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 استعادة المفهوم 
الكتابي للحرب الروحية

كانت  مشكلة.  كل  وراء  شيطان  يوجد  أنه  حًقا  الناس  بعض  يؤمن 
»سينثيا« امرأة َقدمُت لها المشورة، وقد قامت ذات مرة بإخراج شياطين 
األخطر  تعطلت!1  عندما  لديها  الكهربائية  الخبز  محمصة  جهاز   من 
مميزة   – مميزة  طريقة  لديهما  »أندرو«  وزوجها  هي  أنها  هذا   من 
دقائق  الخمس  في  اآلخر.  مع  أحدهما  الجدال  في   – مدمرة  بصورة 
تجاه  أحدهما  عادية  مشاحنة  خالل  من  إحماء  بعمل  يقومان   األولى 
اآلخر. لكن عند نقطة معينة، عندما يصير العراك كريًها، يبدالن ناقل 
 السرعة وينتقالن إلى سالح مدفعية أثقل، فتجدهما يقّيدان أرواح الغضب
واحد  كل  إخراجــها  ويحــاوالن  وينتهرانها  الذاتــي  والبر   والكبريــاء 

من اآلخر.

هذا ما قالته »سينثيا«:

من  يطل  الشرير  الروح  رأيت  لقد 
قلت:  لذلك  وقتااًل.  المًعا  وكان   عينيه، 

1   في دراسات الحاالت التي أذكرها عبر هذا الكتاب تم تغيير كل التفاصيل التي تدل على أصحابها، 
وكثيًرا ما تكون هذه الدراسات مرّكبة.
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»يا روح الغضب، إنني أقّيد قوتك في اسم 
يسوع!« ثم أعلنت قوة دم يسوع كحماية 
لي من كل الهجمات الشيطانية التي تأتي 

من خالل زوجي.

عداوتهما  على  و»أندرو«  »سينثيا«  تؤكد  لم  النتيجة؟  كانت  وماذا 
الخرافية  معتقداتهما  حمأة  في  المسيح  اسم  أيًضا  لّطخا  قد  بل  فحسب، 
وعداوتهما وخوفهما وحيرتهما. وغني عن القول أن الشيطان الحقيقي 
– الذي يهدف إلى إهانة اهلل ودفعنا إلى أن نتوافق مع طرقه الشريرة – 

ال يمكن أن يسعد إال بالخراب الشخصي والتفاعلي المترتب على هذا.

قابلت آخرين يمنحون الشيطان وأرواحه الشريرة قوة جبارة لدرجة 
أن مفهومهم الالهوتي العامل عن الشر اإلنساني هو »الشيطان جعلني 
»جانيس«،  حياة  اتسمت  ذلك.«  أفعل   – هي  أو  هو  أو  أنت  أو  أنا   – 
على سبيل المثال، لفترة طويلة بالسلوك األناني العدائي المليء بالخوف. 
تعليم منحرف  إلى أخرى، ومن  تنقلت من مجموعة مسيحية  قد   كانت 
الكتاب  لدراسة  صغيرة  مجموعة  تحضر  »جانيس«  كانت  آخر.  إلى 
المقّدس بشكل متقطع، وفي إحدى الليالي انهارت وهاجت عندما شعرت 
أن شخًصا ما قد وبخها. استمر »جيمس«، وهو عضو في المجموعة، 
في ممارسة »السلطان على إبليس«، محاواًل أن يطرد أرواح المرارة 
والذات ونقص التقدير الذاتي منها. وكان تعليقه على هذا الموقف بعد 
ذلك هو: »لم يكن هذا الهياج في حقيقته كالمها هي. بل كان استعالًنا 
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لألرواح الشريرة التي بداخلها. إذ إن »جانيس« الحقيقية تحب الرب. 
وقد استغلت األرواح الشريرة صدماتها الماضية وعدم غفرانها السابق 

من أسرتها لكي تكسب موطئ قدم فيها.«

»جانيس«  فإن  بالمناسبة،  هذا.  تفعل  جعلها  الشيطان  أن  يعني  هذا 
لحياتها  بالنسبة  مدهش  بشكل  مناسًبا  التفسير  هذا  وجدت  البداية  في 
المليئة بالمشكالت. وظلت لشهور كثيرة تتردد على اجتماعات »الحرب 
الروحية«، مطالبة بالتحرير من األرواح الشريرة التي تسكنها بأعداد 
 كبيرة. كانت تظن أن مشكالتها قد تم حلها حًقا. لكن في النهاية زالت 

هذه الموضة العابرة أيًضا وظلت حياتها تتخبط كالمعتاد.

يتمادى بعض الناس فيرون أن كل مشكالت الحياة تحركها األرواح 
بالقوى  الكون كله يزخر  الشريرة. عاش »راندي« »مسيحيته« وكأن 
الشيطانية التي تمثل إرادتها ونشاطها التفسير المطلق والدراما المطلقة 
للحياة. كان يرى الضيقات الظرفية – مثل اعتالل الصحة، والضيقات 
)مقتبًسا  شيطانية  »جبال«  أنها  على   – العمل  زمالء  ودناءة   المالية، 
الحرب  صالة  في  وإنتهارها  »مقاومتها  يجب   )23  :11 مرقس 
 – الخاصـــة  مشــــكالته  يعتبر  أيًضا  »راندي«  كان  كما   الروحية«. 
األكل،  في  واإلفراط  واإلحباط،  الجنسية،  والشهوة  العصبية،  مثل 
تعبر  التي  الصراعات  أو  للخطايا  أنها أرواح شريرة  والِوحدة – على 

عنها وتحتاج إلى إخراجها بأسلوب الطرد الذاتي لألرواح الشريرة.
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كان  الرعـــاة  أحد  خالل  من  المفهــوم  هذا  على  »راندي«   تعّرف 
قد تخصص في »الحرب الروحية«. عندما أخرج الراعي »شياطين« 
لمدة  ارتفاًعا  »راندي«  اختبر  راندي،  من  واإلحباط  والهياج  الغضب 
الثالث  اليوم  في  ثم  هذه.  الخطايا  شياطين  من  »تحرره«  بعد  يومين 
قائاًل:  نفسه  في  فكر  الفور  وعلى  العمل.  في  زمالئه  أحد  من   تضايق 

»ال يمكن، لقد عادت مرة أخرى.« وبناء على هذا فقد اتبع »راندي« 
غير  الروحية،  الحرب  عبر  الذاتي  التحرير  من  مستمر  حياة  أسلوب 
الكتاب  التي يصفها  بالحياة المسيحية  مدرك أن هذا ليس له أية عالقة 
الديني(  المتطرف  )أو  الدنيوي  الحديث  عصرنا  يكون  ربما  المقّدس. 
بالقوى  الحد  عن  الزائد  االنبهار  أن  إال  ووهمًيا،  عقيًما  عالًما  خلق  قد 

الشيطانية يخلق عالًما مضاًدا صارًخا ومسحوًرا سيًئا مثله تماًما.

وهناك آخرون ينظرون إلى إبليس على أنه إله ثاٍن، معتبرين الحياة 
صراًعا مطلًقا بين الخير والشر. كان »جيف« يفترض أن العالم الفكري 
الذي كان يعيش فيه والذي كان يتسم بالخوف الدائم الذي ال يهدأ هو أمر 
مسيحي وله هدف. إال أن الحقيقة هي أن معتقداته تشبه باألكثر البدعة 
والشر  الخير  منح  لقد   .Manichaeism المانوية  ُتسمى  التي  القديمة 
يستخدم  اهلل  أن  ومنكًرا  إبليس  على  اهلل  هيمنة  رافًضا  مساوًيا،  مقياًسا 
الشر لمجد نعمته. كان »جيف« يقول بفمه إن »النصرة هي للمسيح«، 
ألن هذا هو ما قرأه في الكتب وسمع المعلمين يقولونه. لكن في خنادق 
الحياة، كان إبليس واهلل يتصارعان للفوز بنفسه من موضعين متعادلين 
تقريًبا؛ وكانت النتيجة دائًما محل شك؛ وكانت إرادته هي التي ترجح 

كفة الرابح.
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كان »جيف« يؤمن أن األرواح الشريرة تشبه لصوص الليل في أنها 
يقظته،  إلى شخصيته وتمسك بزمام األمور. وإذا تخلى عن  تتسلل  قد 
كلمات  يقول  أن  نسي  إذا  الصحيحة،  بالصيغة  الصالة  في  فشل  إذا 
وهذا  كبيرة،  بكميات  تدخل  أن  األرواح  لهذه  فيمكن  الصحيحة،  القوة 
مطلقة،  بصورة  الخاصة  مسئوليته  هما  وسالمه  خالصه  كان  أكيد. 
األخرى.  بعد  لحظة  لها  يذعن  التي  هي  خصمية  قوة  أية  على   بناًء 
 لقد حّول »جيف« الحق والصالة إلى تعاويذ. لقد نسي – أو ربما لم يعرف 
مطلًقا  يتعلم  ولم  اهلل«.  شيطــان  هو  »الشيطــان  أن   – األســاس   من 
بنا؛  يعتني  هو  يلدنا  الذي  اآلب  وأن  الرب«؛  من  هو  »الخالص   أن 
الشيطان  بما في ذلك  السماء واألرض –  الذي خلق  الثقة في اهلل  وأن 
بطولية  وليست  ومسالمة  بسيطة  تكون  ما  غالًبا  يحكمهما  والذي   – 

ومشبوهة.

كبير  قدر  فهناك  اليوم.  شاذة  حاالت  الحاالت  هذه  تعد  لم   لألسف 
والبدع  والجــنون  الفارغ  والكــالم  والوهم  والخرافــات  الخيــال   من 
الروحية«  »الحرب  قناع  تحت  الكنيسة  في  تزدهر  التي  الصريحة 
و»جانيس«  و»أندرو«  »سنثيا«  مثل  للكثيرين  فبالنسبة  زماننا.  في 
للحرب  العاملة  النظر  وجهة  فإن  و»جيف«  و»راندي«  و»جيمس« 
وليس  الخيالية  الروايات  أو  الرعب  أفالم  يشبه  ما  في  تدور   الروحية 
نشنها أن  حًقا  نحتاج  التي  الحرب  لكن  الصحيح.  الكتابي  التعليم   في 

تتخطاها  أن  من  بداًل  عليها،  تنطوي  و  البشرية  طبيعتنا  على   تشتمل 

لتصل إلى نطاق فوق روحي وشيطاني.
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هناك أسباب كثيرة تجعل الحاالت المشابهة للحاالت المذكورة سابًقا 
تتضاعف. واضح أن الوقت ملح اآلن الستعادة الحرب الروحية الحقيقية.

أسباب اإللحاح
 هناك سبعــة اعتبــارات تؤكــد على هذا االحتيــاج الحــيوي. أول، 
كانت  كبير.  بشكل  الحديثة  األهداف  فيه  أخفقت  مجتمع  في  نحيا  أننا 
والنوايا  والتكنولوجيا  والعلم  البشري  العقل  إن  تقول  التنويرية  الرؤية 
أناًسا  تخلق  هذا  ومع  الشيطان  وتتجاهل  باهلل  تطيح  أن  يمكنها  الطيبة 
صالحين وسعداء يعيشون في مجتمع صالح. لكن هذه الرؤية قد تحولت 
إلى كابوس أخالقي. كان الحداثيون يؤمنون بأنهم يستطيعون أن يؤسسوا 
الحق والخير والجمال؛ وأتباع ما بعد الحداثة يؤمنون بال شيء أو أي 
شيء على اإلطالق. لكننا كمسيحيين مؤمنين نحيا في العصر الحديث 
 يجب أن نعيد التأكيد على الرؤية الكتابية والممارسة الكتابية. إننا نعلم 
أن الحياة في النهاية هي صراع بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، 
يجب  والشيطان.  اهلل  بين  والموت،  الحياة  بين  والزائف،  الحقيقي   بين 

أن نستعيد الحرب الروحية الحقيقية.

بصورة  تدينًيا(  )أو  وثنًيا  أصبح  قد  مجتمع  في  نحيا  أننا  ثانًيا، 
متزايدة. فنتيجة موت معتقد أن العلم يستطيع أن يعرف كل شيء ويحل 
كل المشكالت، أصبح العالم الروحي نامًيا في تأثيره. يتصاعد التفكير 
الغيبي، بما في ذلك علوم الفلك، وفلسفة العصر الجديد، وعبادة الشيطان، 
المتزايدة.  األصليين  السكان  وديانات  والجايا،  الروحيون،  والوسطاء 
بالعنف  أيًضا  ينبهر  الروحية  بالقوى  ينبهر  الذي  المجتمع  يبدو أن  كما 
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جدية  بصورة  الوثنية  للمعتقدات  الترويج  يتم  إذ  الجنسي.  واالنحراف 
على أنها خيارات مقبولة وصالحة. يتخلل تفكير العصر الجديد التعليم 
والترفيهية  الخيالية  حياتنا  واصطبغت  والحكومة.  التجارية  واألعمال 
واألغاني  واأللعاب  الكتب  من  العديد  وجود  ظل  في  غيبية   بصبغة 
واألفالم التي تستكشف ما هو شيطاني. يزداد هوس الناس باألشياء التي 

يدعوها اهلل مكرهة. لذا يجب أن نستعيد الحرب الروحية الحقيقية.

التصالت  ووســــائل  اإلنســانية  والعلوم  اإلرساليات  أن  ثالًثا، 
يتزايد  الثقافات األرواحية.  تزيد وعينا بممارسات ومعتقدات   الحديثة 
الغيبية؛ إال أنه في مجتمعات أخرى تترسخ  في مجتمعنا تأثير األمور 
يدرسونه  الناس  كان  وما  السائدة.  النظر  وجهة  أنها  على  األمور   هذه 
في مقررات العلوم اإلنســـانية أصــبح اآلن هو التيـــار الرئيسي عبر 
 الثقافات المتعددة والعالم الذي أصبح ُينظر إليه على أنه قرية صغيرة. 
بل إن الكتاب المقّدس نفسه تم التعامل معه في مثل هذا االنتشار العالمي 
ونخدم  نفهم  أن  لنا  أمكن  كيف  غيبية.  وممارسات  معتقدات  من خالل 
يجب  الروحية؟  القوى  من  مستنقع  أنها  على  الحياة  يختبرون   أناًسا 

أن نستعيد الحرب الروحية الحقيقية.

العبودية »لإلدمان«،  كبير من  به قدر  أننا نحيا في مجتمع   رابًعا، 
والعنف،  والزنا،  والتدخين،  والمخدرات،  الكحوليات،  إدمان  مثل 
والطعام، والعمل، والتليفزيون، والتدريبات الرياضية، والمال، والمتعة، 
والرياضات العنيفة، وغيرها. إن الميل البشري تجاه العبودية الطوعية 
لم يكن يلقى مثل هذا التنوع من الخيارات من قبل كما هو حادث اآلن. 
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وقد اتحد اآلن الوعي المتزايد بالسلوك المدمر االضطراري والسلوك 
المدمر الذاتي مع فشل الحلول القياسية، خصوًصا في الحاالت العسيرة. 
العبيد،  نجد  حيثما  لكن  عبودية.  في  الناس  يحيا  لماذا  يسألون   كثيرون 

أال يوجد أيًضا سادة للعبيد؟ يجب أن نستعيد الحرب الروحية الحقيقية.

يرتبط  ما  غالًبا  الذي  المضطرب،  أو  الغريب  السلوك  أن  خامًسا، 
بخبرات اإليذاء المتطرف، يبدو أنه يظهر بصورة متزايدة. إن مجتمعنا 
الشخصية«  تعدد  »اضطراب  القى  وأمراضه.  أهواله  في   يتمرغ 
على سبيل المثال قدًرا كبيًرا من االهتمام في وسائل اإلعالم في السنوات 
الوحشية  بخبرات  الشاذ  السلوك  هذا  مثل  يرتبط  ما  غالًبا  األخيرة. 
 والخيانة – التي أحياًنا ما تكون حقيقية، وأحياًنا ما تكون من نسج الخيال. 

قدر  في  يعيشون  الذين  الناس  هؤالء  نساعد  كيف  األحوال،  أي  في 
هائل من العذاب والحيرة والخداع الذاتي والقيود والفوضى والغضب 
الناس؟  حياة  في  الدمار  هذا  في  شيطاني  عنصر  يوجد  هل  والخوف؟ 

يجب أن نستعيد الحرب الروحية الحقيقية.

سادًسا، أن الكثيريــن اختــبروا في بعض األوقــات إحساًسا كبيًرا 
صادًقا بوجود قوى الشر. هناك أشياء وأماكن معينة وأشخاص معينون 
ما  شخًصا  أن  األمر  يكون  ربما  عادية.  غير  بصورة  مظلمين  يبدون 
فيه صفة خبيثة، أو هوس بقوى مدمرة، أو ضغينة كئيبة من نحو اهلل، 
أو أسلوب حياة احتيالي مخادع فوضوي يحّرف الكتاب المقّدس. ربما 
 ال يمكن تفسير استعالنات محددة للشر سوى على أنها قوى شيطانية. 
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كيف يمكننا أن نفسر مثل هذه األشياء ونتعامل معها؟ يجب أن نستعيد 
الحرب الروحية الحقيقية.

سابًعا، هناك عدًدا متزايًدا من المؤمنين الذين يعّلمون ويمارسون 
الساكنة.  الشريرة  األرواح  إخــراج  وراء  سعًيــا  »التحرير«   خدمــة 
الروحية  والحرب  الشياطين  بالهوت  المتجدد  االهتمام  هذا  أثار   وقد 
تسكنهم  مؤمنون  هناك  األسئلة: هل  من  العملي مجموعة  النطاق  على 
شريرة  أرواح  توجد  هل  محتلة؟  أرواح  توجد  هل  الشريرة؟  األرواح 
المختلفة؟  للخطايا  أرواح  توجــد  واألجـداد؟ هل  اآلبــاء   موروثــة من 
هل توجد أرواح شريرة كمصدر للمعلومات؟ هل يمكن لصالة الحرب 

الروحية أن تربط وتحل وتتسلط على قوى الظلمة؟

استطاع »Frank Peretti« على سبيل المثال استمالة الماليين برواياته 
الزاهية التي تبين األرواح الشريرة والتحرير. هل يجب أن نقرأ كتبه 
على أنها روايات خيالية ونقّيمها فقط تبًعا لمحاسنها أو مساوئها األدبية 
والخيالية؟ أم هل يقصد »Paretti« أن تكون كتبه الهوًتا بشكل جزئي: 
الحرب  شن  وكيفية  الشريرة  األرواح  عمل  لكيفية  حقيقية  صوًرا  أي 
نظر  بوجهة   – ويعيشون   – يؤمنون  المؤمنين  من  كثيرون  الروحية؟ 
وجهة  التي هي   ،This Present Darkness الدهر  هذا  ظلمة  كتاب 
نظر الكثير من خدمات التحرير.  هل تقوم خدمات التحرير بالتحرير 
أنها تضاعف  أم  الروحية؟  للحرب  الناجح  باإلعالن  بناء على زعمهم 
األسئلة التي تتطلب إجابات؟ يجب أن نستعيد الحرب الروحية الحقيقية.
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موضوع  إنها  بل  ساخن،  موضوع  مجرد  الروحية  الحرب   ليست 
بخصوص  خطيرة  أسئلة  الكتاب  هذا  يثير  سوف  ساخًنا.  تنافًسا  يشهد 
معظم  في  لكن  وممارساتها.  المعاصرة  التحرير  خدمات   معتقدات 
األحوال، فإنني ال أكتب عن األعداء، بل عن اإلخوة واألخوات وإليهم 
ونحن  المشترك  هو خصمنا  نفوسنا  عدو  إن  األصدقاء.  إلى  وحتى   – 
تحريض  خالل  من  االنقسام  ينشر  أن  إبليس  يريد  أفكاره.  نجهل  ال 
اهلل.  شعب  بين  وعداوة  واتهامات  وأكاذيب  وتشكيك  مشوهة   صور 
فهو في النهاية متخصص في إدخال نفسه في توجهاتنا وأفعالنا. وهكذا 
فبالرغم من أنني سوف أعارض – أحياًنا بشدة – العديد من التأكيدات 
المميزة الخاصة بخدمات التحرير، إال أنني أود أن أبدأ بمدخل مختلف.

أهدافي

فحسب.  نظرًيا  أمًرا  ليس  الروحية  الحرب  باستعادة  اهتمامي  إن 
شخصية.  بصورة  لمسني  قد  لإللحاح  السبعة  األسباب  من  سبب   فكل 
الستينيات  أواخر  في  هارفارد  جامعة  في  تعليمي  تلقيت  لقد  أول، 
الحديث  العلم  في  الثقة  فيها  كانت  التي  الفترة  في  العشرين  القرن  من 
عندما  الثمانينيات  في  بنسيلفانيا  جامعة  وفي  مؤلمة،  بصورة  تحتضر 
كانت نسبية ما بعد الحداثة متوطدة. ثانًيا، لقد تعاملت مع الوثنيين الجدد 
كنت  عندما  ثالًثا،  حياتهم.  في  األكبر  للكذاب  المضللة  القوة   وشهدت 
العرافة  أعمــال  مع  لوجــه  وجًها  تقابلت  أوغندا  في  إرســالية   في 
واألرواحـــية وأشكال شبــه المسيحـــية التي كانت تقــترب من ما هو 
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تقابلت  فقد  والخامسة،  الرابعة  بالنقطتين  يتعلق  وفيما  ومتطرف   غيبي 
أعمل  كنت  بينما  المشكالت  أنواع  كل  من  يعانون  أشخاص   مع 
في مستشفى األمراض النفسية لمدة أربعة أعوام في بداية السبعينيات، 
وأثناء عملي كمشير على مدار الخمسة عشر عاًما الماضية، إذ تعاملت 
سادًســا،  والمشوَّشين.  واألشــرار،  والبؤساء،  األطــوار،  غريبي  مع 
وسابًعا،  الشر.  حضور  اختبرت  للنظر  الفتة  عديدة  مناسبات   في 
فإن موضوعات خدمة التحرير من الشياطين كانت موضوعات جدالية 
في كنيستي الخاصة، وقد تعاملت على نطاق موسع مع من يمارسون 

التحرير ومن يتلقونه أيًضا.

حصر  ال  بطرق  اختبرت  فقد  أيًضا.  ثامًنا  عاماًل  أضيف  أن  البد 
والحرية  الظلمة،  إلى  النور  تجلب  التي  وكلمته  القدس  الروح  قوة   لها 
أكتب  ال  إنني  التشويش.  يوجد  حيث  الذهنية  والسالمة  العبودية،  من 
شهادة  ويحمل  يؤمن  بل كشخص  الواقع،  بعيد عن  تجريدي  كالهوتي 

عن الالهوت الكتابي العملي القوي القابل للتطبيق.

كان محور صالتي أثناء عملية الكتابة هو: »يا رب، امنحني محبة 
لك، وخضوًعا لما تقوله. امنحني محبة لمن سوف أكتب عنهم. امنحني 
محبة لمن سوف يقرأون.« لقد فكرت كثيًرا في وصية بولس في رسالة 
ُة َفاْهُرْب ِمْنَها، َواْتَبِع اْلِبرَّ  َباِبيَّ َهَواُت الشَّ ا الشَّ تيموثاوس الثانية 2: 22-26 »َأمَّ
َواْلَُباَحَثاُت   . َنِقيٍّ َقْلٍب  ِمْن  بَّ  الرَّ َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ َمَع  اَلَم  َوالسَّ َة  بَّ َ َواْلَ َواإِلمَياَن 

َيِجُب  اَل  بِّ  الرَّ َوَعْبُد  ُخُصوَماٍت،  ُد  ُتَولِّ َها  َأنَّ ا  َعاِلً اْجَتِنْبَها،  ِخيَفُة  َوالسَّ ُة  اْلَغِبيَّ

اِت،  اْلََشقَّ َعَلى  َصُبوًرا  ْعِليِم،  ِللتَّ ا  َصاِلً ِميِع،  ِباْلَ ًقا  ُمَتَرفِّ َيُكوُن  َبْل  ُيَخاِصَم،  َأْن 
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َفَيْسَتِفيُقوا   ، قِّ اْلَ ِلَْعِرَفِة  َتْوَبًة  اهلُل  ُيْعِطَيُهُم  َأْن  َعَسى  اْلَُقاِوِمنَي،  ِباْلَوَداَعِة  ًبا   ُمَؤدِّ
وسط  للتقوى  مرشد  أنها  على  إِلَراَدِتِه«  اْقَتَنَصُهْم  َقِد  ِإْذ  ِإْبِليَس  َفخِّ  ِمْن 

الجدال. ألن ربنا يريدنا أن نتبع ما هو صالح بقلب طاهر، عاملين الكل 
نفعل كل شيء  أن  أننا يجب  تعني  اليونانية  الكلمة  praotees. هذه  في 
بلطف ووداعة واتضاع. إن كلمة praotees تصور لنا صفة الحصان 
الذي يتجاوب مع إرادة سيده ويده ولجامه. وسواء كان الحصان يجري 
يساًرا،  أو  يميًنا  يتجه  كان  سواء  متمهاُل،  يسير  أو  سرعة   بأقصى 

بالصدق  تتكلم   praotees كلمــة  إن  تقــود.  التي  هي  الراكــب  يد   فإن 
في المحبة.

يصعب  أنه  من  بالرغم  الخاطئة،  النقائض  على  التعّرف  يسهل 
وسط  في  للشيطان.  الرئيسية  الغايات  ضمن  تدخل  فهي   زعزعتها. 
الجدال يسهل أن تصير عنيًدا ومتشبًثا برأيك ودياًنا ومجاداًل وغير محب 
للناس  مرضًيا  أو  وقتًيا  أو  جباًنا  تصبح  أن  بالمثل  يسهل  كما  وحاًدا. 
موقع  يأخذ  أن  هو  لعدونا  األسمى  الهدف  إن  مساوًما.  أو  مراوًغا  أو 
الربوبية األدبية. وإن استطاع أن يغّيرنا إلى صورته سوف يخرب الحق 
والمحبة. وهدف ربنا هو الربوبية األدبية أيًضا، بأن يجعلنا نشبه المسيح 
مناوشة  بمثابة  الكتاب  كتابة هذا  كانت  الكلمة.  الروح وحق  بقوة   نفسه 
الحق  في  نجحت  قد  أكــون  أن  أرجو  األكــبر.  الروحــية  الحرب   في 

وفي المحبة وفي االتضاع.

كما أن القراءة أيًضا تعتبر نشاًطا ينطوي على حرب روحية. سوف 
مثل  تماًما  وتوجهاتك،  آراءك  إن  وتتصرف.  وتقّيم  وتتساءل  تستمع 
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 آرائي وتوجهاتي، مكشوفة أمام فاحص القلوب. أرجو أن ينجح قّرائي 
وبتأمل  وبصبر  بعناية  تقرأ  أن  أرجو  واالتضاع.  والمحبة  الحق  في 
السيئ.  بالمعنى  وليس  الجيد  بالمعنى  بالنقد  تتحلى  أن  أرجو  وبمحبة. 
المجد  تجلب  أن  يمكنها  بها  وتتجاوب  بها  تقرأ  التي  الطريقة  أن   أؤمن 

لربنا وتساعد جسد المسيح على أن ينمو في الحكمة.

إن هدفي من الكتابة هو أن أقّدم مرجًعا واضًحا كتابًيا رعوًيا عملًيا 
– ال يعني هذا أن الجميع سوف يتفقون معي طوال الوقت. لكنني أتمنى 
أن يشترك الجميع في األسئلة بصدق، مصارعين مع ما يعّلمنا الكتاب 
صحة  تتبرهن  أن  أتوقع  ال  إنني  ونفعله.  به  نؤمن  أن  فعلًيا   المقّدس 
ونقائص  أخطاء  على  يشتمل  قد  الكتاب  فهذا  شيء.  كل  في  أقوله  ما 
الدراسة  من  كبير  قدر  بعد  لكن  التصحيح.  إلى  تحتاج  سوف  وعيوب 
سليم  للنقاش  العالم  االتجاه  أن  أؤمن  والمناقشات،  والتأمل  والصالة 

وكتابي.

كل المؤمنين يؤمنون بحق بالحرب الروحية؛ فكلنا نؤمن بأن المسيح 
يحررنا من الشر. لكنني في كتابتي أريد أن أجيب على نقطتي مواجهة 
حيويتين بخصوص الحرب الروحية. السؤال األول ينطوي على كيفية 
فعلًيا؟  الشرير  يعمل  كيف  نحاربه؟  الذي  ما  المسيحية.  للحياة   فهمنا 
كيف يفرض – أو يحاول أن يفرض – سيطرته؟ السؤال الثاني ينطوي 
على ممارستنا للحياة المسيحية. كيف يجب أن نحارب؟ ما هي الطريقة 
التي يحررنا بها اهلل – ويخبرنا أن نحرر بها أنفسنا وبعضنا البعض – 

من العبودية للشيطان؟ ما هو أسلوب الحرب؟
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ال أرغب في أن أكون شاماًل، فأجيب على كل سؤال محير. لكنني 
أريد أن أجيب على هذين السؤالين بطريقة كتابية ومقنعة. هذا احتياج 
أساسي، ألن الغالبية العظمى من الكتب المعاصرة عن الحرب الروحية 
تقدم إجابات غير صحيحة أو غير مناسبة لهذين السؤالين. وسوف يظل 
هدفي مركًزا، لذلك فإنني في مواضع كثيرة سوف أمر فقط على األسئلة 
القارئ سوف يطالع  أن  أثق  المهمة.  الحقائق  إلى  فقط  ألمح  أو  المهمة 
مواضع أخرى لكي يكمل التفاصيل. لكن نقاشي سوف يقدم وجهة نظر 
الكثير  بخصوص  فيه  السير  يجب  الذي  باالتجاه  توحي  وقوية   مقنعة 
الحق  تأثير  لهذا  يكون  قد  الكتاب.  هذا  يغطيها  ال  التي  التفاصيل   من 
جسد  داخل  تحدث  التي  والمشورة  والصالة  المتبادلة  للمعونة  ما  على 
المسيح من حكمة وعمق وقوة. وإنني أرفع صلواتي ألجل هذا الغرض.

وحتى  بل  المحلية  والكنائس  الطوائف   – المسيح  كنيسة  تنقسم 
 العائالت – حول هذين السؤالين. يميل كل منا إلى أن يرى وجهة نظره 
على أنها هي نقطة االرتكاز، فنرى المؤمنين على الجانب الواحد منا 
على أنهم يعتنقون المنطق التنويري الفارغ، ونرى الذين على الجانب 
نفسي  أستثني  ال  وأنا  المتعصبة.  النظرة  يعتنقون  أنهم  على   اآلخر 
من هذه الظاهرة. لكن عندما تتواجد االختالفات الحقيقية جنًبا إلى جنب 
بّناء.  أن نخلق خالًفا  أن نستطيع  الكبرى، أرجو  االتفاق  داحل مناطق 
بل والبد،  يمكن،  مًعا2.  ننمو  المحبة، سوف  في  نكون صادقين   عندما 
والقناعات  فالوضوح  ونناقشها.  والممارسات  األفكار  نختلف حول  أن 

ترافق المحبة واالتضاع بصورة رائعة.
2  انظر أفسس 4: 16-12
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أرضيتنا المشتركة

كما سبقت وقلت، فإن هذا الكتاب سوف يقوم بتقييم نقدي لتعاليم خدمة 
التحرير المعاصرة بهدف تقديم نظرة سليمة وكتابية أفضل. لكن يجب 
بالكتاب  المؤمنين  المسيحيين  بين  االتفاق  مناطق  نثبت  أن  أواًل  علينا 
نوافق  كمؤمنين  أغلبنا  الروحية.  الحرب  اليوم حول موضوع  المقّدس 
االفتراضان  بيننا.  االختالف  كان  أًيا  مسبقة،  افتراضات  أربعة  على 
 األول والثاني هما مسألة المكتوب ووجهة النظر األساسية. وهما مشتقان 
جزًءا  يعتبرونهما  المؤمنين  فكل  الكلمة.  بها  نفسر  التي  الكيفية  من 
تطبيق  مسأللة  هما  والرابع  الثالث  االفتراضان  إيمانهم.  من  يتجزأ  ال 
معاصر. وهما مشتقان من الكيفية التي نفسر بها العالم. وبالرغم من أن 
معظم المسيحيين المفكرين سوف يتفقون على اإلجابات، إال أن نطاق 

االتفاق قد يتفاوت.

أول، نحن منخرطون في حرب روحية. ينحاز المسيحيون المؤمنون 
عالمية.  في حرب  الجوانب  أحد  إلى   – الحقيقة  في  البشر  وكل  بل   – 
السيادة  ظل  في  العالم  هذا  في  الخصوم  يواجهون  اهلل  وشعب  اهلل  فإن 
منتصف  ولها  بداية  لها  كانت  الروحية  الحرب  هذه  الخبيثة.  الروحية 
حريق.  مكافحة  عمليــة  وسط  في  اآلن  ونحن  نهـــاية.  لها   وستكون 

إننا »عاملون«، ممثلون في مسرح الحرب.

أما خصمنا، سلطان الظلمة، فله أسماء وصفات متعددة مثل المقاوم، 
ب.  والمجــرِّ وإبليس،  والشيطــان،  والمشتكــي،  والعــدو،   والشــرير، 
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طويلة  لفـترة  يظهر  إبليــس  نرى  ما  نــادًرا  المقــّدس  الكتــاب   في 
توجد  لدينا  األخــالقية  الدرامــا  ألن  المركزية  المســرح  خشبة   على 
في المقدمة وفي المركز. لكن غالًبا ما نلمح الكواليس ونرى الشيطان 
 يحكم ضيوفه، سواء من البشر أو من األرواح الشريرة. ويشتمل شعبه 
والزناة،  والجبناء،  المؤمنين،  وغير  والقتلة،  الكذبة،  األنبياء   على 
المقّدس  الكتاب  يقول  من  وكل  والمضطهدين،  واألعداء،  والسكيرين، 
المال واللذات  إنهم لن يرثوا ملكوت اهلل. ومن بين هؤالء محبو  عنهم 
اهلل  سيادة  يقاومون  الناس  هؤالء  مثل  والذات.3  البشري   واالستحسان 
 – خاصته  حتى   – الناس  كل  يقاومون  إبليس  وشياطين  اهلل.   وشعب 
والوعود  والعذابات  والطغيان،  العبودية  ملكـــوت  هو  ملكــوته  ألن 

المنكوصة.

الكتاب  لنا  أنه حرب روحية. يصور  التاريخ كله على  نفهم  البد أن 
أول  يتحدث  وسالم.  حرب  دراما  أنه  على  البشري  التاريخ  المقّدس 
الحرب،  مجيء  سبق  الذي  الزمــن  عن  اهلل،  خليــقة  عن   أصحاحــين 
عن الجنة. في هذا السالم الذي لم يدم طوياًل، يمهد اهلل المسرح ويحدد 
شروط الصراع الذي تال ذلك: الخير أو الشر، الحياة أو الموت، سلطان 
 اهلل أو سلطان أي شخص آخر. إال أن هذا اآلخر لم يكن قد خرج بعد 

من الكواليس.

األوصاف  أطول  توجد  النور.  ملكوت  خارج  يعيشون  من  سمات  تصف  بقوائم  المكتوب  يذخر     3 
19-21؛   :5 غالطية  9-10؛   :6 األولى  كورنثوس  18-32؛   :1 رومية  20-23؛   :7 مرقس  في 

تيموثاوس الثانية 3: 1-5؛ رؤيا 21: 8.
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القديم  العهد  بقية  العدو عبر  تقدم  تكوين 3 ويستمر  الحرب في  تبدأ 
وحتى األناجيل. أدى الشر الذي تغلب على الكل إلى طمس معالم السالم 
والحياة. ساد إبليس على األمم وسار معظم الناس في عدم إيمان أعمى، 
لنفسه شعًبا من وسط  اتخذ  المهيمن  اهلل  لكن  متنوعة، وموت.  وخطايا 
سيادة الظلمة. شريط رفيع من المقاومة واإليمان والوعد هو الذي حافظ 
على التحدي أمام سيادة الخطية والموت. قال الملك الشرعي إنه سوف 
يأتي يوًما ما. وعاش »المساكين والبائسون« على رجاء أن يأتي الذي 

يحرر من الخطية والموت.

رجاء  بدون  العالم  فيها  كان  التي  الفترة  أثناء  مجده  وجه  اهلل  أعلن 
وبدون اهلل. لكن الحزن والفشل كانا عنواًنا حتى ألتقى البشر. سار نوح 
إبراهيم خليل  كان  ُسْكره، ومات.  في  نفسه  أخزى  أيًضا  لكنه  اهلل،  مع 
ومات.  الخوف،  بسبب  للخطر  زوجته  أيًضا عّرض طهارة  لكنه  اهلل، 
العطايا  على  ليحصل  تآمر  أيًضا  لكنه  اهلل،  من  محبوًبا  يعقوب   كان 
لوجه،  وجًها  اهلل  يكلم  موسى  كان  ومات.  مجاًنا،  بها  اهلل  وعده  التي 
 لكنه أيًضا خسر أرض الموعد في نوبة غضب، ومات. كان شمشون 
ومات.  الحـب،  بسـبب  أحمـق  كان  أيًضا  لكنه  العظـيم،  المحرر   هو 
آخر  إنسـان  أي  من  أكثر  الشــر  عن  ويحـيد  اهلل  يخـاف  أيـوب   كان 
على وجه األرض، لكنه أيًضا كان بحاجة إلى التوبة عن كبريائه الذي 
اهلل، قلب  الذي بحسب  الرجل  داود هو  كان  ذاته، ومات.  يبرر   يجعله 

لكنه أيًضا ارتكب الزنا ودبر لجريمة قتل، ومات.



مواجهات القوة24                                   

بالتأكيد  عام.  بوجه  البشرية  قلوب  على  يسود  المطلق  الشر   كان 
ظهرت ومضات من النور والصالح في حياة نسل الموعد، لكن ظهرت 
الجميع،  على  األخيرة  الكلمة  للموت  وكانت  األدبية.  المساومة  أيًضا 
التي  المواعيد  من  الشريط  هذا  نهاية  في  ثم  والجهالء.  منهم   الحكماء 
لم تتحقق بعد، من وسط التأوه وخيبة األمل، من وسط الشعب الناقص 

التائه المحكوم عليه بالموت، جاء اإلنسان الكامل.

هو  المسيح  يسوع  أن  هو  الثاني  المشترك  افتراضنا  فإن  وهكذا، 
رب  ومكمله،  اإليمان  رئيس  يسوع،  يأتي  المنتصر.  والملك  المحرر 
المجد، بالنور والحياة. إنه الرجل الذي لم يستطع إبليس أن يتسلط عليه. 

أحب ابن اهلل أباه بدون بقايا أو مؤهالت خاطئة، وهو حي.

تحويل  إلى  وصعـــوده  وقيامته  وموته  المسيــح  يســوع  حياة  أدت 
المقاوم.  قبضــة  واحدة  بيد  كاســـًرا  الملك،  هذا  ظهر  الحــرب.  دفة 
سوف  وقيامته  موته  أن  يسوع  كلمات  المؤمنون  المسيحيون  ُيصّدق 
َرِئيُس  ُيْطَرُح  َاآلَن  اْلَعاَلِم.  َهَذا  َدْيُنوَنُة  »َاآلَن  خارًجا:  الشيطان  يطرحان 
ِميَع.«  اْلَ ِإَليَّ  َأْجِذُب  اأَلْرِض  َعِن  اْرَتَفْعُت  ِإِن  َوَأَنا  َخاِرًجا.  اْلَعاَلِم   َهَذا 
هَذا  َرِئيُس  ُيْطَرُح  َاآلَن  اْلَعاَلِم.  هَذا  َدْيُنوَنُة  )»َاآلَن   )32-31  :12 )يوحنا 
يتحدث  ِميَع«(..  اْلَ ِإَليَّ  َأْجِذُب  اأَلْرِض  َعِن  اْرَتَفْعُت  ِإِن  َوَأَنا  َخاِرًجا.  اْلَعاَلِم 

واسعة  حاسمــة  للشيطان  طرد  حادثــة  أنه  على  صليبــه  عن   يســوع 
إنجيل  الوحيدة في  الشيطان  الحدث – حادثة طرد  أبعد مدى. هذا  إلى 
يوحنا – يكسر قبضة إبليس على العالم. ويؤمن كل المسيحيين المؤمنين 
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ِتِه.«  َمَحبَّ اْبِن  َمَلُكوِت  إلى  َوَنَقَلَنا  ْلَمِة  الظُّ ُسْلَطاِن  ِمْن  اْنَقَذَنا  »الَِّذي  بالتحرير: 
)كولوسي 1: 13(.

إننا نختبر التحرير من سلطان إبليس عندما نرجع بوعي من الظلمة 
األكاذيب  في  نتعثر  حتى  يعمينا  الذي  الشخص  فذلك  النور.4  إلى 
والشهوات والبؤس قد ُحكم عليه بالظلمة األبدية، في حين أننا نحن الذين 
القيامة.  رجاء  في  للحياة  اآلن  قمنا  قد  الموت  في خوف  نحيا  قباًل   كنا 

فمن خالل الروح القدس، أصبحنا في المسيح والمسيح فينا. وبوصفنا 
كان  من  طرق  وننسى  ملكنا  نحب  أن  نتعّلم  فإننا  رين،  محرَّ أسرى 

يضطهدنا ويسود علينا قباًل. لم تعد الكلمة األخيرة للموت والخطية.

النور  من  ومضات  ظهرت  الهجوم،  موضع  في  العدو  كان   عندما 
في الظلمة. واآلن وقد أصبح المسيح في موضع الهجوم، الزالت ظالل 
بالوعد؛ الزلنا نحيا حياة مختلطة؛  النور. الزلنا نحيا  الشر تتوانى في 
الذي  األخير  العدو  نواجه  الزلنا  المتجول؛  نفوسنا  عدو  نواجه   الزلنا 

هو الموت. ليس كل شيء تحت قدمي يسوع بعد.

النور  فغزو  القوة.  ميزان  وتبدل  تحول،  قد  المعركة  مسار  أن  إال 
والمجد أصبح اآلن أثقل من بقايا الظلمة والشر. واهلل يعطي شعبه أسلحة 
فعالة للحرب التي البد أن نخوضها: البد أن نتحرر من سلطة الشرير 
عّلمنا  والخدمة.  والطلب  والطاعة  والتوبة  والصالة  اإليمان  من خالل 

يسوع أن نصّلي، متضرعين إلى اهلل أن »نجنا من الشرير«.

4   انظر أعمال 26: 18.
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األبد. في أصحاحين  إلى  السالم  فيه  بيوم أخير يحل  الوعد   يقدم اهلل 
والفــردوس  انتهــت،  وقد  الحــرب  نلمح  المقّدس،  الكتــاب  نهاية   في 

وقد اسُترد، واألعداء وقد أبيدوا، واهلل الحي وسط شعبه.

كما رأينا، فإن إبليــس يظهــر على المســرح أو في الكواليس عبر 
الفترة المركزية في التاريخ. لكن قدرته على الحكم والخداع واإلغراء 
الفعل األخير، سوف  انكسرت في األساس. في  والتعذيب والشكاية قد 
يتالشى عدونا وخدامه من البشر والشياطين في بحيرة النار إلى األبد. 
لكننا الزلنا نحيا في ختام الحرب. فالصراع بين نسل المرأة ونسل الحية 
يقع في قلب دراما حياتنا على هذا الكوكب المظلم إلى أن يطلع كوكب 
الصبح. هاتان النقطتان األوليتان تعرضان تأكيدات نحن بحاجة إليها؛ 

أما النقطتان التاليتان فتعرضان طرًقا لفهم أزمنتنا.

ثالًثا، يشتت العصر الحديث الناس عن حقيقة الحرب الروحية. معظم 
المسيحيين المؤمنين سوف يتفقون على هذا. فالكثير من الحياة الفكرية في 
الغرب في المائتين والخمسين عاًما الماضية كانت مكرسة لتأكيد فكرة 
أن اهلل والشيطان، أو الخير والشر، أسطورة. وقد أدى اإللحاد العملي 
واجتماعًيا،  مادًيا  األساس  في  الواقع  جعل  إلى  الحديثة  الفكرية  للحياة 
وليس روحًيا. وأصبح االعتقاد في وجود الشيطان ُينظر إليه على أنه 
فضول بدائي، ومالذ من يجهلون القوى الحقيقية – أي القوى الكيميائية، 
اإلنسانية.  الحياة  في  تعمل  التي   – واالجتماعية  والنفسية،  والعصبية، 
الدين  فإن  الحديث،  العصر  في  المؤمنين  وغير  للمتشككين   وبالنسبة 
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فالشيطان  أنفسهم؛  الناس  به  الذي يخدع  الوهم  أو  المهدئة  األفيونة  هو 
وإلهه ميتان بالنسبة لمن له عينان للنظر.

الذي  السائد  التفكير  هذا  تعزز  كلها  والطب  والتكنولوجيا  العلم  إن 
يقول إن العالم »الطبيعي« فقط هو الموجود. هل يستطيع إنسان العصر 
الحديث أن يصدق أن اهلل يتحكم في البرق والرعد إذا كان باستطاعة 
ليتنبأ  الكمبيوتر  ونماذج  الصناعية  األقمار  يستخدم  أن  األرصاد  خبير 
بحدوث عاصفة قبل وقوعها بأسبوع؟ هل يستطيع إنسان العصر الحديث 
أن يصدق أن األرواح الشريرة يمكن أن تسبب الشلل أو الصرع أو تصم 
الناس إذا كان باستطاعة الرسم الكهربي للمخ ومخطط كهربية العضل 
أن يرسم أنماط النبض الكهربي في الجهاز العصبي؟ هل يستطيع إنسان 
إرادتنا  فيه  تدخل  الشخصي  اإلغراء  أن  يصدق  أن  الحديث   العصر 
للحامض  الخاصة  التركيبات  كانت  إذا  والشر  الخير  بين  صراع  في 
إدمان  حاالت  بتكرار  ارتباطه  تظهر  اإلنسان  عائلة  تاريخ  أو  النووي 
الكحوليات أو االنحراف الجنسي؟ عندما يتقلص إدراك اإلنسان للثغرات 
له  صلة  ال  الثغرات  شيطان  يصبح  البشرية،  القدرات  في  الموجودة 

بالموضوع تماًما مثلما يصبح إله الثغرات ال صلة له بالموضوع.

فحسب،  خادعة  وفعاليات  تشكيكية  أفكاًرا  الحديث  العالم  لنا  يقدم  ال 
وإنما يرسخنا أيًضا في هياكل اجتماعية تعارض اهلل والشيطان اللذين 
والذي  الحداثة  بعد  لما  التعددي  المجتمع  في  المقّدس.  الكتاب  بحسب 
يحتمل ويعتنق عدًدا وفيًرا من وجهات النظر العالمية، من الذي يستطيع 
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لمقاومة  بكثرة  وينشرها  األكاذيب  يحرك  متآمًرا  كائًنا  أن  يصدق  أن 
الحق الواحد األبدي الملِزم عالمًيا؟ عندما يقوم كل فرد بإصدار الحق 
سلطان  كل  ويصير  نسبًيا  شيء  كل  يصير  به،  الخاصة  واألخالقيات 
سخيًفا  أمًرا  للسلطة،  كصورتين  وإبليس،  اهلل  يصير  شك.   موضع 

المطلق  أن  وعلى  الوحيد،  الحق  هو  التنوع  أن  على  يؤكد  سياق   في 
هو الخطأ الوحيد. ويصير اهلل وإبليس ال صلة لهما بالموضوع بالمثل 
إذا تم إنزال الدين إلى مكانة الحياة الخاصة فقط، بدون أن يكون له تأثير 

على السياسة أو األعمال أو الدراسات.

تتلف  الحديث  للعصر  واالجتماعية  والتكنولوجية  الفكرية  القوى  إن 
تمثيل  هو  تقدير  أفضل  على  فالشيطان  الروحية.  بالكائنات  اإليمان 
أسطوري للقوى االجتماعية أو النفسية. تقود أزمنتنا إلى جعل اإليمان 
العقلية  وهذه  للكثيرين،  بالنسبة  للتصديق  قابل  غير  الروحية  بالحرب 
الحديثة تصيب المسيحيين المؤمنين بالعدوى بسهولة. فالشيطان بالنسبة 
المكانة  نفس  تقريًبا  يمتلك  إنهم مسيحيين مؤمنين  يقولون  للبعض ممن 
مجردة،  تعليم  كنقطة  معلًقا  نجده  ربما   .Santa Claus لـ  التي   العملية 
خارًجا  طرحه  قد  التنويري  التفكير  فإن  العملية  الممارسة  في   لكن 

بصورة أكثر فعالية مما فعله يسوع على اإلطالق.

التقليل من شأن الحرب الروحية أو اعتبارها خرافة  عادة ما يؤدي 
إلى خلق حالة خبيثة تشبه تأثير الدومينو. تصير الصالة والعبادة أشكااًل 
وتوقعها ضئياًل.  ومعونته ضئيلة  اهلل  قوة  إلى  الحاجة  وتصير  خاوية. 
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الكتاب  تصير الخطية اضطراًبا نفسًيا أو عدم تكيف اجتماعي. يصير 
المقّدس غرًضا بعيًدا، وليس صوت اهلل الحي. تصير الكرازة محرجة 
بشكل غامض؛ والموت عن الذات أمًرا متطرًفا بغيًضا. تصبح الحياة 
المرض  والطالق،  الزواج  والبطالة،  العمل  عادية:  ببساطة  العادية 
والصحة، االقتصاد والسياسة، زحام المرور والطقس، الحرب والسالم.

لكننا كمؤمنين كتابيين ننكر أن هذه العقالنية الدنيوية هي التي تكّون 
اإليمان المسيحي. فالحياة اليومية العادية مشحونة باألهمية. ونحن نعلم 

أن هناك حرًبا يجب شنها، وال ننكر وجود خصمنا وعمله.

معظم  التحرير.  خدمات  في  تحدث  وتجاوزات  أخطاء  هناك  رابًعا، 
المؤمنين سوف يتفقون مع هذا االفتراض أيًضا. ال نحتاج إلى أن نصغي 
طوياًل أو نقرأ كثيًرا حتى نصادف الممارسات واألفكار والخبرات التي 
تدخل في نطاق ما هو شاذ – وما هو محزن. واألمثلة المذكورة في بداية 
هذا الفصل تلقي بالضوء على بعض المشكالت. إن المدافعين العقالء 

عن خدمة التحرير يوافقون على هذا، ويأسفون لمثل هذه األمور.

جهة،  من  الروحية  الحيوية  تستنزف  المميتة  العقالنية  كانت   إذا 
 فإن عقلية طرد الشياطين تنتج روحانيات مشوهة من الجهة األخرى. 
والعالم  الحديثة  للعقالنية  الذي  بالسحر  الموهوم  غير  العالم  من  كل 
المسحور الذي ألرواحية ما قبل الحداثة خطأ. غالًبا ما يطّعم التحرريون 
ديانة  بهذا  فيخلقون  خفية،  طبيعية  نظر  وجهة  في  المسيحية  العناصر 
خدمات  عقلية  فإن  وبالمثل،  الحديثة.  للعقول  مقبولة  تكون  قد  هجينة 
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وخرافية  شيطانية  نظر  وجهة  في  المسيحية  العناصر  تطّعم  التحرير 
خفية، فتخلق بهذا ديانة هجينة قد تكون مقبولة لعقول ما قبل الحداثة. 
يتم  أال  ينبغي  متفرًدا؛  يقف  أن  الكتابي البد من  المسيحي  اإليمان  لكن 

تطعيمه في أية وجهة نظر عالمية أخرى.

الخروج من حفرة والوقوع في حفرة أخرى

كثيرون ممن يمارسون »الحرب الروحية« لديهم باعث جيد ونوايا 
 – الطريق  من  الواحد  الجانب  على  الحفرة  بوضوح  يرون  فهم   طيبة. 
أي حماقات العصر الحديث – ألنهم يدركون أن الحياة المسيحية تتعلق 
المضطربين.  األشخاص  يساعدوا  أن  ويريدون  الروحية.   بالحرب 
لكن كثيًرا جًدا ما يقعون في الحفرة التي على الجانب اآلخر من الطريق، 
بخدمات  الخاصة  نظرهم  وجهة  في  ُتثبَّت  لم  المناسبة  الفرامل   ألن 

غالًبا  الدنيوية  الحديثة  النظر  لوجهة  رفضهم  في  فهم   التحرير. 
للتوثيق.  قابلة  بطرق  القديمة«  »الوثنية  النظر  لوجهة  يستسلمون  ما 
والممارسون األكثر يقظة منزعجون مثلي تماًما من الحاالت التي ذكرتها 
تجاوزات –  أنها  األمور على  هذه  يرون  لكنهم  الفصل.  هذا  بداية   في 
الحاالت  هذه  أن  أؤمن  لكنني  السليم.  األساسي  للنموذج  تشوهات   أي 
هي بالفعل امتدادات – أي نتائج منطقية لالختالل األساسي في النموذج. 

إال أن هذه المناقشة سيتم تناولها في الفصول القادمة.


