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مالحظات مقدمة

• نعيش كأوالد وأبناء للملكوت في صراع روحي مع قوى الشر

لكن الكتاب املقدس يَِعدنا بالنصرة والغلبة في املسيح يسوع 

)رو ٨: ٣7( »وََلِكنََّنا فِي َهِذِه َجِميِعَها يَْعُظُم انْتَِصارُنَا بِالَِّذي أََحبََّنا«.

ــْيَطاَن َتـْـَت أَرُْجِلكـُـْم َســِريعاً. نِْعَمــُة  ــالَِم َسَيْســَحقُ الشَّ )رو ١٦: ٢٠( »وَِإَلــُه السَّ

َِّنــا يَُســوَع امْلَِســيِح َمَعكـُـْم. آِمــنَ«.  رَب

)رؤ ١٢: ١١( »وَُهــْم غََلُبــوُه بـِـَدِم اْلََمــِل وَبِكَِلَمــِة َشــَهادَتِِهْم، وََلــْم يُِحبُّــوا َحَياتَُهْم 

ـَـوِْت«. َحتَّى امْل

َّكُــْم أَقِْويـَـاُء، وَكَِلَمــُة اهلِل ثَابَِتــٌة  )١يــو ٢: ١٤( » كََتبْــُت ِإَلْيكُــْم أَيَُّهــا األَْحــَداُث ألَن

ــرِّيرَ« فِيكُــْم، وَقـَـدْ غََلبُْتــُم الشِّ

َِّنا يَُسوَع امْلَِسيِح«.  ِ الَِّذي يُْعطِيَنا الَْغَلَبَة بِرَب )١كو ١٥: ٢7( » وََلِكنْ ُشكْراً هلِلَّ

ِ الَّــِذي يَُقودُنـَـا فـِـي َموِْكــبِ نُْصرَتـِـهِ فـِـي امْلَِســيِح  )٢كــو ٢: ١٤( »وََلِكــنْ ُشــكْراً هلِلَّ

كُلَّ ِحــٍن، وَيُْظِهــرُ بَِنــا رَائَِحــَة َمْعِرَفتـِـهِ فـِـي كُلِّ َمــكَاٍن«.

• ولكي نختبر هذه الغلبة علينا أن نعرف األعداء القيقين ونحددهم.

ثم نكتشف سبل اهلل لنوال واختبار النصرة في املسيح.
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مالحظات التعرُّف على األعداء الحقيقيين

ــن  ــس م ــم. لي ــر عليه ــب أن ننتص ــداء يج ــة أع ــدس أربع ــاب املق ــف الكت يص

بينهــم البشــر، فالبشــر ليســوا أعداءنــا بــل هــم موضــوع محبــة اهلل، وكذلــك 

ــا أن نحبهــم ونضــع نفوســنا مــن أجلهــم. علين

)أف ٦: ١٢( »َفــإِنَّ ُمَصارََعَتَنــا َلْيَســْت َمــَع دٍَم وََلْــٍم، بَــْل َمــَع الرَُّؤَســاِء، َمــَع 

ــرِّ الرُّوِحيَِّة  ــالَطِِن، َمــَع واُلَِة الَْعاَلــِم، َعَلــى ُظلَْمــِة َهــذَا الدَّْهــِر، َمــَع أَْجَنــادِ الشَّ السَّ

َّاِت«.  ــَماِوي ــي السَّ فِ

1- العدو األول: جسد الخطية

وجنده بأسماء مختلفة.. وهو العدو الداخلي

 االنسان العتيق
ــُد  ــَل َجَس ــُه لُِيبَْط ــَب َمَع ــدْ ُصِل ــقَ قَ ــانََنا الَْعتِي ــذَا: أَنَّ ِإنَْس ِــنَ َه )رو ٦: ٦( »َعامِل

ــِة«. ــاً لِلَْخطِيَّ ــَتْعَبُد أَيْض ــودَ نُْس ــيْ الَ نَُع ــِة كَ اخْلَطِيَّ

)كــو ٣: ٩( »الَ تَكِْذبـُـوا بَْعُضكـُـْم َعَلــى بَْعــٍض، اذْ َخَلْعُتــُم اإلِنَْســاَن الَْعتِيــقَ َمــَع 

أْعَمالـِـهِ«.

ــابِِق اإلِنَْســاَن الَْعتِيــقَ الَْفاِســَد  )أف ٤: ٢٢( »أَْن تَْخَلُعــوا ِمــنْ ِجَهــِة التََّصــرُِّف السَّ

بَِحَســبِ َشــَهَواِت الُْغــرُورِ«.

• جسد اخلطية sinful nature )أو اجلسد(

ــُد  ــَل َجَس ــُه لُِيبَْط ــَب َمَع ــدْ ُصِل ــقَ قَ ــانََنا الَْعتِي ــذَا: أَنَّ ِإنَْس ِــنَ َه )رو ٦: ٦( »َعامِل

ــِة«. ــاً لِلَْخطِيَّ ــَتْعَبُد أَيْض ــودَ نُْس ــيْ الَ نَُع ــِة كَ اخْلَطِيَّ

• اخلطية الساكنة فيَّ

)رو 7: ١7( »َفَمــاذَا نَُقــوُل؟ َهــِل النَّاُمــوُس َخطِيَّــٌة؟ َحاَشــا! بـَـْل َلــْم أَْعــِرِف اخْلَطِيََّة 

ــْهَوةَ َلــوْ َلــْم يَُقِل النَّاُمــوُس »الَ تَْشــَتهِ«. َِّنــي َلــْم أَْعــِرِف الشَّ َّ بِالنَّاُمــوِس. َفإِن ِإال

َّــاُه أَْفَعــُل َفَلْســُت بَْعــُد أَْفَعُلــُه أَنـَـا بـَـِل  )رو 7: ٢٠( »َفــإِْن كُنـْـُت َمــا َلْســُت أُرِيــُدُه ِإي

ــاِكَنُة فِيَّ«. ــُة السَّ اخْلَطِيَّ

)رو 7: ٢٣، ٢٤( »أَرَى نَاُموســاً آَخــرَ فـِـي أَْعَضائـِـي يَُحــارُِب نَاُمــوَس ذِْهِنــي وَيَْســِبيِني 

ــِقيُّ! َمــنْ  ِإَلــى نَاُمــوِس اخْلَطِيَّــِة الْكَائـِـِن فـِـي أَْعَضائـِـي. وَيِْحــي أَنـَـا اإلِنَْســاُن الشَّ

يُنِْقذُنـِـي ِمــنْ َجَســِد َهــذَا امْلـَـوِْت؟«.
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مالحظات
َُّب ِإذَا اجْنـَـذََب وَانَْخــَدَع ِمــنْ َشــْهَوتِهِ. ثُــمَّ  )يــع ١: ١٤، ١٥( »وََلِكــنَّ كُلَّ وَاِحــٍد يَُجــر

ــُة ِإذَا كَُمَلــْت تُنْتِــُج َموْتــاً«. ــًة، وَاخْلَطِيَّ ــْهَوةُ ِإذَا َحِبَلــْت تَِلــُد َخطِيَّ الشَّ

ولقد تدثنا من قبل في هذا املوضوع تت عنوان : »ال أنا بل املسيح«

2- العدو الثاني: إبليس

وهو العدو الروحي الرئيسي اخلارجي

ــوُل  ــٍر، يَُج ــٍد زَائِ ــْم كَأََس ــَس َخْصَمكُ ــَهرُوا ألَنَّ ِإبِْلي ــوا وَاْس ــط ٥: ٨( »اُْصُح )١ب

ــَو«. ــُه ُه ــنْ يَبَْتِلُع ــاً َم ُملَْتِمس

)أف ٦: ١١( »الَْبُســوا ِســالََح اهلِل الْكَاِمَل لِكَيْ تَْقِدرُوا أَْن تَثُْبُتوا ِضدَّ َمكَايِِد ِإبِْليَس«.

 

وهذا ما سنتحدث عنه باستفاضة في هذه الدراسة :

3- العدو الثالث: العالم

• العالــم مبعنــى املبــادئ والقيــم التي يحكــم إبليس العالــم بها، فهــو رئيس هذا 

العالم.

• العالم مبعنى محبة األشياء التي في العالم.

ــدٌ  ــبَّ أََح ــِم. ِإْن أََح ــي الَْعاَل ــي فِ ــَياَء الَّتِ ــَم واَلَ األَْش ــوا الَْعاَل ــو ٢: ١٥( »الَ ُتِبُّ )١ي

ــُة اآلِب«. ــهِ َمَحبَّ ــْت فِي ــَم َفَلْيَس الَْعاَل

ِ؟  ــَداوَةٌ هلِلَّ ــِم َع ــَة الَْعاَل ــوَن أَنَّ َمَحبَّ ــا تَْعَلُم ــي، أََم َّوَانِ ــاةُ وَالز ــا الزُّنَ ــع ٤: ٤( »أَيَُّه )ي

» ــُدوّاً هلِلَّ ــارَ َع ــدْ َص ــِم َفَق ــاً لِلَْعاَل ــوَن ُمِحّب ــنْ أَرَادَ أَْن يَكُ َفَم

)١يــو ٥: ٤ ( »ألَنَّ كُلَّ َمــنْ وُلـِـَد ِمــَن اهلِل يَْغِلــُب الَْعاَلــَم. وََهــِذِه ِهــَي الَْغَلَبــُة الَّتـِـي 

تَْغِلــُب الَْعاَلــَم: ِإميَانَُنــا«.

ــِم  ــي الَْعاَل ــالٌَم. فِ ــيَّ س ــْم فِ ــوَن َلكُ ــذَا لَِيكُ ــْم بَِه ــدْ كَلَّْمُتكُ ــو ١٦: ٣٣( »قَ )ي

ــَم«. ــُت الَْعاَل ــدْ غََلبْ ــا قَ َ ــوا: أَن ــنْ ثُِق ــقٌ، وََلِك ــْم ِضي ــَيكُوُن َلكُ َس

وسنرى العالقة بن العالم وإبليس واإلنسان العتيق.
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مالحظات
 4- العدو الرابع: املوت

)١كو ١٥: ٢٦( »آِخرُ َعُدوٍّ يُبَْطُل ُهَو امْلَوُْت«.

ــُت  ــذَا امْلَائِ ــَس َه ــَدَم َفَســادٍ، وََلِب ــذَا الَْفاِســُد َع ــَس َه ــى َلِب )١كــو ١٥: ٥٤( » وََمَت

ــٍة«.  ــى غََلَب ـَـوُْت ِإَل ــَع امْل ــُة: »ابُْتِل ــُة امْلَكُْتوبَ ــرُ الْكَِلَم ــٍذ تَِصي ــوٍْت، َفِحيَنِئ ــَدَم َم َع

)١كو ١٥: ٥٥( »أَيَْن َشوْكَُتَك يَا َموُْت؟ أَيَْن غََلَبُتِك يَا َهاِويَُة؟«

ا َشوْكَُة امْلَوِْت َفِهَي اخْلَطِيَُّة وَقُوَّةُ اخْلَطِيَِّة ِهَي النَّاُموُس«. )١كو ١٥: ٥٦( »أَمَّ

َِّنا يَُسوَع امْلَِسيِح«. ِ الَِّذي يُْعطِيَنا الَْغَلَبَة بِرَب )١كو ١٥: ٥7( »وََلِكنْ ُشكْراً هلِلَّ

)عــب ٢: ١٤، ١٥( »َفــإِذْ قـَـدْ تََشــارََك األَواْلَدُ فـِـي اللَّْحــِم وَالــدَِّم اْشــَترََك ُهــَو أَيْضــاً 

كَذَلـِـَك فِيِهَمــا، لِكَيْ يُِبيــَد بِامْلَوِْت ذَاَك الَّــِذي َلُه ُســلَْطاُن امْلَوِْت، أَيْ ِإبِْليــَس، وَيُْعتِقَ 

َّــِة«.  أُوَلِئــَك الَِّذيــَن َخوْفــاً ِمــَن امْلـَـوِْت كَانُــوا َجِميعــاً كُلَّ َحَياتِِهــْم َتـْـَت الُْعُبودِي

رسم يوضح عالقة )جسد اخلطية.. العالم.. إبليس.. املوت(
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مالحظات I- الصراع الروحي مع ابليس خصمنا

حقيقة هذا الصراع الروحي مع إبليس وأجناده

• عندنــا شــواهد كثيــرة تؤكــد حقيقــة هــذا الصــراع الذي يحــاول البعــض إنكاره 

أو التقليل من شأنه.

• )١بط ٥: ٨، ٩( » اُْصُحوا وَاْســَهرُوا ألَنَّ ِإبِْليَس َخْصَمكُْم كَأََســٍد زَائٍِر، يَُجوُل ُملَْتِمساً 

ـَـاِن، َعامِلـِـنَ أَنَّ نَْفــَس َهــِذِه اآلالَِم  ــي اإلمِي َمــنْ يَبَْتِلُعــُه ُهــَو. َفَقاِوُمــوُه رَاِســِخنَ فِ

ــي الَْعاَلــِم«.  ــُم الَِّذيــَن فِ ُتـْـرَى َعَلــى ِإْخَوتِكُ

َّبِّ وَفِي ِشــدَِّة قُوَّتِهِ. الَْبُســوا ِســالََح  • )أف ٦: ١٠-٢٠( »أَِخيــراً يـَـا ِإْخَوتـِـي تََقــوُّوا فِي الر

ــا  ــإِنَّ ُمَصارََعَتَن ــَس. َف ــِد ِإبِْلي ــدَّ َمكَايِ ــوا ِض ــِدرُوا أَْن تَثُْبُت ــيْ تَْق ــَل لِكَ اهلِل الْكَاِم

ــالَطِِن، َمــَع واُلَِة الَْعاَلــِم، َعَلــى  َلْيَســْت َمــَع دٍَم وََلـْـٍم، بـَـْل َمــَع الرَُّؤَســاِء، َمــَع السَّ

ــِل  ــنْ أَْج َّاِت. ِم ــَماِوي ــي السَّ ــِة فِ ــرِّ الرُّوِحيَّ ــادِ الشَّ ــَع أَْجَن ــِر، َم ــذَا الدَّْه ــِة َه ُظلَْم

ــرِّيِر،  ذَلـِـَك اْحِمُلــوا ِســالََح اهلِل الْكَاِمــَل لِكـَـيْ تَْقــِدرُوا أَْن تَُقاِوُمــوا فـِـي الَْيــوِْم الشِّ

ــوا«. ُمــوا كُلَّ َشــيٍْء أَْن تَثُْبُت ــَد أَْن تَُتمِّ وَبَْع

• كما أننا نراه في صورة دفاع » تَثُْبُتوا ِضدَّ َمكَايِِد ِإبِْليَس« )أف ٦: ١١(

أو هجوم »قَاِوُموا ِإبِْليَس َفَيْهرَُب ِمنْكُْم« )يع ٤: 7(.

•  وعلــى اجلانــب اآلخر يحاول البعض التعظيم من شــأنه، فيفســر كل شــيء على 

أنــه صــراع مــع إبليــس الغيــاً باقــي األعــداء أو األســباب. لكننــا نريــد أن نــراه 

فــي حجمــه القيقــي كمــا يصــوره الكتــاب املقــدس.

• وألن هــذا الصــراع روحي مع عدو ال يُســتهان به ألنه ال يهــدأ وال ينام فنحن نحتاج:

َّ يَْطَمــَع فِيَنــا  I. أن ال جنهــل إبليــس وأفــكاره كمــا يقــول بولــس الرســول » لَِئــال

ََّنا الَ جَنَْهُل أَْفكَارَُه« )٢كو ٢: ١١(.  ْيَطاُن، ألَن الشَّ

َّبِّ وَفِي ِشدَِّة قُوَّتِهِ. وأن نلَْبس ِسالََح اهلِل الْكَاِمَل« II. أن نَتَقوَّى فِي الر

 )أف ٦: ١٠، ١١(.

 



١٢

مالحظات
التعرف على إبليس وأفكاره  .I

من هو إبليس:  )١(

أ- طبيعته:

ب- أسماؤه

ج- ألقابه: التي تدد مكانته

د- مملكته

عمله:  )٢(

أ- صفاته: اجملرِّب - املشتكي

ب- استراتيجيته في الهجوم: جسد اخلطية والعالم

ج- طرقه واملداخل التي يأتينا من خاللها.

 



١٣

مالحظات )١( من هو إبليس؟

أ - طبيعته: 

نعرف القليل عنها وبصورة نبوية مجازية من العهد القدمي.

ما جاء في إشعياء ١٤ ، حزقيال ٢٨

بِْح« )لوســيفر( • أول إعــالن عن أصل الشــيطان جنده في إش ١٤: ١٢ »زَُهرَةُ بِنَْت الصُّ

بِْح؟« َماِء يَا زَُهرَةُ بِنَْت الصُّ )إش ١٤: ١٢( »كَْيَف َسَقْطِت ِمَن السَّ

وكلمــة زَُهــرَةُ )لوســيفر( تعنــي حامــل النــور املتأللــئ، بعكــس النــور اإللهــي. 

وهــذا مــا يصفــه حزقيــال أيضــاً:

)حز ٢٨: ١٢، ١٣(  »أَنَْت َخاِتُ الْكََماِل، َمآلٌن ِحكَْمًة وَكَاِمُل اجْلََماِل. 

.ِ                       كُنَْت فِي َعدٍْن َجنَِّة اهللَّ

                      كُلُّ َحَجٍر كَِرمٍي ِسَتارَتَُك )غطاؤك(، َعِقيقٌ أَْحَمرُ وَيَاقُوٌت  

                      أَْصَفرُ وََعِقيقٌ أَبَْيُض وَزَبَرَْجدٌ وََجزٌْع وَيَْشٌب وَيَاقُوٌت  

                      أَزْرَُق وَبَْهرََماُن وَزُُمرُّدٌ وَذََهٌب«.

• ولقد كان رئيس مالئكة برتبة كروب

)حز ٢٨: ١٤، ١٥( »أَنَْت الْكَرُوُب امْلُنَْبِسُط امْلَُظلُِّل. 

ِ امْلَُقدَِّس كُنَْت.                      وَأَقَْمُتَك. َعَلى َجَبِل اهللَّ

ْيَت.                       بَْنَ ِحَجارَِة النَّارِ َتَشَّ

                      أَنَْت كَاِمٌل فِي ُطرُِقَك ِمنْ يَوَْم ُخِلْقَت

                      َحتَّى وُِجَد فِيَك ِإثٌْم«.



١٤

مالحظات
• سقط وصار شيطاناً بسبب الكبرياء

َماوَاِت.  )إش ١٤: ١٣، ١٤( »وَأَنَْت قُلَْت فِي قَلِْبَك: أَْصَعُد ِإَلى السَّ

،ِ                       أَرَْفُع كُرِْسيِّي َفوَْق كََواِكبِ اهللَّ

َماِل.                       وَأَْجِلُس َعَلى َجَبِل االِْجتَِماِع فِي أَقَاِصي الشِّ

َحاِب.                       أَْصَعُد َفوَْق ُمرْتََفَعاِت السَّ

                      أَِصيرُ ِمثَْل الَْعِليِّ«.

ــُل  ــرُوُب امْلَُظلِّ ــا الْكَ ــُدَك أَيَُّه ِ وَأُبِي ــِل اهللَّ ــنْ َجَب ــَك ِم ــز ٢٨: ١٦، ١7( »َفأَْطرَُح )ح

ِمــنْ بـَـْنِ ِحَجــارَِة النَّــارِ. قـَـِد ارْتََفــَع قَلُْبــَك لَِبْهَجتِــَك. أَْفَســدَْت ِحكَْمَتــَك ألَْجــِل 

ــَك«. ــرُوا ِإَلْي ــوِك لَِينُْظ ــاَم امْلُُل ــَك أََم ــى األَرِْض، وَأَْجَعُل ــأَْطرَُحَك ِإَل ــَك. َس بََهائِ

ب - أسماؤه:

)١( شيطان: 

كلمة عبرية معناها اخلصم أو املقاوم.

َماِء« ْيَطاَن َساِقطاً ِمثَْل الَْبرِْق ِمَن السَّ )لو ١٠: ١٨( »َفَقاَل َلُهْم: رَأَيُْت الشَّ

ْيَطاَن َتَْت أَرُْجِلكُْم َسِريعاً«. الَِم َسَيْسَحقُ الشَّ )رو ١٦: ٢٠( »وَِإَلُه السَّ

ََّنا الَ جَنَْهُل أَْفكَارَُه«.  ْيَطاُن، ألَن َّ يَْطَمَع فِيَنا الشَّ )٢كو ٢: ١١( »لَِئال

ــي اجْلََســِد،  ــُت َشــوْكًَة فِ َــاِت، أُْعطِي ــرِْط اإلِْعالَن ــَع بَِف َّ أَرْتَِف ــال )٢كــو ١٢: 7( »وَلَِئ

ــَع«. َّ أَرْتَِف ــال ــي لَِئ ــْيَطاِن، لَِيلْطَِمِن َمــالََك الشَّ

َُّهــْم يَُهــودٌ وََلْيُســوا يَُهــوداً، بَــْل ُهــْم َمْجَمــُع  )رؤ ٢: ٩( ».. وََتِْديــَف الَْقائِِلــنَ ِإن

ــْيَطاِن«. الشَّ



١٥

مالحظات
إبليس:  )٢(

كلمة يونانية.. ديابولوس معناها )العدو الكبير - قاذف - مشتٍك(

)أف ٦: ١١( »الَْبُســوا ِســالََح اهلِل الْكَاِمــَل لِكَيْ تَْقِدرُوا أَْن تَثُْبُتوا ِضــدَّ َمكَايِِد ِإبِْليَس«.

)٢تي ٢: ٢٦( »َفَيْسَتِفيُقوا ِمنْ َفخِّ ِإبِْليَس ِإذْ قَِد اقَْتَنَصُهْم إلِرَادَتِهِ«.

)عــب ٢: ١٤( »َفــإِذْ قـَـدْ تََشــارََك األَواْلَدُ فـِـي اللَّْحــِم وَالــدَِّم اْشــَترََك ُهــَو أَيْضــاً كَذَلَِك 

فِيِهَمــا، لِكـَـيْ يُِبيــَد بِامْلـَـوِْت ذَاَك الَّــِذي َلــُه ُســلَْطاُن امْلـَـوِْت، أَيْ ِإبِْليــَس«

ِ. قَاِوُموا ِإبِْليَس َفَيْهرَُب ِمنْكُْم. )يع ٤: 7( »َفاْخَضُعوا هلِلَّ

)١بــط ٥: ٨( »اُْصُحــوا وَاْســَهرُوا ألَنَّ ِإبِْليــَس َخْصَمكُــْم كَأََســٍد زَائِــٍر، يَُجــوُل 

ــَو« ــُه ُه ــنْ يَبَْتِلُع ــاً َم ُملَْتِمس

ــا َخاَصــَم ِإبِْليــَس ُمَحاّجــاً َعــنْ  ــِة، َفَلمَّ ــُس امْلاَلَئِكَ ــُل رَئِي ــا ِميَخائِي )يهــوذا ٩( »وَأَمَّ

» َّبُّ ــْل قَــاَل: لَِينَْتِهــرَْك الــر ــرَاٍء، بَ ــْم يَْجُســرْ أَْن يُــورِدَ ُحكْــَم اْفتِ َجَســِد ُموَســى، َل

ــٌع أَْن  ــَوذَا ِإبِْليــُس ُمزِْم َّــَم بِــهِ. ُه ــدٌ أَْن تََتأَل ـْـَت َعتِي َّــا أَن ــَة مِم )رؤ ٢: ١٠( »الَ تََخــِف الَْبتَّ

ــرَةَ  ــقٌ َعَش ــْم ِضي ــوَن َلكُ ــوا، وَيَكُ َّبُ ــيْ ُتَر ــْجِن لِكَ ــي السِّ ــْم فِ ــَي بَْعضــاً ِمنْكُ يُلِْق

ــاِة«. ــَل اْلََي ـَـوِْت َفَســأُْعطِيَك ِإكِْلي ــى امْل ــاً ِإَل ــنْ أَِمين َّــاٍم. كُ أَي

الشرير:  )٣(

ــَك  ــَك امْلُلْ ــرِّيِر. ألَنَّ َل ــَن الشِّ ــا ِم َِّن ــنْ جَن ــٍة، َلِك ــي َتِْربَ ــا فِ ــت ٦: ١٣( »واَلَ تُدِْخلَْن )م

ــنَ«. ــِد. آِم ــى األَبَ ـْـَد ِإَل ــوَّةَ وَاجمْلَ وَالُْق

ــرِّيرُ وَيَْخَطُف  )مــت ١٣: ١٩( »كُلُّ َمــنْ يَْســَمُع كَِلَمــَة امْلََلكـُـوِت واَلَ يَْفَهــُم َفَيأْتِي الشِّ

ِريِق. َمــا قـَـدْ زُرَِع فـِـي قَلِْبــهِ. َهــذَا ُهــَو امْلـَـزْرُوُع َعَلــى الطَّ

ــرِّيِر«. )يــو ١7: ١٥( »َلْســُت أَْســأَُل أَْن تَأُْخذَُهــْم ِمــَن الَْعاَلِم، بـَـْل أَْن َتَْفَظُهْم ِمَن الشِّ

ــوا  ــِدرُوَن أَْن تُْطِفُئ ــهِ تَْق ــِذي بِ ــاِن، الَّ َ ــرَْس اإلمِي ــكُلِّ تُ ــوَْق الْ ــنَ َف )أف ٦: ١٦( »َحاِمِل

ــِة«.  ــرِّيِر امْلُلَْتِهَب ــَهاِم الشِّ ــَع ِس َجِمي

رِّيِر«.  َّبُّ الَِّذي َسُيثَبُِّتكُْم وَيَْحَفُظكُْم ِمَن الشِّ )٢تس ٣: ٣( »أَِمنٌ ُهَو الر

ــدِْء.  ــَن الَْب ــِذي ِم ــُم الَّ ــدْ َعرَْفُت ــْم قَ َّكُ ــاُء ألَن ــا اآلبَ ــْم أَيَُّه ــُت ِإَلْيكُ ــو ٢: ١٤( »كََتبْ )١ي

ــدْ  ــْم، وَقَ ــٌة فِيكُ ــُة اهلِل ثَابَِت ــاُء، وَكَِلَم ــْم أَقِْويَ َّكُ ــَداُث ألَن ــا األَْح ــْم أَيَُّه ــُت ِإَلْيكُ كََتبْ

ــرِّيرَ«. ــُم الشِّ غََلبُْت

رِّيِر«. ََّنا نَْحُن ِمَن اهلِل، وَالَْعاَلَم كُلَُّه قَدْ وُِضَع فِي الشِّ )١يو ٥: ١٩( »نَْعَلُم أَن



١٦

مالحظات
)٤( احلية القدمية والتنني العظيم:

ــذَا  ــُة َحــوَّاَء مِبَكِْرَهــا، َهكَ ــا َخَدَعــِت اْلَيَّ َّــُه كََم ــاُف أَن )٢كــو ١١: ٣( »وََلِكنَِّنــي أََخ

ــيِح«. ــي امْلَِس ــي فِ ــاَطِة الَّتِ ــِن الَْبَس ــْم َع ــُد أَذَْهانُكُ تُْفَس

ــْيَطاَن،  )رؤ ١٢: ٩( »َفُطــِرَح التِّنِّــنُ الَْعِظيــُم، اْلَيَّــُة الَْقِدميـَـُة امْلَدُْعــوُّ ِإبِْليــَس وَالشَّ

الَّــِذي يُِضــلُّ الَْعاَلــَم كُلَّــُه - ُطــِرَح ِإَلــى األَرِْض، وَُطِرَحــْت َمَعــُه َمالَئِكَُتــُه«.

وألنه اخلصم الذي يقاوم )الشيطان(

ــوُل  ــٍر، يَُج ــٍد زَائِ ــْم كَأََس ــَس َخْصَمكُ ــَهرُوا ألَنَّ ِإبِْلي ــوا وَاْس ــط ٥: ٨( »اُْصُح )١ب

ــَو«. ــُه ُه ــنْ يَبَْتِلُع ــاً َم ُملَْتِمس

والعدو الذي يشتكي )إبليس(

)لــو ١٠: ١٩( »َهــا أَنـَـا أُْعطِيكـُـْم ُســلَْطاناً لَِتُدوُســوا اْلَيَّــاِت وَالَْعَقــارَِب وَكُلَّ قـُـوَِّة 

الَْعــُدوِّ، واَلَ يَُضرُّكـُـْم َشــيٌْء«.

فُيسمى:

• عدو كل بر

ــا  ــَس! يَ ــَن ِإبِْلي ْ ــا اب ــٍث! يَ ــشٍّ وَكُلَّ ُخبْ ــئُ كُلَّ ِغ ــا امْلُْمَتِل ــاَل: »أَيَُّه )أع ١٣: ١٠( »وَقَ

ــَتِقيَمَة؟ ــُبَل اهلِل امْلُْس ــُد ُس ــزَاُل تُْفِس ــرٍّ! أاَلَ تَ َّ كُلِّ بِ ــُدو َع

• عدو 

)مــت ١٣: ٢٥، ٣٩( »وَفِيَمــا النَّــاُس نَِيــاٌم َجــاَء َعــُدوُُّه وَزَرََع زَوَانــاً فـِـي وََســِط اْلِنَْطِة 

ــِم.  ــاُء الَْعاَل ــَو انِْقَض ــادُ ُه ــُس. وَاْلََص ــَو ِإبِْلي ــُه ُه ــِذي زَرََع ــُدوُّ الَّ ــى. وَالَْع وََمَض

ــُة«. ــُم امْلاَلَئِكَ ــادُوَن ُه وَاْلَصَّ

)لــو ١٠: ١٩( »َهــا أَنـَـا أُْعطِيكـُـْم ُســلَْطاناً لَِتُدوُســوا اْلَيَّــاِت وَالَْعَقــارَِب وَكُلَّ قـُـوَِّة 

الَْعــُدوِّ، واَلَ يَُضرُّكـُـْم َشــيٌْء«.  

• املقاوم )الشيطان(

ـرَْن الُْبُيــوَت، واَلَ  َّْجــَن وَيَِلــدَْن األَواْلَدَ وَيَُدبِـّ )١تــي ٥: ١٤( »َفأُرِيــُد أَنَّ اْلََدثَــاِت يََتزَو

ــتِْم«. ــِل الشَّ ــنْ أَْج ــاِوِم ِم ــًة لِلُْمَق ــنَ ِعلَّ يُْعطِ

• املضاد

ــُه  ــَس َل ــادُّ، ِإذْ َلْي ــزَى امْلَُض ــيْ يُْخ ــوٍم، لِكَ ــرَ َمُل ــاً غَْي ــاً َصِحيح ــي ٢: ٨( »وَكاَلَم )ت

ــْم«. ــُه َعنْكُ ــيٌْء رَدِيٌء يَُقوُل َش
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مالحظات )ج( ألقابه التي تعبِّر عن مكانته: 

    وهــي متشــابهة في املعنــى وهي نتيجة خضــوع العالم له وانتخابه رئيســاً له.

)١( رئيس هذا العالم:

)يو ١٢: ٣١( »اآَلَن دَيُْنونَُة َهذَا الَْعاَلِم. اآَلَن يُْطرَُح رَئِيُس َهذَا الَْعاَلِم َخارِجاً«.

ــي  ِ ــِم يَأْت ــذَا الَْعاَل ــَس َه ــراً، ألَنَّ رَئِي ــْم كَثِي ــاً َمَعكُ ــُم أَيْض ــو ١٤: ٣٠( »الَ أَتَكَلَّ )ي

ــيٌْء«. ــيَّ َش ــُه فِ ــَس َل وََلْي

ا َعَلى دَيُْنونٍَة َفألَنَّ رَئِيَس َهذَا الَْعاَلِم قَدْ دِيَن«.  )يو ١٦: ١١( »وَأَمَّ

)٢( إله هذا الدهر:

ــِر امْلُؤِْمِنــنَ،  ــاَن غَْي ــُه َهــذَا الدَّْهــِر قَــدْ أَْعَمــى أَذَْه )٢كــو ٤: ٤( »الَِّذيــَن فِيِهــْم ِإَل

ــِل َمْجــِد امْلَِســيِح، الَّــِذي ُهــَو ُصــورَةُ اهلِل«. َّ تُِضــيَء َلُهــْم ِإنَــارَةُ ِإجْنِي ــال لَِئ

)٣( رئيس سلطان الهواء: )الروح الذي يعمل اآلن في أبناء املعصية(

ــا  ــي َســَلكُْتْم فِيَه ــا، الَّتِ ــاً بِالذُّنُــوِب وَاخْلََطايَ ــْم أَْمَوات ــْم ِإذْ كُنُْت )أف ٢: ١، ٢( »وَأَنُْت

قَبْــالً َحَســَب دَْهــِر َهــذَا الَْعاَلــِم، َحَســَب رَئِيــِس ُســلَْطاِن الَْهــَواِء، الــرُّوِح الَّــِذي 

ــاِء امْلَْعِصَيــِة«. ــي أَبَْن يَْعَمــُل اآلَن فِ

 

)د( مملكته:

ــَع  ــاِء، َم ــَع الرَُّؤَس ــْل َم ــٍم، بَ ْ ــَع دٍَم وََل ــْت َم ــا َلْيَس ــإِنَّ ُمَصارََعَتَن )أف ٦: ١٢( »َف

ــرِّ  ــادِ الشَّ ــَع أَْجَن ــِر، َم ــذَا الدَّْه ــِة َه ــى ُظلَْم ــِم، َعَل ــَع واُلَِة الَْعاَل ــالَطِِن، َم السَّ

َّاِت«. ــَماِوي ــي السَّ ــِة فِ الرُّوِحيَّ

ــوا َمْســكََنُهْم،  ــْل تَرَكُ ــْم يَْحَفُظــوا رِيَاَســَتُهْم بَ ــَن َل ــُة الَِّذي )يهــوذا ٦( »وَامْلاَلَئِكَ

ــالَِم«. َّــٍة َتـْـَت الظَّ ــودٍ أَبَِدي ــوِْم الَْعِظيــِم بُِقُي ــِة الَْي ــى دَيُْنونَ َحِفَظُهــْم ِإَل

ــَماِء: ُهــَوذَا تِنِّــنٌ َعِظيــٌم أَْحَمــرُ َلــُه  )رؤ ١٢: ٣، ٤( »وََظَهــرَْت آيَــٌة أُْخــرَى فِــي السَّ

َســبَْعُة رُُؤوٍس وََعَشــرَةُ قـُـرُوٍن، وََعَلــى رُُؤوِســهِ َســبَْعُة تِيَجــاٍن، وَذَنَُبــُه يَُجــرُّ ثُلْــَث 

ــَماِء َفَطرََحَهــا ِإَلــى األَرِْض. وَالتِّنِّــنُ وَقـَـَف أََمــاَم امْلـَـرْأَِة الَْعتِيــَدِة أَْن تَِلــَد  جُنـُـوِم السَّ

َحتَّــى يَبَْتِلــَع وََلَدَهــا َمَتــى وََلــَدْت«.

ــْيَطاَن،  )رؤ ١٢: ٩( »َفُطــِرَح التِّنِّــنُ الَْعِظيــُم، اْلَيَّــُة الَْقِدميـَـُة امْلَدُْعــوُّ ِإبِْليــَس وَالشَّ

الَّــِذي يُِضــلُّ الَْعاَلــَم كُلَّــُه - ُطــِرَح ِإَلــى األَرِْض، وَُطِرَحــْت َمَعــُه َمالَئِكَُتــُه«.
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مالحظات
• نــرى مــن هــذه الشــواهد أنها مملكــة منظمــة، لها رأس هــو إبليس، ولهــا جيوش 

من مالئكة ساقطة لهم رُتب مختلفة رؤساء.. سالطن.. والة.. أجناد.

• ولهم مناطق نفوذ في العالم بحسب تقسيمه اجلغرافي.

ــاً،  ــي وَاِحــداً وَِعْشــِريَن يَوْم ــارَِس وَقَــَف ُمَقابِِل ــِة َف ــُس مَمَْلكَ )دانيــال ١٠: ١٣( »وَرَئِي

َّلـِـنَ َجــاَء إلَِعانَتـِـي، وَأَنـَـا أُبِْقيــُت ُهَنــاَك  وَُهــَوذَا ِميَخائِيــُل وَاِحــدٌ ِمــَن الرَُّؤَســاِء األَو

ِعنـْـَد ُمُلــوِك َفــارَِس«.
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مالحظات )٢( عمل الشيطان

)أ ( الصفات التي تعبِّر عن عمله:

هناك صفتان أساسيتان تعبران عن عمل إبليس ودوره )اجملرب + املشتكي(

)١( اجملرب: )١تس ٣: 5(

ِ َفُقْل أَْن تَِصيرَ َهِذِه اْلَِجارَةُ ُِّب وَقَاَل َلــُه: ِإْن كُنَْت ابَْن اهللَّ - مــت ٤: ٣ »َفَتَقــدََّم ِإَلْيهِ اجمْلَُر

 ُخبْزاً«.

َّا  َّــاِم. ومََل َُّب ِمــنْ ِإبِْليــَس. وََلــْم يـَـأْكُْل َشــْيئاً فِي تِلـْـَك األَي - لــو ٤: ٢ »أَرْبَِعــنَ يَوْمــاً يَُجــر

َّْت َجاَع أَِخيراً«. َت

َّا أَكَْمَل ِإبِْليُس كُلَّ َتِْربٍَة َفارَقَُه ِإَلى ِحٍن«.  - لو ٤: ١٣ »ومََل

َّبَكُْم، َفَيِصيرَ تََعُبَنا بَاطاِلً«. َِّب يَكُوُن قَدْ َجر - ١تس ٣: ٥ ».. َلَعلَّ اجمْلَُر

ٍَّب َ غَْيــرُ  ُمَجر ِ، ألَنَّ اهللَّ َُّب ِمــنْ ِقَبــِل اهللَّ ِّــي أَُجــر -  يــع ١: ١٣ »الَ يَُقــْل أََحــدٌ ِإذَا ُجــرَِّب ِإن

رُورِ، وَُهَو الَ يَُجرُِّب أََحداً« بِالشُّ

ــرِّيِر. ألَنَّ َلــَك امْلُلـْـَك وَالُْقوَّةَ َِّنــا ِمَن الشِّ - مــت ٦: ١٣ »واَلَ تُدِْخلَْنــا فـِـي َتِْربـَـٍة، َلِكــنْ جَن

 وَاجمْلََْد ِإَلى األَبَِد. آِمنَ«.

ــرِّيِر  - أف ٦: ١١، ١٦ ».. تَثُْبُتــوا ِضــدَّ َمكَايـِـِد ِإبِْليــَس -  أَْن تُْطِفُئــوا َجِميَع ِســَهاِم الشِّ

امْلُلَْتِهَبِة«.

َّ أَرْتَِفــَع بَِفــرِْط اإلِْعالَنـَـاِت، أُْعطِيــُت َشــوْكًَة فـِـي اجْلََســِد، َمــالََك  - ٢كــو ١٢: 7 »وَلَِئــال

َّ أَرْتَِفَع«. ْيَطاِن، لَِيلْطَِمِني لَِئال الشَّ

- غــل ٤: ١٤ »وََتِْربَتـِـي الَّتـِـي فـِـي َجَســِدي َلْم تـَـزْدَرُوا بَِهــا واَلَ كَِرْهُتُموَها، بـَـْل كََمالٍَك 

ِمَن اهلِل قَِبلُْتُمونِي، كَامْلَِسيِح يَُسوَع«

َّــَم بِهِ. ُهــَوذَا ِإبِْليُس ُمزِْمــٌع أَْن يُلِْقَي  َّــا أَنـْـَت َعتِيــدٌ أَْن تََتأَل - رؤ ٢: ١٠ »الَ تََخــِف الَْبتَّــَة مِم

َّــاٍم.  ــْم ِضيــقٌ َعَشــرَةَ أَي ــوَن َلكُ ــوا، وَيَكُ َّبُ ــيْ ُتَر ــْجِن لِكَ ــي السِّ ــْم فِ بَْعضــاً ِمنْكُ

ــاِة«. ــَل اْلََي ـَـوِْت َفَســأُْعطِيَك ِإكِْلي ــى امْل ــاً ِإَل ــنْ أَِمين كُ

ــْيَطاَن، الَِّذي  - رؤ ١٢: ٩ »َفُطــِرَح التِّنِّــنُ الَْعِظيــُم، اْلَيَُّة الَْقِدميـَـُة امْلَدُْعوُّ ِإبِْليَس وَالشَّ

يُِضلُّ الَْعاَلَم كُلَُّه - ُطِرَح ِإَلى األَرِْض، وَُطِرَحْت َمَعُه َمالَئِكَُتُه«.



٢٠

مالحظات
• والتجربــة هــي احملــاوالت التي يقــوم بها العدو ليســقطنا في اخلطيــة ولنقع تت 

ســلطانه )املكايــد – الفخــاخ – الســهام امللتهبــة – الضربات – العــروض املغرية(

• بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، أي أنه يستخدم مثالً وسائط بشرية

• وهو يهاجمنا بالتجربة على محاور اإلنسان الثالثة:

هناك صفتان مرتبطتان بكونه مجرباً:

ــَس  ــوُّ ِإبِْلي ــُة امْلَدُْع َ ــُة الَْقِدمي ــُم، اْلَيَّ ــنُ الَْعِظي ــِرَح التِّنِّ ــل  )رؤ ١٢: ٩( »َفُط ١- املض

ــُه  ــْت َمَع ــى األَرِْض، وَُطِرَح ــِرَح ِإَل ــُه - ُط ــَم كُلَّ ــلُّ الَْعاَل ــِذي يُِض ــْيَطاَن، الَّ وَالشَّ

ــُه«. َمالَئِكَُت

أو روح الضــالل )١يــو ٤: ٦( »نَْحــُن ِمــَن اهلِل. َفَمــنْ يَْعــِرُف اهلَل يَْســَمُع َلَنــا، وََمــنْ 

ــالَِل«. َلْيــَس ِمــَن اهلِل الَ يَْســَمُع َلَنــا. ِمــنْ َهــذَا نَْعــِرُف رُوَح اْلـَـقِّ وَرُوَح الضَّ

)يــو ٨: ٤٤( »أَنُْتْم ِمنْ أٍَب ُهَو ِإبِْليُس، وََشــَهَواِت أَبِيكـُـْم تُِريُدوَن أَْن تَْعَمُلوا.  ٢- الكذاب 

َّــُه َلْيــَس فِيــهِ َحــقٌّ.  ذَاَك كَاَن قَتَّــاالً لِلنَّــاِس ِمــَن الَْبــدِْء، وََلــْم يَثُْبــْت فِــي اْلـَـقِّ ألَن

َّــُه كَــذَّاٌب وَأَبـُـو الْكـَـذَّاِب«. َّــا َلــُه ألَن ـَـا يََتكَلَّــُم مِم َمَتــى تَكَلَّــَم بِالْكـَـِذِب َفإِنَّ

وذلــك ألنــه يســتخدم الكــذب والضــالل فــي التجربــة، وهــو عــادة يخلــط الــق 

بالباطــل ليضلــل اإلنســان عــن معرفــة اهلل القيقيــة.



٢١

مالحظات
)٢( املشتكي )رؤ ١٢: ١0(

ــالَُص  ــارَ َخ ــَماِء: »اآلَن َص ــي السَّ ــالً فِ ــاً قَائِ ــاً َعِظيم ــِمْعُت َصوْت رؤ ١٢: ١٠ »وََس

ــى  ــَتِكي َعَل ــِرَح امْلُْش ــدْ ُط َّــُه قَ ــلَْطاُن َمِســيِحهِ، ألَن ــُه وَُس ــُه وَُملْكُ ــا وَقُدْرَتُ ِإَلِهَن

ــالً«. ــاراً وََلْي ــا نََه ــاَم ِإَلِهَن ــْم أََم ــَتِكي َعَلْيِه ــِذي كَاَن يَْش ــا الَّ ِإْخَوتَِن

أ - يشتكينا أمام إلهنا )رؤ ١٢: ١0(

ــة  ــة اإللهي ــام العدال ــا أم ــذ أخطاءن ــذي يأخ ــة ال ــل النياب ــل وكي ــو مث فه

ــام. ــة واالنتق ــاً بالعدال ــتكينا مطالب ليش

ــوب  ــو أي ــا ه ــهير هن ــل الش ــا. واملث ــي أن يجربن ــق ف ــذ ال ــاً أن يأخ أو مطالب

ــوُب اهلَل؟« )أي ١: ٩(. ــي أَيُّ ــاً يَتَِّق ان ــْل َمجَّ »َه

ــِدرُوَن أَْن  ــهِ تَْق ــِذي بِ ــاِن، الَّ َ ــرَْس اإلمِي ــكُلِّ تُ ــوَْق الْ ــنَ َف ــع )أف ٦: ١٤( »َحاِمِل راج

ــِة«.  ــرِّيِر امْلُلَْتِهَب ــَهاِم الشِّ ــَع ِس ــوا َجِمي تُْطِفُئ

َِّت، وََصلُّــوا بَْعُضكـُـْم ألَْجِل  راجــع )يــع ٥: ١٦( »اِْعَتِرُفــوا بَْعُضكـُـْم لَِبْعــٍض بِالّــزاَل

ِّ تَْقَتــِدرُ كَثِيــراً فـِـي فِْعِلَها«.وكذلــك أهميــة  بَْعــٍض لِكـَـيْ تُْشــَفوْا. طِلَْبــُة الَْبــار

َّْحَمــَة« )حبقوق ٣: ٢(. الصــالة الواحد ألجل اآلخر ســائلن »فـِـي الَْغَضبِ اذْكُِر الر

ب- يشتكي إلهنا أمامنا

ــه  ــة عــدن يشــكك حــواء فــي صــالح اهلل ومحبت ــاه فــي جن وهــذا مــا رأين

ــورته. ــذ مبش ــه ونأخ ــي إلي ــي نصغ لك

ــاِن  ــا وَتَكُونَ ــُح أَْعُيُنكَُم ــُه تَنَْفتِ ــأْكاُلَِن ِمنْ ــوَْم تَ َّــُه يَ ــٌم أَن ــِل اهلُل َعالِ تــك ٣: ٥ »بَ

.»َّ ــر ــرَ وَالشَّ ــْنِ اخْلَْي كَاهلِل َعارَِف

ج- يشتكينا الواحد أمام اآلخر )٢كو ٢: 5-١١(

- لكــي ميــزق وحدة اجلســد ومحبته، فنفقد ســلطان اجلســد فــي صراعنا معه 

وشهادتنا عن املسيح. 

- لكي ينفرد بنا فيسقطنا في فخاخه



٢٢

)ب ( استراتيجية العدو في الهجوم علينا: )التجربة(مالحظات

ــة  ــرق متنوع ــن بط ــررة لك ــة ومتك ــفة خاص ــس( فلس ــدو )إبلي ــتخدم الع يس

ــراراً،  ــراراً وتك ــة م ــي اخلطي ــقطنا ف ــأن يس ــه ب ــق أهداف ــي يحق ــرة لك ومبتك

ــرة  ــى البحي ــه إل ــا مع ــا ليأخذن ــى حياتن ــود عل ــه فيس ــلم ل ــأس ونستس فني

ــت.  ــار وكبري ــدة بن املتق

)يو ٨: ٤٤( ».. ذَاَك كَاَن قَتَّاالً لِلنَّاِس ِمَن الَْبدِْء..« 

وهنــا ســنقوم بشــرح فلســفة العــدو فــي التجربــة خاصــة كما هــي موضحة:

في جنة عدن )تربة آدم وحواء( وفي البرية )تارب املسيح(

            )تك ٣: ١-٦(            )مت ٤: ١-١١ ولو ٤: ١-١٢(

# وهنا علينا أن نالحظ أمرين هامن:

)١( إنه يستخدم مركزية الذات بشقيها األساسين: 

- األنانية .. الشهوة.. االهتمام بالذات  

- الكبرياء.. الغرور.. االعتماد على الذات

كمــا قــد ناقشــنا من قبــل في موضــوع »ال أنا بــل املســيح« تت عنوان »جســد 

اخلطيــة أو اإلنســان العتيــق«. إلثــارة الدوافــع اخلاطئــة للســقوط فــي اخلطيــة

 ولذلك فإن املوت عن الذات يغلق هذا الباب في وجهه.

)٢( يستخدم العالم الاضر:

 ليعرض علينا أفكاره ومبادئه، بل أكثر من هذا 

 ليضغط علينا بطرق مختلفة لنقبل هذه العروض املغرية إما:

الترغيب     أو      الترهيب

 showroom ــة العــرض ــم هــو صال ــك فنحــن نســتطيع أن نقــول إن العال لذل

ــه. اخلاصــة بإبليــس لعــرض أفــكاره ومنتجات

الترغيب



٢٣

مالحظات
١يــو ٢: ١٥  »الَ ُتِبُّــوا الَْعاَلــَم واَلَ األَْشــَياَء الَّتـِـي فـِـي الَْعاَلــِم. ِإْن أََحــبَّ أََحــدٌ الَْعاَلــَم 

َفَلْيَســْت فِيــهِ َمَحبَّــُة اآلِب«.. ملاذا؟

ــَم  ــوِن، وَتََعظُّ ــِم َشــْهَوةَ اجْلََســِد، وََشــْهَوةَ الُْعُي ــي الَْعاَل ــا فِ ١يــو ٢: ١٦ »ألَنَّ كُلَّ َم

ــِم« )تعظــم املعيشــة = زهــو الكبريــاء( امْلَِعيَشــِة، َلْيــَس ِمــنَ اآلِب بَــْل ِمــنَ الَْعاَل

أي أن فلسفة هذا العالم مبنية على الشهوة و الكبرياء 

• شهوة اجلسد: أن أشتهي احتياجات اجلسد )الطعام.. اجلنس( االحتياجات

• شهوة العيون: أن أشتهي ماتراه العن )األشياء واملصنوعات( املغريات.

الشهوة عكس )الب.. العطاء.. إنكار الذات( ألن مركزها هو الذات.

الشهوة تول البشر إلى أشياء نستمتع بها )تشييئ اآلخر( ونتلكه.

• تعظم املعيشة: )زهو الكبرياء( 

          - االفتخار مبا عندي ومبا حققته

          - املقارنة.. املنافسة املبنية على الغيرة والسد والقد.

          - محاولة إثبات الذات بالتعالي على اآلخرين والتحقير من شأنهم.

الكبرياء عكس )التواضع.. اإلخالء.. التنازل(  

وكمــا نــرى فــإن فلســفة العالــم تشــبه متامــاً فلســفة اإلنســان العتيــق 

جســد اخلطيــة. وعكــس ذلــك متامــاً فلســفة اهلل التــي نراهــا بوضــوح فــي 

املســيح يســوع )احملبــة والتواضــع(

ِ؟  ــَداوَةٌ هلِلَّ ــِم َع ــَة الَْعاَل ــوَن أَنَّ َمَحبَّ ــا تَْعَلُم ــاةُ وَالّزَوَانِــي، أََم َ ــا الّزُن ــع ٤: ٤ »أَيَُّه ي

.»ِ ــُدوّاً هلِلَّ ــدْ َصــارَ َع ــِم َفَق ــاً لِلَْعاَل ــوَن ُمِحّب ــنْ أَرَادَ أَْن يَكُ َفَم

 ُ يَُقــوُل: »يَُقــاِوُم اهللَّ لِذَلِــَك  أَْعَظــَم.  نِْعَمــًة  يُْعطِــي  ـُه  يــع ٤: ٦ »وََلِكنَـّ

نِْعَمــًة«. َفُيْعطِيِهــْم  امْلَُتَواِضُعــوَن  ــا  وَأَمَّ امْلُْســَتكِْبِريَن، 

ِ. قَاِوُموا ِإبِْليَس َفَيْهرَُب ِمنْكُْم«.  يع ٤: 7 »َفاْخَضُعوا هلِلَّ

ويســتخدم العــدو إبليــس أجنــاد الشــر الروحيــة وكذلك بعــض البشــر الذين 

جندهــم ليجربنــا علــى املســتويات الثــالث: الروحــي – النفســي – اجلســدي



٢٤

مالحظات
# لذلك وجب علينا أن ننتبه جيداً لهذه الوصية:

أ- أن ال نحب العالم: كما فعل دمياس إذ ترك بولس وأحب العالم الاضر.

)٢تي ٤: ١٠( »ألَنَّ دمِيَاَس قَدْ تَرَكَِني ِإذْ أََحبَّ الَْعاَلَم اْلَاِضرَ«. 

ب- وأن ال نخــرج مــن العالــم كمــا صلــى املســيح ألجلنــا، بــل أن نكون فيه رســالً.

ــَن  ــْم ِم ــْل أَْن َتَْفَظُه ــِم، بَ ــَن الَْعاَل ــْم ِم ــأَُل أَْن تَأُْخذَُه ــُت أَْس ــو ١7: ١٥ »َلْس ي

ــرير(. ــم والش ــن العال ــة ب ــرِّيِر« )العالق الشِّ

ــُح؟  ــاذَا مُيَلَّ ــُح، َفِبَم ــَد امْلِلْ ــنْ ِإْن َفَس ــُح األَرِْض. وََلِك ــْم ِملْ ــت ٥: ١٣، ١٦ »أَنُْت م

ــئْ  ــاِس. َفلُْيِض ــَن النَّ ــَداَس ِم ــاً وَيُ ــرََح َخارِج َّ ألَْن يُْط ــيٍْء ِإال ــُد لَِش ــُح بَْع الَ يَْصُل

ــُم  ــُدوا أَبَاكُ ــُم اْلََســَنَة ومَُيَجِّ ــْم َهكَــذَا قُــدَّاَم النَّــاِس لِكَــيْ يَــرَوْا أَْعَماَلكُ نُورُكُ

ــَماوَاِت«.  ــي السَّ ــِذي فِ الَّ

فهو قد أرسلنا إلى العالم لنكون ملحاً ونوراً لهذا العالم

ج- أن نكون حكماء كاليات وبسطاء كالمام.

     ألنه أرسلنا كحمالن وسط ذئاب 

ــاَء  ــوا ُحكََم ــاٍب، َفكُونُ ــِط ذَِئ ــي وََس ــٍم فِ ــُلكُْم كََغَن ــا أُرِْس َ ــا أَن مــت ١٠: ١٦ »َه

ــاِم«. ــَطاَء كَاْلََم ــاِت وَبَُس كَاْلَيَّ

ــة  ــل هــم موضــوع محب ــل، ب ــا مــن قب ــا كمــا ذكرن فالبشــر ليســوا أعداءن

اهلل ومــن أجلهــم مــات املســيح حتــى أولئــك الذيــن فيهــم إلــه هــذا الدهــر 

ويســتخدمهم ضــد أبنــاء امللكــوت.

لكن علينا أن نكون حكماء  في التعامل مع العالم الاضر:

ــِر،  ــدَّاَم اخْلََنازِي ــْم قُ ــوا دُرَرَكُ ــِكالَِب، واَلَ تَْطرَُح ــدَْس لِلْ ــوا الُْق ــت 7: ٦ »الَ تُْعُط م

ــْم«.  ِّقَكُ ــَت َفُتَمز ــا وَتَلَْتِف ــَها بِأَرُْجِلَه ــال تَُدوَس لَِئ

ملحق هام ف احلديث عن العالم

ــان  ــاك عبارت ــدو هن ــتراتيجي للع ــالح اس ــم كس ــن العال ــث ع ــي الدي ف

اســتخدمهما الكتــاب املقــدس فــي غايــة األهميــة لتوضيــح املعنــى وربــط 

ــض. ــا ببع ــق بعضه القائ
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مالحظات
ب- محبة املال                  أ- الطمع     

   الذي هو عبادة األوثان                   التي هي أصل لكل الشرور           

                                      ) محبة وعبادة األشياء (

أ- الطمع:

َّــُه َمَتــى كَاَن ألََحــٍد  َمــِع، َفإِن ُظــوا ِمــَن الطَّ لــو ١٢: ١٥ »وَقـَـاَل َلُهــُم: انُْظــرُوا وََتَفَّ

كَثِيــرٌ َفَلْيَســْت َحَياتـُـُه ِمــنْ أَْمَوالِــهِ«.

ــُد  ــا بَْع ــي َم ــُلكُوا فِ ، أَْن الَ تَْس َّبِّ ــر ــي ال ــَهُد فِ ــذَا وَأَْش ــوُل َه أف ٤: ١7، ١٩»َفأَقُ

 ، كََمــا يَْســُلُك َســائِرُ األَُمِ أَيْضــاً بُِبْطــِل ذِْهِنِهــْم، اَلَِّذيــَن ِإذْ ُهــْم قـَـدْ َفَقــُدوا اْلِــسَّ

ــِع«. َم ــي الطَّ ــوا كُلَّ جَنَاَســٍة فِ ــارَِة لَِيْعَمُل ــَلُموا نُُفوَســُهْم لِلدََّع أَْس

ِّنـَـا وَكُلُّ جَنَاَســٍة أَوْ َطَمٍع َفالَ يَُســمَّ بَْيَنكُْم كََما يَِليقُ بِِقدِّيِســنَ« ــا الز أف ٥: ٣ »وَأَمَّ

ــدٌ  ــَو َعابِ ــِذي ُه ــاٍع، الَّ ــٍس أَوْ َطمَّ ــذَا أَنَّ كُلَّ زَاٍن أَوْ جَنِ ــوَن َه ــْم تَْعَلُم َّكُ أف ٥: ٥ »َفإِن

ــيِح وَاهلِل«. ــوِت امْلَِس ــي َمَلكُ ــرَاٌث فِ ــُه ِمي ــَس َل ــاِن َلْي لأِلَوْثَ

يبــدو ألول وهلــة أنــه ال توجــد عالقــة بــن الطمــع وعبــادة األوثــان، لكــن عبــادة 

األوثــان هــي:

• عبادة اآللهة صنعة أيدي الناس

• أي مصنوعات مادية

أي هي عبادة األشياء

وهــذه هــي نفســها محبــة العالــم ومحبــة األشــياء التــي فــي العالــم. كمــا 

ََّقــوْا وََعَبــُدوا  يقــول بولــس فــي رو ١: ٢٥ »الَِّذيــَن اْســَتبَْدُلوا َحــقَّ اهلِل بِالْكـَـِذِب، وَات

اْلَُْلــوَق دُوَن اخْلَالـِـِق، الَّــِذي ُهــَو ُمَبــارٌَك ِإَلــى األَبـَـِد. آِمــنَ«.



٢٦

مالحظات
ب- محبة املال

ــا الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن يَكُونـُـوا أَغِْنَيــاَء َفَيْســُقُطوَن فِــي َتِْربـَـٍة  )١تــي ٦: ٩، ١٠( »وَأَمَّ

ــالَِك،  ــبِ وَالَْه ــي الَْعَط ــاَس فِ ــرُِّق النَّ ٍَّة تَُغ ــر ــٍة وَُمِض ــرٍَة غَِبيَّ ــَهَواٍت كَثِي ــخٍّ وََش وََف

ــوا َعــِن اإلمِيـَـاِن،  ــرُورِ، الَّــِذي ِإذِ ابَْتَغــاُه قَــوٌْم َضلُّ ألَنَّ َمَحبَّــَة امْلـَـاِل أَْصــٌل لِــكُلِّ الشُّ

ــرٍَة«. ــاٍع كَثِي ــوا أَنُْفَســُهْم بِأَوَْج وََطَعُن

ــا أَْن يُبِْغَض الَْواِحــَد وَيُِحبَّ  َّــُه ِإمَّ )مــت ٦: ٢٤( »الَ يَْقــِدرُ أََحــدٌ أَْن يَْخــِدَم َســيَِّديِْن، ألَن

َ وَامْلَاَل«. اآلَخــرَ، أَوْ يـُـالَزَِم الَْواِحــَد وَيَْحَتِقــرَ اآلَخــرَ. الَ تَْقــِدرُوَن أَْن تَْخِدُمــوا اهللَّ

وهنــا نــرى الوحــي يضــع محبــة املــال أصــل لــكل الشــرور، أو اإللــه اآلخــر الــذي 

ــياء  ــة األش ــي محب ــال تعن ــة امل ــر اهلل، ألن محب ــده غي ــان أن يعب ــن لإلنس ميك

التــي فــي العالــم، أي محبــة العالــم التــي هــي عــداوة هلل ألن محبــة اهلل تــب 

البشــر وتضــع نفســها عنهــم وتســتخدم األشــياء إلســعادهم.

ــتخدام  ــياء واس ــة األش ــي محب ــاً، فه ــس تام ــي العك ــال فه ــة امل ــا محب أم

البشــر جللــب االشــياء فيكــون اللــوق املــادي أهــم مــن اخلالــق األصيــل هــذا 

تامــاً مبــدأ الشــهوة واألنانيــة الرغبــة فــي الصــول علــى األشــياء بــدل مــن 

الرغبــة فــي عطــاء الــذات.

   واألسلوب اآلخر هو

                                 الترهيب

الضغط علينا باخلوف 

يســتخدم العــدو الترغيــب للســقوط في اخلطيــة )اإلغــراء بالشــهوة والكبرياء(

كذلــك فهــو يســتخدم أيضــاً الترهيــب.. ســالح اخلــوف.. أي الضغط مــن اخلارج:

- من الظروف واألحداث من خالل التجارب املادية

- مــن اآلخريــن علــى األقــل بالتهديــد بالرفــض مــن اجلماعــة أو اجملتمــع )الطرد من 

اجملتمع(

- من السلطة واألسرة باالضطهاد والتعذيب.

# عودة إلى جنة عدن    و    البرية لدراسة منطق التجربة.
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مالحظات
)١( في جنة عدن: )تك ٣: ١-٧(  

نرى بصورة واضحة كيف يجربنا اجملرب لكي ال جنهل أفكاره

تك ٣: ١ »أََحّقاً قَاَل اهلُل الَ تَأْكاُلَ ِمنْ كُلِّ َشَجِر اجْلَنَِّة؟« 

التساؤل.. املبالغة.. التشكيك.. الكذب   

o جلذب أطراف الديث

o إلثارة الشك في صدق محبة اهلل وصالحله من نحونا

o لنسمع له وكأنه يحبنا أكثر من اهلل

o لنسمع لدوافعنا اخلاطئة:  أنانية )الشهوة( – كبرياء )استقالل.. تعاٍل(

o مبالغــة العدو جعل اإلنســان يبالغ في الوصية اإللهية )ال تســاه( )راجع ٢: ١7(

٣: ٤ » َفَقاَلِت اْلَيَُّة لِلَْمرْأَِة: َلنْ َتُوتَا!«

َّــُه يـَـوَْم تـَـأْكاُلَِن ِمنـْـُه تَنَْفتِــُح أَْعُيُنكَُمــا وَتَكُونـَـاِن كَاهلِل  ٣: ٥ »بـَـِل اهلُل َعالـِـٌم أَن

.»َّ ــر َعارَِفــْنِ اخْلَْيــرَ وَالشَّ

o مرة أخرى نرى أن الكذب ميتزج الق لنصدقه.

يــو ٨: ٤٤ »أَنُْتــْم ِمــنْ أٍَب ُهــَو ِإبِْليــُس، وََشــَهَواِت أَبِيكـُـْم تُِريــُدوَن أَْن تَْعَمُلــوا. ذَاَك 

ــهِ َحــقٌّ.  ــَس فِي َّــُه َلْي َــقِّ ألَن ــي اْل ــْت فِ ــْم يَثُْب ــدِْء، وََل ــَن الَْب ــاِس ِم ــاالً لِلنَّ كَاَن قَتَّ

َّــُه كَــذَّاٌب وَأَبـُـو الْكَــذَّاِب«. َّــا َلــُه ألَن ـَـا يََتكَلَّــُم مِم َمَتــى تَكَلَّــَم بِالْكَــِذِب َفإِنَّ

- فإنهــم لــن ميوتــا جســدياً فــي الــال لكنهما ســينفصالن عــن اهلل روحيــاً، وهذا 

هو املوت األخطر، ثم املوت اجلسدي الحقاً.

- ســنكون كاهلل في معرفة الشــر لكن بصورة أخرى تامِاً.. ســنكون عبيداً للشــر.



٢٨

مالحظات
موضع الكذب هنا أمران:

أ- إن اهلل ال يريــد لنــا اخليــر املطلق )صالح ومحبة اهلل( أي الســقوط في عدم اإلميان.

وذلك لكي ال نثق في اهلل وتتحول عيوننا من على اهلل إلى أنفسنا.

من السير وراءه بثقة ويقن إلى السير وراء أنفسنا ومشيئة الذات.

ب- تكونان كاهلل عارفن اخلير والشر

إثارة دوافع الكبرياء – االستقالل عنه ألننا سنصير مثله

أن أرفع كرسيي ألكون مثله فال أحتاج لوصاياه وإرشاده

وفي الال رأت املرأة أن الشجرة شهية للنظر.

وهذا ما يزال إبليس يفعله معنا:

- التشــكيك في محبة اهلل وقدرته لتتحول عيوننا من شــخص اهلل إلى أنفســنا، 

فهــو يضربنــا بتجــارب ماديــة جســدية ثــم يتهــم اهلل فيهــا لكــي نشــك فــي 

محبتــه وصالحــه مثــل قصــة أيــوب.

- وهــو يثيــر فينــا دوافع الشــهوة والكبريــاء لنفعل ألنفســنا ما نريــد متكلن على 

قدراتنــا الشــخصية فنــرى اليــاة مــن خــالل هــذا املنظــار املعــوج الــذي يقودنــا 

ــدة  ــة الفاس ــة والطبيع ــد اخلطي ــة جلس ــن اهلل والعبودي ــتقالل ع ــى االس إل

للخضــوع لقيــم ومبــادئ هــذا العالــم الشــرير.

)٢( في البرية:

)مت ٤: ١-١١( ؛ )لو ٤: ١-١٣(

ً .. جاع أخيرا

ِ َفُقــْل أَْن تَِصيــرَ  مــت ٤: ٣ » َفَتَقــدََّم ِإَلْيــهِ اجمْلـَُـرُِّب وَقـَـاَل َلــُه: »ِإْن كُنـْـَت ابـْـَن اهللَّ

َهــِذِه اْلَِجــارَةُ ُخبـْـزاً«.    

ــاِح  ــى َجَن ــُه َعَل ــِة وَأَوْقََف ــِة امْلَُقدََّس ــى امْلَِديَن ــُس ِإَل ــذَُه ِإبِْلي ــمَّ أََخ ــت ٤: ٥ »ثُ م

َّــُه  ــَفُل ألَن ــى أَْس ــرَْح نَْفَســَك ِإَل ِ َفاْط ْــَن اهللَّ ــَت اب ــُه: »ِإْن كُنْ ــاَل َل ــكَِل، وَقَ الَْهْي

ــيْ الَ  ــَك، لِكَ ــْم يَْحِمُلونَ ــى أيَادِيِه ــَك َفَعَل ــُه بِ ــي َمالَئِكََت ــُه يُوِص َّ ــوٌب: أَن َمكُْت

ــَك«. ــٍر رِْجَل ــِدَم بَِحَج تَْص
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مالحظات
مــت ٤: ٨، ٩ »ثـُـمَّ أََخــذَُه أَيْضــاً ِإبِْليــُس ِإَلــى َجَبــٍل َعــاٍل ِجــّداً وَأَرَاُه َجِميــَع مَمَالـِـِك 

الَْعاَلــِم وََمْجَدَهــا، وَقـَـاَل َلــُه: »أُْعطِيَك َهــِذِه َجِميَعَهــا ِإْن َخرَرَْت وََســَجدَْت لِي«.

• نرى في التجربة األولى والثانية

- التشكيك في هويته »إن كنت ابن اهلل«

- برهن على بنوتك هلل – أثبت نفسك – سدد احتياجك بقدرتك 

- التشكيك في عناية اهلل بك

- اجعله يثبت عنايته بك كما هو مكتوب.

• في التجربة الثالثة:

- استخدام مجد العالم وبريقه )شهوة العالم( showroom ليسجد له.

هنا نرى مرة أخرى الفلسفة واالستراتيجية:

- بــأن يلفــت نظــري إلــى نفســي، يحول عينــيَّ عن اهلل، بالتشــكيك في نفســي

وفيه.

- إثــارة شــهوة األشــياء وامتالكهــا واالســتمتاع بالعالــم لكــي أرفــض اخلضــوع 

والوالء هلل وعطاء الذات له.

ــى  ــرة عل ــرة للنص ــة كبي ــم قيم ــذات والعال ــن ال ــوت ع ــي للم ــا يعط ــذا م وه

التجربــة، وكذلــك تــرس اإلميــان الــذي بــه نطفــئ جميــع ســهام الشــرير امللتهبة 

التــي تشــككنا فــي محبــة اهلل وصالحــه وتــول نظرنــا إلــى أنفســنا.

لكن اإلميان يثبت عيوننا عليه لنسير حتى فوق املياه الهائجة من حولنا.
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)ج( طرق العدو واملداخل التي يأتينا من خاللها:

)١( يحــاول العــدو دائمــاً أن يجتــذب أطــراف الديــث معنا حتــى يلقي بأفــكاره في 

عقولنــا ويطــرح علينــا آراءه واقتراحاتــه والتــي يخلــط فيهــا الــق والكــذب 

ويبــث ســموم الشــك فــي قلوبنــا. وهــذا مــا نــراه فــي جنــة عــدن تــك ٣

)٢( يأتــي إلينــا وقــت االحتياج ليقتــرح علينا طرقه في ســد العوز ويكــون االحتياج 

ــراه فــي  ــذي يســتخدمه بقبــول عــروض، وهــذا مــا ت نوعــاً مــن الضغــط ال

ــراً جــاءه إبليــس مــت ٤: ٢، ٣ ــة فلمــا جــاع يســوع أخي البداي

)٣( يأتــي إلينــا مــن خالل نقطة الضعف التــي فينا أو عندنا ليســهل عليه الدخول

ــل الشــعور بالنقــص  ــده. مث ــه وإســقاطنا فــي مكاي ــا واالســتماع إلي  إلين

لنغيــر ونحســد ونحقــد.. ومثــل الشــهوة اجلنســية للســقوط في النجاســة 

والزنــا.. ومثــل اجلــوع العاطفــي للســقوط فــي الهــوى والشــهوة الرديــة.

)٤( يأتــي إلينــا أحيانــاً مــن حيــث ال نتوقع مــن نقطة القــوة التي عندنــا وذلك ألننا 

أحيانــاً كثيــرة ننتبــه إلــى ضعفنــا ونعتمــد علــى نعمــة اهلل لكــي تســندنا 

ونتــرك منطقــة القــوة بــال حراســة معتمديــن عليأنفســنا، فتكــون الكبريــاء 

املدخــل القيقــي لــه إلينــا.

ُقوِط تََشاُمُخ الرُّوِح« أمثال ١٦: ١٨ »قَبَْل الْكَْسِر الِْكبِْريَاُء، وَقَبَْل السُّ

)٥( فــي أوقــات التعــب واإلجهــاد الشــديد حيــث تضعف املقاومــة وال نعــود قادرين 

علــى الســهر الروحــي واليقظــة ويســهل علينــا االستســالم لألفــكار 

والدوافــع الســلبية مثــل رثــاء الــذات وقبــول األعــذار الواهيــة.. أو االستســالم 

ــمعه. ــراه أو نس ــي أن ن ــا ال ينبغ ــماع م ــاهدة وس ملش

مر ٦: ٣١ »تََعاَلوْا أَنُْتْم ُمنَْفِردِيَن ِإَلى َموِْضٍع َخالٍَء وَاْسَتِريُحوا قَِليالً«

)٦( عندمــا ينفــرد بنــا بعيد عن اجلســد )الكنيســة( وقتها يســهل أن نســقط في 

يديــه ألنــه ال يوجــد مــن ينبهنــا أو يشــد إزرنــا أو يصلــي مــن أجلنــا فنصبــح 

ــن أو  ــى اهلل واآلخري ــكاية عل ــتقبال الش ــا واس ــهل خداعن ــاء، فيس ــال غط ب

ــاالت. ــام أو خي ــاع وراء أوه االندف

مثال: قصة

٢كــو ٢: ٦-٨ »ِمثـْـُل َهــذَا يَكِْفيــهِ َهــذَا الِْقَصــاُص الَّــِذي ِمــَن األَكْثَِريــَن، َحتَّــى 

ــذَا  ــُل َه ــَع ِمثْ َّ يُبَْتَل ــال ــُه، لَِئ ــِريِّ وَتَُعزُّونَ َ ــاِمُحونَُه بِاْل ــِس - تَُس ــوا - بِالَْعكْ تَكُونُ

ــَة«. ــُه احمْلََبَّ ــوا َل ــُب أَْن ُتَكُِّن ــَك أَْطُل ــِرِط. لِذَلِ ــَن اْلـُـزِْن امْلُْف ِم
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)7( كذلــك وقــت االســترخاء بعيداً عن دعــوة اهلل لياتنــا. وهذه مشــكلة كثيراً ما 

تــدث عندمــا نأخــذ إجــازة للراحــة ليســت منــه ومعــه.. فاملســيح نفســه 

دعــا التالميــذ   »تََعاَلــوْا أَنُْتــْم ُمنَْفِردِيــَن ِإَلــى َموِْضــٍع َخــالٍَء وَاْســَتِريُحوا قَِليــالً« 

)مــر ٦: ٣١( لكنهــا دعــوة منــه ومعــه.

مثــال: واملثــال هنــا داود عندمــا لــم يذهــب للمعركــة وصعــد إلــى الســطح 

ورأى واشــتهى وزنــى ثــم.. ٢صــم ١١: ١-٤.

)٨( عندما نسقط في اخلطية  

يديننــا بشــدة )يشــكونا ألنفســنا( ليفصلنــا عــن رحمــة اهلل ونعمــة 

ــذي  ــروح القــدس ال ــه ال الغفــران وفــي هــذا يســتخدم اخلــداع، فيبــدو وكأن

ــا 7: 7-٩( ــة )ميخ ــت والدينون ــن التبكي ــرق ب ــم الف ــا أعظ ــن م ــا. لك يبكتن

)٢كو ١١: ١٤( ».. يَُغيِّرُ َشكَْلُه ِإَلى ِشبْهِ َمالَِك نُورٍ!«

راجع اجلدول اآلتي:

)٩( يستخدم فكرة املقارنة مع اآلخرين:

ــس  ــر النف ــعر بصغ ــا لنش ــا إم ــر تدفعن ــن البش ــرة ب ــرة منتش ــي فك وه

ــذا  ــن. وهك ــار اآلخري ــي واحتق ــد، أو بالتعال ــرة والس ــرة امل ــي بالغي وبالتال

ــة. ــل الكنيس ــي داخ ــى ف ــزب حت ــقاق والتح ــدوث الش ــهل ح يس

ــالَ  ــْم، َف ــي قُُلوبِكُ ــزٌُّب فِ َ َّةٌ وََت ــر ــرَةٌ ُم ــْم غَْي ــنْ ِإْن كَاَن َلكُ ــع ٣: ١٤-١٦ »وََلِك ي

ــْل  ــوُْق، بَ ــنْ َف ــًة ِم ــُة نَازَِل ــِذِه اْلِكَْم َــقِّ. َلْيَســْت َه ــى اْل ــوا َعَل تَْفَتِخــرُوا وَتَكِْذبُ

ــاَك  ــزُُّب ُهَن ــرَةُ وَالتََّح ــُث الَْغْي ــُه َحْي َّ ــْيَطانِيٌَّة. ألَن ــانِيٌَّة َش ــٌة نَْفَس ــَي أَرِْضيَّ ِه

التَّْشــِويُش وَكُلُّ أَْمــٍر رَدِيٍء«. 



 



٣٣
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 )أف ٦: ١٠-٢٠(

َّبِّ وَفِي ِشدَِّة قُوَّتِهِ. »أَِخيراً يَا ِإْخَوتِي تََقوُّوا فِي الر

 الَْبُسوا ِسالََح اهلِل الْكَاِمَل لِكَيْ تَْقِدرُوا أَْن تَثُْبُتوا ِضدَّ َمكَايِِد ِإبِْليَس.

 َفإِنَّ ُمَصارََعَتَنا َلْيَسْت َمَع دٍَم وََلٍْم،

الَطِِن، َمَع واُلَِة الَْعاَلِم، َعَلى ُظلَْمِة َهذَا الدَّْهِر،  بَْل َمَع الرَُّؤَساِء، َمَع السَّ

َّاِت. َماِوي رِّ الرُّوِحيَِّة فِي السَّ  َمَع أَْجَنادِ الشَّ

ــي  ــوا فِ ــِدرُوا أَْن تَُقاِوُم ــيْ تَْق ــَل لِكَ ــالََح اهلِل الْكَاِم ــوا ِس ــَك اْحِمُل ــِل ذَلِ ــنْ أَْج  ِم

ــرِّيِر، ــوِْم الشِّ الَْي

ُموا كُلَّ َشيٍْء أَْن تَثُْبُتوا. وَبَْعَد أَْن تَُتمِّ

 ،ِّ  َفاثُْبُتوا مُمَنْطِِقنَ أَْحَقاَءكُْم بِاحْلَق

،ِّ واَلَبِِسنَ دِرَْع الِْبر

الَِم.  وََحاذِيَن أَرُْجَلكُْم بِاْستِْعَدادِ ِإْنِيِل السَّ

َحاِمِلــنَ َفــوَْق الْــكُلِّ تُــرَْس اإلمِيـَـاِن، الَّــِذي بـِـهِ تَْقــِدرُوَن أَْن تُْطِفُئــوا َجِميــَع ِســَهاِم 

ــرِّيِر امْلُلَْتِهَبــِة. الشِّ

 وَُخذُوا ُخوذَةَ اخْلاَلَِص، 

وََسْيَف الرُّوِح الَِّذي ُهَو كَِلَمُة اهلِل.

ُمَصلِّــنيَ بـِـكُلِّ َصــالٍَة وَطِلَْبــٍة كُلَّ وَقـْـٍت فـِـي الــرُّوِح، وََســاِهِريَن لَِهــذَا بَِعْيِنــهِ بـِـكُلِّ 

ــي كاَلٌَم  ــى لِ ــيْ يُْعَط ــي، لِكَ ــنَ، وأَلَْجِل ــِع الِْقدِّيِس ــِل َجِمي ــٍة، ألَْج ــٍة وَطِلَْب ُمواَظَب

ــي  َــا َســِفيرٌ فِ ــهِ أَن ــِل، الَّــِذي ألَْجِل ــَم ِجَهــاراً بِِســرِّ اإلجِْنِي ــاِح َفِمــي، ألُْعِل ــَد اْفتَِت ِعنْ

ــا يَِجــُب أَْن أَتَكَلَّــم«.  ــهِ كََم ــيْ أَُجاِهــرَ فِي َسالَِســَل، لِكَ

ِ َعَلــى  ــْل قَــادِرَةٌ بِــاهللَّ ًَّة، بَ ــا َلْيَســْت َجَســِدي ــِلَحُة ُمَحارَبَتَِن )٢كــو ١٠: ٤، ٥( »ِإذْ أَْس

َهــدِْم ُحُصــوٍن. َهادِِمــنَ ُظُنونــاً وَكُلَّ ُعلـْـٍو يَرْتَِفــُع ِضــدَّ َمْعِرَفــِة اهلِل، وَُمْسَتأِْســِريَن 

كُلَّ فِكـْـٍر ِإَلــى َطاَعــِة امْلَِســيِح«

)رؤ ١٢: ١١( »وَُهــْم غََلُبــوُه بـِـَدِم اْلََمــِل وَبِكَِلَمــِة َشــَهادَتِِهْم، وََلــْم يُِحبُّــوا َحَياتَُهــْم 

َحتَّــى امْلـَـوِْت«.
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نالحظ في هذه اآليات أمرين هامن:

)ب( البسوا سالح اهلل الكامل )أف ٦: ١٠( )أ( تقووا في الرب   

   وفي شدة قوته

)٢كو ١٠: ٤( أسلحة محاربتنا ليست جسدية     بل قادرة باهلل     

وهذا التمييز في غاية األهمية فنحن مدعوون أن:

أ- نكون أقوياء في الرب وبقوته هو.

ب- نلبس سالحه الكامل

حتــى نثبــت ضــد مكايــد العــدو وأن نتمــم كل شــيء )الدعــوة التــي دعينــا إليها(
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مالحظات )أ( أقوياء في الرب وبقوته هو

والدعوة هنا هي الوجود في الرب وأن نستقبل قوته هو لتحل علينا:

»اُثُْبُتــوا فـِـيَّ«  )يــو ١٥: ٤، ٥، stay in me( )7( مكث.. بقي.. ظل.. دام.. اســتقر..  أقام

)في ٣: ٩( »وَأُوَجَد فِيهِ«  

)٢كو ٤: 7( ِ الَ ِمنَّا«  »لَِيكُوَن َفْضُل الُْقوَِّة هلِلَّ

)٢كو ١٢: ٩(  »لِكَيْ َتِلَّ َعَليَّ قُوَّةُ امْلَِسيِح « 

)أف ١: ١٩(  »َعَظَمُة قُدْرَتِهِ الَْفائَِقُة نَْحَونَا« 

)حب ٣: ١٩(  يُِّد قُوَّتِي«    َّبُّ السَّ »اَلر

)مز ١٨: ١(  »أُِحبَُّك يَا رَبُّ يَا قُوَّتِي«   

َّبُّ َصْخرَتِي وَِحْصِني وَُمنِْقِذي، ِإَلِهي َصْخرَتِي بِهِ أَْحَتِمي«)مز ١٨: ٢( »الر

دِّيقُ وَيََتَمنَُّع« )أمثال ١٨: ١٠( َّبِّ بُرٌْج َحِصنٌ، يَرْكُُض ِإَلْيهِ الصِّ »اِْسُم الر

 علينــا أن نــدرك هنــا أهميــة هــدف هــذه القيقــة وخطورتهــا، فالقــوة والماية 
والنصرة هي في الرب، واملكان الوحيد اآلمن هو الرب »الصن والصخرة«.

 وهــذه دعــوة املســيح لنــا »اثبتــوا فــيَّ وأنــا فيكــم.. إن ثبتــم فــيَّ وثبــت كالمــي 
فيكم«

وهــذه الكلمــة )الثبوت( تعني دوام البقــاء، أي اإلقامة الدائمة في شــخص الرب.

)ورمبــا كان أفضــل مثل يعبــر عن هذه الكلمة هي اســتقرار اجلنن فــي رحم األم(

ــيح«  ــل املس ــا ب ــوع »ال أن ــي موض ــل ف ــر تفصي ــه بأكث ــا عن ــا تدثن ــذا م وه

وكيــف أســتطيع أن أوجــد فيــه كمــا يقــول بولــس الرســول عــن ضعفــه إنــه 

ــه لكــي تــل عليــه قــوة املســيح. ــاز يفتخــر ب امتي

 ومن هذا الوجود في الرب نستطيع أن نختبر السلطان على العدو.

ِ. قَاِوُموا ِإبِْليَس َفَيْهرَُب ِمنْكُْم«. يقول يعقوب )يع ٤: 7( »َفاْخَضُعوا هلِلَّ

فالعــدو لــن يهــرب منــا وليــس لنــا ســلطان عليــه إال فــي الــرب وفــي خضوعنا 

ــرب  ــه نســتطيع أن ننتهــره باســم ال ــرب خاضعــن ل هلل لكــن ونحــن فــي ال

فيهــرب مــن أمامنــا.



٣٦
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- )زك ٣: ٢( 

َّبُّ الَّــِذي اْخَتــارَ أُورَُشــِليَم. أََفَلْيــَس  َّبُّ يـَـا َشــْيَطاُن. لَِينَْتِهــرَْك الــر ».. لَِينَْتِهــرَْك الــر

َهــذَا ُشــْعَلًة ُمنَْتَشــَلًة ِمــَن النَّــارِ؟«.

 - )مت ٤: ١0، ١١( 

َّبِّ ِإَلِهَك تَْســُجُد  َّــُه َمكُْتوٌب: لِلــر »ِحيَنِئــٍذ قـَـاَل َلــُه يَُســوُع: »اذَْهْب يَا َشــْيَطاُن! ألَن

َّــاُه وَْحــَدُه تَْعُبــُد«. ثـُـمَّ تَرَكـَـُه ِإبِْليــُس، وَِإذَا َمالَئِكٌَة قَدْ َجــاَءْت َفَصــارَْت تَْخِدُمُه«.  وَِإي

- )لو ٩: ١ ، ١0: ١٩(

ــَياطِِن  »وَدََعــا تاَلَِميــذَُه االِثَْنــيْ َعَشــرَ وَأَْعَطاُهــْم قُوَّةً وَُســلَْطاناً َعَلــى َجِميِع الشَّ

وَِشــَفاِء أَْمــرَاٍض،  َهــا أَنـَـا أُْعطِيكـُـْم ُســلَْطاناً لَِتُدوُســوا اْلَيَّــاِت وَالَْعَقــارَِب وَكُلَّ 

قـُـوَِّة الَْعــُدوِّ، واَلَ يَُضرُّكـُـْم َشــيٌْء«.

# والرب قد وهب لنا كل ما نحتاجه للنصرة والغلبة: )شدة قوته( :

                دم املسيح )رؤ ١٢: ١١(

)١( قوة عمل املسيح من أجلنا     صليب املسيح )١كو ١: ١٨(

)٢( قوة الروح: أع ١: ٨ ، أف ٣: ١٦ ، رو ٨: ١٣ ، ٢تي ١: 7

)٣( قوة الكلمة: عب ٤: ١٢ ، ١يو ٢: ١٤ ، يو ١٥: 7

)٤( سلطان الكنيسة: أف ١: ٢٢، ٢٣

دعونا نتناولها واحدة فواحدة باختصار

 

• دم املسيح     )راجع دراسة الفداء في باب املسيح(

)رؤ ١٢: ١١( »وَُهــْم غََلُبــوُه بـِـَدِم اْلََمــِل وَبِكَِلَمــِة َشــَهادَتِِهْم، وََلــْم يُِحبُّــوا َحَياتَُهــْم 

َحتَّــى امْلـَـوِْت« 

ألن بالدم ننال غفران اخلطايا )أف ١: 7(

)عب ١٠: ١٩، ٢٢( وبالدم ننال تطهير ضمائرنا 

وحينما نحتمي بتواضع وتوبة في دم يسوع املسيح
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متكلن على نعمته الغنية لغفران خطايانا وتطهير قلوبنا

ال يكــون للعــدو ســلطان علينــا البتــة، وال يســتطيع أن يشــتكينا أمــام اهلل أو 

ــرار، ومغســولون بالــدم )رؤ 7: ١٤(. ــا ألننــا أب فــي ضمائرن

ــا  ــع ٤: ٦( أم ــط ٥: ٥، ٦ ، ي ــا أن املتواضعــن يعطيهــم نعمــة )١ب # فلنالحــظ هن

املستكبرون فيقاومهم اهلل.

)راجع دراسة »ال أنا بل املسيح«(  • صليب املسيح  

ــنيَ  ــُن اْلَُلَِّص ــا نَْح ــا ِعنَْدنَ ــٌة، وَأَمَّ ــنَ َجَهاَل ــَد الَْهالِِك ــبِ ِعنْ ِلي ــَة الصَّ ــإِنَّ كَِلَم »َف

ــو ١: ١٨(. ــوَّةُ اهللِ« )١ك ــَي قُ َفِه

)١( فــي الصليــب قــوة هائلــة لهزميــة جســد اخلطيــة واإلنســان العتيــق الفاســد 

بحسب شهوات الغرور.

)٢( وأيضــاً قــوة هائلــة لهزميــة العالــم الزائــف ومحبــة األشــياء. وهــذا مــا كتبــه 

بولس الرسول: 

ــِة،  ــَل َجَســُد اخْلَطِيَّ ــُه لُِيبَْط ــَب َمَع ــدْ ُصِل ــقَ قَ ــانََنا الَْعتِي ــذَا: أَنَّ ِإنَْس ـِـنَ َه »عامِل

ــِة« )رو ٦: ٦(. ــاً لِلَْخطِيَّ ــَتْعَبُد أَيْض ــودَ نُْس ــيْ الَ نَُع كَ

»َمَع امْلَِسيِح ُصِلبُْت، َفأَْحَيا الَ أَنَا بَِل امْلَِسيُح يَْحَيا فِيَّ« )غل ٢: ٢٠(

َهَواِت«  »وََلِكنَّ الَِّذيَن ُهْم لِلَْمِسيِح قَدْ َصَلُبوا اجْلََسَد َمَع األَْهَواِء وَالشَّ

)غل ٥: ٢٤(.

ــيِح،  ــا يَُســوَع امْلَِس َِّن َّ بَِصِليــبِ رَب ــي أَْن أَْفَتِخــرَ ِإال ــي، َفَحاَشــا لِ ــنْ ِجَهتِ ــا ِم »وَأَمَّ

ــِم« )غــل ٦: ١٤( . ــا لِلَْعاَل َ ــي وَأَن ــُم لِ ــَب الَْعاَل ــدْ ُصِل ــهِ قَ ــِذي بِ الَّ

ــم  ــة أو العال ــد اخلطي ــتخدم جس ــة أن يس ــدو فرص ــي للع ــذا ال نعط وهك

ــي  ــل ف ــه بالتفصي ــا عن ــا تدثن ــو م ــة، وه ــي اخلطي ــقطنا ف ــا أو يس ليحاربن

ــة(. ــة الهام ــذه الدراس ــع ه ــيح      )راج ــل املس ــا ب ــوع ال أن موض

)٣( كذلــك فــي الصليــب محــو للفرائــض التــي كانــت ضــداً وعبئــاً علينــا وتريد 

للعدو )إبليس( من سلطانه وهزمية له.

ــدْ  ــا، وَقَ ــّداً َلَن ــِذي كَاَن ِض ــِض، الَّ ــي الَْفرَائِ ــا فِ ــِذي َعَلْيَن ــكَّ الَّ ــا الصَّ »ِإذْ َمَح

ــالَطِنَ  َّدَ الرِّيَاَســاِت وَالسَّ ِليــبِ، ِإذْ َجــر َّــاُه بِالصَّ راً ِإي رََفَعــُه ِمــَن الَْوَســِط ُمَســمِّ

ــو ٢: ١٤، ١٥(.  ــهِ« )ك ــْم فِي ــراً بِِه ــاراً، َظافِ ــَهرَُهْم ِجَه أَْش
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الروح القدس      )راجع دراسة الروح القدس(  )٢(

أع ١: ٨ »َلِكنَّكُــْم َســَتَناُلوَن قـُـوَّةً َمَتــى َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعَلْيكُــْم، وَتَكُونـُـوَن 

ــاِمرَِة، وَِإَلى أَقَْصــى األَرِْض«.  َّــِة، وَالسَّ لِي ُشــُهوداً فـِـي أُورَُشــِليَم، وَفـِـي كُلِّ الَْيُهودِي

َّــُه ِإْن ِعْشــُتْم َحَســَب اجْلََســِد َفَســَتُموتُوَن. وََلِكــنْ ِإْن كُنُْتــْم بِالــرُّوِح  رو ٨: ١٣ »ألَن

مُتِيُتــوَن أَْعَماَل اجْلََســِد َفَســَتْحَيوَْن«.

ــهِ  ــوَِّة بِرُوِح ــُدوا بِالُْق َّ ــِدِه أَْن تََتأَي ــى َمْج ــبِ ِغَن ــْم بَِحَس ــيْ يُْعطَِيكُ أف ٣: ١٦ »لِكَ

ــِن« ــاِن الَْباطِ ــي اإلِنَْس فِ

٢تي ١: 7 »ألَنَّ اهلَل َلْم يُْعطَِنا رُوَح الَْفَشِل، بَْل ُروَح الُْقوَّةِ وَاحمْلََبَِّة وَالنُّْصِح«

وكمــا هــو واضــح فــي هــذه الشــواهد هنــاك قــوة خاصــة ممنوحــة لنــا بالــروح 

القــدس الســاكن فينــا )ســبق أن درســناها بالتفصيــل فــي بــاب الــروح القــدس(.

١- قوة للشهادة: وهي حرب روحية إيجابية لهدم الظنون.

ــرة  ــاً للنص ــة أيض ــرب روحي ــي ح ــة، وه ــي القداس ــروح ف ٢- قــوة للســلوك: بال

وإعالن حضوره في حياتنا.

٣- قوة حب: هلل ولآلخرين تدفعنا للقداسة والشهادة باإلجنيل.

٤- قــوة نصــح: وإرشــاد لكــي نحقق قصد اهلل فــي حياتنا ضــد كل مقاصد العدو.

قوة الكلمـة      )راجع دراسة الكلمة في فصل اخللوة الشخصية(  )٣(

اَلٌة، وَأَْمَضى ِمنْ كُلِّ َســْيٍف ذِي َحدَّيِْن، وََخارِقٌَة  عــب ٤: ١٢ »ألَنَّ كَِلَمَة اهلِل َحيٌَّة وََفعَّ

ــبِ وَنِيَّاتِــهِ«. ــكَارَ الَْقلْ ــزَةٌ أَْف ـَـاِخ، ومَُمَيِّ ــى َمْفــرَِق النَّْفــِس وَالــرُّوِح وَامْلََفاِصــِل وَاْلِ ِإَل

أف ٦: ١7 »، وََسْيَف الرُّوِح الَِّذي ُهَو كَِلَمُة اهلِل«

مز ١١٩: ١١ »َخبَّأُْت كاَلََمَك فِي قَلِْبي لِكَْيالَ أُْخطِئَ ِإَلْيَك«

مز ١١٩: ١٠٥ »ِسرَاٌج لِِرْجِلي كاَلَُمَك، وَنُورٌ لَِسِبيِلي«. 

يو ١٥: ٣ »أَنُْتُم اآلَن أَنِْقَياُء لَِسَببِ الْكالَِم الَِّذي كَلَّْمُتكُْم بِهِ«.
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• الكتاب املقدس هو عطية اهلل لنا والذي يحوي النبوة اإللهية عبرالعصور.

ـْـَواٍع وَُطــرٍُق كَثِيــرٍَة،  عــب ١: ١، ٢ »اهلَُل، بَْعــَد َمــا كَلَّــَم اآلبَــاَء بِاألَنِْبَيــاِء قَِدميــاً، بِأَن

ــاً لِــكُلِّ َشــيٍْء،  ــُه وَارِث ــهِ - الَّــِذي َجَعَل َّــاِم األَِخيــرَِة فِــي ابِْن ــي َهــِذِه األَي ــا فِ كَلََّمَن

الَّــِذي بـِـهِ أَيْضــاً َعِمــَل الَْعامَلـِـنَ«.

ــوَن َحَســناً ِإِن  ــي تَْفَعُل ــُت، الَّتِ ــَي أَثَْب َّــُة، وَِه ــا الْكَِلَمــُة النََّبِوي ٢بــط ١: ١٩ »وَِعنَْدنَ

ــى أَْن يَنَْفِجــرَ  ــٍم، ِإَل ــٍع ُمْظِل ــي َموِْض ــى ِســرَاٍج ُمِنيــٍر فِ ــا ِإَل ــْم ِإَلْيَهــا كََم انَْتَبْهُت

ــْم« ــي قُُلوبِكُ ــِح فِ بْ ــُب الصُّ ــَع كَوْكَ النََّهــارُ وَيَْطَل

• فــي الكلمــة املقدســة قــوة وســلطان مســتمدة من شــخص اهلل نفســه ألنها 

كلمته.

ْخرَ؟« ــُم الصَّ ، وَكَِمْطرَقٍَة ُتَطِّ َّبُّ إر ٢٣: ٢٩ »أََلْيَســْت َهكـَـذَا كَِلَمتـِـي كََنارٍ يَُقوُل الــر

إش ٥٥: ١١ » َهكـَـذَا تَكـُـوُن كَِلَمتـِـي الَّتـِـي تَْخــرُُج ِمــنْ َفِمــي. الَ تَرِْجــُع ِإَلــيَّ َفارِغًَة، 

بـَـْل تَْعَمــُل َمــا ُســِررُْت بـِـهِ، وَتَنَْجــُح فـِـي َمــا أَرَْســلُْتَها َلــُه«.

• في الكلمة املقدسة نور وإعالن )سراج منير( ضد ظلمة هذا الدهر.

ــرَاٌج  ــَك.. ِس ــئَ ِإَلْي ــالَ أُْخطِ ــي لِكَْي ــي قَلِْب ــَك فِ ــأُْت كاَلََم ــز ١١٩: ١١، ١٠٥ »َخبَّ م

ــِبيِلي«.  ــورٌ لَِس ُ ــَك، وَن ــي كاَلَُم لِِرْجِل

• الكلمــة هــي الســيف الــذي يســتخدمه الــروح القــدس لينفــذ بــه إلــى قلــب 

اإلنسان للتبكيت والتنقية، وللتعليم والتوبيخ، وللتشجيع واإلرشاد.

ــٌع لِلتَّْعِليــِم وَالتَّوْبِيــِخ،  ٢تــي ٣: ١٦ »كُلُّ الِْكَتــاِب ُهــَو ُموحــًى بـِـهِ ِمــَن اهلِل، وَنَافِ

لِلتَّْقــِومِي وَالتَّأْدِيــبِ الَّــِذي فِــي الِْبــرِّ«

#  والعدو يضللنا عندما ال نعرف الكتب )الكتاب املقدس(

 »ِ مت ٢٢: ٢٩ »َفأََجاَب يَُسوُع: تَِضلُّوَن ِإذْ الَ تَْعِرُفوَن الْكُُتَب واَلَ قُوَّةَ اهللَّ

َّــَك أَنـْـَت رََفْضــَت امْلَْعِرَفــَة  هوشــع ٤: ٦ »قـَـدْ َهَلــَك َشــْعِبي ِمــنْ َعــَدِم امْلَْعِرَفــِة. ألَن

ــا  َ ــى أَن ــَك أَنَْس ــِريَعَة ِإَلِه ــيَت َش َّــَك نَِس ــي. وأَلَن ــَن لِ ــى الَ تَكَْه ــا َحتَّ َ ــَك أَن أَرُْفُض

أَيْضــاً بَِنيــَك«.

وســنرى كيــف نســتخدم هــذه العطيــة اإللهيــة للنصــرة علــى العــدو فــي 

ــة. ــث عــن األســلحة الروحي الدي
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مالحظات
)٤( سلطان الكنيسة )اجلسد(    )راجع دراسة مفهوم الكنيسة( 

ــوَْق كُلِّ  ــاً َف ــَل رَأْس ــاُه َجَع َّ ــهِ، وَِإي ـْـَت قََدَمْي ــيٍْء َت ــَع كُلَّ َش أف ١: ٢٢، ٢٣ »وَأَْخَض

.» ــكُلِّ ــي الْ ــكُلَّ فِ ـْـألُ الْ ــِذي مَي ــْلُء الَّ ــَي َجَســُدُه، ِم ــي ِه َشــيٍْء لِلْكَِنيَســِة، الَّتِ

ــداً،  ــوا وَاِح ــي لَِيكُونُ ــِذي أَْعَطْيَتِن ـْـَد الَّ ــُم اجمْلَ ــدْ أَْعَطْيُتُه ــا قَ َ ــو ١7: ٢٢، ٢٣ »وَأَن ي

ــٍد،  ــى وَاِح ــنَ ِإَل ِل ــوا ُمكَمَّ ــيَّ لَِيكُونُ ْــَت فِ ــْم وَأَن ــا فِيِه َ ــدٌ. أَن ــُن وَاِح ــا نَْح ََّن ــا أَن كََم

ــي«. ــا أَْحَببَْتِن ــْم كََم ــلَْتِني، وَأَْحَببَْتُه ــَك أَرَْس َّ ــُم أَن ــَم الَْعاَل وَلَِيْعَل

# وكمــا نــرى هنا فالســيد املســيح الذي الــكل خاضع له هــو ذاته رأس الكنيســة 

وهي جسده مملوءة من ملئه.

# في وحدتها بعضها ببعض ووحدتها بالرأس كمالها.

# وفــي وحدتهــا برهــان ودليــل رســالتها أن املســيح جــاء إلــى العالــم ومــات وقام.

الكنيسة هي عطية املسيح لنا:

- للنمو والبناء والنضوج إلى ذلك هو الرأس )١تس ٤: ١٢،١٣(، )أف٤: ١٢، ١٣( 

- للحماية والتشجيع )يو ٥: ١٥-١7(

- للشهادة واخلدمة )يو ١7: ٢١، ٢٣(

ــدو  ــى الع ــرة عل ــة والنص ــرب الروحي ــور بال ــذه األم ــة ه ــاً عالق ــح تام وواض

ــه. ــاه من ــزاع ضحاي ــه وانت ــى مملكت ــوم عل ــده أو للهج ــد مكاي ــات ض للثب

ــة(  ــيح )الكنيس ــد املس ــا بجس ــة اتدان ــدرك أهمي ــي ون ــا أن نع ــك علين لذل

ــا. ــراد بن ــي االنف ــدو ه ــرق الع ــن ط ــدة م ــل أن واح ــن قب ــا م ــا ذكرن ــة أنن خاص

ــي  يها الدفاع ــقَّ ــة بش ــرة والغلب ــا وللنص ــة لن ــات اإللهي ــي املعطي ــذه ه # ه

والهجومي.

ــا  ــل علين ــه، ب ــدة قوت ــرب وش ــي ال ــوى ف ــط أن نتق ــس فق ــا لي ــه يطالبن لكن

ــل. ــالحه الكام ــس س ــاً أن نلب أيض

# وهذا ما ينتظره هو منا

وهو ما سنتحدث عنه في القسم التالي:
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مالحظات )ب( البسوا سالح اهلل الكامل

مالحظات هامة:

• علينــا أن نتذكــر جيداً أنها أســلحة روحية، وأنها ســالح اهلل وليســت أســلحتنا 

الشخصية.

• وإنهــا قــادرة بــاهلل علــى هدم حصــون وظنــون وكل علــو يرتفع ضــد معرفة اهلل، 

فهــي ال تعمــل مســتقلة عــن اهلل لكنهــا بــه قــادرة على تقيــق الغــرض منها.

• بعضها أسلحة دفاعية مثل ترس اإلميان

  وبعضها أسلحة هجومية مثل إجنيل السالم

وبعضهــا للدفــاع والهجــوم مثــل ســيف الــروح، فالســيف يســتخدم للدفــاع 

والهجوم.

ــف  ــالح وكي ــو الس ــا ه ــرح م ــدة لنش ــدة فواح ــا واح ــا نتناوله واآلن دعون

نســتخدمه فــي احلــرب الروحيــة.

)١( منطقة احلق   

ِّ،« )أف ٦: ١٤( »مُمَنْطِِقنَ أَْحَقاَءكُْم بِاحْلَق

َّكـُـْم ِإْن ثََبتُّــْم فِــي  يــو ٨: ٣١، ٣٢، ٣٦ »َفَقــاَل يَُســوُع لِلَْيُهــودِ الَِّذيــَن آَمُنــوا بـِـهِ: ِإن

ــإِْن  ــْم.. َف َــقُّ يَُحرِّرُكُ َــقَّ وَاْل ــوَن اْل ــِذي، وَتَْعِرُف ــوَن تالَِمي ــِة تَكُونُ ــي َفِباْلَِقيَق كالَِم

ــرَاراً« ــوَن أَْح ــِة تَكُونُ ـْـُن َفِباْلَِقيَق ــْم االِب َّرَكُ َحر

ِــي  ــاةُ. َلْيــَس أََحــدٌ يَأْت ِريــقُ وَاحْلـَـقُّ وَاْلََي َــا ُهــَو الطَّ ــُه يَُســوُع: أَن يــو ١٤: ٦ »قَــاَل َل

َّ بِــي«. ــى اآلِب ِإال ِإَل

١يــو ٥: ٢٠ »وَنَْعَلــُم أَنَّ ابـْـَن اهلِل قـَـدْ َجــاَء وَأَْعَطانـَـا بَِصيــرَةً لَِنْعــِرَف اْلـَـقَّ. وَنَْحــُن 

َّــُة«. فـِـي احْلـَـقِّ فـِـي ابِْنــهِ يَُســوَع امْلَِســيِح. َهــذَا ُهــَو اإلَِلــُه احْلـَـقُّ وَاْلََيــاةُ األَبَِدي
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جنــد فــي هــذه اآليــات ترادفــاً وتيــزاً، وعلينــا أن نفهــم املقصــود جيــداً ألنــه فــي 

غايــة األهميــة:

لكن املسيح أعظم وأوسع من الق. نعم   ١- هل الق هو املسيح  

فاملســيح هــو الــق املطلــق، هــو املعلــم واملنهــاج فيــه لنــا كل كنــوز الكمة 

واملعرفــة، وهــو الــذي أعطانــا بصيــرة لنعــرف الق.

٢- فهــل معرفــة الــق هــي اختبار اليــاة اجلديــدة في املســيح أي معرفة املســيح 

مخلصاً شخصياً ؟

اإلجابة:   ال    مع أن هذا االختبار جزء من معرفة الق.

إذاً ما هو الق = هو القيقة

معرفــة الــق = معرفــة القيقــة )عكــس تامــاً الضــالل والظلمــة واخلــداع 

والكــذب التــي هــي مــن العــدو( 

وهذه املعرفة تأتينا في شخص يسوع املسيح 

وإن لم أعرف بعد كما ُعرفت                 )١كو ١٣: ١٢( 

لكني أريد أن أنو في معرفته                 )٢بط ٣: ١٨(

 كما يقول بولس الرسول »ألعرفه«        )فيلبي ٣ : ١٠(

• كما أن معرفة الق ليست مجرد املعرفة الذهنية بل هي :

     الفهم + اإلدراك                     التأثير والتغيير 

 واإلدراك يأتي بعمل الروح القدس فينا : 

روح الكمة واإلعالن في معرفة اهلل )أف ١: ١7(

ُســوَن فِــي احمْلََبَّــِة، َحتَّــى تَْســَتطِيُعوا  ُلــوَن وَُمَتأَسِّ )أف ٣: ١٨، ١٩( »وَأَنُْتــْم ُمَتأَصِّ

ــوُل وَالُْعْمــقُ وَالُْعلـْـُو،  أَْن تُدْرِكـُـوا َمــَع َجِميــِع الِْقدِّيِســنَ َمــا ُهــَو الَْعــرُْض وَالطُّ

وَتَْعِرُفــوا َمَحبَّــَة امْلَِســيحِ الَْفائَِقــَة امْلَْعِرَفــِة، لِكـَـيْ َتَْتِلُئــوا ِإَلــى كُلِّ ِمــْلِء اهلِل«.
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• كما أن معرفة الق ليست أن أعرف عن الكتاب املقدس

فكثيرون من املؤمنن التبرين يعرفون عن الكتاب املقدس الكثير والكثير

لكنهم ال يعرفون الق.. احملتوى.. املعنى املتضمن في الكلمة املقدسة.

بــل إن العــدو يســتخدم مــرات آيــات كتابيــة لتشــويه بعــض القائــق الهامــة 

فــي ذهــن البعــض منــا كمــا فعــل مــع حــواء فــي جنــة عــدن.

والتطبيقات املعاصرة كثيرة جداً في هذا اجملال.

• نعم وتعرفون احلق األصيل كما هو في شخص ربنا يسوع املسيح 

والق يحررنا من الظالل واألكاذيب التي هي من العدو.

مثال: 

معرفة القيقة عن غفران املسيح لنا )راجع شفاء النفس باب الغفران(

كيف أنه غفران كامل فيه ميحو من الوجود آثامنا فال يعود يذكرها.

ــي  ــقط ف ــود فنس ــا نع ــى عندم ــل حت ــب والفش ــعور بالذن ــن الش ــا م يحررن

ــرى. ــرة أخ ــة م ــس اخلطي نف

وهــذا دور علــيَّ أن أقــوم بــه أن أمنطــق أحقــاء ذهنــي )١بــط  ١: ١٣( باملعرفــة 

ــة  ــي كل    حكم ــوم ف ــد ي ــاً بع ــة يوم ــذه املعرف ــي ه ــو ف ــة، وأن أمن احلقيقي

وفهــم روحــي )كــو ١: ١٩(.

هل أنت تلميذ للحق في مدرسة املسيح؟

فاحص للكتب.. مستنير بالروح

دانيــال ١٢: ٣ »وَالَْفاِهُمــوَن يَِضيُئــوَن كَِضَيــاِء اجْلََلــِد، وَالَِّذيــَن رَدُّوا كَثِيِريــَن ِإَلــى الِْبــرِّ 

كَالْكََواِكــبِ ِإَلــى أَبـَـِد الدُُّهــورِ«.



٤٤

مالحظات
)٢( درع البر

»البسن درع البر« )أف ٦: ١٤ب(

والبر هنا رمبا يعني أمرين:

أ- بر اهلل

والذي نناله باإلميان في شخص ربنا يسوع املسيح

َّــُه َجَعــَل الَّــِذي َلــْم يَْعــِرْف َخطِيَّــًة، َخطِيَّــًة ألَْجِلَنــا، لَِنِصيــرَ نَْحــُن  )٢كــو ٥: ٢١( »ألَن

َّ اهلِل فِيــهِ«. بـِـر

)فــي ٣: ٩( »وََلْيــَس لـِـي بـِـرِّي الَّــِذي ِمــَن النَّاُمــوِس، بـَـِل الَّــِذي بِإمِيـَـاِن امْلَِســيِح، الِْبــرُّ 

الَّــِذي ِمــَن اهلِل بِاإلمِيـَـاِن«. 

وهذا ما تدثت عنه قبالً في شخصية املسيح وعمله الكفاري 

وكذلــك فــي موضوع »ال أنا بل املســيح« وكيف بــه ال أحتاج أن أثبت بــري أو بنويتي 

هلل، لكنــي أكتســي ببــر املســيح أمــام عــرش النعمــة ألنــال رحمــة وأجــد نعمــة 

وعونــاً فــي حينــه، فــال يشــككني العــدو فــي غفــران خطايــاي وقبــول اهلل لــي.

ب- السلوك بالبر:

حز ١٨: ٥ »وَاإلِنَْساُن الَِّذي كَاَن بَارّاً وََفَعَل َحّقاً وََعداْلً«

ــا امْلَُنافُِقوَن  َّبِّ ُمْســَتِقيَمٌة وَاألَبـْـرَارَ يَْســُلكُوَن فِيَهــا، وَأَمَّ هــو ١٤: ٩ »َفــإِنَّ ُطــرَُق الــر

ــرُوَن فِيَها«. َفَيْعثُ

ِّي انَْتَظرْتَُك«. مز ٢٥: ٢١ »يَْحَفُظِني الْكََماُل )النزاهة( وَاالِْستَِقاَمُة، ألَن

َّ َموُْلودٌ ِمنُْه«. ٌّ ُهــَو، َفاْعَلُموا أَنَّ كُلَّ َمــنْ يَْصَنُع الِْبــر َّــُه بـَـار ١يــو ٢: ٢٩ » ِإْن َعِلْمُتــْم أَن

مــن هــذه اآليــات نفهــم أن الســلوك بالبــر معنــاه أن نصنــع الــق والعــدل، أي 

نفعــل مــا ينبغــي عملــه بــال محابــاة.. أي الســلوك باالســتقامة.

وإننــا  مطالبــون ليــس فقــط أن نلبــس بــر اهلل باإلميــان باملســيح والــوالدة منــه، 

بــل علينــا أن نصنــع البــر ونعيشــه وأن نســلك فــي طــرق الــرب املســتقيمة.



٤٥

مالحظات
• ما عالقة هذا بالرب الروحية والنصرة على إبليس؟

١- إننا بهذا الســلوك نُســِكت شــكاية العدو على حياتنا أمــام اهلل وأمام اآلخرين، 

وال نعطيه فرصة أو مكاناً للدخول في حياتنا أو بيننا. 

»الَ تُْعُطوا ِإبِْليَس َمكَاناً« )أف ٤: ٢7( 

٢- الســلوك بالبــر شــهادة أمــام النــاس عــن صــدق إمياننــا وواقعيته وفضــح لكل 

أكاذيب العدو عن الياة الروحية مع اهلل  

َماوَاِت« ُدوا أَبَاكُُم الَِّذي فِي السَّ »لِكَيْ يَرَوْا أَْعَماَلكُُم اْلََسَنَة ومَُيَجِّ

)مت ٥: ١٦(. 

 )٣( إنيل السالم    

الَِم« )أف ٦: ١٥(. »وََحاذِيَن أَرُْجَلكُْم بِاْستِْعَدادِ ِإجْنِيِل السَّ

في ترجمة أخرى »االستعداد لنشر بشارة السالم حذاًء ألقدامكم«

- أي كمــا أنــك ال تســتطيع أن تســير بــدون حــذاء، كُن مســتعداً كل حن لنشــر 

بشارة )إجنيل( السالم.

- أي االســتعداد الدائــم كل الوقــت الســتخدام كل الفــرص املتاحة لنشــر إجنيل 

محبة اهلل واملصالة والسالم معه ومع اآلخرين.

َّبَّ  ــا َخوَْفُهــْم َفــالَ تََخاُفــوُه واَلَ تَْضَطِربـُـوا،  بـَـْل قَدُِّســوا الــر ١بــط ٣: ١٤، ١٥ »أَمَّ

اإلَِلــَه فـِـي قُُلوبِكـُـْم، ُمْســَتِعدِّيَن دَائِمــاً جمِلَُاوَبـَـِة كُلِّ َمــنْ يَْســأَُلكُْم َعــنْ َســَببِ 

ََّجــاِء الَّــِذي فِيكـُـْم بَِودَاَعــٍة وََخــوٍْف«. الر

=   ال تخافوا من تهديداتهم خوفهم ال تخافوه   

=   قدسوا املسيح رباً على قلوبكم قدسوا الرب اإلله في قلوبكم 

بوداعة وخوف              =   بوداعة ومهابة هلل

٢تــي ٤: ٢ »اكـْـِرزْ بِالْكَِلَمِة. اْعكـُـْف َعَلى ذَلَِك فِي وَقٍْت ُمَناِســٍب وَغَْيِر ُمَناِســٍب«. 

)طبعاً املقصود بالنسبة لك وليس للمستمع(



٤٦

مالحظات
٢كــو ٥: ٢٠ »ِإذاً نَْســَعى كَُســَفرَاَء َعــِن امْلَِســيِح، كَأَنَّ اهلَل يَِعــُظ بَِنــا. نَْطُلــُب َعــِن 

ــَع اهلل«. ــيِح: تََصاَلُوا َم امْلَِس

رؤ ١٢: ١١ »وَُهــْم غََلُبــوُه بـِـَدِم اْلََمــِل وَبِكَِلَمــِة َشــَهادَتِِهْم، وََلــْم يُِحبُّــوا َحَياتَُهــْم 

َــوِْت«. َحتَّى امْل

والســؤال املهــم هنــا: هــل الكــرازة حــرب روحيــة، وهــل االســتعداد لهــا حــرب 

روحيــة ضــد إبليــس؟

واإلجابة هي: نعم.. طبعاً.. أكيد

أ- الكــرازة هــي حــرب روحيــة ألنهــا هجــوم علــى مملكــة العــدو وإطــالق لألســرى

الذيــن ســباهم واقتنصهــم إلرادتــه وأعمــى أذهانهــم. لننقلهــم بقوتــه مــن 

مملكــة الظلمــة إلــى ملكــوت اهلل.

ــنْ  ــورٍ، وَِم ــى نُ ــاٍت ِإَل ــنْ ُظُلَم ــوا ِم ــيْ يَرِْجُع ــْم كَ ــَح ُعُيونَُه )أع ٢٦: ١٨( »لَِتْفَت

ــْيَطاِن ِإَلــى اهلِل، َحتَّــى يََناُلــوا بِاإلمِيـَـاِن بـِـي غُْفــرَاَن اخْلََطايـَـا وَنَِصيبــاً  ُســلَْطاِن الشَّ

ــنَ«.   ــَع امْلَُقدَِّس َم

• إذاً فهــي حــرب حترير ألن العالــم الذي صنعه اهلل قد احتله إبليس وصار رئيســاً 

لــه كمــا ذكرنــا مــن قبــل، وقــد أخضــع البشــر إلرادتــه ليأخذهــم معــه »ِإَلــى 

بَُحْيــرَِة النَّــارِ امْلُتَِّقــَدِة بِالِْكبِْريــِت« )رؤ ١٩: ٢٠(

• والهجــوم فــي مــرات كثيــرة هــو خير وســيلة للدفــاع خاصة إنه فــي كل مرة 

تربــح نفســاً مــن ســلطان الشــيطان فإن مملكتــه تخســر وملكــوت اهلل يزداد.

ــُص نَْفســاً  ــهِ يَُخلِّ ــالَِل َطِريِق ــنْ َض ــاً َع َّ َخاطِئ ــنْ رَد ــْم أَنَّ َم ــع ٥: ٢٠( »َفلَْيْعَل )ي

ــا«. ــَن اخْلََطايَ ــرَةً ِم ْ ــُترُ كَث ـَـوِْت، وَيَْس ــَن  امْل ِم

ً ب - االستعداد الدائم للكرازة حرب روحية أيضا

َّبَّ  ــا َخوَْفُهــْم َفــالَ تََخاُفــوُه واَلَ تَْضَطِربـُـوا،  بـَـْل قَدُِّســوا الــر )١بــط ٣: ١٤، ١٥( »أَمَّ

اإلَِلــَه فـِـي قُُلوبِكـُـْم، ُمْســَتِعدِّيَن دَائِمــاً جمِلَُاوَبـَـِة كُلِّ َمــنْ يَْســأَُلكُْم َعــنْ َســَببِ 

ََّجــاِء الَّــِذي فِيكـُـْم بَِودَاَعــٍة وََخــوٍْف«. الر

ــا أن  ــهادة كم ــة للش ــي فرص ــال تفوتن ــاه لئ ــة واالنتب ــوة لليقظ ــه دع ألن

ــدو: ــد الع ــد مكاي ــي ض ــي ويحصنن ــه يبنين ــتعداد نفس االس



٤7

مالحظات
- أن أمأل قلبي بهذا الرجاء املبارك

- أن أمأل قلبي بالب والرغبة أن أشارك ما عندي لآلخرين.

- أن أتعلم كيف أجيب عن أسئلة اآلخرين يزيدني فهماً وإدراكاً.

+ أخيــراً، كيــف ميكننــا أن نســتأثر كل فكــر إلــى طاعــة املســيح بــدون إعــالن حق 

إجنيل املسيح. 

نعم غلبوه.. بكلمة شهادتهم..   )راجع فصل املناداة باإلجنيل(

 )٤( ترس اإلميان   

ــوا  ــِدرُوَن أَْن تُْطِفُئ ــهِ تَْق ــِذي بِ ــاِن، الَّ َ ــرَْس اإلمِي ــكُلِّ تُ ــوَْق الْ ــنَ َف )أف ٦: ١٦( »َحاِمِل

ــِة«.  ــرِّيِر امْلُلَْتِهَب ــَهاِم الشِّ ــَع ِس َجِمي

ــِذِه  ــَس َه ِــنَ أَنَّ نَْف َــاِن، َعامِل ــي اإلمِي ــِخنَ فِ ــس( رَاِس ــوُه )إبلي ــط ٥: ٩( »َفَقاِوُم )١ب

ــِم«. ــي الَْعاَل ــَن فِ ــُم الَِّذي ــى ِإْخَوتِكُ ْــرَى َعَل اآلالَِم ُت

)١يــو ٥: ٤( »ألَنَّ كُلَّ َمــنْ وُلـِـَد ِمــَن اهلِل يَْغِلــُب الَْعاَلــَم. وََهــِذِه ِهــَي الَْغَلَبــُة الَّتـِـي 

تَْغِلــُب الَْعاَلــَم: ِإميَانَُنــا«. 

ــهاماً  ــا س ــل نحون ــدو يرس ــول أن الع ــس الرس ــوره بول ــذي يص ــهد ال املش

مشــتعلة بالنيــران وعلينــا أن نصدهــا ونطفئهــا بتــرس اإلميــان فــال تصــل إلينا 

ــا فــي موكــب النصــرة. ــا أو تعطــل تقدمن أو تســقطنا مــن ثباتن

ويقــدم بطــرس الرســول نفــس الدعــوة، إذ ونحــن نقــاوم إبليــس علينــا أن نكــون 

راســخن فــي اإلميــان لكــي ال نتزعــزع البتــة.. ملــاذا؟

ــاول أن  ــو يح ــن ه ــا الالت ــي كلت ــدو يجــرب ويشــتكي وف ــا أن الع ــا ذكرن كم

يزعــزع ثقتنــا فــي اهلل حتــى تتحــول عيوننــا إلــى أنفســنا أو العالــم احمليــط 

بنــا فنســقط فــي التجربــة، وهــذا مــا شــرحناه باســتفاضة فــي اجلــزء األول 

مــن الدراســة وهــو مــا يعطــي قيمــة كبيــرة ألهميــة تــرس اإلميــان ودور اإلميــان 

فــي الثبــات والنصــرة علــى العــدو.



٤٨

مالحظات
ما هو اإلميان ؟ )راجع فصل اإلميان في مبادئ العالقة( 

اإلميان هو ثقة ويقن في اهلل وفي كلمته )حقه( 

كما قال السيد في وقت التجربة رداً على إبليس )متى ٤، لو ٤(

َّبَّ ِإَلَهَك«. )ألنه محل ثقة( )مت ٤: 7( ِِّب الر »الَ ُتَر

ِ« )مت ٤: ٤( »َلْيــَس بِاخْلُبـْـِز وَْحــَدُه يَْحَيا اإلِنَْســاُن بَْل بِكُلِّ كَِلَمــٍة تَْخرُُج ِمنْ َفــِم اهللَّ

مثال: 

عندمــا يشــككني العــدو بالفكــر أو بتجربــة بالشــر أو بأحــداث تــدور حولــي 

فــي محبــة اهلل وصالحــه مــن نحــوي )كمــا فعــل مــع حــواء فــي جنــة عــدن(

َِّني َعالٌِم مِبَنْ آَمنُْت ..« )٢تي ١: ١٢(. فترس اإلميان يجيب ويقول: »ألَن

ِ فِيَنــا. اهلُل َمَحبَّــٌة، وََمــنْ يَثُْبــْت فـِـي  »وَنَْحــُن قـَـدْ َعرَْفَنــا وََصدَّقَْنــا احمْلََبَّــَة الَّتـِـي هلِلَّ

احمْلََبَّــِة يَثُْبــْت فـِـي اهلِل، وَاهلُل فِيــهِ« )١يــو ٤: ١٦(.

َّبَّ َصالٌِح. ِإَلى األَبَِد رَْحَمُتُه، وَِإَلى دَوْرٍ َفَدوْرٍ أََمانَُتُه« )مز ١٠٠: ٥(.   »ألَنَّ الر

مثال: 

عندمــا يشــككني العدو في غفــران اهلل لي وضمان احلياة األبدية في املســيح 

ترس اإلميان يجيب ويقول:

َّــُه قـَـدْ غُِفــرَْت َلكُــُم اخْلََطايـَـا ِمــنْ أَْجــِل اْســِمهِ«  »أَكُْتــُب ِإَلْيكُــْم أَيَُّهــا األَواْلَدُ ألَن

)١يــو ٢: ١٢( 

ــْم  ــوا أَنَّ َلكُ ــيْ تَْعَلُم ْــِن اهلِل لِكَ ــنَ بِاْســِم اب ــُم امْلُؤِْمِن ــْم أَنُْت ــذَا ِإَلْيكُ ــُت َه »كََتبْ

ــو ٥: ١٣(. ــِن اهلِل« )١ي ْ ــِم اب ــوا بِاْس ــيْ تُؤِْمُن َّــًة، وَلِكَ ــاةً أَبَِدي َحَي

واضح من هذين املثلن أننا لنمارس اإلميان نحتاج أن نعرف اهلل. 

»َعالٌِم مِبَنْ آَمنُْت« )٢تي ١: ١٢(.

وأن نعرف الق الذي هو في الكلمة املقدسة كما هو مكتوب:

»ِإذاً اإلمِيَاُن بِاخْلََبِر، وَاخْلََبرُ بِكَِلَمِة اهلِل« )رو ١٠: ١7(.

فاإلميان وليد العالقة احلميمة واملعرفة العميقة هلل وبطرقه وحقه.



٤٩

مالحظات
كما أن ترس اإلميان يحمينا من خوف العالم وتهديدات العدو

فكمــا عاتــب الــرب التالميــذ وهــو معهــم فــي الســفينة وقــت العاصفــة قائــالً: 

»َمــا بَاُلكـُـْم َخائِِفــنَ َهكـَـذَا؟ كَْيــَف الَ ِإميـَـاَن َلكـُـْم؟« )مــر ٤: ٤٠(.

رمبا يعاتب الرب بعضنا اليوم أيضاً ويقول لنا »احملوا ترس اإلميان«

أسمعه يقول ملالك كنيسة سيمرنا: 

ََّك غَِنيٌّ، »أَنَا أَْعِرُف أَْعَماَلَك وَِضيَقَتَك، وََفْقرََك َمَع أَن

ــْيَطاِن. الَ  ــُع الشَّ ــْم َمْجَم ــْل ُه ــوداً، بَ ــودٌ وََلْيُســوا يَُه ــْم يَُه َُّه ــنَ ِإن ــَف الَْقائِِل وََتِْدي

َّــَم بـِـهِ. ُهــَوذَا ِإبِْليــُس ُمزِْمــٌع أَْن يُلِْقــَي بَْعضــاً  َّــا أَنـْـَت َعتِيــدٌ أَْن تََتأَل تََخــِف الَْبتَّــَة مِم

َّــاٍم. كُــنْ أَِمينــاً  َّبـُـوا، وَيَكـُـوَن َلكـُـْم ِضيــقٌ َعَشــرَةَ أَي ــْجِن لِكـَـيْ ُتَر ِمنْكـُـْم فـِـي السِّ

ــاِة« )رؤ٢: ٩، ١٠(. ـَـوِْت َفَســأُْعطِيَك ِإكِْليــَل اْلََي ــى امْل ِإَل

 

راجع دراسة الرجاء في ) فصل مبادئ العالقة ( )5( خوذة اخلالص  

»وَُخذُوا ُخوذَةَ اخْلاَلَِص« )أف ٦: ١7 أ(.

ــِة،  َــاِن وَاحمْلََبَّ ــنَ دِرَْع اإلمِي ــُح الَبِِس ــارٍ، َفلَْنْص ــنْ نََه ــَن ِم ــُن الَِّذي ــا نَْح ــس ٥: ٨ »وَأَمَّ ١ت

ـَـالَِص«. ــاُء اخْل ــَي رََج ــوذَةً ِه وَُخ

ََّجاِء رَاِسخاً، ألَنَّ الَِّذي وََعَد ُهَو أَِمنيٌ«. ْك بِإِقْرَارِ الر عب ١٠: ٢٣ »لَِنَتَمسَّ

ََّماِن اْلَاِضِر الَ تَُقاُس بِاجمْلَِْد الَْعتِيِد أَْن يُْسَتْعَلَن فِيَنا«. ِّي أَْحِسُب أَنَّ آالََم الز رو ٨: ١٨ »َفإِن

ــَة ِضيَقتَِنــا الَْوقْتِيََّة تُنِْشــئُ َلَنــا أَكْثَرَ َفأَكْثـَـرَ ثَِقَل َمْجــٍد أَبَِديّاً«. ٢كــو ٤: ١7 »ألَنَّ ِخفَّ

ــرَ  ــْم، وََصبْ ــَب َمَحبَّتِكُ ــْم، وَتََع ــَل ِإميَانِكُ ــاٍع َعَم ــالَ انِْقَط ــَن بِ ــس ١: ٣ »ُمَتذَكِِّري ١ت

ــْم« رََجائِكُ

ومبقارنة ما كتبه بولس الرسول ألهل أفسس مع أهل تسالونيكي               

 )أف ٦: ١7 مع ١تس ٥: ٨(

ــاء  ــي رج ــوذة ه ــول: »خ ــن الق ــاً م ــر وضوح ــالص أكث ــوذة اخل ــى خ ــدو معن يب

اخلــالص« ألن إمياننــا بخالصنــا مــن خطايانــا الســابقة وبنوتنــا هلل يتعلــق أكثــر 

بتــرس اإلميــان كمــا ذكرنــا مــن قبــل، لكنــه هنــا يتحــدث عــن اخلــوذة التــي هــي 

ــم. وهــذا هــو رجــاء اجملــد..  رجــاء اخلــالص، أي مــا بعــد االنتقــال مــن هــذا العال

ــا. رجــاء املدينــة الســماوية.. حيــث ميســح اهلل كل دمعــة مــن عيونن



٥٠

مالحظات
+ والتفكيــر والتأمــل والنظــر نحــو هــذا املســتقبل يحمينــا مــن هجمــات العــدو 

خاصًة وقت األلم والضيق، كخوذة تمي رؤوسنا من ضربات الشرير.

+ وهذا ما جنده بوضوح في )رو ٨: ١٨ و٢كو ٤: ١7( حيث املقارنة بن: 

اجملد العتيد أن يستعلن آالم الزمان الاضر             و 

ثقل اجملد األبدي و   خفة ضيقتنا الوقتية  

+ وإن لــم نســتعن بهــذه اخلــوذة وقــت األلــم أو الضيــق ســتضعف نفوســنا فــي  

مواجهتهــا، ورمبــا نخــور فــي الطريــق. لذلــك يربــط بولــس الرســول بــن الرجاء 

والصبــر فــي مواضــع عديــدة مثــل )١تــس ١: ٣( )صبــر رجائكــم( )رو ١٢: ١٢(.

فبالرجــاء نصبــر ونحتمــل وننتظــر الــرب متمســكن بإقــرار الرجــاء ألن الــذي 

وعــد هــو أمــن، ونســتطيع أن نقــول مــع بولــس الرســول:»ِإْن كَاَن َلَنــا فـِـي َهــِذِه 

ََّنــا أَْشــَقى َجِميــِع النَّــاِس« )١كــو ١٥: ١٩( اْلََيــاِة َفَقــْط رََجــاٌء فـِـي امْلَِســيِح َفإِن

ــي  ــَن فِ ــَتَعدٍّ أَْن يُْعَل ـَـالٍَص ُمْس ــاٍن، خِل َ ــوَن، بِإمِي ــوَِّة اهلِل َمْحرُوُس ــَن بُِق ــُم الَِّذي »أَنُْت

ــوَن  ُ ــُب- ُتْزَن ــُم اآلَن- ِإْن كَاَن يَِج َّكُ ــَع أَن ــوَن، َم ــهِ تَبَْتِهُج ــِذي بِ ــِر. الَّ ــاِن األَِخي ََّم الز

ــط ١: ٥، ٦(. ــٍة« )١ب ــارَِب ُمَتَنوَِّع ــيراً بَِتَج يَِس

 

)٦( سيف الروح                 )راجع دراسة الكلمة في اخللوة الشخصية(.

 وََسْيَف الرُّوِح الَِّذي ُهو كَِلَمُة اهللِ     أف ٦: ١7ب                    

ــٍة  ــكُلِّ ِحكَْم ــْم بِ ــًى، وَأَنُْت ــيِح بِِغن ــُة امْلَِس ــْم كَِلَم ــكُنْ فِيكُ ــو ٣: ١٦( »لَِتْس )ك

ــاً« ــْم بَْعض ــِذرُوَن بَْعُضكُ ــوَن وَُمنْ ُمَعلُِّم

)مز ١١٩: ١١( »َخبَّأُْت كاَلََمَك فِي قَلِْبي لِكَْيالَ أُْخطِئَ ِإَلْيَك«.

ــِريَعِة ِمــنْ َفِمــَك، بَــْل تَلَْهــُج فِيــهِ نََهــاراً  ــرَْح ِســْفرُ َهــِذِه الشَّ )يــش ١: ٨( »الَ يَبْ

ــٍذ  ــَك ِحيَنِئ َّ ــهِ. ألَن ــوٌب فِي ــَو َمكُْت ــا ُه ــَب كُلِّ َم ــِل َحَس ــَظ لِلَْعَم ــالً، لَِتَتَحفَّ وََلْي

تُْصِلُح َطِريَقَك وَِحيَنِئٍذ تُْفِلُح«.  

• تدثنــا فــي بدايــة هذا اجلــزء عن كلمــة اهلل كواحدة مــن أربع معطيات رئيســية 

للحياة والنصرة.



٥١

مالحظات
• ونستطيع أن نرى عالقة قوية بن كلمة اهلل وباقي األسلحة جميعها.

فمعرفتنا للحق مرتبطة بالكلمة، وهي تشرح لنا سبل اهلل املستقيمة.

لنعيــش بالبــر، وهــو مضمــون الرســالة فــي إجنيــل الســالم ودســتور إمياننــا هــو 

كلمــة اهلل .. إلــخ.

• لكــن بولــس هنــا يصف كيف نســتخدم الكلمة نفســها كســالح في حــد ذاته

فــي يد الــروح القدس للدفــاع وقت التجربــة، وللهجــوم وقت الكرازة والشــهادة.

أ- كلمة اهلل للدفاع وقت التجربة:

املثــال الواضــح والــذي يعبــر عــن هــذا املضمــون هــو مثــل الــرب يســوع وقــت 

التجربــة التــي كانــت فــي البريــة والتــي تدثــت عنهــا مــن قبــل فــي كيــف 

يجربنــا العــدو.

نرى اآلن كيف انتصر هو على التجربة )باملكتوب( بالكلمة املقدسة.

»َفأََجاَب: َمكُْتوٌب: َلْيَس بِاخْلُبِْز وَْحَدُه..« )مت ٤: ٤(

»مكتوب ال ترب الرب إلهك..« )مت ٤: 7(

»مكتوب للرب إلهك تسجد..« )مت ٤: ١٠(

وهنا علينا أن نتعلم دروساً هامة جداً من السيد نفسه:

١- لــم ينتصــر على التجربة بانتهــار العدو أوالً، بــل بانتهار التجربــة )الفكر( أوالً. 

وال نبد أن نيز بن التجربة وبن اجملرب.

٢- لــم يدخــل فــي حوار ومناقشــة مــع التجربــة أو اجملرب بــل حســم املوقف في

ــة نفســها  ــة تفســد كل ضــالل وغــّي فــي التجرب أقــل وقــت ممكــن بإجاب

)مــا قــل ودل(

٣- لــم يســتخدم كلمــات عاديــة للــرد علــى التجربــة، لكنــه اســتخدم املكتوب 

نفسه.

ملــاذا؟ ألن للكلمــة ســلطاناً غيــر عــادي )يختلــف عــن كلماتنــا نحــن( علــى 

أنفســنا وعلــى اجملــرب نفســه.

٤- لــم يســتخدم أي شــاهد، لكــن الشــاهد املناســب واخلــاص باملوقــف، وهــذا  

يعطــي قيمــة كبيــرة ملعنــى »خبــأت كالمــك فــي قلبــي لكــي ال أخطــئ 

إليــك«، »لتســكن فيكــم كلمــة املســيح بغنــى«



٥٢
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ــا مــن الــزون الكتابــي فــي دواخلنــا مــا ميكــن للــروح القــدس أن  فهــل عندن

يذكرنــا مبــا نحتاجــه وقــت التجربــة نيــب بــه علــى أنفســنا وعلــى اجملــرب أم 

أننــا ال منلــك هــذا الســالح العظيــم للنصــرة؟

)ب( كلمة اهلل للهجوم وقت الكرازة: 

- في الشهادة أنا أُخبر مبا صنعه الرب معي وكيف رحمني.

- لكــن فــي الكــرازة وأنــا أشــير نحــو الــرب وعملــه الفدائــي ودعوتــه لنــا أن نقبله

البد من استخدام املكتوب.

- هــذا مــا فعلــه الرب يســوع نفســه مــع بدايــة خدمتــه العلنيــة في الناصــرة ملا 

قرأ من إش ٦١ »روح الرب عليَّ ألنه مسحني..« )لو ٤: ١٨(

- وهــذا مــا فعله بطرس في أول عظة يوم اخلمســن ملا بدأ عظته بقــراءة )يوئيل ٢(

وذكر نبوة داود عن املسيح في )مز ١٦(.

فاملكتــوب يحمــل ســلطان كاتبــه، والــروح القــدس يريــد أن يســتخدم الكلمــة 

بســلطانها وســلطان عمله هو لينخــس القلوب وينيــر العيون للتوبــة والرجوع.

ــروح القــدس أن يســتخدمها  ــي مــا ميكــن ال ــا مــن الــزون الكتاب فهــل عندن

عــن طريقنــا ونحــن نكــرز بإجنيــل املســيح، أم أن كرازتنــا هــي فقــط بكلماتنــا 

الشــخصية.

)٧(  مصّلني         )أف ٦: ١٨، ١٩(    )راجع اخللوة الشخصية(

   All kinds»مصلن بكل صالة وطلبة« -

   As the Spirit leadsكل وقت في الروِح -

  Keep on – be alertساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة -

- وطلبة ألجل جميع القديسن

- وألجلــي لكــي يعطــي لــي كالم عند افتتــاح فمي ألعلــم جهاراً بســر اإلجنيل

فــي الديــث عــن هــذا الســالح األخيــر يعطــي بولــس مســاحة كبيــرة فــي 

الديــث عنــه ألهميتــه اخلاصــة واملميــزة فــي الدفــاع وخاصــة فــي الهجــوم.
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أوالً: يدعونا أن نصلي بكل أنواع الصلوات

الشكر.. التسبيح.. التوبة واالعتراف.. املشاركة.. الطلب والتضرع.

فكلهــا فــي غايــة األهميــة، وتكمــل بعضهــا بعضــاًً، وتبنــي دفاعاتنــا 

الشــخصية ضــد الســقوط، وتفتــح كــوى الســموات إلعــالن اهلل عــن مجــده 

ــعوب. ــون كل الش ــدى عي ل

ثانياً: يدعونا أن نصلي بالروح

أي كما يقودنا الروح وذلك ألننا:

١-ال نعرف أن نصلي بدون الروح فهو يعن ضعفنا البشري.

ــذي يعــرف اهتمــام اهلل  ــه كمــا ينبغــي فهــو ال ــي ألجل ٢- ال نعــرف مــا نصل

واحتياجات اآلخرين لنطلب حسب مشيئة اهلل فيسمع لنا.

ــا  ــُم َم ــَنا نَْعَل ــا َلْس ََّن ــا، ألَن ــنُ َضَعَفاتَِن ــاً يُِع ــرُّوُح أَيْض ــَك ال )رو ٨: ٢٦-٢7( »وَكَذَلِ

َّــاٍت الَ يُنَْطــقُ  نَُصلِّــي ألَْجِلــهِ كََمــا يَنَْبِغــي. وََلِكــنَّ الــرُّوَح نَْفَســُه يَْشــَفُع فِيَنــا بِأَن

َُّه بَِحَســبِ  بَِهــا. وََلِكــنَّ الَّــِذي يَْفَحــُص الُْقُلــوَب يَْعَلــُم َمــا ُهــَو اْهتَِمــاُم الــرُّوِح، ألَن

َمِشــيَئِة اهلِل يَْشــَفُع فـِـي الِْقدِّيِســنَ«.

َّــُه ِإْن َطَلبَْنــا َشــْيئاً َحَســَب  )١يــو ٥: ١٤( »وََهــِذِه ِهــَي الثَِّقــُة الَّتِــي َلَنــا ِعنـْـَدُه: أَن

َمِشــيَئتِهِ يَْســَمُع َلَنــا«.

+ الكلمة هي سيف الروح والصالة الفعالة هي الصالة بالروح أيضاً.

بكل مواظبة ثالثاً: كل وقت.. ساهرين ..  

وهو يدعونا هنا إلى الطول والعمق في الصالة:

)لو ١٨: ١( - الصالة كل حن في كل مناسبة 

- الصالة بلجاجة حتى يستجيب    )لو ١٨: 7(

)١بط ٤: 7( - الصالة بيقظة ووعي  

)وهكــذا نكــون في الــروح وفي الــرب كل حــن معتمديــن عليه منتظريــن إياه(
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رابعاً: الطلب ألجل القديسني:

وهــذه دعــوة يعقــوب أيضــاً لنــا )يــع ٥: ١٦( »صلــوا بعضكــم ألجــل بعــض لكي 

تشفوا«

والــرب يســوع يقــول لبطرس »طلبــت ألجلك لكــي ال يفنــى إميانك« )لــو ٢٢: ٣٢(

فصالتنــا الواحــد ألجــل اآلخــر حمايــة .. وســتر وســماح لليــد اإللهيــة أن تتــد 

للمعونــة.

خامســاً: »وأَلَْجِلــي، لِكَيْ يُْعَطــى لِي كاَلٌَم ِعنـْـَد اْفتَِتاِح َفِمي، ألُْعِلَم ِجَهاراً بِِســرِّ 

اإلِْنِيِل« 

ــالة  ــا بالص ــة ملعونتن ــي حاج ــم ف ــة، فه ــدام واخلدم ــل اخل ــن أج ــالة م أي الص

لكــي يعطيهــم الــروح الــكالم املناســب والشــجاعة والقــوة فــي إعــالن الــق. 

بــل أن قدرتنــا أن نعمــل الــذي كان يســوع يعملــه ونعمــل أعظــم منــه مرتبــط 

بصــالة اإلميــان، كمــا وعدنــا فــي قولــه:

ــي  ــاُل الَّتِ ــي َفاألَْعَم ــُن بِ ــنْ يُؤِْم ــْم: َم ــوُل َلكُ َــقَّ أَقُ َــقَّ اْل ــا ١٤: ١٢-١٤( »اَْل )يوحن

ِّــي َمــاٍض ِإَلــى أَبـِـي.  أَنـَـا أَْعَمُلَهــا يَْعَمُلَهــا ُهــَو أَيْضــاً، وَيَْعَمــُل أَْعَظــَم ِمنَْهــا ألَن

ــَد اآلُب بِاالِبـْـِن. ِإْن َســأَلُْتْم َشــْيئاً  وََمْهَمــا َســأَلُْتْم بِاْســِمي َفذَلـِـَك أَْفَعُلــُه لَِيَتَمجَّ

ِّــي أَْفَعُلــُه«.  بِاْســِمي َفإِن

ــات والدفــاع، لكنهــا للهجــوم  ــرى أن هــدف الصــالة ليــس مجــرد الثب ــا ن وهن

وفتــح أبــواب اجلحيــم وانتشــال األمــوات بالذنــوب و اخلطايــا إلــى اليــاة األبديــة 

مــع اهلل. وهــذا مــا قصــده الــرب يســوع عندمــا قــال »اقرعــوا يفتــح لكــم« 

)مــت 7: 7(

)راجع دراسة الطلب والتضرع(
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ً أخيرا

أود أن أختــم باجلــزء األخيــر مــن )رؤ ١٢: ١١( وهــو يتحــدث عــن واحــدة مــن أهــم 

أســرار النصــرة والغلبــة علــى العــدو.

»وَُهــْم غََلُبــوُه بـِـَدِم اْلََمــِل وَبِكَِلَمِة َشــَهادَتِِهْم، وََلــْم يُِحبُّــوا َحَياتَُهْم َحتَّــى امْلَوِْت«

• لم يعيشوا ألنفسهم، »بل للذي مات ألجلهم وقام« )٢كو ٥: ١٥(

ِّــَم بَِفرٍَح  »وََلِكنَِّنــي َلْســُت أَْحَتِســُب لَِشــيٍْء، واَلَ نَْفِســي ثَِميَنــٌة ِعنـْـِدي، َحتَّــى أَُت

ــِة  ــارَِة نِْعَم ــَهَد بِِبَش ــوَع، ألَْش َّبِّ يَُس ــر ــَن ال ــا ِم ــي أََخذْتَُه ــَة الَّتِ ــْعِيي وَاخْلِدَْم َس

اهلل« )أع ٢٠: ٢٤(

 لم تكن حياتهم عندهم ثمينة، بل بذلوها من أجله وألجل اإلجنيل.

• ماتوا عن أنفسهم  وقبلوا بفرح أن ميوتوا من أجل شهادة يسوع املسيح

#  كيف يستطيع العدو أن يهزم أناساً بهذه الصورة؟

ــل  ــاة، ب ــي الي ــب واملشــيئة والتوجــه ف ــوه بهــذا القل ــل هــم هزمــوه وغلب  ب

ــذار  ــم ب ــت دماؤه ــم، فكان ــدق إميانه ــى ص ــاً عل ــالً دامغ ــم دلي ــت دماؤه كان

ــوت. ــداد امللك ــة وامت الكنيس

     ونحن اآلن نحتاج  أن نتسلح بهذا االختيار

}أن ال نحب حياتنا حتى املوت{

        بل أن نحب الرب واإلخوة والبعيدين عن امللكوت،

فنضع حياتنا من أجلهم.
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نــرى فــي هــذه الصــورة كيــف تعمــل هــذه األســلحة معــاً فــي وحــدة واحــدة، 

فهــي ليســت أســلحة لكنهــا ســالح اهلل الكامــل، وغيــاب أي واحــدة منهــا يُعــري 

جــزءاً منــا فيصيبــه العــدو.
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ملحق )1( 

سكنى الشيطان في اإلنسان  Demon possession   ميتلكه الشيطان 

- هناك ثالث نظريات مختلفة:

األولى: يسكن في اإلنسان )ميتلك الشيطان اإلنسان(

الثانية: ظاهرة حدثت وقت تسد املسيح فقط

الثالثة: ال يسكن مطلقاً ال قبل، وال أثناء، وال بعد تسد املسيح   
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 عرض النظرية األولى

  يسكن في اإلنسان )ميتلك الشيطان اإلنسان( 

ــُدِس  ــرُّوِح الُْق ــَحُه اهلُل بِال ــَف َمَس ــرَِة كَْي ــَن النَّاِص ــِذي ِم ــوُع الَّ  )أع ١٠: ٣٨( يَُس

ــُس  ــْم ِإبِْلي ــلِِّط َعَلْيِه ــَع امْلَُتَس ــِفي َجِمي ــراً وَيَْش ــُع َخْي ــاَل يَْصَن ــِذي َج ــوَِّة، الَّ وَالُْق

ــُه« ــفاء(، ألَنَّ اهلَل كَاَن َمَع ــاج ش ــيطان واحت ــه ش ــن ب ــى م ــف معن ــارة تص )عب

ــراج  ــن إخ ــراض وب ــفاء األم ــزات ش ــن معج ــاب ب ــي الكت ــح ف ــل الواض الفص

ــياطن:  الش

ــرََج األَرْوَاَح  ــَن َفأَْخ ــنَ كَثِيِري ــهِ َمَجانِ ــوا ِإَلْي ــاُء قَدَُّم ــارَ امْلََس َّــا َص ــت ٨: ١٦( »ومََل )م

ــَفاُهْم« ــى َش ــَع امْلَرَْض ــٍة، وََجِمي بِكَِلَم

)مــر ١: ٣٤( »َفَشــَفى كَثِيِريــَن كَانـُـوا َمرَْضــى بِأَْمــرَاٍض ُمْخَتِلَفــٍة، وَأَْخــرََج َشــَياطِنَ 

َُّهــْم َعرَُفــوُه«.  ــَياطِنَ يََتكَلَُّمــوَن ألَن كَثِيــرَةً. َلــْم يـَـَدِع الشَّ

)مر ٦: ١٣( »وَأَْخرَُجوا َشَياطِنَ كَثِيرَةً، وَدََهُنوا بِزَيٍْت َمرَْضى كَثِيِريَن َفَشَفوُْهْم«.

• وفي حالة إخراج الشياطن كان هناك تييز بن: 

أ- مجانني صاروا عاقلني مثل مجنون كورة اجلدريني

ــَن  ــرََج ِم َّــا َخ ــنَ. ومََل ِّ ــورَِة اجْلََدرِي ــى كُ ــِر ِإَل ــِر الَْبْح ــى َعبْ ــاُءوا ِإَل ــر ٥: ١-٢٠( »وََج )م

ــِفيَنِة لِلَْوقـْـِت اْســَتْقَبَلُه ِمــَن الُْقُبــورِ ِإنَْســاٌن بـِـهِ رُوٌح جَنـِـٌس، كَاَن َمْســكَُنُه  السَّ

ــراً  ِــَط كَثِي ــدْ رُب َّــُه قَ ــَل، ألَن ــُه واَلَ بَِسالَِس ــدٌ أَْن يَرْبَِط ــِدرْ أََح ــْم يَْق ــورِ، وََل ــي الُْقُب فِ

ــدٌ أَْن  ــِدرْ أََح ــْم يَْق ــودَ، َفَل ــرَ الُْقُي ــَل وَكَسَّ الَِس ــَع السَّ ــَل َفَقطَّ ــودٍ وََسالَِس بُِقُي

ــرُِّح  ــُح وَيَُج ــورِ يَِصي ــي الُْقُب ــاِل وَفِ ــي اجْلَِب ــاراً فِ ــالً وَنََه ــاً َلْي . وَكَاَن دَائِم ُ َ ــذهلَلِّ يُ

ــرََخ  ــُه، وََص ــَجَد َل ــَض وََس ــٍد رَكَ ــنْ بَِعي ــوَع ِم ــا رَأَى يَُس ــارَِة. َفَلمَّ ــُه بِاْلَِج نَْفَس

 ِ ِ الَْعِلــيِّ! أَْســَتْحِلُفَك بـِـاهللَّ بَِصــوٍْت َعِظيــٍم: »َمــا لـِـي وََلــَك يـَـا يَُســوُع ابـْـَن اهللَّ

َّــُه قـَـاَل َلــُه: »اْخــرُْج ِمــَن اإلِنَْســاِن يـَـا أَيَُّهــا الــرُّوُح النَِّجــُس«.  أَْن الَ تَُعذِّبَِنــي!«. ألَن

ََّنــا كَثِيــرُوَن«. وََطَلــَب ِإَلْيــهِ  وََســأََلُه: »َمــا اْســُمَك؟«. َفأََجــاَب: »اْســِمي جَلُِئــوُن، ألَن

ــٌع  ــاِل قَطِي ــَد اجْلَِب ــاَك ِعنْ ــورَِة. وَكَاَن ُهَن ــارِِج الْكُ ــى َخ ــَلُهْم ِإَل ــراً أَْن الَ يُرِْس كَثِي

ــَياطِِن قَائِِلــنَ: »أَرِْســلَْنا ِإَلــى  كَِبيــرٌ ِمــَن اخْلََنازِيــِر يَرَْعــى، َفَطَلــَب ِإَلْيــهِ كُلُّ الشَّ

اخْلََنازِيــِر لَِندُْخــَل فِيَهــا«. َفــأَذَِن َلُهــْم يَُســوُع لِلَْوقـْـِت. َفَخرََجــِت األَرْوَاُح النَِّجَســُة 

وَدََخَلــْت فـِـي اخْلََنازِيــِر، َفانَْدَفــَع الَْقطِيــُع ِمــنْ َعَلــى اجْلـُـرِْف ِإَلــى الَْبْحــِر وَكَاَن نَْحــَو 

ــِر َفَهرَبُــوا وَأَْخَبــرُوا فِــي امْلَِديَنــِة  ــا رَُعــاةُ اخْلََنازِي ، َفاْخَتَنــقَ فِــي الَْبْحــِر. وَأَمَّ أَلَْفــْنِ

ــا َجــرَى.  ــرَوْا َم ــوا لَِي ــاِع، َفَخرَُج َي ــي الضِّ وَفِ



٥٩

مالحظات
وََجــاُءوا ِإَلــى يَُســوَع َفَنَظــرُوا اجمْلَُْنــوَن الَّــِذي كَاَن فِيــهِ اللَِّجُئــوُن َجالِســاً واَلَبِســاً 

ــِر.  ــِن اخْلََنازِي ــوِن، وََع ــَف َجــرَى لِلَْمْجُن ــَن رَأَوْا كَْي ــُم الَِّذي ــوا. َفَحدَّثَُه ــالً، َفَخاُف وََعاِق

ــِفيَنَة َطَلــَب  َّــا دََخــَل السَّ ــَدأُوا يَْطُلُبــوَن ِإَلْيــهِ أَْن مَيِْضــَي ِمــنْ تُُخوِمِهــْم. ومََل َفابَْت

ِإَلْيــهِ الَّــِذي كَاَن َمْجُنونــاً أَْن يَكـُـوَن َمَعــُه، َفَلــْم يََدْعُه يَُســوُع، بـَـْل قَاَل َلــُه: »اذَْهْب 

ــَك«. َفَمَضــى  ــَك وَرَِحَم َّبُّ بِ ــر ــَع ال ــْم َصَن ــْم كَ ــَك وَأَْخِبرُْه ــى أَْهِل ــَك وَِإَل ــى بَْيتِ ِإَل

ــُع. ــَب اجْلَِمي ــوُع. َفَتَعجَّ ــهِ يَُس ــَع بِ ــْم َصَن ـُـُدِن كَ ــِر امْل ــي الَْعْش ــادِي فِ ــَدأَ يَُن وَابَْت

ب- بهــم أرواح ُشــفوا مــن أمــراض شــكلها عضــوي مثــل: اخلــرس – الصــرع – 

االنحناء.

)مــت ٩: ٣٢، ٣٣( »وَفِيَمــا ُهَمــا َخارَِجــاِن ِإذَا ِإنَْســاٌن أَْخــرَُس َمْجُنــوٌن قَدَُّمــوُه ِإَلْيــهِ. 

ــَب اجْلُُمــوُع قَائِِلــنَ: »َلــْم يَْظَهــرْ  ــْيَطاُن تَكَلَّــَم األَْخــرَُس، َفَتَعجَّ ــا أُْخــِرَج الشَّ َفَلمَّ

قـَـطُّ ِمثـْـُل َهــذَا فـِـي ِإْســرَائِيَل!«. 

)مــت ١٢: ٢٢( »ِحيَنِئــٍذ أُْحِضــرَ ِإَلْيــهِ َمْجُنــوٌن أَْعَمــى وَأَْخــرَُس َفَشــَفاُه، َحتَّــى ِإنَّ 

األَْعَمــى األَْخــرََس تَكَلَّــَم وَأَبَْصــرَ«.

ــرَأَةٌ كَاَن  ــبِْت، وَِإذَا اْم ــي السَّ ــِع فِ ــِد اجمْلََاِم ــي أََح ــُم فِ ــو ١٣: ١٠-١7( »وَكَاَن يَُعلِّ )ل

بَِهــا رُوُح ُضْعــٍف ثََمانـِـَي َعْشــرَةَ َســَنًة، وَكَانـَـْت ُمنَْحِنَيــًة وََلــْم تَْقــِدرْ أَْن تَنَْتِصــَب 

ــنْ  ــٌة ِم ــِك َمْحُلوَل َّ ــرَأَةُ، ِإن ــا اْم ــا: يَ ــاَل َلَه ــا وَقَ ــوُع دََعاَه ــا يَُس ــا رَآَه ــَة. َفَلمَّ الَْبتَّ

ــُس  ــَدِت اهلَل. َفرَئِي ْــهِ َفِفــي اْلـَـاِل اْســَتَقاَمْت وََمجَّ ُضْعِفــِك. وَوََضــَع َعَلْيَهــا يََدي

ــتَُّة  ــَي ِس ــِع: ِه ــاَل لِلَْجْم ــبِْت، قَ ــي السَّ ْــرَأَ فِ ــوَع أَب ــاٌظ ألَنَّ يَُس ــَو ُمْغَت ــِع وَُه اجمْلََْم

ــوِْم  ــي يَ ــَس فِ ــُفوا، وََلْي ــوا وَاْسَتْش ــِذِه ائُْت ــي َه ــُل، َفِف ــا الَْعَم ــي فِيَه ــاٍم يَنَْبِغ َّ أَي

ــبِْت ثَوْرَُه  : يـَـا ُمرَائـِـي، أاَلَ يَُحــلُّ كُلُّ وَاِحــٍد ِمنْكـُـْم فـِـي السَّ َّبُّ ــبِْت. َفأََجابـَـُه الــر السَّ

ــدْ  ــَم قَ ــُة ِإبْرَِهي ــَي ابَْن ــِذِه وَِه ــِقيهِ؟ وََه ــهِ وَيَْس ــي بِ ِــذْوَدِ ومََيِْض ــَن امْل ــارَُه ِم أَوْ ِحَم

ــذَا  ــنْ َه َــلَّ ِم ــي أَْن ُت ــا كَاَن يَنَْبِغ ــَنًة، أََم ــرَةَ َس ــَي َعْش ــْيَطاُن ثََمانِ ــا الشَّ رَبََطَه

ــبِْت؟. وَِإذْ قـَـاَل َهــذَا أُْخِجــَل َجِميــُع الَِّذيــَن كَانـُـوا يَُعانُِدونـَـُه،  الرِّبـَـاِط فـِـي يـَـوِْم السَّ

ــُه«.  ــِة ِمنْ ــَدِة الْكَائَِن ــاِل اجمْلَِي ــِع األَْعَم ــِع بَِجِمي ــِرَح كُلُّ اجْلَْم وََف

ج- متييز بني الذين بهم أرواح ومصروعني.

ــَقَماِء  ََّة، َفأَْحَضــرُوا ِإَلْيــهِ َجِميَع السُّ )مــت ٤: ٢٤( »َفــذَاَع َخَبــرُُه فـِـي َجِميــِع ُســورِي

امْلَُصابـِـنَ بِأَْمــرَاٍض وَأَوَْجــاٍع ُمْخَتِلَفــٍة وَاجمْلََانـِـنَ  Demon Possessed وَامْلَْصرُوِعــنَ 

ــَفاُهْم«.  وَامْلَْفُلوِجنَ، َفَش



٦٠

مالحظات
ما يؤكد هذه النظرية كتابياً:

١- الوصف: » به روح نس«، »أخرج الشياطني« 

ــَل  ــَياطِنَ، َفَقــدْ أَقَْب ــِرُج الشَّ ِ أُْخ َــا بِــرُوِح اهللَّ )مــت ١٢: ٢٨( »وََلِكــنْ ِإْن كُنْــُت أَن

 ،»!ِ ــوُت اهللَّ ــْم َمَلكُ َعَلْيكُ

)لــو ٤: ٣٣( »وَكَاَن فـِـي اجمْلََْمــِع رَُجــٌل بِهِ رُوُح َشــْيَطاٍن جَنـِـٍس َفَصرََخ بَِصــوٍْت َعِظيٍم«

)مر ١: ٢٣( »وَكَاَن فِي َمْجَمِعِهْم رَُجٌل بِهِ رُوٌح جَنٌِس، َفَصرََخ«

ــرََج  ــٍة، وَأَْخ ــرَاٍض ُمْخَتِلَف ــى بِأَْم ــوا َمرَْض ــَن كَانُ ــَفى كَثِيِري ــر ١: ٣٤، ٣٩( »َفَش )م

َُّهــْم َعرَُفــوُه. َفــكَاَن يَكـْـِرزُ  ــَياطِنَ يََتكَلَُّمــوَن ألَن َشــَياطِنَ كَثِيــرَةً. وََلــْم يـَـَدِع الشَّ

ــَياطِنَ«.  ــِرُج الشَّ ــِل وَيُْخ ــي كُلِّ اجْلَِلي ــْم فِ ــي َمَجاِمِعِه فِ

٢- إنها معجزة: 

ــرََج األَرْوَاَح  ــَن َفأَْخ ــنَ كَثِيِري ــهِ َمَجانِ ــوا ِإَلْي ــاُء قَدَُّم ــارَ امْلََس َّــا َص )مــت ٨: ١٦( »ومََل

ــَفاُهْم«  ــى َش ــَع امْلَرَْض ــٍة، وََجِمي بِكَِلَم

٣- املثال:

ــي أََماِكــَن  ــازُ فِ )لــو ١١: ٢٤-٢٦( »َمَتــى َخــرََج الــرُّوُح النَِّجــُس ِمــَن اإلِنَْســاِن يَْجَت

َلْيــَس فِيَهــا َمــاٌء يَْطُلــُب رَاَحــًة، وَِإذْ الَ يَِجــُد يَُقــوُل: أَرِْجــُع ِإَلــى بَْيتِي الَّــِذي َخرَْجُت 

 َّ َّنــاً. ثُمَّ يَذَْهــُب وَيَأُْخــذُ َســبَْعَة أَرْوَاٍح أَُخرَ أََشــر ِمنـْـُه. َفَيأْتـِـي وَيَِجــُدُه َمكُْنوســاً ُمزَي

َّ ِمــنْ أَوَائِِلهِ!«.  ِمنـْـُه، َفَتدُْخــُل وَتَْســكُُن ُهَنــاَك، َفَتِصيــرُ أَوَاِخــرُ ذَلـِـَك اإلِنَْســاِن أََشــر

٤- احلديث عنها:

َياطِنَ«.  َياطِِن يُْخِرُج الشَّ ا الَْفرِّيِسيُّوَن َفَقاُلوا: بِرَئِيِس الشَّ )مت ٩: ٣٤( »أَمَّ

ــْيَطاُن  ا أُْخِرَج الشَّ )لــو ١١: ١٤- ٢٦( »وَكَاَن يُْخــِرُج َشــْيَطاناً وَكَاَن ذَلـِـَك أَْخــرََس، َفَلمَّ

ــا قـَـوٌْم ِمنُْهــْم َفَقاُلــوا: »بَِبْعَلزَبـُـوَل رَئِيــِس  ــَب اجْلُُمــوُع. وَأَمَّ تَكَلَّــَم األَْخــرَُس َفَتَعجَّ

ــَماِء يَُجرِّبُونَُه.  ــَياطِنَ«. وَآَخــرُوَن َطَلُبــوا ِمنـْـُه آيًَة ِمــَن السَّ ــَياطِِن يُْخــِرُج الشَّ الشَّ

َفَعِلــَم أَْفكَارَُهــْم وَقـَـاَل َلُهــْم: »كُلُّ مَمَْلكـَـٍة ُمنَْقِســَمٍة َعَلــى ذَاتَِهــا تَْخــرَُب، وَبَْيــٍت 

ــْيَطاُن أَيْضــاً يَنَْقِســُم َعَلــى ذَاتـِـهِ،  ُمنَْقِســٍم َعَلــى بَْيــٍت يَْســُقُط. َفــإِْن كَاَن الشَّ

ــَياطِنَ. َفــإِْن  ِّــي بَِبْعَلزَبـُـوَل أُْخــِرُج الشَّ َّكـُـْم تَُقوُلــوَن: ِإن َفكَْيــَف تَثُْبــُت مَمَْلكَُتــُه؟ ألَن

ــَك ُهــْم  ــْم مِبـَـنْ يُْخِرُجــوَن؟ لِذَلِ ــَياطِنَ، َفأَبَْناُؤكُ ــِرُج الشَّ َــا بَِبْعَلزَبُــوَل أُْخ ــُت أَن كُنْ

ــَياطِنَ َفَقــدْ أَقَْبــَل  يَكُونـُـوَن قَُضاتَكُــْم. وََلِكــنْ ِإْن كُنـْـُت بِإِْصِبــِع اهلِل أُْخــِرُج الشَّ

ــُه  ــوُن أَْمَواُل ــلِّحاً تَكُ ــِويُّ دَارَُه ُمَتَس ــُظ الَْق ــا يَْحَف ــوُت اهلِل. ِحيَنَم ــْم َمَلكُ َعَلْيكُ
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َّــُه يَْغِلُبــُه وَيَنـْـِزُع ِســالََحُه  فِــي أََمــاٍن. وََلِكــنْ َمَتــى َجــاَء َمــنْ ُهــَو أَقـْـَوى ِمنـْـُه َفإِن

ُِّع غََنائَِمــُه. َمــنْ َلْيــَس َمِعــي َفُهــَو َعَلــيَّ، وََمــنْ  َّــكََل َعَلْيــهِ، وَيـُـَوز الْكَاِمــَل الَّــِذي ات

ــازُ  ــَن اإلِنَْســاِن يَْجَت ــرُِّق. َمَتــى َخــرََج الــرُّوُح النَِّجــُس ِم الَ يَْجَمــُع َمِعــي َفُهــَو يَُف

فـِـي أََماِكــَن َلْيــَس فِيَهــا َمــاٌء يَْطُلــُب رَاَحــًة، وَِإذْ الَ يَِجــُد يَُقــوُل: أَرِْجــُع ِإَلــى بَْيتـِـي 

َّنــاً. ثـُـمَّ يَذَْهــُب وَيَأُْخــذُ َســبَْعَة  الَّــِذي َخرَْجــُت ِمنـْـُه. َفَيأْتـِـي وَيَِجــُدُه َمكُْنوســاً ُمزَي

ــَك اإلِنَْســاِن  ــاَك، َفَتِصيــرُ أَوَاِخــرُ ذَلِ ــُل وَتَْســكُُن ُهَن ــُه، َفَتدُْخ َّ ِمنْ ــرَ أََشــر أَرْوَاٍح أَُخ

َّ ِمــنْ أَوَائِِلــهِ!«.  أََشــر

5- أمر التالميذ وأعطاهم سلطاناً أن يفعلوها:

      الشفاء، وإخراج الشياطني

ــرُوا بُرْصــاً. أَِقيُمــوا َموْتـَـى. أَْخِرُجــوا َشــَياطِنَ.  )مــت١٠: ٨( »اِْشــُفوا َمرَْضــى. َطهِّ

انــاً أَْعُطــوا«. انــاً أََخــذُْتْ َمجَّ َمجَّ

)لــو ٩: ١( »وَدََعــا تاَلَِميــذَُه االِثَْنــيْ َعَشــرَ وَأَْعَطاُهــْم قـُـوَّةً وَُســلَْطاناً َعَلــى َجِميــِع 

ــَياطِِن وَِشــَفاِء أَْمــرَاٍض« الشَّ

٦- حديث الشياطني عنه:

)مــر١: ٢٣-٢٥( »وَكَاَن فـِـي َمْجَمِعِهــْم رَُجــٌل بـِـهِ رُوٌح جَنـِـٌس، َفَصــرََخ قَائـِـالً: »آِه! َمــا 

َــا أَْعِرُفــَك َمــنْ أَنـْـَت قُــدُّوُس  ــا! أَن ــَك يَــا يَُســوُع النَّاِصــِريُّ! أَتَْيــَت لُِتْهِلكََن َلَنــا وََل

ِ!«. َفانَْتَهــرَُه يَُســوُع قَائِــالً: »اْخــرَْس وَاْخــرُْج ِمنـْـُه!«  اهللَّ

َّــَك  َّْت َلــُه وََصرََخــْت قَائَِلــًة: »ِإن )مــر ٣: ١١( »وَاألَرْوَاُح النَِّجَســُة ِحيَنَمــا نََظرَتـْـُه َخــر

.»!ِ أَنـْـَت ابـْـُن اهللَّ

)لــو ٤: ٣٤( »آِه َمــا َلَنــا وََلــَك يَــا يَُســوُع النَّاِصــِريُّ! أَتَْيــَت لُِتْهِلكََنــا! أَنـَـا أَْعِرُفــَك 

َمــنْ أَنـْـَت: قُــدُّوُس اهلِل«

ملحوظة: 
ليــس هنــاك أي تناقــض بــن النقــاط التلفــة، وهــذا يؤكــد حقيقتهــا الكتابيــة 

التــي ال شــك فيهــا.  
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 الرد على النظريات األخرى )الثانية والثالثة(

الثانيــة: إنهــا ظاهــرة حدثت فقــط وقت املســيح إلظهار ســلطانه على إبليس

• شــواهد فــي العهــد القــدمي تؤكــد ســكنى الشــيطان، وإن كانت ليســت بنفس 

الصراحة لكن لها دالالتها األكيدة:

ــارَِة  ــُل. بِاْلَِج َّــُه يُْقَت ــٌة َفإِن ــانٌّ أَوْ تَابَِع ــرَأٍَة َج ــٍل أَِو اْم ــي رَُج )ال ٢٠: ٢7 ( »وَِإذَا كَاَن فِ

ــهِ«.  ــُه َعَلْي ــُه. دَُم يَرُْجُمونَ

ــنْ  ــُه رُوٌح رَدِيٌء ِم ــاوَُل، وَبََغَت ــِد َش ــنْ ِعنْ َّبِّ ِم ــر ــَب رُوُح ال ــم ١٦: ١٤( »١٤وَذََه )١ص

.» َّبِّ ــر ــِل ال ِقَب

ــُع  ــاُم وََجِمي ــُم وَاألَْصَن ــوَن وَالتَّرَافِي َّاُف ــَحرَةُ وَالَْعر ــَك السَّ ــل ٢٣: ٢٤( »وَكَذَلِ )٢م

ََّجاَســاِت الَّتِــي رُئَِيــْت فِــي أَرِْض يَُهــوذَا وَفِــي أُورَُشــِليَم أَبَادََهــا يُوِشــيَّا لُِيِقيــَم  الر

ــِت  ــي بَْي ــا الْكَاِهــُن فِ ــْفِر الَّــِذي وََجــَدُه ِحلِْقيَّ ــي السِّ ــوَب فِ ــِريَعِة امْلَكُْت كاَلََم الشَّ

.» َّبِّ ــر ال

ْحرَ ِمنْ يَِدَك، واَلَ يَكُوُن َلَك َعائُِفوَن«. )ميخا ٥: ١٢( »وَأَقَْطُع السِّ

لب والقيامة: • شواهد في سفر األعمال بعد الصَّ

ــى  ــنَ َمرَْض ــِليَم َحاِمِل ــى أُورَُش ــِة ِإَل ـُـُدِن احمْلُِيَط ــورُ امْل ــَع ُجْمُه )أع ٥: ١٦( »وَاْجَتَم

ــْم«.  ــرَأُوَن َجِميُعُه ــوا يُبْ ــٍة. وَكَانُ ــنْ أَرْوَاٍح جَنَِس ــنَ ِم َّبِ وَُمَعذ

ــًة  ــرُُج َصارَِخ ــْت تَْخ ــٌة كَانَ ــْم أَرْوَاٌح جَنَِس ــَن بِِه ــَن الَِّذي ــَن ِم )أع ٨: 7( »ألَنَّ كَثِيِري

ــُفوا«  ــرِْج ُش ــنَ وَالُْع ــَن امْلَْفُلوِج ــرُوَن ِم ــٍم، وَكَثِي ــوٍْت َعِظي بَِص

ــا رُوُح  ــًة بَِه ــالَِة أَنَّ َجارِيَ ــى الصَّ ــنَ ِإَل ــا ذَاِهِب َّ ــا كُن ــَدَث بَْيَنَم )أع ١٦: ١٦-١٩( »وََح

ِعرَاَفــٍة اْســَتْقَبَلتَْنا. وَكَانـَـْت تُكِْســُب َمَوالَِيَهــا َمكَْســباً كَثِيــراً بِِعرَاَفتَِهــا. َهــِذِه 

ــًة: »َهــؤاُلَِء النَّــاُس ُهــْم َعِبيــُد اهلِل الَْعِلــيِّ  َّانَــا وََصرََخــْت قَائَِل ــَس وَِإي ََّبَعــْت بُوُل ات

َّامــاً كَثِيــرَةً. َفَضِجرَ  الَِّذيــَن يَُنــادُوَن َلكـُـْم بَِطِريــِق اخْلـَـالَِص«. وَكَانـَـْت تَْفَعــُل َهــذَا أَي

بُوُلــُس وَالَْتَفــَت ِإَلــى الــرُّوِح وَقـَـاَل: »أَنـَـا آُمــرَُك بِاْســِم يَُســوَع امْلَِســيِح أَْن تَْخــرَُج 

ــاُء  ــرََج رََج ــدْ َخ َّــُه قَ ــا أَن ــا رَأَى َمَوالِيَه ــاَعِة. َفَلمَّ ــَك السَّ ــي تِلْ ــرََج فِ ــا«. َفَخ ِمنَْه

ــوِق ِإَلــى اْلـُـكَّاِم«.  َمكَْســِبِهْم أَْمَســكُوا بُوُلــَس وَِســيالَ وََجرُّوُهَمــا ِإَلــى السُّ

)أع ١١٩: ١٢( »َحتَّــى كَاَن يُؤْتـَـى َعــنْ َجَســِدِه مِبََنادِيــَل أَوْ َمــآزِرَ ِإَلــى امْلَرَْضــى َفَتــزُوُل 

ــرِّيرَةُ ِمنُْهــْم«. َعنُْهــُم األَْمــرَاُض، وَتَْخــرُُج األَرْوَاُح الشِّ
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وا  ِِّمــنَ أَْن يَُســمُّ ــنَ امْلَُعز وَّافِ ــَن الَْيُهــودِ الطَّ )أعمــال ١٩: ١٣-١٦( »َفَشــرََع قَــوٌْم ِم

َّبِّ يَُســوَع قَائِِلــنَ: »نُْقِســُم َعَلْيــَك  ــرِّيرَةُ بِاْســِم الــر َعَلــى الَِّذيــَن بِِهــِم األَرْوَاُح الشِّ

بَِيُســوَع الَّــِذي يَكـْـِرزُ بـِـهِ بُوُلــُس!«. وَكَاَن الَِّذيــَن َفَعُلــوا َهــذَا َســبَْعَة بَِنــنَ لَِســكَاوَا 

ــٍة. يســموا علــى الذيــن بهــم األرواح الشــريرة باســم  رَُجــٍل يَُهــودِيٍّ رَئِيــِس كََهَن

الــرب يســوع..  ســبعة بنــن.. أجــاب الــروح الشــرير وقــال: أمــا يســوع.. وبولــس.. 

فوثــب عليهــم اإلنســان الــذي كان فيــه الــروح الشــرير وغلبهــم وقــوي عليهــم، 

حتــى هربــوا مــن ذلــك البيــت عــراة ومجرحــن«.

لو أنه مجنون كيف عرف يسوع وبولس، أما هم فلم يعرفهم؟

لو أنه مريض عادي، كيف يقوى على سبعة رجال؟ 

الثالثة: إن هذه الظاهرة لم حتدث مطلقاً هناك اعتقادان:

)١( كان املســيح يعــرف أنهــا ليســت أرواحــاً بــل هــي فقط أمــراض نفســية لكنه

تعامل مع اجلموع على قدر معرفتهم في ذلك الوقت .

الرد:

١-  كيــف يحتــرم الــرب معتقــدات خاطئة بهــذه اخلطــورة، مع أنه قــاوم معتقدات

ــرأة  ــة امل ــبت وقيم ــوم الس ــل مفه ــود مث ــد اليه ــداً عن ــة ج ــرى مهم  أخ

والتعامــل مــع األبــرص واألعمــى؟ 

٢-  ملاذا إذاً أعطى التالميذ سلطاناً على األرواح النجسة؟ 

٣- ثم ماذا عن حديث الشياطن عنه، ومعه؟

٤- للــرد علــى »ملــاذا صنع من الُتفــِل طيناً وطلى بالطن عيني األعمــى؟«    )يو ٩: ٦( 

اإلجابة: 

كانــت هــذه املعجــزة عمليــة خلــق، ألنــه مولــود أعمــى؛ وتتــاج خطــوة إميــان 

منــه وإن هــذا يتمشــى مــع البيئــة.

٥- قصة مر ٥: ١-٥ وأعمال ١٩ ال ميكن تفسيرهما على هذا النحو 
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)٢( إن املســيح نفســه لــم يكن يعــرف أنه ال توجد ســكنى لألرواح ألنه هو نفســه 

ابــن عصــره وهــذا معنــى التجســد واإلخــالء بالنســبة لهــم، فتعامــل هــو 

نفســه مــع القضيــة مــن هــذا املنطلــق.

الرد:

١- املوضــوع روحــي وليــس علميــاً، فكيف لم يعرف أنــه ال توجد بهم أرواح شــريرة؟ 

٢- شهادات العهد اجلديد عن معرفة املسيح الكاملة

َُّه َعِلَم َما كَاَن فِي اإلِنَْساِن«. )يو ٢: ٢٥( »ألَن

ــاُج أَْن يَْســأََلَك  ــٌم بِــكُلِّ َشــيٍْء، وََلْســَت َتَْت َّــَك َعالِ ــُم أَن )يــو ١٦: ٣٠( »اآَلَن نَْعَل

ِ َخرَْجــَت«.  َّــَك ِمــَن اهللَّ ــُن أَن أََحــدٌ. لَِهــذَا نُؤِْم

٣- حديث الشياطن عنه: )مر ١: ٢٣-٢٥( ، )مر ٣: ١١( ، )لو ٤: ٣٤(  

٤-  قصة مجنون كورة اجلدرين )مر ٥: ١-٢٠( وقصة )أع ١٩( ال ميكن تفسيرهما على 

هذا النحو مطلقاًَ.



٦٥

مالحظات
األسئلة البديهية 

التي ضد سكنى الشيطان في اإلنسان

أين يسكن؟

الرد: 

أين يسكن الروح القدس في اإلنسان؟ 

»امْلَُتَسلِّط َعَلْيِهْم ِإبِْليُس« )أع ١٠: ٣٨( هي العبارة الصحيحة كما ذكرنا.

كيف يسكن؟

الرد: 

ــن  ــبب م ــه بس ــه، أو تعرض ــه من ــيطان، أو خوف ــل الش ــان لعم ــاح اإلنس بانفت

ــعوذة. ــحر والش ــتعمال الس ــة اس ــر نتيج ــن تأثي ــه م حول

الرد على املمارسات اخلاطئة احلالية

هناك ممارسات خاطئة نعم 

وهناك ممارسات صحيحة مطابقة للكتاب نعم

للرد على فكرة اإلخالء وأنه ابن عصره

ارجع إلى دراسة اإلخالء في باب »املسيح، فصل التجسد« 

موقف األطباء النفسيني

ــن  ــرق ب ــم، يف ــن منه ــة املؤمن ــن، وخاص ــين الدارس ــاء النفس ــض األطب بع

ــأرواح  ــكونن ب ــان واملس الذه

Scot Peck «People of the Lie»



٦٦

مالحظات
الشواهد الكتابية 

العهد اجلديد:

العهد القدمي:

ال  ٢٠: ٢7

١صم  ١٦: ٤

٢مل   ٢٣: ٢٤

ميخا  ٥: ١٢

 

 



٦7

مالحظات تطبيقات عن احلرب الروحية

١( من هم أعداء اإلنسان في جهاده الروحي؟ 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

٢( ملاذا صار لإلنسان كل هؤالء األعداء؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

٣( هــل يتفــق األعــداء معــاً فــي الرب ضــد اإلنســان أي إن عملهــم متكامــل أم إن 

كل منهم يعمل منفرداً ؟

-------.---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

٤( ضع اسم العدو الذي يحاربك أمام كل موقف من املواقف اآلتية:

ضغوط أفكار النجاسة على ذهنك---------------------------------------

غيرة من صديقك المتالكه سيارة جديدة----------------------------------

أفكار فشل عن نفسك ----------------------------------------------------

مشاجرات مع أعضاء الفريق العتدادك برأيك ------------------------------

هنــاك تشــابه كبيــر بــن كيفيــة ســقوط إبليــس و بــن اإلنســان العتيــق وضــح 

هــذا التشــابه؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------



٦٨

مالحظات
)٥( اذكر ثالثة من أسماء إبليس وألقابه ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

٦( الــروح والنفــس واجلســد هــي مكونــات اإلنســان وهــي املناطق املســتهدفة من 

ــروح والنفــس  ــة كيــف يحــارب إبليــس ال ــك العملي إبليــس وضــح مــن حيات

ــد؟ واجلس

الروح: ---------------------------------------------------------------------------

النفس: --------------------------------------------------------------------------

اجلسد: --------------------------------------------------------------------------

7( هنــاك تشــابه كبيــر بــن الطــرق التــي يســتخدمها العالــم وإبليس واإلنســان 

العتيــق فــي الــرب ناقــش موضحــاً هــذه الطرق؟

طرق العالم :--------------------------------------------------------------------

طرق إبليس : --------------------------------------------------------------------

طرق اإلنسان العتيق :----------------------------------------------------------



٦٩

مالحظات
٨( كيف نضع هذه العبارات موضع التنفيذ في حياتنا العملية ؟

ــاَء  ــوا ُحكََم ــاٍب َفكُونُ ــِط ذَِئ ــي وََس ــٍم فِ ــُلكُْم كََغَن ــا أُرِْس َ ــا أَن ــت ١٠: ١٦ َه م

ــاِم. ــَطاَء كَاْلََم ــاِت وَبَُس كَاْلَيَّ

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

رِّيِر يو ١7: ١٥   َلْسُت أَْسأَُل أَْن تَأُْخذَُهْم ِمَن الَْعاَلِم بَْل أَْن َتَْفَظُهْم ِمَن الشِّ

---------------------------------------------------------------------------------

٢تي ٤: ١٠ ألَنَّ دمِيَاَس قَدْ تَرَكَِني ِإذْ أََحبَّ الَْعاَلَم اْلَاِضرَ

---------------------------------------------------------------------------------

٩( اقرأ تك 7: ١-٣   »السقوط« و مت ١١: ١-٤ تربة املسيح 

استخرج األساليب املتشابهة التي يستخدمها إبليس في التجربة ؟

---------------------------------------------------------------------------------١

--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------٢

--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------٣

--------------------------------------------------------------------------------

١٠( كيــف تيــز بــن تبكيــت الــروح القــدس و بــن دينونة العــدو ؟ مع  ذكــر مواقف 

من حياتك الشخصية ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------



7٠

مالحظات
١١( حــدد مــن اآلتــى أي الطــرق التــي يهاجمك بهــا العدو مــع ترتيبهم مــن األكثر

 إلى األقل ؟

يلقي بأفكار في عقلك 

وقت االحتياج يقترح اقتراحات ليسد االحتياج 

  نقطة ضعفك 

نقطة قوتك 

وقت التعب و اإلجهاد 

عندما تنفصل عن الكنيسة 

الدينونة بعد السقوط في اخلطية 

املقارنة مع اآلخرين 

ــي  ــة الت ــرق العملي ــي الط ــا ه ــش م ــة وناق ــر ثالث ــر أكث ــم اخت ــد ترتيبه بع

ــرق . ــذه الط ــد ه ــا لس ــب أن تتخذه يج

------------------------------------------------------------------------------١

------------------------------------------------------------------------------٢

------------------------------------------------------------------------------٣

١٢( الثبات في شخص الرب هو مصدر النصرة األساسي  

مــا هــي نتائــج الثبــات فــي املســيح ؟ وكيف يســاعدك علــي تقيــق النصرة ؟

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------



7١

مالحظات تطبيقات عن األسلحة الروحية

احلق 

١( اكتــب عشــر حقائــق روحيــة هامــة واذكــر كيــف تســتخدم هــذه القائــق فــي 

الرب مع إبليس؟

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

٢( هــل هنــاك عالقــة بــن نــوك و اســتقرارك الروحي و بــن حجم معرفــة الق في 

حياتك وضح؟

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

٣( كيف تستطيع أن تستخدم الق في الرب مع إبليس؟

------------------------------------------------------------------------------ -١

------------------------------------------------------------------------------ -٢

------------------------------------------------------------------------------ -٣

البر 

١( ما هو السلوك بالبر؟

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------



7٢

مالحظات
٢( ما هي عالقة السلوك بالبر بالرب الروحية و النصرة على إبليس؟

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

٣( هــل تذكــر مــرة إنــك لــم تســلك بالبــر وكان هــذا الســلوك هو ســبب شــكاية 

إلبليس  على حياتك أمام اهلل و اآلخرين أذكر هذا املوقف ؟

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

٤( ماهى عالقة الق  بالسلوك بالبر ؟

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

إنيل السالم 

الَِم« )أف ٦: ١٥( »وََحاذِيَن أَرُْجَلكُْم بِاْستِْعَدادِ ِإجْنِيِل السَّ  

١( مــا معنــى هــذه اآليــة ؟ و كيــف يؤثر فهمــك لهذه اآليــة على حياتــك العملية؟

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

٢( اذكر مرة جنحت أن تشهد للمسيح في وسط أصدقائك وجيرانك؟

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

٣( اذكر مرة لم تستطيع أن تشهد للمسيح وماهى األسباب ؟ 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------



7٣

مالحظات
٤( »الكرازة واالستعداد الدائم لها هي حرب روحية«

    كيف يؤثر معرفتك لهذه القيقة على حياتك ؟

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

٥( ماهــى اخلطــوات العمليــة التــي يجــب ان تتخذها لتكون دائماً مســتعد لنشــر 

إجنيل السالم ؟

------------------------------------------------------------------------------١

------------------------------------------------------------------------------٢

------------------------------------------------------------------------------٣

ترس اإلميان

١( كيف ميكن أن يكون اإلميان ترس لماية املؤمن ؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

٢( )أف ٦: ١٦( »َحاِمِلنَ َفوَْق الْكُلِّ تُرَْس اإلمِيَاِن« ماذا تعني »فوق الكل« ؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

٣( ما هى عالقة اإلميان بالق ؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------



7٤

مالحظات
ــة  ــس نتيج ــزم إبلي ــتطعت أن ته ــة اس ــك العملي ــن حيات ــف م ــر موق ٤( اذك

ــن؟ ــق مع ــي ح ــك ف إلميان

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

خوذة اخلالص 

١( كيف يكون الرجاء هو خوذة اخلالص و كيف يكون سالحاً ضد إبليس ؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

ََّماِن اْلَاِضِر الَ تَُقاُس بِاجمْلَِْد الَْعتِيِد أَْن يُْســَتْعَلَن  ِّي أَْحِســُب أَنَّ آالََم الز ٢( )رو ٨: ١٨( »َفإِن

فِيَنا«.

ــه  ــيح ملقاوم ــي املس ــا ف ــذي لن ــد ال ــي اجمل ــر ف ــس التفكي ــرح بول ــاذا اقت مل

الضغــوط وتديــات هــذا العالــم واخلدمــة ؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

٣( ما هي عالقة الرجاء كخوذة للخالص باإلميان ؟ 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------



7٥

مالحظات
الكلمة 

١( ماهى العالقة بن الكلمة و باقى األسلحة ؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

٢( كيف تستخدم الكلمة في حياتك الشخصية للنصرة على إبليس ؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

٣(عندمــا يهاجمــك إبليــس بشــكاية على اهلل فــي  صالحه ماهو الرد مــن الكلمة 

املقدسة الذي يجب ان نرده اذكر خمس آيات للرد ؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------



7٦

مالحظات
الصالة :

١( أف ١٨: ٦-١٩ 

مــا هــي أنــواع الصلــوات التــي يوصينا بهــا بولــس الرســول وكيفيه الصــالة لها؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

قارن بن ما يقوله بولس الرسول وبن حياتك الشخصية؟

-------------------------------------------------------------------------------      

--------------------------------------------------------------------------------

٢( كيف تبنى الصالة دفاعاتنا الشخصية ضد السقوط في اخلطية ؟

----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

٣( اعط نفسك درجة من ١٠ في املواقف التالية :

االنتظام في الصالة 

  

الصالة ألجل اإلخوة و الكنيسة 

  

الصالة ألجل احتياجاتك الشخصية  

 

 



77

مالحظات
٤( ما هي القرارات التي يجب اتخاذها لتطوير حياه الصالة الشخصية؟

------------------------------------------------------------------------------١

------------------------------------------------------------------------------٢

------------------------------------------------------------------------------٣


