلصلقد 

الذهب  لن يدخل مرة أخرى في شركة مع العالم ألجل 

 ..  األرضي

 ال .. لن يرتكب هذه الحماقة مرة أخرى ..

 ال .. لن يدع بريق العالم يخدعه كما خدعه من قبل ..



 " لشركة العالم ..  اليمان هو أن تقول " اإل  

 أن يدخل إلى قلبك ..  لذهب األرضيمان هو أال تسمح اإل  

 ..  ذهب السماءشبعه سوى لن ي  يمان هو أن تثق أن قلبك اإل  

ليكن ذهب األرض دائما عند قدميك ، ولتترك قلبك لذهب  

 يمان .. السماء .. هذا هو اإل  

 .. مجد هللا  .. حضور هللا الذهب الحقيقيهذا  آه ، يكفيه جداا 

 .... حب هللا 

 أيها القارئ 

 نقذ من الموت ؟! الذي ي   له الحياإل  أال تتعجب معي لهذا 

نقذ من الخطر إذا وثقت فيه  له الذي ي  أال تعجب بهذا اإل  

 والتجأت إليه ؟! 

ا هو أهم .. من جذر نقذك كذلك مم  وأال تعجب به أكثر ألنه ي  

 .. ذهب األرض ةالخطر ، محب

سبح هللا بقوة  من األخطار الخارجية رائع .. يجعلنا ن   نقاذاإل  

.. 

 رنم للرب" هلم ن  



 . . خالصنانهتف لصخرة 

 نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات 

 ( . ٢، ١: ٩٥نهتف له " ) مز 

 ملجأا  رنم بالغداة برحمتك ألنك كنت  غني بقوتك وأ  " أما أنا فأ  

 ( ..  ١٦: ٥٩) مز  "يوم ضيقيفي  لي ومناصاا 

نقاذ من األخطار الخارجية رائع ، ولكن أكثر روعة اإل  نعم 

الذي في  ةر جذر المرانقاذ ، بإنقاذ الداخل من أن يكتمل هذا اإل  

الذهب  القلب ، من محبة المال ، من شركة العالم .. بنزع 

 من القلب ليكون عند أسفل القدمين ..  األرضي

ما أروع نزع الذهب األرضي من القلب ، ما أروع  نعم ،

 عند قدميك ، وكم يكون نغم التسبيح وقتذاك !!  أن يوضع دائماا 

 

 أيها القارئ 

ا   ..  مباشراا  دعني اآلن أتحدث إليك أنت حديثا

ا أيها الحبيب ، أي  كانت حماقة الشركة مع العالم التي هويت  ا

 لها ..



ا  ن أن تفعل مثلما فعل كانك اآل مكانت النتائج ، فبإأي ا

 يهوشافاط .. 

" .. إلى الرب الذي   يهوه إيلوهيمأن تصرخ من قلبك إلى "

 ..  حبك ويقدر على إنقاذكي  

 .. إلى األبديمان بثقة في مراحم الرب ، إنها أن تصرخ بإ  

 ل عينيك عن العيان المزعج .. و   ح  أن ت  

 نجي "  أن تنحصر في الرب الذي " يعفو في  

 .. ( ٥: ٣١) إش 

 ..  جدا   هو يحبك جدا  

 هو يريد إنقاذك .. 

 هو يستطيع إنقاذك .. 

 ثق فيه .. 

 ..  نقاذكإل  وستمتد يده القوية 

 نقاذك أنت .. نعم إل  



 ستلمسه إله المعجزات .. 

رنم كما رنم داود من قبل ، بكل الفرح وبكل الصدق ..  وست  

 ..  وستشدو عالياا 

 في قلبي .. ذهب السماء

 ..  عند قدمي   ذهب األرض

 يا هللا الذي صنعت العظائم 

 يا هللا من مثلك . 

 ..  رنم لك  شفتاي إذ أ   تبتهج  

 نفسي التي فديتها ..  [كذلك  ]و 

 ..  ال مثل لك  

 وال مثل أعمالك  

 ألنك عظيم أنت ، 

 وصانع عجائب .. 

 .  حدك  أنت هللا و  



 إلهي من كل قلبي  أحمدك يارب  

 وأمجد اسمك إلى الدهر 

 وأحدث بجميع عجائبك 

 ألن رحمتك عظيمة نحوي 

 وقد نجيت نفسي .. 

 ومبارك صخرتي  حي هو الرب  

 خالصي ..  ومرتفع إله  

 من اآلزل  مبارك الرب  

 ..  وإلى األبد  

 آمين فآمين . 

   -  ١٣، ١٢، ١٠،  ٨: ٨٦مز   -  ٢٣، ١٩: ٧١) مز

 ( . ١٣: ٤١مز   -  ٤٦:  ١٨مز  -  ٧: ٢٦مز

  



 حية أم سمكة؟! 

 

فجأة سمع هللا يطلب منه أن يقوم بمهمة لم يكن قط يتوقع أن 

 بها في أي يوم من األيام ..  قومي

  جدا   ءمنااأل  دامه يفعل هللا ذلك ، يطلب من خ   أحياناا 

وقد تبدو  ،متوقعة غيرأن يقوموا بأعمال  الروح في والحارين

عطيهم شاذة وغير مألوفة .. لكنه في كل مرة يطلب منهم ذلك ي  

 ..  العظيمة أعمالهأن يشاركوه   تيازاا ام

 المثال  هذا ذخ  

( ٢: ١)هو زانيةلقد طلب من هوشع النبي ان يتزوج امرأة  

 !! 

ة له، لقد وأطاع هوشع وتزوج هذه المرأة، لكنها لم تظل وفي 

في   خانته مع شخص آخر، فعاد هللا وطلب منه أن يظل ثابتاا 

 ( ..٣خرى )هولها وأن يجتهد ليستردها مرة أ  حبه 

أليست هذه مطالب غريبة، نعم هي بلشك كذلك ولكن تأمل  

 الهدف، كم هو عظيم جداا !! 

ر لشعبه بطريقة سهلة الفهم عن محبته  عب   لقد أراد هللا أن ي  

، نبيمع أنه  يتزوج بزانيةالشديدة لهم .. فكما رضى هوشع أن 



هكذا هو، القدوس رضى أن يرتبط بهم على الرغم من كثرة 

في حبه لهذه الزوجة  ثابتا  هوشع  ل  ثامهم .. وكما ظ  آشرورهم و

في حبه لشعبه، يتلهف  ثابتا  ظ ل  برغم خيانتها له، هكذا هو 

عن فجورهم .. إنه يريدهم أن يعودوا ..   رجوعهم متغاضياا 

برغم كل شئ .. يريدهم أن  له.. يريدهم  يتوبوايريدهم أن 

ا ليتمتعوا  صفحة جديدةيبدأوا معه  شبعهم، ي   به من جديد تمتعا

 .. يحبهاكتمتع العروس بالعريس الذي 

 

 آخر  ل  ث  م  

ثالث   حافيا  ذات يوم طلب هللا من إشعياء النبي أني يسير 

( ، ولك أن تتخيل معي غرابة هذا الطلب، لكن  ٢٠)إش سنوات

كان يثق في حكمة إلهه كل الثقة، لذا فقط أطاع هللا  إشعياء

 ..  وسار حافياا 

هل تعرض لسخرية الكثيرين؟ .. ربما، لكنه نال أعظم  

 امتياز، وهو أن يكون أداة هللا في إعلن كلمته الثمينة للشعب ..

كان هللا يريد أن يستخدم إشعياء في إعلن كلمته إلى الشعب 

ق في أذهانهم أطول فترة ممكنة ل  ع  ي  علن بطريقة تجعل هذا اإل  

.. 

نظروا إلى إشعياء .. ا  لكي يقول للشعب  لقد جعله يسير حافياا 

، إن األمم الذين تلجأون إليهم من  حافي القدمينهل ترونه يسير 



قادون إلى السبي،  أجل الحماية سوف يسيرون مثله .. سي  

 ، في خزي وعار .. فاة األقدامح  وسيسيرون إلى هناك 

ا أي تعتمدون على قوة   ها الشعب، أتريدون أن تحتموا؟ عبثا

خرى في الوجود ال توجد أية قوة أ  ، رى غير قوتي .. ال خأ  

 بإمكانها أن تحميكم .. 

 

 ل ثالث من العهد الجديد ث  وم  

، فأراه هللا كل دواب األرض والوحوش جاع بطرس كثيراا 

: ١٠)أع " ل  والزحافات وطيور السماء، ثم قال له " اذبح وك  

١٣ .. ) 

هل يقدر بطرس أن يأكل من هذه الحيوانات التي امتنع  

 ؟ آالف السنينشعبه عن أكلها 

  ةعتبر هذه الحيوانات منذ أيام نوح أنها حيوانات نجسألم ت  

 (؟ ٧)تك

، لكن هللا على أذني بطرس بلشك كان هذا الطلب غريباا 

ريد ان .. كان ي جداا  عظيماا  كان يريد أن يقول من ورائه أمراا 

يقول لبطرس ومن خلله إلى باقي الرسل، انظروا من اآلن لن 

.. من  اليهودوس تربحونها للملكوت من فع قلوبكم فقط بنتشب  

لكي تربحوا نفوسهم،  الوثنية األمماآلن بإمكانكم أن تذهبوا إلى 

  غرباء( .. لم يعودوا "١٨: ١١لقد بدأ وقت توبتهم "للحياة" )أع 



( ، لقد مات الرب يسوع من ١٢: ٢عن عهود الموعد" )أف

 بدمه  ليغتسلوا، وصار بإمكانهم أن يأتوا إليه أجلهم هم أيضاا 

: ٢فيصيرون من الرعية " مع القديسين وأهل بيت هللا" )أف

١٩ .. ) 

شبع قلوبكم بهذه النفوس التي كنتم ترونها من من اآلن ست

 ..  حيوانات العهد القديم النجسةقبل مثل 

أما النبي موضوع دراسة وتأمل هذا الفصل، فقد طلب منه  

هللا أن يذهب إلى إحدى المدن الوثنية لينذرها بأن تترك آلهتها 

 وتتوب عن آثامها لكي تنجو من الغضب اآلتي عليها .. 

 كل الغرابة ..  سبة لهذا النبي غريباا كان األمر بالن

.. إنها   نينوىهل تعرف لماذا ؟ .. هذه المدينة اسمها 

 أعداء شعب يونان ..  ، ألد  األشوريينعاصمة مدن 

منذ نعومة أطافره هو يسمع ويفهم عن هؤالء   لقد شب  

الخطره في مضايقة   الشيطاناألشوريين أنهم أحدى أدوات 

 ومحاولة تدمير شعبه .. 

م يحتقرون إلهه، ويزدرون به كل األزدراء .. يشنون ه  ف  

 مته .. المعارك .. إنهم خطر، خطر على أ  

كم كان كل فرد في وطن يونان يبغض هذا الشعب الوثني،  

، وأن كم كانوا يتمنون من أعماقهم أن يظل ها الشعب ضعيفاا 

 زال مدنه، وال سيما العاصمة نينوى .. عدده، وأن ت   ص يتناق



 قت.. وحان الو

ل في عيني هللا، وحينما  م  هذه العاصمة قد ك    ذنبوها هو 

قد انتهت وأن وقت  مهالاإل  فهذا يعني أن فترة  الذنب لم  ك  ي  

 ( ..١٦: ١٥غضب هللا العظيم قد حان )تك

 

 طيع؟ هل ي   

مر هللا يونان أن يذهب إلى هذه المدينة، نينوى لكي  أ

ها تتوب وتؤمن فتنجو ل  ، ع  رها بالغضب اآلتي عليها سريعاا ص  ب  ي  

.. 

 بمثل هذه المهمة ..  ه  ف  ل  ك  لم يكن يونان يتوقع من هللا أن ي  

 إنه أول نبي يطلب منه هللا مثل هذا الطلب .. 

 يحاول إنقاذ مدينة أعدائه؟  لطيع؟ .. ههل ي  

 

ل لهم  ثهم عني، ق  د  نعم .. اذهب إلى شعبها، ح  هللا يقول له: "

ل لهم أن يتوبوا عن ذنوبهم، منوا بي، ق  أن يتركوا آلهتهم وأن يؤ

 ولن يهلكوا".. 



نجي  من يذهب لكي ي   أولهل يفعل يونان هذا؟ .. هل يكون 

 مدينة وثنية .. 

إنه وكل فرد من شعبه ال يحبون األشوريين .. ال يحبون 

 الخير لنينوى .. 

 طيع يونان هللا؟هل ي  

،  .. إن قلبه يحب شعبه جداا  اللقد وجد يونان قلبه يقول له 

عادي شعبه ونجاة نينوى تعنى ضياع فرصة التخلص من قوة ت  

 وتزداد خطورتها مع الوقت ..

 طيع يونان؟  هل ي  

ا ألقد وجد عقله   ، فأغلب الظن أنه بدأ يتصور اليقول له  يضا

 يراا غضب أهله وأصدقائه حينما يعرفون أنه ذاهب ليصنع خ 

خرى، بغضون الشعوب األ  لواحدة من مدن أعدائهم .. فاليهود ي  

صة .. اليهود هم  حبون لهم أن يتمتعوا بنعمة هللا المخل  وال ي  

(، االبن الذي ١١: ١٥بن الضال )لول اال ث  في م   األكبر كاالبن

أن أباه قد عفا عن أخيه األصغر .. لقد  م  ل  حينما ع   استاء جداا 

من هذا االتجاه المتعصب لدى   كثيراا  بولس الرسولعانى 

م األمم ل   ك  عن أن ن   يمنعوننااليهود، وكتب عنهم قائل  "اليهود .. 

 ( .. ١٦: ٢تس١" )يخلصوالكي 

ويونان هو واحد من هؤالء اليهود الذين توارثوا العداوة  

تلو اآلخر .. هو ال يقدر أن يحب نينوى  للشعوب األخرى جيلا 

.. 



 طيع هللا أم يهرب منه؟!! داخله، هل ي  ودار صراع في 

 طيع وهو يبغض شعب نينوى؟ .. كيف؟ كيف ي  

 طيع وهو يخاف غضب أهله عليه؟ .. كيف ي  

 .. إيمانهفي  وبدا يونان ضعيفاا 

ولم يقدر أن يحتمل صراع األفكار، ولم يثق أنه يقدر أن  

من البغضة  ه  ص  ل  خ  ي   يله هذا الصراع، ك  ميأتي إلى هللا كي يحس

.. 

 فماذا فعل؟

 لقد لجأ إلى الحل البشري .. 

 من مواجهة هذه األفكار !! يهربلقد قرر أن 

 من هللا، ومن نفسه .. يهربقرر أن 

واختار يونان مكاناا بعيداا جداا في أقصى الغرب .. اختار  

ا  ترشيش في هذه  والتنزه بين سفر البحر طويلا  .. سيقضي وقتا

المدينة، وسيحصر تفكيره فيما يراه، ومع األيام سينسى كل 

شئ، وسينتهي الصراع وسيعود إليه السلم .. آنذاك سيعود 

 إلى وطنه ..  سعيداا 



.. فالصراع ال يتنهي  حدود بال مخطئا  آه، كم كان يونان 

 ق .. ر  والسلم والسعادة ال يعودان بمثل هذه الط  

 أفكار سالم 

كار هللا نحو يونان كما هي دائما نحو أوالده  ال شك أن أف

: ٢٩حين يطلب منهم أن يفعلوا شيئا، هي "أفكار سلم" )إر

١١ .. ) 

في كل دائرة من دوائر حياتك  السالم نعم، هللا يريد لك دائماا 

.. وعنما يطلب هللا من أحد خدامه أن يقوم بمهمة غريبة أو 

ذا الخادم من أجل فإن أحد أسباب اختياره لهشاقة على نفسه،  

لم يكن   امتيازا  ، وأن يعطيه خاص  بمجد لهّم  ج  ي  هذه المهمة، أن 

 له من قبل ..

 لكن يونان لم يفهم ذلك .. 

  ةلم يفهم أن هللا دعاه للذهاب إلى نينوى، لكي يقفز به قفز

 روحية هائلة .. 

يمسك فيه   ن، يوماا افي حياة يون جديدا   يوما  لقد أراده اللله 

 من االختبارات السابقة ..  عمقأدخله إلى اختبار بيده لي  

 لألعداء كان يريده أن يتلمس مع قلبه المملوء بالحب، حتى 

.. 



ولم يكن يونان يفهم أن هللا بدعوته له ليكرز في مدينة  

 يسوع للرب األعداء يعطيه هذا االمتياز العظيم أن يكون مثاالا 

 دائه .. الذي أتى من أجل نجاة أع

طيع .. كان عليه أن  لم يكن يونان يفهم، لكن كان عليه أن ي  

 يثق في حب إلهه له .. 

في هللا .. أننا نؤمن أنه   نثقتعني أننا  الفهم قبل الطاعة

 ..  يحبنا

كان على يونان أن يترك الناس، وأن يدخل إلى مخدعه،  

في حضرة الرب كل مافي قلبه من عدم إيمان وحب  يواجهوأن 

 ي لذاته .. أنان

 .. ةوكان يجب عليه أال يخاف من هذه المواجه

أن تواجه  تخف ال..  ذاتك تواجه أن تخف الأيها الحبيب، 

غضتك ألي انسان .. أنانيتك .. إحاسك بالغيرة محبتك لنفسك .. ب  

 من اآلخرين.. 

، البارقليط.. فالروح القدس اسمه  المواجهةال تخف قط 

.. الروح القدس هو (  28) "المساعد"وأحد معاني هذا االسم 

..  العظيمة ، لن يتركك في مثل هذه المعارك الحقيقي مساعدك

ا    بكاملهمن أجل أن يكون  معارك القلب ألنها عظيمة آه إنها حقا

 ..  للرب



يمان والتسليم  حتى يمتلئ قلبك باإل   القدس الروحسيساعدك 

 لخوف ..الكامل هلل، وحتى تنتصر على كل ميول البغضة أو ا 

 ، لن تقفز إلى فوق ..القلب معاركأيها الحبيب، بدون 

  إن أحد األسباب التي من أجلها يطلب هللا منا أن ننفذ أمراا 

 هو أن يكشف لنا حقيقة قلوبنا ..  معيناا 

( ٢: ٢٢م اسحق على المذبح )تكد   ق  لقد طلب من إبراهيم أن ي  

 يمان؟باإل  ليكشف حقيقة ما في قلب إبراهيم، هل يمتلئ  

كل ما له  حينما طلب الرب من الشاب الغني أن يذهب ويبيع

من قلب  يمان( ، كشف هذا الطلب عن غياب اإل  ٢١: ١٩)مت

بكلمات الرب " ليس أحد ترك   هذا الشاب ..غياب اإليمان

اآلن في هذا   ضعف مئة ذنجيل إال ويأخألجلي وألجل اإل  

لطلب أن حب ( .. لقد كشف هذا ا٣٠،  ٢٩: ١٠الزمان" )مر

 الشاب للمال أكبر من حبه للرب .. 

ظهر ماهو مخبأ فيها من  ة تأتي إلى قلوبنا، فت  أوامر هللا حي 

 ظلمة وعدم إيمان أو عدم حب .. 

كي  ل.. إلى نوره،  النورهللا يريد لهذه الظلمة أن تأتي إلى 

 تتواجه به .. 

..   تهرب فالأيها الحبيب، إذا وجدت صعوبة في أن تطيع، 

االجتماعات  تترك الجماعة المؤمنين التي تحيا معها،  تترك ال



من المخدع ..  تهرب الدت أن تحضرها .. و  ع  الروحية التي ت  

 من قراءة الكلمة .. ال تهرب من الطريق .. 

 واجه الظلمة .. ت.. ل دخله حاالا ادخل مخدعك، ا  

أمام أبيك السماوي بكل ما يدور في داخلك من   اعترف

 أفكار هروب وفشل .. 

.. لن يتركك الروح   مع نفسك أبداا   المواجهةال تخش هذه 

ثمر فيك ، الروح القدس سيعمل بكل قوة .. وسي  القدس وحيداا 

 ثمر الطاعة المبهج ..

مكان يونان أن يدخل إلى مخدعه، ويواجه في حضرة كان بإ  

 ن بغضه لنينوى وخوف من شعبه وحب لنفسه ..القدير ما به م

 كان سينتصر بكل تأكيد .. 

 ..  مختلفاا  كان سيأخذ قراراا 

.. وذهب   طيعي  أن  يقدرلكنه لم يدخل إلى مخدعه، لذا لم 

من هللا إلى مدينة بعيدة في أقصى الغرب اسمها ترشيش  هارباا 

.. 

لى  إ يقول الوحي إنه " نزل إلى يافا، ووجد سفينة ذاهبة 

جرتها، ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من  ترشيش فدفع أ  

 ( .. ٣: ١وجه الرب" )يون



 األعظم  الخزافي

  الوعاء يدع لنهر، ماال صانع أواني الخزف ل  ث  لكن هللا م  

ك القرص الموضوع فوقه الوعاء .. ر  ح  ( .. سي  ٤: ١٨)إر يفسد

كه بقدميه، تارة بسرعة شديدة، وتارة ببطء ملحوظ ..  ر   ح  سي  

وفي كل مرة سيتعامل مع طينة اإلناء على النحو الذي يجعله 

ا  رائعا   إناءا  سيضغط عليه بيديه  كما يراه هو في مخيلته .. احيانا

ضحة .. ك أصابعه على جداره بنعومة وار   ح  بقوة، وأحيانا سي  

..   قصده بحسبحتى يتم تشكيله للناء لكي يكون  يهدأ ولن

 ..  للمجد إناءا  ..  للكرامة إناءا  

، وضغط بيديه على شديدة بسرعةهللا القرص  ك  ر  وح  

الوعاء، ووجد يونان نفسه مرة أخرى وبصورة أشد أمام  

 المواجهة القلبية التي هرب منها ..

 المواجهة 

 ..  البحر هائج .. هائج جداا 

السفينة التي تنقل يونان إلى ترشيش في خطر بالغ، فهي  

 تكاد تغرق .. 

البحارة يصرخون، يطرحون األمتعة .. ال فائدة، الموت  

 بسرعة ..يقترب 

 ومن هم الذين سيغرقون؟



ا  معه، يقول الوحي:   ليس يونان وحده .. الملحون أيضا

 ( ..٥ :١وصرخوا كل واحد إلى إلهه" )يون المالحون"خاف 

لم يكن هؤالء الملحون من شعب يونان الذي يعبد الرب،  

  مختلفة آلهةويبدو أنهم لم يكونوا من بلدة واحدة، فقد كانت لهم 

.. 

ن يونان من الذهاب إلى نينوى الوثنية، وها هو اآل لقد هرب 

 ..  الوثني العالم كلل ث   م  يواجه مجموعة ت  

 ..  عواطفهخرى يجد يونان نفسه في مواجهة مع ومرة أ  

  الوثنيون والمالحونهل يترك السفينة تغرق، فيموت هو 

 ..  معا  

ا  أكثر منه،  طاةخ   نعم، لقدأخطأ بعصيانه هلل .. لكنهم هم أيضا

 ..  مثله  الموت يستحقونيعبدون آلهة وثنية .. إنهم 

لقد هرب يونان من المساهمة في إنقاذ نينوى، فهل يهرب  

طاة  خرى من المساهمة في إنقاذ هؤالء الملحين الخ  اآلن مرة أ  

.. 

خرى في مواجهة مع البغضة التي تمأل قلبه  وها هو مرة أ  

 رة لم يهرب !! نحو الشعوب الوثنية، لكنه هذه الم



دي فرده .. قرر أن يفلقد حسم األمر .. قرر أن يموت بم

األمواج  ف  ك  أعداءه، فقط طلب منهم أن يلقوه في البحر كي ت  

 عن الهيجان ..

،  سه أيضاا ف، فينقذ ن مكانه أن يعود إلى هللا تائباا نعم، كان بإ  

لكنه لم يفعل، إال أن هذا الخطأ ال يجب أن يحجب عن عيوننا 

 .. هم.. حبه أن يموت هو ليحيوا  ألعدائه الجديد هحب

 !! هللا صرارياإل  آه، 

لكي يواجه يونان ماسبق   لقد سمح لألمواج أن تهيج جداا 

.. وواجه يونان البغضة وانتصر عليها، وأشرقت  وهرب منه

 من عينه أشعة الحب ألعدائه ..

: " خذوني    ما أعظمك يا يونان وأنت تطلب منهم قائلا 

 ( .. ١٢: ١" )يونعنكم البحر فيسكنواطرحوني في البحر 

لن   بالحب تمتلئكل، لم تكن كلماتك عادية .. الكلمات التي 

 في الذين يسمعونها !!  جداا  ستؤثر بلكلمات عادية،  تكون أبداا 

 ..  خاصة قوةلقد صاحبت كلمات يونان 

ا  الملحين هزاا  لقد هزت  ..  عنيفا

 لتهم !! لقد بد  



كل منهم، ال يقدر شخص أن يقول لي هذه الكلمات   ر  ك  ف  

المؤثرة، التي أثرت في أعماقي على هذا النحو الذي أشعر به 

 إن لم يكن إلهه هو اإلله الحقيقي .. 

منوا كلهم بل استثناء بإله  آصدق، لقد أيها القارئ .. هل ت  

يونان، أمنوا به قبل أن يطرحوا يونان في البحر ويروا هدوء 

 نقاذ ..وليس بسبب معجزة اإل   كلماتهمنوا بسبب آاألمواج .. لقد  

ا إلى  اأن يطرحوه صرخو لالوحي يشهد، يقول لنا أنهم قب

 وقالوا :  [يهوه ] الرب

الرجل    ال نهلك من أجل نفس هذا] يهوه[ أه يارب "

فعلت  [يا يهوه] يارب، ألنك بريئاا  ، وال تجعل علينا دماا [يونان]

 ( ..١٤: ١كما شئت" )يون

نظر، لم يصرخوا كما فعلوا من قبل إلى آلهتهم، لقد تغير  ا  

الذي  الخاص" ، االسم بيهوهإيمانهم .. لقد آمنوا بالرب .. أي "

 ( ..٣: ٦رف به هللا بين شعبه )خرع  

نظر، لقد صاروا ماقالوه وهم يصرخون .. ا   تأمل أيضاا 

إله يونان هو الذي بيده أن يغفر وأن   [يهوه]يؤمنون بأن الرب 

 يفعل كل مايشاء ..  يعاقب، وأن

يالقوة تأثير هذه الكلمات التي قالها يونان !! كلمات امتألت  

بها وجعلها كلمات فعالة جذبت نفوس  بالحب، فعمل روح هللا

 .. الملحين إلى الرب 



"  واطرحوني خذونيآه، ما أعظمك يايونان بهذه الكلمات " 

لملك الملوك،   (، صرت بها دون أن تعي مثاالا ١٢: ١)يون

: ١الذي أسلم نفسه للموت من أجل أعدائه )كو يسوعللرب 

٢١ .. ) 

 في جوف الحوت 

وقذف  [Huge fish (29 )األدق في جوف سمكة ضخمة ]

 الملحون النبي يونان إلى عمق البحر كما طلب هو منهم .. 

 ووجد النبي نفسه في جوف الحوت ..

، وياالهتمامه المدهش بحياة أوالده !! يقول  هللا ويالحب

ليبتلع يونان"  عظيماا  [سمكة]  الوحي " وأما الرب فأعد حوتاا 

 ( .. ١٧: ١)يون

من أجل يونان   صا  خصيه الحوت، وقد أعد    هو الذي أعد   هللا

ا  .. نعم، ال يوجد .. إن في حياة أوالد هللا  ةفدص  شئ اسمه  مطلقا

ه، لذا  يفي عين جداا  هامة جداا  ودقائقها تفاصيلهاحياتهم بكل 

يخضع لهيمنته المطلقة   فكل ما يحدث لهم مهما كان صغيراا 

 ( .. ٢٨: ٨لخيرهم )رو التي تجعل كل األشياء تعمل معاا 

ض إليه داود  ر  ع  وواجه يونان نفس الموقف الحرج الذي ت  

( والذي جاز ٦: ٣٠صم١رجاله أن يرجموه ) من قبل حينما هم  

 ( ..٣٠: ١٤فيه بطرس فيما بعد حينما بدأ يغرق في البحر )مت

 .. ماذا يفعل؟  يونان أمام خطر محقق



.. لقد  مستمر نزوللقد قاده الهروب من طاعة الرب إلى 

في  نزل(، وأنه "٣: ١إلى يافا" )يون نزلسجل لنا الوحي أنه "

( ٥: ١إلى جوف السفينة" )يون نزل(، ثم "٣: ١السفينة" )يون

إلى أسافل الجبال"   نزلت، وها هو في جوف الحوت يقول "

 ( ..٦: ٢)يون

ن لم تعد إلى هللا لتسير في طريق الطاعة له  أيها الحبيب، إ

 ..  مستمرا   نزوال  فإن حياتك ستكون 

 ماذا تفعل؟ 

ة لعدم  ر  ماذا تفعل حينما ترى نفسك تحصد النتائج الم  

 طاعتك، هل تستمر في حصادها ؟!! 

( ال ١٠: ٥بط١ال ، بإمكانك أال تستمر .. "إله كل نعمة )

كانك أن تلجأ إليه بكل قلبك حتى وإن كانت نتائج ميزال إلهك، بإ

  الخطية قد بلغت بك إلى مرحلة الخطر الشديد أو الموت المحقق 

.. 

، فيتغير اتجاه  حبه في واثقا  ، نعم، بإمكانك أن تلجأ إليه

ذ من نق  دوران عجلة األحداث .. ستتوقف عن االنحدار، وست  

 الخطر ..

 ء الماضي ..  خطاأ ال يريدك أن تحصد نتائج  هللا

 ل اللعنة إلى بركة .. ّو  ح  ي   أن يريد هللا



لكي أنجو من نتائج ما فعلت ..   معجزةقد تقول لكني أحتاج 

..   المعجزات إلهأيها الحبيب هذه ليست مشكلة قط، فإلهك هو 

ؤكد لك هذا بكل ما أستطيع .. إن كنت تحتاج معجزة دعني أ  

فأستجيب   يدعونيكلماته " دائماا ر ك  ذ  نقاذك فلن يتخلى عنك، ت  إل  

 ( .. ١٥: ٩١" )مزه  د  ّج  م  نقذه وأ  له. معه أنا في الضيق . أ  

نجي"  نقذ، يعفو في  حامي في  ثق أنه إله محب للغاية " ي  

 ( ..٥: ٣١)إش

يمان إ ، ارتفع في جوف الحوت، في هذا الوقت الحرج جداا 

 ر مسار األحداث .. ي غ ت  في إلهه كل الثقة، ف   ق  ث  يونان .. و  

 كيف ارتفع إيمانه؟ كيف تغيرت األحداث؟ 

يلمس قلوبنا بهذه   يلك عمل الروح القدسحتاج إلى ن

 الدروس الثمينة .. 

م اآلن إلى  د  ق  أيها الحبيب، توقف عن القراءة لحظات .. ت  

من أجل أن يعمل  يسوع الرب باسمطلب بثقة عرش النعمة، ا  

 وأنت تقرأ ..   القدس الروحفيك 

 

 أبي السماوي .. 

 أشكرك ألجل الحب العجيب الذي أحببتني به .. 



 ( .. ٢٨: ١٨ضئ ظلمتي )مزأشكرك ألنك ت  

ة والفعالة ضيئها بكلمات كتابك المقدس، الحيّ أشكرك ألنك ت  

.. 

أشكرك ألن كلمات كتابك سراج المع يطرد من ذهني ومن  

 قلبي كل ظلمة جهل أو عدم إيمان .. 

 أشكرك ألنك سجلت لي في كتابك قصة نبيك يونان .. 

 مني بكلماتك عنها ما يلمس أعماقي لّ  ع  أشكرك ألنك ت  

 آه أيها اآلب السماوي، يا من تحبني بال حدود .. 

 اآلن ..  اعمل في  

 اعمل بروحك .. 

( ويعطيه القوة  ١٢: ٤ليمسح ما أقرأه بزيته الذهبي )زك 

 ال في ذهني، وفي قلبي .. الكافية للتأثير الفع  

 يماني .. إ .. يرفع  حيا   ليكون كالما  

 نقذ من الخطر .. ي   ليصبح إيمانا  

 أبي السماوي .. 



اسمح لي أن اشكرك ألنني أثق أنك تتعامل اآلن مع ذهني،  

 وقلبي .. 

 يمان الذي يسد أفواه األسود، ألمتلك هذا اإل

 ويطفئ قوة النار 

 وينجي من حد السيف 

 ( ٣٤: ١١)عب

 

 إيمان يونان 

، ففي  دارسة األصحاح الثاني من سفر يونان هامة جداا 

ا  بدايته  ظالمفي جوف الحوت وسط  نرى يونان ال يزال قابعا

ا  نهايتهدامس ومخيف، لكن في  إلى البر ..  نراه يخرج سالما

.. إلى الحياة من جديد .. وبين هذه البداية وتلك   النورإلى 

 .. صالته إلى هللاالنهاية نقرأ 

من الموت إلى الحياة .. من  الصالة هذهكيف قفزت به 

 الظلمة إلى النور؟؟

 يعفوله الذي "اإل   أعطته الصلة أن يختبر عملياا كيف 

 " ؟ كيف؟ كيف؟ نجيفي  



ها لنا الوحي لكي  ل  ج  ، فقد س  هامة جداا  الصالةإن دراسة هذه 

  من نجيت  التي  المقتدرة الصلواتصلي منا بها كيف ن  ل   ع  ي  

 ل اللعنة إلى بركة ..و   ح  ، والتي ت  الخطر

رجاء أن تعود بنفسك إلى األصحاح الثاني من سفر يونان،  

ت ز  ي  وأن تقرأه بتمعن .. ثم الحظ معي هذه النقاط الهامة التي م  

 رةهذه الصلة المقتد

 الثقة في االستجابة  -٣                          الحب -١

 التسبيح  -٤الكلمة                           -٢

 ب الح  ( ١)

نظر معي بأية عبارة يبدأ األصحاح الثاني، يقول الوحي "  ا  

 " ..إلههي يونان إلى الرب فصل  

.. فلم يقل الكتاب أنه صلي  إلههواآلن ضع خطأ تحت كلمة 

.. فبرغم كل ما حدث من يونان فل يزال  إلى هللا، بل إلى إلهه

 ..  إلهههللا هو 

أيها القارئ الحبيب، هل تشعر أن هللا القادر عل كل شئ هو 

؟ .. هل تشعر أن هللا القادر على كل شئ هو إلهك  أنتإلهك 

؟ .. هل تثق أنه خاصة بعالقةيرتبط بك  أنت؟ .. هل تشعر أنه

 برغم كل ما صدر منك؟!  العجيبة األبوية المحبة  يحبكال يزال 



أيها الحبيب، لن ترى استجابات حقيقية مستمرة لصلواتك  

 بعهد، وأنه يرتبط بك إلهكقبل أن تمتلك هذا اليقين بأنه هو 

.. وأنه حاضر وسط  الثمين ابنه دممحبة مؤسس على 

 مشغول بإنقاذك .. ظروفك، و

( ٣: ٣١أحببتك" )إر أبديةهل تثق في كلماته القائلة "محبة 

؟ .. آه إنها المحبة  أبديةتعرف ماذا يعني أن تكون المحبة  ، هل

التي ال يقدر  الثابتةعلى مفاجآت الزمن، انها المحبة  المنتصرة

 شئ أن ينتقص منها ..

ا  أقوىإنها ببساطة  من كل  من كل الظروف وأقوى أيضا

 أخطائك .. 

قط  تقدر لنؤكد لك أن خطاياك وآثامك أيها الحبيب، دعني أ  

الرب التي تتأجج بالحب   [جمر نار]أن تطفئ لهيب نار لظى 

 ( .. ٦: ٨لك )نش

.. هل تعلم ما هو مفتاح إنقاذه من   الضال بناالنظر إلى ا  

ر أمواله،  ذ  أباه .. ب   الذل والهوان وربما الموت؟ .. لقد خان

أدنى درجات المذلة، يشتهي طعام  ىوحصد ما زرع، وهوا إل

الخنازير وال يعطيه أحد .. لكنه استطاع أن ينقذ نفسه، وأن  

ولى وأن يشبع من  لة األ يسترد كرامته المفقودة، وأن يرتدي الح  

 جديد في بيت اآلب .. 

يحمل في  لقد استطاع ألنه برغم كل ما حدث له كان ال يزال

.. ثقته في أن  له ا  أبّ في أن أباه ال يزال  ثقته،  اإلنقاذ مفتاحيده 



ابنه .. تأمل معي كلماته وهو في الكورة   يعتبرهأباه ال يزال 

 البعيدة : 

 ( .. ١٨: ١٥" )لوأبي"أقوم وأذهب إلى 

اء األخيرة في هذه الكلمة ي.. ما أروع ال أبيإنه يقول 

 وهكذا فعل يونان .. " ،أبيالعظيمة "

..  المنحدرلقد عصى هللا، والنتيجة أنه سار في الطريق 

نزول يقود إلى نزول حتى صار في قلب الخطر .. ينتظر  

بحر، وبحسب الرؤية البشرية، لالموت داخل حوت في عمق ا

 لم يكن ثمة أمل للنجاة .. 

لكن هل يقدر اآلن أن يستغيث باإلله الذي عصاه، هل يثق  

 ل يثق انه ال يزال إلهه؟!! هفر له؟ هل يثق أنه سينقذه؟ أنه سيغ 

 من رجال هللا .. لقد كان يونان في جوف الحوت رجلا  حقاا 

 " أقوى مما فعل .. أبديةكان يثق أن محبة هللا له "

:" أيها الرب اإلله" بل "    تأمل ، لم يخاطبه في صلته قائلا 

 " ..إلهي" بل "( .. لم يقل : "هللا٦: ٢" )يونإلهيأيها الرب 

لقد وثق أنه برغم عدم طاعته، وبرغم هروبه فل يزال هللا 

 ( ..٢: ٢الذي يستمع له ويستجيب لصلته )يون إلهههو 



قذ،  حامي فين  اإلله الذي " ي  ، إلههلقد وثق أن هللا ال يزال 

 ( فلن يموت .. ٥: ٣١نجي" )إشيعفو في  

في إيمانه ألنه وثق أن خطيته لم تهز  عظيماا  كان يونان حقاا 

 ، كان يمتلك المفتاح األول للنجاة .. له هللا محبة

يقدر أن يعوق رجوعنا إليه  شئ يوجد فالمبارك اسم الرب، 

ا .. أي  رحب كانت نتائج أخطائنا .. ي   اا كانت خطايا الماضي .. أي  ا

 بنا ويتلهف لسماع أصواتنا .. 

ما زرعناه من خطايا .. يريدنا  إنه ال يريدنا أن نجني ثمار 

التي   اللعنةل و  ح  أن نعود إليه تائبين بأسرع ما يمكن، لكي ي  

 .. بركةأصابتنا إلى 

 ياله من إله عجيب !! 

أيها الحبيب، هل قادتك الخطية إلى ظروف خانقة مميتة ..  

بإمكانك، نعم بإمكانك أن ترفع قلبك إلى هللا من وسط هذه  

إنقاذك أكثر ن قلبه .. ثق أن هللا يريد الظروف، كما رفع يونا

" نجيفي   يعفو.. ثق أنه " يحبك.. ثق أنه ال يزال  مما تريد أنت

 ( ..٥: ٣١)إش

أن هللا يحبك؟ .. إن لم يكن األمر   أيها القارئ، هل تثق حقاا 

، ابحث فيه عن اآليات التي  المقدس الكتابكذلك، هيا إلى 

 لك، وما أكثرها .. احفظها .. رددها كثيراا  هللا محبةتتحدث عن 

 .. وهي قادرة أن تأتي بهذه الثقة إلى قلبك .. 



 .. هلل ابنما أروع أن أثق أنني 

 ( .. ٤: ١تس١من هللا ) محبوبأن أثق أنني ابن 

:  ١" )أفالمحبوب فيألنه يراني "  جدا يحبنيأن أثق أنه 

 ( ، في ابنه المبارك يسوع ..٦

تحدث اآلب يوحنا سابا عن هذا االمتياز العظيم )القرن  

 هللا:  السابع( الذي لكل مؤمن حقيقي فقال مخاطباا 

(،  ٥: ٥"أنت وضعت روح ابنك في قلب المؤمن )رو

، مثلما يسأل االبن لك ماهو كل ليسألك الدالةفأعطاه الروح 

 .. (30)أباه"

ا آه كم كان  هذا اآلب حين كتب في أحدى رسائله يقول   رائعا

 لمن يخاطبه: 

  [أبي]ا .. أب   [أبي ] Abbaا نادي "أب  لديك أن ت    "ليكن محبوباا 

"(31) 

 أبي السماوي.. 

 كم هو عظيم حبك .. 

 تحبني .. تحبني .. تحبني بال حدود .. 



 كم أشكرك ألنك لم تعلن لي هذا  

 قال لذهني، بمجرد كلمات ت  

 إعالن مجيد من روحك بل من خالل 

 ( إلى قلبي .. ١٧: ١"روح االعالن" )أف 

 تحبني .. تحبني .. تحبني بال حدود .. 

 لذا لن أخاف .. لن اتزعزع .. 

 لن أخزى في زمن السوء .. 

 ( ١٩: ٣٧وفي أيام الجوع سأشبع )مز 

 هللويا .. هللويا .. 

 

 أبي السماوي .. 

 تعال اآلن والمس بروحك قلبي، لكي  

 هذا اإلعالن الذهبي   عمق فيه جديدا  ت  



 أنك هكذا تحبني ، بال حدود .. 

 فألتأصل، وألتأسس في هذه المحبة 

 ( .. ١٨: ٣)أف

 حبني، آه .. ليكن هذا االعالن إنك ت  

في كياني .. ال تهزه األيام   ال يتجزأ مني، ليكن عميقا   جزءا  

 مهما كانت .. 

 به نفسي .. ولتبتهج روحي .. ولتفرح  

 ولتهتف كل عظامي .. 

 لتهتف لك .. 

 يارب من مثلك .. 

 من مثلك .. في حبك .. 

 غني بين الناس وأقول: سيدي، أي امتياز لي أن أ  

 "قد أخطأت 

 المستقيم،  ت  ج  و  وع  



 جاز عليه ولم أ  

 فدى نفسي من العبور إلى 

 الحفرة فترى حياتي النور" 

 ( .. ٢٧: ٣٢)أي

 

 الكلمة ( ٢)

من يدرس صلة يونان وهو في قلب الخطر، في جوف 

الحوت، سيرى أنها تختلف عن الكثير من الصلوات التي  

 يرفعها المؤمنون اآلن عندما يواجهون خطر مماثل ..

يجب علينا أن نتعلم من هذه الصلة، فلقد سجلها الوحي لنا  

نت  بهدف أن نتعلم منها كيف تصير صلواتنا مقتدرة كما كا 

 صلته ..

 ز صلة يونان .. ي   م  نعم، هناك أمر هام ي  

 .. بالكلمةهي صلة تمتلئ 

 .. هللا بكلمةالصلوات المقتدرة عادة، تمتلئ 



اقتباسات من سفر المزامير تشغل الحيز  تسعةانظر، هناك 

: ٣١،  ٧: ٤٢، ٦: ٨٨،  ٥: ١١٨األكبر من صلة يونان )مز

٨: ٣،  ١٤: ٥٠، ٦: ٣١،  ١: ١٨، ١: ٦٩، ٢٢ .. ) 

ا أيها الحبيب، أي  كان نوع الظرف الذي تصلي ألجله، فلتكن   ا

أن الكتاب المقدس يمتلئ   ، ال تنس  بالكلمة ممتلئةصلتك 

 غطي كل الظروف المتنوعة ...باآليات التي ت  

 بحسب، فهذا يعني أننا نصلي بالكلمةحينما تمتلئ صلواتنا 

 التي يعلنها لنا الكتاب المقدس ..  هللا مشيئة

أصحابها، ألنها  ستجاب برغم حماسكثير من الصلوات ال ت  

تهم الخاصة التي قد بل على رغبا الكلمةال ترتكز على ما تقوله 

 ال تكون بحسب مشيئة هللا .. 

ا  د  ع  لقد و     بإيمانرفع الصلوات التي ت    هللا بأن يستجيب دائما

.. يقول القديس يوحنا " وهذه هي الثقة  مشيئته حسب والتي

يسمع لنا"  مشيئته حسبالتي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا 

 .. الكلمةن لنا أساسا من خلل عل  ( ومشيئة هللا ت  ١٤: ٥يو١)

لن يقدر أن يؤمن، ألنه لن يجد  الكلمةمن يجهل ما تقوله 

يمان أي اإل   هللا يقوله بمايمان يمان باهلل هو اإل  شيئا يؤمن به، اإل  

لكلمة ألنه يحرمك من  ا .. ما أخطر الجهل ب الكلمةبما تقوله 

لعدم    بي شعبييمان، يقول لنا هللا في سفر إشعياء " س  اإل  

 ( .. ١٣: ٥المعرفة" )إش



د .. لذا ال تتعجب حين تسمع القديس مرقس ي   ق  الجهل يسبي، ي  

 (32)هو أبو كل الشرور" الجهلالناسك يقول " 

.. لم  بالكلمةكانت صلة يونان مقتدرة ألنها كانت ممتلئة 

بآيات الكتاب، كان يختزنها في قلبه، لهذا عندما أتى   يكن جاهلا 

  وقت الخطر ولم يكن أمامه الكتاب ليقرأ فيه وجد الكتاب مسجلا 

في داخله .. ومن داخله اقتبس اآليات التي تناسب هذا الخطر، 

 فجاءت صلته مقتدرة .. 

 كافياا مع الكتاب  أيها القارئ، أدعوك لتقضي كل يوم وقتاا 

 في داخل قلبك .. الكلمةزن المقدس، لتخت

من قلبك إلى    الكتاب كلماتسيأتي الوقت الذي ستنساب فيه 

 فمك لتمأل صلتك، وتجعلها دائماا صلوات مقتدرة .. 

 واآلن انتبه إلى اآلية التي قالها لنا الرب يسوع:

فيكم .. تطلبون ما تريدون فيكون  كالمي، وثبت "إن ثبتم في  

 ( ..٧: ١٥لكم" )يو

 

 ة والروح الكلم

وحينما تمتلئ صلواتنا بالكلمة، سنشعر بحرارة الروح في  

 قلوبنا .. 



 ١٦: ٣إذا قارنت ما قاله الرسول بولس في رسالة كولوسي 

، عرفت أن االمتلء   ١٩، ١٨: ٥بما قاله في رسالة أفسس

 بالكلمة يقود إلى االمتلء بالروح .. 

بكل تأكيد  حينما تخرج الصلوات من قلوبنا ممتلئة بالكلمة، ف

 سنشعر بتعزيات الروح القدس التي ليست بقليلة .. 

 سيدي،

 اشبعني دائما بكلمتك .. 

 ال يتجزأ مني ..   لتسري في أعماقي ولتكن جزءا  

 لتحمل لي قوتك .. قوة الحياة التي ال تزول .. 

حيي صلواتي .. لتجعلها صلوات حية مقتدرة .. صلوات  لت  

 حارة معزية .. 

 . لمجد نعمتك الغنية .. ستجاب .صلوات ت  

 الثقة في االستجابة ( ٣)

صلي من أجل أمر تعرف أنه بحسب مشيئة هللا، هل حينما ت  

 في استجابة هللا لك ..  ثقتكر عن ب   ع  تتضمن كلماتك ما ي  

 : تأمل هذه اآليات جيداا 



 أنا أجيب  يدعون قبلما"ويكون أني 

 بعد أنا أسمع"  يتكلمون  هم وفيما

 ( ..٢٤: ٦٥)إش

 . واعط  ت  "اسألوا 

 .تجدوااطلبوا 

 لكم، حفت  ي  اقرعوا 

  حفت  ي  ، ومن يقرع يجد، ومن يطلب يأخذألن كل من يسأل 

 ( .. ٨، ٧: ٧مت)..  له

لقد اعترف يونان وهو يصلي بهول الموقف وخطورته،  

 اسمعه معي وهو يقول هلل : 

 "طرحتني في العمق .. في قلب البحار أحاط بي نهر. 

 تيارتك ولججك. جازت فوقي جميع 

 اكتنفتني مياة إلى النفس.  د  ق  

 ،أحاط بي غمر  



 البحر برأسي"  شب  ع   التف  

 ( .. ٥ - ٣: ٢)يون           

، لم يعترف يونان في صلته بهذا الواقع  لكن انتبه جيداا 

لهذه  هللا بسماعوفي ذات الوقت  الخطر فقط، بل اعترف أيضاا 

 لها .. واستجابتهالصلة 

ا لقد  .. لقد اعترف  له هللا بإنقاذصلي وهو ي   اعترف أيضا

نقاذ قبل أن يراه حقيقة في الواقع المادي المحسوس،  بهذا اإل  

 ..  يماناإل  وهذا هو 

تامل معي كيف امتألت صلته بهذا اإليمان .. اسمعه معي  

 وهو يقول :

 ، فاستجابني"دعوت الرب، 

 صوتي فسمعت   [ إليك يا هللا] صرخت 

 من الوهدة حياتي"  أصعدت

 ( ..٦، ٢: ٢)يون   

في هذه الكلمات .. لم يقل يونان أن   هاماا  الحظ معي أمراا 

صعد من الحفرة حياته الرب سيستجيب أو أنه سيسمع أو أنه سي  



وال حتى زمن   المستقبل زمنخدم يونان ت.. كل، لم يس

 !! الماضي زمنالحاضر، بل استخدم 

يا ] ، أصعدت   [يا هللا] ابني، سمعت  لقد استخدم كلمات، استج

 ..  [هللا حياتي

 معنى استخدام الزمن الماضي 

 .. الثقة كل الثقة في استجابه الصلة ..  يماناإل  المعنى هو 

ا  ا لقد كان يونان في جوف الحوت عظيما في   جداا  ، عظيما

مور  بأ   يقاناإل  يمان الحقيقي الذي هو "إيمانه، لقد كان يمتلك اإل  

 ( .. ١: ١١" )عب  [اآلن]ى ر  ال ت  

نقذ وخرج  جيبت، وأنه قد أ  أن صلته قد است   اليقينكان له 

بأن إنقاذه قد تم، قبل أن  اليقينمن جوف الحوت .. كان له هذا 

 نقاذ إلى الواقع المادي المحسوس .. يأتي هذا اإل  

كانتا  الروحيتينلقد استخدم يونان زمن الماضي، ألن عينيه 

 عيناه الطبيعيتان قد رأتاه بعد ..  لم تكن تريان ما

.. لقد رأت عيناه   م  لقد رأي بعينيه الروحيتين أن إنقاذه قد ت  

 غةبل  هللا وهو ينقذه، لذا تحدث عن إنقاذه   الروحهللا .. رأت في 

 ..  الماضي

صلي بإيمان من أجل حريتك أو  أيها الحبيب، عندما ت  

شفائك، من المهم أن ترى بقلبك في الروح أنك بالفعل قد 



فيت قبل ان ترى بعينيك المادية حريتك أو تحررت أو قد ش  

 .. يمان اإل  في العالم المنظور .. هذا هو  شفائك وقد صار واقعاا 

يونان أن يستخدم زمن الماضي من استخدام كلمة  م  ل  ع  لقد ت  

المسجلة في األسفار( لهذا الزمن، فكثير من الوعود هللا )

  والنبوات التي ستحدث في المستقبل قد صاغها هللا مستخدماا 

كمثال وعد ] بالفعل  حدثتيمان يرى أنها زمن الماضي ألن اإل  

: ٤٩( ، وكالنبوات عن الرب يسوع تك٢: ٦هللا ليشوع )يش

 .  [٤: ٥٣، إش١٠

ا ل   عيقول القديس يوحنا ذهبي الفم م    : قا

  تميةحال عالنإل  "إن استخدم الزمن الماضي إنما هو 

 (33) " [في المستقبل]لوقوع الحدث  المطلقة

أيها الحبيب، هل تعلمت أن تستخدم هذا الزمن الماضي في  

 صلواتك؟ 

 من أجل إنقاذه :  ح  ب تأمل ، لقد استخدمه إرميا النبي حين س  

 "رنموا للرب، 

 سبحوا للرب، 

 ( ..١٣: ٢٠نفس المسكين من يد األشرار" )إر أنقذألنه قد 



 ..  انقذأال حظ أنه لم يقل سينقذ .. بل 

 ثم ألم يقل لنا الرب بوضوح 

 "أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فأمنوا أن تنالوه .. 

 (34)[، في زمن الماضينلتموه أنكمالترجمة األدق فآمنوا ]

 فيكون لكم"

 (  ٢٤: ١١)مر

تأتي في زمن الماضي .. بمعني أن  نلتموهتأمل أن كلمة 

نثق أن ما نصلي ألجله قد تم وليس أنه سيتم .. في الماضي 

 وليس المستقبل ..

 حذر ا

أيها الحبيب، في النقطة السابقة كان التحذير من الصلوات  

 الكلمة وعودالتي ليست بحسب مشيئة هللا ألنها ال تعتمد على 

 قدم لك التحذير الثاني .. ن  .. وفي هذه النقطة 

في  الثقةحذر .. احذر الصلوات التي تخلو من عبارات ا

 استجابات هللا لها .. 

الصلوات التي تخلو من إعلن هذه الثقة ليست خطورتها  

، وقد تزيد صاحبها رتض  قد  ستجاب بل أيضاا فقط في أنها ال ت  

 من شكوكه ومخاوفه .. 



انتبه، الكلمات التي تتحدث عن الخطر وتخلو من اإليمان  

وتنقل  الشكبالنجاة من الخطر هي كلمات ضارة تزيد من 

 اآلخرين .. إلى  الخوف

ا الذي أنت فيه ..ك   الخطرث مع هللا عن د  ح  نعم ، ت   ،  ن صريحا

ا ق   مثلما   يماناإل   بكلمات ل كل شئ ، لكن ليكن حديثك ممزوجا

 هللا وهو في جوف الحوت .. كان حديث يونان مع

التي تعلن ثقتك   يماناإل    بكلمات ليكن حديثك مع هللا ممزوجاا 

" ينج  له الذي "يعفو في  له الذي يحبك بل حدود، اإل  في أنه اإل  

( ، والذي يصنع المعجزات من اجل انقاذك ..  ٥: ٣١)إش

التي تعلن وعود هللا المتعلقة   الكتاب بآياتتمأل صلتك لو

 الماضي زمنبالظرف الذي تمر فيه .. وما أروع أن تستخدم 

ا م   وإرمياكما استخدمه يونان  أنك نلت بالفعل ما تصلي   علنا

 ألجله ..

 انتبه إلى كلماتك 

ر عن حالة القلب، فالرب يقول "  عب لماذا؟ .. ألن اللسان ي  

(  .. يكتب لنا  ٣٤: ١٢من فضلة القلب يتكلم الفم" ) مت

 :  الرسول بولس قائلا 

ا  ردية"ال تخرج كلمة   من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا

 (  ٢٩: ٤للبنيان " )أف

 :  والرسول بطرس يضيف مؤكداا 



 ( ..١١: ٤بط١" )هللا فكأقوال"إن كان يتكلم أحد 

أيها القارئ الحبيب، لنتوقف في أحاديثنا مع الناس عن هذا 

مات .. هذه الكلمات التي تضعف معنوياتنا  من الكل الردئالنوع 

أو معنويات من حولنا، والكلمات التي تزيد من الخوف 

ضخم والرعب في قلوبنا أو في قلوب اآلخرين .. الكلمات التي ت  

الشفقة على  تثيرالكلمات التي ، الخطر والتي تتحدث عن العجز

لحت  الذات والتي  عن الرب الذي ينقذ ويحرر ويشفي النظر  و 

 ويسدد كل احتياج .. 

لنتوقف عن هذه الكلمات، كلمات عدم اإليمان .. الكلمات  

التي تبني السامعين ..  يماناإل   كلماتالردية الخطرة .. ولنتكلم 

(   ٧: ٨٤)مز لنا القوة! أقواله التي تعلن أن  هللا كأقواللنتكلم 

( وأن ١٧: ٥الشفاء لنا ) لو( ، وأن ٣٢: ٨وأن الحرية لنا )يو

 ( ..١٨: ٣كو٢المجد لنا )

 !!  هللا كأقوال.. ولتتسم أيضا صلواتنا بهذا النوع من الكلم 

أيها الحبيب حينما تصلي من أجل مشكلة ما أو أزمة معينة،  

 مستنداا  أو  أكثر من وعود هللا .. صل   وعدعلى  تنداا سم صل  

بهذه  مشغول..صل وذهنك في كتابه  المسجلة أقوالهعلى 

أي ]األقوال، ألن هللا يقول لك بوضوح " يا ابني ال تبرح هذه 

 ( ..٢١: ٣" )أمعينيكمن  [أقواله

، ال تسمح لتفكيرك أن ينشغل بالتوقعات  ن حذراا ك  

واالستنتاجات الخطرة التي يقولها المنطق البشري .. ال، ليكن 

 في أقوال هللا ..  محصورا  تفكيرك 



، ال تنشغل بمضاعفات المرض مريضا  فإذا كنت 

، ضع أمامك واالحتماالت الخطرة .. هذا اإلنشغال ليس إيماناا 

، ال تدعها تبرح من عينيك .. الشفاءأقوال هللا التي تتحدث عن 

 ..  هذا هو اإليمان

، فل تنشغل بأحاديث  في محنة مادية تمر   كنتوإن 

األصدقاء التي تعتمد على المنطق وتثير داخلك المخاوف .. هذا 

أمانة هللا  ، ضع أمامك أقوال هللا التي تتحدث عن ليس إيماناا 

وحفظه ألوالده .. ال تدع هذه  ، وتسديده لكل االحتياجات

 ..  هذا هو اإليماناألقوال تبرح من عينيك .. 

بأقوال هللا، فإن كلماتك في   وحينما تصلي وذهنك مشغوالا 

الصلة ستكون مثل كلمات يونان وهو في جوف الحوت  

 تتحدث أكثر عن االستجابة .. 

، فيعلن أنه سيعود ينظر  االستجابةعن  يصلي يونان متحدثاا 

 ..  يمانهذا هو اإل  ( .. ٤: ٢هيكل الرب )يون

، بأقواله التي  هللا بأقوالنعم أيها الحبيب تمتلئ صلتك 

عبرة عن وتؤكد استجابة لك .. ولتكن كلمات صلتك م  تشرح 

للعيان   مور بالنسبةثقتك في هذه االستجابة حتى ولو بدت األ  

تسير إلى األسوأ .. بل هي في أحيان كثيرة تسير هكذا ألن هللا 

كني مثل الذهب الذي زي يتكيمانك فرصة لقد يرىد أن يعطي إل  

 .. ( ٧: ١بط١)  تزيده النار لمعاناا 



 األباطيل 

 في نهاية صلته ذكر يونان هذه العبارة الهامة: 

 "الذين يراعون أباطيل كاذبة، 

:  ٢يتركون نعمتهم .. أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك" )يون

٩، ٨) 

لقد نظر يونان إلى المخاطر الرهيبة التي أحاطت به وهو  

في جوف الحوت، وفي عمق البحر .. اعترف بها ولم ينكرها 

 " .. أباطيل كاذبةنه أسماها "في صلته لك

لماذا؟ لماذا أسماها "أباطيل كاذبة"؟ ..ألنه كان يرى وعود 

مما يراه بعينيه   وصدقا    واقعية أكثر هللا في إنقاذه أمراا 

 الطبيعيتين ..

عيناه الطبيعيتان تقوالن أن حياته في خطر، وال أمل في 

 النجاة .. 

  يه حتماا ج  .. سين  من هذا الخطر  أقوىيقول كل، إلهه  إيمانه

 .. حياته ليست في خطر .. النجاة واقع يراه .. 

" ..  كاذبة أباطيليمان جعله يرى الخطر المحيط به أنه "اإل 

لقد قرر أال يراعي هذه األباطيل الكاذبة، لن ينشغل بها ..  

ا   .. سينشغل باهلل، وسيقدم له الحمد .. سينشغل بما هو أكثر صدقا



، فمن ينشغل بها الكاذبة األباطيلإنه لن يراعي هذه 

: ٢" )تي صة  ل  خ  وينحصر فيها لن يتمتع بالنعمة .. "نعمة هللا الم  

نقاذ ألنه كما يقول من الخطر .. لن يتمتع باإل   لصخ  ت  (، التي ١١

. الحظ أنه لم يقل أن النعمة هي التي تتركه يونان يترك النعمة .

 بل هو الذي يترك النعمة ..

  آه، ما أخطر االنشغال بالعيان حين يكون العيان مضاداا 

ا  نتركلوعود هللا .. إيه يجعلنا    النعمة الغنية التي تقف دائما

أن يونان لم يقل عن الذين  نقاذنا .. الحظ أيضاا مستعدة إل  

إنهم يتركون النعمة بل " يتركون يراعون هذه األباطيل 

  لهم  ة نعمتهم تؤكد أن النعمة المنقذة هي دائماا م" .. إن كلنعمتهم

 إذ تمسكوا بها .. 

 أيها الحبيب .. 

ناقض وعود  ده ي  ج ذنيك وتكل أمر تراه بعينيك أو تسمعه بأ  

عتبره من هذه لتنقاذ .. فهللا لك باألمان أو الحرية أو الشفاء أو اإل  

بعدك االنشغال  بها عن هذه النعمة التي التي ي   الكاذبة  األباطيل

 لك .. 

، إذا وجدت الواقع، المنظور )العيان( يخالف وعود هللا نعم

.. ال تعره اهتمامك، ال تنشغل به، وال   كاذبة أباطيل.. فاعلم أنه 

 تبني عليه حساباتك .. 

: ٤" )فيقريب الرب، الرسول بولس يقول "بالرب انشغل

 نعم ، هو أقرب إليك من أي شئ أخر يزعجك .. ( .. ٥



 استشعر وجوده معك .. 

 من أي شئ آخر ..  صدقا   أكثرآمن بوعوده، ثق أنها 

، وستدخل صلتك إلى  يمانباإل  بكل تأكيد ستمتلئ صلتك 

عملها المجيد لكي   النعمةعرش النعمة .. ومن هناك ستبدأ 

 ..  ق معك كل وعد من وعود الكلمة قد تمسكت بهحق  ت  

 أيها اآلب السماوي .. 

 نشكرك ألنك أعطيتنا هذا االمتياز الذي بال مثيل .. 

 أن ندخل إلى عرشك .. عرش النعمة 

 ونطلب منك بدالة كأبناء أعزاء لك، 

أبناء يرتدون ثياب البر .. برك الذي لنا في ابنك البار  

 يسوع 

نشكرك ألنك أعطيتنا أن نتقدم إليك، ونطلب منك بثقة  

 وعودك المسجلة لنا في كتابك ..   مستندين على

نشكرك ألجل روحك البارقليط )أي المساعد( الذي يمكث  

 ام .. إلى األبد .. يمعنا كل األ



ن  إ نشكرك ألنه إن كنا ال نعلم ما نصلي ألجله كما ينبغي، ف

 طق بها .. روحك نفسه يشفع فينا بأنات ال ين  

 نعم، نشكرك من أجل هذا االمتياز .. 

 علم طلباتنا لديك .. صلي إليك بثقة ت  ألننا إذ ن  ونشكرك 

مما نطلب   نشكرك ألنك قادر أن تفعل فوق كل شئ أكثر جدا  

 أو نفتكر، 

 نشكرك ألن قوتك تعمل فينا .. 

 لتنقذنا من كل شدائدنا .. 

 نجينا من كل ضيقاتنا .. وت  

 عظم العمل معنا .. وت  

ابنك   نشكرك ألنك اعطيتنا امتياز أن نطلب كل حين باسم

 ربنا يسوع،

 ..  لنأخذ .. ليكون فرحنا كامال  

  أن نفرح وأن يكون فرحنا كامال   ريدنا دائما  نشكرك ألنك ت  

.. 



 

 التسبيح ( ٤)

 ولنقرأ معا مرة أخرى هذه الفقرة من صلة يونان ..

 راعون أباطيل كاذبة الذين ي  "

 يتركون نعمتهم ..

 بح لك ذالحمد أأما أنا فبصوت 

 نذرته وفي بما وأ  

 ( ..٩، ٨: ٢" )يونللرب الخالص

نظر وتأمل واعجب لهذا النبي العظيم يونان، قبل أن يخرج ا  

 " ..للرب الخالص"  من الحوت نسمعه يهتف قائلا 

وجوده في الحوت في هذه   ه  نس  نظر وتأمل واعجب له، لم ي  ا  

الظروف البالغة الخطورة دعوة هللا التي قرأها من قبل في 

 المزامير .. 

 ،حمدا"اذبح هلل 

 ( .. ١٣: ٥٠نذورك" )مز  للعلي   وف  وأ  



هللا وسط الخطر .. إنه يعني   تسبيحما أروع الحديث عن 

 على كل حروب الشك ..  يمانانتصار اإل  

 تأمل معي هذه الكلمات التي قالها داود : 

 ح  بفر"اعبدوا الرب 

 "  مرن  ت  ب  ادخلوا إلى حضرته 

 (  ٢: ١٠٠)مز           

تريد أن تدخل إلى حضرة الرب لكي تسأله أن يحقق  هل 

دخل إلى  المزمور يقول لك، ا   .. وعده وينقذك من الخطر؟

 ..  حضرته بترنم

في سبح؟ كيف نفرح ونحن ولكن كيف نرنم؟ كيف نشكر ون  

 ؟ قلب الخطر

رنم  يجعلك تهتف وت   يماناإل  ، يماناإل  أيها الحبيب .. إنه 

 ق قاربك .. غر  أن ت   ةا واألمواج ترتفع من حولك محاول

ال يمكن أن يغرق قارب يوجد فيه  يمان يجعلك تثق أنه اإل  

 ..  الرب يسوع



يونان وهو في جوف الحوت أن النجاة قد حدثت   ق  د  لقد ص  

فاستطاع أن يهتف، وأن يتحدث عن   ملموساا  قبل أن يراها واقعاا 

 ..  الحمد

يمان بوعد من وعود هللا عن اإلنقاذ، امتأل قلبك باإل   اإذ

 ..  امتلئ بالسالم

حبيب، إن لم يكن هناك سلم في قلبك بسبب ما يحيط  لأيها ا 

، وهذه الوعود  وعود هللاردد بك من مخاوف، فلتتعلم أن ت  

 إلى أعماقك ..  بالسالمقادرة أن تأتي 

 قاوم روح الخوف 

ا  م  م أن تقاوم روح الخوف متى هج  عل  ت  ولت     عليك، فأحيانا

يرسل الشيطان أرواح الخوف على المؤمنين حينما يكونون في 

 ( ..٥٧: ٢٢ضيقة مثلما فعل مع بطرس ليلة صلب الرب ) لو

التي تواجه الخوف ، مثل كلمات المزمور  اآليات ردد أيضا  

 ( .. ٦، ١١٨القائلة "الرب لي فل أخاف" )مز

.. إن لك  عباسم الرب يسورواح الخوف، انتهرها أاطرد 

 عليها بقدميك ..   لتدوس سلطانا  

سيأتي السلم العميق إلى قلبك ستقدر أن تفرح .. وأن تشكر 

 ح ..ب   س  .. وأن ت  



سبحون هللا ويهتفون له بعد أن يروا هناك من المؤمنين من ي  

ح هللا ب   س  أمر رائع، أن ن   استجابات السماء لصلواتهم .. هذا قطعاا 

 يمان .. على أعماله، لكنه ليس تسبيح اإل  

ح  ب   س  يمان يجعلك ت  يمان أروع، أروع بكثير .. اإل  تسبيح اإل  

ا  قبل أن تنال االستجابةهللا   ..  كما لو كنت قد نلتها فعلا  تماما

قبل سقوط األسوار كما لو كنت   حا  ر  ف  مان يجعلك تهتف ياإل  

 قد رأيتها منهدمة بالفعل .. 

يمان، لقد هجمت عليه  أحد رجال اإل   يهوشافاط الملكتأمل 

 ثلثة جيوش قوية، ووجد نفسه بل قوة للدفاع عن شعبه ..

 ط؟ اماذا فعل يهوشاف

في ذاتك لمواجهة   بال قوةوماذا تفعل أنت حين تجد نفسك 

 األحداث؟ 

أن تفعله   ، بإمكانك أنت أيضاا عظيماا  يهوشافاط شيئاا  ل  ع  لقد ف  

.. 

ما اللويين إلى التسبيح، إلى تسبيح شعبه وال سي لقد قاد 

" بصوت عظيم جدا  الرب، الذي يحارب عنهم، إلى تسبيحه "

 ( ..١٩: ٢٠أي٢)

حين له .. ب   س  ، وم  غنيين للربم  لقد وضع في مقدمة جيشه 

، جعل الغناء والتسبيحوماذا يقول الوحي؟ " لما ابتدأوا في 



"  فانكسروا [ ثةعلى هذه الجيوش الثل  ]الرب أكمنة 

 ( ..٢٢: ٢٠أي٢)

ي  نج  آه، ما أعظم التسبيح .. ما أعظم قوته .. يكسر العدو، ي  

 منه ..

 تأمل معي 

ت المبوقون باألبواق والصنوج، وآالت الغناء،  و  عندما ص  

ومأله مجد  امتأل الهيكل سحابا   ( عندئذ  ١٣: ٥أي٢والتسبيح )

 ( .. ١٤،  ١٣: ٥أي٢) الرب

ويباركون هللا )لو  يسبحون، عندما كان التلميذ تأمل أيضاا 

 .. منه  الروح القدس وامتألوا جميعا  ( أتي إليهم ٥٣: ٢٤

وهما في  سبحان هللاي  تأمل، عندما كان بولس وسيل 

، ١٦وانفتحت كل األبواب )أع  ت قيود الجميعانفكّ السجن، 

٢٦ .. ) 

وعود  رددأيها الحبيب، إن كنت في ضيقة ما .. بإمكانك أن ت  

هللا التي تتحدث عن إنقاذه لك ..بإمكانك أن تسبحه من أجل هذه 

 الوعود العظيمة .. 

 ..  وسيمتلىء مخدعك بمجدهح هللا ب   س  

 فيك الروح بقوة ..  وسيعملهللا س ب  ح 



النجاة   كل أبواب، وستنفتح أمامك ك القيودف  وست  هللا س ب  ح 

 واالنقاذ .. 

من أن تستمع أنت إلى صوت إبليس " أبو  أيها الحبيب، بدالا 

ريدك شكك في وعود هللا، الذي ي  (، الذي ي  ٤٤: ٨الكذاب" )يو

أن تحزن وتخاف وتفقد األمل، دعه هو وجنوده يستمعون إلى 

 وهي تنطق من قلبك لن يحتملوا طويلا   أصوات التسبيح العالية

 سماعها ..

ة للصمود سيهربون .. نعم سيهربون، فليست لديهم أية قدر

 الذي يعلنه التسبيح .. يماناإل  أمام 

 أيها الحبيب، إن كنت في ضيقة فلتمزج صلتك بالتسبيح .. 

منا ل   ع  ر الرب يسوع، الذي كان في سلوكه على األرض ي  ك  تذ  

اآلب ويقول له "أشكرك ره وهو يشكر ك  ذ  الدروس الثمينة .. ت  

بينما كان لعازر ال يزال في القبر   (٤١، ١١ألنك سمعت لي )يو

.. 

 قبل أن تحدث المعجزة ..  تأمل، لقد شكر الرب أوالا 

 التسبيح حدوث العجائب ..  يسبقعادة 

 ..  هو باب المجد..  باب العجائبالتسبيح هو 



ا  للرب  " لقد أنهى يونان صلته بالتسبيح والهتاف معلنا

المعجزة، "وأمر (، فانفتح الباب، وحدثت ٩: ٢" )يونالخالص

 ( ..١٠: ٢" )يونالرب الحوت فقذف يونان إلى البر   

لقد أطلق هللا على أبواب أورشليم، المدينة التي تتحدث عن 

 " ..التسبيح"المجد" ، هذا االسم "

 ( ..١٨: ٦٠" )إشتسبيحا  ين أبوابك م   س  "ت  

باب أيها الحبيب إن كنت في ضيقة، ثق أن التسبيح هو 

 هو الباب الذي تأتي منه إليك المعجزات ..  التسبيح..  المجد

في خطية معينة، واآلن أنت تجني   فأن كنت قد سقطت  

ل لنفسك "  كل قوتك .. ق  ر .. فبامكانك أن تسبح ب ثمرها الم  

، ١: ١٠٣.. الذي يغفر جميع ذنوبك" )مز باركي يانفسي الرب

 (٥: ٣١" )إشينجّ يعفو في  حامي فينقذ، ( .. "الذي ي  ٣

ا  باركي ل لنفسك "بكل قوتك .. ق  س ب  ح ..  وإذا كنت مريضا

 (٣: ١٠٣.. الذي يشفي جميع أمراضك" )مز يانفسي الرب

ا  س ب  ح   وإذا كنت تشعر أنك تقترب من حافة الهاوية .. أيضا

.. الذي يفدي من   باركي يانفسي الرببكل قوتك .. قل لنفسك "

 ( .. ٤، ١: ١٠٣الحفرة حياتك" )مز

 



، سبحه .. افرح بإلهكهل أنت في ضيقة .. في خطر .. 

طلق .. ال يعتمد على ما يمان ال ينظر إلى الظروف على اإل  اإل  

 ..  الحواستقوله 

 إن اهتم بالعيان ..   ى إيماناا م  س  يمان ال ي  اإل  

صدق هللا في كل وعوده، مهما بدت مستحيلة  يمان ي  اإل  

 الحدوث .. 

يمان يقودك للتسبيح من د .. اإل  يمان يفرح بهذه الوعواإل  

 أجلها .. 

 سبحك أيها اآلب السماوي .. ن  

 سبحك من كل قلوبنا، ن  

 فإنه مكتوب إن الذي فينا أعظم من الذي في العالم .. 

 سبحك من كل قلوبنا، ن  

سبحك من اجل وعدك إن كل آله صورت ضدنا لن تنجح  ن  

 وكل لسان يقوم علينا في القضاء سوف نحكم عليه ..  

 سبحك بكل كياننا .. سبحك .. ن  ن  

 نهتف .. نهتف لك بكل قلوبنا .. 



 ما أعظم التسبيح .. ما اعظم التسبيح لك 

 (  ٢: ٨سكت العدو والمنتقم )مز ي  

 يفك القيود .. ويفتح األبواب .. 

 متعنا بعمل الروح المجيد .. وي  

 أيها القارئ الحبيب .. 

 ستجاب صلواتك؟ هل تريد أن ت  

 معجزات هللا في حياتك؟! هل ترغب أن ترى 

لتكن صلواتك مثل هذه الصلة المقتدرة التي رفعها يونان 

من جوف الحوت .. لتكن متسمة بذات النقاط األربعة التي  

 اتسمت بها صلته .. 

 الشعور بحب اآلب ..

 االمتلء بالكلمة .. 

 الثقة في االستجابة .. 

 التسبيح بفرح .. 



 ولتحذر كل ما يعوق الصالة .. 

في قلبي ال يستمع لي   راعيت إثما  داود النبي "إن  يقول

 ( ..١٨: ٦٦الرب" )مز

إن وجود خطية في حياتك تتوب عنها وتعترف بها وتجاهد  

استجابة  ال يعوق إطالقا  تزال تنهزم منها،  الضدها، وإن كنت 

 صلتك .. 

لكن انتبه، فإن وجود خطية تستسلم لها وترحب بها وال تقف 

راعي .. هذا هو معنى أنك ت   عاقةكل اإل    يعوق صالتكأمامها 

 ثم .. في هذه الحالة لن يستمع لك هللا ..اإل  

لقد حذرنا الكتاب المقدس، على نحو خاص من االستسلم  

. ولنتحدث لنا أنها تمنع استجابة هللا لنا . لبعض الخطايا مؤكداا 

 عنها بسرعة وبإيجاز ..

 وجود أصنام في القلب: 

قال هللا لحزقيال "يا ابن آدم هؤالء الرجال قد أصعدوا 

 ( ..٣: ١٤)حز " سأل منهم سؤاالا إلى قلوبهم، فهل أ   أصنامهم

الذي في   الصنمفي قلبك ..  أصنامأيها الحبيب هل توجد 

طفك .. الشئ القلب هو الشئ الذي يشغل المركز في دائرة عوا 

أو علقة،  أو عملا  الذي يشغل مكان هللا ! .. قد يكون شخصاا 

أيها الحبيب، إن كان األمر كذلك فتعال اآلن إلى جلسة حاسمة 



ه الكل بل شروط .. لتعطيه كل حياتك، ليكون هو م  ل  س  مع هللا لت  

 . محبتك األولى

 وجود اتجاه عدم الغفران: 

أال تصفح لشخص عن شئ ارتكبه معك فل  را  صم  إن كنت 

فرق بين  ( ..لكن هناك ٢٥: ١١ستجاب لك ) مرتتوقع أن ي  

.. قد تكون لك الرغبة أن تصفح ولكنك  صرار وعدم القدرةاإل  

 غير قادر أن تزيل كل آثار الغضب من داخلك .. 

..  الرب يسوعشجعك من كل قلبي أن تأتي اآلن إلى إنني أ  

في حبه لك، في بذله لنفسه من أجل أن  لا أن تنظر إليه متأم 

شجعك من كل قلبي أن تأتي إليه وتتأمل يغفر خطاياك .. إنني أ  

المجاني  هذا التأمل في حبه العجيب وغفرانه حبه وغفرانه 

 ل استجابة صلواتك..ط  ع  الذي ي   عدم الغفرانسينزع من قلبك 

ن أ  طمئنك .. إن كنت تحاول جاداا أيها الحبيب، دعني أ  

تنتصر على اتجاه عدم الغفران باالقتراب إلى هللا واالمتلء من  

استجابة   مأما عائقا  حبه، فهذا االتجاه الذي تحاربه لن يكون 

 صلواتك .. 

 ..  ، وسيكافئك عليه كثيراا ر جهادك جداا د   ق  كل، هللا سي  

 : عدم إعطاء من لهم احتياج حقيقي

ذنيه عن صراخ كلمات هللا التي تحذرنا "من يسد أ   ال تنس  

ا المسكين، فهو   ( .. ١٣: ٢١" )أمستجابوال ي  يصرخ   أيضا



 سوء معاملة أفراد األسرة: 

من سوء معاملة   يكتب الرسول بطرس لألزواج محذراا 

ا اه  إي   عطين  لهم "م   نسائهم قائلا  معكم  ن كرامة كالوارثات أيضا

 ( ..٧: ٣بط١" )صلواتكم عاقال ت  نعمة الحياة لكي 

 الصالة بدوافع خاطئة: 

ل  ط  ع  يؤكد لنا القديس يعقوب أن عدم نقاوة الدافع للصلة ي  

استجابتها، يقول الرسول "تطلبون ولستم تأخذون ألنكم تطلبون  

 ( .. ٣: ٤اتكم" )يعا لكي تنفقوا في لذ  ردي 

لقد نبهنا الرب يسوع في موعظته على الجبل أال نصلي من 

 ( .. ٥: ٦أجل جذب انتباه اآلخرين )مت

 أيها القارئ .. 

حدى هذه الخطايا أو ألية خطية  ستسلما إل  إن كنت ال تزال م  

 موقفا  ل قراءة هذه السطور قبل أن تأخذ م  ك  خرى، رجاء ال ت  أ  

 من هذه الخطية ..  حاسما  

 بكل كيانك .. رفضهاا  

 بها .. ثق في غفران الرب لها .. اعترف

 ( ..٥: ٣١جي" )إشين  عفو ف  ثق أنه "ي



 بجدية .. قاومها

 سهل ارتكابها .. من الظروف التي ت   اهرب

 معونة الرب .. طلبا  

 الدم الثمين 

يطرح خطاياك في أعماق البحر، فل  دم الرب يسوعثق أن 

 بين صلواتك والسماء ..  تعود تقف حاجزاا 

الرب الثمين من كل  دم.. فلتعظم  الدمأيها الحبيب، فلتعظم 

تستطيع في أي وقت أن تتقدم إلى عرش  الدمقلبك، فبسبب هذا 

 بناكالنعمة 

أن تتقدم إلى عرش  الدمعك بسبب ج   ش  نظر ها هو الوحي ي  ا  

 النعمة: 

 يسوع .. بدمبالدخول إلى األقداس  ثقة"فإذ لنا أيها األخوة 

  [بالدم]لنتقدم بقلب صادق في يقين اإليمان مرشوشة قلوبنا  

 ( .. ٢٢،  ١٩: ١٠من ضمير شرير" )عب 

 إلى عرش النعمة ..  بثقة"لنتقدم 

 لكي ننال رحمة .. 



ا   في حينه"  ونجد نعمة، عونا

 ( .. ١٦: ٤)عب

، وليكن ذهنك بهذا الدم إيمانا  أيها القارئ، ليمتلئ قلبك 

السر أن هذا الدم العظيم هو  إليه وأنت تصلي .. ال تنس   متجهاا 

 ..  ابة صلواتكاستجوراء  األول

لكي   الدميونان النبي، لقد اعتمد على  ضاا هكذا فعل أي

 ستجاب صلته .. ت  

حجب به خطيته التي تاب عنها  لكي ت   الدملقد اعتمد على 

 وهو في جوف الحوت ..

ربما تسألني من أين جاء االستنتاج أن يونان قد اعتمد على  

 في تغطية خطيته وإخفائها؟  الدم

 ..  العبارة الهامة التي أتت في صلته نظر معي إلى هذها  

نفسي، ذكرت الرب فجاءت إليك صلتي   "حين أعيت في  

 "  هيكل قدسكإلى 

 ؟!هيكل الربصلته قد أتت إلى  لماذا يقول يونان أن

 .. الدماءألنه في الهيكل كان الرب يرى 



فوق مذبح المحرقة، وعلى قرونه، وعلى   الدماءكان يرى 

قرون مذبح البخور، وأمام الحجاب وفوق التابوت داخل قدس 

 األقداس ..

 راق كل يوم .. كانت ت   غزيرة جداا  دماء..  دماء

سفك كل يوم  التي كانت ت   دماء ذبائح العهد القديمإنها 

 ..  دم الرب يسوع الثمينكإشارة مستمرة إلى 

في كلمة هللا التي قالت له في سفر  لقد كان يونان يثق 

 كفرت   إن كلمةعن خطاياه  رتكفّ   دماء هذه الذبائحاللويين، إن 

 .. (35)غطيت  تعني 

فتحجبها  خطاياه غطيت  كان يونان يثق أن دماء هذه الذبائح  

 عن وجه هللا .. 

ن صلته قد أتت إلى الهيكل، ففي الهيكل ال إلذا قال يونان 

 ..  الدم يحجبها عن وجههيرى هللا الخطايا ألن 

ر، تغطي وتحجب،  كف   لكن دماء العهد القديم هذه كانت فقط ت  

الذي ترمز إليه هذه الدماء فعمله أعظم   دم الرب يسوعأما 

: ١( )يو .take away K.J.Vبكثير .. إنه يرفع الخطايا )

لقيها في ، وبلغة الوحي كما لو كان ي  الشيهازعها وي  ين( .. ٢٩

خرى .. كما رى مرة أ  ( ، لكي ال ت  ١٩: ٧أعماق البحر )ميخا 

 طلق .. رتكب على اإل  لو كانت لم ت  



كان يونان يثق أن هللا يستمع إلى صلته وهو ينظر إلى  

 غطي خطيته .. الذي ي   الدمالهيكل حيث 

من يونان .. ثق أن أهلل يستمع إلى   أعظموأنت لك امتياز 

وهو ينظر إلى الجلجثة، إلى الصليب .. هناك يرى ابنه   كصلت

الذي  الدم الثمينألجلك .. هناك يرى  المحبوب يسوع مذبوحاا 

 ل منك خطاياك ويطرحها في أعماق البحر .. زيي  

أيها القارئ .. مرة ثانية أقول لك، في كل مرة تقف للصلة  

ا  ا دم الربإلى   ليكن ذهنك متجها  به ..   ، وليكن قلبك مؤمنا

هو الذي يزيل الخطايا، العائق   دم الرب..  الدم..  الدم

 األساسي الذي يعوق استجابة السماء لنا .. 

ا  دم الرب .. الدم..  الدم السر األول الستجابة   هو حقا

 صلواتنا .. 

 آه أيها الرب يسوع، 

 ياعريس قلوبنا .. 

 يا رأس الجسد الذي هو الكنيسة .. 

 أيها األلف والياء .. 

 يامن تفتح وال أحد يغلق .. 



 كم نشكرك ألنك فتحت لنا أبواب السماء .. 

 كم نشكرك ألنه لن يقدر أحد أن يغلقها أمامنا 

كم نشكرك ألنك أعطيتنا امتياز أن نجتاز هذه األبواب  

 ونتقدم بثقة إلى داخل السماء .. 

 إلى عرش النعمة .. 

نعم كم نشكرك ألجل دمك الثمين الذي يتكلم في السماء  

 رى .. ت في أعماق البحر ولن ت  رح  أن خطايانا قد ط   علنا  م  

منه   وأن لنا امتياز أن نتحدث بدالة مع أبيك كأبناء يطلبون

 فيستجيب لهم .. 

كم أشكرك، ألجل هذا الدم، وألجل كل هذا الحب الذي  

 أحببتنا به .. 

 استجابة الصالة 

ا ل  ص   أن   عن خطيته، واثقاا  ى يونان في جوف الحوت، تائبا

 دماء الهيكل قد حجبتها عن هللا ..

ي"  نج  في حب هللا له .. إنه إلهه الذي "يعفو في   وصلى واثقاا 

 ( ..٥: ٣١)إش



على وعود هللا المسجلة في كلمته .. وعوده  وصلى مستنداا 

 العظيمة التي تعلن أن لنا إنقاذ .. 

ا   أن هللا سيستجيب له ..  لقد صلى مؤمنا

 فماذا كانت نتائج هذه الصلة؟ 

 ..  المعجزةلقد حدثت 

 يونان .. ذ  نق  لقد أ  

 مما كان يونان يفتكر .. وكانت النتائج أكثر جداا 

ا ةالمعجزلقد وقعت   إلى البر ..   ، لقد قذف الحوت يونان سالما

ا  أكبر لكن هذه المعجزة كان لها أثراا  من دائرة يونان،  اتساعا

 بكثير من حدود الزمن الذي عاش فيه ..  وأبعد

 مما نطلب ..  أكثر جدا  يعطينا  نعم، هللا دائماا 

 ..  قوة روحية جديدةلقد أضافت المعجزة ليونان 

إنقاذ تحدث معنا تضيف ألرواحنا هذه حقيقة، إن كل معجزة 

ا  الودعاء   لّم  ج  ي   [ هللا] من هللا، يؤكد المزمور " جديداا  شيئا

( .. أي أن إنقاذ هللا لنا   ٤: ١٤٩"  )مز[باإلنقاذ ]بالخلص 



، وبالتالي يعطيها قدرة أكثر على خاصا   جماال  يضيف ألرواحنا 

 جذب النفوس إلى الرب، مصدر الجمال ..

واآلن، تأمل معي هذه المدينة الضخمة نينوى التي ذهب  

يونان ليكرز بها عقب خلصه من خطر الحوت .. إنها تحتاج 

منك إلى ثلثة أيام من السير المتواصل حتى تقدر أن تدور 

  ( .. لقد كان محيطها٣: ٣دورة واحدة حول أسوارها )يون

ا  من بابل  الخارجي يتجاوز المئة كيلو متر، إنها أكبر اتساعا

إلى أكثر  مع كل هذا فلم تحتاج هذه المدينة من يونان القديمة،

 لكي يأتي بأهلها، كل أهلها للرب ..  يوم واحدمن 

 ..  عظيماا  ، لقد خرج يونان من الحوت نبياا حقاا 

فيقلب هذه المدينة الضخمة صدق هذا؟ يكرز ليوم واحد هل ت  

على عقب .. من الملك إلى أصغر شخص .. الجميع   رأساا 

 اا تخلوا دفعة واحدة عن عبادة آلهتهم الوثنية التي توارثوها أب  

تابوا عن شرورهم   الجميعآمنوا بإله يونان ..  الجميععن جد .. 

 صاموا ..  الجميع.. 

صدق هذا، الوحي يؤكد الحدث .. ال شك أن يونان هل ت  

.. أيها الحبيب   بقوة غير عادية مملوءا  خرج من الحوت 

الصلوات التي نرفعها بإيمان وقت الضيقة ال تأتي فقط بالنجاة 

في مجال امتلك القوة التي من  قفزاا  لنا، إنها تقفز بنا أيضاا 

 األعالي ..



ا  لم يكن يونان شخصا   ادي لهم  مهم .. كان ين  ل   ك  وهو يٌ  عاديا

برسالة هللا، بسلطان فائق على قلوبهم، لم يلمسوه في أي  

 شخص آخر ..

ال شك كان له الدور األساسي وراء إيمانهم السريع وتوبتهم  

 الشاملة .. 

 كلمات الرب 

 تأمل معي هذه الكلمات التي قالها الرب يسوع:  

لجيل وتدينهم.  ة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا ا ك  ل  "م  

وهوذا   سليمانألنها أتت من أقاصي األرض لتسمع حكمة 

 ( ..٣٢، ٣١: ١١ههنا" )لو سليمانأعظم من 

سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه .   رجال نينوى

 " وهوذا أعظم من يونان ههنا بمناداة يونانألنهم تابوا 

 ( ..٣٢، ٣١: ١١)لو

الحظ معي، أن الرب يعقد مقارنة بينه وبين سليمان، ثم بينه 

 وبين يونان .. ماذا يعني هذا ؟! 

ة التيمن إليه من  ك  ل  حتى أنه جذب م   عظيما  لقد كان سليمان 

 أقصى األرض .. 



ا  عظيما  وكان يونان  حتى أنه جعل نينوى كلها تتوب    أيضا

.. 

 من كليهما .. أعظمإال أن الرب 

وما معنى أن يقارن الرب بين كرازته وكرازة يونان لنينوى 

ا  .. هذا يعني أن يونان كان بالفعل كارزاا   نوإال لما قار  عظيما

 الرب نفسه به .. 

في جوف   ى صالة مقتدرةل  ص  ولقد كان يونان هكذا ألنه 

 الحوت .. 

أيها الحبيب ، اختبارتنا الخاصة ، صراعنا في ضيقاتنا مع 

تمسكنا بوعود الكلمة وعبورنا من العيان إلى  الخوف والشك،

 تأثيرا  اإليمان هو الذي يجعل حياتنا مثل يونان تؤثر في الناس 

 ..  وبأقل مجهود عظيما  

ما اعظمك يا يونان !! وما أعظم صلتك في جوف الحوت  

 عظيم التأثير في كل من يستمع إليك..  !! جعلتك شخصاا 

وساهمت المعجزة التي حدثت لك في ربح كل المدينة دفعة  

 واحدة .. 

وصل إلى مسامع شعب   هائلا  لقد أحدثت هذه المعجزة دوياا 

، ينقذ من يلتجئ إله حيّ فتهم أن إله يونان ر  مدينة نينوى .. ع  

المعجزة في  يمان .. لقد أشار الرب يسوع إلى دور هذهإ  إليه ب 

نينوى" ألهل  آيةتوبة هذه المدينة حين قال "كان يونان 



كانت رسالة حي ة لمست قلوب   معجزته( أي أن ٣٠: ١١)لو

 لهم ..  آيةشعب هذه المدينة، كانت 

 كانت معجزة السماء التي أي دت كرازته .. 

 

التي تؤيدها  المعجزاتأيها الحبيب، تحتاج الكرازة اليوم إلى 

ديس مرقس كيف كان الرب يسوع يؤيد الكرازة في .. يشهد الق

" باآليات التابعةت الكلم ب ث  العصر األول، يقول أنه كان " ي  

 ( .. ٢٠: ١٦ر)م

نظر ما قاله هو بنفسه  كرازة القديس بولس، ا   تأمل أيضاا 

 عنها: 

المسيح بواسطتي    "ال أجسر أن أتكلم عن شئ مما لم يفعله  

بقوة آيات  بالقول والفعل ..  [للنجيل]ألجل إطاعة األمم 

 " بقوة روح هللا..  وعجائب

 ( .. ١٩، ١٨: ١٥)رو

صلة يونان المقتدرة أنقذته من خطر الموت، وأعطته قوة  

 روحية جديدة .. 

ولم تنقذه هو فقط ، لقد اتسع أثرها لتنقذ مدينة بأكملها،  

 .. بأطفالها وبحيواناتها 



 أيها القارئ 

 هل أنت في خطر؟ 

 نقاذك؟ هل تحتاج معجزة إل  

تعال .. تعال إلى عرش النعمة بصلة مقتدرة كالتي رفعها  

 يونان ..

 ي" .. نج  نقذ في  ثق .. ثق أن إلهك "ي  

يمان .. قاوم الشكوك .. قد تسوء األمور، ال  استمر في اإل  

 ك بوعد الكلمة .. انتظر الرب .. مس  تخف، ت  

 .. سيحقق الوعد .. مينالرب أ

 ستحدث المعجزة .. وسيتغير كل شئ ..

 ستنجو من الخطر .. 

" آية" نقاذك وحدك ستكون أيضا  ولن تكون المعجزة إل  

 لكثيرين غيرك، وستساهم في قيادتهم للرب .. 

ا   هذا األمر:  أيها الحبيب، تأمل أيضا



يونان وهو في خطر الموت في جوف الحوت،   ل  ص  لو لم ي  

لمات وانتهت حياته على األرض بل أي أثر يدوم .. ولكن ألنه 

)دماء الهيكل(  آمن بالكلمة وصلى صالة مقتدرة محتميا بالدم

تأثير حياته حدود وطنه وجيله،  ىتخط عظيماا  فقد صار كارزاا 

 ..  عظمللرب األوها نحن إلى اآلن نذكر يونان العظيم كمثال 

في  يسوعللرب  لقد نقلت هذه المعجزة يونان لتجعله رمزاا 

طلق .. في موته ثم قيامته .. " كما كان أعظم أعماله على اإل  

يكون ابن  هكذايونان في بطن الحوت ثلثة أيام وثلث ليال 

(  ٤٠:  ١٢ثلثة أيام وثلث ليال" )مت األرض نسان في قلب اإل  

.. 

ا  عندما نتذكر أن يونان هو الذي   ويزداد هذا األمر تألقا

من أعداء  راداا فإلى البحر لكي ينقذ أ أن يموت مقذوفاا  ىرض

بح شعبه )الملحين( .. وهو في هذا رمز للرب يسوع الذي ذ  

 بكامل رضاه من أجل أعدائه ..

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــتأم

، رغبته أن يموت من أجل ان انتصار يونان على البغضة

 لهم ..  األعداء حباا 

 وانتصاره على الشك .. إيمانه بوعود هللا ..

للرب يسوع، في أعظم  جعله رمزاا  إيمانهثم  حبهاالثنان، 

 أعماله، في موته وقيامته .. 



 أيها القارئ .. 

من أجل أن تمتلئ  الروح القدسأنت تحتاج إلى عمل 

 ..  يمانباإل  ، ومن أجل أن تمتلئ بالحب

بالحب به، لتمتلئ  لروح القدس لتمتلئطلب ا طلب ، ا  ا  

 ..  واإليمان

ستتغير حياتك .. ستسير من مجد إلى مجد .. وفي كل يوم  

ستلمس حياتك الناس وستؤثر فيهم بطريقة أعظم وأقوى،  

 شاهدة لهم بموت الرب وقيامته .. 

 أيها القارئ .. 

 ..  جدا جدا، يحبك جداالرب 

. لموته العظيم وقيامته المجيدة  له . ويريدك أن تكون شاهداا 

.. 

 هيا، هيا إليه .. 

 وهيا باسمه إلى عرش النعمة .. 

 هيا إلى الصلوات المقتدرة .. 

 له ..   وبكل تأكيد ستكون شاهداا 



 أيها الحبيب .. 

 يمان المقتدرة .. السماء في انتظار صلواتك .. صلوات اإل  

كما تمجد  .. ويريد أن يتمجد معك بقوة بإيمانك هللا يفرح جداا 

 مع يونان ..

هذه الكلمات العظيمة التي قالها الرب يسوع لنا لكي   ال تنس  

 شجعنا أن نتقدم إلى عرش النعمة:  ي  

 عطوا . "اسألوا ت  

 اطلبوا تجدوا . 

 فتح لكم . اقرعوا ي  

فتح له ألن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع ي  

. 

، وإن سأله عطيه حجرا  ي   أم أي انسان منكم إذا سأله ابنه خبزاا 

عطوا .. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تا  ةيّ ح  عطيه ي   سمكة

أوالدكم عطايا جيدة .. فكم بالحري أبوكم الذي في السموات 

 ( .. ١١- ٧: ٧للذين يسألونه" )مت خيراتيهب 

تأمل هنا كلمات الرب عن اآلب الجسدي الطبيعي، لن 

 .. السمكةمن  ة بدالا ، وال حي الخبزمن  بدالا  يعطى ابنه حجراا 



 يتحدث عن القساوة والجفاف ..  الحجر

شير في الكتاب المقدس إلى الشبع واالمتلء  فهو ي   الخبزأما 

.. 

 تتحدث عن إبليس في سعيه إليذائنا ..  ةالحيّ 

 إلى صيد النفوس ..  والسمكة نراها في الكتاب المقدس رمزاا 

 وجود .. في ال أبأبونا السماوي هو أعظم 

حينما نصلي إليه بثقة سينزع منا كل حجارة، كل قساوة  

الحقيقي، ستشبع  بالخبزشبعنا وجفاء أتت بهما أخطاؤنا .. سي  

أرواحنا بالرب يسوع، ستتمتع باختبارات المجد .. وستسدد كل 

 احتياجاتنا .. 

 ..  أبونا السماوي هو أعظم أب في الوجود

ة، وسيتعامل  مال الحي بطل كل أعحينما نصلي إليه بثقة سي  

 معنا ليجعلنا مثل يونان نصيد النفوس .. 

 النفوس التي ترى قوة إيماننا بإنقاذ هللا لنا .. 

 ستجابة هللا لصلواتنا .. النفوس التي تتأثر برؤيتها ال 

 النفوس التي تلمسها اعمال الروح العجيبة معنا .. 



التي النفوس التي تنجذب إلى النور بسبب النعمة الخاصة 

عندما نتقدم إلى عرش النعمة لنصلي كما صلى  تنسكب علينا

 يونان ..

  لنصل الصلوات المقتدرة ..

 ة .. ال .. ال للحيّ 

 نعم .. نعم للسمك .. 

الصلوات المقتدرة، وسنصير مثل يونان نجذب   لنصل   

 ح ..النفوس الثمينة إلى الملك المسي

 ..  شبع قلوبنا جداا ي   سمكا  

 ..  جداا  شبع قلب الرب جداا ي   سمكا  

 في يوم دعوتك، أجبتني .. 

 شجعتني قوة في نفسي . 

 حيني. إن سلكت في وسط الضيق ت  

 يدك،  على غضب أعدائي تمد  

 صني يمينك .. وتخلّ 



 حامي عني .. الرب ي  

 يارب رحمتك إلى األبد" 

 ( .. ٨، ٧، ٣:  ١٣٨)مز

 رحمتك أفضل من الحياة، "ألن 

 شفتاي تسبحانك 

 باركك في حياتي. أ  

 يدي"  باسمك أرفع  

 ( .. ٤، ٣: ٦٣)مز
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