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تقدیر
أشكر الرب على جعل هذا الكتاب حقیقة واقعة. مع نشر هذا العمل ، أثبت الرب لي مرة أخرى أنه

ال شيء مستحیل معه.

كانت المخطوطات األصلیة لهذا الكتاب "ضائعة ". احتفظ بها العدو لمدة خمس سنوات وفي أجزاء.
لكن الرب عز وجل انبعاث ووضعهم معا مرة أخرى. لقد تعثرت بهم في بدایة هذا العام بینما كنت

أبحث عن شيء آخر. بالتأكید ، العدو لم یكن یرید نشرها ، ولكن الرب قد جلبها!

وأشكر أصدقائي وشركائي على تشجیعهم لي. كما أشكر عائلتي الجمیلة على تحملها معي خالل
فترة "االنسحاب" لوضع هذا العمل مًعا. جمیعكم رائعین شكرًا شكرًا شكرًا

جبریل



مقدمة
سیكون هذا الكتاب "قوة صالة منتصف اللیل" بالتأكید واحًدا من أكثر الكتب شموًال وأقوى الكتب
المكتوبة عن الحرب الروحیة. جاء اختیار اللقب من ثروة من الخبرة ، والشهادات واالعترافات
المرعبة ، والدراسة الدقیقة لكلمة الرب. وهو في الواقع عمل غني جدا ومدروس بحثا جیدا. وقد

وصف بأنه كتاب ال یصدق.

هنا ، سوف تتعلم من القوة الروحیة الهائلة ولكن لم یتم استغاللها بالكامل بعد في الصلوات التي
تمت بین الساعة 11:00 مساًء و 3:00 صباًحا. هل تعرف ما یكفي عن القوى المتفجرة للثناء
والصالة والصیام ؟ هل تعرف ما األدوار التي تلعبها مالئكة اهللا وروح اهللا ونار اهللا في حربنا ضد

مملكة الظالم ؟

في هذا الكتاب ، ستسمع مباشرة من األسیاد السریین الكبار السابقین للتأثیر التدمیري الهائل
الذي یسببه اسم ودم یسوع في مملكة الشیطان. ماذا یحدث عندما یتواصل الشیطان وشیاطینه
مباشرة مع هذین العنصرین األقوى في الكون ؟ لماذا سقط الشیطان من كرسیه في اجتماع ألنه تم

ذكر اسم یسوع ؟

هل تعرف عن استراتیجیات الحرب للعدو ضد الكنیسة والمسیحیین والوزراء ؟ كیف یطیح
بوزراء اإلنجیل وأحیاًنا یقتلهم ؟ من هم عمالء المملكة المظلمة في الكنیسة ؟ ما هي األدوار التي

یجب أن یلعبها محاربو الصالة ؟

ما هي مصلحة مملكة الشیطان في لحم اإلنسان ودمه ؟ لماذا التضحیات البشریة في العالم
الغامض ؟ اقرأ روایات مختلفة من وكالء الشیطان السابقین وحتى وسائل اإلعالم حول التضحیة
بالبشر والممارسات األخرى المخیفة التي ال یمكن طباعتها. لماذا تقوم امرأة بإنتزاع عیون طفل
زاحف ، وذبحها مع كل ما لدیها من بكاء ویئن ، ومن ثم قصف لحمها وتناول الطعام ؟ ماذا یفعل
الغامض بالجنس ؟ هل یمكن نقل األرواح الشریرة والعهود واللعنات من خالل الجنس ؟ لماذا رجل

ینام مع طفل صغیر ، إیداع ثعبان في بطنه فقط للحصول على السلطة والثروة والوضع ؟

ستجد أیًضا مواضیع متفجرة أخرى مثل المصارعة مع اهللا ، والربط والخسارة ، وتحطیم البوابات
، واألبواب المفتوحة ، ودرع اهللا الكامل ، وبوابات السماء وبوابات الجحیم. «وإن» مخففة من
الثقیلة واسمها محذوف أي أنه «كدأب اهللا» وفي قراءة داللة على قدرته «لواحد وعشرین فصال»
خبر ثان «من هذا الكتاب» القرآن «لهي تحرقكم» أي تحرق أراهن أنك لم تقرأ شیئًا كهذا من قبل

بارك اهللا فیك!



الفصل االول
قوة صالة منتصف اللیل

صالة منتصف اللیل هي واحدة من أقوى األدوات الروحیة التي أعطاها اهللا ، ولكن المهملة بشكل
صارخ من قبل المسیحیین هي صالة منتصف اللیل. صالة منتصف اللیل (أو الیقظة) هي الصالة
التي تتم خالل اللیل. من الكتاب المقدس وعبر العصور ، كانت الصلوات التي تتم حوالي منتصف
اللیل تجلب دائًما نتائج هائلة وغیر مسبوقة. كمسیحي ، من الضروري أن تعیش حیاة الیقظة. هناك
مستویات ال یمكنك تحقیقها في الروح دون إتقان فعل الصالة في منتصف اللیل. هناك مستویات من
الوحي ال یمكنك الحصول علیها بدون صالة منتصف اللیل المطولة. وهناك أیًضا معاقل شیطانیة
وكیانات وعروش وسالسل قد ال تكون قادًرا على تفكیكها إال من خالل معارك منتصف اللیل

المطولة.

الهدف من هذا الكتاب هو إیقاظ الكنیسة (المسیحیین) لهذا السالح الروحي العظیم الذي أتاحه لنا اهللا.
أعتقد (وبالخبرة أیًضا) أن أي مسیحي یتقن فعل الصالة في منتصف اللیل سیتحكم في نهایة المطاف

بما یحدث في الیوم.

لماذا نصلي في منتصف اللیل ؟ من المعروف أن منتصف اللیل (أو الساعات بین الساعة 11: 00
مساًء و 3: 00 صباًحا) هي الفترة األكثر نشاًطا روحًیا في الیوم. ستالحظ أن األحالم والوحي
والهجمات والزیارات من عالم األرواح (سواء من قبل المالئكة والقوى الشیطانیة) غالًبا ما تأتي في
هذه الفترة ، خاصة عندما تكون نائًما. والسبب بسیط. یسهل غمر البشر أو التأثیر علیهم أو السیطرة
علیهم أثناء نومهم. بطبیعة الحال ، الجسم دائما ضعیف في هذا الوقت ، وهذا یجعله عرضة ألي

تالعب روحي.

ولكن ، لكي یكون المرء محمیًا وقویًا في عالم األرواح ، یجب أن تهتدي روح اإلنسان بروح أعلى
؛ والتي في حالة المسیحي هي الروح القدس. دعونا ال نذهب أبعد من ذلك مع هذا التفسیر. كل ما
أرید أن أقوله هو أن منتصف اللیل هو دائما فترة من األنشطة الروحیة المكثفة من قبل كل من

مملكة اهللا ومملكة الشیطان.

إذا كان یجب علیك التحكم في األنشطة من حولك وتفكیك القوانین الشیطانیة ضد حیاتك ، فیجب
علیك تعلم االستیقاظ في منتصف اللیل لمحاربة قوى الظالم. على سبیل المثال ، انظر إلى أنشطة
الساحرات والساحرات. هؤالء عمالء للظالم ممسوسین بروح السحر هذه الروح معروفة بأنها روح
شریرة جدا في مملكة الظالم. إنه یبتهج بإلحاق الضرر وأحیانا التدمیر الكامل للبشر. الساحرات
لیس لدیهن كلمة رحمة في قاموسهن وهذا هو السبب في أن الشخص ؛ حتى العالقة التي تمتلكها



هذه الروح الشریرة یمكن أن تمضي قدما وتدمر أقرب شخص إلیهم. وهذه المجموعة من عمالء
الظالم تعمل بشكل رئیسي في منتصف اللیل.

عادة ما یكون أسلوب عملهم هو إطالق سهامهم الشریرة (الهجمات) أثناء نوم ضحیتهم. وبحلول
الوقت الذي یستیقظ فیه الشخص ، سیرى أن كل شيء یسیر بشكل خاطئ. یمكنهم مهاجمة الشركات
والوزارات والكنائس والزیجات والعالقات والصحة وما إلى ذلك. في بعض األحیان ، تؤخذ مصائر
الضحایا إلى معاشرهم (حیث یجتمعون) ویتم ربطها. أو الضحّیة ُتقتل بشكل صحیح. وكان اهللا یعلم
مدى فظاعة هؤالء األشرار من الشیطان ، فأمر إسرائیل بعدم السماح لهم بالبقاء على قید الحیاة.

سنعلق أكثر على هذا في فصل الحق.

اآلن ، اهتمامنا هنا هو أنه بالنسبة لك للقتال والفوز بهذه العوامل من الظالم التي تعمل في الغالب
في منتصف اللیل ، یجب أن تكون أیضا مستیقظا في نفس الوقت للصالة. یجب أن تستیقظ لتجعل
سهامهم الشریرة وسحرهم ولعناتهم وتعویذاتهم ضدك غیر فعالة. ولیس ذلك فقط ، یمكنك أیضا في
نفس الوقت التسبب في فوضى خطیرة ودائمة لهم. كل هذا ال یمكن أن یكون ممكنا إال من خالل

صلوات منتصف اللیل القویة والمستدامة.

لیس فقط الساحرات ، نحن ندرك أیًضا أن أخطر التضحیات والمراسیم الشیطانیة عادة ما تتم في
منتصف اللیل. إذا فتح اهللا أعیننا لنرى ما یدور في مجتمعنا أو حتى من حولنا في اللیل ، فسوف
نصدم. الكثیر من الناس الذین ترونهم أبریاء ومشرفین ومحترمین في النهار یتورطون في بعض
األنشطة الشیطانیة والشیطانیة في اللیل. وهذا ال یمنعهم من المجيء إلى الكنیسة ، واالنتماء إلى
جماعات دینیة أخرى ، والتبرع بالمال للهیئات الدینیة والمنظمات الخیریة. بعض هؤالء الناس هم
في الواقع ما أود أن أسمیه "تحریك المذابح الشیطانیة ". كیف یمكن للمسیحي أو الكنیسة أن
یقاوموا كل هذا ؟ إنه فقط من خالل االنخراط في الصلوات الدینامیكیة وطویلة األمد ؛ خاصة في

منتصف اللیل.

اآلن ، الكتاب المقدس ال یبقینا جاهلین باألنشطة التي تحدث في ساعات اللیل. قال (جوب)

«وال تشتاقوا» تتوقوا «إلى غالف اللیل» أي غطائه «فإذا هم» أي الناس «مهلكون».

الوظیفة 36:20

یسمیها المزمور "رعب اللیل" (مزمور 91:5). ثم قال یسوع إن تلك اللیلة هي الوقت الذي یأتي فیه
العدو لزراعة القطران (متى 13:25). قد ال تصدق ذلك ، معظم المشاكل التي نمر بها الیوم ، تم
إطالق النار علیها ألول مرة في حیاتنا من قبل قوى شیطانیة بینما كنا نائمین. وهل تعرف أن كل
شيء تقریبا في هذه الحیاة یتم تحدیده في عالم األرواح قبل أن تظهر في المادیة ؟ وهذا یفسر لماذا
سیرى بعضنا دائًما األشیاء (البركات أو المشاكل) في أحالمنا أو رؤانا قبل أن نتلقاها جسدًیا. هل

ً



هذا یحدث لك ؟ نفس الشيء مع السهام الشیطانیة. یتم إطالق النار علیهم أوًال في عالم األرواح قبل
أن یظهروا جسدًیا.

ال شيء یحدث بهذه البساطة هناك دائما سبب في عالم األرواح ، ثم التأثیر في المادیة. یجب أن
نستیقظ ونبدأ بالتحكم بمنتصف اللیل من خالل الصالة. هذا هو المكان الذي لدینا ساحة المعركة.

وستحدد مآثرنا هنا مدى عظمنا وقوتنا وازدهارنا وصحتنا في النهار.

من فضلك ، سنتطرق إلى أمثلة الرجال والنساء العظماء (بما في ذلك یسوع) في الكتاب المقدس ؛
الذین فازوا في معارك منتصف اللیل وبالتالي سیطروا على الیوم.

لقد شجعتني أكثر على تجمیع هذا العمل من خالل الردود التي تلقیتها بعد نشر هذه الرسالة في
أجزاء من أعمدتي الصحفیة مع صحف الجاردیان في نیجیریا واآلخرین. تلقیت ردوًدا من كندا
والوالیات المتحدة وأوروبا وبالطبع نیجیریا. الكاتبة الكندیة الشهیرة التي قرأت المقالة على
اإلنترنت كانت سعیدة جًدا لدرجة أنها أرسلت لي مالحظات تشید بالرسالة ، وتعترف أیًضا بأنها
تتلقى هجمات من عمالء شیطانیین في نفس الوقت من اللیل. قالت أنها وافقت على كل ما قلته في

الكتابة

نعم ، المبادئ الروحیة عالمیة. یمكن أن تختلف طریقة وأسالیب التشغیل من مكان إلى آخر ، ولكن
المبادئ هي نفسها في األساس. ال یزال ذلك الشیطان العجوز ومضیفه المظلم الخبیث. نحن نعلم أن
المعركة بین ملكوت اهللا وملكوت الشیطان. ساحة المعركة رجل. الصراع یدور حول من سیتحكم

في أنشطة ومصیر اإلنسان.

في حین أن اهللا یرید السیطرة على اإلنسان إلى األبد ، الشیطان ووكالئه یكرهون اإلنسان.
«یكرهونه ویحسدونه» على طاعة اهللا «بما عند اهللا» من النفاق «یعلمون» فیجازیهم علیه. إنهم
یعرفون مكانة اإلنسان في برنامج اهللا. إنهم یدركون المصیر الرائع والسعید الذي یعده اهللا لإلنسان ،
لذلك یقاتلون لیًال ونهاًرا لیروا كیف یمكن أن تخرج تلك الخطة عن مسارها. اذكر -أیها الرسول- ما
ُأنزل إلیك من القرآن ُمْفَتِتًحا باسم ربك المتفرد بالخلق ، الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غلیظ
أحمر. اقرأ -أیها النبي- ما ُأنزل إلیك ، وإن ربك لكثیر اإلحس لقد كانوا عند اهللا من قبل أن ُیلقى بهم
إلى األرض بسبب عصیانهم. لذا ، ما نسلط الضوء علیه هنا هو أن منتصف اللیل هو الساحة

الرئیسیة لهذه المعركة العظیمة للممالك. یسوع یضعها على هذا النحو ،

"الغرض من اللص هو السرقة والقتل والتدمیر. هدفي هو إعطاء الحیاة بكل ما فیها من امتالء
". یوحنا 10:10.

وأنت تعرف أن اللص سیرغب دائما في المجيء في اللیل ، عندما ال یتم رؤیته أو تحدي. وكذلك
عدونا ، الشیطان. اآلن ، دعونا ندخل في العمل الرئیسي. وهو أن ننظر إلى أمثلة الرجال والنساء



العظماء في الكتاب المقدس الذین قاتلوا وفازوا بأعظم معارك حیاتهم في منتصف اللیل. دعونا نبدأ
بسیدنا العظیم والمثال المثالي یسوع المسیح.

   

اإلیمان بالخوف

قاتل وفاز في جمیع معاركه بینما كان على األرض. ولما كان على وشك ان یبدأ خدمته الدنیویة
دخل البریة لیصوم اربعین یوما واربعین لیلة. عندما واجهه منتقدوه ، استخدم كلمة اهللا وكلمة
األنبیاء. «و» اذكر «الذین كفروا» من أهل مكة «إذ جعلوا للذین كفروا» في الدنیا «آیات» دالالت
على وحدانیة اهللا «وعجائب» عجائب حال. ثم ، لتهجیر الشیاطین ، توبیخ وطردهم. ولكن عندما
وصل في النهایة إلى نقطة تضحیته القصوى للبشریة ، ذهب مرة أخرى إلى معارك منتصف اللیل.

وهذا ما أسمیه "معركة غیثسمان ".

معركة غیثسمان

خاض یسوع معركة إنقاذ اإلنسان وفاز بها في منتصف اللیل في بستان الزیتون المسمى جثسمان.
في تلك المرحلة ، كان واقع ووزن ما جاء لتحقیقه یأتي علیه بشدة. وكان لدیه خیار لیقوم به - سواء
لالستمرار في المشروع أو التراجع. لكنه اختار أن یبقى مستیقظا ویضربها بالشیطان والخطیئة
والنفس. كانت تلك اللیلة التي أوصلته إلى آخر 12 ساعة من حیاته. لقد كان بالفعل أمًرا بالغ األهمیة
لفكرة الخالص بأكملها. أعتقد أن المعركة الرئیسیة إلنقاذ اإلنسان تم خوضها وفوزها هنا في "جبهة
جیثسمان ". ما حدث بعد ذلك عند الصلیب كان مجرد اكتمال العملیة. دعونا نراجع الحساب في

متى 46-26:34

أجاب یسوع: "بطرس ، الحقیقة هي هذه اللیلة ، قبل أن یصیح الدیك ، ستحرمني ثالث مرات ".
ال! أصر بیتر ، "حتى لو كان علي أن أموت معك! لن أنكرك أبًدا !" ونذر جمیع التالمیذ اآلخرین
نفس الشيء. فأتى بهم یسوع الى بستان زیتون یدعى جثسمان. فقال اجلسوا هنا وانا امضي الى
االمام للصالة. واخذ ابني بطرس وزبیدي یعقوب ویوحنا فابتدأ یمأله الكرب والضیق العمیق.

أخبرهم أن روحي محطمة بالحزن لدرجة الموت ابقي هنا وشاهدي معي 

"ذهب إلى أبعد من ذلك قلیال وسقط وجهه على األرض ،" والدي! إذا كان ذلك ممكًنا ، فلیأخذ
مني هذا الكوب من المعاناة. ومع ذلك أرید إرادتك ، ولیس إرادتي. ثم عاد إلى التالمیذ ووجدهم
نائمین. قال لبیتر ، "أال یمكنك البقاء مستیقًظا ومشاهدة معي حتى ساعة واحدة ؟ ابقوا یقظین
وصّلون وإال فإن اإلغراء سوف یغلبك. ألنه على الرغم من أن الروح مستعدة بما فیه الكفایة ،
فإن الجسم ضعیف! ومرة أخرى تركهم وصلى ، "یا أبي! «فإن لم یؤخذ هذا الكأس» من الشراب
«حتى أشربه» أي الشراب «فأتموا أمركم». عاد إلیهم مرة أخرى ووجدهم نائمین ، ألنهم لم
یتمكنوا من إبقاء أعینهم مفتوحة. لذا عاد للصالة للمرة الثالثة ، قائال نفس األشیاء مرة أخرى. ثم



جاء إلى التالمیذ وقال: "ال تزال نائمة ؟ أمازلت ترتاح ؟ لقد حان وقته. أنا ، ابن اإلنسان ، أنا
خیانة في أیدي المذنبین. لنذهب شاهْد ، خائَني هنا!"

اضطررت إلى نشر القصة بأكملها حتى تتمكن من فهم ما أقوله. كانت لیلة أخذ فیها یسوع أقرب
أتباعه إلى بستان الزیتون للقیام بمعركة منتصف اللیل. لقد كانت بالفعل صعبة. كان علیه أن یقرر
ما إذا كان سیستمر في خطة الخالص أو إسقاطها. ما كان من المفترض أن یمر به بین جثسمان
وأحد عید الفصح جاء مثیرا في وجهه. كان سیمر بتجربة مروعة - العداء الیهودي ، والخیانة
واإلنكار والتخلي عن التالمیذ. كان سیأخذ 39 ضربة من العصا ، تاج األشواك ، الرمح الذي

یخترق جانبه ، السخریة ، المسامیر الحادة ، وفي النهایة ، القبر.

جاء واقع كل هذه علیه وقرر البقاء مستیقظا ومعركة طوال اللیل. كان یعلم أنه سیكون عرض
منتصف اللیل ، وعلى الفور انتهى ، وسرعان ما أخبر تالمیذه ، "انهض ، دعنا نذهب ." كان یعلم
أنه فاز بالمعركة بروحه ، ونتیجة لذلك ، كان على استعداد تام لمواجهة التحدیات الجسدیة. هذا
بالضبط ما یحدث لمحارب صالة منتصف اللیل هو/هي دائًما ال یخاف ومستعد لمواجهة أي موقف

في النهار. ستكون دائًما جریًئا وواثًقا من أن كل ظرف سیعمل في النهایة لصالحك.

لفهم هذه الرسالة بشكل أفضل ، أقترح علیك مشاهدة الفیلم (أي ، إذا لم یكن لدیك) "شغف المسیح"
بواسطة میل جیبسون. هناك ، سترى بشكل بیاني ما حدث بین یسوع والشیطان في جثسمان.
الشیطان كاد یسوع أن یسقط فكرة الذهاب إلى الصلیب. لكن یسوع قاومه وبالتالي فاز في المعركة

في تلك اللیلة. المعركة بالفعل في منتصف اللیل. لنبدأ الیوم

إسرائیل

   اآلن ، دعونا نرى الدور الذي لعبه منتصف اللیل في إنقاذ بني إسرائیل من مصر. وبسبب عناد
فرعون في إطالق سراح أبناء اهللا لالنتقال إلى األرض الموعودة ، قرر اهللا أن یزور تلك األرض
بأوبئة مختلفة. فصنع موسى وهرون آیات وعجائب واطلقوا ضربة على ارض مصر. ولكن
فرعون رفض ان یطلقها. كانت هناك آفات من الضفادع ، تحول النیل إلى دماء ، ذباب ، قمل ، قمل
الماشیة ، الغلیان ، البرد ، الجراد ، والظالم. لكن كل هذا ال یمكن أن یغیر قلب فرعون. بل سأل
هرون بغطرسة من هو الهك حتى اطیعه. لن أستمع إلى ذلك إلهك وأنا أیضا لن ندع إسرائیل تذهب.
وانتبهوا ، ال أرید رؤیتكم أیها الناس (موسى وهارون) في قصري مرة أخرى. في الیوم الذي تأتي
فیه إلى هنا مرة أخرى ، سأقتلك. هل هذا مفهوم یا موسى ؟ «وقال موسى» لقومه «حسنا». لن

أراك ثانیًة وغادروا

اآلن قال اهللا لموسى إنه سیرسل كارثة أخرى فقط على فرعون وأرض مصر ، وبعد ذلك ، سیتوسل
فرعون إلى بني إسرائیل لمغادرة مصر. قال اهللا لموسى إنه سیصدر أمًرا یسمى عید الفصح من
أجلهم. وسیتم ذلك في اللیل. وقال انه بعد ان یؤدوا األمر یعبر (اهللا) في ارض مصر ویقتل كل بكر
من االنسان والحیوان وهو یحكم على كل آلهتهم. وهذا بالضبط ما سیفعله اهللا لك في منتصف اللیل.



سیحكم على أعدائك وآلهتهم إنه مستعد لتأسیس "مرسوم" جدید من أجلك ، إذا دعت الحاجة. نعم ،
من األفضل وضع القوانین القویة وقوانین الخالص في مذابح منتصف اللیل!

واهتمامي هنا هو ان اهللا اخرج مهرجه االخیر لفرعون لیجعله یسمح السرائیل بالخروج من مصر
وانه ایضا اختار ان یفعل ذلك في منتصف اللیل. أخبرهم على وجه التحدید أن یقوموا بالتضحیة في
اللیل وأن یكونوا مستعدین أیًضا لمغادرة ذلك البلد في نفس اللیلة. «وإنه» تعالى «آلتي في منتصف

اللیل» وقت اللیل.

وفي منتصف اللیل قتل الرب كل اوالد البكر في ارض مصر من بكر فرعون الجالس على العرش
الى بكر ابن السبي في الزنزانة. حتى بكر ماشیتهم قتل. استیقظ فرعون ومسؤولوه وجمیع شعب
مصر لیال وسمع نحیب عال في جمیع أنحاء أرض مصر. ولم یكن هناك منزل واحد لم یمت فیه

أحد ".

   الخروج 30-12:29

نعم ، ضرب اهللا فخر مصر وقوتها - أول أبنائهم في منتصف اللیل. یمكنك أن تتخیل الفوضى في
جمیع أنحاء األرض في تلك اللیلة. كل من الرجال والوحوش البكاء! إلهنا قوٌي حًقا!

من فضلك قبل أن نكمل ما حدث في لیلة عید الفصح ، هناك شيء أود أن نالحظه هنا. كان وباء قتل
المولود البكر لمصر على عكس اآلخرین استثنائًیا وغریًبا على المصریین. لقد رأوا بطریقة ما
هؤالء التسعة اآلخرین الذین جاءوا في وقت سابق ، لكن آخرهم (موت جمیع البكر) لم یكن معروفًا

لهم قبل هذا الوقت.

بالنسبة للمصریین ، فإن األوبئة لیست غیر عادیة. وهي جزء من لونها المحلي. میاه النیل تتحول
إلى دم والضفادع القادمة لتغطیة األرض لم تكن غریبة تماما. فالذباب والقمل والجراد والغلیان
والبرد والجراد والظالم لیست كلها جدیدة. هذه األشیاء ، التي وصفها الكتاب المقدس ، ال تزال
تعاني من قبل المصریین. على سبیل المثال ، "النیل األحمر ". غالًبا ما تلون الرواسب من البحیرة
الحبشیة میاه الفیضانات باللون البني الداكن المحمر ، خاصة في أعالي النیل. قد یقال أن هذا یشبه

"الدم ".

في وقت الفیضانات ، تتكاثر الضفادع والذباب أحیاًنا بسرعة كبیرة لدرجة أنها تصبح طاعوًنا
منتظًما على األرض. تحت عنوان القمل سیأتي بال شك الكلب یطیر. غالًبا ما تهاجم هذه المناطق
بأكملها في األسراب ، وتؤثر على العینین واألنف واألذنین ، ویمكن أن تكون مؤلمة للغایة. ثم ،
آفات الماشیة معروفة في جمیع أنحاء العالم. قد تكون الغالیات التي تهاجم البشر والحیوانات ما

یسمى "قلب النیل" أو "النیل- الحكة ".



هذا طفح مزعج ولدغ ، والذي غالًبا ما یتطور إلى انتشار القرحة. یستخدم هذا المرض الجلدي
الرهیب أیًضا كتهدید للعقاب من قبل موسى في سیاق الرحلة عبر الصحراء. ویمكن أن یقال الشيء
نفسه عن عواصف البرد والظالم. فقط موت البكر هو الطاعون الذي ال یوجد له نظیر. تم تصمیمه

لیكون القشة األخیرة التي ستكسر ظهر الكرمل. وكما كان متوقعا ، استسلم فرعون على الفور.

اآلن نعود إلى لیلة عید الفصح. أخبر اهللا اإلسرائیلیین أن ما كانوا یفعلونه في تلك اللیلة سیكون أمًرا
لبقیة حیاتهم. یجب علیهم مراعاتها كل عام ، ونقلها أیًضا إلى أطفالهم. هذه بالضبط الطریقة التي
أرى بها صلوات منتصف اللیل المراسیم التي تصدر أثناء الصالة في هذه الفترة تكون دائًما قویة

جًدا وغالًبا ما تحقق نتائج رائعة.

في معظم األحیان ، یحققون اختراقات وبركات األجیال ؛ والتي ستعمر أكثر منك. وعلینا أیضا أن
نكفل نقل هذه الممارسة نفسها إلى أجیالنا المقبلة. ثم ، كما أشرنا سابًقا ، في منتصف اللیل أیًضا یتم
وضع معظم القوانین الشیطانیة ضدنا ، ضد عائالتنا وبلداتنا وكنائسنا وما إلى ذلك. لذلك ، عندما
نصلي في منتصف اللیل ، فإننا ندمر مثل هذه القوانین الشیطانیة وننشئ قوانین جدیدة ومواتیة تبدأ

في التحدث نیابة عنا جمیًعا لبقیة حیاتنا.

عید الفصح في منتصف اللیل كسر قیود العبودیة عن اإلسرائیلیین لقد ضربت أعدائهم بآلهتهم و
أعطتهم ثروة كبیرة أیضًا في الواقع ، قال الكتاب المقدس ، "لذلك مثل الجیش المنتصر ، نهبوا
المصریین !" هذا بالضبط ما یحدث لك عندما تنخرط في صالة منتصف اللیل. ابدأ الیوم وسترى

الخالص العظیم قادما في طریقك.



  یعقوب
"ولكن خالل اللیل نهض یعقوب وأرسل زوجتیه ، وهما محظیات ، وأحد عشر ابنا عبر نهر
جبوك.  بعد أن كانوا على الجانب اآلخر ، أرسل جمیع ممتلكاته.  وترك هذا یعقوب وحیدا في
المحّلة وجاء رجل وصارعه الى الفجر.  عندما رأى الرجل أنه لم یستطع الفوز بالمباراة ، ضرب
ورك یعقوب وأخرجها من المفصل في المقبس.  فقال الرجل دعني اذهب النه طلع الفجر.  لكن
یعقوب كان یلهث "لن أدعك تذهب إال إذا باركتني ".  ما اسمك؟ سأل الرجل. أجاب ، "یعقوب ".
قال له الرجل: "لن یكون اسمك یعقوب بعد اآلن ".  "إنها اآلن إسرائیل ، ألنك كافحت مع كل من

اهللا واإلنسان وربحت ."
  

"ما اسمك؟" (جایكوب) سألته. ولماذا تسألین؟ فرد الرجل .. ثم بارك یعقوب هناك.  ووصف یعقوب
مكان بنیئیل -وجه اهللا – فقال: لقد رأیت اهللا وجها لوجه ، ولكن حیاتي بقیت على حالها. أشرقت

الشمس وهو یغادر بینیل.
سفر التكوین 31-32:22

  
اآلن ، نرید أن نرى كیف استغل یعقوب منتصف اللیل لتغییر وضعه غیر المواتي.  أنت تعرف
بالفعل أن القلیل من الناس في الكتاب المقدس یمكن أن یقال أن لدیهم نفس مستوى النعمة اإللهیة مثل
یعقوب. وقد باركه اهللا لدرجة أن أطفاله وزوجاته وممتلكاته األخرى یتنقلون اآلن في مجموعات
ومعسكرات.  وبحلول هذا الوقت ، كان قد غادر بادان ارام (مكان البان) إلى كنعان ، حسب توجیه

اهللا.
    

ولما جاؤوا الى مكان سماه محنایم ارسل رسال الى اخیه عیسو لیخبره بقدوم بیته.  لكن الرد الذي
تلقاه یعقوب من أخیه كان مرعبًا.  عاد المرسلون لیخبروه أن عیسو قادم لمقابلته مع فرقة نخبة
مكونة من أربعمائة عضو.  على الفور ، تم إلقاء یعقوب في االرتباك.  في حالة ذعر ، فكر في ما

یجب القیام به. ثم صلى وأرسل هدایا إلرضاء أخیه الغاضب.
تتذكر أن یعقوب أخذ بشكل مشكوك فیه حق عیسو في الوالدة وبركاته. كانت اآلن فرصة عیسو لرد
الدین له. وبعد هروب یعقوب اعتبر عیسو نفسه الوریث الوحید لممتلكات آبائهم.  كان یمكن أن
یعتقد أیًضا أن یعقوب سیعود إلزاحته عن ممتلكات والدهم الكبیرة أو على األقل طلب حصته

الخاصة.



  عرف یعقوب االحتمالیة المذكورة أعاله لهذا السبب أثار إعجابه على الرسل لیخبر عیسو أنه لم
یعد إلى المنزل لیكافح من أجل المیراث ، ألن اهللا قد أنعم علیه بالفعل بالثیران والحمیر واألغنام

وعبید الرجال والنساء.
  

  وصل یعقوب وعائلته اآلن إلى نهر جبوك ، ومع حلول اللیل ، أرسل عائلته عبر فورد النهر ،
بینما بقي هو وحده.  كان قد قرر قضاء اللیل في الصالة ، وأراد أن یكون وحده مع اهللا.  كان في
مكان وحید ، منعزل وغیر محمي.  انحنى یعقوب في محنة عمیقة على األرض.  كان في منتصف
اللیل.  جاء واقع تهدید عیسو له وألطفاله وزوجاته یتحرك في وجهه. بكى وبكى وذكر اهللا بكل

وعوده له.
وفجأة ، تم وضع ید قویة علیه.  كان یعتقد أن عدًوا یسعى لحیاته ، وسعى النتزاع نفسه من قبضة
المعتدي علیه.  في الظالم ، عانى االثنان.  لم ینطق بكلمة بل طرح یعقوب كل قوته ولم یرخ جهوده

للحظة.  لقد حارب من أجل حیاته  
        

هذا بالضبط ما تدور حوله صالة منتصف اللیل  األمر یتعلق بالمعركة من أجل حیاتك ومصیرك  
عندما تواجه مواقف تهدد الحیاة ، عندما تواجه ظروًفا مهددة للمصیر ، فإن أفضل مكان الستقرارها 
هو ساحة منتصف اللیل.  في منتصف اللیل ، تتصارع مع اهللا ، مع اإلنسان ومع األرواح.  وأنت
تعرف أنه عندما یحارب المرء معركة حیاة ، ال تحتاج حًقا إلى التوسل إلى الشخص لیكون شجاًعا.  
إنه یواجه الموقف بقوته األخیرة  هناك مشاكل في حیاتك الیوم أعتقد أنه ال یمكن تفكیكها إال من 

خالل صالة منتصف اللیل. ویجب أن تحاربها كما لو أنها معركتك األخیرة    
  

أخبر یعقوب الكائن الذي تصارع معه أنه (یعقوب) لن یتركه إال إذا كان مبارًكا.  ویجب أن یكون
هذا موقفنا في كل مرة ندخل في الصلوات. یجب أن ندخل في ذلك بعقلیة "إما أن تفعل أو تموت ".  
استمر یعقوب وانتصر.  لقد رفض اإلستسالم حتى یباركه اهللا  على الرغم من أنه في بعض األحیان 
، أثناء الصالة ، سیبدو األمر كما لو أن الوضع یزداد صعوبة ، ولكن یجب أن تستمر حتى ترى 

النصر.  ضع في اعتبارك دائًما أن النهایة المنتصرة مضمونة.   
  

یعقوب) ترك ذلك المكان رجل متغیر حصل على اسم أبدي - إسرائیل.  وكل مخاوفه قد عولجت
وسبقه اهللا ایضا لیخفف قلب عیسو.  بین عشیة وضحاها ، تحولت مخاوفه إلى شجاعة.  ذهب



لمقابلة أخیه وفرقة موته.  بحلول هذا الوقت ، حّولهم اهللا لیكونوا أصدقائه.  في الواقع ، قال الكتاب
المقدس إنه بینما كان یعقوب یغادر مكان المصارعة - بینیل ، "أشرقت الشمس" (32:31). 
 ستشرق لك الشمس الیوم ، باسم یسوع!  ال یوجد شيء ال یمكنك تحقیقه من خالل صالة منتصف

اللیل.  ابدأ الیوم وستبدأ الشهادات في مالحقتك.  
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