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  مالحظة:
  هذا الموضوع ُقدم فى لقاء روحى لمجموعة مهتـمة
  بالحياة اآلبائية والتعميق الروحى  وهو مفرَّغ كما
  هو من الكاسيت دون اى تعديل في الكالم  ليكون

  رسالة ُمعاشة لكل قارىء كما ُقدم
  

 )٢٠٠٠النيروز عيد ( ُقدمت في 
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+  
  البسي الجهادالشهداء 

  
  ٢٧-٢٤: ٩كو١

َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الَِّذيَن َيْرُكُضوَن ِفي اْلَمْيَداِن َجِميُعُهْم َيْرُكُضوَن، " 
َوُكلُّ َمْن ُيَجاِهُد  .َيْأُخُذ اْلَجَعاَلَة؟ هَكَذا اْرُكُضوا ِلَكْي َتَناُلوا َولِكنَّ َواِحًدا

َيْضُبُط َنْفَسُه ِفي ُكلِّ َشْيٍء. َأمَّا ُأولِئَك َفِلَكْي َيْأُخُذوا ِإْكِليًال َيْفَنى، َوَأمَّا 
َلْيَس َعْن َغْيِر َيِقيٍن. ِإًذا، َأَنا َأْرُكُض هَكَذا َكَأنَُّه   .َنْحُن َفِإْكِليًال َال َيْفَنى

، َبْل َأْقَمُع َجَسِدي َوَأْسَتْعِبُدهُ  .هَكَذا ُأَضاِرُب َكَأنِّي َال َأْضِرُب اْلَهَواءَ 
  ".َحتَّى َبْعَد َما َكَرْزُت ِلآلَخِريَن َال َأِصيُر َأَنا َنْفِسي َمْرُفوًضا

  ١٢: ٦اتي 
ِباْلَحَياِة اَألَبِديَِّة الَِّتي ِإَلْيَها  َوَأْمِسكْ  َجاِهْد ِجَهاَد اِإليَماِن اْلَحَسَن،"

  ".ُدِعيَت َأْيًضا، َواْعَتَرْفَت االْعِتَراَف اْلَحَسَن َأَماَم ُشُهوٍد َكِثيِرينَ 
  ٥-١: ٢تي ٢

َوَما َسِمْعَتُه   .الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ  َفَتَقوَّ َأْنَت َيا اْبِني ِبالنِّْعَمةِ "
يَن، َأْوِدْعُه ُأَناًسا ُأَمَناَء، َيُكوُنوَن َأْكَفاًء َأْن ُيَعلُِّموا ِمنِّي ِبُشُهوٍد َكِثيرِ 

َفاْشَتِرْك َأْنَت ِفي اْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت َكُجْنِديٍّ َصاِلٍح ِلَيُسوَع   .آَخِريَن َأْيًضا
ْي ُيْرِضَي َمْن َلْيَس َأَحٌد َوُهَو َيَتَجنَُّد َيْرَتِبُك ِبَأْعَماِل اْلَحَياِة ِلكَ   .اْلَمِسيحِ 

  ".َوَأْيًضا ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيَجاِهُد، َال ُيَكلَُّل ِإْن َلْم ُيَجاِهْد َقاُنوِنيًّا  .َجنََّدهُ 
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توت (عيد  ١٦توت (عيد النيروز) الي  ١الفترة التي تبدأ من  تعتبر
جدًا بأسرار  غنيالصليب) هي فترة أعياد الشهداء.. وهذا الموسم الكنسي 

  بطة بحياة الشهداء.متعددة مرت
ت زَ وسنتحدث هنا عن أمر واحد رئيسي وهو السمة الرئيسية التي ميَّ 

جميع الشهداء حتى صارت اللقب الكنسي المتعارف عليه في مجمع 
الشهيد التسبحة الكنسية الذي يضم أسماء عديدة من الشهداء وهو تعبير "

  ".لالبس الجهادا" وفي األصل القبطي "المجاهد
إذا كانت حتياجنا المقابل [و مغزى هذا التعبير؟ وما هو إُترى ما ه

بسحابة الشهداء  رانيين)كما يذكر شاهد العب( حاطونننا مُ إدرك أرواحنا تُ 
شترك مع كنيسة األرض في اإلحتفاالت الكنسية وأن كنيسة السماء تَ 

  ..]الرئيسية َفُهما كنيسة واحدة
قتبلها إسب اإلنجيل التي إننا نحتاج بشدة إلى ُتَعلٌّم سمة الجهاد ح

الشهداء والتي بسببها ثبتوا في آالمهم وعذاباتهم وُمحاكماتهم حتى ُكللوا. 
نحتاج أن نعرف ما هو الفارق بين الجهاد الذي للشهداء وجهادنا على 

  ل جهادنا...سبيل المثال، ولماذا كثيرًا ما ال ُيكلَّ 
  ل؟ ما معنى أن ال أكلَّ 

فقد ُأجاهد [ليها الجهاد الكاملة التي أشتاق إ ني ال أرى ثمرةأهذا يعني 
على سبيل المثال في حياة الصالة.. لماذا ال أرى في كل مرحلة إني قد 
ثََبُت في أمٍر ما كنت أتوق إليه في حياة الصالة ثم أتقدم إلي المرحلة 

  التالية ومنها إلى التي َتليها.. وهكذا كما عاش اآلباء القديسون. 
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نتهت رى إكليلها وٕانها قد إد ضد خطة معينة.. لماذا ال أوقد أكون ُأجاه
رة أو ُمعلنة تِ ستَ عفة وخطية أخرى مُ لي ضَ القدس إمن حياتي ثم يشير الروح 

شير دائمًا في البداية الي يُ فالروح القدس  جاهد وأتخلص منها،أُ  يلك
 بدأ يكشفثم بعد ما أتخلص منها يَ  يمررنذلني وتُ الخطايا المزمنة التي تَ 

لة جدًا لنموي وٕانفالت طّ لي عن خطايا دفينة داخلية غير واضحة ولكنها ُمعَ 
اج على رأسي ع توضَ كليل هنا ليس معناه أن يُ كلَّل...] واإل. ثم أُ روحي.

ختفاء الخطية ليس معناه فقط إكتمال النصرة في المسيح ولكنه يعني إ
. فإذا كنت ابلكمَّل) لكن التحول منها للمق(هذا جانب سلبي وجهاد غير مُ 

التخلص منها في السلوكيات أو  عاني من مشكلة الكبرياء فال يكفيأُ 
 ضيلة اإلتضاع بنعمتها داخلياً لخ، ولكن إقتبال فَ اإلنطباعات الداخلية... إ

ذا كنت َجزع قصير ي فأنا أحتاج إلي الوداعة، وإ .. وٕاذا كنت إنفعالوخارجياً 
مل النعمة .. فهذا هو عَ ول األناةس فأنا أحتاج إلي إقتبال الصبر وطفَ النَ 

ن يطهرني روح اهللا بحق الصليب من الخطية وينزعها ثم يهيئ الكامل أ
  ...كلَّل وُأزيَّن بهاموضع لنعمة الحياة الجديدة في المسيح يسوع لكي أُ 

ئمًا ما تحدث المشكلة المزمنة لماذا ال يتسم جهادنا بهذه السمة؟ إنما دا
اله فال تنتهي الخطايا المزمنة، فأجد نفسي أعود يتقّطع الجهاد قبل إكتمف

طول بي المسيرة على هذا مرارًا لنقطة البداية ألبدأ من الصفر، وقد ت
.. وهكذا يكون جهادي متقطعًا عشوائيًا ومشكلته الكبرى أنه يتم المنوال

فما هو تحت قيادة حكمتي الخاصة وليس بتدبير الروح القدس المباشر 
  الحل اذًا؟
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يحتاج الي نعمة من حياة الشهداء، ألن جهادهم هو الجهاد الحل 
لتصاقهم بالوصية وطاعتهم لإلنجيل من إاإلنجيلي األصيل الذي إقتبلوه 

لميهم وصار فيهم نبع خالص، فعندما أتت أزمنة عَ ليهم من مُ ُسلِّم إما ولِ 
  نتصار.وا وُكلَّلوا ودخلوا الي راحة اإلاإلضطهاد والمواجهات ثبت

أوًال بسرد إلماحة سريعة عن مواقف الشهداء في محاكماتهم ثم ولنبدأ 
  ...لكي نفهم هذا األمر ونبلغ غايتناعن مواقفنا المقابلة 

ام ذبي الشهداء (الحكَّ أول ملحوظة ينبغي أن نلتفت إليها هي أن ُمعَ 
.. فكأن المعركة كانت في الواقع ن) كانوا يعبدون اآللهة الشياطينماالرو 

ام) وبالمقابل فإن مشكلتنا مة في الحكّ نعمة والشياطين (المجسَّ بين أوالد ال
هي إننا ال نعرف كيف نثبت في معاركنا الروحية مع الشياطين الغير 

  ...ةمنظور 
قصده كتيك خاص تَ وقد كان لنوعية المحاكمات وتعذيبات الشهداء تَ 

. .نيسة في شخص الشهداءفتت الكَ الشياطين وقوات الظلمة التي ترغب أن تُ 
ن تكون هذه .. وليس لزامًا أالمتضارباتضعون الشهداء في فقد كانوا يَ 

المتضاربات هي أن يتم نقلهم من الجليد والثلج إلي النار والزيت أو الماء 
المغلي (رغم أن هذا كان يحدث بالفعل في بعض األحيان) ولكن قد تأخذ 

ع فيبدأ الحاكم في زَّ والفَ  بالتهديدهذه المتضاربات شكًال آخر، فيتم البدء 
اح في الشهيد بينما يقوم الجنود بضربه: أنت لن تحتمل هذا المشهد! الصيَّ 

بر هذا أول مرحلة عتَ نكر إيمانك وأن تعبد كذا وكذا. وهكذا تُ البد أن تُ 
لى إسم المسيح في .. ولكن تتقد أثناءها نار الروح القدس والغيرة عللعذاب

نكر ل هذا ويثبت مؤكدًا بجسارة: أنا لن أُ الشهيد وتكسوه النعمة فال يشعر بك



- ٨ - 

مسيحي خالق السماء واألرض! ال تحاولوا معي! كيف أعبد آلهة كلها 
لقاء الشهيد في السجن، الجولة يتم إ وهكذا بعد أن تنتهي تلك أصنام؟!.
  ...اإلشفاقاتلقون به في مواجهة خرجونه من نار التهديد يُ وبعد أن يُ 

و زوجته) بعد أن يكونوا قد مروا بها على مه (أوهنا يأتون إلي الشهيد بأ
ّدة جيدًا لكي تثير مشاعرها وغريزة األمومة فيها فتأتي إليه شخصيات ُمعَ 

هكذا.. عذبني .. إنك تُ مة إياه: إرحمنيفها مسترحِ شحونة بدموعها وعواطمَ 
.. خورنتقل! بينما تكون كل قوى الشهيد قد بدأت تَ إذهب للشهادة عندما أ

متعزيًا بسبب نصرة النعمة قد عاد من المواجهات السابقة فرحًا و  فرغم إنه
نام ب إيمانه وخارت قواه في المواجهة، فكأنه لهه له إال إنه حتمًا تسرَّ د إنْ وسَ 

د نفسه على األرض مرة أخرى. وقد جِ ستيقظ ليَ في السجن في السماء ثم إ
تنق.. أنا ُمتعب.. ول: ماذا أصابني؟ أنا أكاد أخيحدث هذا معنا أحيانًا فنق

لي تلك: نعم أنت لن تنفع في .. فيؤمِّن الشيطان على أقواأنا أشعر بالعجز!
  .. وهكذا حتى أقع في قبضته...أي شيء

نفذ القوى إال إنه ال يستسلم بل قد ُيحدَّث أمه ستَ أما الشهيد فرغم أنه مُ 
الك والنار رها بالهعن األبدية وأن هذا هو اإليمان الذي علَّمته إياه وُيذكّ 

اها أن بدية التي تنتظره إن جحد إيمانهاأل وال تُثقِّل عليه  مهُ ترحَ .. ويترجَّ
.. حتى يأتوا به إلي المواجهة بالمزيد.. وال يلبث أن يعود إلي الزنزانة

  .اإلغراءاتالثالثة: 
وهنا قد يأتون للشهيد بصديق له في الجيش أو السلطات الرومانية 

م هو ُمشِفق عليه، ُمقترحًا عليه أن يترك تشبثاته ليؤكد له بحق الصداقة ك
. وما أصعب وكذا وكذا، ثم يفعل ما يحلو له.ليأخذ في المقابل كذا 
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اإلغراءات عندما تأتي من الشخص الطيب الباكي على حال اإلنسان! فهذا 
ثًا بإلهه ويرفض تشبِ ذ قوى الشهيد تمامًا ولكنه يبقى مع هذا مُ المشهد يستنفِ 

  ..اإلنكار.
داع الشهيد بين التهديد واإلغراء واإلشفاق والخِ  عتصرواوهكذا بعد أن ي

لقون به مرة أخرى ع (هذا هو جهاد الشهيد أمام مواجهات الشياطين) يُ والَفزَ 
له مالك ليلمسه ويشفيه  ي.. وقد يأتالفرصة للصالة.. فينتهز في السجن

ثم يحدث معه كما أيام، ويعّزيه، فيتشدد ويظل ُمحلقًا في السماء لعدة 
ُملقى وحيدًا في تللك  وينسى هذه الخبرة الرائعة إذ يجد نفسه يحدث معنا

ى من تصرفات حارس السجن معه، أو فسيًا بسبب ما يلقَ نم .. ُمحطَّ الزنزانة
 لقون بهم معه فيدون الذين قد يُ حِ لْ مون الرومانيون المُ رِ جْ ما يقوم به المُ 

لألمور .. وال يعطي ظهره . ولكنه ال ينهارنفس الزنزانة المرة تلو األخرى.
ألنه كان يعرف شيئًا واحدًا:  ؟ا.. لماذما نفعل نحن في مثل هذه األحوالك
د إلهه مجِّ قًا يُ .. وٕاذا كان ُمحلِ إذا كان في الحضيض يصرخ إللههنه أ

ب عينيه طريقًا واحدًا للنجاة صْ . فيبدأ يصرخ إللهه غير واضع نَ .حهسبِّ ويُ 
.. لماذا تأخر في (أين هو ذلك المالك الذي ظهر ليحيانًا كما نفعل أ
د عن يالشه فّ يتأخر الرب في اإلستجابة ال يكُ  هذه المرة؟) وٕاذ المجئ إليّ 

.. ب فّي.. لقد إنتهيتيْ راخ كما نفعل ونقول: اهللا تركني.. البد أن العَ الص
لف يأتيه إفتقاد آخر مخت لي أنظل يصرخ لعدة أيام وعدة أسابيع إبل ي
.. فقد يأتون إليه في نفس الزنزانة بشهيد آخر كانوا يتنقلون به من تماماً 

مدينة ألخرى (وكانت هذه وسيلة أخرى للتعذيب أن يتم التنقل بالشهيد بين 
ام المتخصصين في طول البالد وعرضها إلستنفاذ قواه ومثوله أمام الحكَّ 
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أن يصل ذلك الشهيد  فما ا به في النهاية إلي اإلنهيار)التعذيب حتى يصلو 
وكاهنًا) حتى يتعرف عليه الشهيد أإلي الزنزانة (وقد يكون في األصل أسقفًا 

اح لهما تَ .. وبمجرد أن تُ أنه أخوه في المعمودية واإليمانه الروحي بسّ بحِ 
الفرصة يقوما بتبادل السالم وقبلة المحبة والحديث عن أخبار آالمهما 

.. وفي الغد حتى الصباح فُيشحنا بقوة إلهية تسبيحويتعّزيا معًا ثم يقوما بال
مُثال أمام الوالي تبدو وجوههما وقد إستنارت بالنعمة وتأتي ردودهما عندما يَ 

د.. قِ تَّ شتعل الغيرة في أعماقهما كاآلتون المُ أثناء المحاكمة كسهام من نار وتَ 
عة وال يكاد الحاكم يستفيق أمام هذا المشهد حتى يسمع صراخًا من داخل قا

ن بإله فالن! وُيقتاد هؤالء المؤمنون إلى الذبح.. ويكون المحاكمة: نحن نؤمِ 
رازتهم.. لم .. فقد كانت هذه هي كِ بح النفوسرِ  :هذا أعظم ثمر للشهداء

بالشهادة للمسيح واإلستعداد لأللم حتى  ولكنظ، عْ زون بالوَ رِ كْ يكونوا يَ 
  الموت!

ي لهم أفضل السحرة فيقومون همهم الحاكم بالسحر، فيستدعتَّ وهنا قد يَ 
ه الساحر لهم ليشربوه وال يحدث برشم الصليب على السائل السام الذي أعدَّ 

ن الساحر ويستشهد.. وهكذا إلى أن ييأس الحاكم من لهم شيء، فيؤمِ 
الشهيد ويأمر بذبحه بالسيف بعد أن يكون قد أكمل جهاده وسيرته وأستحق 

نه قد أكمل جهاده قبلما أجل إ . ليس من أجل ذبحه.. لكن مناإلكليل.
  ُيذَبح...

 شهادة باطنيةوهذه هي األكاليل التي تنتظرنا.. فنحن اآلن أمام 
ونتعرض لنفس العذابات ولكن على مستوى باطني ويظل الهدف كما هو، 

كران المسيح عمليًا (فليس لزامًا أن يكون اإلنكار لفظيًا) إنهيار اإليمان ونُ 
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ين متعبدًا هللا قة خفية.. فبينما أقف وسط الُمصلِّ وجحد المسيرة ولكن بطري
ب ) يكون هذا بفمي وقلبي ُمَتغرِّ ١٩: ٥أفبمزامير وتسابيح وصلوات (

د داخلي.. عندئذ ال ُتدرك إال العين البصيرة أن هناك شخصًا قد وُمَتجمِّ 
أعطى ظهره لإليمان وللمسيح ُملقيًا كل المالمة على من حوله وكأنه يقول 

أنا غير قادر على تكميل المسيرة معك.. أنا إنسان سيئ.. فلماذا للمسيح: 
ال تفتقدني.. أنت ُمخطئ وخدامك مخطئون وطريقك صعب.. وأنا ال 

  أفهمك وال أفهم طريقك. وهكذا يكون قد جحد اإليمان بالفعل...
والسؤال المطروح اآلن هو ما الذي أعطى الشهداء هذا الثبات حتى 

  بلغوا األكاليل؟
  نورد ثالثة عوامل أساسية:هنا 

  ينبوع النعمة الداخلي ورصيد النعمة: -١

 كلما كان اإلنسان أمينًا في جهاده مستميتًا فيه من يوم إلى يوم
) ٤: ١٢عب( "َلْم تَُقاِوُموا َبْعُد َحتَّى الدَِّم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ اْلَخِطيَّةِ " كالمكتوب

باب في أعماقه وُتوضع فيها كلما بدأت النعمة ُتخَتزن في داخله فتُفتح جِ 
مياه الروح.. وهكذا يتكّون ينبوع الروح ورصيد النعمة الخاص به. فعندما 
تأتي فرصة للصالة على سبيل المثال ويكون هناك حصار والصلوات 
"مكتومة" ويعجز الجميع عن شق السماء ألخذ النعمة، ال ُيعيقني هذا أبدًا 

َتْجِري ِمْن َبْطِنِه "لي.. أليس مكتوبًا دأ ُأصلي من ينبوعي ونهري الداخبل أب
) فالنهر واحد سواء كان ذلك النهر الخارج من ٣٨: ٧يو( "َأْنَهاُر َماٍء َحيٍّ 

). والبد من ٣٨: ٧يو) أو النهر الخارج من بطن الروح (٤٧حزعرش اهللا (
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تكوين هذا النهر ألنه حتمًا ستأتي أزمنة تحاريق أو أوقات أجد نفسي فيها 
آلخر.. حينئذ البد أن  أو تكون روحي فيها محبوسة لسبب أوُمحاصر 

ُأصلي من رصيد نعمتي حتى وأنا ال أشعر بما أقوله.. فألف باء العبادة 
س حتى مع شعوري والحياة مع المسيح هو السلوك باإليمان وليس بالحِ 

باإلختناق.. فهذه هي مسيرة الروح التي لم يستعف منها أحد من الرسل أو 
  أو القديسين في كل عصر من العصور... الشهداء

أما إذا تهاونت في األيام الرحبة فستأتي أزمنة التحاريق ألجد المناخ 
.. وألن نهر الروح الخاص بي لم يتكون، داخل ومن خارجحولي جاف من 

" فمن أين آتي سُمفلِ أعجز عن شق السماء واإلتيان بتدفق الروح إذ أنا "
بات، فما أسهل أن ُألَقى حينئذ في السجن وفي بالصالة أو العبادة أو الث

) ٥٩: ١٢لوقبضة إبليس وال أخرج من هناك حتى أوفي الفلس األخير (
وحتى إن حدث هذا فإن اإلنسان األمين والصبور يستطيع أن يستوفي 

قه نعمة إضافية، هي إكتساب السلطان حساباته في السجن ويخرج منه ُترافِ 
  على سجون الروح.

ز حياة الشهداء إذًا هو إقتنائهم رصيد النعمة وينبوع الروح ميِّ فأول ما يُ 
الذي كّونوه منذ أن عرفوا طريق الروح الحقيقي.. وقد كان هذا سندهم في 

لف التقلبات التي تعرضوا لها.. فأمام التهديد تخرج نعمة حاملة ُمختَ 
غربة اإلستهزاء بالتهديدات والموت، وحاملة جسارة وقوة شديدة وشعور بال

. وأمام الزنزانة والشعور الشوق واللهفة على الوطن السماويعن األرض و 
بالبرودة والفشل، تخرج نعمة حاملة رجاء حّي، وحاملة نور الروح بدًال من 
ظلمة السجن، وفيها دفء األحشاء اإللهية بدًال من الشعور بالبرودة والثلج، 
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المخ الذي ل وحكمة الروح في مقابل تحطيم أذهان المساجين وغس
  .يتعرضون له

  أما ثاني عامل ساعد الشهداء على الثبوت فهو:
 محبتهم ليسوع:  -٢

في أعينهم.. وال يستطيعون أن ينكروه ألن صورته  غالياً فقد كان يسوع 
ماثلة دائمًا ولم تغب أبدًا عن أعينهم.. وهم لم يحصلوا منه إال على كل ما 

سنة مع  ٨٦معذبيه: إن لي هو طيب وصالح.. وكما قال "بوليكاربوس" ل
دئذ؟ ال فكيف تطلبون مني أن أنكره بع لني منه أي سوءٍ نَ المسيح لم يَ 

  أستطيع ذلك.. إنه ملكي وٕالهي!
ح ماثًال أمامهم وهكذا كانت عند الشهداء محبة وأصالة تجعل المسي

  منهم. بإستمرار وقريباً 
 ألرض: غيرتهم الشديدة على السماء ورغبة اإلنطالق وتّغربهم عن ا -٣

ن داخل الشهداء الغربة اإلنجيلية، والشوق اإلنجيلي الخاص كوَّ فقد تَ 
بن النعمة البد أن يحرص على ة رسائل إن إبالسماء، كما ُكتب في عد

غربته عن العالم وٕاستوطانه في السماء.. وهذه سمة رئيسية من سمات 
  الشهداء.

  ماذا لنا نحن على ضوء حياة الشهداء؟!
هداء، أما بالنسبة لنا فإننا نتعرض بنفس هذا اإلسلوب هذا بالنسبة للش

نهكة، وٕان كان لها شكل آخر ألن حربنا في لمالحقات العدو المستمرة والمُ 
) ولكن الهدف واحد (كما سبق ١٢: ٦أفالسماويات وليست مع دم ولحم (

وذكرنا) وهو أن يعتصرني العدو بين المتضادات، لكي يصل بي في 
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رات اإليمان والتسليم، فتنكمش النفس ثم ُتعطي ظهرها النهاية إلى إنهيا
  للطريق فينتهي األمر.

(وكلها تحدث بالطبع على المستوى الغير  ولنذكر عدة أمثلة
  منظور). ال

ًال للغاية، وكأنه قد تم وضع عدة جواالت من ثقَ قد أستيقظ فأجد نفسي مُ 
الرمل والطوب على كتفّي وظهري وركبتّي.. فال أستطيع أن أنتصب 
وُأصاب بالدوار كلما أقف للصالة فأقول: يبدو إني مريض وحرارتي 

صلي على اإلطالق!.. مرتفعة.. سأصلي وأنا جالس فهذا أفضل من أال أُ 
اعات في طول المدينة وعرضها.. باألمس أطوف لعدة س هذا بينما كنت

لكني اآلن مريض! ثم أبدأ ُأصلي بينما أنا جالس فأنام.. فأقرر في النهاية 
أن أنام بعض الوقت ألستفيق ثم أقوم ألتلوا صلواتي.. وهكذا أكسر نظامي 

فيأخذ  ،وٕالتزامي وسهري.. (فالعابد يجب أن يبدأ يومه قبل شروق الشمس)
ذ صورة أشد، فأستيقط بعدئذ ألجد نفسي ُمستنفَّ العدو حقه بأن ُيحاصرني ب

القوى تمامًا.. أو أجد نفسي منتعشًا، ولكن عند وقوفي للصالة أجد نفسي 
جهاد يجب أن يكون على في غاية اإلختناق وبال أي نبض روحي.. فال

واإلستقامة ألن اهللا بار (ولنعاود قراءة الشواهد المذكورة في بدء  رّ أساس البِ 
  الموضوع).

وقد أستيقظ بحالة جيدة هذه المرة وبمجرد أن أبدأ في الصالة أتذكر 
إني يجب أن أقوم بتوصيل خبر ما أو رسالة ما قصيرة ألحد األفراد (فرد 
من أسرتي أو أحد أصدقائي الروحيين أو أحد زمالئي في الخدمة) كان قد 

. كلفني بتوصيلها له أحد األشخاص في اليوم السابق على سبيل المثال.
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وبعد أن أقوم بتوصيل الرسالة والحديث مع ذلك الشخص لمدة خمسة 
دقائق، أجد أن المناخ كله قد ُأعتم من حولي فجأة، وهذا ما ُيسمى 

ط المناطق المتقابلة التي ال تتفق معًا قوم الشياطين بفن بربفقد ت ..باكبالشِ 
اح في ذهني وذهن أخي، أو مشاعري ومشاعره ببعض الخيوط.. وما أن تت

لنعمة على الفرصة (بعد أن أكون قد قضيت فترة صالة رائعة وقد أمتألت با
بخبث بجذب تلك الخيوط معًا فيحدث  سبيل المثال) حتى يقوم الشياطين

سوء الفهم، وينطفئ نوري، وتتسرب شحنتي دون أي سبب واضح.. ثم أبدأ 
ه حاجزًا ري من هذا اإلنسان فيقيم العدو حينئذ بيني وبينذَ أنتبه وآخذ حَ 

خدع في وقت الصالة ليقول لي: أنت ال ُتحب ضخمًا، ثم يأتي إلّي في المَ 
يك أخاك! إنك تكرهه وترفضه!! أليس مكتوب إنك يجب أن تتصالح مع أخ

) فأقتنع إني يجب أن ٢٤: ٥مت؟! (قبل أن تقدم قربانك على المذبح
نا أصفي األمور مع أخي، وعندما أذهب ألفعل ذلك تتعقد األمور بين

باألكثر إذ لم أختار الوقت المالئم.. وال يحفظنا في كل ذلك إال الوصايا 
بعض تضاع.. ولكننا دائمًا ما نختار اإلنجيلية الخاصة بالمحبة واإل

ضّيق على نترك األخرى ألننا ال نحب أن نُ ستهوينا و الوصايا التي تَ 
نًا باهظًا لذلك فقد حرية الروح، وسندفع ثمأنفسنا.. ولكن كلما ُنريح النفس نَ 

.. وكلما عاندنا النفس وصلبناها، ننفلت روحًا حبيسة ومنحنيةذات يوم.. 
وُح ِضدَّ اْلَجَسدِ "وننال حرية الروح ألن  وِح َوالرُّ  "َألنَّ اْلَجَسَد َيْشَتِهي ِضدَّ الرُّ

) وأيضًا كتلميذ للملكوت يجب أن أحفظ دروسي جيدًا، وأقوم ١٧: ٥غل(
ني به روح اهللا أثناء قراءتي للكتاب، وكل ما أتلقاه من سبتدوين كل ما ُينخُ 

ص) حتى لخَ تعاليم وموضوعات روحية في كشكوٍل خاٍص بذلك (بشكل مُ 
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ب سريعًا في ذلك حينما أقع في الضيقة أو األزمة أستطيع حينئذ أن ُأقلِّ 
ر المفتاح الروحي إلنفالتي وأعبُ  الكشكول أو تلك األجندة فأجد سريعاً 

  ق على أنفسنا وُنعاند طبيعتنا.ولكننا ال نحب أن ُنضيِّ األمر.. 
  اإلنحصار الشديد في النفسمثال آخر لمواجات إبليس: 

) أن العدو قد يظهر كمالك نور.. ١٤: ١١كو٢كما هو مكتوب في (
وحي لي بأفكار سماوية تبدو وكأنها مبادئ روحية إيجابية، أي إنه قد يُ 

ني عن نفسي وضعفاتي المزمنة التي ليؤثر بها على فكري.. فيبدأ يحدث
، وُيظهر لي كأني لم أتغير فيها قط، رغم تجاهها موقفًا جاداً  يجب أن أتخذ

إني أكون قد تغّيرت فيها بالفعل بقدر ما.. ولكني تحت تأثير "مالك النور 
بإتخاذ القرارات المقابلة: كف   أرى كل ذلك، ثم يبدأ ُيوعز إليّ الُمخادع" ال

غلق هذا قف ضد كبريائي على سبيل المثال) أة! (ألعن هذه الخدم
الباب!.. إلخ، ثم أدرك بعد عدة أسابيع أو شهور خسارتي.. وأن هذه ليست 
هي حكمة الروح، وأن العدو قد حبسني داخل نفسي! وهكذا ينقلني من غيرة 
 الروح إلى اإلنحصار في النفس، ومن إستنفاذ القوى إلى الحماسة، ثم إلى

  يصل بي في النهاية إلى إنهيارات اإليمان. ة لكيالشبك
  الملل من الصالةمثل آخر هو 

فقد أشعر بدون أي سبب واضح إني قد سئمت من الصالة، ولم أعد 
كمن داخلي، وٕاني يجب أن أطيقها.. ثم يأتي العدو ليؤكد لي أن العيب يَ 

أترك الصالة ألبحث عن هذا العيب الذي في أعماقي.. وفي مرة أخرى قد 
جد إلهي في المخدع فيجب أن أبحث عنه خارجًا إني طالما لم أوعز إلّي يُ 

في خدمة النفوس [بينما يجب أال أخرج للخدمة إال بعد ما أكون إرتديت 
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) وأكملت صالتي] وقد ُيحركني أيضًا في ١٠، ٩: ٩٦مزرداء عبادتي (
بأي  هذه الحالة أن أطرق باب أخي ألقدم له المحبة.. وهكذا ُيحاول القيام

خدعة حتى ما يزيحني عن الصالة ألني قد سئمت منها ولست متعلمًا 
، ٥: ٢تي٢، ١٨: ١تي١، ٢٧-٢٥: ٩كومبادئ الجهاد األصيلة (

  ).٤: ١٢عب
فكما أخرج ألقضي  الظروف الُمحيطة بيوقد يعمل العدو من خالل 

بعض اإلحتياجات، أو ألتمم بعض األمور أتلقى لطمة وراء لطمة.. 
دود واألبواب الُمغلقة من كل جهة حتى ُتستنفذ قواي تمامًا وأصطدم بالس

وأشعر باإلختناق.. وكأنه إضطهاد نفساني داخلي.. ولكن هذا هو طريق 
الخالص وهذه هي المجاهدة الروحية.. ويجب أن أقبلها لكي أنال اإلكليل.. 

 َقْد َجاَهْدتُ "ألم يقل الرسول بولس في رسالته الثانية لتلميذه تيموثاوس 
اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت السَّْعَي، َحِفْظُت اِإليَماَن، َوَأِخيًرا َقْد ُوِضَع ِلي ِإْكِليُل 
، الَِّذي َيَهُبُه ِلي ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، الرَّبُّ الدَّيَّاُن اْلَعاِدُل، َوَلْيَس ِلي َفَقْط، َبْل  اْلِبرِّ

  ).٩-٧: ٤تي٢( "َأْيًضا.ِلَجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن ُظُهوَرُه 

 البشروفي مرات أخرى قد يعمل العدو في مجاالت أخرى من خالل 
.. فما أقسى الُظلم عندما يتكاثر على اإلنسان.. وما الظُلمأو  األمراضأو 

أصعب األمراض عندما ُيمسك العدو بمناطق معينة في الجسد الضعيف 
  ليجعل اإلنسان بشق النفس يقف للصالة.

ول: ماذا أفعل؟ األمر خارج عن إرادتي! أنا في ُحكم وهنا قد أق
المريض! آه من النفس إذا تعلمت هذه اللغة التي تتسم بالخيبة لكي تُبرر 
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بها ذاتها وتلتمس لنفسها األعذار.. إن هذه النفس ال تعرف معنى الجهاد 
أو األكاليل.. ثم نعود لنقول: نحن أبناء الشهداء! إن أبناء الشهداء يجب أن 

اآلباء علمونا: "قدم دمًا وخذ  على شاكلتهم ويسلكوا نفس طريقهم، يكونوا
  روحًا ألن هذا هو اإلستشهاد الباطني".

ما هو الحل إذًا؟ قبل أن نتعرض لهذا األمر يجب علينا أن ُنجيب على 
تساؤل آخر قد توارد اآلن حتمًا على األذهان: لماذا سمح اهللا بكل هذا؟ 

  ظات في نطاق اإلجابة على هذا السؤال.وهنا نورد ثالثة ملحو 
  

 ر والحقتكميل المجاهدة القانونية على أساس البِ  -١

ومعنى هذا عمليًا أن اهللا ُيتيح لي فرص عديدة، ولكن تهاوني في 
تكميل الطاعة لبعض الوقت (أو لبضعة سنين) يترك فّي ثغرات وُيعطي 

لتهاون أحقية للعدو أن يمتلك مساحات من أرض نفسي (في أوقات ا
والتطّوح) ليضع فيها بصماته الخاصة. فكلما ُأشحن يأتي بحركة صغيرة 
ويفّرغ كل شحنتي، وكلما أنتصب يعرقلني حتى ال ينفذ إلّي أي قدر من 
نور الروح أو نسمة اهللا.. فكم هو خطير َدوس النعمة أو رفص النعمة أو 

  ).٢٩: ١٠عباإلزدراء بها (
ب.. هذا فوق الطاقة.. يجب أن فقبل أن أصرخ وأقول أين أنت يار 

ول لنفسي: هذا أقل القليل يا نفسي فكم تهاونتي.. فإذا كنت ترغبين اآلن قأ
في اإلنطالق للحرية الحقيقية، والثبات، والحياة الناضجة، والرجولة في 
الروح فيجب أن تتعلمي طريق الروح والجدية واإللتزام.. وأن تنسي تمامًا 

غلقة، أعدائي إلتفوا أشعر باإلختناق، والسماء مُ بعض التعبيرات مثل: أنا 



- ١٩  - 

علّي، إخواتي وأصدقائي إنقلبوا ضدي.. فليس هناك مجال لمثل هذه 
  الكلمات.

وباإلضافة لهذا.. يجب علّي أن أقبل الخروج من حبسي ببطء، ولكن 
ة تهاوني، ولكن بثبات وبر.. وأن ُأذّكر نفسي بإستمرار إن هذه هي نتيج

مسك بيدي.. أما إذا إستمريت في التطوح مرة وٕاسندني وإ إرحمني يا إلهي 
أخرى، فسيزداد حبسي وتعطٌّلي، إلى أن تمر السنون وأجد نفسي واقفًا على 
الهامش، وال يمكن أبدًا أن ُأؤتمن أو أن ُأحتسب ضمن من يقومون بعمل 
الملكوت الحقيقي.. أما إذا وقفت متجندًا، فسأنسلخ بينما أعبر من ضيقة 

يقة ومن إختناق إلى إختناق.. ولكن سأجد أن كل األمور بدأت إلى ض
م أخرج للحرية.. وما تصبح أكثر رحابة معي شيئًا فشيئًا، وستزداد قوتي ث

- ٧: ٧ميخادأ حينئذ أرى كل المشاهد بشكل مختلف تمامًا (أمجدها.. وأب
١٠.(  

  

 إدراك خالص يسوع -٢

ة لعدوي، إال إنه رغم إني قد أكون تهاونت وأهملت، وهذا أعطي الفرص
ليس معنى ذلك إني أصبحت عاجزًا ال حول لي وال قوة.. بل يجب أن 

).. وٕانه يمكن ٢٠: ٦٨مز( له في الموت مخارجأدرك جيدًا أن الرب يسوع 
) فأجد أبعاد ١٥: ٤صفأن تزول عني األقضية كما هو مذكور في (

ين الذي الفداء هو إنه ُيسقط عني قضاء أو حق معين.. تمامًا مثل السج
ُيطلقون سراحه قبل إنتهاء المدة المقررة له لسبب أو آلخر (مناسبة ما، 

  حسن سير وسلوك.. إلخ) إذا فهناك في المسيح حلول مقابلة.
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  تعّلم السهر واإليمان وتكميل التقديس -٣
إذا أدركت معنى المجاهدة القانونية على أساس البر، وودعت 

ائه.. فيكون الدور الذي علّي التطويحات ووضعت رجائي في يسوع وفد
اآلن هو السهر واإليمان والتقديس.. فإذا أتممت دوري وسرت بأمانة حقًا، 

  إنفلت من عدوي، وأدخل إلى حرية الروح الحقيقة.
  

  واآلن نورد بعض الخطوات العملية في هذا األمر:
  

 صييسوع ُمخلِّ   .أ 
بدأ عبادتي يجب أن أعلم أن مسيرة الروح ُتعتبر أنها قد إنقطعت منذ ت

طمة أو ضيقة.. إلخ) ألن هذا هو تيار تنقطع (وليس عندما أتعرض للَّ 
الروح الذي يربطني بإلهي.. فإذا تم إغالقه فليس لي رجاء في ثباتي 

  ونصرتي.
وما الذي يجعل تيار الروح ينقطع؟ كل ما سبق وذكرناه: شعوري أحيانًا 

ي بالملل والعجز عن بأني ُمستنقذ القوى أو ُمحاصر أو ُمختنق أو شعور 
الصالة، أو إني قد ُجرحت ممن حولي.. أو شعوري بالذنب الشديد أو 
رفضي لنفسي ولحياتي الروحية بسبب إرتكابي لبعض الخطايا.. أو 

  إصابتي باإلرتباك والمخاوف والحيرة.. إلخ.
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صي، فيجب هنا يجب أن أتعلم ألف باء الحياة الروحية، أن يسوع ُمخلِّ 
كل حملي وألقي به عليه، ويجب أن ُأحّدثه بكل شيء حتى علّي أن آتي ب

لو لم أستطع في سبيل ذلك إال التمتمة ببعض الكلمات بسبب شعوري 
بالضيق واإلختناق.. وهو من جهته لن يطالبني إال بالشخوص فيه، 
وسيجمع ضيقاتي ومشاكلي في "صرة" وُيلقي بها بعيدًا وراء ظهره، فأجد 

ت ومخاوفي تبددت، يَ أخرى، والنور أضاء ونفسي ُشفِ  تيار الروح قد عاد مرة
) فكيف أشهد عنه ١٩: ٧ميخاألنه قد ألقى بكل شيء في بحر النسيان (

) ١٣: ١١٦مزصي؟ وكيف آخذ كأس خالصي وُأقدمه لآلخرين (إنه ُمخلِّ 
  إن لم َأكن قد أختبرت ذلك في مواقف عملية؟!

  

  خداعات العدو
أن ُأصحح نفسي أوًال قبل أن ُأصلي  وهنا قد َيخدعني عدوي بأني يجب

حتى ال تخرج صالتي كتمتمة وتتداخل كلماتها في بعضها كما قد يحدث 
  في أوقات التعب والمواجهات.. وكم ضاعت منا سنين في هذا الخداع!   

وبنفس اإلسلوب يقوم العدو أحيانًا بخداعي عند قراءة الكتاب المقدس، 
ناء قيامي بقراءته، فهذه لن تحسب قراءة، بأني طالما أنام وأفقد تركيزي أث

.. هل أضاء ولكنفيجب علّي أن أكف عن هذا "التمثيل" وُأغلق الكتاب! 
الكتاب المقدس أمام أي شخص قبل أن يكون قد قام أوًال "بتفليح األرض 
وحفر آبارها"، محتمًال ما فيها من تعب ورديم وظلمة؟؟ إن هذا هو طريق 

ا اآلباء.. ففي بداية قراءتي للكتاب أكون كمن الناضجين الذي سّلمه لن
يحفر أحد اآلبار، وال ينلني منه إال ترابه (أي النعاس والتشتت وعدم الفهم.. 
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إلخ) ولكني أستمر في الحفر ألني ُمتَيقن أن هناك في قاع البئر يوجد 
  الَكنز (النور والفهم والتعزية...).

فحتى لو كانت "منهوشة" هذا بالنسبة للجسد.. أما بالنسبة للنفس، 
صة حتى إني لم أعد أحتمل نفسي فليس لّي شأن ونازفة ومجروحة ومتقلِّ 

بكل هذا، فالكتاب المقدس يوصيني أن أدخل محضر اهللا باإليمان.. ويؤكد 
ح الطريق تَ ) ألنه فَ ١٩: ١٠عبلي أنه قد ُفِتَح لي الباب بدم صليبه (
ال يبحث إال عن الُخطاة.. صي لألقداس.. فطريقي إذن مفتوح.. وُمخلِّ 

وشهية جدُا هي صلواتهم لديه.. وهذا ما يجعلني أشعر بقيمة خالصه، 
  وٕامتالئي بالغيرة على خالصه.

  

 النعمة قوتي  .ب 
أوالد النعمة عندما َتشح معهم النعمة، ألنهم ال يفتحون لها يا لخيبة 

مة.. ُيطهرني بالنع كخاطئالطريق.. فمتى تأتي النعمة؟ عندما آتي إللهي 
َفَتَقوَّ "يقويني بالنعمة.. ما أحلى طعم تلك اآلية  كضعيفعندما آتي إليه 

) هل ذقت من ١: ٢تي٢( "َأْنَت َيا اْبِني ِبالنِّْعَمِة الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع.
قبل طعم "تقوية النعمة"؟ قد أشعر بالموات وأرغب في القيام ببعض 

قاومة جنونية، وكأني ُأزيح جبًال كلما السجدات أثناء عبادتي، لكن تكون الم
عمة.. وأن أدرك أن النعمة وقمت! هنا يجب أن أطلب تقوية الن سجدت

قادرة.. وأضع عدوي في مواجهة النعمة ثم أقوم بالمعاندة المقدسة ُمعتمدًا 
يا إلهي أن أقوم بكل سجداتي لنعمة، وُأعلن بجسارة: يجب علّي على قوة ا

بالنعمة كما تقول الوصية.. فهذا هو وقتها.. وهنا بسند النعمة.. سأتقوى 
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سُتهزم أعتى القوى الشريرة وستنسحب حتمًا.. فالنعمة َتكسر عدوي وُتضرم 
روحي وُتصّحح الجسد وتتركه في حالة فوق طبيعته لفترة، إذ تبعث فيه 

ْم َفْلَنَتَقدَّ "نشاطًا فوق طبيعي.. وهكذا أذوق طعم تّقوية النعمة.. أليس مكتوبًا 
: ٤عب( ".ِبِثَقٍة ِإَلى َعْرِش النِّْعَمِة ِلَكْي َنَناَل َرْحَمًة َوَنِجَد ِنْعَمًة َعْوًنا ِفي ِحيِنهِ 

ْعِف ُتْكَملُ َتْكِفيَك ِنْعَمِتي، َألنَّ قُ ") وأيضًا ١٦ ِتي ِفي الضَّ ) ٩: ١٢كو٢( "وَّ
  فضعفي هو الذي يجعلني أتالمس مع قوة المسيح.

المسيح؟ لقد كانت َتخرج مع المرضى (كل  متى كانت تخرج القوة من
األخص، كان  ال البرء) ومع نازفة الدم على وجهمن كان فيه داء لمسه ون

  ).٤٦-٤٤: ٨، لو١٨: ٦لوهذا األمر واضحًا (

فإن كنت أشتاق لتلك اللمسة التي قامت بها نازفة الدم، وٕاجتذبت بها 
سان في منتهى قوة من المسيح.. فالطريق إليها هو عندما يكون اإلن

د باإليمان الضعف وحالته تشهد بأن األمور قد فاقت الطاقة.. فلو َتشدَّ 
وطلب تلك اللمسة فسيحظى حينئذ بلمسة المسيح المملوءة قوة، ولو أنصتُّ 
فسأسمع حينئذ صوته وكأنه يقول لي: أتعرف ماذا حدث معك؟ لقد كانت 

ود مرة أخرى.. ألنك نلُت نطقة ضعيفة واآلن قد ُشفَيت تمامًا ولن تعلديك مَ 
اللمسة التي نالتها نازفة الدم، فقانون تلك اللمسة إنها َتخرج في وقت 
ضعفك عندما تلجأ لي.. ففي كل مرة َتكون قد وصلت فيها للحضيض، 

ك بي.. فهذه هي فرصتك لنوال وتشعر باإلستحالة في كل األمور.. َتمسَّ 
اطق ضعفك، وبؤر فسادك تلك اللمسات.. وٕاذا أتت تلك اللمسات على من

  وى بالنعمة.فى وَتَتقَفَسُتش
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صي حقًا وأخرج من تلك الخبرات ممتلئ وهكذا أجد أن المسيح ُمخلِّ 
بخالصه وشاهد لقوة خالصه.. ويقينية الخالص.. فتمألني غيرة 
الخالص.. وأينما تكلمت عن هذا الخالص فالبد أن ُأؤثر فيمن حولي.. 

سة في وسط جيل يبدو فيه المسيح وغيرة ُمقدَّ ألني أتكلم عن خبرة ويقينية 
ن فيه جميع الناس من المشاكل والخطايا ص ضعيف، وَيئِ وكأنه ُمخلِّ 

  المزمنة وغياب اهللا.
  

  س والصبر الكثيرفَ طول النَ   .ج 
الحديث.. فإذا كنت ترغب في تلك  وقد تعّرضنا لهذه النقطة في سياق

.. فأنا أحتاج إلى الَنَفس المجاهدة الُمقّدسة الُمؤسسة على قوانين البر
ِباِإليَماِن َواَألَناِة َيِرُثوَن "الطويل وأن أقول لنفسي دائمًا "أصبري" فمكتوب 

َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء ُنْظِهُر َأْنُفَسَنا ) وأيضًا مكتوب "١٢: ٦عب( "اْلَمَواِعيدَ 
ِضيَقاٍت، ِفي  َكُخدَّاِم اِهللا:ِفي َصْبٍر َكِثيٍر،ِفي َشَداِئَد،ِفي َضُروَراٍت،ِفي

 "َضَرَباٍت، ِفي ُسُجوٍن، ِفي اْضِطَراَباٍت، ِفي َأْتَعاٍب، ِفي َأْسَهاٍر، ِفي َأْصَوامٍ 
   .)٥، ٤: ٦كو٢(

  

  وصايا اإلنجيل  .د 
ظ لوصايا اإلنجيل وأتمسك بها ُتصبح لي مصدر معونة كبيرة كلما أتحفَّ 

كّلل حينئذ يُ ل لي طريق الخالص والجهاد الذي سَ مِّ للغاية.. وطاعتها ُتكَ 
  باإلكليل كما كان يحدث مع الشهداء.
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  اهللا ُيعيننا لُنكمل خالصنا ونسير في إثر موكب الشهداء.. آمين

  مجد من اآلن وٕالى األبد آمينوإللهنا كل ال

  
  والمجد هللا دائمًا أمين


