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" سنة ١٩٩٠ .ظهر )هللا 4 بكل ,ضو/ .- ,ق+ كر)' لكنيسة " تكسا� قد 
,صل N OPايته. ,قد )ستمتعت برعاي+ لتلك )لكنيسة )لنائية ملدA Bا@ سنو)?. ,هنا> 
تعّلمت كيف .صبح a)عي`. عّلم^ )لر[ )لكث] من )ألساسيا? ,منت حياU )لشخصية 
" هذh )لبلدB )لصغ]B ,لكن )هللا كا- jّركنا جتاh خدمة جديدB. ,كا- توجيهه ,)ضح` 
جدv 4 ,ألسرU. ,لكن مع كل حتّوs كا- يأU )لتحذير: "قف على مرصد> يا تشيب، 
فأنت مقبل على منطقة فيها مو)جهة a,حية طاحنة، ,.نت حتتا} .- جتّهز نفسك wا".

كاليفوaنيا،   "  Bجلديد( بالوظيفة  )خلاصة  )لشخصية  )ملقابلة  جنر�  كنا  ,بينما 
قاs قاs لنا .نا� كث],- ,)يض` شيو� )لكنيسة ,)لقا�B )لعاملو- فيها هذh )لكلما?، 
,لكن بأساليب متنوعة. ,قد aحب بنا )لقا�B )لعلمانيو- بطريقة شخصية ,بكل قلوֲדم، 
.Nم  فكر?  فقد  ,لألمانة،  a,حية.  من حر[  نو)جهه  قد  مما  .يض`  ,لكنهم حذa,نا 
مهو,سو-. فأنا a)عي ,قد تعاملت مع )حلر[ )لر,حية من قبل " خدم+. ,قد سافر? 

OP )لعديد من )لبلد)- حوs )لعا� ,a.يت بعي^ a.سي حقيقة )ملعركة.

OP جانب هذ)، فاهللا قد .عد@ من خالa� s)سة الهويتة a)ئعة " كلية )لالهو?. 
,ميكن^ تفس] .فسس )الصحا/ )لسا�� بطريقة a)ئعة. ., هكذ) ظننت.

)لغذ)�  ,لكن^ بد.? .�a> .- )هللا بصد� عمل شي� معني عندما تقابلت على 
مع .حد .قر[ .صدقائي من تكسا�. لقد كا- �)ئم` لديه متييز، ,كا- يصّلي ,يصو� 
ألجلي بانتظا�. ,� .ha باجلدية )ل+ كا- عليها .ثنا� �لك )لغذ)�. "تشيب، .نت مقبل 
على مرحلة جديدB " خدمتك. ,لد�َّ )نطبا' قوُ� من )هللا بأنك  تا} أل- تعد نفسك 
ملستو� جديد متام` من )حلر[ )لر,حية. .نا متيقن من )هللا .- سو£ يستخدمك بطريقة 
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B1ضحة جد=، 1لكنك سو& 6ت4 مقا1مة 12حية كما * تعر& من قبل. عليك �� 

تسعتد للمعركة". 

كانت هذB QلكلماM نبوية. فقد �ثبتت BلسنوB MBالثنا عشر BلI قضيناها F سانتا 

 Qهذ F لر1حية مترسنا فيه. فقد كا�B Uللحر Vا كانت منهجY� كر1\ - كاليفو2نيا

Bلبلد_ مكتباM لبيع Bلكتب Bلشيطانية �كثر من �a بلد_ �خر[ F �مريكا.

 MBلسنوB Qهذ fخال F .لر1حيةB hحيا F V2عب MB4خلB بأكثر kكنت �صطد

 Mلر1حية. 1كا� فهمي لآلياB UحلرB F غريبة 1مرعبة Mططاq خت4ناB ،عشر rإلثB

Bلكتابية Bألساسية قاصر= فيما vتص باملوضوعاB MلI كنا نوBجهها.

�2xسها   IلB  2xملصاB Bملعركة، كانت  نفسي F 1سط  �عد  بينما كنت   r1لكن

 MملعلوماB من  جيد_  نوعية  عل   fحلصوB Bلسهل  من  كا�  Bجتاهني،  �حد   F تتطر& 

 Mx21 IلB fألفعاB من\ F 1� ،MلكلماB }مع F لر1حية تتعمقB UحلرB لكتابية عنB

 aجلندB بولس من fلرسوB ستخرجهB ملذكو2_ هي 2مزB لر1حيةB ألسلحةB �� ֲדا. 1كيف

Bلر1ما�. 1لكن Bلتطبيق كا� غ� موجوx تقريبV. 1* يكن هنا� Bحسا� حقيقي عن 

كيفية BستخدB kBحلق F 1سط BالختباB MB2لغريبة B1ملخيفة BلI نوBجهها.

 Bֲדذ MB42 خاصة عبا2_ عن خxملصاB لكث� منB آلخر، كا� هنا�B جلانبB على

Bلر1حي،  للعا*  متطرفة   MB2�1ظها Bلشياطني،  مع  �حاxيث  تصف  1كانت  Bملوضو� 

�1جاباM مضاx_ ال تفي بالغر�، ناهيك عن عدB kستناB xلكث� منها لألسا� Bلكتا�. 

� BلوBقع �1حي لنا بعضهم �� Bلنتيجة Bلنهائية ما\Bلت �B Fو�B. فبينما كانت �موعة 

من Bلنا� تتجاهل �a حرU عملية، كانت Bملجموعة Bألخرa تصا�2 1كأ� Bلشيطا� 

ميكن �� ينتصر.

 UحلرB ملتا¡ عنB لتعليمB F لصد�B Bهذ Uلر� hهو �فضل ¢ا1ال UلكتاB Bهذ
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!لقا���  فإ"  !لسا'&،  !ألصحا(  ألفسس  حتليلية  '�!سة  34ا  من  ;بالرغم  !لر;حية. 
سيجد تطبيق هذQ !لفقرO 4بعد ما يكو" عن !لنظرياJ عندما GدD E ثقافة يصّلي فيها 
!لسحرO ضدa. ;ُتعلقَّ 4ماE كنيستك �4& حصا" لكي تبث !للعناJ على !لكنيسة، ال 
يكو" هناj aاi لإلجاباJ غf !لو!ضحة 4; !لe تتسم بامليوعة على 4سئلة �;حية ملّحة 

;صعبة.

;قد 4عد'نا !لكتاs ليكو" سهل !الستخد!E. خn!o مع !ملؤمنني هي 4" لديهم 
قطع متفرقة من !لتعليم عن !حلرs !لر;حية ;لكنهم vد;" صعوبة D ;ضع هذQ !لقطع 

مع| ;معرفة كيفية !لتطبيق. ;على هذ! فالكتاs مقّسم }z �4بعة 4جز!�:

�جلز9 �أل�8: ما 7تا5 4' يعرفه كل مؤمن عن �لشيطا' ��أل%��$ �لشرير� ��حلر� 

�لر�حية.

�جلز9 �لثاJ: كيف تعّد نفسك للمعركة �لر�حية.

�جلز9 �لثالث: كيف حتا%� �لعد� �تنتصر.

.Jلشيطا� Pجلز9 �لر�بع: �لتحر% من �لتأث�

 .Oمفيد  O'ملا!  Qهذ سيجد;"  !ملقد&   sلكتا! ;'!�سي  ;!ملعلمني،  !لوعا�،   "{
 "4 4مت�  ;لك�  !لبد!ية،  من   sلكتا!  iفصو  � يغوصو!   "4 لو"  سيفضَّ !لقر!�  بعض 
يستخدE !لكثfين نقا' هذ! !لكتاs ;&توياته ليطّبقو! !حلق !ملوجو' D كلمة !هللا عن 

هذ! !ملوضو+ بطريقة منهجية مرّتبة، *يث تتحطم قيو' � حياִדم.

;حيث 4ن� تشرفت بامتيا0 4" 4علم هذQ !ملا'D O 4/ا� !لبال'، فقد 4تيح  , 4" 
!هللا ;ما !لذ� سيعمله عندما ند�a مركزنا � !ملسيح،  ��4 ما !لذ� ميكن 4" يعمّله 



٨

ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

-عندما نلبس سالA ?هللا ?لكامل، -نعر> مع: 89 نقف بثبا0 "... َ-ُمْسَتْأِسِريَن ُكلَّ ِفْكٍر 
Wَِلى َطاَعِة ?ْلَمِسيِح" (كوQنثوO ?لثانية ١٠ :٥).

?لتعليم مستخدمًة  ستتبع ?لفصوf ?لd eتوc عليها كل جز_ نظام\ تقليدي\ ] 
تشبيها0، -مقترحًة ?ستخد?ما0 مناسبة حلياq ?لقاpQ. -كل 9ملي 89 9قّدl جلسد ?ملسيح 
مصدw uQ?فئ\، شخصي\، wقيق\ كتابي\، -جذ?ب\. -9كثر ?لكل 89 يكو8 مفيدQ u-حي\ -] 
نفس ?لوقت مبين\ بطريقة مفيدq كمصدQ موثو} ملعّلمي كلمة ?هللا، -للمشzين، 9- ?لذين 

�د-8 9نفسهم ] -ضع يستدعي -جوw مرجع عملي مرّتب --?ضح.

 .uيطلقك حر cليساعد� لتعر> ?حلق ?لذ qwهللا هذ� ?ملا? lصال� 89 يستخد

"... َأل8َّ ?لَِّذc ِفيُكْم 9َْعَظُم ِمَن ?لَِّذc ِفي ?ْلَعاَلِم" (يوحنا ?أل-� ٤ : ٤)
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ما حيتاج أن يعرفه كل مؤمن عن الشيطان
واألرواح الشريرة واحلرب الروحية.

 ¤]ai  ¤&K>&P/ah  ¤&iD%h/a  ¤&qM&9  ¤&aheXa  ^&cd

 jW  <[/Pi  �  LP-_&W  �k>G-_%  &cEc3  &aeiW  Q[i  ¤'

 &aech_hi  bec]_h  &ae-  ¤hca~i  >9�%  LP-_%h  �&ad<h3h

�j6I >iSh �%<q%D �&a&a/d%

Fih_ �F+ �jE
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ِتِه.  ِ" ُقوَّ "8َِخ67 َيا 3ِْخَوِتي َتَقوُّ)- ِفي -لرَّ*ِّ َ)ِفي ِشدَّ

-ْلَبُسو- ِسَالHَ -ِهللا -ْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدDْ8َ -(Eُ َتْثُبُتو- ِضدَّ َمَكاِيِد 3ِْبِليَس. 

َفِإDَّ ُمَصاEََعَتَنا َلْيَسْت َمَع PٍQَ َ)َلْحٍم، 

ْهِر،  َالِطِني، َمَع ُ)َالِ" -ْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َهَذ- -لدَّ َبْل َمَع -لرcََُّساbِ، َمَع -لسَّ

".dَِماِ)يَّا رِّ -لرُّ)ِحيَِّة ِفي -لسَّ َمَع 8َْجَناQِ -لشَّ

(8فسس ٦: ١٠- ١٢)
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 �b<[- �&a<Zh <i- �%<i l>i>G_% 0%h[_% <K .>6h R%>I &ec+

�&c/&i6 \i>M ¤a mIh- `] jW `/&[c ¤6cW

`&3c/i&c Fc%>h_W

<= 4لتحذير94  4ل7 %جهها 4هللا 2 من خال/ .صدقا, %مرشدين %قا"! � كنيسة 
 =%" تكن   A   Santa Cruz Biple Church D4ملقد  Gللكتا  I%كر سانتا 
جد%]. %خال/ عاY فقط %قعت .حدT4 عديد! جعلتQ .عرO يقينN .ننا بالتأكيد � 

صر4^ [%حي.

  %ال ميكنQ .= .نسي مطلقN عندما كنت .عظ � مسا, يوY 4ألحد %كنت .`ع 
.صو4تN غريبة تصد[ � wخر 4لقاعة %بسرعة بد.9 هذs 4ألصو94 4لغريبة تز"4". كا= 
 Yهنا� [جل يتمشى � 4ملمر %هو يتكّلم %يصر| بصو9 عا/. � 4لبد4ية %4صل 4لكال
 �%كنت wمل .= يسيطر 4ملساعد%= 2 على 4ملوقف. %لكن 4لرجل 4ستمر � 4لس� �و
%عندما 4لتقت عيوننا [.يت � عينيه نظر! شرسة ال ميكنQ .= .صفها. A يتسبب فقط 
� <يقاO 4خلدمة %عدY تكملة 4لرسالة 4ل7 كنت .قّدمها %لكن صد[ منه موقف ال ميكن 
 A بالدهشة هو .= 4حلاضرين � 4لكنيسة Qصاب. �.= يصدقه <ال 4لذين [.%s فقط. %4لذ
يفاجأ%4 مبا حدT، فمن 4لو4ضح .= هذ4 4ألمر قد حدT من قبل. %4ندفع ثالثة .% .[بعة 
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مساعدين :و هذ� �لرجل قبل #" يصل 4ّ5 2قد عرفت منهم فيما بعد #" هذ� �لرجل 
�لليلة جتاEيف 2شتائم ضد �هللا �2لكنيسة  به Q2R شريرP. �2نطلقت من فمه J تلك 
�2لرسالة �ل] كنت #قّدمها �2ستلزV �ألمر #" يقوV ثالثة R# 2#بعة RجاS بالسيطرP عليه 
52خر�جه خاfR �لقاعة. d �e52 #كن #صّدb من قبل بأ" هنا` حرب_ 2Rحية فليس لدّ\ 

.bنساها على �إلطال# "# kا ال ميكنn كت بد�يةRE# لك. 2قدe J آل" شك�

 J #لر2حية 2ستقر� pحلر� Eحلقيقة 2جو P�2حد من #مثلة عديد Sمثا Eرs هذ�
هذ� �لكتاp �لعديد من �ألمثلة �ل] حدثت مر�J uR سانتا كرt2 أل" �حلرp �لر2حية 
vخر على هذ�  #يض_ J كل مكا"  2لكنها xتدمة  هنا`.   u�2ضحة جد PRملنظو� غ| 
�لكوكب، Rمبا جتر\ خلف �لكو�ليس - 2هي كذلك J �لو�قع - لكن يوجد J بيتك، 
2كنيستك s J2تمعك صر�� عنيف بني �ململكتني. 2:ن نقف J �جلانب �ملنتصر لكن 

�ب #" نكو" �2عني ֲדذ� �لصر��. �ب #" نفهم �حلرp �لر2حية.

5" #فسس ١٠:٦ - ٢٠ هي �لتعليم �لرئيسي J كل �لعهد �جلديد عن �حلرp 2تبد# 
" 2 "�ْلَبُسو� ِسَالQَ �ِهللا �ْلَكاِمَل" ِّpَّبوصيتني "َتَقو�2ُّ ِفي �لر

ِتِه". (عد� ١٠) ِ* ُقوَّ 5لوصية 5لعامة: "َتَقو50ُّ ِفي 5لر2َِّّ 0َِفي ِشدَّ
5" �لنا� �لذين �د2" #نفسهم فجأJ P 2سط صر�� كو�، يكو" لديهم #حد 
خياRين 5ما #" !اRبو� #2 #" يهربو�. �2لذين يهربو" 5منا يفعلو" eلك أل�م يشعر2" 
بعدV كفا%ִדم ملو�جهة هذ� �لصر��. #ما �لذين يكونو" مستعدين خلو" �حلرp فهم 
يشعر2" بأ�م #قويا% للدخوS فيها. #فسس ٦ هي �إلجابة على هذين �لتناقضني: تقو�2 

J �لرJ2 p شدP قوته.

بالفعل موجوPE 2لكننا  #�ا   `Rعندما ند pعن هذ& �حلر u|مبا ال نعر' كثR
J �لنهاية نستطيع #" نعر' #" �ألمر ال يتعلق بقدRتنا لكي :شد قوتنا �لذ�تية 2هذ& 
#خباR ساPR، فإ�e كنت تريد #" تتجنب �ملعركة بسبب ضعفاتك �لشخصية، فإ" قوتك 
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(60نقصها) لن تكو= هي �ملوضو8. 6هنا3 0يض1 0خبا- سا-,، فإ)� كانت لديك �لرغبة 
لالSر�M R �ملعركة بقد-�تك �لذ�تية، فلن تكو= M حاجة للهرI6 منها F0 �(G-كت 
0`ا تفو^ قد-�تك بكث\، هنا3 قو, متاحة لك 6هي 0عظم قو, M �لوجوG .F= �لسبيل 
�لوحيد لكسب هذf �حلرI 0= تكو= قويM 1 �لرI، �لقو, �لd 0فاc بولس M شرحها 

ألهل 0فسس، 6هي بالتأكيد متاحة لنا.

G= �لوصية �لعامة بأ= نكو= 0قوياn بقو, �لرI، تنطبق على كل مؤمن M كل 
6قت. الحظ 0= هذf �لكلماs تأمر. G`ا ليست �ختيا-r للمؤمن. ليس هنا3 شئ M هذ� 
�لنص M 60 �لعهد �جلديد يش\ yG 0ننا ننأx بأنفسنا عن �حلرI 60 0ننا لن نتأw بشد, 60 
0ننا لن نفقد بركاs عظيمة. 6من حيث قو�عد �للغة فإ= هذ� �لفعل يقع M صيغة �ألمر 
 nشي .nا طاعة عميا`G 6هذ� يع� 0نه 0مر �ب طاعته. نعم .��ملستمر �6ملب� للمجهو
�ب 0= نسمح لشخص �خر بأ= يعمله لنا. G6= كا= � 0= 0كتب هذf �آلية بطريقة 
0خرx فسو� تكو= على هذ� �لنحو "لتكن باستمر#, قوي( بالقو$ #ل" !تيحت لك 
بالفعل من خال' مركز$ #جلديد !عالقتك مع #ملسيح" G6)� 0معّنا �لنظر M مع� �لقو, 
�لd 0قامت �ملسيح من �ملوs  6تسكن �آل= فينا، فإ= هذ� �ألمر قد �تا� yG 6قت لكي 
يتعمق فينا لكنه يستحق )لك. هذ� �ألمر هو �ألسا� لكسب هذf �ملعركة. G= كنائسنا 
6عائالتنا 6عملنا ينقصهم شئ مهم جدw =G r يكن هذ� �ألسا� موجوrF. �تا� 0= 
نسمح هللا بأ= ينمي حياتنا بطريقة ح� تكو= �لقو, �ملتاحة لنا من خال� عالقتنا �جلديد, 

معه تعطينا �لقو, لكي ننتصر.

#لوصية #ملحد�$: " #ْلَبُسو# ِسَالَ  #ِهللا #ْلَكاِمَل " (عد� ١١)
تقو� لنا �لوصية �لثانية كيف �قق �لوصية �ألG .y6`ا �دFّ, �ب 0= نلبس سال� 

�هللا �لكامل ֲדد� 0= نثبت. 60 حرفي1 لكي �تفظ بأ-ضنا. كيف؟ 

بأ= نلبس �Fئم1 6تكر�-r �حلماية �لر6حية �لd 0عطاها �هللا لنا.
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"$لفعل ( هذ9 $لوصية 8تلف قليًال عن $لفعل $ملوجو* ( $لوصية $أل"!. فالزمن 
يسP Q! نقطة Mد*L ( $لوقت "حتمل معI $الستعجاE. ليس لدينا "قت لكي نفكر 
ֲדد"` P_$ كنا نريد YT نكوY ( هذ9 $حلر\، فنحن موجو*"Y فيها شئنا T UTبينا. "هذ$ 
$لفعل يتضمن Tيضh شيئh نفعله ألنفسنا. ليس هناg شي` سلf فيه. "ال dب YT ننتظر 
YT يفعله $هللا لنا. ال dب YT نقوU به مرL "نعتقد Tننا لن نفعله مرT LخرT YP .jسلو\ 
 mلذ$ ما  Pننا nيا هكذ$ ألنه   .o$ية "$لتكرo$الستمر$ pيع qلسال$ بلبس   sخلا$ Lحليا$
 uمركزنا ( $ملسيح عندما تو$جهنا $ملخططا gنكن كذلك : نتر { YP |د} YT ميكن
$ل� ُصممت لكي تدمرنا "جتعلنا غQ مؤثرين ( سعينا للملكوYP .u هذ$ ليس موجو*� 
$ملتميز فقط، لكن هذ9 $ملخططاu تؤثر على كل "$حد . �Pا مصممة لكي  للمؤمن 
جتربنا "�دعنا "تبعدنا عن $هللا، "متأل قلوبنا بأنصا� $حلقائق "$ألكا_يب "جتعلنا نسعى 
nو $ألشيا` $جليدL باألسلو\ $لسي` ( $لوقت $خلطأ T" مع $لشخص $خلطأ. YP $لكلمة 
$الجنليزية خطط T" $ستر$تيجياStrategies u تأ� من $لكلمة $ليونانية $ل� $ستخدمها 
 oألفكا$ YP .عشو$ئية Qبنا غoجتا YT pهذ$ يع" ،"uططا§" pبولس "هي تع Eلرسو$
$لز$ئفة $ل� نقابلها ال تأ� مبحض $لصدفة. فاألكا_يب $ل� نسمعها "$لصر$© مع $آلخرين 
"$لرغباu $مللحة $ل� تستهلكنا ( نقا® ضعفنا هي كلها جز` من خطة جتعلنا ¬سر ( 
$حلر\ غQ $ملنظو�P .Loا §ططاu منظمة "تضر\ من Tسفل $حلز$U، "مصممة لكي 

جتعل $ألشخاs $لذين مألهم $هللا بقوته $جلباLo غQ مؤثرين. 

سبب 2لوصيتني: أل- مصا*عتنا ليست ضد �� �حلم

} يكن Tهل Tفسس يعيشوY ( فر$�، هناg سبب من Tجله قّدU �م بولس هذ9 
$لتعليماo .uمبا كانت لديهم بعض $ملشاكل ( $لعالقاo "T ،uمبا "$جهتهم ظر"� سيئة 
 Y"لذين يعبد$ "T حلكومية$ uالضطها* شديد من قبل $لسلطا Yمبا كانو$ يتعرضوo "T
��ة "ثنية. "لكن هذ$ } يكن $لسبب $لوحيد $لذm *فع بولس P! تشجيعهم بأY يكونو$ 
Tقويا` "يلبسو$ سالحهم. YP $ملوضو© $حلقيقي $لذm يتكّلم عنه هو ما "o$` $لكو$ليس. 

.uحية ( $لسما"يا"o Lشرير uمع كائنا uح� $ملو Yعوoيصا" ،Lم ( شّد�P
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ُتما��  كانت  بيد  يد'  معركة  .-ا  مصا�عة.  كلمة  بالفعل  تعنيه  ما  هو  >هذ: 
قدميP Q :ليوناH، >فيها كاH يتصا�K شخصاH حG يلقي DحدBا باآلخر على :أل�=. 
>يتطلب هذ: تركيز' >]هوZ' مستمر'. عندما :ستخدX بولس هذW :لكلمة D Pفسس، 
كاH من :لو:ضح Dنه f يكن بكتب عن :لظر>d :خلا�جية D> عن Dشخا`. .H :ملعركة 
 iلسلو: P <D jلضغو: P <D ،ملدينة: mسياسا P <D ،d<لظر: P مبا تعلن عن نفسها�
:لشرير، >لكن مصد�ها ليس :للحم >:لدH. .X :حلرq ضد :لقو:m، ضد >الo :لعاf على 
 qا حر-. (١٢ Zعد) mلسما>يا: P لشر :لر>حية: m:ظلمة هذ: :لدهر (>) ضد قو

.oغ} منظو�

.H هذW :لقائمة من :لقو:m :لر>حية تتضمن تلميحQ لتنظيم هرمي >ترتيب. كما 
 m:لعسكر~، >قو: Xنظا P متد�جة بينهما o{ُ�َتب كث< H<ند[< oZقا iهنا Hلو كا
 Hبعض :ألشخا` يقّدمو HD عت�شيطانية يبد>: D-ا منظمة طبقQ لد>�ها >قوִדا. لقد 
تفاصيل كث}o عن عمل :لشيطاD Hكثر مما يقّدمه :لكتاq :ملقد�، >يشرحوH تسلسل 
 o{مث mكلها �يال Wلشياطني، >هذ: oمناطق سيطر H<Zلتنظيم :�رمي بتفصيل، >�د:
 HD ألشيا�. >لكن �غم: Wيذكر لنا هذ f ملقد�: qفالكتا ،mيال� Zلكنها فقط ]ر<
 Zبوجو  dيعتر لكنه   ،oZملتعد:  mلتنظيما:  Wهذ تعمل  يذكر كيف   f :ملقد�   qلكتا:
 Wهذ P 'ملجا� :لر>حي، >هو >:ضح جد: P معركة Hهؤال� :ألعد:� :ألشر:� >هم يشنو

:لنقطة، >هذ: هو ما �ب HD �ا�q فيه.

هناD iشخا` كث}>P H :لقرH :حلاZ~ >:لعشرين قد يعوH<Z خطوo للو�:� عند 
هذW :لنقطة >يتسا�لوH عن صحة هذ: :ملفهوX، ألH هذ: يعت� Dمر' غريبP Q عصر حديث 
ִדيئ   HD فعليك  >:لشياطني  .بليس  عن   Xعا  Kجتما:  P Qشيئ قلت  فإ¢:  :لعلم.   WZيسو
نفسك ضد :لضحكاm >:لنظر:m  :ملستغربة. لن يؤخذ كالمك على ¥مل :جلد. لكن 
Dهل Dفسس f تكن لديهم مثل هذW :لتحفظاm. لقد شاهد>: :لقوo :لشيطانية >كانت 
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ملحوظة مشتركة فيما بينهم. 1)لسؤ)6 بالنسبة 3م 1لنا &يض+ - *() ما &خذنا بوجهة نظر 
)لكتاR )ملقدO - P يكن، هل حق+ توجد )لقو)G )لشريرF *منا )لسؤ)6 هو ما() نعمل 
بشأ]ا. لقد كاX بولس يعّلم &هل &فسس &X هناW خطة *3ية &عطيت لنا للتعامل مع &مر 

يعلموX &نه موجو^ بالفعل.

*X نظرتنا )لعاملية )ملضّللة ميكن &X تعوقنا c )ملو)قف )ل` تو)جهنا. 1نبد& نفكر 
 eملر( c ،لسياسة( c ،ئيس )لعملh c ،البن( c ،Fشريك )حليا c ملشكلة تكمن( Xبأ
 mغ oيتها بسهولة، 1بالتأكيد لن &قو6 *]ا &شياph ميكن hألمو( r1هذ s1لظر( c 1&
 oملشكلة. 1خلف )ألشيا( hعر)ض+ للمشكلة 1ليست مصد& Xهامة، 1لكنها غالب+ ما تكو

)لكثFm )ل` نر)ها على )لسطح هناW )لعد1 )لرئيسي )لذv يريد &X يدّمر حياتنا.

&hجو &ال تسيئو) فهم 1جهة )لنظر هذr بإنكاh )ملسؤ1لية )لشخصية. |ن }يع+ 
نقو� باختياG(h، 1تكوX هناc W بعض )ألحياX نتائج سيئة. 1ال ميكننا &X نلقي باللو� 
 hفيه &مو �على )لصعوباG &1 &عما6 )لعد1 )ملعا^ية. |ن  نعيش c عاO ساقط 1حتد
سيئة. 1ليس كل ما �د� هو بسبب )ملخططاG )لشيطانية. 1لكن ميكن &X ُيستغل كل 
شيo بو)سطة )لقو)G )لشيطانية 1يقو6 سى. &P.لويس "*X )خلطر يكمن X& c تضع 
تركيز� �)ئد� جد� على *بليس 1)لشياطني &X& 1 تقلل من شأنه كث�m. 1بالنسبة للكثmين 

".�mمن شأنه كث Xليو� فإ]م يقللو(

ضد   Gبثبا تقف   X& �1ب  سُتهاجم  &نك  هي  تدhكها   X& �ب  )ل`  )حلقيقة 
هجماG عد1 )هللا. 1قد حذhنا بولس )لرسو6 بأX )لطريق سيكوX صعب+، لذلك )hبط 
حز)� )لكرسي h1كز على ^X* .Wh1 مسئوليتك )أل�1 هي &X تكوX 1)عي+ 3ذr )ملعركة 
1مسئوليتك )لثانية هي &X تعتمد على قوF )هللا 1مسئوليتك )لثالثة هي &X تستخد� )حلماية 

)ل` قّدمها لك )هللا.
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التطبيق الشخصي

هنا= بعض %ألشخا7 قد %5تاحو% للموضوعا- %ل, ناقشناها ح& %آل#. "بالنسبة 
%لرئيسي  %ملمر   C "يتحركو#  شياطني  ֲדم  %لذين  %ألشخا7   Nفكر فإ#  %آلخر  للبعض 
 Sمنا ال يقابلو# مثل هذ #"Yللكنيسة _" يصد5"# _صو%ت[ شيطانية تبد" ]م غريبة. "كث
%لظو%هر C كنائسنا "fتمعاتنا، "هنا= _شخا7 متأكد"# من _# هنا= تفسbY _فضل 
 hلنفس _" %الجتما% kال يستطيع علما kكد لكم بأ# هنا= _شيا"_ mعن %لشياطني "لك

_" علم %ألحياk _# يفسر"ها. 

هنا= حقائق 5"حية uب _# يو%جهها كل مؤمن rما _# يهرq منها _" _نه بو%سطة 
%لفهم %لسليم فقط لسالحنا %لر"حي ميكننا _# نعد _نفسنا ملو%جهتها.

"قبل _# نتكّلم عن قيمة %لسال} %لر"حي، هنا= zس حقائق _ساسية uب _# 
نؤمن ֲדا متام[. r# فهم �"5 �اية %هللا لن يساعدنا كثbY ما � نفهم _"ًال ما {تاجه 
بالضبط. r# � تكن عينا= مفتوحتني على ما "%k %لكو%ليس C حياتنا %جلديدC N %ملسيح 
"�r% كنت ال تز%� متشككا C %ملوضوh كله، فاستعد أل# تصطد� �قيقة %لصر%h %لد%ئر 

حولك.
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يف حياتك

• هل شعر: يوم6 5نك كنت 2 حر0 /.حية؟ *( كانت &إلجابة نعم فم� 
كا( هذ&؟

&حلر0  يذكر  شخص6  تسمع  عندما  Gهنك   H* &لفو/  على   /Mيتبا  Pلذ& ما   •
&لر.حية؟

• ما هو ميلك &لطبيعي 2 مو&جهة &لصر&U. هل حتا/R5 0 ִדر0؟

• هل هذ& &مليل يقّلل من قو[ &هللا 2 حياتك؟ *( كا( &ألمر كذلك فكيف؟

• هل حدj .5( فّكر: بأ( خطية موجوM[ 2 حياتك 5. نز&عf 6 ُيحل ميكن 
5( تكو( له lة صلة باحلر0 &لر.حية؟

• كيف يساعد 5( تعرp 5( &لقو[ &ملوجوM[ فيك هي نفس قو[ &هللا &لn 5قامت 
يسوU من &ملو:؟
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٢
>&/E_% Y_9 ^/&i6

 L>�% n_O >iE/ mi6h>_% 0&Zh_9a_% ¤a ¤ii�a ^&cd

�¤iN[i/Ea &c] h' �&a&ic &c] p%hE &d%>c ¤' ¤h<

¤h/_ia ¤h3

=ن كعائلة 1جنر81 ننا8 عا56 4ثنا2 1لليل مثل كل شخص 'خر. لكننا ! نتمكن من 
1لنوU 8 سانتاكرS .TSحدQ هذ1 ألسباK Lيفة، فمن 1ملخيف D4 تكوD لديك ظو1هر 
 Vعنا 4صو1تX Y1لليا Zم_لك، ظو1هر صوتية ليست عا6ية. ففي ]حد U طبيعية للشر
1Sضحة ال ميكن D4 تكوD مصطنعة، X fعنا بعد dلك كل 1Sحد من 4طفالنا يصرb من 
كو1بيس شيطانية. ال 4ستطيع D4 4صف لكم كم كاd Dلك KيفV. لقد تعّلمنا كعائلة 4ننا 
 q4حز8 4متع D4 تعرضت لتجربةS .1لضعفS uنشعر باخلو D4 هو uدw1S ،سُنهاجم
4Sتر� 1لكنيسة 4Sغا6| سانتاكرTS، بل S|مبا 4تر� خدمq. ]ال 4ن~ 64|كت D4 {ا|با} 
1لشيطاD ليست بقد| �اية 1هللا لنا. SكاD علينا D4 نعلِّم S4ال6نا 4سا� 1حلرL 1لرSحية 
حq ميكنهم D4 يعرفو1 كيف يتصرفوD 4ثنا2 1لليل. لقد تعّلمنا D4 قو6S 5قة كلمة 1هللا 
1ملنطوقة، Sبسبب سلطانه SقوX1 5ه، ستتالشى كل خطة من خطط 1لعدS فو|� Sعلى 

.81S1لد

|مبا يكوD هذ1 مثاًال صا|خV ملو1جهة 1لعا! غ� 1ملنظو| بالنسبة ملعظمنا، Sلكن~ 
نيج�يا، S! يطرw uم جفن عندما   U �ٍ1| 1ملا56 أللف بتد|يس هذ�   Vقمت حديث
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كنت EشاC9 باملزيد من هذ= $الختبا9$8 $ملفزعة. %لكنهم قالو$ () كل %$حد تقريب� � 
هذ$ $لبلد لديه $ختبا9$8 مع $لشياطني. هناC عاL موجوJ � بيE% Iيض� � بيوتكم ال 

نستطيع E) نر$=، %فيها حتدU معاC9. هناE CشياZ كثWX حتدU خلف $لستا9  

,حلقيقة ,ألساسية  ١- هنا% عا" غ� منظو�

 Uكا) مضمو�ا يتحد% .Wعر%ض� مثل $لسحر WZ$لستينيا8 كنا نشاهد ب�$ �
$لقصة، على $لعكس  عن عائلة تقليدية، %L يكن هناC شيZ غريب E% مستغر" � 
كانت تتضمن 9J%س� Eخالقية. %لكن كا) فيها Eيض� سحرW %ساحر$8 %عاL كامل 

غX منظو9 (E%متخفي) من $لكائنا8 $لر%حية %كا) هذ$ ملجرJ $لتسلية.

لكن هل E9يت كيف تطو9 $ألمر بعد 1لك؟ ففي $لسنو$8 $لقليلة $ملاضية شاهدنا 
فتاW خا9قة � $ملرحلة $لثانوية $ستطاعت E) تقهر قو$8 شيطانية من $لعاL $لسفلي، %كا) 
 .Buffy the Vampire Slayer  Zلدما$ مصا3   Wقاهر با�  مسلسل   � هذ$ 
%كا) $ملشاهد%) مبهو9ين مبسلسل 6خر عن ثالU ساحر$8 4يال8 يتحدين $لشياطني 
� " $ملسحوCharmed "9" %هناC مسلسال8 6خر8 مثل $ملالAngel C  %ملفا8 
$كس X-files %كلها تتضمن مؤثر$8 كونية. (�ا :رE Jمثلة ملا يعرضه $لتليفزيو) 
من $ألفالF$ Dزلية (E $ألفالD $ملخيفة صّو89 موضوعا8 فائقة للطبيعة %منها: (خر$= 
 Zلقا  ،Ghoulies  Hلغو$  ،the Dmer $لعالقا8   ،the Exorcist $لشياطني 
$لشيطا)  عن  مد$فع   ،Interview with the vampire  Zلدما$ مصا3  مع 
%$لساJسة  %$خلامسة   the Mummy $ملوميا8   ‘Advocate’ the Devil
the sixth & seven %هذ= عينة من مئا8 $ألفالD... %كتب $ألJ" مليئة بالسحر. 
Eشكاله   � فقط  ليس  %$لشر،   Xخل$ بني  $لد$ئم   Q$بالصر مهتمة  ثقافتنا  Eصبحت  لقد 
$خلا9جية، %لكن Eيض� فيما هو موجوJ � $لعاL $لسفلي، %طريقة $حلياW فيها، %$لكائنا8 
 (%Xكث Cلتسلية. %هنا$ Jملجر Wهذ= $حليا (%Xتسكن فيه. لقد شاهد كث Iلر%حية $ل$

L يشاهد%ها.
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8سأكو0 489 شخص يقو4 لكم 01 !لطريقة !لوحيد) !ل' يظهر ֲדا !لعا� غ� 
!ملنظوE S هذQ !ألشكا4 !ملختلفة من !ملعاجلة، 1منا هي E معظم !حلاالA @ر? خيا4. 
8لكنX 89? 9يضV 09 9كو0 489 شخص يقو4 لكم 01 حقيقة هذQ !خلياالA هي حقيقة 
 Yلكتا` 09 فتا) موهوبة ميكنها 09 تقتل مصا! a8ليس !ملوضو .dقو fا 9ساg8 كتابية
!لدماq. 8لكن فيما يتعلق بوجو? قو!A !لشر 8تّدخلها E !لتاSيخ !لبشرd، فإ0 !إلجابة 
8هو   Sمنظو غ�  عا�   sهنا بنعم.  8!إلجابة   ،fملقد!  tلكتا!  E 8!ضحة  wلك  على 

موجو? 8حقيقي.

 fS09 تتأكد منها قبل 09 تد yقم 8!حد !ل' حتتاS هي !حلقيقة !ألساسية Qهذ
 Sمثل !لعا� !ملنظو Vموجو? متام Sعا� غ� منظو sلر8حية: هنا! tلتعليم !لكتا` عن !حلر!
( 9فسس ٦: ١٢). ال��نا !لكتاt !ملقدf عن هذ! !لعا� غ� !ملنظوS بإشاS) عابر) 
E8 �ياA متفرقة موجو?) هنا 8هناs لكن !لشاهد !لكتا` قوd 8مقنع . w18! � يكن 
 tلكتا! E فاألمر سيكو0 كذلك ،Vحقيقي Vلعا� !لر8حي من !ملالئكة 8!لشياطني عامل!
!ملقدf. 8لكن �تو� !لعا� غ� !ملنظوE S !لكتاt !ملقدf 8!ضح 8ال ميكننا 09 نتكّلم 

.fملقد! tعنه ?08 !لكتا

شها.- �لعهد �لقدمي عن �لعا# غ! �ملنظو�

 .(١٤  -  ٨ !لثا� ٦:   sملو) 8يقتله  بأليشع  09 ميسك  !لشرير   �!S� ملك   Sقر
8كشف !هللا ألليشع خطط !لعد8 � حذS 9ليشع ملك 1سر!ئيل. 8كا0 هذ! بالنسبة مللك 
S9!�  9سو9 ما لو كا0 هناs جاسوE f معسكرQ، "فقا4 8!حد من عبيدQ ليس هكذ! 
يا سيدd !مللك 8لكن 9ليشع !لذE d 1سر!ئيل �� ملك 1سر!ئيل باألموS !ل' تتكلم ֲדا 
E %دa مضجعك" ( �يه ١٢) فالغاA!S ضد 1سر!ئيل ستفشل ما?!� 9ليشع يتنبأ، لذلك 

.Aب 09 ميو'
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لكن .ليشع "ستطا: "ملر"$غة $5 يتمكن ملك .-", من "إلمسا' به، $"#!"! �حباطه 
.كثر فأكثر. فالطريقة "لوحيدN للتغلب على �سر"ئيل هي فيما يبد$ .F ُيعامل .ليشع على 

"عتبا- .نه مصد- "خلطر، لذلك Vع .-", جيشه.

$e صباc .حد "أليا, "ستيقظ خا!, .ليشع مع شر$_ "لشمس $خر[ خا-ج]، 
 "$fجلنو!. لقد جا"$ iخليو"$ jمبا "آلاللف من "لعربا-$ jمئا Fيط مبدينة !$ثاr Fكا$
عميق  نو,   e يغط   Fكا  tلذ" .ليشع  ميسكو"   F. $هو  $حيد   vدw "ملدينة   xهذ  y�
قّد,  "لصعب،  "ملوقف  هذ"  .ليشع  قّيم  $عندما   .xسيد $.يقظ  "خلا!,  "نزعج  بالد"خل. 
�حد� .غر� "لعبا-"e j "لكتا� "ملقد�: "َفَقاiَ: [َال َتَخْف، َألFَّ "لَِّذيَن َمَعَنا َ.ْكَثُر ِمَن 

"لَِّذيَن َمَعُهْم]". (ملو' "لثا� ٦: ١٦)

البد .F خا!, .ليشع "عتقد .F "لرجل "لعجو# قد فقد عقله. -مبا تكوF نبو"ته 
 Fاطني �يش كب� مكّو� Fلرجال" F"هذ Fعظيمة، $لكن حساباته كانت مرعبة. كا
 i$لتنا  F"يستعد  xمساعد$ "لن¡   Fكا$ "مللك.  .مر  لتنفيذ  متعطشني  �ترفني  قتلة  من 
"إلفطا- $ليس للقتاF�$ .i كاF هنا' موقف ميئو� منه فال بد .F يكوF هذ" "ملوقف. 

$لكن .ليشع طمأF ֲדد$f "لشا� بأw Fما "ليد "لعليا.

تنفتح عينا  .ليشع . لقد صّلى لكي  "لقصة ،ند-' ما "لذt كاF يعنيه  $مبتابعة 
هنا' خلف  "لدهشة.  .صابته  "ملنظو-  "لعا5 غ�   �.- "هللا. $عندما  ل�� جيش  "لغال, 
 j"خيل من نا- - قو$ jكانت هنا' مركبا Fملحاصر لد$ثا" fجيش .-", "ملتعطش للدما
"هللا "لسمائية مستعدF. N حتا-� عن .$ال! "هللا بطريقة فائقة للطبيعة. $e حلظة صا- غ� 

"ملرئي مرئي] $كاF .مرª عجيب].

$بالنسبة للعد$ كاF "لعكس صحيح]، فاملرئي .صبح غ� مرئي. $صّلى .ليشع 
لكي يصيبهم "لعمى. $عندما "ستجا� "هللا قا! "لن¡ هذ" "جليش "ملعا!t مللك �سر"ئيل 
$قو"ته حيث مت "لقبض عليهم. $.صبح "لعا5 غ� "ملنظو- حقيقي] مثل "لعا5 "ملنظو-، بل 

$.قو� منه.
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!ملنظو# "!لعا� غ�  !لعا�  !ال#تبا* بني  5!نيا2 ١٠ توضح  #!ئعة 6  هنا; قصة 
!ملنظو#، كاO 5!نيا2 يصلي Lر!#J ملدJ ثالثة Dسابيع عندما #B# 6 CDية مالك= قوي= قا2 
لد!نياOb ،2 صالته قد ُسِمَعت منذ D"2 يوQ "لكن "#ئيس مملكة فا#T" كاO يقا"Q !ملال; 
للمعركة  !لر"حية "قد حتقق !النتصا# عندما حضر !ملال; ميخائيل "!نضم  !ململكة   6

(5!نيا2 ١٠: ١٢- ١٣).

هل كاO 5!نيا2 يستخدQ لغة تصويرية 6 هذ! !لنص؟ ليس هنا; 5ليل على sلك. 
لقد كانت هذ� !لر"!ية 5قيقة "�دJ5ّ جد| "ال ميكن !عتبا#ها تشبيها. لقد كاO 5!نيا2 
يتنفس بصعوبة عندما #CD هذ� !لرBية لد#جة OD !لناT حوله !نتاֲדم فز� "هربو!. كانت 
!لرBية �تص بتفاصيل تا#�ية، فهي Dكثر من �ر5 #مز. كاO هذ! !ألمر حقيقي= بالنسبة 

لد!نيا2، للمؤمن s 6لك !لوقت. 

هاتاO �ا قصتاO من ضمن قصص كث�J 6 !لعهد !لقدمي (ملو; !لثا�٦: ٨- ٢٣ 
"5!نيا١٠2) توضحاD Oمر| مكر#| 6 !لكتا� !ملقدT: هنا; !لكث� !لذ� �د� "ال 

نر!�.

شها.- �لعهد �جلديد عن �لعا# غ! �ملنظو�

ال يقتصر !إلمياO بالعا� غ� !ملنظو# على �Dمنة !لعهد !لقدمي فقط. "بعد تطّو# 
!إلم�!طو#ية !لر"مانية سياسي=   Qلعا� فكري= من خال2 !لفلسفا  !ليونانية، "بعد تقّد!
 "b =مر! . "$ن منيل حالي" Jحلقائق !لر"حية مر! "b لعهد !جلديد يش�! Oجتماعي=، فإ!"
!لنظر لأل�منة !لقدمية "كأ)ا كانت تتسم بالسذ!جة "!جلهل، "لكنها على !لعكس كانت 
حضا#!  متقّدمة. "على !لرغم من D)ا � تكن عصو#| سابقة على !لعصو# !لعاملية bال 
D)ا 6 !حلقيقة كانت قوية "مثابرJ 6 سعيها $و !ملعرفة. �D Obمنة !لعهد !جلديد � تكن 
 6 Oعلى سبيل !ملثا2 كانو! يتشككو Oلعصو# !ملظلمة. فالعديد من !ليونانيني "!لر"ما!
!لقيامة مثل !لبعض !ليوQ. ملاs!؟ أل)م � يكونو! يؤمنوO بيقينها. "كانو! ,طئني 6 هذ! 
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)ألمر بالطبع. >لكننا ال ميكننا �7 6تم بالسذ)جة. لقد تعاملو) مع )حليا% بالعقل. فما كا� 
 Aمن 7كثر )ملجتمعا Fكا� >)حد H<سالة )ملسيح >)لكنيسة )ألK خلف Nيتضمنه )لعا

تقّدما S )لتاKيخ.

 .%Kملنظو( Vغ X(<Kَتلِغ حقيقة )أل N تني )لر>مانية >)ليونانيةKعقالنية )حلضا �`
 aلرسو( كتب   cلفكـر(  fملنا( هذ)   S< >جوhها.  على   %Vكث بر)هني   jهنا كانت 
)لثانية   lنثوKكو S لر>حية كما( )لفرp بني )حلصو� )جلسدية، >)حلصو�  بولس عن 
 rKاs tل( ليست 7سلحة جسدية >)ملعركة  )لt نستخدمها  ١٠: ٣- ٥. فاألسلحة 
فيها ليست معركة جسدية، >)ألفكاK >)لظنو� )لt تتسلل `H )ملجتمع >)لكنيسة ليست 
من )جلسد. فاملوضوعاA )لt يو)جهها )ملؤمنو� ليست موضوعاA نفسية 7> )جتماعية، 
>ليست 7موFK حتد� مصاhفة، >ال ميكن شرحها بو)سطة نظرياA تنظيمية 7> 67ا مرتبطة 

بالعالقاA. `6ا K>حية، >)لقو� )لt تقف خلفها هي قو� شخصية.

لقد 7شاK )لرسوa بولس `H هذ� )لقو)A مر)FK كثV%، فكتب عن `له هذ) )لدهر 
)لذc 7عمى �7ها� غV )ملؤمنني، >عن مكايد )لعد> )لذc �لق )ملر)K% >)النقساماh A)خل 
بليس إلعاقته S �ياK% مدينة معينة، >عن )لتأثA(V )لشيطانية خلف   ̀%Kلكنيسة، >عن قد(
 A(مر >)لشياطني  `بليس  يوحنا عن  >�خر>�. >كتب  >)جهها هو   tل(  A(hالضطها(
كثS %V `جنيله >Kسائله ح� 7نه 67ى Kسالته )أل>H ֲדذ� )ملالحظة `� " )لعاN كله قد 
>ضع S )لشرير". >)إلعال� )لذc 7ُعلن ليوحنا عن )لصر)� )لكو� >عن 6اية )أل�منة، 
 Aحلكوما( S Aقد جتّسد Aهذ� )لكائنا � ملئ بإشاA(K عن )لتنني >)ألX(<K )لشرير%.̀ 
>S )ألنظمة )لدينية )لكا�بة، لكن )لو)قع )لر>حي خلف هذ� )حلكوماA >)لنظم )لدينية 
كا� شخصي¤ >فعاًال. >كتب بطرl ملجموعة من )ملؤمنني )ملضطهدين، >قاa ¢م `� 
)لشيطا� ¥وa ملتمس¤ من يبتلعه. >قد �كر لوقا )ملو)جهاA )لعديد% للرسل مع عد>هم، 
>كانت )لكلماA )خلاKجة من 7فو)ههم §ّدh< %hقيقة، كا� `بليس >شياطينه خلف عد¦ 
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1إلميا? 12لضال> 12خلو9 12لديانا� 1لكا4بة 12الضطها+ . ليس هنا% $شا"! � كتابا� 
 Bهذ Dنه ميكن شرH2 ،شخصي Mمر غH هؤال[ 1ملُلَهمني 1ملعينني من قبل 1هللا بأ? 1لشر

1لظاهر! بطريقة طبيعية. $? 2صفهم ملو1جها� 1لعاc غM 1ملنظو" قوa جد_.

2من 1ملهم بالنسبة لنا H? نتذكر H? كلما� 1لرسل 2كتاl 1لعهد 1جلديد 1ملوحى 
$ليهم، جا[� من مضمو? لقا[1ִדم مع 1ملسيح. فهم p cتلقو1 هذB 1ألشيا[. $? 1بن 1هللا 
نفسه كانت له مقابلة شخصية مع $بليس 12لشياطني، 2قد Hشا" $v عملهم عد! مر�1. 
12لعديد من معجز1ته كانت "+_ على Hكا4يبهم 2على 1لدما" 1لذz aدثونه. c تكن لديه 
1لذa جا[  1هللا  1بن   ?$ 1لشيطانية.   �1M12لتأث 1لكذبة  للمعلمني  حتفظا� على مها{اته 
$لينا من مسكنه 1لسماa2، حيث كل شي[ 12ضح مثل 1لبّللو" لآلl 1لكلي 1لوجو+، قد 
حتّد� مر1"_ 2بالتحديد عن 1لظلمة 12لشخصيا� 1لر2حية. لقد كا? 1لعاc غM 1ملنظو" 

مرئي� جد_ له.

$? مضامني 1لشو1هد 1لكتابية Hكثر �Hية 2حيوية مما قد نفتكر. فاإلشا"�1 1لعديد! 
للرl يسو� تع� Hنه c 14$ نكن نؤمن بالعاc غM 1ملنظو" فإننا نرفض كال� 1بن 1هللا، 
 Mغ v2ن نقو> $? 1لكتابا� 1مللهمة لقا+! 1لكنيسة 1أل� .Bنتا� عصر$ 2نعت� Hنه من 
فإننا  1ملقد�،   l1لكتا للعاc مع  1لطبيعية  1لنظر  نوفق 2جهة   ?H موحى ֲדا. �2 سبيل 
نضحي بأجز1[ كثM! من حق 1هللا. H 14$نكرنا حقيقة $بليس 12لشياطني 12ملالئكة، فنحن 
بالتا� ندين $عال? 1لرD2 1لقد� لنا. 2بعد 1نقضا[ ثالثة قر2? بعد عصر 1لتنوير، "مبا جند 
صعوبة لقبو> حقيقة 1لكائنا� غM 1ملنظو"!. $ننا نفسّر تعليم 1لكتاl 1ملقد� �صو� 
هذ1 1ملوضو� باعتبا" Hنه Hفضل تفسM مت تقدميه للنا� 1ملوجو+ين قبل عصرنا 1حلا� عن 
 M2ها. �ن ال نثق � 1لشهو+ 1لسابقني، 2ننصر9 عن شهو+ 1ليو� أل¡م غH" ¢1ألشيا[ 1ل
مرتبطني بالو1قع، فنحن Hنا� معاصر2? نعتمد على 1ملنهج 1لعلمي 2على 1خل�! 1لعملية، 

2نو+ H? نشرD كل شي[ باالختبا" 12لقيا�.
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�بن �هللا �ب ��  �نه  �لذين نؤمن حق%  بالر1 يسو.،  �ملؤمنني  لنا 7ن  :بالنسبة 
نعترN با� هناM عامل% ال ميكننا HIيته بطريقة مباشر<. :هذD هي �لشها?< �ل= �عطانا 
تكّلمو� معه :تكّلم هو  لقد  بطريقة مبهمة :Vّر?<،  �لشياطني  يتكّلم عن   Y نهZ Zياها. 
معهم. :هذ� يرينا �� هذD �ململكة غ` �ملنظوI< هي حقيقية، مثلما تلمس جلدM، :كما 
 ،Mظهر c Yا حقيقية مثلما تشعر بأeZ ،لسرير� c خدهم عندما تضعهم c تقّبل �طفالك

:كما نشاهد غر:1 �لشمس �لبديع.

:�tZ كا� هذ� ماr�s صعب% تصديقه، فتذكر �لعديد من �ألمثلة على مر �لتاIيخ 
حلقائق غ` مرئية، �شياu كا� يرفضها �ملتشككو� ألeم Y يقدI:� �� ير:ها. فلم يكن 
ليست  �eا  يعz هذ�  �لبكتريا لكن، هل  ير:�   �� قر:� كث`< يستطيعو�   rلنا{ خال�
موجو?<؟ :ما�t عن �لف`:سا�؟ معظمنا ال يفهمو� �لكهرباu جيد� :ال ميكننا �� نر~ 
 c نتحقق من :جو?ها فنحن  �لكهرباu غ` موجو?<؟   لكن هل  �لكهربائية   ��Iلتيا�
�أل?:�� �ل= نستخدمها كل يو�. لقد �نسقنا :u�I عد� يقيننا بوجو?ها لفتر< طويلة. 
7ن ال نستطيع �� نر~ �لغاs �لطبيعي، :لك�tZ z فتحت �لصما� :�شعلت عو? ثقا1 
c م�� فسأحصل على حر�I<. 7ن ال نستطيع �� نر~ �: نشم ثا� �كسيد �لكربو� 
:ال نشعر به �و�سنا، لكن �tZ مكثت c غرفة �متأل� بكمية كافية فسوN تقتلك. 
7ن ال نر~ �لريح :�ملوجا� �لصوتية �: �لّذI< لكنها موجو?< كلها، :ميكننا �� نر~ 
�لنتائج �ل= حتدثها. :على مر �لتاIيخ كما �ليو� �يض%، توجد �شياu حتد� :ال نر�ها، 
لذلك فلن يكو� صعب% �� نقبل �نه يوجد �يض% عاI Y:حي ال نستطيع �� نر�D. منذ sمن 
طويل كتب فرنسيس شيفرFrancis Schaeffer كتاب% �ثّر cّ تأث`� عظيم%، عنو�نه 
 Yلعا� متأل   uشيا� توجد  �نه  :مضمونه   ،True Spirituality �حلقيقية  �لر:حانية 
 uشيا�  Mهنا ©sلكو�كب. :بالتو��: uلسما�  ،Iلزهو�: Iملا?©، �جلسد :�لد�، �ألشجا�
متأل �لعاY �لر:حي - �ألI:�®، :�ملالئكة، �لشياطني :كل �نو�. �ألنشطة �ل= يقومو� ֲדا 

:�I~ شيفر �� هناM عالقة بني هذين �لعاملني :7ن نعيش c هذD �لعالقة.
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�عت  لقد  #لو#قع.   % #جلز&  هذ#  يعمل  كيف  #لتحديد  6جه  على  ;علم  لست 
#لبعض يعّلموQ تفاصيل كثMN عن #ألI#6J #خلاصة  مبناطق معينة، 6كيف تعمل % #لعا= 
غN #ملنظوJ، 6كيف تؤثر علينا. لكن #هللا #ختاQ; J يكشف لنا % #لكتاW #ملقدU عن 
 aهذ Q; b6كما سنر .dلسلطا# aهذ dلرتب 6تنظيما# aعن تفاصيل هذ g6دh i#Jgj
#ألموJ هي كل ما uتاQ; t نعرفه. Qj #لكتاW #ملقدU 6#ضح فيما oتص بوجوg #ملالئكة 
j6بليس 6#لشياطني، z;6م منظموQ % #لعمل 6#لقوM 6#لُرَتب. Jمبا ال نعلم كل #لتفاصيل، 
 % MJينكر #حلقائق #ملذكو Q; 6ال ميكن للمؤمن Uملقد# Wلكتا# a6لكننا نعلم ما يؤكد

#لكتاW #ملقدj Uال �j# ;نكر6 #لكتاW #ملقدU نفسه. 

 Qنفعل هذ#، فسنكو = Qj6 .نفهم #ألسس #لكتابية للحقائق #لر6حية Q; tتاu نu
مّعرضني ;كثر للقو#d #لشريرM، 6سنثق ;قل % قدMJ #هللا لكي ينجينا. هذ# ما قاله ;ليشع 
بالضبط خلاgمه، % #لقصة #ملوجوMg % سفر #مللوi #لثا�، بأنه = يشاهد #حلقيقة 6مثلما 
 Nغ Qلقد كا .aينظر للظر�6 6يعتمد على ما تقوله عينا Qكا �gخلا# Qن نعمل، فإu
6#ٍ� متام� للحقيقة #لعظيمة #ملوجوMg خلف #لو#قع #ملرئي. قا� ;ليشع سو� ;عطيك ملحة 
ملا ميكنك ;Q تر#Qj . a #لقوM غN #ملحدMg6 متاحة بالكامل لنا % هذa #للحظة. Qj نظرتك 

.Nتتغ Q; خاطئة �6ب

 gعد iمتام�. هنا Jمثل #لعا= #ملنظو gموجو Jمنظو Nحلقيقة هي ;نه يوجد عا= غ#
 Mممجد dكائنا  iحولنا. هنا Mgموجو I#6J; ،J#6#ألشر Jمن #ملالئكة #ألخيا g6دh Nغ
ميكنها ;Q تأسر ;نفسنا J #�j;يناها، 6هناi كائناd شريرM ميكن ;Q ترعبنا J #�j;يناها. 
 ��gملشهد مز# Qلقد كا ،Jملنظو# Nمه ملحة من #لعا= غgخا b;J ،عندما صّلى ;ليشع

�يو� #هللا #لقاMJg على �ايتهم.
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التطبيق الشخصي: ماذا عنك أنت ؟

?< "تعجب كيف ننظر 8ن كمؤمنني لظر1فنا /خلاصة كما فعل خا$# "ليشع، غ� 
مدXكني متامV بأS هناR /لكث� مما NدM حولنا 1ال نستطيع مشاهدته. من /لسهل علينا 
"S ننسى "S هناR /لكث� فيما b/X1 /ملنظوX. `ذ/ فإS هذ[ /حلقيقة مهمة جدY. 1عندما 
 dل/ e11سنفشل بالظر h1/ليأ iفسيصيبنا /إلحبا ،mكل ما ُير mنر S" نعتقد "نه ميكننا
ال نتخيل "zا تتغ�، 1من yّ فلن نستخد# /ألv/1$ ?لd قّدمها /هللا لنا لنغلب ֲדا. 1عندما 
 S? .لصحيح/ R/X$لدينا /إل Sلدينا هذ[ /حلالة �سب شها${ كلمة /هللا، فلن يكو Sتكو

"عيننا ليست مفتوحة. 

!حلقيقة !ألساسية !لثانية: ,ن منخرطو% $ !حلر" !لر�حية. 

ليس هناR عا� غ� منظوX فحسب، لكن هذ/ /لعا� موجو$ � 1سط /لصر/� غ� 
/ملنظوS? .X /حلقيقة  /لثانية "ساسية بالنسبة لنا لكي نفهم "ننا منخرطوS � حر� 1Xحية 
"' � صر/� كو< له تأث�/v "بدية. ("فسس ٦: ١٢) هذ[ حقيقة 1هي خط�{ 1`ا 
نتائج "بدية. 8ن جنو$ � معركة `ا "*ية عظمى. /لو/قع "ننا مولوS1$ � 1سط حر� 
تدX1 � عا� غ� منظوX 1هذ[ ليست "خباYX ساX{، 1لكنها معلوماv "ساسية، 1هذ/ 
يؤثر تقريبV � كل جانب من جو/نب حياتنا /لd هي � /لو/قع ساحة /ملعركة /حلقيقية 
$ � كوXنثوh /لثانية١٠: ٣- ٥ هو هذ/:  /لd نعيش فيها. 1تعليم بولس /لدقيق /ملحدَّ
"َألنََّنا Sْ?ِ1َ ُكنَّا َنْسُلُك ِفي /ْلَجَسِد، َلْسَنا َحَسَب /ْلَجَسِد ُنَحاXُِ�. ِ?7ْ َ"ْسِلَحُة ُمَحاXََبِتَنا لَْيَسْت 
َمْعِرَفِة /ِهللا،  َيْرَتِفُع ِضدَّ  َقاِ$Xٌَ{ ِباهللاَِّ َعَلى َهْدِ# ُحُصوSٍ. َهاِ$ِمَني ُظُنونV 1َُكلَّ ُعْلٍو  َبْل  َجَسِديًَّة، 
1َُمْسَتْأِسِريَن ُكلَّ ِفْكٍر ?َِلى َطاَعِة /ْلَمِسيِح." هل تدRX /إلحساh بالصر/� � هذ/ /جلزb؟ 
يقوD بولس بوضوC لقر/ئه بأzم � معركة ضد قو/v غ� منظوS"1 }X /ملعركة شديد{. 
ر "هل كوXنثوh بأS ينظرE? /1 ما هو "بعد من /ألموX /ملرئية، S"1 يستعملو/  1هو يذكِّ
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4ألسلحة 4لرAحية 4ل= >عطاها 4هللا 9م. هذ5 4ألسلحة قا-,+ على هد% كل شي� يرتفع 
ضد معرفة 4هللا.

KP مالحظة بولس تعطينا Pشا,+ عظيمة عن 4ملكاK 4لذJ حتدH فيه معظم هذ5 
 Vمياننا، >نظمتنا، نظر4تنا 4لعاملية. هذ5 هي 4ملجاالP ،4ملعركة. فمعظمها بني ^[4ننا، >[هاننا
4ل= يعمل فيها 4لعدA .Aلو كاK لدينا >J شك فيما كاK يفكر فيه بولس، فإنه ميكننا 
ْهِر َقْد َ>ْعَمى َ>ْ[َهاKَ َغْيِر  >K جند Pشا,+ >خرl m كو,نثوk 4لثانية. "4لَِّذيَن ِفيِهْم Pَِلُه َهَذ4 4لدَّ
4ْلُمْؤِمِنَني، لَِئالَّ ُتِضيَ� َلُهْم Pَِناَ,ُ+ Pِْنِجيِل َمْجِد 4ْلَمِسيِح، 4لَِّذJ ُهَو ُصوَ,ُ+ 4ِهللا."  (كو,نثوk 4لثانية 
 HحتدA حيA4ملعركة موجهة للفهم 4لر Kفإ ،+xكث Jخر^ Vيا^A هذ5 4آلية l.(٤: ٤

l 4لذهن.

AألK 4خلال� يشمل >[هاننا، Aيشمل >يض� 4لطريقة 4ل= نرm ֲדا 4ألشيا�، فإننا 
 �منيل �P 4العتقا- بأK معرفة 4هللا هي موضو� عقلي Aلكنه >كثر من [لك. Pنه موضو
,Aحي A>خالقي. P KPله هذ4 4لدهر لديه خطة >ساسية لكي يعمي >[هاK 4لناk ح� ال 
4لشفاعية ضرA,ية جد�. هنا�  يكونو4 قا-,ين على P-,�4 4حلقيقة. لذلك فإK 4لصال+ 
عالقة حيوية بني قبو� 4إلجنيل 4Aحلر� 4لرAحية. مر+ >خرm ال >عر� بالضبط كيف 
تعمل Aال >ّ-عي >يض� >نه ميكن� >K >شرحها بالكامل، Aلكن حقيقة هذ4 4لصر4� يتضح 
من نصو� 4لعهد 4جلديد. هنا� صلة بني 4لناk 4لذين يصّلوA Kهؤال� 4لذين يصّلوK من 
 Kمكا l للمسيح، فإن� سأضمن لك >نه kجلهم لكي تنفتح >عينهم. عندما يأ� 4لنا<
ما Aبطريقة ما كاK هنا� شخص ما يؤمن بالصال+ Aهو حالي� يعمل [لك Aليس فقط 

يتكّلم عنها.

 l جثيما� Kبستا l �لقد عر� يسو� >K 4ملعركة حقيقية، Aعندما كاK يصا,
ليلة صلبه، فقد ُجرِّ� بأK يتر� 4لصليب. Aعندما بدV 4حليا+ صعبة فإنه   يكن يظهر 
PنساK كامل.  >يض�  4لكامل Aلكنه  4إلله  Pنه هو   .KنساP >نه  Aكأنه بطل سوبر Aينسى 
Aيقو� لنا 4لكتا� 4ملقدP kنه ُجرِّ� مثلنا l كل شي�، Aهذ4 يع� >نه ُجرِّ� بالشهو+ 
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فلما��  �بيحته،  يقبلو�  لن  �لنا-   /01 �لكا�2  1باإلميا/  باجلسد  �1لغضب �1الكتئا2، 
�U/ �لتضحية.؟ لقد تأP حN 0/ عرقه صاJ كقطر�EF G. ما �لذA فعله يسو? ليغلب 
b هذa �ملعركة؟ لقد صّلى. 1كا/ معه هنا\ ثالثة من 0قر2 0صدقائه، �1لشيV �لوحيد 
�لذA طلبه منهم هو 0/ يصّلو�. كا/ لديه �حتياb e حياته، لقد كا/ b عمق �لصر�? 
�لر1حي 1كانت �لصالk 0عظم عو/ له. 1قاi لبطر- b هذa �لليلة U/ �لشيطا/ طلب 
0/ يغربله كاحلنطة "لكنz صّليت من 0جلك" ( لوقا ٢٢: ٣١- ٣٢) Jمبا نندهش ملا�� 
يسو? 1هو �هللا �ملتجّسد P يقل كلمة جتعل �لعد1 يذهب بعيد{. لكن |ب 0/ نتذكر 0/ 
 kقو b 2كامل على �آل iتكا� b نا�0حد �ألسبا2 0نه جاV ليكو/ مثاًال لنا لكيفية س
�لر�1 �لقد-. لذلك ففي �لليلة عندما كا/ �اb 2J معركته �لعظمى، 1كا/ بطر- 

.}�0حد 0صدقائه هدف� �جوE �لعد1، قّدE لنا يسو? �حلل. لقد صّلى كث

سو� نتكّلم فيما بعد بالتفصيل عن هذa �لنوعية من �لصالk. 1لكن هل تفهم 
مضمو�ا؟ هنا\ عاP مرئي 1غ� مرئي متد�خال/ �1ن نعيش b هذ� �لتد�خل. هنا\ 
 ،Jلصغا� G�1لبنا ،F�1أل1ال ،V�1لنسا ،i��1 �لرجاJ0 /U .0بديه G��صر�? كو� له تأث
��1J01 �لبشر من كل لو/ 1جنس 1لسا/، 1كل �ملوجوFين على هذ� �لكوكب، هي 
b �ملحك. فالعد1 يعمل على 0/ يعمينا كلنا عن �حلق 01/ يدمر حياتنا. هذ� هو كل ما 

تدJ1 حوله �حلر2 �لر1حية.

عندما بدGُ0 منذ سنتني U bعد�F سلسلة من �لعظاG عن هذ� �ملوضو?، توقفت 
0مامي سيدk بسياJִדا 1سببت خد1ش� b سياP .�J 0فكر كث�{ b �لبد�ية b هذ� �ألمر 
 Jألشجا� بعض  �ر\  كنا  بيومني  �لك  1بعد  مهم�.  �ألمر  يكن   P1 0حد  يتأ�¡  فلم 
 Vيكن هذ� 0يض� 0مر{ مهما، 1لكن عندما جا P1 Gفانكسر 0حد �لرشاشا Vلفنا� eJخا
لنا U/ هذ� �ألمرP �د¢ معه منذ   iلتليفو/ 1قا� �لرشا¤، قطع سلك  �لرجل ليصلح 
 Eسة 0يا¦ iيعمل. 1خال P كله aمليا� Eعلى �لك، فإ/ نظا k1ست 1عشرين سنة، 1عال
 Gث� 1كا/ �ألمر مضحك�. 11جدF1ج© �1بن© حو�¨ ¦سة عشر حاª1 0حصينا 0نا
حد¢  هل   .Gلعظا�  aهذ  Fعد�U عن   zتعيق  /0 �ملمكن  من   k�كث  V0شيا  E0ما نفسي 
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كل هذ3 مصا@فة؟ ال >عتقد . 78 هذ4 3ألشيا0 حتد- كث*( �ليس معي فقط �لكنها 
 Cكنا نقّد ،Gسانتا كر� J K3عيL مع كث*ين من 3ملؤمنني: عندما كنت Cحتد- بوجه عا
للمسيح. �كاY 7د- >7  يأتو7  مسرحياb غنائية من خالdا كا7 مئاb 3ألشخا` 
 .jبع �عشرين ساعة 3لسابقة على تقدمي 3لعرL3أل nخال oبعة >جهزL< �< تتعطل ثالثة
8نy >فهم طبيعة كل هذ4 3ألشيا0، �لكن هناv ما هو >كثر من uلك. فاملشاكل 3ملتعبة 

حتد- معJ K 3أل�قاb 3ملثمر�L oحيK. �هذ4 ليست صدفة.

3لكتا|   nخال هيئة"جولة   J للعاملني  3لر�حية  3حلر|  لتدLيس  >ستعد  كنت 
 Cيو  �< من  �>فضل  بل   ،Kعا@ي  C3ليو لقد كا7  عا@�.  3ملقد�"، �الحظت شيئK غ* 
 yج� لطيفة �جا0ت�G خلو�. �كانت J K3ئعL Kعا@�. 3ستيقظت مبكر( �قضيت �قت
بالقهوo �>نا J 3لسرير، ال ميكن >7 تكو7 3ألموL >فضل من هذ3، � قّدمت � �Gج� 
فنجانK �خر من 3لقهوo، �>مضيت �قت3L KئعK مع 3لر|، � uهبت للعمل كاملعتا@. �لكن 
قبل >7 >بد> 3لتعليم �و�3 ساعة �قعت علّي ستاoL سو@03. � يكن �ة خطأ على حد 
 � bلكن خطر� oج� ُمحبِّة �مهتمة، �عائل� جيد�G� ،oGعلمي، فعالق� مع 3هللا ممتا
 nيئة"جولة خالd KئيسL 7يد >7 >كوL< يد >7 >حيا بعد 3آل7" ،الL< مثل "ال Lفكا< oفجأ
3لكتا| 3ملقد�"، ">نا 8نسا7 فظيع" حد- uلك J حلظة كأنy كنت >س* J 3لشمس 
 yنصف ساعة. �ألن oملد n3لليل . �>صبت �الة من 3لذهو Cظال J لكu ִדت بعد �
 .Lكي جد( � >ستطيع >7 >فهم 3لسبب، �� >متكن من 3لربط بني هذ4 3ألموu شخص
�  عت صوتK بد3خلي يقوn: مرحبK يا تشيب هل >نت تعّلم عن 3حلر| 3لر�حية؟ هل 
تدvL >7 ما Yد- هو جز0 منها ؟" � صليت ��3جهت 3لعد�، �J حلظاb كنت >خر¡ 

.Lمن 3لظلمة �>عو@ 8¢ 3لنو

>نا >علم >نy لست 3لشخص 3لوحيد 3لذ� يشعر فجأo باالكتئا|. فكل شخص 
يشعر باإلحبا¤ �J مرb3 عديدo تكو7 3ألسبا| غ* �3ضحة. هناv >سبا| كث*o جد( 
لالكتئا| �3إلحبا¤ سو03 كانت طبية >� كيميائية >� نفسية >� 3جتماعية... 3¦ �لكن 
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عندما تكو# هنا9 حلظا6 ظال3، �تصيبنا من حيث ال ند'& �بد�# سبب ��ضح، 
فالبد C# تكو# هذR Sنذ�'� لنا. فأنت تفكر لدقيقة F كيف C# �ألمو' تسA حسن?، < 
F [قيقة تالية تقع C Fفكا' سلبية. ملا�T؟ أل# هنا9 عامل? غA منظو' له صلة بإ�T كنت 
تتمتع باحلياc �ملتأصلة �لf �عد ֲדا �ملسيح، �C# تثمر بوفرF c ملكو6 �هللا، �تعر` ֲדجة 

خالصك.

التطبيق الشخصي وماذا عنك أنت ؟

 #C نز�ع?   ُيحَل ميكن �C ?فكر6 فيها بأمانة بأ# "ة صر�ع cم% كانت $خر مر
تكو# له جذ�' F �,جو3 �لشيطا(؟ Cعر` بعض �لنا' يذهبو# C &Rبعد من Tلك، 
فيعتقد�# C# كل ثقب R Fطا' �لسيا'c سببه �لشيطا#، �عندما حتتر/ قطعة من �للحم 
  � cعملها متأخر &R 6حضر fل� cCمثا4 �ملر �C ./فالسبب هو شيطا# �للحم �ملحتر
يكن عملها جيد9، فتلقي باللو3 على �أل'��6 �لشريرc عندما ُطر[6 من �لعمل. هنا9 
Cشخا< كث�A# يستخدمو# �حلر= �لر�حية كعذ' لعد3 مسئوليتهم �لشخصية. Rن: ال 
CشA هنا للحاال6 �لشاcT، �لكن: Cتكلم عن �ألشخا< �لعا[يني �لذين ال ير�# شيطان? 
 Aلئك �لذين @بو# �هللا �لديهم صر�عا6 عا[ية. باستخد�3 �لتفك�C ،Aمر صغC كل B�'�
�لسليم ��لكتاF، م% كانت حتدC EشياB لك �  تستطيع C# جتد ,ا سبب? $خر؟ مثًال 
 �C .ضح�� Aتنقطع �لعالقة بسبب غ cحد �ألشخا< حتبه �تثق فيه < فجأC عالقة مع
 6Cحد كيف بدC خالفا6 �ال يعلم cهنا9 كنيسة �ستخدمها �هللا بالفعل < تظهر ֲדا فجأ
كل هذS �خلالفاC �C .6# يكو# لديك Rحسا' باالكتئا= بالرغم من C# �لظر�`   
تسوB؟ عندما تسA �ألشياB على Jو خاطئ هل ُترجع Tلك للصدفة �C للطبيعة �لبشرية؟ 

C 3Cنك تفكر حق? C# هنا9 صر�ع? '�حي? يد�' خلف �لستا'؟
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لقد :98 8ليشع ,ملعركة ,لسمائية، �كشف ,ملال. لد,نيا) ملحة من "لك، �كتب 
بولس كث>P عن هذ, ,ألمر. �,ملسيح ,إلله ,ملتجسد ,لذ9 َيعلم كل شي@ عن ,لعا< غ> 
,ملنظو:، �,جه \بليس �,لشياطني بصفة مستمر[. \] ,لذين قر�8, �8آل ,لنصوV ,لكتابية 
< lد�, "لك ,ألمر غريبk، �< ينظر�, \j ,لرسل �,ألنبيا@ على f8م eانني. لقد فهمو, 
جيدP ,حلقائق ,لl nب 8] نفهمها pن ,ليوo جيدP. \] ,ملشاكل ,لn نو,جهها ليست 
خاصة بز�,جنا �8 بأ�الvنا �8 بأعمالنا �8 بظر�فنا. لكن خلف كل هذs ,ألشيا@ هنا. 
 oيريد 8] يستخد kشخص� Pماكر Pحلقيقة ,ألساسية ,لثالثة �,لر,بعة �هي 8] هنا. عد�,

98 شي@ لتدم> حياتنا.

يف حياتك.

• ما هو :v فعلك عندما تسمع ,لنا� ينسبو] مشاكلهم \j عمل ,لشيطا]؟

فيها f8م على حق � تفس>هم ؟ هل هنا. �8قا�  • هل هنا. �8قا� تشعر 
ترفض فيها هذs ,ألمو: فو:P ؟ ما سبب ,الختال� بني ,ملوقفني؟

• هل ميكنك حتديد مشكال� حدثت � حياتك مؤخرP �يكو] مصد:ها ,لعد� 
,لر�حي؟

• هل :8يت من قبل 8ية 8ساليب عد,ئية � حياتك، �8 جو,نب يريد. ,هللا 8] تنمو 
فيها �8 'دo فيها �,عترضتها عقبا� كث>[؟

• هل ,ستطعت 8] تتغلب على هذs ,لعقبا�؟ ملا", نعم �ملا", ال ؟ 
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 ^G_% ¤' n/6 F<[a_% .&/]_% jW �&a&a/ 7K%h ¤&MiG_% <h3h

fEXc F<[a_% .&/]_% jW ^G_% jcPi g<h3h jW

¤h%>- <_&-iG/>%

 @?ا �ملبا��� �لنهائية، 8كال �لفريقني مستعد للقا-. لقد كانا 'لما$ ֲדذ! �ملبا��� 
طو�T �ملوسم.8لكنهما Q Rخر Gسبوعني، قاما بعمل Gشيا- كثG �Hكثر من DرC �حللم، 
 Vمستخدمني جها ،Yلتليفزيو$ ساعا� Gما] شاشة  لقد شاهدG �8فالم\ كث�H 8جلسو� 
�لتحكم عن بعد (�لرميوY)، كي يقّدمو� �لشريط @_ �ألما] 8G يرجعو! ثو�ٍ$ قليلة @_ 
�خللف 8هم يشاهد8$ 8'للو$ لعب �خلصم مر� 8مر�Y. لقد شاهد�8 جنو] �لفريق �آلخر 
�8باعي خط �لظهر 8هم يندفعو$ لألما]، 8لكن لديهم Gمل G R$ �ألمو� ستسH على 

vو Gفضل R خط Cفاعهم.
Gسابيع  منذ   Yلتصفيا� من  �لy خرجت   zلِفَر� من  Gك{  Gمًال  يعطيهم  �لذ�  ما 
 R لفريق هي� R نقطة �لضعف $G خلصم 8خططه، 8علمو�� Yسو� حتركا�C قليلة؟ لقد
�باعي خط �لظهر �لذ� يندفع لألما] تا�ك\ مسافاY كب�H خلفه. 8لذلك فمن �ألفضل 
G$ يلعبو� كر� سريعة تربك �خلصم. 8هم يقومو$ بوضع كل �خلطط �ملمكنة، 8من �َّ لن 
 �8Vيفو $G $8يريد .Vعندما يلعبو$ �ملبا���، ملا��؟ أل?م يريد8$ �لفو Yتكو$ هنا� مفاجآ
 $G للعب، 8تركو� عائالִדم ح� ميكنهم� R [كثر من نصف �لعاG م قضو�?G بشد� ح�
يفو�8V بامليد�لية �لذهبية � يستر'و$ بعد �لك. لقد Gخذ�8 �ألمو� �دية شديد� أل?م @$ 

� يفعلو� هذ� فسو� �سر$8. 
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&حلقيقة &ألساسية &لثالثة: عد!نا مرعب

يشجع 1لرسو? بولس %هل %فسس لكي ينظر12 0/ معركتهم (دية %كثر مما تأخذ� 
 DEخطو G1لفصل 1لسابق مد K ينا%E لقد .N21لنهائية، (دية %كثر من 2قت 1حلر D1E1ملبا
 X0 .كذلك Zفقط عنيفة لكن 1لعد2 %يض Nله نتائج %بدية. فليست 1حلر b1لذ c1هذ1 1لصر
1حلقيقة 1لثالثة غd ساDE، لكنها موضو1Eh cسة ضرbE2 : عد2نا مرعب 2هدفه تدمdنا 

12حلط من قيمة عمل 1ملسيح (%فسس ٦: ١٢)

%نا 2صديقي Eيك �hا~ Rick Dunham  كنا ندsE %فسس ٦ 2قد خلص 
 Zمؤمن 2جعلك  E0هابك  2هي  خطة،  لديهم  2قو1ته   X1لشيطا  X0 هكذ1:  1لعد2   �هد
عاجز� 2بال قيمة K خطة 1ملسيح، 2جعل حياتك بائسة، X%2 تكوX فاشًال 2EحيZ . هل 
%Ehكت هذ1 ؟ هنا� %�12E شيطانية تريد %X ترهبك 2جتعلك بائسZ - %علم %X هذ� 
 َّXهذ1 1ألمر "1ُْصُحو1 12َْسَهُر12 َأل K ?1لرسو sقوية 2لكن 1نظر 0/ ما يقوله بطر DEعبا
َيْبَتِلُعُه ُهَو." (بطرs 1أل2/ ٥: ٨) يأمرنا  ُمْلَتِمسZ َمْن  0ِْبِليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َ 1ِئٍر، َيُجوُ? 
1لكتاN 1ملقدs بأX £ترX% - s نصل 0/ قمة لعبتنا - ألX عد2نا ال ميز�، 0نه يلتمس 

.Zيبتلع شخص X%

1ألسد ممتلئ قوD. 12ألسوh جتو? 12لسبب 12حد: فهي تبحث عن شي¥ سهل 
لتقتله. 0ننا K 1لعاDh ال نكوX فريسة عندما نكوX %قويا¥. 0نه يبحث عنا K 1لوقت 1ملناسب 
2بالطريقة 1ملناسبة عندما نكوX مبفرhنا، ُمتَعبني %2 مسافرين K 2% 2قت متأخر من 1لليل 
عندما يكوX كل 12حد قد »هب 0/ فر1شه. 2عندما نكوX ضعفا¥ 2يظهر شي¥ ما على 
شاشة 1لكومبيوتر فيأخذنا على حني غرD، %2 يظهر شي¥ K 1لتليفزيوX ال ميكننا %X نر�1 
1لصدمة  فعلنا 1أل2?   hE X2سيكو ،D1حلجر K هنا� شخص خر ¬لس Xحينما يكو
 K مبا سنتوجعE2 .لكننا جند %نفسنا مسمرَّين %مامه ،D1لقنا dبتغي �E2 ال نقو~ فو c12لفز
1لد1خل 2يعترضنا %سلوN 0مياX كا»N يعدنا بتجربة %عمق 2%كثر 0شباعZ. خاE° 1ملسيح، 
هنا� فر² عديدD %ما~ 1ألسد ¬دنا فيها ُمنهكني، 2هو يعلم كيف يكتشفها K عالقاتنا، 

.Xكل مكا K - سلوكنا 1لر2حي K2 عملنا، 02مياننا K2
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+هو ال ,ا+* فقط &% يبتلعنا من 2ألما/ +لكنه ,ا+* بعد )لك &% $نقنا بالشعو� 
بالذنب باإل2Oنة " هل تعتK نفسك قويH؟ =% 2ملؤمن 2حلقيقي ال يفعل ما فعلته &نت. =نك 
شخص فظيع +منافق، =نك ال متت بصلة =S 2ملؤمن 2حلقيقي " =% 2لتجربة 2أل+S قويه 
جدe، لكن d بعض 2ألحيا% يكو% )نب 2الستسال/ للتجربة &سو&. +هو يتالعب بنا لكي 

يسقطنا d 2لفشل +2لذنب.

فالشيطا%  2لكتابية،  2لوصايا  يتجاهلو%  بالشيطا%،  يستهينو%  2لذين  2ملؤمنني   %=
عد+ مرعب. sب &% نقّد�q كما ينبغي. d يهو)2 ٩ يقو* =% ميخائيل �ئيس 2ملالئكة 
d }اصمة مع =بليس، z يو�O حكم 2فترx2، لكنه قا* ببساطة "لينتهرv 2لرt ."uن لسنا 
&قو� من 2لشيطا%. +لكن 2لرu &قو�. =% 2لر~ية 2لصحيحة 2ل| sب &% تكو% لدينا هي 

&% نفهم =مكانيا� هذ2 2ملخلو� 2ملالئكي +&% نعتمد على قو� 2هللا للغلبة.

هل %لشيطا� حقيقي؟

2لكتاu 2ملقد� غ� غامض بالنسبة حلقيقة 2لشيطا%. فهو موجوd O بد2ية سفر 
&خبا�  2ملقد� d سفر   u2لكتا ١  ِّربH حوx2. +هو موجوd O منتصف   :٣ 2لتكوين 
2أليا/ 2أل+* ٢١: ١ فهو 2لذ$ &غو� O+2O لكي ,صي 2لشعب. +هو موجوd O 2آلخر 
 Hنا &يض d سفر 2لر~يا ١٢: ٩ +هو ساقط من 2لسماx مع قو2ته =S 2أل�). لقد تفحصَّ
نصوصH عديد� &خر� تظهر +جوqO +نشاطه. +&+O &% &شجعكم على قر�x2 2لكث� من 
 vكتابية كث�� عن =بليس +2لشياطني ال تتر x2جز& v2لنصو+ 2لو2حد بعد 2آلخر. هنا qهذ

&), شك d &نه حقيقي.

+2ملسيح بالتأكيد &شا� =S &% 2لشيطا% حقيقي، فقد &شا� =ليه -سH +عشرين 
مر�، +كانت له مو2جهة معه d م4 ٤: ١- ١١، +قد &حصى &حدهم &% ٢٥ ٪ من 
&عما* يسو6 +&مثاله +معجز2ته كانت 5ا صلة بالشيطا%. ال &علم =% كا% هذ2 2لرقم 
صحيحH +لكنه على كل حا* قريب منه. لقد كا% يسو6 يعتقد بوضو7 &% 2لشياطني 
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كانت  "جلديد  "لعهد   & "أل)'  بالكنيسة  "خلاصة  )"ألحد"2  "لرسائل   89 موجو;)8. 
تكتب ;"ئمQ عن هذ" "ألمر. )حF Mعد"L "لرK يسوJ عرفو" 9بليس Fنه "Dئيس "لشياطني" 
 Vلتالية )لكن هذ" "لعد; "لكب" Xائه "ملتعد;\ & "لصفحا^F (لوقا ١١: ١٥) )سنتكّلم عن

هو شها;\ قوية للفكر "لكتاi عن )جو;h ... 9نه ليس موضوعQ هامشيQ & "ملسيحية.

)& "لعديد من "لثقافاX "ملعاصر\، فإ8 )جو; "لشيطا8 معر)m جيدl ( )ميكن 
yDيته بسهولة). 89 عدD xغبة "حلضاD\ "لغربية & "العتر"m بوجو;h سببها 8F "لشيطا8 
 zجل يرتدD ) يةDيكاتوDقتنعنا بأنه شخصية كا" QيضF( .l8 ~في نفسه جيدF Jستطا"
"لقّدx ("لشياطني "حلمر. "لشياطني  بذلة �ر"L يلو� مبذD"ته) F)& صوD\ تعويذ\ لكر\ 
 Xلرغبا" (F \جلانب "ملظلم للقو") ر; تشبيه فلسفي للشر� (F (شياطني "لشمس ،�Dلز"
"لسرية للطبيعة "لبشرية). )من "لصعب 8F تو"جه هذh "لتشبيهاX & "لصال\، )لذلك فمن 
 Vصى "لشيطا8 "لكب(F نه من نسيج خيالنا. )كماF ;باالعتقا Xلثقافا" J8 ~دF مصلحته
شيطانQ صغSerew tape Petters & lV  "ل� كتبها �. "� لويس " "قتر� عليه 
 Q8 يؤمن بك" 89 "لشيطا8 ;"ئمF قنعه بأنه ال يستطيعF( L"ر� Xما & شر"با Lشي \Dصو
ما يكو8 مكتفيQ باالختفاL & كهوL"D  m "لعا� �9" كا8 ميكنه 8F يستعملها ملصلحته.  

من هو !لشيطا�؟

من هو عد)نا "ملرعب هذ"؟ كما جاF & LيوK ١: ٦ ؛ كولوسي ١: ١٦ هو 
D)�  لو�، كما 8F مM ٢٥: ٤١؛ yDيا ١٢: ٧ يشV"8 9ليه )9' 9تباعه كمالئكة. 
)& حزقيا" ٢٨: ١٤ ككر)K )هو نوD (F Jتبة من "ملالئكة. )كلمة كر)K & "ألصل 
"لع$z تع# مالئكة حب لطيفة )صغV\ (مثل كيوبيد)، 9نه Fعلى "ملخلوقاX & "ملالئكة 
)يقو" حزقيا" ٨ 89 9بليس كا8 "ألعلى فيهم، لذلك فهو كاF 8عظم مال% من Fعلى 

Dتبة & "ملالئكة. Fعلى من كل "لكائناX "ملخلوقة.
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هل بد<= تتكو: لديك صو45 عن عد.1 -لعظيم .-ملرعب؟ '&ا ليست لعبة لكنها 
 B نا فسيهزمناGكنا سنو-جهه مبفر -Nنا، فإGجسا> B متسا.ين Qن غS .4مستمر Vحر
<قل من حلظة. .-حلقيقة - -ل[ سند5كها على صفحا= هذ- -لكتاV، 'ننا ال نو-جهه 
-هللا  قو4  على  نعتمد  كيف  نتعّلم   :> قبل  .لكن  -لسا45.  -ألخبا5  هي   hهذ. مبفرGنا. 

.حكمته، nب <: نقتنع بضعفنا -لشخصي.

من 'ين جا# !لشيطا�؟

-جلز�-: -ألساسيا: B -لعهد -لقدمي عن 'بليس موجوB :-G حزقيا� ٢٨ .'شعيا� 
١٤. .كال%ا يتكلما: عن حقيقتني مزG.جتني مثل <مو5 عديدB 4 -لكتاV -ملقد". 
 B حـزقيا� .ملك بابل B 5كال منهما يتحد+ عن شخصية تا5*ية - ملك صو.
'شعيا� - .لكن هاتني -لصو5تني %ا مدخال: للحقيقة -لر.حية -ملوجو4G خلفهما. .من 
خال� هذين -جلزئني .2يا= <خر0 كث4Q تدعمها، ميكننا <: نر0 -لشيطا: (- لوسيفو5) 
قد ُخلق كامًال (حزقيا� ٢٨: ١٢- ١٣) كا: لديه مسكن 6ا.5 (يهوN- ٦) .كا: 
عمله <: =ر" >د -هللا (حزقيا� ٢٨: ١٤) .كما جا� B حزقيا� فإ: لديه قو4 <كثر من 
<5 شخص 2خر B -لكو: فيما عد- -هللا، .<نه <كثر ?اًال من <5 شي� <. شخص 2خر 
 Gسقوطه -ملد.5. .كا: -لباعث خلطيته .-لتمر C' تهGلصفا= قا- hفيما عد- -هللا. .هذ
ضد -هللا هو -لكFيا� ( 'شعيا� ١٤: ١٣؛ تيموثا." -أل.C ٣: ٦) هذh صو45 ال تتو-فق 
'بليس -لذ5 تكّلم  <Hر .ميسك بيدh مذ4-5.':  'بليس  -خلاطئة عن شخص  مع فكرتنا 
عنه -لكتاV -ملقد"، كا: <كثر -ملخلوقا= -ل[ خلقها -هللا ?اًال .Nكا�. .قد قاhG ?اله 
 .JK' :يكو :> G-5>. ،كا� بنفسهN. LهوM يا�. لقد -متألFممتلي� بالك Pطمو C' hQكاN.
لقد قاU باختياT-. 5 .شخصي (حبقوS ١: ٣؛ يعقوV ١: ١٣) .نرB 0 مترG 'بليس 

-ملتعجرX Wس مر-= يقو� فيها "سوB "W -شعيا� ١٤: ١٣- ١٤

"<صعد 'C -لسمو-=" يريد <: =تل مسكن -هللا .تكو: له نفس مZلة -هللا.
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 ���� لقد  �آلخر$#،  �ملالئكة  $�لكو�كب هي  �هللا"  فو4 كو�كب  "��فع كرسّي 
Mبليس هنا �# يناG �الحتر�C �ألعظم من �خلليقة.

"�جلس على جبل �الجتماP" $جبل �الجتماP هو �ملكا# حيث Nكم �هللا. لقد 
���� Mبليس �على مكا# للسلطة.

"�صعد فو4 مرتفعا_ �لسحا\" �لسحا\ [ �لكتا\ �ملقد] يشY ملجد �هللا ���� 
 dدe fكا# �� �هللا بالطبع على هذ� �ألمر �نه ال يشا�$ ،dهللا $حد jبليس �ملجد �لذM

مع kخر.

"�صY مثل �لعلي" كا# هذ� هدM nبليس �ألmى. �# يأخذ مكا# �هللا $�# يأخذ 
كل rاe$ Gد $حكمة $قوp �هللا. 

عندما يتكّلم �لكتا\ �ملقد] عن �لشيطا# فإنه ال يتحدt بتشبيها_ �$ تعليقا_ 
صغpY $عابرp. ليس �لشيطا# صو�p تعبYية عن �لشر. Mنه مالf قوj ��تكب �خليانة 
ضد خالقه $�قنع ثلث �ملالئكة لكي يتمر�$� معه. $هو يعمل �آل# على تدمY كل ما 
هو جيد $مرّتب من قبل �هللا. $Mستر�تيجيته كما هي منذ سقوطه �# yربنا بنفس �خلطة، 

$�}دn �# يكو# مثل �هللا.

ميكننا �# نر� خطة �لشيطا# منذ ~من بعيد جد{ [ �لكتا\ �ملقد]. $كانت 
�$G خطية [ جنة عد# نتيجة }ذd �خلطة. قاG حلو�� �Mا ��M �كلت من �لشجرp �ملحّرمة 
 nنه يعرM .مثل �هللا" (تكوين ٣: ٥) $هكذ� هو مستمر [ جتربتنا بنفس �لطريقة" Yستص
 ��ملمتلي بالطمو�   �ممتلئي فهو  قلبه،  �ل� مأل_  عينها  �لرغبة   dֲדذ yّربنا  جيد{ كيف 

.�بالك�يا

$�حلقيقة هي �ننا ال ميكننا �# نكو# متسا$ين مع �هللا. يوجد خالق $�حد $كل 
ما عد�d فهو �لو4. �ن نعلم �لك بعقلنا $ال نريد �# نكو# مثل �هللا. $لكننا نريد �# 
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نكو7 +هللا < حياتنا +لشخصية. 78 كل +لكائنا2 +ل1 خلقها +هللا مصممة لكي تعر� �بته 
 A7 تعB 78 جوهر +خلطة هو .Gلفر+I ممتلئة بالثمر Nا حياO 77 تكوBI ،Q7 تعبدBI ،اO
+خلط +ملوجوZ بني +خلليقة I+خلالق IتقوUB"Wيد B 7Bكو7 مثل +هللا، UBيد B 7Bكو7 مركز 
+النتباUB ،Qيد حياN تدUI حوB Wحالمي  IخطيI 1كماa " 78 فكركل _لو^ بشر[ 

Bصبح فاسدh بدUجة ما ֲדذQ +لرe8 ،GIا GIU +لشيطاI 7جوهر جتاUبه.

"لتطبيق "لشخصي: &ما#" عنك �نت؟

عندما Bعّلم هذQ +ملاNZ يظهر < بعض +ألحيا7 شي  على تعب�+I 2جوQ +حلاضرين 
< +للحظة +ل1 يدUكو7 فيها 7B هذ+ +ألمر حقيقي. 8نه Bمر خط�، +حلياN ليست لعبة. 
78 كث�ين من +ملسيحيني يؤمنو7 0هني/ بإبليس I+لشياطني، Iلكن هذ+ +إلميا7 ال يتعمق 
بد+خلهم. Iعندما نبدB +لتفك� < هذ+ +ملوضوI ،6نر5 بعض جو+نب حياتنا +ل1 حتد2 
فيها هذQ +ملصاUعة +لرIحية، فنحن بالتاa نعيش بوعي عميق Iبإحسا8 عظيم Iُملّح. 
>ن نفهم سبب +إلUشاZ+2 +ل1 قّدمها لنا بطر8 +لرسوI WنبدB < +;ا0 قر+U+2 مؤسسة 
على فهمنا +جلديد. فالوعي ֲדذQ +ألموU <علنا حذUين Iمتيقظني، مدUكني Z+ئما 7B هنا= 

عدhI <وW حولنا ألنه يريد 7B ُيدّمر +لذين يؤمنو7 باهللا Iيعمي +لذين ال يؤمنو7.

"حلقيقة "ألساسية "لر"بعة: &ب �� $تر" عد&نا &لكن �� ال �افه

+حلقيقة +لر+بعة ضرUIية ملساعدتنا للتجهيز للمعركة: <ب 7B >تر� عدIنا Iلكن 
 7B 7 ال ننشغل ֲדا... بالرغم منB لكنI عني بأساليبه+I 77 نكوB 7 ال �افه، <بB
8بليس Bقو5 منا Bكثر مما نتخيل، BIكثر خد+ع/ Bكثر مما قد نفهم، فإننا نعمل له حساب/ 
كب�h جدIB h نعطي هللا حساب/ Bقل 08+ كنا �ا� منه. <ب 7B >تر� عدIنا Iال نتعامل 
 78 به.  ننشغل  بأ7  لنا   Wيقو ال  +ملقد8  +لكتا   Iلكن  بطريقة سطحية،  ִדديد+ته  مع 

مشغوليتنا كلها <ب 7B تكو7 باهللا Iليس بعدIنا IB بأنفسنا.
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=تا> 0/ ند&: #ستر#تيجيا$ #لعد2. 2كما 0/ #لدفا, +هز للمبا&يا$ #لنهائية، 
فإنه ميكننا 0/ نستعد Hجما$ #لعد2 بفهم ما ميكن 0/ يأ? علينا.

لقد شجع بولس #لرسوW 0هل كو&نثوV أل/ يعيشو# مبثل هذ# #لتفكN #لو#عي. 
بالفعل  #لكنيسة ما&ست معه  #لكنيسة، 2لكن  2كانت هنا: حالة a` مع شخص [ 
#لتأkيب، 2قّدg #لرجل توبة 2ساeه بولس بالفعل، 2لكن #لكنيسة d تتعامل معه بطريقة 
#+ابية، &مبا أل/ #ألعضاs كانو# ال يز#لو/ qتفظو/ بضغينة ضدl. 2لكن بولس يطلب 
منهم سريع| بأ/ يكنو# له #ملحبة بدًال من #ملر#&x، 2قد 0كد Hم بأنه غفر له "لئال يطمع 
فينا #لشيطا/ ألننا ال جنهل 0فكا&l" (كو&نثوV #لثانية ٢: ١١). ~/ {ططا$ #لشيطا/ 
 Nلغفر#/، 20 �0 موقف �خر غ# gعد Wمصممة لكي +د له مدخًال [ حياتنا من خال
مؤسس على خطة 20 شخصية #هللا. #لغضب هو موقف �خر من هذ# #لنو, قاW بولس 
ألهل 0فسس ~/ #لتمسك بالغضب يعطي للشيطا/ فرصة ( 0فسس ٤: ٢٦ـ ٢٧). ~/ 
هد� {ططا$ #لعد2 0/ ُينتج مر#&x 2قلوب| قاسية k#خل #لكنيسة، 2=ن =تا> k#ئم| 0/ 

نكو/ مد&كني ملا qد�. 

#لشيطانية   Wبأ/ #ألعما kننا منيل لإلعتقا~ هل الحظت طبيعة هذl #ملخططا$؟ 
¥#$ صلة بالظو#هر #لغريبة 2#لفائقة - #لسك£ [ حياx طبيعية. هذ# #العتقاk خاطئ ألنه 
 /2N2غريبة، 2كث x&kملظاهر #لشيطانية #ملخيفة نا# /~ .x&ملنظو# Nعلنا نتجاهل #حلر¦ غ+
منا d متر ©ياִדم مثل هذl #لظو#هر... 2عندما نقر0 هذl #لصفحا$ عن عمل #لشيطا/ 
 ،x&#ملر# للغفر#/،   k#الستعد#  gعد مثل   sبأشيا يتعلق  #ألمر   /0 2#ضح|  يكو/   /0 +ب 
#لغضب، #لذهن #ملخد2,، �02 0مر �خر قد qطم #لز2#> 2يسبب #النقساg [ #لكنيسة، 
 lهم بالُقَر¬ 2#لقلق. هذk2#عني، 2يدمر2# 0جسا Nغ V2يصيب باالكتئا¦، 2+عل #لنا
ليست مظاهر ناx&k. ~°ا نوعيا$ #ألشياs #ل¯ نقابلها كل يوg، 2هي جتعل من معلوماتنا 
عن #حلر¦ #لر2حية 0مر± 0ساسي| 2فهم| عملي| للمضي قّدم| [ مو#قف #حلياx #لعاkية. 
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لقد (ّضح بولس �! 8أل:(98 8لشرير5 لديها 0ططا. معينة، (�ننا 'تا% �! نكو! ��كيا� 
(لدينا معلوما. عنها.

كيف نتأكد �ننا ال جنهل 0ططا. 8لشيطا!؟ هذ8 هو 8لسؤH8 I8اG. كثE(! مّنا 
 T8 كانت نتائج هذ�X ليس لديهم �_^ فكر5 عما يفعله 8لشيطا! (كيف يعمل؟ (لكن
 aنعر  !�  b:)8لضر فإنه من   ،e8ملقد  g8لكتا لنا   Iيقو 8لر(حية عظيمة كما   g8حلر
�لك. ال ميكننا �! نكو! غE مبالغني k هذT 8حلالة، ال يكو! 8جلهل نعمة k هذ8 8ألمر 

.sبل يكو! مدّمر

!*ا( )لشيطا& تكشف !ساليبه 

باجلامعة،  مد:س�  (يعمل  يابا�  �صل  من  ينحد:  كر(�  سانتا   k صديق   bّلد
حدث& �8. مر5 عن 8شتر8$ جدk T 8حلرg 8لعاملية 8لثانية. (قد تعّلم جدT منذ نعومة 
�ثنا�  8إلم(8طو: Xله. (من 8ألفضل له �! ميو.  8ليابانيني �!   Iمثل باقي 8ألطفا Tظافر�
8حلرg من �جل HXه بدًال من �! يرجع 0X م/له كسجني. (قاI صديقي بأسى، كا! 
جدb 0لص� (:جًال صاحل� قّدG حياته من �جل ما كا! يعتقد �نه �مر يستحق، (كا! 
يؤمن 7ق �! 8إلم(8طو: هو Xله. (كا! من بني �(I 8ألشيا� 8ل6 8عترa ֲדا 8إلم(8طو: 
بعد هزمية 8ليابا! �نه ليس HXا، (X! هذ8 8العتقا_ 8ملترسخ k �عما8 هذT 8حلضا:5 كا! 
 bن& ال �ع& �! كل سبب ألX .ينEخد8ع� _ّمر حيا5 جد صديقي (حيا5 =خرين كث
حرg على مد8: 8لتا:يخ كا! خد8ع� شيطاني�، بالرغم من �نه ميكننا �! نكتشف �! (:�8 
معظم 8حلر(g 8ألنا 8لشيطانية (8لطمع (خد8< 8لقوk) .5 حالة جد صديقي، فإ! 8إلميا! 
8خلاطئ �_? بالكثEين أل! يضحو8 بأنفسهم k سبيل هدa مب& على كذبة. (عندما 

نفّكر k هذ8 8ألمر لن يكو! من 8لصعب علينا �! نعرa من هو (:�8 كل �لك.

من 8لصعب جدs �! نعرa هذT 8ملخططا.، خصوص� عندما نكو! k (سط هذ8 
8لصر8<، (من 8ملفيد �! نعرa كيف Dا(I �! يدمرنا. (8لبد8ية 8لصحيحة لفهم 0ططا. 

.Tا�E� 8لشيطا! هي �! نفحص
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�هو  #أل�! ٢: ١٨)  تسالونيكي  (3يو1 ١: ٦- ٧؛  "�لعد�"  �تع�  �بليس   •
يقا�3 خطة عمل #هللا، �يعمل ضد ,طط #هللا، يشو' شخصية #هللا �يهاجم شعب #هللا بأ� 

يعتر8 طريقهم.

• �لشيطا  �يع� "مفتر�" (بطرA #أل�! ٥: ٨) ?حد= خططه �3 يقو; 3شيا: 
?شاعا�  �ينشر  كذبة،  شهو��  يقيم   �3 �هو  ب  !عتهم،  �يشو'   Aلنا# عن  كا#بة 

لتشويه صو%$ خا�3 #هللا.

• لوسيفر �يع� "$هر" بنت �لصبح" �� "�لالمع" (?شعيا: ١٤: ١٢) �هذ# يع' 3نه 
لن يأ% ?ليك # صو%$ قبيحة �,يفة، �لكن سيظهر بصو%$ �يلة �حكيمة، �ستنجذ1 

?! برنامج عمله، ألنه سيقّدمه ?ليك بصو%$ �يلة جتذبك ?ليه.

ُيفتر8  �لذبا�" (م- ١٢: ٢٤) كا� هنا, ?له �ث'  • بعلزبو� �تع� "�ئيس 
#لقذ#%$ �هو �صف مناسب  #ليهو� يعرفونه على 3نه ?له  #لذبا1. �كا�  3نه  مي من 

للشيطا�.

• بليعا� �هذ� كا  �سم �له $�ئف (كو%نثوA #لثانية ٦: ١٥) سيفعل #لشيطا� �3 
شي: ح-  وِّ; #لعبا�$ عن #هللا �يوجهها لنفسه �هو ما يهمه. 

• �لشرير (يوحنا #أل�! ٥: ١٩) �#ألصل #ليونا� يع' �لدما� �ملطلق. �هو سيؤثر 
# كل شي: ح- يدمر' ��عله شرير�، �لذلك ميكن لطفل �3 يقتل طفًال �خر مبطرقة 
على %3سه كما نشر # ?حد= #جلر#ئد #ل# قر3ִדا مؤخر�، �3 �3 يقو3 شخص بوضع 
قنبلة حو; جسد' �يفجر نفسه �#آلخرين، �3 �3 تقو3 شركة بتسميم #ملا: أل� تكلفة 
#لتخلص من #لسمو3 يكّلفها كث)�. هنا, شر�% كث)$ حتد* # #لعا( مصد%ها تأث) 

#لشيطا� #لشرير �#لفاسد.

�يغوينا  #لصاحلة  %غباتنا  سيستعمل  ٥) �هو   :٣ � (تسالونيكي #أل�!  �ملجرَّ  •
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لكي يتممها بطر% 8!ئفة. لذلك فإ1 كل !لعطايا !لصاحلة !ل+ هي من فو% مثل !لطعا�، 
!لر!حة، !جلنس، !لطموL ،Q!لعمل قد AُمِّرKL Mصبحت بعيد@ عن A!BC@ !هللا.

 VB!لق مدY هوL .ئيس هذ� �لعا� (يوحنا ١٢: ٣١) فهو سيد �لنظم �لز�ئفة  •
فكرية كاملة ميكن 1K جتذبنا Lتدمرنا. Lيعمل على خلق صوB@ للفتا@ !جلميلة، فإ1 � 
Kسلو!  !لشبا! فال قيمة $ا. Lلديه  !ملجالM !ل+ جتذ!  تكن على مثا+ فتا@ غال( 
!ملطلو! L-لك ح, يكونو!  !ملظهر  !لبا8B@ هي  !ملفتولة   Mلعضال! بأ1  !لشبا!  إلقنا1 
مشغولني بأنفسهم، Lيتعاطو! منشطاL ،MيدمرL! صحتهم. لقد !قتنع !ملاليني Kنه ما � 
=صلو! على نو1 معني من !لساعاL ،Mيركبو! Kفخر !لسياM!B يذهبو1 ֲדا C: بيتهم على 
!لشاطئ، فإ@م � =ققو! !لنجاQ بعد. Lهو BL!? !ألAياL 1!لفلسفاM !لكا-بة L!لتعاليم 
!لكا-بة، L!ألخالقياM !لز!ئفة، Lكل نظا� فكرD، ال ميكن 1K يقوK AحدC B: !هللا. لقد 
 1C .هذ! !لعا� F Gكل ما له تأثL ،لتعليمية! Mيئا$!L ،Aالقتصا!L ،Mحلكوما! :C !تسر
!لنتيجة !ل+ توصل Cليها يوحنا !لرسو+ جتعلنا نصحو "1C !لعا� كله قد Lُضع F !لشرير" 

(٥: ١٩ :Lيوحنا !أل)

 .Nخطايا  :C  Gسيش سيدينك.  Cنه   (٢٠  :١٢ (�Bيا  �إلخو�  على  �ملشتكي   •
!خلطايا !ل+ Aفع �نها !هللا بد� !ملسيح Lغفرها. Lهو يذكرN ֲדا باستمر!C ،Bنك مؤمن 
فظيع KL! سي?، LK لسِت L8جة صاحلة، �لو% بشرD ال نفع منك: C-! �عت مثل 

هذ! !لصوM من َقْبل، فاعلم 1K هذ! !ألمر ليس من !هللا.

قد ال جند هذ! !السم F !لكتا! !ملقدV، لكن Cبليس هو مو18 !لكعكة !للذيذ@. 
هل تتذّكر !نك Kكلت من هذ) !لكعكة عندما كنت صغBG؟ C@ا لذيذ@ من !خلاL &Bُمرَّ@ 
F !لد!خل. Lسيأ+ !لعدL بشي? *يل F مظهر). مثل !لرغبة !لقوية F !لطعا� LK!جلنس 
LK !لنجاL .Qيقّدمها لك بطريق خاطئ F !لوقت !خلطأ. Lسيجعلك تؤمن بأ1 طريقه 
!ملزيف هو !لسبيل !لوحيد إلشبا1 !حتياجاتك !لعاطفية، Lسيقّد� لك !جلنس من خال+ 
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$لفيديو <! بطريقة ُمحرمة، مبعد4 3يا1 عما هو جيد !حقيقي !'ب !%$ئع. !سيحو�ا 
لشيN مرير !مدمر M $لنهاية. K3ا ستبد! J$ئمI جذ$بة، !هكذ$ هي حH تتذ!قها. !لكن 
$ملشكلة هي <X $جلزN $ملر قد ال يظهر لفترR <سابيع <! شهر <! حH سنة. قد تنقضي 
تنتهي  عندما   Zفا قد  $لوقت   X> جتد   ^ $حللو،   Nباجلز تستمع  !<نت  $لسنني   Z$عشر

.R%$ملر$ cجتر Nسو Nال يبقى شي! R!حلال$

X3 $لشياطني تأتينا بأشكاm كثRk. $حلية $ملاكرM R تكوين ٣، $لتنني $لذh سيخيفك 
حH $ملوz% M Zيا ١٢، مال1 نو% سيأخذw3 1 صفِّه كو%نثوs $لثانية ١١: ٤ !<بو 
$لكذ$بني $ملوجوN$%! J كل شيN (يوحنا ٨: ٤٤). 3نه من $لعيا% $لثقيل !<ثقل مما نظن. 

يهاجم  لشيطا+ برنامج  هللا #"  لكنيسة.

$لشيطاX مزيِّف كبk. !مها�اته ضد $لعمل $لذh عمله $هللا M هذ$ $لعا� غالبI ما 
 kمعظمها على كث hهو %لق بد$ئل مغرية لإلجنيل !$لكنيسة، حتتو! .Rمباشر kغ Xتكو
 kعل غ& X> cتكفي لتسميم $لنظا) كله. !3'$ $ستطا Rkكث Nمن $حلق، !لكن مع <خطا
$ملسيحيني يؤمنوX بإخال, M هد+ يبد! <نه نبيل - كنظا) معتقدh *$ئف <! خدمة 
 cستطا$  $'3! $إلطال0.  $إلجنيل على   X2تاجو بأKم ال  يقنعهم   X> ميكنه  فإنه   - %4ة 
<X &عل $ملؤمنني %لطوX بعض $ألكا'يب M 3مياKم، فإنه ميكنه <X %دعهم بأX يعيشو$ 
7سب $لعا�، حX3! H كنا نقتنع بأننا نعيش 7سب $إلجنيل. X3 <سلوبه $ملاكر غk $ملباشر 

ينتج 9موعة من $ألكا'يب عن $لشيN $حلقيقي. 

!يقّد) لنا $لعهد $جلديد بعضI من هذ> $�جماZ ضدنا. جند M كولوسي٢: ٨ 
 ١٠: ٢٠ w!أل$ sكو%نثو M! .لكا'بة$ Zلفلسفا$ mمن خال sيأسر $لنا Xلشيطا$ Xبأ
 M ينkكث Iشخاص> يلهم  $لكا'بة. !هو   Zلديانا$ 'هن خلف كل  3له  <نه  ) على  ُيقدَّ
مملكته بأX يكونو$ خد$مI، !هؤالN $ملعلموX $لكذبة َيخدعوX بالتا@ $لناs !يبعد!Kم عن 
$حلق باختالطهم !$متز$جهم مع خد$) $هللا $حلقيقيني (كو%نثوs $لثانية ١١: ١٤- ١٥) 
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�Aلشياطني *يض> هم مصد9 �لعقيد7 �لكا5بة من خال/ تعاليم *نا' كث$ين ضد �ملسيح 
(يوحنا �ألYA ٢: ١٨). قد قّدR �لرP يسوN مثالني M مL ١٣: ١٤- ٣٠ فيهما يضع 
�لشيطاf تالميذ كذبة eAعلهم بني �لتالميذ �حلقيقيني. Aقد تبدA �ألخال` �لكا5بة نتاج> 
للجهل �إلنساA ،pلكن تسالونيكي �لثانية ٢: ٧- ١٢ تنسبها للعمل �ملخاiA .Njسب 
�لكتاP �ملقد' فإf كل �آلv�9 �لكا5بة M �لعاA ،uكل �لديانا�A sلفلسفاs �لكا5بة، 
Aكل �ملعلمني، Aكل ما عد� �إلمياf �ملوجوz M jجنيل يسوN �ملسيح، zمنا مصد9ها *بو 

�لكذ�بني .

يهاجم �لشيطا� شعب �هللا.

 fلكن �لشيطاA ،7هي نظم فكرية معقدA ،$ألمثلة �لسابقة هي قليل من كث� fz
يستطيع *f يكوf �د�j *كثر من 5لك.. Aلديه هو Aجنو�j معرفة jقيقة بطريقة تفك$نا 
Aبضعفاتنا �لبشرية. Aمن هذ� �ملعلوماs طّو9 #موعة من �خلطط �ملناسبة ألنا' معينني 
*شخاٍ%  Aحيا7  كب7$   sمؤسسا تدمر   f* ملها)اته  Aميكن  معينة.   )Aبظر Aخاصة 

كث$ين، Aلديه تشكيلة متنوعة يتدخل بو�سطتها M حياتنا.

على سبيل �ملثا/ �j Mنيا/ ١٠ نر/ �لشيطاf يقوj �حلكوماA ،s*نه "�لرئيس" غ$ 
 f* كو9نثو' �لثانية ٤: ٤ يعو` �لنا' من MA .'9مملكة فا v�9A ملنظو9 �لذ2 يعمل�
يأتو� للمسيح بأf يعمي *5ها4م. Aلديه سلطاf �ملوs ( ع�3نيني ٢: ١٤) Aهو يضطهد 
 YAيلغي خدمتنا هللا (تسالونيكي �أل fبعض �ألحيا MA هو يعطلA (99يا ٢: ١٠) ملؤمنني�
 N9هو يزA (كو9نثو' �لثانية٢: ١٠- ١١) ر% على �خلطية;A 'هو يبعد �لناA (٢: ١٨
 YAأل� 'Aتيموثا) sلضالال�A Nهو ينشر �لبدA (تكوين ٣: ١- ٥) 5هاننا* M لشك�
 fملقد'، فإ� Pللخطايا �ل? يذكرها لنا �لكتا Nلكب$ �ملتنو� jلعد� M �5 فكرناzA (٤: ١
�ملحرA عليها هو عدAنا Aمن �لسهل *f نقع فيها: �لغضب، �لك3ياv، �لقلق، �التكا/ 

على �لذ�s، �إلحباD، �بة �لعاu، �لكذP، �لزC، هذ� كلها من *فكا�9.
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<قر� مر* �خر= /لقائمة /ملذكو5* 4 /جلملة /ألخ+*. هل كنت تفكر من قبل �� 
/لعيب موجوQ 4 شخصيتك؟ 4 ضعفاتك؟ ميكن لعلم /لنفس �� يعاجلها �B� Cا نتا? 
 Tهذ Uجلانب /ملظلم من /لطبيعة /لبشرية؟ <� كا� /ألمر كذلك، فأنت قد فهمت جزئي/
 ^/5C لكنC ،لتقص+ عاطفي C� خلطايا ليس لعيب 4 شخصيتنا/ Tخلطايا. <ننا نقع 4 هذ/
كل kلك هناj شخصية شرير* ُتسر مبقاCمة /هللا. <� /ملتمرQ /ألeC يشعر برضا عظيم 
بقياQ* /لبشر - /ملخلوقني على صو5* /هللا للتمرQ معه ضد خالقهم �Cهد/فه. <� /لوسائل 
/لكث+* جدv جدv /لQُ uمرt ֲדا صو5* /هللا فينا، <منا هي موجوQ* بالكامل 4 خطة عمل 
عدCنا، Cهو يعمل كل ما 4 /ستطاعته حy يتأكد من �نه ال ميكن /سترQ/Q صو5* /هللا 

فينا من خالe /لر| يسو}.

�Cنت متسلح بكل هذT /ملعرفة عن <بليس 4 هذ/ /لفصل، حاeC �� جتد بصمة 
4 /لقيم /ملزيفة، 4C خططه /لفاسد*، 4C /ألهد/� /ملوجهة �و /لذ/4C ،t �نصا� 
 *Qنقع فيها /ليو� موجو uل/ =�/حلقائق خالe /لوصف /لتا�. <� <حد= �كاkيبه /لك
 ��C نكو� سعد/^ فيها �� eCهدفنا /ألC ،4 كنائسنا. لقد �قنعنا بأ� /حليا* ملعب yح

/هللا هو عبا5* عن ماكينة بيع ميكنها �� حتقق هذ/ /�د�.

Cألننا نرغب بشد* 4 �� تكو� /حليا* ملعبU، فإننا نعمل كل شي^ جلعلها كذلك. 
�فضل  عن  نبحث  سعد/^،  جتعلنا   uل/ /للعب  �فضل  نشتر�  كُمستهلِكني،  �يا  �Cن 
/ألماكن لقضا^ <جا�/تنا حy نستريح CجندQ نشاطنا، Cنشغل �Cقاt فر/غنا بأشيا^ كث+* 

بعد كل هذ/، Cأل� /حليا* ملعب، فإ� هدفنا /ألeC هو /الستمتا} ֲדا.

/هللا  هد�  بأ�  <Qعاً̂  بطريقةما،  /ملسيحية،  ثقافتنا  لنا  قدمت  مكا�  كل   4C
/ألساسي لنا هو �� نستمتع �Cقق Ck/تنا. Cقد قامت هوليوC QCشا5} ماQيسو� بعمل 
كب+ 4 <شبا} 5غباتنا. Cيقولو� لنا ما �ب �� نعمله لتحقيق هذ/ /�د�، Cيقّدمو� لنا 
مثاًال بعد مثاe للحيا* /جلّيد*، /حلر* C/ُملشِبعة /لu ميكن �� �صل عليها كلنا، <k/ /شترينا 
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'ملنتجا= 'لصحيحة �نعت: بأنفسنا. /3 'ملتعة متاحة لنا /.' طبقنا هذ) 'ملعا#لة �هي �سيلة 
/شباA هذ) 'لرغبة.

نتيجة  'لشبع  'لشبع، �لكن  بالطبع، /3 'هللا مينحنا  هناO بعض من 'حلق K هذ' 
جانبية لعالقتنا مع 'هللا، �ليس هو '\د] 'أل�Y ('نظر مV ٦: ٣٣). /3 'إلشباK A حد 
 b#بأ3 تكو3 'لسعا dملقد' eلكتا' K نسمع قط h� ."j'. وk ته هو هد] "موجه'.
 mل' nلشبع �كل 'ألشيا'� q3 نطلب 'لفرs ثا3، �لكن ميكننا�s b#لنا، فهذ' عبا xهدف
بالسعي kو 'هللا نفسه. فاهللا ليس   n3 نطلب هذ) 'ألشياs بy لنا، �لكن قصدها 'هللا 
 nه، �بطريقته �كجز|' K نتوقعها. /{ا mلكنه ال مينحنا /ياها بالسبل 'ل ،b#عد�� للسعا

من خطته.

هذ) هي طريقة /بليس، فإنه يأخذ جز�n كب�� من 'حلق ��لطه باألكا.يب. �قد 
sقنعنا مبسا�مة 'هللا. �هي مسا�مة غ� منطوقة. نعتقد 3s 'هللا قد �'فق عليها، لكن 'هللا h يفعل 
هذ'. فنحن نؤمن sننا /.' قرsنا K كتابنا 'ملقدd، �صلينا كث��، �.هبنا /� 'لكنيسة بإخال� 
�عشنا حياs bخالقية متزنة، �خدمنا بقد� 'ملستطاA، �بكلما= sخر� - /.' �ضعنا sيدينا 
على 'ملفاتيح 'لصحيحة، فإ3 'هللا سيعطينا 'لرخاn �'لسال� �'لكث� من 'أل�قا= 'لر'ئعة. 
 ،xكل جانب من جو'نب حياتنا. سيكو3 ��'جنا �'ئع K بأ3 يبا�كنا n'علنا سعدy 'هذ�
نعمل  �مبا ال   .xناجح 'لكماY، �عملنا سيكو3  قريبني من  �sال#نا �يكونو3  �سيك� 
 xعي'./ xقّد� برنا�s لك بطريقة �'عية، �لكن توقعاتنا جتعل 'هللا مثل �لة بيع كب�. كنت.
للر# على sسئلة خاصة بكتا� "�حلب '�جلنس '�لعالقا! �لد�ئمة" (متوفر باملكتبا= 
'ملسيحية)، �حتدثت عن خطة 'هللا للعالقا=، �كيف 3s طها�تنا جزs nساسي K خطته. 
�هناO كث��3 يتصلو3 ֲדذ) 'لنوعية من 'ل�نامج لكي yد�' طريقة ينهو3 ֲדا ��'جهم 
 xعر] شيئs :قالت: /ن� bحد 'أليا� 'تصلت � سيدs K .3 يكسر�' �صايا 'هللاs 3�#
�'حد�، 3s 'هللا بالتأكيد يريد! s 3sكو3 سعيدs� ،bنا لست سعيدb مع ��جي. sنا sعلم 
 3s !نه سيغفر" ألنه يريدs علمs :3 'هللا يكر) 'لطال$، �لكن/ Yيقو dملقد' e3 'لكتاs
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�كوB سعيد!، 2لذلك فسو; �طلب $لطال5 من 23جي! لقد كانت هذ% $ملر�! �مينة، 
 C$حو BE2 ،هذ$ $ألمر G !2هي ليست $لوحيد ،!Hكذ2بة سحر $لسعا� G خلتH 2لكنها

.O٥٠٪ من $إلجنيليني فعلو$ ما فعلته متام

eE$ كانت هذ% طريقة تفكaنا، فما $لذ_ ^د[ عندما نبحث عن $لسعاY !Hسب 
 fيلتز h هللا$ Bننا نشعر بأE 2$ملشاكل؟ hمع $أل opنصا r ،هللا يريدها لنا$ B� ما نعتقد
باتفاقه معنا. 2عندما تكوB $لظر2; معاكسة، فإB $لعالقة تسوt، 2حتد[ $ملشاكل $ملالية 
 x؟ ال ميكن"|pيا  $eملا" 2نقو{.  نستغر|  فإننا  �آلf عاطفية 2جسدية،  هنا�   B2تكو
تصوp ما تفعله. لقد عملت كل $ألشياt $لصحيحة. فلماe$ ال تسa $ألموp حسنO؟هذ$ 
 G خد$عاته موجهة لكي جتعلنا نشك BE .معنا Bيب $لشيطاeمثا{ عظيم ملا تفعله �كا

$هللا G2 صالحه.

 2نستنتج بأB $هللا ال ִדمه مصلحتنا. هذ$ ما فعله مع حو$t عند $خلطية $أل�2، 2هو 
يتبع هذ$ $لطريق من eلك $حلني.

2هذ$ هو $حلق $لذ_ يقوله $هللا لنا. BE $حليا! ليست �رH ملعب لسبب 2$حد جيد 
جد�: هو ��ا h تكن �بد� ملعبO لنتعامل معها هكذ$. BE $لعاh $لساقط هو ميد$B حر| 
ه ضدنا حقيقية 2$حلر| حاH!. 2هنا� قو$� شيطانية  2ليس ملعبO، 2$لطلقا� $ل� ُتوجَّ
تسعى بسرية �E تدمa حياتك، 232$جك، 2صد$قاتك، 2صوpتك $لشخصية، 2ثقتك. 

BE $خلطة $لرئيسية هي �B يقلل ¢ا�p 2يسي�E t $سم $ملسيح. 

$ملعركة.  ثقيًال G خضم  �نك جند_ حتمل ¦ًال  $حلاضر!،  �يامنا   G $يل هذ§
حتمل مدفعp OشاشO ثقيًال �2نت تسa مع ستة جنوH �خرين G مدينة. 2يفتر¨ عندما 
هذ%  بد$خله.  موجوHين  $pهابيني  من  $ملب©  خلو  من  تتأكد$2   B�  ªملبا$ �حد   Bتدخلو
ليست لعبة، عندما �جد 2$حد� من �صدقائي ما� باألمس 2هو يقوf بعمل مثل هذ$، 
�2نت $ليوf تنظر G كل ناحية G $ملب© 2ال جتد �حد�، 2بعد �B تتأكد من �B $ملب© خاٍ{، 
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فتأخذ قسط= من .لر.حة 4تبد6 5 تنا34 طعامك. فما/. سيكو( )' فعلك عندما تدخل 
346  لقمة 5 فمك؟ هل تقوJ" 3( .لطعاO هو 5 .لو.قع سيIJ ،Kم G يستعملو. .لتو.بل، 
 Sب 6( 6كلم 6حدV4 =ساخن Oم ال يفكر4( 5 تقدمي .لطعاIJ ،4.لكميا] 6قل مما 6)يد
5 هذ. .ألمر" )مبا يكو( هذ. هو كل ما تشعر به، لكنك تفكر 5 موضوعا] 6خر\ 
مثًال هذ. .لسالj ثقيل جدS، 64فكر 6ال gخذc معي غدS، 4ملا/. d6ل كل هذc .ألشياK؟ 
 cفكر 5 هذ nمن .لذ . )o5 .لو p'ياo q6( سبr اs 4.لبدلة .لكيمائية oلغا. vقنا )J
.لفكرp؟ 4هذ. .جلهاo .إللكتر4} يشغل حيزS كبSx. 6نا غx متأكد J( كنت سأحتاجه. 
)مبا سأخفف من .لوo( غدS 4سأحضر معي 6لعا� فيديو 64سطو.نة موسيقى مد�ة. 

بدًال منه.

 5  nفاجلند ملعب.   5 6نه  يتوهم  عن شخص  فقط  تصد)  .لتعليقا]   cهذ  )J
6كثر  موضوعا]  لديه   .pxلصغ.  Kألشيا. على  ليتذمر  4قت  لديه  ليس  .ملعركة  ساحة 
 pحليا. )J .معه p'ية .ملعد.] .ملوجوs6 �(معد.ته 4هو يد )o4 46 ية من طعم .ألكلs6
6صبحت 5 .ملّحك مبا فيها حياته .لشخصية. 4تنحصر توقعاته 5 6نه سيحا)�، V4ب 
6( يكو( مستعدS ليس فقط لكي �يا بل لكي ينتصر، 64( يعو' بنعمة .هللا 5 يوO من 
.أليا�J O 4طنه. فاملعا)� لن تستمر �J .ألبد، 4لكن ح� /.� .حلني هنا� مهمة Vب 
6( تنتهي. 4قد حا( 4قت .ملو.جهة. 4عدO .الستعد.' ليس .ختيا)S بالنسبة له، 4هو 6يض= 
ليس .ختيا)ي= بالنسبة لنا. يريدنا .هللا 6( نشبع، 4لكن توجد .آل( معركة مستمرp. فإ( 
كنت تؤمن بالفعل ֲדذ.، فكيف سيؤثر /لك عليك عندما تذهب للعمل يومي=؟ كيف 
 ./J .لضغو� 4.خلالفا]،   cسيغّير /لك فكر� بشأ( عالقاتك؟ هل ستغّير نظرتك جتا
 Kكانت توقعاتك تظهر 6نك 5 ساحة معركة 4لست 5 ملعب . 6لن يغّير /لك 6شيا
 x؟ 6عتقد 6( /لك سيغOمثل 4جهة نظر� 64هد.فك 4خططك .ل¢ ستنجزها .ليو pxكث
حياتك كلها. J( .حتر.O .لعد4 .ملرعب، 4.ملخا'v .لكبx .خلبيث 4هو £لط كثSx من 
.حلق بنسبة من .لكذ� ح� يربكنا، سو¦ يساعدنا على )¥ية .حلياp من o.4ية صحيحة 

.pxبنسبة كب
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�ملبد�  فتذكر  �لعظيمة (فيك،  2بليس  قو3  �لكتابية عن  �لشو�هد  2?� كانت هذ> 
�لر�بع للحق Dهو �ال KاJ عدDنا. نعم له قوG 3يفة Dلكن �هللا �قوD ،Eهو C جانبنا. 
 Pلكن �لكتاD ،ناDعد QترR S� بU ،حقيقية Pحلر� S� Yملقد� Pحني يؤكد �لكتا

�ملقدY يقوb لنا �S ال Kافه، Dهو C �لو�قع يقّدQ لنا بعض �ألسباP لنكو�D Sثقني.

��ًال: j2ا تساعدنا على �S نتذكر �S 2بليس كائن GلوD fهو ليس مساDيc هللا. 
 S� نأملD لشر�D بني �خل� cهنا� حرب S� ،جة للقو3 �إل�يةD!هنا� !يانا$ لديها نظر3 مز
ينتصر �خل�. لكن هذ> ليست نظر3 كتابية على �إلطالS2 .f �لكتاP �ملقدY يوضح لنا 
متامS� c �هللا �لكلي �لوجو!، كلي �لقد.D ،3غ� ,دD!. 2بليس ليس كذلك �بد+. حقيقي 
 S� 3. هنا� �شيا1 ال يستطيع!Dلكن ليست مثل قو3 �هللا، فإمكانياته ,دD ،3لديه قو S2

يعملها، �Dماكن ال يستطيع �S يذهب 2ليها. 

ر �نفسنا بأS �ملؤمن �لذ6 يعتمد على �هللا، ميكنه  ثاني�: من �جلميل �Dملريح �S نذكًّ
�S يقاQD 2بليس. CD يعقوP ٤: ٧ يقوb لنا �K Sضع هللا DنقاQD 2بليس. 2D?� فعلنا هكذ� 
فإS 2بليس سيهرP منا، Dهو سيضطر S� �2 يعمل كذلك. 2نه ال يستطيع �S ينافس 
�هللا C حيا3 �ملؤمن �خلاضع هللا. S2 2بليس ال يستطيع �S ميكث C مكاS ميا.Y �هللا فيه 
سلطانه Dقوته فينا RDن نتبعه. لذلك ال يطلب منا 2طالقj S� cرP من 2بليس، فإ?� Dثقنا 

C حق �هللا فإS 2بليس سيهرP منا.

ثالث�: Rتا� �S نتذكر بأS �هللا يضع حدD!+ إلبليس ال يتعد�ها. لقد �.�! �S يصنع 
!ما.+ C حيا3 �يوP (�يوP ١: ١٢) �Dح �هللا له لكن �2 !.جة معينة. لقد Dضع له 
 .Eاال$ �خر� C يها�ه، بينما ! يسمح له مبها�ته S� هللا �اال$ معينة �ح له فيها�
Dبكلما$ �خرE، فإS 2بليس مربو% بسلسلة ممسوكة #كمة C يد �هللا �آلP. 2نه ال 

يستطيع �S يفعل ما ال يسمح �هللا به.
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التطبيق الشخصي وماذا عنك أنت؟

من (ملهم 78 نكو7 متو(3نني 'حكما* 0 فهمنا للعد(* (لر'حي، فال نبالغ فيها، 
8' نقلل من '(قع (لعمل (لشيطاL، فهذ( خطأ كبD .Fب 78 نفهم 8نه 8قو? 0 <اال>، 
 Q)0 (خلط بني (حتر Fال ميكنها 78 تس Xملؤمن (ل) Zقو\ 0 <اال> 8خر?. ]7 حيا Fغ'
(لعد' 'بني (حلياZ (لX تنشغل باهللا لن تكو7 حياZ متزنة. ]7 مسئوليتنا هي 78 ند_^ 
 gكتا Fشي* غ iهللا، لكن (خلو) jسب ما يعطينا ]ياl مي 8نفسناm' ،خطط ]بليس
'غF مناسب. ]7 (لكتاu (ملقد^ rs tنا عن (لعد' حp نعيش 0 حياZ قلقة، 'لكن 
لكي جنهز 8نفسنا إلحر(3 (لنصر (لعظيم. 'لكن لكي يتم هذ( mتاx 78 نكو7 ثابتني 0 
(حلق (لر(ئع 'هو: "أل7 (لذ\ فيكم 8عظم من (لذ\ 0 (لعاt" (يوحنا (أل'� ٤: ٤) ]7 

(حلقيقة (ألساسية (خلامسة ستكو7 8سا^ ثقتنا 0 (حلرu (لر'حية.

يف حياتك 

]بليس؟ هل 0  8كا�يب  قبلت  8نك  جو(نب حياتك تظن  جانب من   \8 0 •
عملك، 3'(جك، خططك (ملستقبلية، 8' 8\ مظهر من مظاهر حياتك يعكس جز*� من 

خطة (لعد'؟.

• 8ين تر? تأثF (لشيطا7 0 ثقافة (ملجتمع (لذ\ تعيش فيه؟.

• بأية طريقة ميكنك 78 تقف بثبا> ضد تأثF(> (ألساليب (ملنتشرZ؟.

 Xلعد'؟ ما هي (خلطو(> (ل) Zبأ7 تبالغ 8' ִדّو7 من قو Fهل لديك ميل كب •
حتتاx 78 تأخذها لكي حتقق (لتو(73 0 تفكF'؟. 





ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

٥٥

٤
j3i/%>/E�% &cPKh 

fEXc f__% ¤a Y&9i &a_1a f__&- mM-/>a_% FXc_% ¤a Y&9i ¤&MiG_%

j-i_I_% &c6hi

/صلنا :< �=ند بعد :عصا8 تسونامي بستة 3يا1. /سافرنا ملد( ثالثني ساعة متو�صلة، 
/P 3من تقريب? ملد( ثالثة 3يا1. كاK علّي K3 3قو1 بالتد8يس G مدينة فقدE ١٦٠ شخص? 

كانو� موجوTين على �لشاطئ، /3يض? هناW قرية صياTين TُمِّرE متام?.

 K3قلتنا من �ملطا8 للمدينة يقّد1 لنا فكر( عن �ملكا bبد3 سائق سيا8( �ألجر( �ل/
�لذs نقصدr، فقاq: "�لناo هنا غاضبوK من �هللا. فهم ال يعرفوK ملا�j يعاقبهم" f بد3 
يصف �جلو �لر/حي �ملهيمن على �=ند/o /�ملسلمني /�ملسيحيني. /قّد1 لنا صو8( للشك 
 zلديها فرصة غ Kحتيا} شديد، /لكن كا� G لقد كانت �لكنيسة .Wال8تبا�/ oليأ�/

مسبوقة لتتالمس مع �لكثzين �لذين 3حسو� بأ�م متر/كوK3/ K �=تهم قد خذلتهم.

 .Eبضع ساعا بعد  �ستيقظت  /لك�  عميق،  نو1   G ستغرقت� �لليلة   rهذ  G/
/كانت حجر� مظلمة، /كنت منهك?، /شعرE بقلق �صو� ما سأعمله G �ليو1 
�لتا�، لقد كنت معرض? للهجو1 �لر/حي. /كانت �لساعاE �لتالية 3سو3 ما G حيا�، 
 Eنة /�ملو�T: 8ه� 3فكاj على Eلقد كنت 3/�جه هجوم? مباشر� من جهنم، فلقد سيطر
من   Eيا� �ستخد1   E3بد/ كذبة،  بعد  كذبة  jه�  �Tخل   TTير �لعد/  /3خذ  حو�. 
�لكتا� �ملقدo، /حا/لت K3 3صّلي. لقد Tخلت شكوW كثj >: )zه� P 3كن 3فكر 
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فيها منذ <? <صبحت مؤمن8، �صدمت2 هذ/ $لشكو, بكل قو) طو$% $لليل. �شعر� 
بأJ �حيد �ضعيف �غE مؤهل Dذ$ $لعمل.

��ضعت  $لتسجيل   Nجها <شغل  بد<�   ،Qليأ$ حالة   S غاTق8  كنت  �بينما 
 V�  ،Eلتفك$� $لصال)  على   T\قا  Eغ كنت  $هللا.  <سبح  �بد<�   J`> على  $لسماعا� 
<متكن من $لتركيز. �بعد ساعا� من $ملعركة �$لشعوT باDزمية، V <ستطـع $لتعامل مع 
$لعد� بعد `لك. �كل ما $ستطعت $لتفكE فيه هو <? $هللا يسكن بني تسبيحا� شعبه 
(مزمو٢٢T: ٣) S $لبد$ية V <شعر بشيq، �لكن شيئ8 فشيئ8 بد< $لظالn ينحسر عندما 
بد<� <Tمن. بعد `لك تقابلت مع صديقي �Nميلي فيل لتنا�% $إلفطاT، �حتدثت معه عن 
هذ/ $لتجربة $ملرهقة $ل� مر� �. �S $حلا% $ستفسر عن $لوقت $لذ~ بد<� �$نتهت 
فيه ألنه $خت� نفس هذ/ $ألحاسيس، لكنه �جد T$حة عندما قر< Tسال� بطرQ $أل�� 

�$لثانية عد) مر$� <ثناq $لليل.

 Eجد� �غ (Eالحتياجا� كث$ بأ?  $Dند، شعرنا   S 8مع للخدمة  تأهبنا  �عندما 
قائد$?  �فيل  فأنا  $ملوقف.  هذ$  مثل   S نفعله ما  تساqلنا عن جد��  <ننا  عا\ية، ح� 
 S qلرجا$ Qللنا nمؤسسة مسيحية للخدمة، �لدينا فرصة عظيمة لكي نقّد S ?$Eكب
$حلاضر �<يضS 8 $ألبدية. �مع `لك فقد كنا نصا�T، �كنا معرضني لسهاn $لشيطا? 

من $لشكو, �$إل\$نة �$خلد$� $ملوجهة ضدنا.

�قد $خت�نا كالنا $نتصاT$ عظيمT� ،8<ينا $هللا يفعل <شياq عظيمة خال% $حلملة 
$لكر$Nية. �كا? هنا, <لو� مؤلفة من $جلمو� حتضر <�% يوn من \Q�T "معجز� تغي� 
لتسديد   qبسخا �يعطو?  �ميا?،   S ?يقفو ٤. �شاهدنا مسيحيني  <فسس   S " �حليا� 

�حتياجا� كل من $ملسيحيني �غE $ملسيحيني S $ملدينة ... لقد $نتصر $هللا �<نقذنا.

كيف؟ �? $ملفتا� جاq من خال% �ا\ثة هاتفية كا? فيل قد <جر$ها مع $بنه منذ 
ستة شهوT عندما كنا S شر� �سيا. كا? $لتوقيت متقّدم8 عن توقيت <مريكا، كانت 
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ز! مع مكاملة  منافسا< +أل.ملبيا; تذ+9 8 7مريكا بعد تسجيلها، .- يكن +بن فيل مركِّ
7بيه، .كاB يشرO ألبيه B7 فريق +لواليا< +ملتحدI متأخر بعشر نقاC، .كاB فيل يشجعه 
.يؤكد له B7 +لواليا< +ملتحدI ستكسب +ملباI+R، .- يكن +بنه يعلم B7 +ملباI+R قد +نتهت 

بالفعل، .كنا قد عرفنا +لنتيجة +لنهائية.

.قا` +بن فيل ألبيه "كال يا 7[ 7نت ال تفهم، فنحن \سر .+لفريق ال يلعب جيد!، 
لكن فيل 7كد له 7نه بالرغم من +خلساIR، فإB +لفريق سوd يكسب. ميكنك B7 تسترخي 

".Ihفالنتيجة ممتا

 jيقو +لعابرI لكي  +ملناقشة   kهذ mهللا يستخد+ +ألمر غريبp، لكن  يبد. هذ+  Rمبا 
نظرt. لقد كنا 7نا .فيل نعاs من مقا.مة عنيفة .+جهتنا، .نسيت 8 خضم هذk +ملقا.مة 
.+حدI من 7هم جو+نب +حلرw +لر.حية، .هي 7ننا ال xاwR من 7جل +النتصاR، .لكن 
من منطلق 7ننا منتصر.B، متامp كما كاB فيل يعلم +لنتيجة +لنهائية ملباI+R كرI سلة بينما 
 ~Rملعا+ kلنتيجة +لنهائية �ذ+ dنعر pن 7يضx. ،ملسجلة+ I+Rهو يتابع +ملبا. sبنه يعا+ Bكا
Rغم شر+ستها. .8 +لساعا< +أل.� من +لصباO عندما كنت 7صا9R ضد �ا.8 بشكل 
 wحلر+ B7. قد مت باملسيح Rالنتصا+ B7 ية حقيقية، .هي�R ضاعت م� B7 ما، حد�

+لر.حية ليست �ر; �ا.لة إلحر+h +لغلبة لكنها +لوقوd بثبا< فيما منتلكه بالفعل.

�ننا  منطلق  من  &ا%$  لكننا  ,النتصا%  �جل  من  &ا%$  ال  &ن  ,خلامسة.  ,ألساسية  ,حلقيقة 

منتصر89.

هنا~ حقيقة مهمة للغاية. �ب على كل مؤمن B7 يفهمها بوضوO قبل +لدخو` 
 Bحلقيقة �ض خيا`، فإنك لن تكو+ kهذ B7 ملعركة. ��+ كنت تفكر 8 �هنك+ k8 هذ
 Iفالنصر .Iلديك نصر Bعلى حتقيق نصر عظيم 8 حياتك. .هذ+ ال يع� 7نه لن تكو !R;قا
+لكاملة حتققت لك بو+سطة +ملسيح. � ا تع� مع �لك، 7نك ستشعر باالRتبا~ .+لفشل 
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عندما حتا�> /; حتيا بالطريقة �ملسيحية �حلقيقية، �/نك ستضيع فرص& خلدمة �هللا ��لتمتع 
�خلامسة:  �ألساسية  �حلقيقة  هي  تعرفها،   ;/  Fحتتا  Gل� �ألساسية  �حلقيقة   ;H بLكاته. 
 Mففي قو .Qمن منطلق �النتصا WQاX لكننا� ،Qمن /جل �النتصا WQاX كمؤمنني ال

�ملسيح Xن ال ٌنقهر.

Hنh ال /حا�> /; /تالعب باأللفاd، لكن هناc فرb كب` بني /; XاWQ من /جل 
�النتصاQ �من منطلق /ننا منتصر�; بالفعل. لقد /كدk /; هناc عامل& غ` منظوQ �حرب& 
غ` مرئية �عد�نا قوn oب /; Xترمه �لكن /; ال lافه، ��لسبب m /; ال lافه هو 
 qسو rلتا� �لفصل   m� .ملعركة� sهذ m نتصر� �لعظيمة، /; �ملسيح قد  هذs �حلقيقة 
�لنتيجة   ;/  qنعر  ;/ �ملعاcQ.  �حx نصل v wHلك، nب   sتستمرهذ �vملا نكتشف 

مؤكدM. ليس هناc توقعاm k ملكوk �هللا ملا ستكو; عليه �لنتيجة.

 oلذ� Qا�> /; ننتصر، بل نؤكد �النتصاX فإننا ال WQاX نه عندما/ hهذ� يع
حققه بالفعل �لرW يسو~. ففي قوته Xن ال ُنقهر.

Xن نعلم /; �لنصرM قد متت قبل /; نلبس سال� �هللا، �هذ� ما نعرفه ليس فقط 
m بقية �لعهد �جلديد، �لكن باألكثر، كما يقو> لنا بولس m �صاياs �ملذكوQ m MQسالة 
/فسس. �عندما بد/ بولس m كتابة هذs �لرسالة، تكلم فيها عما حققه �لرW يسو~. 
تتكلم �لفصو> �لثالثة �أل�w عن �لتغي` �لر�ئع �لذn oئ من خال> نعمة �ملسيح. لقد 
 kبن �هللا �حلبيب. لقد /نقذنا من �ملو� kملكو wH ،Qمملكة �لنو wH نتقلنا من مملكة �لظلمة�
wH �حلياM. خلصنا m ��ئرM جديدM تدعى �لكنيسة. Hنه �لسر �ملكتو� منذ �أل�>. هذ� �لسر 

.M/ألممي، �حلر ��لعبد، �لرجل ��ملر�� oجسد ��حد �ليهو� m هللا جعل� ;/

�عندما يبد/ �لفصل �لر�بع، يكّلمنا بولس عن �حلياM �لفائقة للطبيعة �لG لنا مع �هللا 
�آلW من خال> عالقتنا مع �ملسيح، H; �لر�� �لقد� يسكن فينا �nب علينا �آل; /; 



ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

٥٩

نسلك كما يليق بالدعو- %ل7 6عينا 3ليها بطها/- +بر. +* %لفصل %خلامس يشر� مع� 
 Aألبنا%+ Aعلى %آلبا E6يطبق هذ% * %لفصل %لسا+ ،Jجا+L+ M%+Lنو/ كأ AبناO Pنكو PO
+%لسا6- +%لعبيد. +بعد كل هذS %لتعليقاJ %لر%ئعة، Xذ/ بولس ُقّر%SA من PO  هذS %حليا- 
سنحياها * بيئة معا6ية (Oفسس ٦: ١٠- ٢٠).3ننا نعيش * عاa ساقط، +بالرغم من 
Oننا خليقة جديد- فإننا rا/o على جبهتني. فجسدنا Xا/o ضد %لر+�. هذS جبهة. 
+rن rا/o ضد }لوقاJ فائقة، ضد مالz سقط من %لسماO+ Aخذ معه ثلث %ملالئكة، 
هي   Sهذ- تدم~عالقاتنا  +Oيض�  +جسدي�،  +عقلي�  +عاطفي�  /+حي�  تدم~نا  +هدفهم 
%جلبهة %لثانية. +حتتاM %حلرo * كلتا %جلهتني PO نعبئ كل مو%/6نا. +هذS هي %ألخبا/ 

%لسا/- PO %ملسيح هو مصد/ مو%/6نا. 

%نتصا/  بإفاضة عن  PO كتب  بعد  %ملعركة   Sبولس يصف هذ  PO لنا  %ملعزّ�  ِمَن 
%النتصا/.  مبناقشة  �لك  تبع   � حربنا  عن  O+ًال  يتكّلم   a 3نه  %جلديد-.  +حياتنا  %ملسيح 
لقد بدO بالنصر- +%نتهي باحلرo. 3نه Oمر مطمئن خاصة للذين ينتظر+PO P ينتصر+% * 
معا/كهم قبل PO يستمتعو% باحليا- %ملسيحية. P3 /سالة Oفسس كلها تعدنا بالنصر- %ل7 

متت بالفعل.

لست Oعلم ما هو مد� قد/تك على حفظ %آلياJ، لكن a P3 تكن قد حفظت 
 zستذكر Jآليا% Sأل/بع %لتالية. +هذ% Jحتفظ %آليا PO نك  بO ية +%حد- من قبل،3ال¡
مبن تكوP +مبا متتلكه. +عندما تشعر با¦زمية O+ %ليأ�O +O E شعو/ £ال¢ %لنصر- * 
%ملعا/z، %سترجع مر%/© كث~- هذS %آلياJ، ألP فيها قد/- على PO ُتغ~ لديك %جتاS حيا- 
 Jآليا% Sحلقيقة %ملوجو6- * هذ% P3 ...لصال- +تضعك على %خلط %لصحيح حلق %هللا%
ستفعل هذ% معك. %جعل هذS %آلياJ تنغرE بشد- * 6%خلك +تغّير تفك~z  ح» تعر¢ 

%لوضع %لذ� حتا/o منه.    

ِفي  %لَِّذ�  ِمَن  Oَْعَظُم  ِفيُكْم  %لَِّذ�   َّPَأل َغَلْبُتُموُهْم  َ+َقْد  %َألْ+َال6ُ،  Oَيَُّها  %ِهللا  ِمَن  "Oَْنُتْم 
%ْلَعاَلِم."               (يوحنا %أل+± ٤: ٤)
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"َأل<َّ ُكلَّ َمْن 7ُِلَد ِمَن (ِهللا َيْغِلُب (ْلَعاَلَم. 7ََهِذ5ِ ِهَي (ْلَغَلَبُة (لَِّتي َتْغِلُب (ْلَعاَلَم: ِ%ميَاُنَنا. َمْن 
ُهَو (لَِّذO َيْغِلُب (ْلَعاَلَم، ِ%الَّ (لَِّذO ُيْؤِمُن Mَ<َّ َيُسوKَ ُهَو (ْبُن (ِهللا؟"   (يوحنا (ألE7 ٥: ٤ ـ٥) 

".Rِِتِهْم، 7ََلْم ُيِحبُّو( َحَياَتُهْم َحتَّى (ْلَمْوYَ7َُهْم َغَلُبو5ُ ِبَدِ\ (ْلَحَمِل 7َِبَكِلَمِة َشَها"
(a`يا ١٢: ١١)
(٤: ٧ cيعقو) "َفاْخَضُعو( ِهللاَِّ. َقا7ُِمو( %ِْبِليَس َفَيْهُرcَ ِمْنُكْم."    

التطبيق الشخصي: وماذا عنك أنت؟

قبل M< تذهب %M Eبعد من �لك، (جعل هذ( يتعمق بد(خلك. %بليس عد7 مهز7\. 
7قا& يسوK %نه جا) لكي ينقض Mعما& %بليس. 7% يوحنا ١٢: ٣١ "(آلَ< ُيْطَرُ! aَِئيُس 
على  (عتمدنا   )�% ننهز\  لن  فإننا  (ملعركة،  % 7طيس  كنا  7مهما  َخاaِج-".  (ْلَعاَلِم  َهَذ( 
(ملسيح 77عوY (هللا لنا . 7%�( عرفنا كيف نلبس (لسال!، 7نقف ثابتني، 7نتبع   aنتصا)
7صايا بولس % Mفسس ٦، فإ< %نتصاa (ملسيح سيكو< Mيض- (نتصاaنا 8ن. % (جلز) (لثا5 
Mعمق كيف نعد Mنفسنا للقتا& 7الكتشا> (لسال! (لذO ال ُيقَهر  سنستعر? بشكل 
7(ملتا! لنا. لكن 87ن نستعد لذلك، @ب M< يكو< لدينا (ملفهو\ (لصحيح. لقد (نتصر 

(ملسيح 87ن 8اca من هذ( (ملنطلق.
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يف حياتك

• هل تصا89 مع 6حسا4 بالفشل؟ بأية طريقة ميكن للحقيقة �ألساسية �خلامسة 

A@ تساعد=؟

• كيف تفهم L @Aضعك E �ملسيح يؤثر E طريقة صالتك؟

• ما قيمة حفظ �آلياT �أل9بع �ملذكوE R9 هذ� �لفصل؟

�لسابقة، ما هي  �لفصو]   E ل^ [9ستها� �لرLحية �ألساسية  • من بني �حلقائق 

�حلقيقة �ل^ تساعد= Aكثر؟ Lملا�c؟
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كيف تعد نفسك للمعركة الروحية

 �7iEa__ jK&i> &c(W �jK&i>_% `1a 0iD_&- 06 �E �a <[_

 ¤h]/ ¤' 0[W%h <Zh miK>' mO>&Ia l%>&-a_ <P/E'

&eiW �&aI9

hc�ia Y[E' FhiDh>-a'
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٥
^- mI&9_% �p%>a6_% l>XG_% �

�.>6_% '<-'h YD&3' ¤_ �¤i<hi/

�� b' YD&3/ ¤' 0<>' p%hE ^i_O 0'<- .>6_% �¤h3%>'

b/%h9_% <iE �¤i]E_h/ >' �>'� j3 ¤a

Lord of the Rings

كا9 (!لد1 8 منطقة !ملحيط !3ا12 !جلنو. عندما (ضعت !حلر$ !لعاملية !لثانية 
O!P)Fها، (كا9 يتكّلم معي عن F(قاD غB عا2ية A 8اية !حلر$. لقد سقطت !لقنابل، 
(!ستسلم !ليابانيو9، (ُ(قعِّت !ملعاهدF) ،Uصبحت منطقة !ملحيط !3ا12 8 سالQ. لقد 
بعض   8 ZOمعا  Zهنا كانت  \نه  يقو^ [   .F (كا9  فقط.   `Oلو! على   bكا9 سالم
بالفعل،  نتيجة !حلر$ قد ُحِسَمت   9F ملنطقة. (بالرغم من!  i8 هذ U2ملوجو! l!ألجز!
!لقتا^   8 Dستمر!)  ،Qباالستسال تسمع   r معز(لة  يابانية   D!حد) Zهنا فقد كانت 
كما كانو! يفعلو9 (قت !حلر$. كانت تطلق قذ!ئف حقيقية، (كا9 !لناt 8 !خلنا2` 
 xمنتشر ^!Pما Dكا9 !ملو) ،Uعد!ئهم. (كانت قذ!ئف !ملد!فع تنها^ بكثرF ا(لو9 قتل{
 Zليس هنا) .Oلقد حتقق !النتصا .UOملنظو! Bكما كا9. هذ! مثا^ ملا �ن فيه 8 !حلر$ غ
Oها9 على !لنتيجة !لنهائية لتمر2 \بليس ضد !هللا. \9 ما هو مستمر 8 !لرها9، عليه هو 
 9F 9 !حلر$ قد !نتهت، (لكنه يريدF bي�O �حياU !لذين ماP!لو! }اOبو9. \9 !لعد( يعر
 �!)Oلت !أل!Pمامه. (ماF ما يستطيع خال^ !لوقت !ملتا� Oعلى قد xمتز!يد xOد� 2ما{
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2لشيطانية ُمّصر< على تدم: شعب 2هللا 5ما23لت +سلحتهم , +يديهم، لذلك هنا� خسائر 
.Hمتام Jتصبح بعد نافذ< 2ملفعو R 2لنصر< قد متت، 5لكنها U+ بالرغم من

ز^ 2لشيطاU , 2لصليب. 5ليس هنا� ما يقلل من هذ2. 5قد مت توقيع 2خلتم  لقد هُِ
 a2لصليب نز Jمبوته 5قيامته. 5من خال e2خلطية 25ملو aعلى هزميته عندما هز^ يسو
يسوa +سلحة 2لعد5 25نتصر عليها. لقد +خذنا من مملكة 2لظلمة 55لدنا ثانية , مملكة 
 .kجديد m2 2لكل قد صاo2لعتيقة قد مضت هو qلقد ُ+عطينا بد2ية جديد<. 2ألشيا .m2لنو
 .s5لكننا ما3لنا , حر .eمع 2ملسيح , مكانة عالية , 2لسما5يا sلقد +جلسنا 2آل
ملا2o؟ مثلما R يوضع 2لسال^ , منطقة 2ملحيط y2اwx موضع 2لتنفيذ، هكذR 2 يوضع 
 }m2ملسيح موضع 2لتنفيذ , عاملنا. سيأ~ مر< ثانية , يو^ من 2أليا^، 5سيعلن 2نتصا m2نتصا
 sهنا� حر Uلك، ستكوo يتم U+ ��5 .Hائية 5كاملة، 5سيقضي على 2لشر متام� >mبصو
2ملرتزقة , كل جهة من حولنا، 5خطة 2ألعدq2 هي خدa2 ، �5فشاJ 5تقسيم 5تدم: 
شعب 2هللا 5تدم:خطة 2هللا. هم يستخدموU +ساليب �mهابية �5ب +U تكوU �شا2mتنا 

 "q2للتحذير " 2لشفر< 2حلمر

يقوJ 2هللا �نه يريد +U يعّدنا 5يساعدنا للسلو� , شد< قوته ح� نستطيع +U نقا5^ 
�ططاe 2لعد5، 5نصد هجماته 2ملتعدx< 2ملظاهر. 5عندما نتبع تعليماe 2هللا 2ملقّدمة لنا 
من خالJ 2لرسوJ بولس , mسالته ألهل +فسس، 5من خالJ بقية 2لكتاs 2ملقد�، فإننا 
سنكوU قاmxين على هزمية �بليس , معا�m معينة , حياتنا - , 2لعمل، , عالقتنا، , 

2لكنيسة w+ ,5 مكاU �خر يعمل فيه 2لعد5.

 J2كيف �د� هذ2 , حياتنا؟ لقد مشينا , طريق طويل لإلجابة على هذ2 2لسؤ
, 2لفصوJ 2ألmبعة 2ألU+ - �5 نكوU على 5عي باحلرs غ: 2ملنظوm<، 5هذ{ هي 2خلطو< 
2أل�5 للنصر< فيها. فإ2o كانت هذ{ 2لفصوJ قد ساعدتك على �mية ما هو +بعد من 
بالفعل  فأنت  قد تكوq2m5 Uها،  2ل�  2لر5حية   e2:للتأث 2خلاmجية , حياتك  2لظر�5 
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قد جتند? 9مستعد للتد>يب. 9هذ6 خطو/ كب0/ - #الستعد#) للصر#". ال ميكنك �� 
تنتصر - هذ6 #ملعركة ما K تعرI �نك مشترF فيها.

هناF �>بعة مفاتيح للنصر/ #لر9حية (V9ذ# قمت بتقسيم هذ# #لكتاOP Q �>بعة 
�جز#c) #خلطو/ #ألO9 �� تد>F بأنك - حرQ، #خلطو/ #لثانية هي #لتد>يب #ألساسي �] 
�� تأخذ kاية #هللا #ملستمر/ - حياتك #ليومية. 9- هذ# #لفصل 9#لفصوh #لثالثة #لتالية 
- هذ# #جلزc، سوI ند>t #لطرs 9#لوسائل #لq ميكن ֲדا �� ند#فع عن �نفسنا 9نقف 
 Iفيتبقى لنا �� نتعّلم كيف نلبسه 9نستخدمه. 9سو ،zبثبا?. لقد �عطانا #هللا #لسال
#هللا   sنكتشف طر #لعد9، 9كيف  مع  نتعامل  9#لر#بع كيف  #لثالث  #جلزئني   - t<ند
 Iنكن نعر K #~P9 ،للخال�. �9ن ال نريد �� نندفع - #ملعركة بد�9 �سلحة )فاعية

.z9كيف ند#فع عن �نفسنا فستصيبنا #جلر

كيف تعد نفسك للهجو# !لشيطا�؟

يقوh لنا بولس #لرسوh - �فسس ٦: ١٣ـ ١٥ Pنه �ب �� نأخذ سالz #هللا 
#لكامل ح# تقد> �� نثبت - #ليو" #لشرير. �ب �� يفعلو# كل شيc لكي يقفو# ثابتني. 
كيف؟ �9ًال هناF بعض #لقطع #ألساسية من #لسالz �ب �� نلبسهاـ  خطو#? �ساسية 
مبا)'  بولس  يّوصل  9ح#  #Vجما?.  ضد  يثبت  يتخذها ح#   �� مؤمن  كل  -تا, 

#الستعد#) فإنه يستخد" صو>/ كتابية قوية عن #جلند] #لر9ما. 9سالحه.

تشبيه.  0ر)  هو   zلسال# هذ#   �� تذكر  #لنص،  هذ#   - لألما"  نتقّد"   �� 9قبل 
9سيقوh بعض #ملعلقني �P بولس كا� يفكر - نص موجو) - Pشعياc يتكّلم فيه #هللا 
عن )>" #ل5 9خو~/ #خلال� (Pشعياc ٥٩: ١٧). 9سيقوh بعض #ملعلقني �P #جلند] 
منها على سبيل  لديه،  متو#فر/  #لq كانت   zلسال# قطع  بعض  تنقصه  #لر9ما. كانت 
#ملثاh #حلربة �9جز#c �خرP9 .8~# كنت تسعى أل� تكو� )قيق7، فمن فضلك #سترخي 
 c#منا هي 0ر) تشبيه - 9هي صو>/ ملموسة 9معتا)/ لد8 قّرP /<9تصو> �� هذ6 #لصو
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بولس - ليساعدنا على فهم 4لفكر5 4لعامة لكيف ميكننا -, +افظ على حياتنا �نستعد 
للمعركة. �من 4ملهم -يضM -, نتذكر -, 4لسالI هو �صف لطريقة حياتنا مع 4ملسيح. ?نه 
-سلو\ حيا5 �ليست قائمة فحص. �ليست قطع 4حلماية هذU، -شياR ميكننا -, نطلبها 
بطريقة cلية خطوa 5طو5 كل صباI. ?_ا تشبيه يساعدنا لنفهم كيف +يا عالقتنا مع 
4آل\ i قو5 4لر�I 4لقدh. �من 4ملهم طبعM -, نفهم ما هي هذU 4ألشياR �نستخدمها، 
 ،I4لصبا i 5تصرl 5صال mرn oֲדا. ?, لبسها ال يع rطقس معني خا tلكن ليس هنا�
?_ا -سلو\ حيا5. ?_ا نتاv -سابيع �شهوu �سنني من 4ملماuسة �4لنمو، ?_ا شيR نفعله 

�ليست صيغة نرmmها. 

تدuيب  هي  بل  فحص  قائمة  ليست  ?_ا  -فسس،  ألهل  بولس  �صايا   i ر  فكِّ
4لتدuيب   z4�m- فيه كل   R4لصحيح لألما, 4إل{ي.. �هذ4 4جلز 4لتفعيل   i الستخد4مه
 5uعلى صو Uناuللتجمع. �لو صو z44لوقت 4حلاضر، �هو يستدعي 4لقو i 4لعسكر�
 z44ملعد �مثا� من 4حليا5 4ملعاصر5 فإ, هذ4 4ملدu\ سيضع قو4ته i صفو� �سيش� ?
4ملوجو5m -ما� كل �4حد منهم، فهو يريدهم -, يعرفو4 كل شيR عن سالحهم، ��تو� 
4حلقيبة 4ل� يضعو_ا خلف ظهرهم، �4الستخد�4 4لصحيح لقنا� 4لغا�، �4إلجرR4 4ملتّبع 
4ل� قد �تاجو_ا قبل  4لتعليماz 4ألخر�  4لكيميائية، �كل  i حالة 4{جو� باألسلحة 
يستعملو4  لكي  4لثانية  طبيعتهم  مثل  يكونو4   ,- يريدهم  ?نه  4ملعركة.  يدخلوu 4حى   ,-
4ألz4�m بطريقة صحيحة عندما تشتعل 4حلر\. �لكن بولس كا, يعيش i -يا� lتلفة، 
�4لصو5u 4ل� 4ستخدمها جاzR من -عظم قو5 �اuبة i �لك 4لوقت ، فالسالI 4لر�ما� 
سلطة  ميثلو,   m4جلنو فهؤإل  4حلربية.  �4لدقة  �4المتيا�  �4لسيطر5  بالقو5   M4حساس يعطي 

4إلم�4طوuية. 

ليس  ة طريقة لشرI هذ4 4جلزR 4ألساسي عن 4حلر\ 4لر�حية بطريقة عرضية. 
فاملسيح هو قائدنا . �هو -على سلطة لنا. �من خال� بولس �ر¢ جنوUm بأ, يكونو4 
4mئمM مستعدين. �4لزمن 4ملستخد� i 4لفعل 4ليونا� جاi R صيغة 4ألمر "�لبسو� سال� 
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�هللا �لكامل". �هو يش< => شي: ينبغي �لقيا1 به �آل- �فو*( �بأسر$ ما ميكن. �هذ� 

ميثل ��لوية قصو�. 

ملا-� هذ� �ألمر ֲדذ& �أل+ية �لقصو�؟ أل- �ليو1 �لشرير قا)1، �هذ& ليست نبوَّ! 
�لكنها حقيقة ���قع. عندما يطلب بولس من قر�ئه �- يلبسو� سالحهم �لكامل ح/ 
يقد*�� �- يثبتو� D �ليو1 �لشرير فهو Cهزهم لأل�قا@ �لصعبة �ل< ستأ> عليهم.. �هو 

يعلم �Iم سيحتاجو- => �- يكونو� مستعدين ملو�جهة هذ& �أل�قا@ �لصعبة ��ملظلمة.

هذ� �للفظ " �ليو1 �لشرير" مصطلح مث<، �يعD " L يو1 معني �D �قت معني" 
=نه  ��حد،  ليس من مصد*  �لصر�$  يو1. �هذ�  كل  ��حد!  ليست   Q*ملعا� أل-  ملا-�؟ 
عندما  فرR معينة   Qبصفة مستمر!. �هنا يو1  كل  يهاجم  غ< مرئي  يأ> من مصد* 
Xا�V �لعد� �- ]دعك �يفّشلك �� XوVِّ نظرQ عن قائدQ �ألعلى �لرT يسو$. لقد 
حتدثنا من قبل عن �- �ألسد CوV باحث\ عن فريسة، �عندما تكو- متفوق\ D لعبتك، 
فإ- �لعد� ينتظر. �هو يترقب �أل�قا@ ��ملو�سم منتظر( �لوقت �لذa تكو- فيه ضعيف\. 
عندما تكو- متعب\، �على خالd مع �cجتك، عندما تسو: �ألحو�V �ملالية، �عندما تر� 
�لضما- �لكب< �لذa �ضعته D خطة تساعدQ ينها* فجأ!، عندما تكو- مع �حد �طفالك 
D �لعناية �ملركز!، �تفكر =-� كا- سيخرm منها - ففي كل حلظة ضعف فيما سبق قد 
ُتَجرTَّ بأ- �لرT غ< صاp. على سبيل �ملثاV فّكر D �ختبا*�تك D �لصال!. *مبا يكو- 
هناQ شي: تريد& بشد!، �صليت مر�*( من �جله، �مبر�* �لوقت تفكر ملا-� يبد� �- �هللا 
ال يريد �- يستجيب، �لكنك �نتظر@ أل- هذ� ما يتضمنه �إلميا-. �فجأ! تتغ< �ألمو* 
=Cابية �لكن =*�)ته ظهر@ �كأIا  �هللا x يستجب بطريقة  بعكس ما كنت تريد. =- 
عكس =*�)تك. �D هذ� �لوقت بالذ�@ قد تسمع، ما يسمعه كل مؤمن من �قت آلخر، 

+سة تز*$ �لشك D صالz �هللا.

 aلذ� �لطريق   D  dلظر�� تس<  ال  عندما  �ملنخفض؟  �لصو@  هذ�   dتعر هل 
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تريد;، فسو8 تسمع $7مسة: 5تر3؟ 01 $هللا / يسمع صالتك، فلما%$ تعطي حياتك هللا 
$لذT ال يسمعك؟ @1%$ كنت 5عزN @ال LرK مثل معظم 5صدقائك لكي تقضي @قت= 
طيب=، @/ تأcِ $ستجابه $هللا من 5جل ^@$جك بالسرعة $ل] تريدها، فإنك قد تتعجب 
 gيذكر@  ،hبالغبا $لصوc يصفك  01 هذ$   .mnلطها$  mعن جد@3 حيا mفجأ  phتتسا@
باستمر$n بكل 5نو$v $ملتعة $ل] فقدִדا. @nمبا كنت تصلي من 5جل n1شاq قبل عمل كنت 
متأكدy من 5نك حصلت عليه بالفعل. @بعد ستة شهوn عندما تكتشف 05 هذ$ $لعمل 
ال يتناسب مع قدn$تك، @5نه يستهلك @قتك @طاقتك، @05 مز$يا; ليست كما توقعت، 
عند %$g ستسمع صوت= يهمس z 5%نك بأ0 $هللا قد تركك، 5نت طلبت مساعدته @هو 
تركك. كا0 من $ألفضل لك 05 تفعل ما تريد بدًال من 05 تفهم مشيئته.ملا%$؟ أل0 هذ$ 
ما يفعله $ألسد. 1نه ينتظر حلظاc ضعفك. هذ$ هو $ليو� $لشرير، من 5جل هذ$ كتبت 
 hحاجة لكي ُنَعد، ليس لكي نقا@� عندما نكو0 5قويا z ن� .Tقو Nبأسلو hهذ$ $جلز
 z c5@قا gاية، لكن 5يض= نقا@� عندما نشعر بضعفنا. ال توجد هنا� z@ ثقني$@@
حياتنا كمؤمنني ميكننا 05 جنلس فيها @نستريح @نثق 5ننا بعيد@0 عن نظر $لعد@. 1نه يأ� 
بأساليب �تلفة، @z 5@قاc �تلفة، ألنه يريد 05 ميسك بنا عندما ال نكو0 حذnين، متام= 
كما يعمل العب خط $7جو�، فإنه ال يكرn نفس $للعبة، 5@ كما يفعل $لساحر، فإنه 
لن يكرn خدعته مع نفس $لشخص. 01 1بليس سيغ� 5ساليبه ضدg، @سيستعمل كل ما 
يستطيع لكي �دعك. 1نه يعر8 5نك ستكو0 مستعدz y نقطة فشلك $لسابقة، @لذلك 
فسو8 يها¡ك من نقطة �تلفة.01 توقيتاته هي $ل] حتدq م� "$ليو� $لشرير"، @�ب 05 

يكو0 $ستعد$gq موضوع= ملح= @5ساسي=.

بالنسبة ¤، فإ0 هذ$ $ليو� $لشرير غالبا ما يأ� z حيا� بعد عمل مثمر هللا. بعد 05 
قد قمت باإلعد$q $جليد، @صليت كث�y، @قّدمت @عظا5n@ ،cيت بعد %لك $هللا يعمل 
بطريقة n$ئعة، © جلست بعد $خلدماc مع 5شخا§ شاnكو$ مبا عمله $هللا z حياִדم، 
فإنª 5صاvn مع موجاc من $الكتئاN @$إلq$نة @مع 5فكاn غريبة ال 5علم مصدnها، 
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>A هذ? <أل>قا: �شعر بالضعف - خصوص2 عندما �كو� مسافر& - لذلك تعّلمت �� 
ر مL >�ين <أل>قا: <لI كنَت فيها �كثر ضعف2.  �حترW �كثر. <جلْس ملدQ Rقيقة >فكِّ
 �� ميكنك  >هكذ<  <لشرير.  لليو\  <ستعد   ^ >من  `لِك   aتعر عندما  تندهش   aسو<

.Rcكث deتكتسب معا

 &e>قر Rللمعركة ، فإننا ُ�مرنا �� نتخذ بوعي >بقو >Q>مل سالحنا <ستعدo �� بعد<
حا2u (�> سلسلة من <لقر<e<: <ملتتابعة)، لكي نقف ثابتني >بد>� خوa ضد مهاpا: 
 aليو\ <لشرير، >لكننا نعر> A بالضبط �نه سيهاجم aمبا نعرe (فسس ٦: ١٤�) <لعد>

ما هي �هد<فه، �� �دعنا >يتهمنا >يفشلنا.

الحظ �� >قفتنا هنا ليست هجومية. �ننا نقف على <أل�e <لI منتلكها بالفعل. 
�يل على سبيل <ملثا� جيش2 <ستو� على مدينة، فإ� �>� شي� يفعله، هو �� يقو\ بتأمني 
<ملناطق <إلستر<تيجية حL ال يتمكن <لعد> من �خذها مرR �خر�. >هذ< <ألمر يكلِّف 
كثc<، ليس هناd �حد يفر� فيما كسبه. هذ? هي <لصوA Re �فسس، فنحن ال �ب �� 

نفر� فيما كسبنا? بالفعل من خال� عالقتنا مع <ملسيح.

�`< كنت تفّكر فيما كسبته بالفعل، فاقر� مرR �خر� <لفصو� <لثالثة من eسالة 
�فسس. لقد ُمنحنا بسخا� �موe& كثRc. لقد Qخلنا �� مملكة <لنوe ليس فقط كمو<طنني 
عاQيني >�منا كأ>الQ <مللك. �� قر<�e Rسالة �فسس سوa متنحك �حساس2 بكر\ <هللا 
معنا. فقد �عطانا e>حه >عطايا? <ملتعدRQ. >قد <شتركنا بالفعل A جسد <ملسيح <لر>حي، 
>>عدنا مبc<  يتضمن <لغفر<� ><لسال\ ><لثمر <لر>حي. >كل هذ? <ألموe هي �e<ضي 
e¡ها <ملسيح >�عطاها لنا بالنعمة. >عندما صلينا من �جل قبو� <ملسيح باإلميا�، �خذنا 

كل هذ? <ألشيا� ملك2 لنا.

 >عندما نسلك بطريقة تليق بدعوتنا كما تقو� لنا eسالة �فسس A �صحاحي 
٤، ٥ فإ� هذ< <لشر، هذ< <لصو: <£امس - �> <لظر>a <لI يستغلها �بليس، سيحا>� 
�� يتسلل �� منطقتنا >�عل مسcتنا A <لنوe صعبة جد&. >من <ملؤكد �نك uعت "ليس 
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بالتحديد. "  %نت  3لعا1 كله -لكنه ال )بك  %ليس كذلك؟ ، 3هللا )ب  عند< سال;، 
سيحا-U 3لعد- خطوS PطوO% P يتسلل KL حياتك، حJ تصبح طريقة تفكB< -حياتك 
 V3ل Pتلفة عن حياتك 3لسابقة. سو^ يبد% [ 3لعمل قليًال قليًال ضد 3خلليقة 3جلديد` Bغ

%خذִדا حJ ال تظهر، -بعد eلك ترجع KL 3لطبيعة 3لقدمية.

لذلك قيل لنا Lنه qب %O نقف بثباn [ 3ألkl 3لV منحنا Lياها بالفعل. ليس 
 O%  U-3لكال; عن شخص )ا  OL  .uضl% %O يطرحك   U-عن شخص )ا Pl3ألمر عبا
يسرz 3ملv3B 3لذ| لنا، %- على 3ألقل يسرz 3المتياn3y 3لx Vذ3 3ملv3B. عندما نقف 

بثباn، فإننا نتمسك بوضعنا -3ملكاO 3لذ| نقف فيه.

3لشرير.  3ليو;   ] 3لعد-  نقا-;   O%  KL حاجة   ] فإننا  مبركزنا،  نتمسك   Jح-
-بكلماn %خر� لكي نقف بثباOL .n 3لزمن 3لذ| جا� فيه هذ3 3لفعل يع� %O 3لتصر^ 
qب %O يكوO بوعي -بقوP لنثبِّت %نفسنا [ 3ملمتلكاn 3ل�l Vها 3هللا لنا، -لكي نقف 
بال خو^ ضد مكايد Lبليس. ميكننا %O نقا-; خد�3 3لعد- -Lִדاماته لنا، -�ا-الته 3مللتوية 
لكي يفّشلنا 3eL فهمنا 3ألسلحة 3لر-حية 3لV منحنا Lياها. qب %O نتعّلم كيف �ر� 
%lضنا 3لV �3متنا عليها، -ال جنعل مركزنا [ 3ملسيح يضعف بتفكBنا -كالمنا -طريقة 
سلوكنا. 3eL كنت تفكر [ كيف حتدv هذ� 3ألعماU [ 3حلياP 3ليومية للنا� 3لعا�يني 

مثلي -مثلك فاستمر [ 3لقر3�P. لقد 3قتربنا من هنا<.

 التطبيق الشخصي. وماذا عنك أنت؟

ر� xا. يفكر بعض 3لنا� %نه  OL "3لشفرP 3حلمر3�" صدnl من %جل حياتك -ال̀ 
ميكنهم %O يتجنبو3 3ملعركة 3eL مت جتاهلها، لكن 3ملعركة حتدv [ كل 3ألحوU3. -هنا< 

جو3باO فقط: ال تفعل شيئO% -% u تستعد. -لكن 3حلقيقة %ننا [ معركة.
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هل /نت مستعد؟ هل حتر3 �أل01 �ل� /.متنت عليها مع كل �إلمكانيا� �ل� 
قّدمها �هللا لك؟ هنا< خطة JKية .سالG فائق للطبيعة @ متنا.> يد< عندما =ا.> �لعد. 
/^ يسلب م\�ثك �لذZ /عطا< �هللا KياY - .هذ� سوU =دT، .ليس Qة .سيلة متنع 

حد.T هذ� - هل سيكو^ تد1يبك كافي_؟

 bجلديد�  bحليا�  Yهذ eيا   ^/ ميكننا  �لتالية، كيف  �لثالثة  �لفصو>   @ ستكتشف 
 Gملتفاضلة، بأ^ تلبس �لقطع �ل� قّدمها �هللا لك لكي تتحمل. .سيبد/ كل فصل بشر�.
 Yبعد /^ تضع هذ. .vلر.ما� Zمع �جلند wملوجو� G1 كل قطعة من �لسال.w. ،لتشبيه�
�ل}    - �حلق   -  Gلسال� /جز�|  من  قطعة  مع~ كل   Gنشر  Uهنك، سو�  @ b1لصو�
Kجنيل �لسال� - .بعد هذ� �جلز| �Jا� جد� @ كل فصل، سوU تد.1 مناقشة عن كيفية 

�ستخد�� هذ� �لسالG @ حياb �لنا3 �لعاwيني مثلي .مثلك.

 bحيا Gمفتا ^K .ا �لتطبيق �ليومي�K - هي �لنقطة �ألساسية @ حياتنا �لر.حية Yهذ
�لنصرb .�ستخد�� نعمة �هللا �K /قصى حد، يبد/ مع �لسالG �لذZ تلبسه @ حياتك.

يف حياتك

• هل �عت من قبل /نه ميكن .صف �لسالG �لر.حي كقائمة مر�جعة .فحص؟ 
كيف ميكن /^ تتغ\ حياتك �لر.حية ��K عرفت /^ �ايتك هي /سلو� حياb .ليست 

منط_ جتريبي_؟

• هل ميكنك /^ تفكر @ /.قا� كنت ضعيف_ فيها .�ستغلك �لشيطا^ /ثنا|ها؟ ما 
هي نقا# �لضعف .�مليو> �ل� تعطيك فكرb عن ما هو "�ليو� �لشرير" بالنسبة لك؟

• هل لديك بالفعل /�1ضي 1.حية /عطا< �هللا Kياها .تنا$لت عنها للعد.؟ كيف 
ميكنك /^ تسترwها؟
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^h/&a `h-

> 1ستطع تصديق ما 5عته. جلس 1مامي %جل ,كي قصته. %مبا كنت سأشك � 
كالمه لو > 1شاهد Oلك بنفسي. كاK يتحدI عن 1?مة � حياته. لقد فشل � ?<=جه 
<عا[ � عالقة غ] شرعية <قد %فض 1بناWX. لقد كاK مكتئبS <يائسS. > 1فاجأ بكل 
هذW =ألمو%. لقد ساعدf %جاًال كث]ين لديهم نفس =ملشاكل، <لكن حكايتهم كانت 
kتلفة جدj عن حكاية هذ= =لرجل. <� معظم =ألحياK كاK يوجد  مسيحيوK باالسم > 
 lلضعيفة <=ل= f=%لتز=مهم � سلوكهم � بعض =الختبا= pم صلة باهللا. <ظهر عدt تكن

ال تتو=فق مع =لكتاx =ملقدw، <قد تسببت هذW =الختبا%=v � fالp عظيمة tم.

 Kي. كاty I=[تلفة. كانت لديه عائلة تقية <له مk لكن قصة هذ= =لرجل كانت
=لكنيسة. كاK شخصS مهمS بني   � f=ملد| سنو <يعلِّم   wملقد=  xلكتا= %جًال ,مل 
 Kلشخص =لذ� يتطلع =جلميع أل= Kعديد| بالكنيسة. لقد كا Kجلا � pملؤمنني، <خد=
 fيسقط %جل لديه قناعا �يكونو= مثله. فما =لذ� حدI؟ ما =لذ� ميكن K1 ,دI ح
 �y يسقط 1حد من حيا| مبا%كة K1 كتابية، <?<جة �بة، <عائلة ناجحة، كيف ميكن

1عما� =ليأw؟
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<إلجابة ستوقظنا... فقد قا3 2 كنت /متلك كل شي& - %!جة #يلة !عائلة، 
مكانة E <ملجتمع !O!N قياE MN <لكنيسة، !عمل ناجح، شاليه E <جلباB! 3خر على 
/نE X مأمن، !/U يد <هللا  تتخيلها - كنت /ظن   U/ ل^ ميكن> <لبحر، !كل <أللعا_ 

.cطئf كنت Xهب !لكنi jk 3كل شي& /مسكه يتحو U/! ،ألبد> jk مبسوطة علّي

 n .oصغر <ملوضوعا/ E oبقصته، /خذ يتكّلم عن تنا%ال wOعندما بد/ يشا!
 yzلكذبة <لصغ> o/يلة، !بد# y/مر> jk ثانية yيتكّلم عن /مر بسيط مع %!جته، فنظر مر
تتحوjk 3 كذبة كبyz "لقد بدo كلها /شيا& بريئة !بد!U /�ية على <إلطال~" !لكنها 
 jk لشهو<نية> o>حيا�، لقد حتولت <لنظر E yجديد Oمو/ jk oOتطو o>بعد بضع سنو
NkماU للجنس � <خليانة <لز!جية. لقد حتولت <ألكاiيب <لصغjk yz عد� /مانه E كل 
عالقا�، !تسببت E تدمz عملي. !خال3 !قت قصz بد/o /عيش عكس ما كنت 

/عيشه من قبل، !بكلمة !<حدy لقد ُخدعت.

k ،�!Oال /نn X /ستطع /i wON/ Uلك.  !بالرغم من /U هناw /ناسc كثzين قد حذَّّ
لقد مت خد<عي، فصدقت /U <ملا3 !<جلنس !<لقوy !<ملتعة !kشبا� <لنفس ֲדا، هي جز& 
 jk هبi/! ،ل^ /ستحقها !<ل^ يريدها <هللا 2. كنت /قر/ <لكتا_ <ملقد�> yمن <حليا
 cحيد� !مكتئب! MNنا مبفر/ Uآل>! .�>O/ U/ ستطع/ n Xحلق /مامي، !لكن> Uلكنيسة، !كا>

!ناNمc، !/مت¢ من كل قل¡ /U /سترN كل شي& !لكX ال /ستطيع.

ليست هذ�  خدعة غz عاNية. ik< كنا نريد حقU/ c نتعّلم مفتا¤ <لسعاyN. !بأمانة 
َمن ال يريد iلك؟ فقد قيل لنا N<ئمc /ين جند�؟ Uk <لسر غz <ملعقو3 إلw>ON مع¢ فر¤ 

.oنشاهد <إلعالنا! Uنفتح <لتليفزيو U/ علينا فقط! .yمامنا مباشر/ Nموجو yحليا>

/ليس هذ< ما يعد!ننا به؟ ik< كنت تريد /U تقفز هذ� <لفتاy <لشقر<& jk سياOتك، 
 U/ ب¨ yتستمتع باحليا U/ كنت تريد >ik .yOلديك نوعية هذ� <لسيا Uتكو U/ ب¨
تشر_ هذ� <لنوعية من <خلموik ،O< كنت تريد /U تكوU !<ثقE c نفسك !شخصc لديه 
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نفو? <ب >; يصبح شعر0 ֲדذ- #لطريقة 'تعا3 جلد0 ֲדذ- #لوسيلة. 'هكذ# يعطينا كل 
.BCعال; ملحة عما تكو; عليه #لسعاK

 Bمبشاهد >'ال  نستمتع  فنحن  #لو#قع.   T  UدV ما  Xتر  ;< >يضا  #ألفضل  'من 
جتديد #لبيوf ،g نفكر >نه من #ألفضل >; يغّير #لناc >ماكنهم 'يزينو; منا_^ #آلخرين، 
f >صبحو# يتباCلو; #آلباf ،j #أل_'#i، '#آل; نرX #لناc 'هم يتباCلو; >جساCهم. تبد> 
 mغالب - Xبشخص يظهر بطريقة تنتهي ֲדذ# #لشخص 'هو يظهر بطريقة >خر Bملشاهد#
ما يكو; مثل شخص مشهوt من #ختياt- / #ختياtها، ما #لذu يكمن 'j#t هذ# #لد#فع 
 j#t' #?؟ ماmتلفy ;بأ; يريد #إلنسا; >كثر، '>; يبد' مبظهر >فضل، '>; يكو uلقو#
كانت  #ألكا?يب ـ  #لسبب  #لكاملة؟  شبه  حياته  tغم  #لرجل  �ذ#   uملأسو# #لسقو� 

� خد#� عميق مظلم.K gC< ^سلو� فعَّا< g#? خفيفة، 'لكنها

"ممنطقني %حقا!كم باحلق"

K; #لسر #حلقيقي للسعاBC ليس موجو�C بالطبع T بر#مج #إلعال�. فليس مفتا� 
 jلعا�. هذ- >شيا# gمبوضا '< ،i#'_لسريعة، 'تبديل #أل# Btبالسيا mملشبعة مرتبط# Bحليا#
_#ئفة يتآمر ֲדا #لعد' '#جلسد لتجربتنا. '#لعالi #أل'^ ضد >ساليب #خلد#� هو >; نلبس 

#حلق.

#جلندu #لر'ما& لديه حز#�، 'كل قطع #لسال� #ألخرX مّعلقة T هذ# #حلز#�. 
طويًال،   jً#Ct  Cجلنو#  uيرتد  jلشتا# 'قت   T' #لقطع.  لبقية  بالنسبة  >ساسي  فاحلز#� 
'كا; >'^ شيj يفعله #جلندu #ستعد#C# للمعركة هو ">; مينطق حقويه"، 'هذ# تعب( 
غريب - فمعظمنا ال مينطق حقويه عندما نرتدu مالبسنا T #لصبا� .. 'لكن بالنسبة 
#لطويل 'يضعه   j#Cلر# يرفع  لقد كا;  مينطق حقويه.   ;<  ut'لضر# من  فإنه   uللجند
T #حلز#� ح/ يستطيع >; يتحر0 .رية. 'عندما كا; يتمشى، كا; يترj#Ct 0- 'ال 
بالدj1 . 'يستطيع >; يفك حز#مه T 'قت #الستر#حة  #حلز#� ح/ يشعر   T يضعه
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*لكن عندما يكو0 6 #خلدمة �* 6 *قت حر2 فإ0 فك #حلز#+ *تعليق #لر$#" يع� �مر� 
من #ثنني: Fما �0 ُيعاقب  من GHسائه، *Fما سيكو0 6 موقف �ضعف من �عد#ئه، *6 

.OPكلتا #حلالتني ستكو0 #لنتائج خط

#لX يوجد ֲדا  #ملنطقة  #لبو^، يرفع H$#"\ *يضعه 6  كا0 #جلندb عندما يسمع 
سيفه m يرفع ِ$Hْعه. كانت #ملنطقة هي #جلز" #أل*سط، *يتعلق ֲדا �شيا" كثOP، *تع� 
كلمة "#حلق"  6 هذ# #لنص #لصر#حة *#ألمانة *#لصد^. *هي متأصلة 6 #حلقيقة #لعامة 
حلق كلمة #هللا. *تشP هنا yF #لناحية #لشخصية، *#لتطبيق #لعملي لإلنفتاu *#لصد^ 6 

كل #ألشيا" مع #هللا *مع #لنا}.

لقد قا� لنا بولس 0F #حلق هو 6 #ملسيح. *قّد+ لنا ثالثة Fصحاحا{ عن #حلق، 
مؤكد� لنا ما هو حق فينا بسبب #حلياO #جلديدO 6 #ملسيح. �ن مقبولو0 فيه، مفديو0 
به، متبنو0 6 عائلته، *�تومو0 بالر*u #لقد}. هذ\ #ألشيا" �ساسية *قد مت عملها لنا. 
*لكن منطقة �حقائكم باحلق هي *#جبنا. �ب �0 ند2H ��هاننا على GHية #هللا، GHية 
�نفسنا، GHية #آلخرين من خال� عدسا{ شفافة ملا يقو� Fنه حقيقة. *هذ# يع� �ننا ال 
نلهو. �ن صا$قو0 مع #هللا، �منا" مع �نفسنا، �منا" مع #آلخرين. ننفتح عندما يكلمنا 
u*H #هللا. ال نسمح ألنفسنا �0 تنخد�، *ال نH�ّ �خطا"نا حتت ستاH #جلهل *Fلقا" #للو+ 
#لعد* Hقم  #ملباشر ضد �سلو2  #لدفا�  #لسالu هي  على #آلخرين. 0F �*� قطعة من 
*#حد. هل تذكر{ كيف كا0 هجومه #أل*� 6 تكوين ٣؟ #خلد#�. Fبليس جا" 6 
صوOH حية ماكرO، *�خفى �كا�يبه $#خل صوOH �يلة، m �س ֲדا 6 ��0 حو#". لقد 
خدعها بأ0 شككها 6 صالu #هللا، m شككها 6 حقيقة *صية #هللا فقا� �ا "لن متوتا". 
 Pفني #خلHتبعها  قيقة تبد* �يلة، يو+ تأكال0 منها ستكونا0 عا m ،ا كذبة *#ضحة¡F
 m بليس، يقّد+ #حلقيقةF لشر مثل #هللا" لقد كا0 ¤ق£. *هذ# ما حد¢. هذ# ما فعله#*

يلويها *�عل #خلطية تبد* �يلة.

Fننا لن نكو0 سعد#" ما ¦ منتلك �شيا"  لنا  Fبليس، فهو يقو�  يتغP �سلو2   ¦
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كثB: 9: ،DE يكوB مظهرنا جذ>ب/، :9 يقّد4 لنا شيئ/ .خر +علنا نطا%$# ح! منتلكه، 
V WتاU لشيS .خر يشبعنا. BP >الحتياجاJ >ملوجو$D $>خلنا - >لرغباJ >لI تقّدمها 
 W ،ليها :كثر فأكثر فأكثرP UتاV ألكا\يب. 9هو يقنعنا بأننا< Jهي منتجا ،Jإلعالنا<
gرضنا على :B نأخذها بطريقة غE شرعية. قبل :B نعرفها نكوB قد >شترينا >ألكا\يب 

.hلنهاية نغر< j9 D%9>لطعم 9>لسنا

 mملقد< nلكتا< j :ن نذهب للكنيسة كل يو4 :حد، نقرV هل الحظت \لك؟
كل يو4، 9نصلي كل يو4، 9مع \لك نسمح لوسائل >إلعالB: 4 تتغلغل sP :\هاننا ح! 
:ننا نقو4 بتربية :طفالنا بنفس طريقة >لعا|، 9نتعامل مع :مو>لنا بنفس >لطريقة >لI يتعامل 
ֲדا >لعا|. BP >لو>قع يقو� BP >ملسيحي >لعا$� j :مريكا يشبه غE >ملسيحي j طريقة 
 Eطريقة معيشته.. ال �تلف مستو� >ألمانة عند >ملسيحي 9غ j9 تصرفاته j9 كالمه

>ملسيحي ملا\>؟ ألننا قد ُخدعنا.

Pننا ال نعر� بالطبع :ننا قد ُخدعنا. :نا ال :عر� :شخاص/ كثEين يقولوB :نا 
مسيحي �د�9. :نا ال :عر� حق/ ما gد�. :نا ُ:خَد� كل يو4 بكل طريقة. عندما 
ُنَخد� نكوB �د9عني، V9ن نظن :ننا Vقق >�د� >لصحيح، V9ن مقتنعوB بأننا نعمل 
�ر  من  تأكل   |  S<حو BP >لصحيحة 9ألسباn صحيحة.  بالد9>فع  >لصحيحة   Sألشيا<
>لشجرD 9هي تقو� j نفسها BP هذ> سيكوB شيئ/ سيئ/، لقد >عتقدJ :�ا >�ذJ قر>%� 
حكيم/، غالب/ ما كانت :�9 قضمة لذيذD ألB >هللا هو >لذ� خلقها، لكن حو>S :كلتها 

>عتما$� على :كا\يب 9هي | تكن تعّلم.

Vن منيل لتصديق :كا\يب كثDE. >قر: >ألمثلة >لتالية 9فّكر هل تبد9 مألوفة لك :4 
ال: 

• >عِنت بنفسك :9ًال قبل :B تعت� بشخص .خر. 

• ُكتب >لكتاn >ملقدm منذ عدD قرB9 9هو غE مناسب j بعض >ألشياS (ستظهر 
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كأنك شخص غ: 9غ7 مثقف �34 �2فعت عن �لكتا( �ملقد$ # هذ� �لزما�).

 BCلتنا�) F بالنسبة Kمر نس:، فما هو حق بالنسبة لك قد ال يكو� حقU حلق� •
هي كلمة �لوقت �حلاضر. 9من تكو� ح\ تقوB ما هو حق ألY شخص Xخر).

• خذ حقوقك، فالكتا( �ملقد$ ال يقوB بأ� تقاضي Uخاb # �ملسيح، 9لكن 
# هذj �حلالة ميكنك �U تفعل هذ� (هل fعت عن قاc2 مسيحيني يقاضو� قاX c2خرين 
بالرغم من �U �لكتا( �ملقد$ يقوB 4نه خ7 لك �U ُتسلب من �U تشّوj �سم �ملسيح 

�9لكنيسة).

• vب Uحدنا �آلخر، أل� �هللا يعلم �U لدينا هوموناs �929فع ال ميكننا �لتحكم 
.Kقريب w�9لز� Yننا ننوU فيها. فضًال عن

كا� �خلد�� B9U هجو� للشيطا�، 9كا� ~2 �لفعل �ألB9 لإلنسانية بعد �لسقو|. 
هو �الختبا� �9إلنكا~ 49لقا� �للو�. 9هذ� � يتغ7 كثU .�7ليس كذلك؟ عندما نر� حقيقة 
 9U ننكر �U ملو�جهة �لو�قع. فمن �لسهل c7نفسنا نتأ�، لكن �ألمر يتطلب شجاعة كبU
نلقي باللو� على شخص Xخر، �9ن ممتا�9C # 4لقا� �للو� على �آلخرين. 4ننا ننسب 
~U 292فعالنا �خلاطئة �4 �لظر�9 �لصعبة 9U �القتصا2 �ملتد�، 9خيانة �لز9U w9 �4 شي� 

Xخر خال� Uنفسنا. 

�للو� عليه  �لذY نلقي  �لعالw هو منطقة �حلق. 9قد يكو� �لشخص 9U �لشي� 
فإننا منا~$ �خلد��.  �هللا 9مع �ألشخا  �آلخرين،  Uمنا� مع  �34 كنا  صحيحK، 9لكن 
كتب كنيث 9ست �U حز�� �حلق �9ضح # حياc �لرجل 9U �ملرcU �للذين ال ميا~$ 3هنهما 
YU خد�� YU 9U تشويه # عالقتنا مع �هللا. 4ننا �تا�U w نعتر� بأخطائنا �لشخصية �92 
4بد�� �ألعذ�~ 9U 4لقا� �للو�، �U9 �ضرها �4 �هللا 9نعتر� ֲדا Uمامه بكل Uمانة. هذ� هو 

�لطريق �لوحيد لكي نقف بثباs ضد �خلد��. 
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#تذكر #&7 جتربة 4 عندما % #كن #ضع منطقة *حلق، &% #كن #عر! شيئ� عن 
كا:  *لسن،  #تقّد< =  بينما كنت   (Cهذ مثل   GHكث IJ*حو Mهنا (كانت  *ألمر  هذ* 
 Qبعض *لنا ،Tيا *ب Gهكذ* تعمل *حليا ،Gئه = *حلياJمببا [J&جليش، &كا: يز* = _#
 Qبعض *لنا Mهنا .aلذلك *ستيقظ مبكر ،aبعضهم يستيقظو: متأخر& ،aيستيقظو: مبكر
يضعو: #هد*ف� حلياִדم، &بعضهم ال يضعو:، لذلك ضع #هد*فا &*سَع لتحقيقها. بعض 
*لناQ يريد&: هذ* *لشيr بشدG، &معظمهم ال يريد&:، #ما #نت فافعل كل ما تستطيع 
 tلك هي *لكذبة *لu كل r*v& دفك. كانت *لرسالة *ملوجهةy لكي تنجز عملك &تصل
تعّلمها &#J*v #: يعلمT ~ياها، &هي #: هذC هي *لطريق للنجا�، &~u* #صبحت ناجح� 
ستكو: سعيدa. &عندما *نتقلت ~� *لصف *أل&7 *إلعد*�J، #صبحت مدمن� للعمل. 
*لسلة، &كيف   Gيد #: #حققه = كرv# متناها، &ما# tل*  Gلفتا* كتبت #هد*ف� �صو� 
#ستطيع #: #حصل على vJجا� كثGH &#نا7 مرتبة *لشر!، &كيف #حصل على منحة 
vJ*سية. كنت #ستيقظ مبكرa &#ضع #هد*ف�، &#طّوv خططي، &عندما &صلت ~� مرحلة 
قبلت  #جلها  *لt من  *ألسبا�  منها... &من  قد حققت حو*4 ٩٠٪  *لثانو�، كنت 
 aHلكذبة، &قّدمت 4 مد�� كث* Cملسيح، عندما #ستخد< *هللا صديقة كشفت 4 هذ*
قائلة: "قد حققت كل شيr" � *خذ� حتصي جناحا�. &عندما بد#� *لكلما� �ر� 
من فمها، #vJكت #نT حققت هذC *ألشياr بطريقة *لعا% &طبق� ملعايCH. &هنا #vJكت 
 ¢vك£ ~نسا: فا# Tحيا�، &#ن = Hألمر % يكن كذلك أل] #حسست بفر*¢ كب* :#
على &جه هذC *ألv¦ &#نT *ألكثر ¥يف�، ألنT تعّلمت #: #طّوv *لعالقا� من خال7 

خطط مركزها *لذ*�.

&بعد هذC *لتجربة بقليل، بد#� #تعّر! على *ملسيح بطريقة شخصية. لقد كانت 
قر#ته بشغف، &كأ: هذ*  #حد *ألشخا� كتاب� مقدس�  قوية &مغّيرG. &#عطا]  جتربة 
*لشخص قد قر# #فكا�v، &كا: قد تكلم معي مباشرG. &% تعد *لكثH من #هد*= *لقدمية 
»يلة، &بد# *هللا يعطيT #شو*ق� جديد�v#& .G #: #كو: هذ* *لشخص، &uهبت بعد uلك 
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@? .جلامعة، ;تقابلت مع 6موعة من .ألشخا� كانو. ممتا+ين * تلمذ% $شخا� �خرين 
مثلي، ;;جدL نفسي $Hمن ;$ستمتع بقضاD ;قت مع .هللا.

;ال يعY $نك قد .نتقلت من مملكة .لظلمة @? مملكة .لنوT$ ،H كل .ألشياD .لسلبية 
ستنتهي بني ليلة ;ضحاها. لقد ;جدL $شخاصa * هذ_ .ملجموعة .ملؤمنة ]بونك $كثر 
 gفظونه، ;قد $;صو[ T;خر� Tفحفظت ضعف ما كا ،%kكث Lفظ �ياm لو $نك قمت
mضوH .جتماعاrHo L .لكتاq، فقرT$ LH ال $حضر فقط بل ;$يضا $تو? قياo% $حد 
 ،sكنت $صّلي كل يو ،LساHسة قائمة ثابتة من .ملماHظبت على مما.;; ...Lالجتماعا.
;كنت $قضي يومي مع $شخا� H;حيني * .جلامعة. ;بعد سنتني فقدL فرحي ;نسيت 
 ،Lمن .آليا zkكث {يعر aجلديد% مع .ملسيح. لقد $صبحت فريسي. }عة ;فرحة عالق;H
;لكن ليس لدّ� فر�،� يكن لد� شفقة �و .لناr. كنت @نسانا جديدz * .ملسيح، 
;لكY .بتعدL عن مباoئي .أل;?. كنت $ستيقظ مبكرz، $ضع $هد.* ;خططي ;كنت 

$Hيد حتقيقها $كثر من $� شخص �خر. � تعد منطقة .حلق موجوo%. لقد ُخدعت.

.ملجتمع.  .ملسيحية o.خل هذ.  $نY $خفيت هذ. .خلد.� * .خلدمة   Tملحز. ;من 
 H.باستمر sيصلي كل يو; ،%kكث Lهل تعر} تشيب؟ @نه ]فظ �يا Tيقولو rلنا. Tكا;
.لفتا% .ل{  ;يشا�H @ميانه مع كل @نساT، ;هذ. .ألمر +.o من فريسي{. � تقابلت مع 
$تذكرها  ;لكY سأظل   %kقص .ملقابلة  كانت  باجلامعة،  .أل;?  .لسنة   * $عرفها  كنت 
$نا $تذكر .لسنة .أل;? لك هنا. كنت  o.ئمa. نظرL @ّ� ;قالت "هل تعّلم يا تشيب 
 Yللمؤمنني، فقد َجَعلْت zkال $حتمس كث g$ بالرغم من; ،zجد zكنت تبد; سعيد; z+ممتا
$فكر $نه Hمبا لديهم شيD.;لكنك تغLkّ، فكل ما لديك عندما $¡عك، هو عباH% عن 
�ياL ترooّها للناr. فكل ما لديك .آلT هو $T تتحد¥ عن .لدين. هل هذ. ما ¤ب 
$T يبد; عليه .ملؤمن. @نY ال $عتقد $نH$ Yيد $T $كوT ;.حد% منهم. $H.� فيما بعد." 
 Yال $عرفه، ;لكم Tخر¦ من مكا aشخص Tلو.قع $صبت بالذهو§ ;$حسست كأ. *
بقو% * بطY، ها $نا $حا;§ $T $كوT مسيحيa جيدz، � $جد $نY $نفَّر .لذين $حا;§ 
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�لوصو< =ليهم. لقد جعلت3 هذ1 �لفتا0 /.*- �لفا*( بني �لشخص �لذ% كنته ��لشخص 
 Aليها لتجعل3 /قف �/فكر جيد= Hجهي /حتا� K لذ% /صبحت عليه. لقد كانت صفعة�
فيما تعنيه �حليا0 �ملسيحية �ملتفاضلة. X /كن /لبس سالحي . X /كن /لبس منطقة �حلق. 
لقد نقلت تفكi% �لقدمي �ترgته للعاX �ملسيحي fا�ًال /` /حقق �لنجاc ��ألما`، �/` 
يكو` مبنيs على مما*سp لتد*يباn �حليا0 �ملسيحية. لقد مت خد�عي بأ` �لناj سيحبون3 

�يقبلون�t= 3 /صبحت مسيحيs سوبر.

 sنا /قضي �قت/� sتقريب vس �عشرين سنة. �ملد0 /سبوw هذ� منذ xلقد حد
مع �هللا، �جدn /ن3 قد ُخدعت بطريقة ما، �/ن3 /حتاz= H /` /ضع منطقة �حلق مر0 
 v./ `/� ،مع بعض �ألشخا{ /� مع �هللا sمين/� sكن صا.ق/ X 3خر�. �/تأكد من /ن/

كلمة �هللا تغسل قل� مر0 /خر�، أل�ا هي �ملر�0 �لp جتعل3 /عر� ما هي �حلقيقة.

 K بصال0 سريعة �/نت �/ cلصبا� K ا.ئة�� nأل�قا� K نك ال تلبس حز�� �حلق=
�لسيا*0. =�ا عملية تتم خال< �قت طويل تقضيه مع �هللا، ليس ألنه فر� عليك، �لكن 
من منطلق �الشتيا( لسماv صوته. =نه يأ� عندما نقف ل�v �إلحساj بعد� �ألما`، 
هذ� �لصوn �ملزعج �لذ% يهمس t/ Kهاننا �ال �ا�< /` �فيه. عندما منيل ملشاهد0 
 nموسيقى معينة حينما نكو` مبفر.نا فإنه يكو` من �لسهل جتاهل صو vفيلم /� �ا
�هللا، فنحن ال نريد /` نسمعه ألننا قد خدعنا. لقد مرn /�قاn طويلة بالنسبة لكثiين 

X يفتحو� فيها قلوֲדم �يقولو` "يا *£ �كشف لنا =�t كا` هنا- شي¢ ال يرضيك".

�ما�t عنك /نت؟ /ين منطقة حقك؟ بأية طريقة كنت تلو� �آلخرين �¦تبئ من 
�هللا؟

لقد كنت /حا�< �ملد0 سنو�n /` /ختبئ عندما كنت /عر� /` هنا- /شيا¢ ال 
 `= .vعتر� ֲדا /مامه. �هذ� خد�/  X 3ترضي �هللا، �كنت  /عتقد /نه غاضب م3 ألن
 sقف فيها �/كو` /مين/ pللحظة �ل� K ب. �تعّلمت /نهf £/ لكنه� ،sهللا ليس شرطي�
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نعمة !%$ة، !يريد� ��  -له كل  �تقابل مع �3 2ب !غفو%،  فإن:  �مامه،  !�عتر= 
.Aكل عالقا D EلصدG سترجع�! Jحساسي بالسال- Nستر�

ميكن �� \د] هذG بعد �� ُ�صبح صاNقT - فقط عندما نكو� مستعدين لكي 
نلبس منطقة Gحلق !نعيش بالصدG! EلتوGضع. سيكو� هذG مؤملT عندما نفعله، !لكنه �مر 

%Gئع، !هذG يسمى باالنكسا% عندما نرh حقيقة �نفسنا.

عندما Gكتشفت نفاقي !مدh ُبعدp عن �كو� على مثاG nملسيح، �خذl �بكي، 
!�N%كت �ن: ماxلت �حتاt- w عمل Gملزيد من هذG. سأكتب -G tهللا D يومياA عن 
كيف �ن: �ظهرl {D AG �حد Gالجتماعاl لكي ير!G مدh ثق| بنفسي ح} �zثر 
عليهم، �! كيف كنت �%G hلك�يا� تدخل D عالق| مع �سرx! Aمالئي. -ننا ندGفع عن 
�نفسنا  عندما ُيدخل Gهللا Gحلق D حياتنا !لكننا ال نقبله. �ن نريد �� ن�% �نفسنا بدًال 
من �� نعتر= �قيقة �خطائنا. لذلك فقد تعّلمت �� �لبس منطقة Gحلق !�تركها تكسر 
قل�. يقوn مزمو% ٣٤: ١٨ "َقِريٌب ُهَو Gلر3َُّّ ِمَن GْلُمْنَكِسِرG pْلُقُلو3ِ َ!ُيَخلُِّص Gْلُمْنَسِحِقي 

Gلرُّ!ِ¡" -� %!¡ Gحلق هو GNئمT صديق Gحلق خصوصT عندما يؤ .

التطبيق الشخصي: وماذا عنك أنت؟

كا� N!GN %جًال �سب قلب Gهللا، !لكن هذG ال يع: �نه كا� كامًال �ليس كذلك؟ 
فهو   يكن GNئما مثاًال لل� Gألخالقي، فما Gلذp جعله %جًال �سب قلب Gهللا؟ عندما 
توGجه N!GN مع خطيته Gنكسر، !بعد خطيته مع بثشبع فعل كما نفعل كلنا، Gنسحب 
Gلن�  ناثا�  له  Gهللا  �%سل  عندما  !لكن  فعلته.  تغطية   NG%�! �خرين،  على   Jباللو !�لقى 
 pNحلاG %ملزموG D لتوبته lنكسر !جند تسجيالG حلقيقة، فإ� قلبهG يةz% ليساعد  على

!Gخلمسني !�يضا نرh بعض "ا% توبته D مزمو% ١٣٩.
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لقد تعّلم ;#�; (� :تفظ بسجل قص0 مع #هللا، تعّلم (� معرفة #حلق، ح� ��� 
كانت مؤملة، هي (فضل طريقة لعمل Rلك. O #آلياK ٢٣: ٢٤ من مزموD ١٣٩ صلّى 
;#�; "#ْخَتِبْرِني َيا #ُهللا َ�#ْعِرfْ َقْلِبي. #ْمَتِحنِّي َ�#ْعِرfْ َ(ْفَكاdDِ. َ�#ْنُظْر ِ�ْ� َكاَ� ِفيَّ َطِريٌق َباِطٌل 
 nD يا opخت# qب (� نصليها كل يوu vل# wبالفعل #لصال yْهِدِني َطِريق} (ََبِدّي}." هذ#�َ
 q) {كنُت |د�ع #R� fيد (� (عرD) معك �مع #آلخرين �لكن wهل (نا على عالقة جيد
ال. �حينئذ سيتكّلم #هللا �(نت تصغي. لن يتكّلم بطريقة مبهمة. سيقو� �نك شخص 
سي�، �حتتا� (� تكو� (ب} جيد�، �(قو#ًال (خر� مثل هذy. �� #هللا سوf يبكتك على 
(شيا� ُمحد;w ميكنك (� تتوn عنها. �� مشيئته ;#ئما (� ال يدينك (حد، ��منا (� يعيد� 

�تكو� O عالقة �يمة معه.

يف حياتك

* هل تعرf (شخاص} (صبحو# ;فاعيني عندما يش0 #هللا �م ((� (d شخص �خر)     
باحلقيقة؟ هل (نت تفعل Rلك؟ ما #لذd يكشفه �م سالحهم #لر�حي؟

* غالب} ما يقا� �� هذ# #لشخص يرتدd قناع}. بكلماK (خر�، �� عدq #ألما� 
يدفعنا لكي نأخذ مظهر� معين} O مو#قف |تلفة ح� نتر� #نطباع} جيد� لد� #آلخرين. 

فكيف ميكن حلقيقة �ضعنا O #ملسيح (� تساعدنا على نز" هذ# #لقنا"؟

 O "#خلد# بعض  فيها  لك  #هللا  سابقة كشف  جتربة   O تفّكر  �) ميكنك  * هل 
حياتك؟ �كيف طبقت #حلق O هذ# #ملوقف؟

* هل ستغّير عالقتك مع #هللا �R# صليت كل يوq مزموD ١٣٩: ٢٣ - ٢٤؟
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Fh] &ai_] ¤h3

قضى /+حد من 7صدقائي عقد1 +أل/- من +خلدمة حتت عب# ثقيل جد�. لقد 
كاT Uب +هللا /Rدمه، لكن هذ+ N يكن كافيE. كانت هناG H+ئمE نفوA كث<= حتتا; 
لتقبل +خلال]، /7فو+1 كث<= لتأكل، /جر/X كث<= لكي تشفى، /مشاكل كث<= حتتا; 
للحل. /+لويل له U7 G+h7 +ij يستريح /سط صرخاc +ملحتاجني. لقد كانت لديه خطة، 

/N يكن صديقي يتجاسر على U7 يهملها.

/يبد/ هذ+ كأنه يشبه قديسs EكومE عليه بأشغا- شاقة، /لكن خلف كل iلك 
 Uفإ ،uيسو vيئه للرx صديقي بكيفية Hhكب< بالذنب. /عندما يشا hشعو Hهنا Uكا
 Aٍكسيد قا vخلال] هو جز# صغ< من هذ1 +لقصة. /بعد جتديد1 بد7 ير} +لر+ Xفر
/كأنه غاضب من شعبه، أل�م N يوّصلو+ hسالته بعد مضي 7لفي سنة لكل jنساU على 
كوكب +أل�h. كاU هذ+ +لرجل يعمل ألجل +هللا ألU +هللا طلب منه iلك، /قد 7حس 
بالذنب N Uj يقم ֲדذ+ +لعمل. لقد خد� بإحساA +خلو� /+لو+جب - jحساA +خلو� 
 #+h/ لد+فع+ Uكا .Xباحلب /+لفر Aلعمل بدًال من +إلحسا+ #+G7 � تكاسل +ij U+يد Uبأ

.Nثقيل بالو+جب +ملؤ Aحساj لك هوi

هذ1 هي +حلالة +لعامة +ل� تسوG +ملسيحيني +جلاGين. هناH 7ناA كث</U قضو+ كل 
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حياִדم ? �لذها< للكنيسة أل6م يشعر)! بالذنب ,! + يذهبو�. )هم يقّدمو! �مو�ًال 
أل6م يريد)! �! يشتركو� ? �لعمل �ألبدK )تقدمي بركة للناG، )لكنهم يفعلو! Cلك 
بد�فع �لو�جب. )هم يتطوعو! عندما ُيطلب منهم، أل6م سيدينو! �نفسهم ,! + يقومو� 

بالعمل، �) �6م لن يتطوعو� مطلق] أل6م يعيشو! ? ,�Zنة �نفسهم طو�X �لوقت.

,! �لشعو[ بالذنب يظهر ? حياتنا بأشكاa Xتلفة. )هو متأصل غالب] ? جذ)[ 
 d�]ما! �ملخدZ,( ،ما! �جلنسيZلتغذية، �إل� dملثقلة باملشاكل، ? ,ضطر�با� dلعائال�
)�لكحولياd. )هذs tرr Zسة يطلقها �لعد) بطريقة خفّية، فيقوp Xذ� �لشخص �نت 
 tتعملها - هذ wل�  Xألعما� tشخص ما هذ xعر �C, تدعو نفسك مسيحي]، )لكن 
باألما!،   y]شعو zֲדا عد �لw |في  �لطريقة  �ملغلقة،  �ألبو�<  �ملستمر~ خلف  �خلطايا 
باملالبس، )�لعملياd �جلر�حية، )�ملشاكل �لعاطفية �لw تلقي باللوz فيها على �آلخرين، 
لكانو� �تفظو! مبسافة بعيد� عنك. هل �نت مسيحي؟ سوx تظهر كغشا�، )�هللا لن 
يسمع صالتك. لن يقبلك �هللا. لقد فشلت كث��... ,! �لشعو[ بالذنب ,حساG قاتل. 

 yنة. )هذ� ال يع� �ننا لسنا مذنبني. )هنا�Zلن يستغر� �ألمر طويًال ح� تقتلنا �إل
�ناG ينكر)! �! هناy شيئ] يدعى �لذنب - فال �خالقياd )ال نتائج )ال مشاكل. كًال 
,! �لشعو[ بالذنب �مر حقيقي. )لكن �لغفر�! نعمة ليست فقط �عظم من خطيتنا، بل 
�خلد��، )لكنه  �لشيطا! هي   zجوp طريقة X(�  !, بالذنب.  �عظم من شعو[نا  �يض] 
 xب �! نلبسه سو� Kنة. )�لقطعة �لثانية من �لسال� �لذ�Zكب�~ من �إل dيتبعها �رعا

حتمينا متام].

• "البسني ��� �ل�"

كا! �لد[� �لر)ما� عاZ~ ما يصنع من �ل�)نز، �) ,�C كنت جنديا متمرس] �كثر 
فسيكو! من سالسل �لصلب. )كا! يغطي �جلز� �أل)سط من �جلسم، )من �سفل �لرقبة 
ح� �لفخذين. )كانو� ألسبا< )�ضحة يسمونه حافظ �لقلب، ألنه كا! �افظ على 
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'لعضو 'حليو$ 'لذ$ يبقينا �حيا�.

�نفسنا  نلبسه بعد �4 نكو4 قد منطقنا  'لرسو: يطلب منا �4  A@ذ' فإ4 بولس 
باحلق. 4R 'لقطعة 'لتالية من 'لسالN هي 'لL حتمي 'لقلب. FGH 'لE ال يتجاسر �حد �4 

يدخل 'ملعركة بدAنه.

ما\' يعFGH Y 'لE بالضبط ؟ قد نتعر^ للفشل R\' 'عتقدZ �نه يعY �4 تكو4 
كامًال قبل �4 تكوi 4ميA .hلكن ال تيأR .fنه ليس كذلك، فكلمة 'لc E �فسس ٦: 
Rنه  'لشخصية.   cA mحليا'  nسلو�  c هة'oل'A 'لصحيحة،   mحليا'A 'الستقامة   Yتع  ١٤
خاy بتو'فق H'GRتنا مع mH'GR 'هللا. Aهو متأصل c 'لE ال ميكن ألحد �4 يأخذs منا. Rنه 
كامل ألننا c 'ملسيح A'ملسيح فينا. Aلكن c هذs 'آلية، عندما يظهر هذ' 'لc E حياتنا 
 Eخر$، فإ4 'ل� ZبكلماA ،حياتنا c لعملية، فسيكو4 هذ' هو 'لتطبيق 'لعملي للحق'
'ملشاR Gليه هنا هو 'خلضوF لسياmH 'ملسيح. Aلكنه ببساطة هو �4 متاfG عمليh ما تعلم 

�نه حق.

��ا  �ساسية. Aمبا  �Rا  لدينا هذ'.  �4 يكو4  �Aًال. �ب  'حلق  منطقة  تأ�  لذلك 
موجوmH لدينا فإننا �تا� �4 نطبقها.. Aهذ' هو 'لR . Eنه تطبيق ما قاله 'هللا لنا من خال: 
كلمته، A'جتماعاته AعباHته. �Aن نستطيع �4 نتعمق c 'لكتاn 'ملقدcA f 'لشركة 
'لرAحية على قدG ما نستطيع، Aلكن R\' � تّغ� هذs 'ألشيا� �سلوn حياتنا فهي لن 
تكو4 عمليZ'\ h قيمة. Aعندما �عل 'هللا حقه يعمل c قلوبنا فإننا مطالبو4 بأ4 �يا هذ' 

'حلق كل حلظة من حلظاZ حياتنا.

شكايا� جتر�

هنا  سبب ُسميِّ من �جله 'لشيطا4 'ملشتكي على 'إلخوm (�Gيا ١٢: ١٠) عندما 
لنا   Hس�A ،4'لغفر'A لتوبة'  !R 'لقدf سيبكتنا AيقوHنا   NAلر' نسقط c 'خلطية، فإ4 
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شركتنا مع +آل;. :لكن 8بليس سو4 يستبد1 كذب/ هذ+ +لتبكيت بأ% يشتكي علينا. 
 A:لر+  Bليس هذ+ هو صو تدعو نفسك مؤمن/"،  بنا "هل   LMتستهز Pل+ +Sمسة   %8
+لقدc، 8منا هو صوB +لشيطا% +لذM يسعى لكي يقوZ [8 \]+حة Y+ئفة حU Vفف من 
8حساسك بالذنب. على سبيل +ملثا1 شر+h Lسة :سبعني Y:ج/ من +ألحذية. ألنه عندما 
+لشر+L تعطيك  بأنك مد+%، فإ% عملية  +لصعب جدp مو+جهة +حلق :تشعر  يكو% من 
 r ملكs MZ+تو %s 4متأل معدتك  ֲדد %s :s .ينالني لكي تنشغل مؤقت/ ֲדذ+ +ألمرZ]s
 Mتكو% +لشخص +لذ %s :s .{ملتعة، ~ تتقيأ{ كله عندما تلو}  نفسك إل[مانك +لطعا+
يقو} بتوYيع معلوماB شخصية r +لكنيسة ألنك حتتا� s% تشعر بأ�يتك، :تعمل هذ+ 
 r صعبة Bللذين مير+% بأ:قا+ �� طلباB للصال� من sجل هذ+ +لسيد :هذ{ +لسيدZصو r
 " Y:+جهما، هل �عت مبا فعال{، sليس كذلك؟ �8ما �تاجا% 8] صلو+B كث�� "صلِّ
 ،B+يلغيا هذ{ +لقنو %s نه �ب عليهماs ִדا. هل تعلمZقمت بزيا Pجل هذ{ +لعائلة +لs من
+لوقت ستصبح سلة نفاية +لكنيسة.   Z:ال[�ا يعانو% من مشاكل جنسية؟ :مبر:s %أل
من  لكي �فف  نلعبها  +أللعا;  هذ{  معظم   %8 :تريح ضم�\.  باأل�ية  تشعر  لكنك 

+ִדاماB +لعد: لنا.

�Z] %8 +ل� ضر:MZ عندما نكو% صا[قني مع +هللا :نقبل Z8+[ته +ملعلنة لنا (منطقة 
+حلق)، ~ نطبق عملي/ ما قاله لنا. ستأ� +لشكاية :لكننا نقف بثباB على Zsضنا :نقو1 
 r Lن¡ كنت مزيف/، :لكن¡ +آل% لست كذلك أل% ما جاs هذ{ كذبة يا شيطا%. حقيقي
يوحنا +أل:] ١: ٩ هو حق "8% +عترفنا £طايانا فهو sمني :عا[1 حV يغفر لنا خطايانا 
:يطهرنا من كل 8~"هل �عت §لك؟."من كل s "~8نت تقف بثباB على Zsضك أل% 
 Bملسيح، طاهر فيه، :ترفض كل كال} +لنفايا+ r نت كاملs .تؤمن مبا يقوله +هللا لك
 :s ،لشيطانية، :عندما يقو1 لك 8% هذ+ +لطعا} سو4 ير�ك من +لتعب+ BمساS+:
هذ{ +ملشترياB +ملرتفعة +لثمن سو4 تنهي sملك، s :s% +لشبع +جلنسي سو+L كا% يتم 
بطريقة sخالقية s: غ� sخالقية سو4 �علك تشعر بأ% كل شيZ L+ئع، ضع +حلق موضع 
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�لتنفيذ. لدAّ عالقة =يمة مع �لر8 7لست �حتا0 ملثل هذ* �ألمو�. &ن$ #عر� �ملصد� 
�حلقيقي للشبع 7لن #قوQ ֲדذ* �ألمو� بعد �آلM& .M �ִדاماK &بليس، �7حلمل �لثقيل من 
 Uن عمليV7 ملسيح� X ن #بر��V .Yل� Z�[ ترقا\ M# لشعو� بالذنب �7لعا� ال ميكنهما�

نتغe& f صو�ته.

 hل� Kمساi� M& .ن ضحايا لرغباتناV ؟oهل تشعر بأنك ضحية #7 #نك مسحو
 r7لر� ليست من  تفشل)  بقوt عندما  #كثر (حv تسقط   tبقو  y7حتا M# تطلب منك 
�لقد�. &M �هللا ال يريد{ #M حتاy7 بقوt #كثر، &منا يريد{ #M تطبق �حلق �آلM#7 ،M تعتمد 
على �لقوt �ملتاحة لك بالفعل، M#7 تلبس باإلمياZ�[ M �لY. لن حتتاM# 0 تعيش X �ملوضع 

�لذA تأخذ{ &ليه &]�نة قلبك.

هذ� ما يبد7 عليه �ألمر عندما ال تلبس ]�Z �لY. 7بكلماK #خرA، عندما نتمر] 
ضد حق �هللا �لذA #ظهر* لنا، فإننا نفتح #نفسنا iجوQ �لشيطاM. هذ� هو �ملضموM، #ليس 
كذلك؟ لذلك �ب #M نلبس ]�Z �لY حلمايتنا ضد هجماK �لعد7. 7&�� � نلبسه، 
 r�7أل� Qكامل من �ألما Qجوi لعد7. نعر� #نفسنا� Kجماi لنتيجة �لتعر�� Mفستكو

�لظلمة.

هل هذ� �ألمر يبد7 قويU جد�؟ &M كاM �ألمر كذلك، فدعونا ننظر &e ما يقوله 
�ملقد� عنه. X صموئيل �ألy7 ١٣ �ع شاy7 ملك &سر�ئيل توجيهاK �هللا  �لكتا8 
 Mسيدخل معركة ضد �لفلسطينني، 7لكن كا y7شا Mصموئيل �لكاهن. كا yمن خال
عليه #7ًال #M ينتظر X �جللجاy ملدt سبعة #ياQ حv يأ� صموئيل 7يقّدQ �بيحة هللا. لكن 
�نقضت �ألياQ �لسبعة، 7بد# �لعد7 يتجمع، 7كاM �لرجاy خائفني، 7بد# �جليش ينفض 
 M# يرضي �جاله ال M# ألمر بنفسه. �7#¢ من �ألفضل� eيتو M# y7من حوله. 7قر� شا
يرضي �هللا، 7قّدQ �لذبيحة بنفسه £ بّر� تصرفه. 7من هذ* �للحظة �لh � يطع فيها ما 

عر� #نه حق، فقد فتح �لبا8 #ماQ �لعمل �لشيطا¤ X حياته.

7قد تكّر� هذ� �مليل لعدQ �لطاعة مرt بعد مرX7 ...t &صحاحني بعد �لك فهم 
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شا$A حق 4هللا : كا; =ب >; يذهب 56 4ملعركة ضد عماليق، $)رمهم $كل ممتلكاִדم 
من  >كثر  نفسه  على  يعتمد   ;< $فضل  4حلق  عن   Mحا $لكنه   .P4حليو4نا Sلك   T مبا 

4العتماM على 4هللا. لقد >طاX شا$A معظم >$4مر 4هللا $لكن ليس كلها.

 (١٥: ٨- ٩ A$صموئيل 4أل) 4لغنم $4لبقر hلقد عفا عن ملك عماليق $عن خيا

 Pنوبا A$كملك بسبب هاتني 4لو4قعتني، $كانت تصيب شا A$فض 4هللا شاh$
من 4لغqy $4جلنو; بقية >ياw حياته.. لقد 4ستمر معه 4لنشاu 4لشيطاr بد$; هوqM4 عندما 
فقد صلته باحلق، M4M�4$ لديه 4لشعوh باملرqh4 $4النتقاw من >شخا{ | يفعلو4 شيئz له. 
4ل�،   XhM ;$بد A$لقد >صبح شا تقلباP مز4جية، $حتطمت عالقاته،  تنتابه  $كانت 

$خسر 4ملعركة.

6حد�   T تالميذ�   Xيسو  Aسأ لقد  فقط.  4لقدمي  4لعهد   T 4ألمر  هذ4  يكن   |
 zتالميذ� ملخص wنا 4بن 4إلنسا;؟ (م� ١٦: ١٣). $قّد< r6 4لنا� Aمن يقو :P44ملر
سريعz عن h>  4لنا� T شخصية 4ملسيح. � سأA يسوX "«َ$>َْنُتْم َمْن َتُقوُلوَ; 6ِنِّي >ََنا؟" 
 Aفقط، قا q4لصحيحة سو� هذ� 4لر P4أل$قا T بطر� 4لذ  | يقل 4ألشيا¢ 4لصحيحة$
">نت 4بن 4هللا 4حلي"(عد١٦M) قاA يسوX لبطر� 6; هذ4 كا; بإعال; من 4لر$£ 4لقد� 
$Mعا� "4لصخر"، $>علن >نه سيب¥ كنيسته على هذ� 4حلقيقة. � >علن يسوX لتالميذ� 
عن بقية 4خلطة، >نه سيذهب للصليب $يتأ| $ميوP � يقوw. لكن بطر� بعد >; Sكر 
! َال َيُكوُ; َلَك َهَذ4!"  ُّªhَ قائًال "«َحاَشاَ» َيا Xعظم 6عال; من 4لر$£ 4لقد�، 4نتهر يسو<
لكن Mh يسوX كا; قاسيSْ¯»" zَهْب َعنِّي َيا َشْيَطاُ;. >َْنَت َمْعَثَرqٌ ِلي َألنََّك َال َتْهَتمُّ ِبَما ِهللاَِّ َلِكْن 
ِبَما لِلنَّاِ�"( م� ١٦: ٢٢- ٢٣) لقد ²ع بطر� 4حلق من فم 4بن 4هللا، $لكنه مترM ضد�، 

$فتح 4لباª مباشرq لعباqh من 4لشيطا;.
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ما&% يوجد � قلبك؟

فكر ( هذ! !لسؤ!7 بعناية قبل )0 جتيب عليه. ( )ية ناحية من نو!حي حياتك 
هذ!  قر)@!  قد  مؤمنو0   Bهنا Eد@D؟  )نت  هل  تتبعه؟   H @)نت  Iليك  Kقه  !هللا  تكّلم 
!لكتا\، @يشبِّهوW @)نا ( !لكلية بأنU فريسي من !لدTجة !أل@Q. @هناP Bخر@0 منكم 
ير)سو0 خدمة ( !لكنيسة، يقر)@0 كتاֲדم !ملقدc كل صبا`، @يستمعوQI 0 عظا[ 
 ) تعيشو0  gلتم  @ما  @خدمتكم،  @عائالتكم  )صدقائكم  )جل  من  @يصلو0  بالر!kيو 
 cضد شريك حياتك بالرغم من @ضو` !لكتا\ !ملقد oT!مبا تكو0 لديك مرT .7ضال
( هذ! !ألمر. Tمبا H تتحدw مع شخص ( !لكنيسة ملدs oس سنو![ ألنه )ساI qليك 
( !ملاضي، بالرغم من )0 !لكتا\ !ملقدc يوضح )نه |ب )0 تغفر لآلخرين كما غفر 
!هللا لنا. Tمبا ال تعطي كث�~ من @قتك @مالك @مو!هبك Tغم )0 !لكتا\ !ملقدc يؤكد 
على )نه |ب )0 تعطي باكوT!تك للر\. @بالنسبة لآلخرين فإ0 !إلkg@!جية تكشف 
عن نفسها ( !الهتما� قليًال )@عد� !الهتما� بأ@لئك !لذين يهلكو0 بعيد~ عن !ملسيح، 
Tغم )0 !لكتا\ !ملقدc يأمرنا بأ0 نقيم جسوK ~Tسب طريقة !هللا لكي نأ� بالناc من 
!لظلمة QI مملكة !لنوT. �ن )ناc نعيش ( !جلسد، @نتجاهل TIشاk![ !هللا !لو!ضحة من 
@قت آلخر، بينما نكو0 مقتنعني بأننا نتبعه متام�. هذ! خد!D، @كل هذ! ينتج من عد� 

بر، @يقوkنا QI عد� مقدoT على مو!جهة هجو� !لشيطا0.

بأ0  لكم  )قو7  لن   UنI !لطر�؟  من هذ�  بأٍ�   Wلعمل شيطا قلبك  فتحت  هل 
 wغريبة ستحد q0 )شيا( @( ، ¡T نكم ستحصلو0 على( @( ،g!الهتز! ) (سريركم سيبد
)مامكم، )@ ستصيبكم نوبة من !جلنو0 مثل شا@7. @لكن سو¤ تفقد@0 !حلياo !ملشبعة 
 Bنة @!لذنب. لذلك هنا!kباإل Tحتت !لشعو T!ما عشتم باستمر !¦I ياهاI ل¨ مينحكم !هللا!
 0( QI ،حياִדم !لر@حية ) 0 )0 يشعر@! مبا يفقد@نه@k ]!سنو oكث�@0 منا يس�@0 ملد
يدTكو! يوم� )م كانو! يتجاهلو0 )@!مر !هللا !لو!ضحة لنا. !¬ع جيد~: قلب غ� ªمي 

سيتعر® إلصابا[ عميقة ִדدk حياته.
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�% كثAين منا عرفو� حقائق �7ضحة ملست حياִדم. قد تكو% متجه� �� هذ� 
�لغفر�%...   ...Gملا� �7إل�Jنة،  �لذنب  �لفصل:  هذ�  بد�ية   Q عنه  حتدثنا   Uلذ� �لوضع 
مشا\كة �ميا_... �خلد�b�7 cجوa �لشيطا_.. 7قبل Z% تشعر بالعا\، Jع] Zشجعك. 
�ننا mيع� نفعل هذl �ألمو\. �7حلل ليس �إل�Jنة، 7لكن ترميم Zمانتنا مع �هللا �7لسماf له 
 ." lَُّهللاَِّ 7َِبر� sَ7ًَّال َمَلُكوZَ َلِكِن �ْطُلُبو�" Gم} ٦: ٣٣ يقو Q .بطريقة عملية lَّبأ% ُيلبسنا بر
7هذ� يع] Z% نعطي �لوقت هللا كل يوa. 7هو يعر� �ألياa �لصعبة جد{. ليس هذ� مطلب� 
ناموسي�. �نه يع] ببساطة Zنه Zهم شي� بالنسبة لنا. �% �هللا هو Zهم عالقة لنا، 7ن�هن 
على �لك �ياتنا 7ليس بشفاهنا. ���7 � يكن �ألمر هكذ�، فإنه �ب Z% نلبس c\J �ل�. 

�ن نعر� �حلق 7كل ما علينا هو Z% نتبعه.

هل يع] �لك Z% تكو% كامًال؟ بالطبع كال. لكن هذ� يع] Z% تتعامل مع �لنو�حي 
�ل� يظهرها �هللا لك. فإ�� Zظهر �هللا لك Zنك تشاهد �لتليفزيو% كثA{ فقم على �لفو\ 
باإلقالG منه، Z ���7ظهر Z% لديك عا�J سيئة Q �ألكل، فاكسرها. Z ���7شا\ �� بعض 
�ملوضوعاs �ل� ال تستطيع حلها Q ��7جك بد7% �\شاJ، فاطلب �إل\شاJ. �فعل �لك 
فقط. 7مهما Zظهر �هللا لك، خذ �خلطو� �أل�7 بالرغم من خوفك، 7عندما تفعل �لك 
فسو� مينحك نعمة. عندما تقّدa من �Jخلك Q �ملر� �أل�7 فإنه سو� يعطيك نعمة 
Q �ملر� �أل�7، �ل� تغفر فيها لشخص � ترZ J% تغفر له، فإنه سيكو% هنا  ليمأل قلبك 
بالنعمة. غّير جد7لك، نظاZ aكلك، Zهد�فك Q �حليا� ��� Zظهر �هللا لك شيئ� لتعمله، 7هو 

سيعطيك قو� 7نعمة. �% c\J �ل� ليس صعبا لنلبسه عندما يساعدنا �هللا.

 c7سُتخد �لعد7  من  ُتد�%  سو�  قلوبنا  فإ%  �ل�،   c\J البسني  نكن   �  ���7
Zشخاص�  سنكو%  �ملسيح،  7قد�سة  �إلbي  �حلق  حياتنا  تعكس   %Z من  7بدًال  �Zهاننا. 
متدينني، 7نعمل جاهدين إل\ضا� �هللا، �7اG7 بقوتنا Z% نتر  �نطباع� جيد{ لد§ �لنا¦. 
7هذ� ©ل ثقيل علينا ال نستطيع Z% نتحمله مبفرJنا. �% �هللا يريدنا Z% نفعل �لك، 7هو 
يريد Z% يساعدنا للسQ A حقه 7برl، 7»فظنا ضد Zكا�يب �لعد7 7شكاياته. �7لنعمة- 
�ل� "ستعمل " 7 "تريد" 7"تقو§"، هي متو�فر� �Jئم� عندما يكو% هو 7Zلويتنا �أل�7.
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التطبيق الشخصي: وماذا عنك أنت؟ 

> يعقو; ٤: ١٧ يقو4:" فمن يعر0 /- يعمل حسن( )ال يعمل فذلك خطية. 
له" H -Sلثمر< HلQ تأكلها ضد )صايا Hهللا تكو- حلو< من HخلاEF. هناC مكافأ< /)= 
عندما يضغط شخص على مكا- بالكومبيوتر خاZ باإلباحية، /) /- يتنا)4 طعام( ال 
lتاجه /) /- lتفظ باملرFH< ضد شخص ما، لكنها hر< مّر< )ستدمرنا، ال جترحنا فقط  

لكن ستدمرنا.

 قد يوصف هذH Hلفصل عن Hلt بصفة Hلتزمت. Sنp /عرo 0لك )لكن هذH ليس 
صحيح(. S- كل /مر يصدF عن Hهللا هو خلCx ألنه lبك.

Hحلق  "تعرفو-  هو  لنا  ))عد|  بنا.  يهتم   ;/ قلب  من   >Fلوصايا صا�H هذ|   -S
 ،>FHملرH ،4ملاH ،أل)لويا�H هللا /حكامه عنH Cكم" (يوحنا ٨: ٣٢) لقد /عطاFرl حلقH(
Hلعالقا�، HلطهاF< )كل جوHنب Hحليا<، ليس لكي يثقلك بالقوHنني، )لكن ألنه يريد 
من  ينتج  مزيف(  )ليس سالم(  تكو- > سال� حقيقي،   -/  Cيريد Sنه  لك...  Hألفضل 
Hألكل، )شر�H سلع، )Hلتمتع بعطال�. Sنه يريد /- يكو- قلبك نظيف( )�تt قوته، )ليس 
�ر� حلظا� تستطيع فيها /- تبعد مشاكلك بعيد� عنك، S- �خر شي� يريد| Hهللا لك 
هو /- تدمر نفسك. Sنه ال يريدC /- تقف )سط حر; غx منظوF< بد)- �اية لقلبك. 
H �F� -Sلt- برH < Cملسيح، يعمل بطريقة عملية > حياتك، )هذ| �اية يعطيها Hهللا 

كل يو�، كل حلظة. )Hلبسه جيد�.
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يف حياتك.

• ما هي (ألعما; :9 (ملسئوليا4 (ل3 تقو0 ֲדا (نطالق+ من (لشعو% بالذنب؟ ما هي 
(خلطو(4 (ل3 ميكنك :J تتخذها لكي تبعد (لشعو% بالذنب 9تبدله باإلخالA هللا.؟

• كيف تفرW بني تبكيت (لرS9 (لقدPQ9 R(نة (لعد9؟.

• (لتفكJ: e f (لتمرP يفتح علينا باa (`جو0 (لشيطا^ :مر [يف، 9من (لصعب 
قبوله. ما (لذj ميكنك :J تقوله لشخص يعتقد :J (لطاعة هللا ليست :مرh مهم+؟.

• هل هناr شيp :ظهر (هللا لك :نه nب :J تعمله m9 تكن تعمله من قبل؟ (:9 
:ظهر لك شيئ+ ال nب :J تعمله 9:نت تعمله (آلJ) vQ( كانت (إلجابة نعم فما هو؟.

• ما (لذn jعل عد0 طاعتنا تؤثر على عالقتنا مع (هللا ؟.
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٨
&c<K me3ha_% ^h]G_%

f__% 8h> bPc `]h l&3c_% 0&i_aO `] YiDi ¤' Fi_-+ QiM/Ei

D<>%h<+ ¤&1&ch3

كانت (لسنة (أل,: 9 8ميا7 من !حلى ,!صعب (أل,قا* (ل' ميكن# !" !تذكرها. 
فلقد منحت# عالق' (جلديدO مع (ملسيح حرية I !ختFها من قبل. ,,جد* نفسي !غ# 
,!هتف، ,كنت سعيد[ بطريقة I !شعر ֲדا من قبل. !" يقبل# (ملسيح كما !نا، !" !متتع 
(لكتا`   9  aيو كل  معي  يتكّلم   "! يريد  (هللا   "!  fعر!,  ،gألبد), (لكامل  بالغفر(" 

.iحتما) jكا" هذ( (ألمر يفو .kملقد)

,لكن مع هذs (لفرحة (جلديدO، كانت هناr بعض (ملصاعب (خلطI .On !ُمن 9 
 :8 tهاu ملسيح قبل) fلقد بد!* !عر .vwلكتا` 9 كنيسة !, 9 م) kxy zجتما)
(جلامعة بشهوx قليلة. قر!* (لكتا` (ملقدk مبفرI, ،gy يكن من (ملمكن !" !تركه، 

,لكن I تكن لدgّ فكرO عن كيف !عيش هذs (حلياO (جلديدO 9 (ملسيح.

I !متكن من شر� (ألشيا� (ل' كانت حتد� y 9(خلي. لقد عرفت فقط !�ا 
موجوI .Oy !عرf !" (لر,� (لقدk سكن 9 حيا�، ,ألنه قد,k فقد خلق y 9(خلي 
!شو(ق� جديدI, .O يستطع !صدقائي !" يفهمو( عندما كنت ال !xيد !" !uهب معهم 8: 
(حلانا*. ,!نا نفسي I !كن !ستطيع !" !فهم uلك ماعد( !" هذs (ألموI x تعد مفرحة 
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عة )ال &نه كانت هنا� بعض  @ ?جعلت9 &شعر بأن9 قذ7. هذ4 /لتعب0/. كانت مشجِّ
.Aتتغ0 بسهولة على /إلطال L 7ألمو/

?بالرغم من &نL 9 &كن &عرZ /لكثX 0 /لكتاV /ملقدT، فقد عرفت &نه ال Oب 
ألi سبب &h &حلف &? &نطق باسم /هللا باطًال. ?لكن9 ?جد. نفسي &سقط X هذ4 
/ألشياo /لعتيقة، ?عندما كنت &rع &شياn oرm من فمي كنت &شعر باخلزi ?/لذنب، 
?كنت &علم &h /لتالعب بالناT- خصوصz /لبنا. - من &جل غرw شخصي ال يرضي 
&شعر  ?كنت  /لعتيقة  ألسالي{  &عو~  كث�0  مر/�7  نفسي  ?جد.  فقد  �لك  ?مع  /هللا. 

باخلزi لد7جة &� بد&. &شك X عالق� مع /هللا.

 X /لشكو�  ֲדذ4  باستمر/7  يهمس   hكا /لعد?  لكن  حينذ/�،   Zعر& &كن   L
قل{. ?قد يبد? /ألمر /آلh مضحكz، ?لك9 طلبت من /لرV يسو� &h يدخل X حيا� 
على /ألقل عشرين مر� X /لسنة. L &كن &فهم ?ضعي فيه، ?كيف &h نعمته تعاملت 
مع خطي� ?فشلي. كنت &شك ~/ئمz، ?كنت &عيش ~/ئمz بإحساT كب0 من /إل~/نة 
?/لذنب. ??صلت )� مرحلة /ليأT. ?قرh& .7 &تر� /حليا� /ملسيحية، ألنL 9 &حتمل 
&h &حيا حيا� /ملنافق. ?كد. &سقط X فخ )بليس، ?كنت على مسافة بضع خطو/. 

ألتعرw لو/بل من شكو� /لعد?. لقد كنت على ?شك &h &نزلق.

حا4ين 01جلكم باستعد�$ #جنيل �لسال�.

كاh " /لصند� " /لر?ما� ُيَشد بربا� ح� /لركبة، ?كاh ُيغلق جيد� على َقَد� 
 mعبا�7 عن منو� hمنه مسام0. ?كا mرn ?& كانت توجد ُعقد بنعل /لصند�? .iجلند/
قدمي من /ألحذية /لرياضية. ?ُيقا� )h /السكند7 /ألك# هو /لذi /بتكر هذ4 /لصنا~� &? 
على /ألقل شجع على لبسها. ?كانت &ا /لفضل X /نتصا7 /جليش /ليونا� بسبب ثبا. 
&7جل /جلنو~. ?عندما يكوh لد) /جلنو~ &ساT ثابت، فإ'م يستطيعوh& h يثبتو/ ضد 

/ألعد/o، ?لن ي*لقو/ &? يفقد?/ تو/('م كث�0 ما ~/مت &7جلهم ثابتة.
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هذ8 هي 1لصو"4 1ل3 يريد بولس 1لرسو- ,+ توجد لدينا: جنو$ بأ"جل ثابتة. 
هذ8 هي 1لصو"4 1ل3 يريدها كل مد"G "ياضي لالعبيه. عندما كنت ,عمل مد"ب> لكر4 
1لسلة، كنت ,قو- لألQال$ ,+ Tنو1 "كبهم QيPلو1. فلكي يد1فعو1 جيدJ ،Lب ,+ يكونو1 
d مركز منخفض للجا_بية لترسيخ 1ألقد1[ على 1أل"Q .Zكانو1 ال Tبو+ ,+ يفعلو1 هذ1 
 eكر4 1لقّد[ ستكو+ هنا dQ .ֲדذ8 1لطريقة jم ال يستطيعو+ ,+ يد1فعو1 سوk, الl ،1ألمر
مشكلة ملن يتلّقى 1لضرباl t_1 كانت 1أل"Z مبتلة، sQ يكن "باq 1حلذo1 طويًال بالقد" 
1لكاd. ملا_1؟ ألنك ال تستطيع قطع 1لكر4 ماs تكن 1Qقف> على ,ساz ثابت، yQن نطبق 
هذ1 1ملبد, على 1ألطفا- 1لذين َيْحُبو+ على 1أل"Z عندما يتعّلمو+ 1ملشي. فال نصّعب 
1ألمر عليهم بأ+ نلبسهم جوQ G"1جنعلهم يس�Q+ على ,"ضية من خشب ,ملس، Qلكن 
 1_lQ .1سفلها ح� ال يسقطو, d جلهم صنا$- بعقد", d نضعQ ،$نضعهم على سجا
كا+ 1لوقو� بثباt ,مر ضرd �"Q 1لرياضة، فكم باحلر� d 1حلرG غ� 1ملنظو"4 1ل3 

تكو+ فيها 1ملخاطر عالية لد"جة 1حليا1Q 4ملوt.؟ 

 +l l$1نته.  1ل� ضد   �"$Q ،بليسl  t1حلق ضد خد1عا منطقة  تلبس  ,نك  �يل 
,عضاeo 1ألساسية 1Qحليوية تكو+ �مية. Qلكن ما 1ملنفعة من كل _لك s 1_l حتافظ على 
ثباt قّدميك؟ Jب ,+ تكو+ قا$"L على �ل كل هذ8 1لقطع على ,ساz متني ح� ال 

.Z"تسقط على 1أل

معرفة  فكرتني.  تتضمن  Qهي  "تأسيس"  تع�  1آلية  هذ8   d 1ستعد$1  كلمة   +l
 Lنكو+ مستعدين للمشا"كة به. عندما نكو+ مؤسسني جيد +,Q ،41إلجنيل بطريقة جيد
 Z", مستعدين لكي نوّصل "�ته لآلخرين، فإننا نكو+ علىQ 1ملسيح d ة 1هللا�" d
صلبة. هذ1 1لنو� من 1الستعد1$ يضع سالم> d كال 1لناحيتني. سال[ $1خل قلوبنا Qسال[ 

بني 1هللا 1Qلذين Tتاجونه.

لقد 1كتشفنا فيما سبق ,+ خطة 1لشيطا+ 1ألساسية هي 1خلد�1 ¥ 1إل$1نة. Qلكن 
 d لكنه ,يض> متخصصQ .1لشيطانية tفظاننا من هذ8 1ملخططاT 1ل� �"$Q منطقة 1حلق
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?<= "لشك :و صال% "هللا 67 "لطريقة "ل1 $ظهر لنا ֲדا هذ" "لصال% $# "إلجنيل. فهو 
يهاجم "لنعمة باستمر"<.

"لصديقة   Hهذ 7كانت   ،MجوO" هذ"  ملثل  تعرضت  البن1  صديقة   Uهنا كانت 
"ملسيحية مقتنعة بأنه ال يوجد شخص متأكد من ^خوله "لسما]. تستطيع $X تبذV كل 
جهدU 7تنمو 6 ما تؤمن به. 7هذ" هو $يضا $سلوl كثk من "ألناجيل "لز"ئفة 7هي 
كثXw .xk طرu "لدياناt "ألخرs عميقة 7ملتوية 7تتطلب "لكماV من $تباعها. 7"مليل 
"لطبيعي لدs "إلنساX، هو $X يعتمد على "ألعماV "لصاحلة، X$7 يضغط على "ملفاتيح 
"لصحيحة لتكوX لديه فرصة للدخو�w V "لسما]. 7عندما يتسرl هذ" "ألسلوl "ملرّكز 
على "لذ"�w t "حلياx "ملسيحية، فإنه يكوX من "لصعب $X نتعا�. �w" حد� تدمk لعمل 
"ل1 حتيا، 7يستند <جا�نا على قو"نا 7مو"<^نا  "لذ"t هي   Xملؤمن، فإ" "لنعمة 6 �هن 
"لشخصية، 7لكن عندما �د� "لفشل مثلما حد� 6 حيا�، فإX "لنتيجة "لوحيدx "ل1 
 ،Xنعر� "حلقيقة "آل � "�w7 ،"ُتسفر عنه هي : "<مبا $نا ال $نتمي حق� للمسيح X$ ميكن
فإننا سنصبح لعبة 6 يد "لعد7. 7سو� تعذبنا "لشكوU بأنه ليس لنا قيمة $ماM "هللا. wننا 
منيل لفكرx $نه �ب $X نعمل 7نؤ^# 7عندما نفشل 6 �^"ئنا "لذ"�، فإX "لنتيجة غالب� 
هي $ننا سنكوX �ربني بفقد"X "لرجا]. 7هذ" ما كنت سأفعله. هناU $شيا] قليلة ستقلل 

من فرحنا 7من فيض "حلياx "ملسيحية.

$نكم  $تعجب   ¡w "لذ# تكلم عنه بولس 6 غالطية" هذ" هو " "إلجنيل "آلخر" 
تنتقلوX هكذ" سريع� عن "لذ# ^عاكم بنعمة "ملسيح w �wجنيل �خر. ليس هو �خر غk $نه 
 Uبشرناكم :ن $7 مال Xw جنيل "ملسيح. 7لكنw "ِّولو� X$ X7يزعجونكم 7يريد Mيوجد قو
من "لسما] ªال� ما بشرناكم فليكن $ناثيما"(غالطية ١: ٦- ٨) 67 نفس "لرسالة 6 
 X$ موضو= �خر ^عا بولس "لغالطيني باألغبيا] ، لقد بد$7" بالر7% » "عتقد7" $نه ميكنهم

يكونو" مؤمنني مبجهو^هم. لقد 7قعو" ضحية كذبة ( غالطية ٣: ١- ٤) 
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<ب .بليس �1 يز89 7لشك بأ1 يعر/ .جنيًال (خر - مسيح$ �خر �# طريقة �خر� 
للخالU. 9مبا يكو1 7لرQ يسو8 جز�N من 7خلطة، #لكن ليس كإبن 7هللا 7لذD Eفع 7لثمن 
كامًال، #هذb 7عل 7إلجنيل 7ملزيف �كثر خد7ع$. .1 يسو8 ] قلب هذX 7للحظة، #لكن 
عمله 7لكفاE9 7ملدهش iهوd، #يضيف .بليس .f .جنيل 7لنعمة من خالd 7إلميا1 بأ1 

bعله .جنيل 7لنعمة باإلضافة .f 7ألعماp ،d يقنعنا بأننا o نعمل �عماًال كافية.  

.1 خديعة 7إلجنيل 7آلخر هي جوهر كو9نثوx 7لثانية ١١: ٣- ٤، فالشيطا1 يأتينا 
كمال� نوb# .9عل 7لكذبة تبد# مسيحية، موضوع$ 9#حي$ عميق$ �# فعل 9|ة #شفقة، 
#غالب$ ما �لطها �زN كب� من من 7حلق. لكنها تبقى كذبة. #يعر/ علينا .بليس بد7ئل 
بعد �1 يضع �ساس$ مليئ$ بالشكو�. .نك ال تؤمن بكل �لك، �ليس كذلك؟ �نا �ع� 
هل 7هللا 7لذE خلق هذ7 7لكو1 يصبح .نسان$ #يعيش حيا� كاملة #ميو� على 7لصليب 
p بعد �لك يقو�؟ هل bب �1 تعطي باكو�9 مالك لكنيسة مليئة باخلطا�، #�1 تعيش 
حيا� مملة #با�9 ] #سط عاo �7خر باملتعة، م� ستكف عن لعب هذX 7ألالعيب #ال 
تسقط ] هذX 7لنفايا� 7لدينية؟ لن حتتا  �ذ7 7لعكا� بعد �لك. #فضًال على �لك �نت 
شخص مثقف #هذX 7ألمو9 يقولو£ا للجهلة #7لسذ ، هل هذ7 ما حتتاجه؟ يريد .بليس 
�1 يسقطنا ] .جنيل �سهل، �# .جنيل �¥ل، �# .جنيل 7جتماعي يكو1 �كثر قبوًال. هل 

�9Dكت ملا�b 7ب �1 يكو1 لديك �ساx ثابت عندما تسمع هذ7 7لصو�؟

.1 7حلل بسيط. bب �1 نغمس �نفسنا ] 7ألمو9 7ألساسية، #] �ساسيا� 7إلميا1 
7ملسيحي كما 7علنها 7هللا لنا ] 7لكتاQ 7ملقدx. .1 كلمة 7هللا #7ضحة، #قد �علنت �ننا 
خطا� #¨تا  للخالU، #ال ميكننا �1 نساعد �نفسنا، لكن 7هللا �9سل 7بنه .f 7لعاo ليحيا 
حيا� كاملة #يدفع مبوته 7لثمن 7لكامل خلطايانا. #هكذ7 9�ُضيت قد7سة 7هللا متام$، #Dُفع 
»ن �نبن$ بالكامل، #¨ن نقبل باإلميا1 �بيحة 7بن 7هللا #¨يا بقو� 9#حه. هذ7 هو 7إلجنيل 
#ليس هنا� .جنيل (خر. لذلك bب �1 نربط �9جلنا #نقف بثبا� على 7أل9/ #ֲדذ7 

نكو1 ثابتني.
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التطبيق الشخصي: وماذا عنك أنت؟

كيف يظهر =لك : حياتنا؟ ($ًال $قبل كل شي. -تا* () نعر% $نفهم �إلجنيل 
بوضوZ $بطريقة صحيحة كما هو موجوO : كوNنثوK �أل$I ١٥: ١- ٦ $: (فسس 
ْرُتُكْم ِبِه َ$َقِبْلُتُموcُ َ$َتُقوُموَ) ِفيِه َ$ِبِه (َْيض\  ٢: ١-٩ "َ$ُ(َعرُِّفُكْم (َيَُّها �ِإلْخَوkُ ِباِإلْنِجيِل �لَِّذh َبشَّ
ْرُتُكْم ِبِه. yِالَّ yَِ=� ُكْنُتْم َقْد wَمْنُتْم َعَبث\! َفِإنَِّني َسلَّْمُت  َتْخُلُصوَ) yِْ) ُكْنُتْم َتْذُكُر$َ) َ(hُّ َكَالٍ| َبشَّ
yِلَْيُكْم ِفي �َأل$َِّ� َما َقِبْلُتُه (ََنا (َْيض\: َ()َّ �ْلَمِسيَح َماَ� ِمْن َ(ْجِل َخَطاَياَنا َحَسَب �ْلُكُتِب َ$(َنَُّه Oُِفَن 
َ$(َنَُّه َقاَ| ِفي �ْلَيْوِ| �لثَّاِلِث َحَسَب �ْلُكُتِب َ$(َنَُّه َظَهَر ِلَصَفا ُثمَّ ِلِالْثَنْي َعَشَر. َ$َبْعَد َ=ِلَك َظَهَر Oَْفَعًة 

َ$�ِحَدkً َألْكَثَر ِمْن َخْمِس ِمَئِة َ(ٍ� َ(ْكَثُرُهْم َباٍ� yَِلى �آلَ). َ$َلِكنَّ َبْعَضُهْم َقْد Nََقُد$�". 
(١٥: ١- ٦ I$أل� KنثوNكو)

ليس �ة غمو� : هذ�. فبولس يقّد| yجنيال متأصًال : تاNيخ معني من �لزما)، 
$هذ� ليس حلم\ $ال Oيانة، $ال ح� بديًال بني �ختيا��N من �لديانا� �ملختلفة. ليس 
 *Nحلة خاN : من �ملستطا¥ () نؤمن ֲדذ� �إلجنيل ¢ نستنتج (ننا سنجد �لسال| $�لشبع
 (y .ية¦Nهذ� �ملوضو¥ ¦تص بشخصية حقيقية $تا (y .خرw (مكا h) : $) جلسد�
بولس حتدّ» قّر�.c لكي يتأكد$� بأنفسهم، $قا� ªم yنه y=� كا) هذ� �إلجنيل غ© حقيقي 
فإ) yميا°م باطل (كوNنثوK �أل$I ١٥: ١٤) y) هذ� �لتصريح �جلزئي يستند على حقيقة 
$ليس على �خلk² �لشخصية. y) �ألخباN �لساkN - $هذ� ما تعنيه كلمة yجنيل - هي () 
�ملسيح ما� على �لصليب ليدفع �ن خطايانا بالكامل، $�لذين $ثقو� فيه غفر� wثامهم 

.´Nبليس - لقد جعلنا �ملسيح (حر�y |خلطية $هز� kصبحو� طاهرين. لقد حتطمت قو)$

ثاني�: -ن -تا* () نعر% (ساK ضماننا �ألبدh $تأكيد خالصنا. y=� شعر� 
بعد| تأكيد خالصك، فاقر( N$مية ٨: ٣٨- ٣٩. "َفِإنِّي ُمَتَيقٌِّن (َنَُّه َال َمْوَ� َ$َال َحَياkَ َ$َال 
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5ُُمو4َ َحاِضَرً/ َ#َال ُمْسَتْقَبَلًة َ#َال ُعْلَو َ#َال ُعْمَق َ#َال َخِليَقَة  َمَالِئَكَة َ#َال 4َُ>َساَ: َ#َال ُقو6ِ7َّ َ#َال 
5ُْخَرY َتْقِدXْ5َ 4ُ َتْفِصَلَنا َعْن َمَحبَِّة 7ِهللا 7لَِّتي ِفي 7ْلَمِسيِح َيُسوNَ 4َبَِّنا". #7HI كنت تريد تأكيد@ 
 َّX5َ :/ُ[ََها قويm خلالصك، فاقر5 لبعض 7لوقت يوحنا 7أل#e ٥: ١١- ١٣" َ#َهِذِ_ ِهَي 7لشَّ
7َهللا 5َْعَطاَنا َحَياً/ 5ََبِديًَّة، َ#َهِذِ_ 7ْلَحَياُ/ ِهَي ِفي 7ْبِنِه. َمْن َلُه 7ِالْبُن َفَلُه 7ْلَحَياُ/، َ#َمْن لَْيَس َلُه 7ْبُن 
7ِهللا َفَلْيَسْت َلُه 7ْلَحَياُ/. َكَتْبُت َهَذI 7ِلَْيُكْم 5َْنُتُم 7ْلُمْؤِمِنَني ِباْسِم 7ْبِن 7ِهللا ِلَكْي َتْعَلُموX5َ 7َّ َلُكْم َحَياً/ 
5ََبِديًَّة، َ#ِلَكْي ُتْؤِمُنو7 ِباْسِم 7ْبِن 7ِهللا". #x 5فسس ١: ١٣- ١٤" 7لَِّذv ِفيِه 5َْيضm 5َْنُتْم، HْIِ َسِمْعُتْم 
 v7لَِّذ ،yِ#َُّمْنُتْم ُخِتْمُتْم ِبُر#ِ} 7ْلَمْوِعِد 7ْلُقد| HْIِ mِفيِه 5َْيض vِْنِجيَل َخَالِصُكُم، 7لَِّذI ، َكِلَمَة 7ْلَحقِّ
ُهَو َعْرُبوXُ ِم7�َِثَنا، ِلِفَد7ِ: 7ْلُمْقَتَنى، ِلَمْدِ} َمْجِدِ_". يقّد� لنا #عد@ بأX 4#} 7هللا قد ختمنا #جعلنا 

ملكm خاصm هللا.

كاX ميكن لصديقة 7بن� X5 جتد سالمx m هذ_ 7آليا6. #كاX هنا� 5يضm شا� 
قابلته باجلامعة #كاX يرمن ضمن �موعة تسافر لكنائس عديد/ لكي تقيم حفال6 من 
خال�ا يشا�4 5عضا>ها بشها]7ִדم. #كنت 5قف �و47_ بعد حفلة 5قيمت x كنيستنا، 
X5 [745# يوجه � سؤ7ًال. � تكّلمنا لفتر/ من 7لوقت #7تضح 5نه كاX يصاN4 مع 7لشك. 
 Xيقضي على هذ7 7لشك - #كا X5 7ل� N4ميكن لد Xمثقًال بالذنب #7إل]7نة - كا Xكا
يتسا:¡ �ديه عن ضماX خالصه. هذ7 7لشا� كاX يعمل x حقل 7خلدمة 7ملسيحية ملد/ 
سنو67، #لكنه كاX مشلوًال بالشكو�، #يتسا:¡ XI كاX مؤمنm �5 ال. كاX 5ساسه ي¢لق 

حتته، #كانت قّدما_ غ� ثابتتني x 7ستعدI [7جنيل 7لسال�.

ملد/  فقط  5نا�  #كنت  كث�@  5سافر  فعندما كنت  7ألمو4،  هذ_  5فهم   X5 ميكن§ 
ساعتني 5# ثال» ساعا6 كل ليلة، � 5مر بوقت صعب، 5# مبشكلة مع شخص 5هتم 
به،  5كن 5شعر بأن§ 45يد X5 5قر5 7لكتا� 7ملقدX5 #5 y 5صّلي. XI 7لتعب #7إل4ها¬ 
#7ليأy ميكن X5 ¯علوv5 7 شخص يشعر بأنه غ� مؤمن. #قد ®د» هذv5 x 7 #قت 
7لبحا4 خصوصm عندما كنت  لكل شخص، #قد شعر6 ֲדذ_ 7ألمو4 #5نا 5سافر ع� 
تتكّلم آلال±  كنت  "5نت   ²H5  x يهمس  7ملشتكي   Xكا 7ملسيح.  عن  7آلخرين  5عّلم 
7ألشخا´ عن 7ملسيح #ال تريد X5 تقر5 7لكتا� 7ملقدy 5# تصّلي. 5نت مؤمن مزيف 

5ليس كذلك؟".
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�آل0 &قت جيد لكي تتذّكر 03 �إلميا0 مب, على حقائق، &ليس على �ملشاعر. 
ميكنك 03 تتنا&P طعامL سيئL &حتس مبشاعر سلبية، فاملشاعر تأD& Eتفي، لكن �إلجنيل 
3ننا ُمخلصو0 ألننا نؤمن بإجنيل  بأننا نعلم  للعد&   Pمؤسس على �حلق، &^ب 03 نقو
 Lلنا شيئ Pال يقو c0 مز�جنا �لوقe .ثابت مثل �لصخر hملسيح، &هذ� حق قو� lيسو

سو�o كنا n �إلمياm3 0 ال.

3خq3 rsيد 03 3شجعك لكي تفعل شيئL سيقوe hميانك &تكو0 ثابتL. قد يبد& 
هذ� �ألمر }يفn L �لبد�ية، &لكن �طلب من �هللا 03 مينحك فرصw Lّدuv ملشاqكة eميانك، 
�D 03 �آلخرين باإلجنيل، &هذ~ eحد{ 3قو{ �ألموq �لc تب, �إلميا0، 3& كما يقولو0، 
 ،mقويا مثل بيلي جر�ها rلن حتتا� 03 تكو0 مبشر .mهي ��جو l0 3قو{ &سيلة للدفاe
 Lبإميانك عندما تتا� لك �لفرصة طبق �qلكن عندما تتحد مع �ملسيح ميكنك 03 تشا

ملو�هبك &شخصيتك.

0e 3عظم &قت مّر علّي بالنسبة لقوu ثقn c صال� �هللا، هو عندما كنت 3لعب 
كرu �لسلة مع العبني مسيحيني. لقد لعبنا n 3مريكا �جلنوبية &كا0 �ليوm مير بطيئL، كنت 
� بضعف هذ� �لرقم. كتب qكنت 3شا rجيد mكا0 �ليو ��e& ،mليو� n عشر مر�� �q3شا
uُ �ِهللا لِْلَخَالِ�." &هذ~  بولس q n&مية ١: ١٦"َألنِّي َلْسُت 3َْسَتِحي ِبِإْنِجيِل �ْلَمِسيِح َألنَُّه ُقوَّ
� به. قد تكو0 متعبL &مرهقL &لكن qيشا hللذ Lيسمع، &لكنها 3يض hليست للذ uلقو�
� 03 �لقوu ليست qبعد 3خر{، فإنك  ستد uعندما تر{ �لرسالة �إل�ية يستخدمها �هللا مر

n �لرسوP بولس &لكن n �لرسالة.

� 03 3سا¡ eميانك قوh &&�ضح &ميكن �لدفاl عنه qباإلجنيل، ستد �qعندما تشا
بالفكر. سيختفي �لشك. &سيكو0 حذ�£� مثبتn L �ألq¢ بعمق &ثبا� 3كثر.
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يف حياتك.

* هل الحظت 7 56 #أل3قا1 كنت تتسا.- عن صال) #هللا؟ ملا$# كانت تتركك 
هذD #أل3قا1 عرضة للشك؟.

يضعف  Kميانك   L6 الحظت   Mم #ملشاعر؟  على  Kميانك  يعتمد   Rمد  56  SK  *
3يقوR بنا. على حالتك #لنفسية. ما هي #خلطو#1 #لX ميكن L6 تتخذها حM تثبت 6كثر 

7 #إلجنيل؟.

* قم مبشاmكة Kميانك مع شخص iخر قبل L6 جتيب على #لسؤ#- #لثاK) d$# كانت 
هذD #خلطوy zيفة لك، فابد6 مع مؤمن تعرv 6نه قو5 63نه سيشجعك) هل #K p#pqميانك 

7 #إلجنيل 6| قلَّ عندما شاmكت به؟ ملا$#؟.
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كيف حتارب العدو وتنتصر

 �7iEa_% jW l�>eMa_% f__% maPc_ <eGi ¤&Ec+ k'

¤&MiG_% m]_aa <K �%>G&-a �&ah3d f �3hi fc,W

F<&aDh] F&ah/
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٩

 b �3&e�/ &a<cO

m[i>M Y_(- &c>a<i j]_ nPEi fc]_h b&ci � ¤&MiG_&W �f-/c%

jEi>a �i3c'

عندما حد9 هذ� أل�5 مر3 كنت مضجع+ نصف مستيقظ �نصف نائم. �بد� 
�ألمر �كأنه كابوO، �لكن فجأ3 كا@ يوجد E�F شرير B �حلجر3. كا@ هنا? ضغط 
 @Q جل، يوشك هذ� �لثقلF UالW سةY Zكأنه ثقل حلو�� \Fشديد `ثم على صد
 aجز \Q ?حرQ @Q ستطعQ صبت بالشلل، فلمQ� .و�ئيةh� قد سّد متام+ �لقصبة� ،lطمn
من جسد\ فيما عد� عينا\. كنت FQيد بشدQ @Q 3تنفس، �كأنl حتت �ملاa �ال Qستطيع 
 .tساعد ،uيا يسو tي، ساعدhw يا xW :zتتو� \FفكاQ لسطح، �كانت� zw طفوQ @Q
كنت �FQ ��ج� نائمة �و�F\، �لكQ lخذ� Qصّلي �Qصّلي بالرغم من Q ~ tQفهم 
ما nد9. �كنت �تا�F كيف ميكن لشخص Q@ �تنق �هو B سريرx. � تركl فجأ3. 
Qخر� �جلست على  مر3  Qحتر?   @Q ��ستطعت  Qتنفس،   @Q Qجل  QصاuF من   �Qبد�
�لسرير �Qنا Qسعل، �قد تبلل جسد\ كله بالعر�، كأt كنت Qلعب مبا3�F كر3 سلة 
ملد3 ساعتني، ��قف شعر\. �كا@ هنا? wحساO بظهوF �لشرير B حجر�، �~ Qشعر 
ֲדذ� �إلحساO طو�5 حيا�. لقد كنت خائف+ ح� �ملو�. كا@ عمًال شيطاني+ معا�ي+، 

تكر�F هذx �لتجربة عد3 مر�� خال5 �لسنو�� �لقليلة �لتالية. 
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�لسحر،  %عما!  فيه  متا*(  1هو .تمع  بكاليفو*نيا  سانتا كر61  هذ� 9  حد; 
1حد; هذ� بعد �نتقاLM N هناK أل*عى كنيسة سانت كر61 بوقت قصC. لقد �خت?< 
كر�ٍ_ هجما< *1حية عديدP مثل Yلك �لوقت، 1لكن W تكن متاثل هذR �ملرP. 1هذ� 
�ستلزh %كثر مما تكلمنا عنه 9 �جلزئني �أل1لني. W يكن هذ� خد�عa خفيفM 1% a`�نة باقية، 

لقد كاj هجومa متقدمW1 .a %عرi ما�Y %فعل.

 hجوk iهد lمأسا1ية، 1لكن لكي %ظهر %ن jلقصة لكي تكو� Rكر هذY% ال lنM
�لعد1. فإنl %عرj% i ما حد; N ليس فريدr من نوعه. 9 �لو�قع، ففي كل مرP كنت 
 jم يعرفوv1سهم ألw* j1لو�قعة، 1بينما %نا %تكلم %جد بعض �حلاضرين يهز� Rֲדذ K*شا%
ما %حتد; عنه، � يأتوj 1يقولوN j "هل حد; هذ� معك؟. %عتقد %j هذ� ما حد; 
 Rهذ� %مر غريب، لكن هذ j% 1بالرغم من "j1كد< %صا� باجلنو ،aبالضبط معي %يض

.jللشيطا hملتقّد� hللهجو aين كانو� هدفCلتجربة تبد1 عا`ية بالنسبة لكث�

ما �لذ� تفعله عندما �ت? هجومa مثل هذ�؟ Mنه %قو� من �حلر� �لر1حية �ل� 
نصا*_ فيها عمومjM .a هذ� يتطلب قر�*r 1سلطانa ضد �لعد1. فمع %نl ُمتعّلم 9 كلية 
الهو<، 1%عرj% i %*`` بعض �آليا< �لكتابية. جلست 9 سرير� 1فكر< Mنl %حتا� 
%j %صّلي بصو< عاٍ!، 1لكن لو فعلت هذ� �ألمر فقد %1قظ 16ج�. �YM1 �عت 16جها 
 ،R1يتكّلم بصو< عاٍ! مع شخص ال تر� ،a1يتصبب عرق P1هو يتنفس بصعوبة، شديد
فقد تعتقد %نl .نوj؟ jM �لعد1 يريد %j يشلنا ֲדذR �لنوعية من �لك?يا� �1خلوi. 1%حد 
 W1 a1قلق Pبشد aخائف ،h9 �لظال Kألسبا� هو ما فعله معي. لقد جلست بال حر��

%ستطع %j %حا*� ملدP طويلة.

1بعد مضي سنتني على هذR �لتجربة �ألL1 9 �لظالh، قص علّي %حد %صدقائي 
�1قعة مماثلة. 1كاj صديقي ينحد* من عائلة مسيحية باالسم. 1كاj ¢ضر LM �لكنيسة 
1هو يتقّدh 9 �لسن، كاj ¢اj% !1 يكوj شخص�Y a %خال£، 1لكنه �عترj% i حياته ال 
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ُتظهر Eميانه. /قر< ,خ>; ,: يلتز9 "لتز"م4 حقيقي4 للمسيح. /بد, ينتظم ' &موعة "لتلمذ�، 
/Uعوته لكي يلعب معي كر� "لسلة ' بيP ظهر كل يو9 ,حد. /كا: يأK بصفة مستمر� 
ملد� سنتني، /شاهدته /هو يعيد ترتيب ,/لوياY حياته، /يد<V "لكتاX "ملقدV، /يعمل 
على Eجناe f/"جه، /cد9 "آلخرين، /يفعل ,شياa <"ئعة /ضر/<ية بأمو"له. لقد قا9 من 

على "لكرسي "لر/حي /صا< العب4 له تأث> قوk ' مملكة "هللا.

نتباrU "حلديث كما كنا نفعل  ,يا9 "آلحاU، جلسنا  لعبنا مع4 ' ,حد   :, /بعد 
 Pج/e غريب ,مس، كنت ,جلس مع aشي wلقد حد" .rبقصته فقا z>مر"<;، /شا
على "أل<يكة /قد �هب "أل/الU للنو9، كانت عطلة ~اية "ألسبو| <"ئعة، شعرY بأن} 
قريب منها، /كنت ,حتضنها، /كنا نشاهد فيلم4، � نعست. لقد كا: شعو<; <"ئع4 
 Yֲדا. /فجأ� خطر Xبا<ك} "لر Pنا ,حتضنها بينما كنت ,فكر ' "لطر� "لكث>� "ل,/
على با� فكر� ال ,علم من ,ين ,تت، /هي ,~ا ستموY /ستؤخذ م}... /خالr ثو"� 
 Yال ,عرفها تأكد Xتأصلت هذ� "لفكر� بد"خلي /كنت خائف4 جد;. /ألسبا Y"U/معد
,~ا حقيقية. لست ,علم م�، هل ' هذ� "لليلة ,/ ' /قت قريب... لكن} كنت ,عر� 
 Pج/e :يهتز، /كأ: طبيب4 ,خ�� بأ kتتفاعل، /جسد kمشاعر Y,بد/ .Yا ستمو~,
مصابة بالسرطا: /� يتبَق �ا سو� بضعة ,يا9. /بد, �ه} يتساra: ملا�"؟ من هو "هللا 
"لذk يسمح بذلك؟ � ,كن متأكد; من ,ن} ,�من بإله مثل هذ". /سرعا: ما "نتابت} 
 kكا: "هللا صاحل4 فعًال. /� ,عر� ما�" ,فعل "ما�" ,فعل يا تشيب" ما "لذ "�E ح>� عما
£دw؟ E~ا ,مو< غ> منطقية ليس �ا ,ساV، /لكنها /"قعية. /ماeلت ,صا<| مع بعض 

هذ� "ألفكا< ح� "ليو9.

بعض  "هللا   Yألحيا: ¤هز صو" بعض  <مبا '  "لر/حية.   Xحلر" هو جو"¦؟  ما 
"ألشخاª �ذ� "حلو"wU "ملأسا/ية، /لكن ليس مبحاصرִדم باخلو� /"لقلق. E: صديقي 
 ،Yمنه هذ" "لصو �aجا kكث>� عن "هللا. فكا: من "لو"ضح "ملكا: "لذ zقد "نتابته شكو
"لر/f "لقدV ال ¤علنا "آل: نشك ' "هللا ,بد;. هناz ,ناV كث>ين لديهم خ�"Y مماثلة 
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ظهر? بطر> ;تلفة 9لكنها متت بنفس 3ألسلو/. %مبا يكو* (لك نا&%$ بالنسبة لنو� 
 Aهد *D ؟Fكيف تر& عندما حتد Aفهل تعر ،Fتو3جهها، 9لكنها حتد S3ملعركة 3ل
هذ3 3جلز` من 3حلر/ 3لر9حية هو [* \هزنا لكي نتعامل بطريقة فّعالة مع هذ3 3لنو� من 
h3جوf. فمن [ين نبد[؟ &عونا نر3جع 3حلقائق 3لS تعّلمناها عن 3حلر/ 3لر9حية قبل [* 

نكتشف كيف نشتبك مع 3لعدk 9 هذj 3ملعا%i 3ملتقّدمة.

٤- حقائق حتتاج أن تعرفها

�حلقيقة �أل��: لقد هزf 3هللا 3لشيطا* 9خطته. 9خلصنا من عقوبة 3خلطية 9قوִדا. 

 k *حقيقة. 9خال� هذ3 3لوقت �ن منخرطو j9سيخلصنا من 9جو& 3خلطية (3ִדا. هذ
حر/ عصابا? مع 3لقو3? 3لشيطانية.

كل  9لنا  3لنو%،  مملكة    D 3لظلمة  مملكة  من  كمؤمنني  3نتقلنا  �لثانية:  �حلقيقة 

3حلقو> 39المتيا�3? كأ9ال& 3هللا.

�حلقيقة �لثالثة: D* 3ملعركة 3لر9حية 3لS �ا%/ فيها تتطلب مسئولية من جانبنا 

نلبس فيها 3حلماية 3لر9حية 3لS 9فرها 3هللا لنا. ميكننا [* نقاf9 �ا9ال? 3لعدk 9 خد3عنا 
39لشكو� علينا عندما نقف بثبا? ضدj، 9(لك بأ*.

١- نكو* صا&قني مع 3هللا 9مع [نفسنا 9مع 3آلخرين كشر� لكل معركة %9حية.

٢- نستجيب للحق 3لذ% يظهرj 3هللا لنا عن مشيئته حلياتنا بأ* �يا حيا$ 3ل#.

٣- نفهم 9نكو* مستعدين ملشا%كة Dجنيل 3لنعمة.

منا [كثر من  يتطلب  ال  3لر9حية  3ألعظم من 3حلر/  3جلز`   *D �لر�بعة:  �حلقيقة 
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مماDسة حياتنا بنا< على مركزنا 5 +ملسيح باإلميا,. -, +لعيش طبق' لتشبيه بولس لقطع 
 Fلر+ +ملستمرL لكي Iطم شركتنا مع  +لشيطا,   NالPاQ مينا منI حيPلر+  Sلسال+

.Pللعد Vتأث YZ Lنتيجة `ذ+ فإنه يقلل بشدP ،cيسو

ميكنك Z, تتوقع هجوh +لعدg 5 Pسة PZقاN على Pجه +لتحديد.

هناPZ kقاN ينبغي Z, نتحرk فيها Zبعد من oرn +لوقوm بثباP N+الشتباk مع 
 r+لكن ميكنك 5 معظم +ألحوP .ال ميكن +لتنبؤ ֲדا NقاPZ هيP .5 معركة حقيقية Pلعد+
Z, تتوقع بعض' من هذ+ +`جوh بأ, تدkD ما يدDP 5 حياتك. هناk على +ألقل gسة 

.hمن +ألما Pللعد hقد جتد نفسك فيها مشترك' 5 هجو NقاPZ

١- �لنمو �لر�حي

منونا  Zجل  PP+ضحة من  -ميا, هامة   N+خطو نتخذ  -بليس عندما  يها�نا  ��ًال. 
+لرPحي. على سبيل +ملثاr، هوجم صديقي بأفكاD شريرL عندما بدI Zفظ �ياN كتابية، 
فقد كا, يد�D +لكتاF +ملقد� بصفة مستمرP ،LبدZ يعطي بسخا< من ماله ليؤثر 5 
 5 hعندما كا, يتقد .LVكث YخرZ Nهيئا PZ كنيستنا rجل +ملسيح من خالZ لعا  من+
+لعمر، كا, P+لد+# يعطيانه PnالP "D+حد" لكي يضعه 5 صندP! +لعطا<، Pعندما Zصبح 
Dجًال +عتقد g ,Zسة PnالN+D تكفي، 5P بعض +ألPقاN عشرين PnالD" عندما حتس 
Zن'  Zصد!  قائًال: "Zنا ال   LVمببالغ كب Nشيكا DرI Zخلدمة، , بد+ بشعوD جيد جتا# 
Zصبحت جز<" مما يفعله +هللا من خالr كنيستنا." , بدZ يشاkD -ميانه، لقد كا, ينمو 
لقد كا, مستعد"  +هللا. فما1+ تظن؟   Nكا, يستثمر حياته 5 ملكوP ،LVكب N+2طو

للهجوh. لقد n+DZ +لعدZ P, 7يفه ح6 يرجع حلياL ضعيفة PغV فّعالة. 

٢- �قتحا� مو�قع �لعد� 

 5 kبأ, نشتر Pيها�نا عندما نقتحم مو+قع +لعد ,Z Pلثانية ميكن للعد+ L5 +ملر



١١٤

ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

�لكر�?! &نشا0< =مياننا مع �آلخرين، فالذها1 � 0حلة تبش*ية '& مساعد! �لنا� � 
Tتمعك من خالR كنيستك =منا هو ִדديد للعد&. =F 0غبة �لعد& هي 'F يكثف هجماته 
ال   Vملوضو�  F' تظن   F' يريد<  فهو  �ملثمر!...  �خلدمة  عن  �لناجتة  �ل^كا[  &`جب 

يستحق 'F تقتحم مو�قعه.

&لكي حتصل على صو0! &�ضحة عن هذ� �ألسلو1، �قر' سفر �ألعماR. ففي كل 
مر! كاF بولس يذهب فيها ملدينة جديد! للكر�?!، تكوF هنا< حركة مضاn ،!o تكن 
حركة بالصدفة '& '}ا حتدz متأخرx. لقد كانت سهاv �لعد& توجه بطرt متعدo! &من 
?&�يا �تلفة ليوقف شهاo! �إلجنيل. كاF �ليهوo �ملتشدF&o يضربونه &ير|ونه &ينشر&� 
=شاعا[ ضد�، &كانو� `ا&لوF' F يزعجو�، كاF هنا< عباo! '&ثاF، سحر! &شياطني. 
كانو� يقوF&o مظاهر�[، &يشجعوF �جلموV على مها|ته، أل}م يعت^&نه خطرx على 
�لثقافا[ �ملحلية. &n تكن �ملشاكل �جلسدية حتدz بالصدفة � '&قا[ �خلدمة �ملثمر!. 
 zد` n ��=& ،!oفالسجن، &�نكسا0 �لسفن، &�لضر1، &�لسرقة، ليست 'شيا� غ* معتا
�لك فسو� تتسر�o 1خل �لكنيسة �النشقاقا[ &�الختالفا[ &�خلد�V (&لتكوين فكر! 
بولس � هذ�  ُيلمِّح   n .(لثانية ١١: ٢٣- ٣٣� =قر' كو0نثو�  بولس  عن مصاعب 
�آليا[ =� 'F كل هذ� �لصعوبا[ �ل� قابلها كانت من �لعد&، لكن � �يا[ 'خر� 

.Fفإنه يعز& �لسبب =� خطط �لشيطا

٣- كشف 'لعد# على حقيقته.

على  ينكشف  عندما  مباشر!، هي  بطريقة  =بليس  فيها  يهاجم  �ل�  �لثالثة  �حلالة 
حقيقته. لقد 0oست هذ� �ملبا�o عد! مر�[، &عندما كنت 'فعل �لك - &هذ� 'عنيه 
ُنناَقش هذ� �ألمو0 مع مؤمنني �خرين،  'بو�1 جهنم. &عندما  تنفتح  حرفي� - كانت 
&يبد'&F � معرفة حقيقة �لعد&، فإنه  طط لعملية �نتقاv. يريدهم 'F يتوقفو� عن هذ�. 
&هو ال يريد 'F يعر� �لنا� كيف يعمل. &سيعمل على =خافتهم � �لعلن =�� 'ضطر 
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�أل����  عن  �تتكلم  تكتشفه  �عندما  �خلفا/.   1 5كثر  بفاعلية  يعمل  �لكنه  ?لك   @A
�لشيطانية �ما تفعله، فسوP ُتصوA Lَّليك �لطلقاJ �لثقيلة. �حG 5كوE 5مينD 1 هذ� 
�ألمر، فإE 5حد �ألسباL �ل\ من 5جلها Y �5غب 1 كتابة هذ� �لكتاL، هو �ملعا�ضة 
��iجوg �ل\ كنت 5عرP 5نb سأتعرe له مع كل �لقريبني مb. �1 كل مرa كنت 
5قوg بتد�يس هذl �ملاaj، كنت 5صاPj هجومD من �ألماg، �هجومD سريD من �لعد� 
 o5حد �لزمال/ يساعد rهنا Eمالئي 1 �خلدمة... كاu� \جي �عائل��u� vعلى حيا
 E5 كنا�j5 Gلقوية ح� Jموعة من �ملشاكل ��لصعوباx قد ��جه� ،J�jملسو� jعد�A 1

.gتا yليأ eيتعر E5 5ساليبه، �قد حفظه هذ� من� Eمصد�ها �لشيطا

٤- �النفصا" عن �لعا�

هذ� هو ��بع مثا� �تمل جد� iجوg �لشيطاE عندما نتوL �نقطع صلتنا متامD مع 
�لعاY، �مع منهج �خلطية �لذ  �عتدنا عليه، �5 مع كل عالقة غ� مقدسة. عندما يعيش 
AثناE معD، �يد�كاE 5نه &ب E5 يصححD عالقتهما مع �هللا، فإ#ما سيو�جهاE مبقا�مة 
"�حتفا�  تدعى  كنيستنا   1 خدمة   rهنا �كانت  مر���.  ?لك   Jشاهد لقد  ��حية. 
بالشفا/"، �هي خدمة خاصة باملدمنني �لذين شفو� من �إلjماE. فعندما يترr 5  شخص 
���iين، �لكوكايني �5 �إلjماE �جلنسي، فإننا كنا نعلم 5نه سوP حتد. 5شيا/ �هيبة 

 .lعمل �لعد� قد حتطم �قد خسر 5حد �عايا Eعلى مد2 ثالثة شهو�، ملا?�؟ أل

فإنه  �لفاسد،   Yلعا� هذ�  عن  5حدهم  ينفصل  عندما  5نه  معرفة  جد�  �ملهم  �من 
غالبD ما يتوقع E5 �ألمو� ستكوE على 5فضل حا�. �6ن نؤمن بالغريزE5 a �ل3 ��لطاعة 
 Lل\ كنت 5تكلم فيها مع شبا� J5حصي �ملر� E5 bال ميكن .gحياتنا 1 سال Eسيجعال
تركو� �إلjماE �خرجو� من عالقاJ غ� طاهرa، �بعد 5سبو; �5 �ثنني شعر�� بإحبا: 

.lلطاعة هذ� aكامل أل#م �=ذ�� خطو

لست 5فهم يا تشيب، لقد فعلت ما هو صو�L - ما lj��5 �هللا مb. �لكن �ألمو� 
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�لو�قع تسو5، 4 يشا0كو& بقصة عن فقد�& �ظيفة، �� صر��  =>ا ;  ال تتحسن بل 
مع صديق، �� مرM ��كتئاK، �� حاHI سياG0، �� سرقة �� مو�قف سو5 فهم من 

�صدقا5.

=ننا ننسى ; بعض �ألحيا& �ننا ; معركة �0حية موجهة ضد ���0حنا. فاملعركة 
شرسة ��لنتائج �بدية. =& �لعد� ال يتخلى بسهولة عن حصونه ; حياتنا �يريدنا �& نكو& 

...Gططه �ملدمرa جاهلني

٥- عندما تأ! �ل�كا�

�ملستو�  على  �هللا سو�5  �هزنا  عندما  �لعد�،  فيها  يهاجم  �ل�  �خلامسة  ��حلالة 
�لشخصي �� على �ملستو� �جلماعي لعمل عظيم ملجد$. =& �ملقا�مة �لر�حية غالب! ما 
 Gل� جتعلنا ند0, �& �هللا سيعمل �مو0+ عظيمة ; حياتك �� ; حيا� Kتكو& �حد �ألسبا
�لكنيسة �� ; �خلدمة. =>ا تظهر لنا �كأ>ا هجو2 عشو�ئي، �لكن مو�ط0 �لعا/ غ. 

�ملنظو0 يعرفو& بوضو5 �كثر منا كيف ينمو �لعمل �لر�حي.

�لر�حية  �ملقا�مة   &= يقو6  �ساتذ7  :طيط. كا& �حد  يتم بد�&  �;جو2 ال   &=
عالمة جيدG، �هي تع0 �ننا <�= قيمة ; نظر مملكة �لظلمة.

قد يبد� هذ� غريب!، �لكنها نقطة ضر�0ية �مهمة �ب �& نتذكرها. =& �ملقا�مة 
 Hلر�حية غ. �ملفهومة قد تكو& مؤشر+ جيد+ على �& شيئ! جديد+ خاص! باهللا سيحد�
قريب! ; حيا7. �كا& هذ� �ألمر بالنسبة D مطمئن! جد+ ; �أل�قا= �لكث.G �ل� كانت 

فيها �ملقا�مة شديدG. / يكن لد�0I= Gّ, قليل حE �فهم �لسبب.

�جلديد   Hمنص  Iألتو كاليفو0نيا  من  �نتقلت  عندما   D حدثت  جتربة   Kقر��
من   Iأل�� شهر+  عشر  �لثمانية  �كانت   ."Lملقد�  Kلكتا� خال6  ;يئة"جولة  كرئيس 
�صعب �أل�قا= ; حيا7. ففي خال6 �سابيع عندما �0شدN �هللا لتوD �ملركز �جلديد، 
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فإ5 كل !ألشيا= !لسيئة !ل: ميكن 56 حتد3 قد حدثت بالفعل. كانت عملية !النتقا� 
صعبة جدM، فقد حتطمت !لسياJH !ل: تنقل سياHتنا E عاصفة ثلجية. CCصل !ألثا3 
قبل 56 ُيجهز !لبيت، C!لثالجة حتطمت نتيجة سقوطها، Cقامت CRج: بإجر!= عمليتني 
![فا\  !لعائلة، كما حد3   E JفاC 6تالنتا، Cحدثت حالة   E _Cأل!  Hلشهو! خال� 
شديد E !إلير!g!d عندما كانت !خلدمة حتتاf ماًال، Cكانت عملية dمج !خلدمتني معا 

.iملتعبة لألعصا! Hمن 6كثر !ألمو

 m6تذكر 6ن mجة 6نHلد Jشديد oكانت !لضغوC ،معاكسة rCلقد 6صبحت !لظر
 uيائسC u6طعتك؟ كنت مكتئبC 6حبه uتركت مكان mألن yقد سألت !هللا. هل هذ} مكافأ
 E تسبقها J~هو يذكر� بأ5 بركاته !لكبC هللا !ملنخفض! gعت صو� �Cكنت 6بكي. 
بعض !ألحيا5 مقاCمة عنيفة جدC ...Mكنو� من !خلضو�، Cعدg !لرi بأال 6ستسلم 
Hغم عد� فهمي ملا يفعله معي. كا5 عمًال �d!HيC u!ختياHيu بأ5 6صد� ما كلمm به !هللا 

6Cنه سوr �ققه. Cلكن ظرEC !حلالية Cمشاعر� كانو! يتجهو5 عكس �لك.

بالنظر للوH!=، 6ستطيع �H6 56 56 !هللا كا5 يعد شيئu خاصu جدM. لقد كانت 
 Living هيئةC "ملقد�! iية ملستقبل هيئة"جولة خال� !لكتاC6ماكن �ا E H!ملعركة تد!
on The edge. من كا5 يتخيل 56 خدمتنا !لعاملية ستتضاعف خال� هذ! !لوقت 
 56C 6خر�  بلد!5  �C_ عشر   gإل�!عا!  gملئا متتد   rيو سوd!لر! 56C خدمة  !لصعب 
 Jحد!C خال� سنة Mانني بلد¨C ميتد �_ ©سC d!dالنسجا� بني !خلدمتني سيز!C لتناغم!
 Cفأحيانا تكو5 6سو6 !أليا� من تصميم !لعد MHنا بأصعب 6يامنا؟ كن حذHبعد 56 مر
 E لقوية !ل: ستكو5 لك!C لر!ئعة! gكاªل! rهللا، ألنه يعر! dشاH� «لكي ¬علك تتر

!ملستقبل.
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التطبيق الشخصي وماذا عنك أنت؟

ال تد< هذ/ �ألشيا: 9يفك، فهذ� ما يريد/ �لعد, بالضبط. '& بركا! �ستخد�� 
 Aبني �خلو E9تا &F بH .,من مضايقا! �لعد Kئم�N هي Pلعا� Q هللا لك لكي تؤثر�
,�إلميا&، ,هذ� �ألخ_ هو �الختياE �ألفضل. ,Fحسن NE على �لعد, هو F& تتقّد� لألما� 

مع معرفة كيف تشتبك مع �لعد, بطريقة ناجحة.

 ،jلر� Q :قوياF &صينا بأ& نكو,F ننا قدF فسس ٦: ١٠- ١٢F Q سناEN لقد
,F& نلبس سال~ �هللا �لكامل. ملا|�؟ أل& هناz مصاEعة ليست ضد �للحم ,�لد�، بل 
 Pلعا� �لر�سا:، مع �لسالطني، مع ,ال�  حتد� على مستو� �تلف. �ن نصاE< مع 
على ظلمة هذ� �لدهر. Hب F& نثبت. � Q عدN ١٣ نبدQ F تعّلم كيف نثبت، فنلبس 
 Nجلنا باستعد�EF ل�، ,حا|ين� >EN حقا:نا باحلق، البسنيF سال~ �هللا �لكامل، ُممنطقني

'جنيل �لسال�.

قطع  مثل  ليست  ,لكنها  Fخر�،  Fشيا:  ثالثة  سنفعل  فإننا  هذ�،  نفعل  ,عندما 
على  �حلفا�  Fجل  من  Nفاعية  هي  هذ/  �لسال~  قطع   &' عنها.  تكّلمنا  �ل�  �لسال~ 
�لتالية فهي هجومية، ,ستساعدنا للس_ لألما� ضد ��جو�. '&  Fما �ألجز�:  مركزنا- 
�ملعركة   �EF Q _لس� تتجنب   &F على zلتالية ستساعد� �لفصو�   Q ملقّدمة�  Eألفكا�
بد,& هدA. سوA نتكّلم عن كيف حتاjE �لعد, بثقة عندما تلبس سالحك �لر,حي. 

هناz خطط �د�N ميكنك F& تستخدمها لتنتصر بالتأكيد.



ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

١١٩

يف حياتك

• هل هذ� �لنو7 من �6جو- �لذ+ يأ1 من �ألما- ,�لذ+ تكلمنا عنه " هذ� �لفصل 

صعب �لتصديق؟ ملا;� نعم؟ ملا;� ال؟.

• هل كنت يوما ما ضحية 6جو- N,حي مركز ؟ ملا;� كاG HدF لك " ;لك 

�لوقت؟.

تشعر  فهل  فيها،  يهاYك   HZ للعد,  ميكن  �ل\  باملناسبا[  قائمة   Zتقر • عندما 

باخلوi؟ h;� كانت �إلجابة بنعم، فكيف ميكن للعد, HZ يستغل هذ� �ألمر؟.
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١٠
>e[�i � ¤&ai+ ^<cO ¤]i_

 �¤&ai�% b<O �h_h �¤&ai�% b<O hd mi6h> m-*] `]_ bq%<_% .-E_%

 ��&qiG `PXi ¤' QiM/Ei ¤&MiG_% ¤&] &a

f/&a3d b&a' M[Ech fa&a' Q[c ^_=_h f__ Qa/Ec ¤' ¤a ��<- ¤&MiG__ Qa/Ec &cc�

Dch3 C <ih_ ¤/>&a

كا9 8لك %د$ كل �سبو3، 2لكن 0 �كن �عر, ما (لذ& %د$، كنت �ستعد 
طو(M (ألسبو3 للوعظ، 2كنت �ندهش أل9 نقاE (لرسالة (لC سأقّدمها تتجمع �مامي، 
2كنت �\(جع (خلدمة ملدX ساعاW، 2بعد �9 صّليت من خالM (لنقاE (لرئيسية، O�2كد 
على (ألمثلة (لتوضيحية ح_ �نه ال يكو9 لدّ& صa ح_ 2قت (لوعظ، ألن^ كنت �شعر 
بأ9 (هللا قد تكلم معي، 2هو يريدn �9 �شا\m ֲדا. 2لكن فيما بني هذ( (لوقت (ملمتع من 
مر(جعة مذكر(t 2(لوعظة (لC سأقّدمها، كا9 هناm شيr %د$ ال ميكن^ شرحه. كنت 
�ختa �2قاتz مظلمة بعد (لغذ(r، 2كا9 يصيب^ (كتئاv، 2كانت تر(nu2 �فكا\ مثل ال 
 Wموجا Waللكنيسة. �نا شخص فظيع، لقد (خت zيد �9 �عظ، 2ال �\يد �9 �كو9 \(عي\�
من (إلu(نة كانت متتص كل طاقا2u2 t(فعي. كانت \uيئة لد\جة �ن^ ~ بعض (ألحيا9 

كنت ال �\يد �9 �قوu سيا\t 8�2هب �� (لكنيسة.

كا9 هذ( (ألمر جديد� بالنسبة �. فأنا شخص معنوياته مرتفعة u(ئمz 2متفائل، 
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كنت "@? <لكو, ممتلئ8 ألكثر من نصفه. كنت "صا, بالكآبة مثل "! شخص �خر 
عندما كنت "مّر بظرSM ُمحبطة، Mلكن L تكن لدّ! مشاكل مع <لكآبة. EF <لليل <ملظلم 
<لعميق للرaM شي_ نا^@ بالنسبة \. Mلكن <آلZM E خالY ثالثني ثانية، كنت "شعر 
بأنh "مّر من Fحساj <الستمتاo باحلياF lF mحساj بأنh "سو" M ,"M eMf@<عي، M@مبا 

.Lلعا> Z سو" شخص"

M"خyz فهمت ما كاv Eدu \، كاE يتكر@ كل "سبوM ،o^<ئم8 قبل "E "عظ. 
كاE شيئ8 غريبM 8غz متجانس مع طبيعة حيا~. فقد كنت "شعر بإحساj @<ئع، M"قضي 
<لرMحي.   �<لظال هذ<   Z "سقط  كنت   hلكنM M<ألMال^،  تريز<  مع   yجيد <لسبت   �يو
 mمصوب8 بدقة شديد Eتر� "فكا@!، لقد كا� �كنت حتت <حلصا@، MكاE هنا� هجو
ضد!. Mحدu هذ< مرm بعد مرE" lF m متكنت من فهمه، Mتعّلمت بعض <لطر� <خلاصة 
باستعماY ترj <إلمياE إلطفا_ سها� <لعدM. كاE �ب "E "تعّلم كيف "ثق M Zعو^ <هللا، 
M"¡ّكر نفسي بأنه قد ^عا¢ للخدمة M<لوعظ، M"نه سيعطيh <لقوm لكي "فعل ¡لك "لْيَس 
<ُهللا Fِْنَسان8 َفَيْكِذَ, Mَال <ْبَن FِْنَساEٍ َفَيْنَدَ�. َهل َيُقوMَ Yُال َيْفَعُل؟ َ"Mْ َيَتَكلُم Mَال َيِفي؟" (عد^ ٢٣: 
١٩)  "َ"ْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍ_ ِفي <ْلَمِسيِح <لَِّذ! ُيَقوِّيِني" (فيل ٤: ١٣) Mميكننا "E نعتمد عليه 

.Mطبقها على "سلحة <لعد"M يا³ معينة� Z ثق" E" ب علّي� Eعو^´. كاM لكي يتمم

ترس اإلميان

 ،jMمن <لتر Eيوجد نوعا Eلوقت <لذ! فيه كتب بولس ألهل "فسس، كا> Z
"حد�ا صغM zمستدير Mُيمَسك باليد، كالذ! تر<´ Z <ألفال� مع <ملصا@عني <لقد<مى، 
Mهو ليس <لنوo <لذ! يتكّلم عنه <لرسوY بولس هنا، EF <لترj <ملوجو^ Z هذ< <لنص، 
طوله حو<\ "@بعة "قد<�، Mعرضه قدماM Eنصف، Mبه خطافا³ على <جلانبني لُيرَبط مع 
<جلنو^ "E يتقّدمو< بدE" EM يعرضو<  <لد@oM <ألخر? Z صف متر<بط، ح� يستطيع 
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>نفسهم للسها9 �ل8 يطلقها �لعد3. 3كا% �ألعد�. غالب+ ما يغمسو% سهامهم � �لقا� 
3يشعلو% فيها �لنا�، M يصوبوKا صوI �جليوF �ملعاDية. 3كا% �لر3ما% يصنعو% هذ= 
�لترY3 من �حلديد M طبقتني من �خلشب 3يغطوKا بالقماM F يغطو% كل هذ� باجللد. 
 Yخل �لتر�D 3لكنهم كانو� يتركو% فر�غا_ بني �لطبقا_، ح[ تدخل �لسها9 �مللتهبه
3تنطفي. سريع+. 3يقاf g% هناe جندي+ جا. من �ملعركة cو�b مائ8 سهم مشتعل � 

ترسه. هذ� هو �لتشبيه �لذn يقصد= هنا بولس، 3قد فهم قر�k= ما يعنيه بالضبط.

هذ= �لقد�u على fطفا. �لسها9 �ل8 تستطيع ال >% حترp فقط بل >% تشعل ن�oن+ 
 �3 =Dلثقة �ملطلقة � �هللا �3 3عو� xهي ما يفعله �إلميا% معنا. فاإلميا% هنا يع ،uمدمر
قوته 3برنا~ه حلياتنا، fنه متأصل � حقيقة �إلجنيل 33ضعنا �جلديد مع �هللا. fنه �إلميا% 
 oهذ� �لنو� من �إلميا% يش %f.ي��نا. 3لكنه هنا � هذ� �جلز. >كثر حتديد� nملخّلص �لذ�
�f ثقتنا �حلالية � �ملسيح للنصرu على �خلطية �3لقو�_ �لشيطانية. 3هدفه هو >% يطفي. 
كل �لسها9 �مللتهبة �ل8 يطلقها �لعد3 ضدنا. f% �ملطالبة بوعوD �هللا باإلميا%، �3لثقة � 
شخصه غo �ملتغo، �3لتمسك باحلق ستجعل سها9 �لعد3 تطيش 3ستطفي. كل >كا�يبه. 
3بالرغم من شكل هذ= �لسها9 �ملصوبة ضدنا فإ% �إلميا% سينتصر. �3لسها9 �مللتهبة للعد3 
هي �خلطط، �لتجا�I، �3ألكا�يب ��3جما_ �ملوجهة ضد شعب �هللا. 3هدفها هو >% 
ننقل تركيزنا من على �هللا �f شي. >3 شخص �خر. ��f3 �ستطا� �لعد3 >% �يفنا، >3 
يشعرنا بالذنب، >3 �إل�Dنة، >3 >% نيأY 3نفقد �لرجا.، فإنه يستطيع >% ينقل fعتماDنا من 
على �هللا �f شي. �خر >قل >�ية. 3>فكا� �لتجديف هي نو� من هذ= �لسها9. قد ُيصد9 
بعض �لناY >حيان+ عندما >قّد9 هذ� �ملثاg 3لكنx >ظن >% هذ� �ألمر عاnD. هل كنت 
تصلي >3 كنت تقضي 3قت+ مع �هللا 3فجأu ¢طر على �هنك كلمة قبيحة؟ لقد حر�� �هللا 
من �لشتيمة مبجرD >% >صبحت مؤمن+، 3لكن � بعض �ألحيا% عندما >قضي 3قت+ ��ئع+ 
مع �هللا � �لصالu، >جد >% كلما_ >3 عبا��_ غo الئقة تقطع >فكا�n، 3>تسا.g من 
>ين جا._، M >شعر بعد �لك باإل�Dنة. >nُ نو� من �ملؤمنني تكو% 3>نت تفّكر � >شيا. 
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حقGH بينما تصلي @? 2هللا؟ هذ2 2لعد& يطلق سهامه 2مللتهبة ضد*، )ا&ًال $# "تر� عمًال 
قويO قد يعطل عمله هو.

@ننا قد ننشغل $حيانO بالغضب $&  هنا] سهم Yخر قو* &هو $فكاV 2لكر2هية. 
بالكر2هية ضد شخص Yخر. @# 2لغضب 2ملوجو_ فينا بد&# حل، هو من $كثر 2لعو2مل 
2لr تتركنا مكشوفني للهجوp 2لشيطاo ($فسس ٤: ٢٦) &نبد$ f 2لتخمني عن _&2فع 
2لرغبة  فينا  &حّر]  توترنا  من   _2u كلما  2ألمر،  هذ2   f فّكرنا  &كّلما  2لشخص.  هذ2 

.pلالنتقا

 r2ل 2لبسيطة  2لشكو]  فقط  ليس  2مللتهبة،   p2لسها من  Yخر   xنو هي  2لشكو] 
نصاxV معها �يعO، &لكن 2لشكو] 2لكبf GH 2إلجنيل نفسه. فنحن نشك فيما @2y كنا 
مؤمنني $p ال، $& 2لشك f &جو_ 2هللا. هذ� هي 2ألفكاV 2لr �فينا &ال نشعر بأنه ميكننا 
$# نتكّلم عنها مع Yخرين أل�م ال يريد&# $# يفهمو2. &قد جتعلنا نشك فيما @2y كنا 

.V2ألفكا �مؤمنني حقيقيني عندما نفكر f مثل هذ

لقد شاVكتكم f فصل سابق بالوقت 2لذ* كنت $&2جه فيه مقا&مة V&حية عندما 
كنت $خدf p �2ند بعد @عصاV تسونامي. كانت 2حلر� عباGV عن &2بل من 2لشكو] 
� $صا_فها من قبل @ال منذ سنتني بعد _خو� f 2إلميا#، &هذ� � تكن شكوكO بسيطة، 
$& خاصة بآية من هنا $& من هنا]، لكنها كانت شكوكO عن 2هللا نفسه، &عن مصد2قية 
2لكتا� 2ملقد� &كيف $# 2ملسيح هو طريق 2لبشرية 2لوحيد @? 2هللا. @# 2أل&ثا# &2لفقر 
&2لظالp &2لدماV 2لشامل f تسونامي، باإلضافة @? 2إلVها� 2لشديد 2لذ* $صاب�، كل 
هذ2 قد $عطى 2لعد& فرصة كبGH لكي يسعى لتغيH حيا� عن مساVها. @ن� $شاV] ֲדذ2 
ألن� $عتقد $ن� لست 2لوحيد 2لذ* 2خت� هذ2. @# 2لعد& عندما يهاجم $yهاننا بأكاyيب 
 ،V2لنو f ثة، فإننا  جل $# نكشفها &ال نضعهاV2كتابية &خا_عة &متو Hمنطقية &غ Hغ
&لذلك فإننا نتعثر. &من حسن حظي $# شريكي f 2خلدمة 2خت� نفس 2لتجربة f نفس 

2لوقت &2ستطعنا $# نكشف هذ� 2خلدعة.
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يريد  فينا  شي"  كل  *خلطية.  لعمل  فجائية  3غبة  فينا  تشتعل  *ألحيا7  بعض   <
@7 يفعل ما نعرR @نه خطأ.Oُنو*َجه بفرصة Gهبية لنعملها @حيانB. جند @7 لدينا عالقة 
بالك  على  Vطر  3مبا   .X*صر  YZ @سبا]   7OبدO فجأ[  Oتتحو^   ،a*لسنو  aستمر*
 cdهل هو صا .cكا7 يقو^ *لصد *GZ فع *لشخص *آلخر: @تسا"^ عما*Od تتسا"^ عنO
 mعديد[، يكو7 لدينا شكو a*بالرغم من *لعالقة *جليد[ طو*^ سنوO ،لسنني* sطو*^ هذ
عن Oال" O*خالy @حد *ألصدقا" *ملقربني. Oسبق @7 قلنا 7Z هناO@ mقاتB ִדاuنا فيها 
حالة Zكتئا] شديد[. ليست حالة كيمائية @O نتيجة قلة نو| @O نتيجة حزO .7لكنها 
@Oقاa تشعر فيها @نك تر� ضو" *لشمس، � جتد بعدها شخصB @غرc *لدنيا > ظال| 
d*مس، Oمن � جتد نفسك > *حلضيض Oال ميكنك @7 �ر� منها. هذs �رd @مثلة قليلة، 
Oتستطيع @7 تفكر > @مثلة @كثر من Gلك بكث�. كل هذs سها| مشتعلة Oهذs هي طريقة 

عمل *لشيطا7. 

بذار الشك

 ٣ فإ7 تكوين  *إلميا7،  *لشيطا7  يدّمر  بالضبط كيف   Rتعر  7@ تريد  GZ* كنت 
 .Xجتربة *لر] يسوO "*م$ ٤: ١- ١١ !ا مكانا7 عظيما7 لكي نبد@ منهما جتربة حوO
 Bستر� متاثًال فيهما. فهو يبد@ غالبO O3) بعناية هذين *ملثلني *لتقليديني ألسلو] *لعدdZ
بالتفك�، فأنت ال تعّلم من @ين يأ+ *خلد*O ،Xلكنه غالبB ما ينصّب على *هللا Oعلى كلمته 
@O عليك @O على *ستحقاقاتك. Oقد بد@ Zبليس مع حو*" Oمع *ملسيح بأ7 شّكك > حق 
 7Z" قا^ *هللا ال تأكال من كل شجر *جلنة" هكذ* سألت *حلية > تكوين ٣: ١ Bهللا " @حق*
كنت *بن *هللا..." هكذ* قا^ ليسوX > *ل1ية (م$ ٤: ٣). Oهو يفعل معنا نفس *لشي" 
 ،mهنا YZ بليس ال يهتم حقيقة كيف يأ+ بناZ 7Z .؟sهللا بوعد* sما قصد Bهل هذ* حق"
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�لكنه يريدنا �7 نعتقد بأ7 'هللا قا5ٍ، �غ/ مبا3ٍ، �غ/ .ب (على 'ألقل بالنسبة لنا) �� 
�نه سيد قا7U .5ٍ 'خلطوQ 'أل�P هي 'لتسا3M عن شخصية 'هللا كما نفهمها Dن.

'خلطوQ 'لثانية للشيطا7 جتعلنا نركز على �نفسنا �� قيمتنا. فقا3 حلو'W ستكونا7 
كاهللا عاhفني 'خل/ �'لشر" (تكوين ٣: ٥) �قد �عد بأ7 يعطي كل ممالك 'لعا_ للر^ 
يسوuU v' سجد له (مs ٤: ٨- ٩). Uنه ميألنا بالكlياk Wصوj حقوقنا �شخصيتنا، 
��ميألنا بأسئلة عن قيمتنا "هل تعتlين نفسك �م}" هل تعتقد �نك hجل صاx "�نت 
فظيع" ليست لك عالقة باملؤمنني. �مبا �نه جعلنا نفّكر بطريقة غ/ صحيحة عن 'هللا، 

.hطريق .فو� باألخطا � hعن �نفسنا، �عن 'آلخرين، فإنه سيجعلنا ننحد�

مغرية  بد'ئل  يعر�  فإنه  'لفرصة،  النتها�   Qنافذ فتح   � 'لشيطا7  يبد�  �عندما 
�فوhية متأصلة � 'خلطايا 'لثال� 'ملوجو�Q � يوحنا 'أل�P ٢: ١٥ - ١٦ شهوQ 'جلسد، 
شهوQ 'لعيو7 �تعظم 'ملعيشة. Uن¡ �عتقد �7 كل خطية � 'لكتا^ 'ملقد5 تندh  حتت 
هذ¨ 'لتقسيما§ 'لثالثة. فالسها¥ 'مللتهبة سو� تستغل �� تغر¤ جسد£ �عينيك �u'تك. 
فإu' جعلتنا �سئلته ضعفاW من خال3 'لشك، فمن ّ¬ »د ثقب} � تر5 'إلميا7 �يصوِّ^ 

عليه مباشرU � Qحد® هذ¨ 'ملناطق 'لثال�.

'لشك  بسها¥  نشعر  عندما  'هللا  يقوله  مبا  نؤمن   7� هو  'لوحيد  'لفّعا3  'لر�   7U
�'خلد'v. �»ب �7 نرفع تر5 'إلميا7 'لذ¤ ميكنه �7 يطفيW كل ما يطلقة 'لعد� علينا. 
�نقو¥ على 'لفوh بتطبيق 'حلق 'ملعني � كلمة 'هللا على موقعنا 'لشخصي مبجر� �7 نر® 
'لسهم موجه} Dونا. ال »ب �7 ننظر PU موقعنا من خال3 'لظر�� 'ملرئية �� 'ألمزجة 
�� 'لشكو£، Uمنا نتمسك بإصر'h °ق 'هللا بغض 'لنظر عن �ية hسالة �خر® قد تصلنا، 

فنحن نثق فيه متام}.
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تقوية اإلميان

سأقّد@ ثالثة &مثلة عن كيف يبقى �إلميا4 قوي2 عندما ُيهاَجم. &%$ مثل هو �لثقة 
Y شخصية �هللا، %&نه يقّد@ لنا �Sئم2 �ألفضل. هل تتذّكر%4 �لصديق �لذI تكلمت عنه 
 Zتصحيح عالقته مع �هللا %مع �آلخرين، %فجأ[ شعر ]و Y &لفصل �لسابق؟ لقد بد� Y
شديد من &p 4%جته ستموo. هناm nباl كثk%4 لديهم &فكاj مماثلة عن &%الSهم. %قد 
 qاr� Y &جة &نك تبدjحلم، %قد تكو4 قوية لد Y %& سط �لليل% Y  jألفكا� vهذ Sتِر
قر�o�j، %�لتصرZ بناl على هذ� �خلوZ، %تبد& Y  �لتساz$ عن صالx �هللا. %قد قلت 
�ملثا$  �نه �ب &4 يأخذ �حلق من كلمة �هللا %يتمسك به %يعلنه. على سبيل  لصديقي 
َيْمَنُع  يقو$ مزموj ٨٤: ١١ "َأل4َّ �لرَّ�َّ �َهللا َشْمٌس َ%ِمَجنٌّ �لرَّ�ُّ ُيْعِطي jَْحَمًة َ%َمْجد�. َال 
اِلِكَني ِباْلَكَماِ$" تقو$ j%مية ٨:  ٣٢ نفس �لشئ بطريقة �تلفة "�َلَِّذI َلْم ُيْشِفْق  َخْير� َعِن �لسَّ
َعَلى �ْبِنِه َبْل َبَذَلُه َألْجِلَنا َ&ْجَمِعَني َكْيَف َال َيَهُبَنا &َْيض2 َمَعُه ُكلَّ َشْيlٍ"؟ لقد qّكرo صديقي 
�4 &صل كلمة  يكو4 صديقنا.   4& يشتا�  %&نه شفو� % ب، %هو  �هللا Y صفِّه  بأ4 
� لتصف �هللا تع£ "�جلوS %�لكر@"، كما يقو$ توjp: �4 �هللا �د kملستخدمة كث� xصال
 Y% . حياتنا Y ]جيد lعنما حتد¤ &شيا xنه ميتلئ بالفر� .vSال%& ]Sسعا Y لذ[ مقدسة
�ملقابل حتا%$ سها@ �بليس &4 متنعنا من معرفة مشاعر �هللا §ونا %تصديقها. %��q ¦لنا 

ترª �إلميا4 بأ4 نثق Y شخص �هللا، ميكننا &4 نطفيl �لسها@ �مللتهبة.

 ISعا kغ Zهذ� �لفصل. �ن£ &عت¬ &نه لشر Y به o&بد Iملثا$ �لثا هو �لذ�
&4 &عظ بكلمة �هللا، %كنت متحمس2 لعمل هذ� كل &سبو®. %لكن قبل &4 تبد& �خلدمة 
بساعاo كل يو@ سبت، كانت �S�j´ %طاق² للوعظ تقعا4 حتت ضغط j%حي ثقيل. 
%عندما يو�جهنا ظال@ بد%4 سبب %�ضح، فإ4 �لتمسك بوعد �هللا سيبدS هذ� �لظال@. 
 ªبطر Y 4٢٣: ١٩ �4 �هللا ال يكذ�، &% يتكّلم %ال يفي، %�لضماSيقو$ لنا سفر �لعد
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.لثانية ١: ٢- ٤ هو �� .هللا قد )هبنا .ملو.عيد .لعظمى ).لثمينة، )لذلك فإنه ميكننا �� 
نكو� شركاS T طبيعته .إلOية. )عندما �LMكت هذ. .ألسلوF .لفجائي، )هذA .ملقا)مة 
.لر)حية .لh حتدf قبل ظهر كل يوb سبت، قمت بعمل شيئني، �)ًال بد�] �تكلم Xق 
)ثانيj شاLكت   .lكي ملشاعر.LMn  oتفو .هللا بصو] عاtٍ )�طالب مبو.عيدA كحقيقة 
 Aفيه هذ fحتد lلوقت .لذ. S jلذين بد�). يصّلو� من �جلي �سبوعي. Tبعض .ألصدقا
.ألموL. )كانت هنا� �)قا] مؤخر� S هيئة "جولة خالt .لكتاF .ملقد|" عندما كنت 
�بطj خالt مرحلة .النتقاt من سانتاكر)� �n �تالنتا، كانت .إلير.M.] قليلة لدLجة 
 MML�( هذ. .لوقت كنت ��ّكر نفسي S ،مكت� �n ن� كنت �خا� من �� ��هب�
.آليا] بصو] عاt بأ� .هللا "َفَيْمُأل nَِلِهي ُكلَّ .ْحِتَياِجُكْم ِبَحَسِب ِغَناAُ ِفي .ْلَمْجِد"  (فيل� 
٤: ١٩) )كنت ��كد هذ. .حلق .خلا� عن ملT .هللا إلحتياجا�، مذّكر� نفسي بأ� 
كلمة .هللا الميكن �� ُتقاَ)b، )�� .لعد) سيختفي S .حلاt، )�� .ملر¢ ).خلو� البد �� 

ينتهي، )�ستطيع �� ��هب للعمل .لذM lعا¤ .هللا nليه.

).ملثاt .لثالث عن .لثقة S برنامج .هللا )توقيتاته. �n طرo .هللا ليست هي .ألسهل 
M.ئمj )لكنها .ألفضل M.ئمj. هنا� نص Ln Sميا ٢٩: ١١ "َألنِّي َعَرْفُت .َألْفَكاLَ .لَِّتي �ََنا 
ُمْفَتِكٌر ِبَها َعْنُكْم َيُقوtُ .لرFَُّّ َ�ْفَكاLَ َسَالbٍ َال َشرٍّ ُألْعِطَيُكْم ¬ِخَرً» َ)LََجاTً" عندما يظهر سهم 
متجهj ناحيتك )يقوt "�نت لست S حاجة حقj أل� تدفع ما �خذته من هذ. .لشخص"، 
ميكنك �� تتمسك باحلق .لذl يعلن �� خطة .هللا لألمانة هي .ألفضل. عندما يقوt سهم 
طائش "خطية بسيطة لن تؤ�l"، ميكنك �� تتمسك ±طة .هللا .خلاصة بالطهاL» ح° 
 T.Lنِه هذ. .لز).³"، ميكنك �� ترجع خطو» للوn" سهم tلو كانت صعبة، )عندما يقو
)تقوt كال، فاهللا لديه خطة خاصة بالز).�n( .³. كا� كل شيSّ T يريد �� �تر� هذ. 
 jي )سأحافظ على .لتز.مي �مامك... �نا �عر� �شخاصOn لز).³، لكن� �ثق فيك يا.
 ��  .(M.L� �)قا]  عليهم  مر]  nنه  يقولو�  .لسنني، )¶يعهم  لعشر.]  متز)جني  ظلو. 
ينهو. �).جهم )لكنهم سعد.T .آل� أل¸م · يفعلو. هذ... �n .ملحبة ليست مشاعر، فهي 
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تعطي �لشخص ما =تاجه عندما ال يكو5 باألكثر غ- مستحق 'ا. هكذ� �حبنا �هللا ��نا 
�خترK بأ5 �لتزH بGناFه.

لقد �عطانا �هللا �Xيه W موضوعاK عديدU، لذلك فأنت غ- PتاO أل5 تسمح 
 Z� هللا. متسك بوعد_ ��حتفظ به باإلميا5 ضد� aحد� OXرجك خاb 5� لعد�� Hلسها
 dمينb �� df� تلو �آلخر. هذ� ليس jتتمكن �5 تطفأها ��حد lسو�. nسهم يُوَجه ضد
�ليس فيها شيv مبهم. uمنا يتعلق �ألمر كله بأ5 تأخذ كلمة �هللا �مو�عيد_ �تطبقها على 

مو�قف معينة W ��قاK معينة.

التطبيق الشخصي: وماذا عنك أنت؟

 vيطفي Zنه �لتر� �لذu .5باإلميا Xلشك ��خلد�� على �لفو� Hب �5 تقابل سها�
 W تثق  5�  ZXلضر�� من  �حلق W كل موقف.  تطبق  عندما  للعد�  ملتهب  كل سهم 
على   lلتعر�  aمبجر توقيتاته   W� ،هFبرنا  W� ،كلمته W� ،_aعو� W� ،هللا� شخص 
�لسهم �مللتهب �ملوجه ضد5u .n هذ_ �لسهاH مدببة �حاUa �مميتة. �ح$ توقف مفعو'ا 
�ب �5 تضع تر� �إلميا5 بثباK على �ألX( �تركع خلفه �جتعل كل �لسهاH �مللتهبة 

.vميانك �تنطفيu تر� W تنغر� بعمق

يف حياتك

• فكر W سهم �ختر� حياتك W �ملاضي. ماهو �لوعد �لذZ كا5 ميكنه �5 يقيك 
من �جلر� �لذZ �صابك؟



١٣٠

ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

• ما نو4 #إلميا$ #لذ� ميثله #لتر. ـ #إلميا$ #لذ� ينقذنا () #إلميا$ #لذ� يطّبق 
حق #هللا يومي? على مو#قف معينة؟

• ملاU# يكو$ من #لصعب تصديق CعوN #هللا؟ بأية Cسائل HاGC ($ نضع شرCط? 
فيها (C ($ نعدWا؟

• ما هي #ملو#قف #لثالثة #ل[ Hتا\ ($ نطبق فيها حالي? #إلميا$؟ ما هي CعوN #هللا 
#ملناسبة للثقة j هذi #ملو#قف؟ (فيما يلي بعض #لنقاe #جليدc #ل[ ميكن ($ نبد( ֲדا).

  لوعد$ا"  لتجربة

 kطيl $١٠: ١٣#لتجربة أل sCنثو. #ألtكو

فيل} ٤: ١٩#الحتياجاv #ملالية  

Gحتما#C cفيل} ٤: ١٣قو  

يعقو� ١: ٢ـ ٤ظرC{ معاكسة  

مزموt ٨٤: ١١مستقبل غ� مؤكد  

�شعياk ٤١: ١٠#خلو{  

فيل} ٤: ٦ـ ٧#لقلق  

مزموt ٢٣(�ماv شخصية  
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>]X_% b_&O jW �&aq%< jd �l>Ic_% ¤%<[W �mi6h>_% m]>Pa_%

>XiG FiEc>W

ميكن >; نر8 *لقلق 4*ضح5 على 4جهه. سنو*- من *لقلق &فو#" على جتاعيد 
*لشاحب. لقد كا;  *لرماDE، 4على لو; 4جهه  *لشعر   -*G 4جهه، 4على *حلو*جب
مسيحي5 مؤمن5 منذ حد*ثته، يو*ظب على حضو# *لكنيسة كل يوN >حد، منتظمIJ 5 حد 
كبX c قر*a" *لكتا` *ملقد^، 4يعطي *لعشو# بانتظاN، كا; ZدN كشيخ X *لكنيسة، 
 Eبتربية عد Nلة >خالقية. كا; متز4ج5 منذ عشر*- *لسنني، 4قاi ليل على >يةE ةj 4ليس
من *ألبناa *ملحترمني، 4كا; يدير عمله بكل >مانة. باختصا# كا; مو*طن5 صاحل5 4له 

."cكث q4عليه ضغو sمركز مرمو

عمله   X جناحه  كا;  متحفظة.  بطريقة  يعيش   ;<  IJ  qلضغو*  vهذ 4*ضطرته 
 X ية. 4قد #فض فرص5 ليخطو خطو*- عظيمةEمتوسطا، 4كا; |يا كمسيحي حيا" عا
*إلميا; ممتلئة باملخاطر، شيa قد يعمله >D شخص عاDE. 4فضًال على Gلك كا; يقو{ 
 X 5ال. 4قد #فض فرص N< 5حق �Eيقو Dكا; *هللا هو *لذ *GJ نك لن تستطيع >; تعر�J
*لعطاa بسخاa. � يقّدN سو8 *لعشو# "أل; >حد� � يعر� ما قد |تاجه X يوN ممطر" 
ناE#� ما كا; يعّبر عن >ية مشاعر ألD شخص 4خصوصX 5 عباEته هللا. #مبا كا; |ب 
*آلخرين، 4لكن � يستطع >حد >; يعر�، � يد� &بته ُتظهر نفسها مطلق5. فهذ* *ألمر 
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كاB يتطلب 'B تظهر فيه ;لناحية ;إلنسانية. 5بالرغم من 'نه - يقتر) 'خطا# كب��، مثل 
 ،Eقليلة نسبي Gكانت خطايا .Iبالند K#مملو Bال 'نه كاO ،Bمكا Q' R Sير;ها ;لنا Uتلك ;ل
 Sملقد; Xمن ;لكتا YياZ يعر) بضع Bيضعها خلفه. كا B' R #جا 5لكن - يكن لديه̀ 
;ملفضلة  Zيته  بالطبع، 5كانت  يوحنا ٣: ١٦  ;eامة   Yآليا; فقط   ;لغفر;B، 5لكن  عن 
 .Eتعيس EنسانO حلق جعله; B' 5ال 'نه يبدO ،(يوحنا ٨: ٣٢) "ر`كمq حلق 5;حلق; Bتعرفو"

لقد فعل كل شي# يتوقعه ;ملسيحي ;لصاu 5كاB يثابر على عمله مثابر� مؤملة.  

ما هي مشكلة هذ; ;لرجل؟ لقد ;لتهمته ;لشكو} 5;الضطر;باY، 5قلة ;لثقة R قو� 
;هللا، 5;خلو) من ;ملجهو�. 5كاB كل شي# بالنسبة له �هوًال. كاB متأكدK من 'نه يريد 
 Sملقد; Xلكتا; B' يؤمن Bخر. كاZ #شي Q' من K5لكنه - يكن متأكد Eمؤمن Bيكو B'
 R Iيتقّد B' يثبت عليه. ;ستطا� B' فهمه ح� ميكنه R يشك Bهو كلمة ;هللا، 5لكنه كا
مس�ته ;ملسيحية، 5لكنها كانت خطو;Y صغ�� 5معر5فة. - يد� نفسه تصّد� مو;عيد 
;هللا ;لعظيمة. 5كل صوY كاq Bثه على 'B يلقي بكل �ومه على ;آلX، كاB يفهمه 
 Iلقد قّد .Gيتمنا Qحتمل ;ملسئولية. 5هذ; هو ;لتفك� ;لذ Iث على عدq Yعلى 'نه صو
 Bكا .Sنو� من ;حلما Qبأ Iمو;هبه 5'مو;له 5لكنه - يقّد Iمنه، 5قّد Xلوقت ;ملطلو;
 BO ...نفس ;لوقت R Sمتتلي# بالشك 5;حلما B' فمن ;لصعب ،Sيكتم ;حلما B' ينبغي
 ،Yلعالقا; R خلدمة، 5ال; R لعبا��، 5ال; R ال Yلتفاها; Gليقني لن يسمح مبثل هذ; Iعد
متأكدK من خالصه  ;لرجل  يكن هذ;  ;لنهاية -   R5 .#شي Q'  R لعمل 5ال;  R 5ال
 Eمو;طن  Gتفك� جعله  `مبا   .Bمضمو  Bها` �ر�  له  بالنسبة  ;إلجنيل   B5كا ;لشخصي، 
صاحلE، 5لكنه مسيحي تعيس. لقد خسر معركة ¡هنية 5كاB هذ; 5;ضحE على 5جهه.

هنا} حل eذ; ;لنو� من ;لعبو�ية 5لطريقة تفك�G ;مللتوية... هنا} R ;لو;قع 'كثر 
من جو;O . Xنه مضا� فعا� ضد ;لقلق، ;إلحبا¢، ;الكتئاX 5;مللل. 5هذ; ينطبق عندما 
نكوB �َربني باإلمياB بالنسبية، '5 بدين Zخر، '5 باالستهانة باإلجنيل '5 بأQ طريقة 'خر£ 
تفسر فهمنا.  5هذ; ال يضمن 'ننا نفشل، 5لكن يضمن لنا 'B ;لفشل ليس ¦ائيE. هنا} 
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بأسفل عدA �لضما< =سا; قو9 من �لصخر. �3لطريقة �لوحيد( �ل' نثبت ֲדا على هذ� 
�ألسا; هي �لطريقة �ل' نفكر ֲדا. P< =فكاNنا Mا تأثJ قو9 علينا =كثر من ظر3فنا =3 
عالقتنا.. فإ< كا< هناb cهن aرNَّ يفهم حق[ =< �خلالZ مؤسس على W3N �هللا نفسه، 

.fمي[ بطريقة جيد( جدa ب =< يكو< �لفكرi3 ،�3لغلبة Nاkنا هذ� لإلmفسيقو

خذ#� خو�� �خلال�

�ل�3نز  من  �ملصنوعة  خوbته  يلبس   >= هي  �جلند9   Wسال من   )Jألخ� �لقطعة 
�3جللد، 3كانت =%يتها �3ضحة. �bP ُضربَت على N=سك فستنتهي حياتك، لذلك قبل 

�لذها+ P* �ملعركة يأ( =حدهم باخلوb( للجند9 3يساعد' على تثبيتها بطريقة &منة.

هناc �شاN( �3ضحة . هذ� �لتثبيت لألما< �لذ9 لنا . خالصنا، 3الmتنا �جلديد( 
�آلية من  . هذ'  �لتركيز  لكن  �لظلمة.  مملكة  3ننجو من  باإلميا<  بالنعمة   Nنت� عندما 
�لكتا+ �ملقد; على خالصنا �حلا7 من �خلطية. هناc عد( معا6 للخالZ . �لكتا+ 
�ملقد;. على سبيل �ملثا; خالZ من �ألعد�:، من �خلطية 3من �ألسر. هناc ثالثة =9منة 
للخالZ . �لعهد �جلديد. لقد خلصنا (�لت�ير كما هو موصو3N . Aمية ٨: ٢٤؛ 
=فسس ٢: ٨) F3ن Eلصو< (�لتقديس كما هو موصوA . كوNنثو; �أل3* ١: ١٨) 
3سنخلص (�لتمجيد كما هو موصوA . كوNنثو; �أل3* ٣: ١٥؛ بطر; �أل3* ١: 
٥) لقد �عتدنا على �لسماK عن �خلالZ . �ملاضي، . �للحظة �ل' نأ( فيها P* �ملسيح. 
3هذ� OدN عندما ُنحرN من عقوبة �خلطية، 3=< قوִדا . حياتنا قد �نكسرL. 3لكن 
�لكلمة نفسها تعQ لغوي[ �خلالZ =3 �لنجا(، 3هي تعQ =كثر من bلك، فإPا ُتستعمل 
للنجا( من عد3 خطJ (ميكنك  =< جتد =مثلة عديد( عن bلك . �ملز�مJ). ميكننا =< نعيش 

.Aكل يو Zت� �خلالT >= ميكننا ،Aقق لنا �لنصر( �ليوO لثقة بأ< �هللا� .

P< خوb( �خلالZ هي يقني �خلالZ من �خلطية، 3هي Vاية ألbهاننا . �ملعركة. 
3ميكن �لنظر Pليها على =Pا �لقدN( على =< نتفهم بطريقة منطقية 3كتابية 3جهة �لنظر 
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Cلكتابية مهما تعرضت 8جو5. 4نه شي1 ال نستطيع !� نفعله بأنفسنا. #ب !� نقبله. 
#عله   �! يستطيع  Cهللا   �! Cآلية،   Hهذ  K هنا   Lللمجهو  MملبC Pمن  من  ُيفهم  Sلكن 

.TدV

Sحe نعرd كيف يعمل `لك، 4قر! [Sمية ١٢: ٢، Sهو نفس Cحلق Sلكن من 
 Cبأال يشاكلو H1Cآلية يوصي قّرC Hهذ KS ،jلتركيز !يضC تلفة. فالذهن هو نقطةn يةSCP
CلعاS ،qلكن !� يتغّيرCS بتجديد `هنهم. CSلفعل هنا !يضP K jمن CملبM للمجهوo .Lن 

نقو5 به !S نشترt فيه، Sلكن Cهللا هو Cلذs يعمله بالتعا�S معنا. 4نه عمله.

يعتقد   .uvموجو معركة   tهنا  xملقدC  yلكتاC zسب  بأ`هاننا.  Cهللا  يهتم   C`ملا
بظرSفهم، Sبسلوكهم، Sبعملهم  متعلقة   u]ملنظوC بأ� Cحلرy غ|  Cملسيحيني  كث| من 
Sبعالقاִדم. هذC حقيقي فإ� كل هذC Hألشيا1 مهمة، Sلكن الشي1 فيها له !Sلوية. لقد 
تكلمنا K بدCية هذC Cلكتاy عن !� معظم Cملعركة موجوK v حياتنا Cلفكرية - SهذC هو 
 .uمباشرS فه بطريقة خفيةCهد! Cليتممو xميكن فيه للشيطا� !� يتالعب بالنا sلذC ملكا�C
تسقط سلوكياتنا   dفمن � سو Sمعرفتنا،  SعوCطفنا  !فكا[نا  يفسد   �! Cستطا�   C`4S
 ،jلشر علنC يستطع !� يوجهنا �4 فعل q  C`4S ،Tل� يريدها !� حتدC عالقتنا بالطريقةS
فإنه يقّد5 فكرu بسيطة Sملتوية ميكنها !� جتعلنا على CحلياS vغ| مؤثرين، كما كانت 
 K صفر� sSيسا sلبشرC لفصل. �4 تفك|ناC Cية هذCبد K حتدثنا عنه sلذC لرجلC حالة
هذC Hحلرq C`4S ،y نكن موCظبني على !� منأل !`هاننا zق Cهللا Sنعمل مبا يعمله لنا فإننا 

سنخسر. �4 خو`C uخلال  حتمي !عظم Cألعضا1 تأث|� C KحلرC yلرSحية.

من !جل هذC فإ� Cهللا مهتم بأ`هاننا، Sمن !جل هذC !يضj يهتم Cلشيطا� بأ`هاننا. 
فهي متثل ִדديد� له، Sتؤكد ¦ية بعد ¦ية !¥ية ¤اية هذC Hملنطقة. Sهناt مثاCS Lضح 
K كو[نثوC xلثانية ١٠: ٣- ٥ حيث يصف !سلحة ©ا[بتنا على !¨ا [Sحية Sليست 
جسدية، � يطّبقها مباشرu قائًال: "بل قاu]v باهللا على هد5 حصو� هاvمني ظنونا Sكل 
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علو يرتفع ضد معرفة %هللا، 8%7د6 هو مستأسرين كل فكر () طاعة %ملسيح" عندما 
 Aتالميذ Dيكو DE طلب ،Gطويلة لآل J8كانت صال ،JNصالته %ألخ Rيسو Gصّلى %لر
 U 8ضح V ْسُهْم ِفي َحقَِّك." لقد صّلى lهزين j8ميني - EساسU f معرفة %حلق "َقدِّ
" (يوحنا ١٧: ١٧) 8تعطينا 8oمية٨:  %لسطر %لتاw متامf ما يتكّلم عنه "كَالُمَك ُهَو َحقٌّ
 x8لكن %هتما yجلسد مو% xهتما% Dحليو} للذهن، أل% o88%ضحة عن %لد Jo٦- ٧ صو
%لر�8 هو حياJ 8سالx ألD %هتماx %جلسد هو عدJ8% هللا" 8كما Eoينا من قبل o" DEئيس 
�ها�م" E يعمي" Dملؤمنني عن قبو� %حلق" كيف؟ بأ% Nيبعد غ DE على oهذ% %لعا�" قا�

(كوoنثو� %لثانية ٤: ٤)

,صية %لعهد %جلديد: جّد� �هنك

%لبشر}، 8ميكنك DE تر� �لك تقريبU f كل  يركز %لعهد %جلديد على %لذهن 
 o8� () ،8%ملعلمني %لكذبة R%صفحاته، من %لتكلم عما هو حق () %لتحذير ضد %خلد
%لذهن U تغيNنا %لر8حي... %". لذ% فإD لبس خو�J %خلال  ليس ملجر� �اية (ضافية، 
8ال ميكن عمل �لك بصالJ قصU JN %لصبا�، 8ال ميكن Eيضf %لقياx ֲדا بطريقة عرضية. 
 y8%ملو Jهنا( فر) بني %حليا fيضE8 ،fهنا( فر) بني %حلق %ألبد} 8%خلطية %ل+ تنتج موت
 DE8 هاننا�E U تفظ بكلمة %هللا- Dُمرنا بأE لقد .J�نفسه. 8من Eجل هذ% فإننا -تا. خو

تكوE Dكا�يب %لشيطاD خاoجها.

 ،yملخا68 8%لصر%عا% R%نوE بكل yoقد مر Dمبا تكوo .هي طريقة عملها Aهذ
Eُ8طلقت عليك سهاx %لعد8 %مللتهبة. (D تر� %إلمياD سو6 يطفئها، 8لكن %إلمياD يعمل 
فقط حو� %حلق %لذ} تعّلمته . 8ال يكوD لديك (مياD مببا�}4 ال تعرفها (8E تتذّكرها). 
�هنك U حاجة ألD ميتلي4 مبعرفة Eساسية 8هامة مثل حقيقة Eنك قد تE8 yoّ6بديتك   D)
مضمونة، 8E معرفة Eنك %بن هللا 8لديك سلطاD %مللكوy على %لعد8 8%ملقاx8. 8مهما 
%جتزE U yشيا4 صعبة، لديك oجا4 لن ينقطع EبدD) .7 8عو� %هللا EكيدJ، كلها "نعم" 
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< &ملسيح يسو; - أل9 &هللا يتممها 6&ئم4... �&ملؤمن &لذ- يعر* هذ' &ألشيا! �يتمسك 
ֲדا ال Nيا فيها فقط، �ال يقف بثباF < &ألGماF، �لكنه سينمو فيها، �&ملؤمن &لذ- ال 

يعر* هذ' &ألشيا! سيشنقه &لعد� لد[جة Zنه يصبح بال تأثS متاماًَ.

ميكننا 9Z نعر* �نفكر بنا! على هذ& &حلق < &ألياd &لعا6ية �عندما متضي حياتنا 
بسهولة �يسر. �لكن هل ميكننا 9Z نعتمد على هذ& &حلق عندما نتعرm ألGمة �Z هجوd؟ 
هذ& ما sتاu vليه Zكثر. �لكي sصل عليه عندما sتاجه بشدq ،rب 9Z ندعه يدخل 
zu كل ناحية من نو&حي حياتنا. 9u معرفة خالصنا - < &ملاضي �&حلاضر �&ملستقبل مع 
&لتركيز على &حلاضر - qب 9Z تغمر صلو&تنا، �عبا6تنا، �موسيقانا، �6[&ستنا &لكتابية 
�حفظ &آلياF �تعليمنا �شركتنا. ��u& &متألنا مبعرفة حقيقة &هللا �حقه، لن يكو9 هنا{ 

مكا9 للزيف..

لقد &ستخدd بولس تشبيه4 �خر < تسالونيكي &أل�z ٥: ٨ عندما قا� للمؤمنني 
�&إلميا9  &خلال�  عن  &ألبدية  &حلقائق  هذ'   9u  .rخلو�& &خلال�"  "[جا!  يلبسو&     9Z
�&لرجا! تنسا� من �هن &متأل بكلمة &هللا، �منا < &إلميا9 �&التكا� على &لر�، �تغيَّر 

بالر�� &لقد�. < &لصر&; &لكو� تكو9 &خلطو&F &ألمامية بني �Zنيك. 

معركة �لذهن

كا��Z 9 عاd قضيته < هيئة "جولة خال� &لكتا� &ملقد�" صعب4 لد[جة Zن� � 
Zصا6* مثله < حيا�، �Zيضا كا9 من Zصعب &أل�قاF بالنسبة لز�ج�. �< &لوقت 
&لذ- &نتقلنا فيه من سانتا كر�Z zu Gتالنتا، ماF �&لدها، �تركنا بيتنا �كنيسة كنا sبها، 
�كل ما هو غS مؤكد لنوعية جديدr من &خلدمة < مكا9 جديد. � Z[ها ֲדذ& &لقد[ من 
 ،r]ملجا�& r6إلحبا! من قبل. �عندما تستيقظ < منتصف &لليل �تسمع بكا! < &لوسا&
فالبد 9Z تعر* 9Z هنا{ �Zقات4 صعبة. uننا كرجا� sب 9Z نصلح &ألشيا!، �لكن هذ& 

&ألمر � Zستطع Z 9Zصلحه.
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كا% هذ� ! �لبيت. : 9هبت 56 �لعمل، كنت قد تعّلمت بأ% $ثق ! �هللا ملئا� 
�أللوP من �لدJال��N كر�عي للكنيسة، Jلكن هذ� لن يكو% كافيD. كقائد خلدمة عاملية 
كا% علّي $% $ثق فيه من $جل ماليني �لدJالJ ،��Nهذ� $مر يصعب عمله عندما يكو% 
�القتصا` ! �_د�N كما هو �حلا[ ! 9لك �لوقت، JخصوصD ! مرحلة تسليمها من 

قائدها  Jمؤسسها  56 شخص جديد متامD على هذb� cيئة.

كنت $صرn هللا كل يوJ ،l! بعض �ألياl كنت $بكي. كنت $عرP �ملو�سم 
 oكن متأكد$ pJ .qلكتا� lسب �ملفهوs لقحط� lمثل $يا Jلكن هذ� كا% يبدJ ،جلافة�
 xن$  J$ �لعمل،   zجنا من   oمتأكد $كن   pJ  .lبسال �لفتر|   cهذ ستع{  �Jج~   %$ من 
شخصيD سأجنح. Jسكبت شكو�� $ماl �هللا، لقد JعدتJ xقلت �  6% هذ� ما $Nيد� $% 
تفعله، 6ما $نp x $�ع صوتك، 6ما $نx $غ� شخص ! �لعاp، لقد $حببت كنيسة سانتا 
كر�J، فلما�9 فعلت 9لك؟ NJغم $نx قر�N باال $9هب بتفك�� ! هذ� �الجتاc، 6ال $% 
سهاl �لشك �Jليأ� ظلت تال�مx. كنت $مت� $% $`خل ! قلب �Jج~ J$صلح كل 
�خلسا�J |NجلرzJ �ل~ $صابتها. Jمتنيت $% $عرP �شخاصD من �J9 �لباليني ليقومو� 
 Dستطع $% $صلح شيئ$ p .|مساعد %Jكنت ! �لو�قع بد xلكنJ .عاتناJبتمويل مشر

Jعرفت $�ا ستكو% Nحلة شاقة.

لو  �لذ� �د�  ما  يا تشيب،  �ألياNJ l`� على 9هx فكر|، حسنا  J! $حد 
$% �Jجتك p تقم به؟ J$%"جولة خال[ �لكتا� �ملقد�" فشلت؟ J$% خدمة �لر�`يو 
p تستمر؟ ما �لذ� سيحد� �96 ّحتو[ كل ما عملته N 56ما`؟ هل تتذّكر $نه �96 مت 
غدo ستكو% مع $بيك 56 �ألبد، 56 �ألبد، 56 �ألبد؟ 6% حقيقة �خلال� بد$� تتعمق 
بد�خلي عندما طبقتها على هذ� �ملوقف، N`$Jكت $% $سو$ شي� ميكن $% �د� �، 

سوP ينتهي ! �ملجد.
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كنت +عر= > +عما9 قل6، +4 $23فعي لالنتقا. -, +تالنتا لقيا$# هيئة "جولة 
خال. 2لكتاN 2ملقدL" كانت نقية. 3حI 3-4 كا4 2ألمر قد +ختلط علّي، فأنا فعلت 
 Pفإن ،R3جهي، 3+صبحت > $ما < W3-\2 2نفجر كل شي .Pما +ظن +4 2هللا يريد[ م
سأكو4 مع 2هللا يومc ما، 3سو= يعلم +4 هناf على 2ألقل -بنc 23حدb > كاليفوRنيا قا. 
+Rيد +r2 4من لدRجة -qا\ خطو# 2ميا4 بأ4 +خاطر، 3+نا +علم +نك تقدR 2حلب 23إلميا4. 
-4 2هللا يستطيع +4 يستخدw منظمة +خرs ليصل -, 2لعاt، 3ينمي خدمة +خرs، 3يعمل 
شيئc مع �3ج�، 3لكن Rجائي 2ألبد{ ال ميكن +4 يكو4 > مثل هذ[ 2ألشياW. كا4 

�ب +4 +فهم بأ4 +سو+ شيW قد �د� � هو 2ملو�.

فّكر > هذ2 2ألمر. -نه يبد3 سيئc، لكن -4 كنت 2بن هللا فلديك RجاW +بد{ 3غ� 
 .Wمتغ�، ال تستطيع 2لظر3= 3ال 2ألشخا� 3ال 2ملآسي +4 تأخذ[ منك. لن يتغ� شي
-4 +سو+ ما ميكن +4 �د� من 3جهة 2لنظر 2لبشرية هو 2ملو�، 3لكن > 2للحظة 2ل� 
متو� فيها ستكو4 مع 2ملسيح. فما 2لسيW > هذ2؟ ستكو4 مع 2ملسيح > مكا4 كامل 
3-, 2ألبد 3ستحقق فيه كل +مانيك R3غباتك؟ -4 2لرجاW 2ألبد{ �عل كل شيW �خر 

نسبيc بالنسبة لألبدية. هذ[ هي خو\# 2خلال�.

لقد تدخل 2هللا بطريقة معجزية > كل هذ[ 2ألموR 2ل� كانت تشغل با�. 3كما 
�د� > معظم 2ألشياW 2ل� تقلقلنا، فإ4 معظم �اt <3 تتحقق. كانت �3ج� �الة 
جيد# (2نتقل -ثنا4 من +3ال$نا مع عائلتهما 3سكنا بالقرN منا)، 3حتسنت -ير2$�2 هيئة 
"جولة خال. 2لكتاN 2ملقدL"، 23خت£نا منوb غ� عا${ +بعد من كل +حالمنا. t3 +بِك 
كل يوt3 ،w +مت بعد، لكن حt 2\- I تتحقق كل خططي 3+حالمي 2حلالية - 3-\2 
فشلت 3سقطت على 3جهي، فلن تكو4 تلك هي 2لنهاية. -4 2خلال� يضمن \لك، 
فاخلو\[ حتميP من كل �ا3> 3من كل فشل +3 خساR#، حI لو جا�W 2لتهديد�2 من 

�ططا� مدمر# لعد3 قو{.
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�ل�  تبع �هللا بقو) 'غم كل �ملخاطر  يبد; بولس متهو'6 5 حياته. لقد  ;هكذ� 
Vخل فيها. ;عندما قاR" كاQ لنا P 5نفسنا حكم �ملوL"(كو'نثوI �لثانية ١: ٩) فإنه 
 Lما Wشخص Z[تؤ QP من �لصعب; ،aلبس خو]) �خلالP ناP Rيقو Q5 �حلقيقة كا
 �;Vيهد  QP �لعد; ;�لظر;h ;�ألشخاa �آلخرين ميكنهم   Qj Pليس كذلك؟.  بالفعل، 
بقد'�المكاQ، لكن P �[jمكننا QP نقوP :Rنا ميت بالفعل هيا Pطلق �لنا' علّي، سأ]هب 
 (uكث Qمياj Lا] خطو�w� ين على'Vقا Qسنكو; .QماP 5 Qفإننا سنكو yمع يسو Qألكو

عندما }ثنا �هللا على عمل ]لك.

 ،I5 �لنا ;P ،Rجا|نا ليس 5 �ملا' Qj .متنحنا 'جا| ال ينتهي aخو]) �خلال Qj
P; 5 �لظر;P ،h; 5 'غباتنا �ل� تعتر� طريقنا. 'جا�نا 5 شخص �ملسيح. كاQ لد� 
َماِ|؟ َ;َمَعَك َال Pُِ'يُد َشْيئW ِفي �َألْ'ِ�"  كاتب �ملز�مV� u'�� صحيح ;هو يقوR "َمْن ِلي ِفي �لسَّ
 u5 سال�. عندما تط; Wفهو سيجعلك معافي ،a(مزمو' ٧٣: ٢٥) هذ� هو مع� �خلال

�لسها� j'فع �لترI، ;مهما كنت تفعل �جعل خو]) �خلالa ثابتة ;ُممّكنة.

التطبيق الشخصي: وماذا عنك أنت؟ 

Qj �ملسيحيني �لذين � ميأل;� P]ها�م بالكتا� �ملقدI يشبهوQ �ملحا'بني �لذين 
'Pسك   Qتكو عندما  !يف   Qمكا �ملعركة   �'P  Qj خو]).   Q;بد للمعركة   Qيذهبو
 Iهم جز| }رP هي IPلر� Qj .ية معركةP 5 ا'� قدمي �شتر�# ZP Rسأj .مكشوفة

�جلندP; Zكثر منطقة معرضة لإلصابة.

Pعطيت   �[j �مللتهبة  �لعد;  سها�  jطفا|   5 Pكثر  فعاًال   Qسيكو  Qالميا�  Iتر  Qj
 aتغمر نفسك، 5 �خلال QP ك به. ;�لطريقة �ل� تفعل ֲדا ]لك هو لإلمياQ مكانW للتمسُّ
�لذP Zعطا/ �هللا ;ما.�R يعطيه -انW، ليس فقط من Pجل ';حك ;نفسك بل PيضW من 



١٤٠

ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

#جل جسد,، 1عملك 1عالقاتك 1خدمتك 1مو+/�, +ملالية - من #جل كل شي�. �� 
هذR +حلقائق تغمر Mهنك، 1+جعلها  تتسرJ بعمق EF �+خلك، 1هكذ+ عندما جتد نفسك 

[ قلب +ملعركة، ستعرZ #ين توقف بالضبط #مو+T +لشك.

يف حياتك 

 * ملاM+ +هتم +هللا كث�� بذهنك؟ 1ملاM+ يهتم +بليس به؟.

* فّكر فيما تعت+R #ك+ فشل #1 خطأ [ حياتك. كيف حتميك خوM$ +خلال" 
من +لشعو/ بالذنب #1 +لند- #1 +خلوZ من +ملستقبل؟.

* هل ميكنك حتديد +ألساليب +ل1 حتد 1تقلل من Fميانك 1ثقتك [ قد/$ +هللا على 
+خلال"؟ ما هي +آليا4 +ل1 ميكنك #3 تستعملها ملو+جهة Mلك؟.

+هللا. كيف  يثمر31 كث�� [ ملكو4  #6م   Zفكر [ شخصني #1 ثالثة تعر *
تصف Fميا6م؟ هل حتملو+ @اطر [ س�هم مع +هللا؟ هل تر+هم غالبا >بطني #- ُمشجعني؟ 

ما +لذD ميكن #3 تقوله لك مميز+ִדم بشأ3 خوM$ +خلال"؟.

* ما هي +لتغي�+4 +لG 1تاM Tهنك #3 يقو- ֲדا لكي Eطو بثقة [ معرفة +لنجا$ 
1+خلال" [ +حلاضر؟.

* ما هي +خلطة +ل1 حتتاT #3 تضعها موضو� +لتنفيذ حK متأل Mهنك باحلق؟.

* ما +لذD ستبد1 عليه حياتك لو #نك +عت+4 نفسك ميتM 1#نك تعيش فقط من 
#جل +هللا N1دR؟.
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مصادر عن لبس خوذة اخلالص.

        Bible Daily Walk  مس&% كتابية كل يو�

قر<A %C <لكتا? <ملقد= ملد% عا� مع تعليقا3 8تطبيقا3 مساعد%ح/ ميكنك *( 
تفهم <لكتا? مبفر��. متوفر باملكتبا3 <ملسيحية بعنو<( "# مس�� �حليا�"

 Overcoming the Fear of your Past  "لتغلب على �� �ملاضي�"
عر) ألفسس ١- ٣ لند#= شخصيتنا A <ملسيح 8نعر� كيف نفكر عن <هللا 8عن 

نفسك 8عن <آلخرين.

عر)   The Miracle of  Life Change �حليا�"   تغي�  "معجز� 
ألفسس ٤ لتتعّلم كيف حتيا بطريقة عمليه بشخصيتك <جلديد% A <ملسيح A كل *يا� 

<حليا%.(متوفر ككتا? �#<سي للمتعّلم)

 The one year walk with God - devotional

Wisdom from the Bible to renew you mind

"مس�� عا! مع تأمال� ��ية"

"�حلكمة من �لكتا" �ملقد  لتجديد �هنك"

قر<C<3 يومية لتجديد فكر�.  
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 ^/6_E' b<9/E% 

 �%=d ¤a ¤&MiG_% .=]h R%<9 ¤h]/i

 �f__% ma_] ¤h<- &i6i ¤' QiM/Ei fc(- ¤a~i ¤&Ec�% `P3i ¤'

>Whech- Hi>/i<

هنا@ منطقة ; سانتا كر78 تدعى طريق /لباسيفيك، *نه مكا& عا# للس� فيه، 
ما تكو&   Cئم/F8 ملنطقة/  ; Hعديد Iتوجد حانا تر/ها 8تعملها.   Hكث� PشياR 8هنا@ 

مكتظة بالرF/8 بالليل.

 Pميتلي Rبد Xهذ/ /لشا[\، ; /لوقت /لذ ;  Pمسا I/_ س�R كنت `R تذّكر/
 C8جسمهما ضخم، 8كانا يرتديا& قمصان ،fلقامة جد/ g/شابني طو I8شاهد ،iبالنا
/لشابني متضايقني من شيP ما، 8لكنهما  /لبا[/I، 8كا&  ضيقة، 8يقفا& mانب Rحد 
r يكونا من /لنوعية /لq ميكن R& تتعامل معها. كانا شرسني، مفتوp /لعضالI نتيجة 
 Xلذ/ i]من /حلا tكR عليهما، كانا H8كانا سكر/نني، 8ال ميكن /لسيطر ،Iللمنشطا
كا& xاg8 /لتعامل معهما 8/لذX يبدR 8نه قد /تصل بالشرطة. R &R F]Rُ rقترv منهما 
كث�f ألسباv 8/ضحة، 8لكن كا& لدXّ فضوg جعل{ Rبقى R8[| ما سيحدz. (ما_/ 

.zدx /_؟ فأنا بشر) لذلك 8قفت على مسافة أل[| ماgقوR &R }ميكن

8/نفتح   .HFملعهو/ بأنو/[ها  /لناصية  /لشرطة على   H]قيقتني 8صلت سياF  g8خال
 .i]باألسى على /حلا I8خرجت منها ضابطة ال يزيد طو�ا عن ١٤٠سم، شعر vلبا/
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3مبا كا� يتوقع �� ?ضر ضابط ممن يلعبو� 3فع 1ألثقا, !ليس )مر�# صغ$#، !فكر� �� 
هذ1 1ألمر سينتهي بسوI، هكذ1 1عتقد�.

لكن[ كنت \طئY متامY. سا�3 هذX 1لضابطة 1لصغ$# T 1حلجم، !لكنها كانت 
!1ثقة من نفسها، !1جتهت fو هذين 1لشابني !قالت dما "هل لدينا مشكلة هنا يا سا`#"؟ 
 i( �3فأخذ1 يتكلما� بكلما� خا3جة، !لكن 1لضابطة قاطعتهما قائلة "معذ3#" !�شا
1لشا3# 1لt حتملها، !قالت لدr سلطة T سانتا كر!q �� �نفذ 1لقانو�. �3يدكما �� تقفا 
 3� u! .vضعت يدها على 1ملسد! y 1``1آل� خلف 1لسيا3#. هل تفهما�؟ لكنهما تر
شابني سكر1نني يفوقا� من سكر{ا مبثل هذX 1لسرعة، y !قفا !�بعد1 �3جلهما، !!ضعا 

�يديهما خلف ظهر{ا، !�صبح 1ملوقف حتت 1لسيطر#.

 Xموقف �خر قد تصبح هذ T 1ملر�# 1لصغ$#؟ Xذd ملا�1 خضع هذ�1 1لشخصا�
1لشرطة  ضابطة   �( !1لقو#.  باحلجم  يرتبط  ال  1ملوقف  هذ1  !لكن  مأسا!ية،  1ملو1جهة 
لديها سلطة، !هذ�1 1لشابا� u يكن لديهما هذX 1لسلطة. كا� لديها تعضيد !`عم من 
1حلكومة !مسدv عيا3 ٤٥ ملساعدִדا. !ساعدها !ضعها على �� تقو, �ب �� تنفذ1 
 T سال� �ستطيع �� �ستخدمه rّهذ1 1ألمر، فلد T ما �قوله، !)�1 كانت هنا� مشكلة

1حلا,."

"خذوا سيف الروح" 

 .Yمله `1ئم? rهو 1لسيف 1لذ! Y1لر!ما�" �`1# تنفيذ" �يض rكانت لد� 1جلند
يزيد طوله عن قدمني، !كا�  1لثقيل، !لكنه كا� خفيفY !ال  1لطويل  1لسيف  u يكن 
يستخد  T 1ملعركة 1لt تد!3 3حاها !جهY لوجه. !�ب �� يكو� 1لوصو, )ليه سهًال 
!صاحلY لالستعما,، !�� يكو� 1جلندr با3عT Y 1ستعماله. كا� 1لسيف هو 1لسال� 



ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

١٤٥

)الستر)تيجي )لوحيد عندما يكو� )لعد2 قريب.، لذلك كا� )ملحا%بو� يقضو� ساعا� 
2ساعا� 2)لسيف I Jيديهم ينمو� مها%ִדم بالتد%يب على )ستعماله 2يعتا�2B عليه ح? 
يصبح جزWX من Iعضائهم )خلاصة. �R حياִדم تتوقف على )ستمر)% )ملحافظة على صقل 

مها%ִדم 2)الستعد)B للمعركة I J^ 2قت.

2يعرf بولس )لسيف )ملسيحي I Jفسس ٦: ١٧ Iنه كلمة )هللا. J2 معظم )لعهد 
 gهذ J .هذ) )ملوضع J 2لكن ليس ،kة للوجوlفإ� )لكلمة هي تر nليونا( )جلديد 
 pملعطا( (2 كلما�I) ملنطوقة( pBلكلمة )ملحّد( .Rhema ة لكلمة %مياlحلالة هي تر(
لنا بو)سطة %�2 )هللا لنحا%� J )ملعركة يدW بيد ضد Iكا�يب 2خد){ )لعد2. 2يطبق )هللا 
كلمته (Rhema) بأ� �علها ( لوجوk) حقة 2فعالة J مو)قف معينة. لقد Iُعطيت 
 Logos  kللوجو( بني  2)لفر�  )ملسيح.  لطاعة  فكر  كل  نستأسر   �I ميكننا  لنا ح? 
 p%2)حد عبا .pيد ماهر J هو )لفر� بني كومة من )ألسلحة 2سيف  Rhema�(2
 Rhema توقيت مناسب، 2)لرميا J 2يستخد� B2)آلخر �ّد ،pسلحة بد�2 فائدI عن

هي سيف )لر�2

2حقيقة �I كلمة )هللا هي سيف )لر�2 تعّلمنا حقيقتني. )ألI �2نه �ب �I نظل 
)لقدk هو "مركز  )لر�2  J عالقة حية مع %�2 )هللا ح? يكو� هذ) )لسال� فعاًال. 
)لقيا�R ."pB) كا� هنا� جند^ يستخد� سالحه مبعز� عن باقي �مالئه، فإنه لن يكو� 
 �I 2على )لعكس من �لك فإنه سيكو� 2كأنه يطلب )�زمية )لفو%ية. 2مبا .Wفعاًال جد
سال� )هللا مفيد J حياتك )لشخصية لذلك توجد صو%I pك . لقد كتب بولس للكنيسة 
2ليس ألفر)�R .B خطة )هللا R2ستر)تيجيته £ا جزX من مهمة كب¢I �R .pمو%� )لشخصية 
هامة بالنسبة هللا، 2تدخل ضمن )إل%سالية )لك ¥، 2لكنه يتوقع �I يكو� )لسيف Iكثر 
من موضو{ شخصي، Rنه p(BI للملكو�، 2بالقد% )لذ^ متتليX به حياتك بر�2 )هللا، 
2تتو)فق مع ملكو� )هللا، بالقد% )لذ^ سيكو� به سيفك فعاًال. 2)حلقيقة )لثانية 2)ل© 
تنبثق من )أل�2 هي �I هذ) ليس سالح. ميكننا �I نستعمله �I2 ال نستعمله... ªن لسنا 
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(لوحيدين (لذين يقاتلو> به، ,لكن هنا6 يد قوية متسك به. ,+*( بد'نا نعتمد على سلطاننا 
 B)ستخد) Dلكلمة، فإننا سنسي) D)H, Iلكلمة ,ليس (لسلطا> (ملوجو) B)ستخد) M Nخلا)
هذ[ (لقو\ مثل (لشرطي (لذV يسيD (ستخد(B سلطته بغرS حتقيق نتيجة فوHية ,ليس 
(لنتيجة (لنهائية (+قر' لوقا ١٠: ١٧ - ٢٠) لترa حتذير (لر` يسو_ من هذ( (مليل، كل 
(لسلطا> (لذV لنا قد ُ'عطي لنا بالنعمة. oن لسنا 'سياI (لشياطني، ,لكننا سفر(D مؤهلني 
 M q,سيف (لر Bنستخد <) sكيف ميكننا عملي aللر` سّيد (لكل. ,ֲדذ[ (لنظر\ نر

معاHكنا مع (لعد,.

املثال الكامل 

+*( كنت توI '> تعر� حقs كيف تعمل (لرميا Rhema،  (نظر +� يسو_. لقد 
كا> مثاًال ,(ضحs لكي نتمثل به ֲדذ[ (لطريقة (ملباشر\. يوضح م� ٤ كيف '> (ملسيح 
ُجّر` M .اية (ألHبعني يومs من (لصوM B (ل+ية. جاD[ (لشيطا> ,قا* له "«ِ+ْ> ُكْنَت (ْبَن 
ِباْلُخْبِز  : لَْيَس  ٌ̀ (ْلِحَجاHَُ\ ُخْبز1»",كا> IH يسو_ 2د1I: "«َمْكُتو َتِص4َ َهِذِ[   <ْ'َ َفُقْل  (هللاَِّ 
َ,ْحَدُ[ َيْحَيا (ِإلْنَساُ> َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة َتْخُرُ: ِمْن َفِم (هللاَِّ»." ('عد(I ٣- ٤). 7 تقّدB (ملجر` 
لكي ?ربه من كل ناحيه: شهو\ (جلسد، شهو\ (لعيو> ,تعظم (ملعيشة " لقد كا> يقتبس 
من كلمة (هللا logos،  ,لكنه كا> BاH` بكلمة (هللا Rhema  فاللوجوA يتناسب 

مع حالته (خلاصة. ,عندما (نتهى فاHقه (لشيطا>.

بأ> تقف  (هللا (لكامل،   qتلبس سال بأ>  هذ( ما تعنيه مقا,مة (لشيطا>، تقا,مه 
بثباF، بأ> تأخذ سيف (لر,q، ,'> تستخدB هذ( (لسالq ب+(عة ضد كل خد(_  ,'> 

تقا,B (ألكا*يب باحلق، ,(حلق سينتصر M كل مر\.

 Aلكتا` (ملقد) M سة ,(لتأمل)Hهذ[ (لد \Hهل (ستطعت '> تكّو> فكر\ عن خطو
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&جتديد ;لذهن؟ هذ7 ليست مسألة ميكن معاجلتها باختصا)، &تأمل يومي � فصل من 
بالذنب  للشعو)  حاجة  &ال   Eملطلو; عملت  لقد  نعم  فيه.  تفكر   P  Qملقد;  Eلكتا;
;آلV، هذ; هو جوهر ;حليا_. يقو^ مزمو) ١١٩: ١٠٥ VW كلمة ;هللا هي سر;R لرجلي 
&نو) لسبيلي. &قا^ موسى لبW iسر;ئيل g Vdفظو; � قلوֲדم كل كلمة d&صاهم ֲדا. 
اEُّ َطِريَقُه؟ ِبِحْفِظِه Wِيَّا7ُ َحَسَب  ي ;لشَّ فهذ_ ;لكلمة هي حياتك (عدz ٣: ٤٧). "ِبَم ُيَزكِّ
َكَالِمَك... َخبَّْأُ� َكَالَمَك ِفي َقْلِبي ِلَكْيَال dُْخِطَئ Wِلَْيَك" (مزمو) ١١٩: ٩، ١١) &هكذ; 
نر� dكثر فأكثر صو)_ كتابية &;ضحة عن Vd كلمة ;هللا هي مسألة حيا_ d& مو�، &هي 

مثل سيف � يد ;جلند� �ب Vd تصبح طبيعته ;لثانية.

 Vتكو Vd غ� ;ملنظو)_، فيجب Eلديك سال� ;هللا ;لكامل � هذ7 ;حلر Vكا ;�W
مطلب�  ليس  &هذ;  حوله.  لإللتفا�  سبيل  هنا�  ليس   .Qملقد;  Eلكتا;  _dمرW  / )جل 
 Eلكتا; dتقر Vd نه فقط ضر&)_ للحيا_.. �بW .كثر من كونه غذ;� )&حي�d ناموسي�
بطريقة ميكنك ֲדا Vd تعر� ;ألصحاحا� ;ملفتاحية لكل سفر، &ميكنك Vd تتذّكر ;جز;�ً  
كتابية dساسية سبق Vd حفظتها، &;V جتدz �هنك ح� تعر� من dنت، &ما هو مركز� 
� ;ملسيح. &حتتاVd R متد يد� W£ ;لذخ�_ ;خلاصة بك - لقد ;ختا) ;لرE يسو  ;سلحته 
من سفر ;لتثنية مباشر_ - ;ختا) نقطة &;ضحة &قاطعة ليفند كال¦ ;لعد&. &هذ; ;ألمر 

هزمه ففا)قه � ;حلا^.

&عملي� فإ»ا تساعد على تصو) ;لكلمة كما هي � عª;نيني ٤: ١٢ "َألVَّ َكِلَمَة 
ْيِن، َ&َخاِ)َقٌة Wَِلى َمْفَرِ ;لنَّْفِس َ&;لرُّ&ِ� َ&;ْلَمَفاِصِل  ;ِهللا َحيٌَّة َ&َفعَّاَلٌة َ&dَْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْيٍف ِ�� َحدَّ
َ&;ْلِمَخا³ِ، َ&ُمَميَِّزٌ_ dَْفَكاَ) ;ْلَقْلِب َ&ِنيَّاِتِه." VW ;لطريقة ;ل² حتتفظ ֲדا بسال� ;هللا هي Vd تصبح 
z;خل كلمة ;هللا باتضا  &بقلب مفتو�، ح� &dنت تقرdها يستطيع ;هللا Vd يكشف لك 
قلبك &يقويك. ال�ب Vd تكوV � &ضع  تر� فيه ;لسيف ¶رz سال� فقط، لكن �ب 
Vd يكوV هذ; ;لسال� جز�¸ منك &لذلك فعندما حتا)E فانك تعر· قو_ كلمة ;هللا ;ل² 

عملت فيك بالفعل.
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كيف تعمل يف حياتنا

لنرجع <= حجر5 نومي ملد5 4قيقة. هل تتذّكر �لقصة �ل) 'كرִדا لك � بد�ية 
 Bحسست بأنFG HIثم على صدP بشر ثقيل Sلفصل �لتاسع؟ � منتصف �لليل شعر�
Gقد  ثانية:  FGحتر]  Fتنفس   ^F �Gستطعت  �هللا،   bستجا�  ^F  => �لوقت  لبعض   eمشلو
 fح gكنت خائفG ،Bيتصبب م kلعر�G صلنا عند �لنقطة �ل) جلست فيها على �لسريرG
�ملوS. فما'� فعلت؟ vعت قو�I4FG Hكت Fنه كا^ عمًال شيطانيp) g يكن من �لصعب 
تصوI 'لك، Gقلz يدk بشد5 � صد�G ،HIلشعر يلتف حوI eقب)) I4F xكت Gضعي 
 Sبصو SFقر x (٤:٤ =Gيوحنا �أل) "ِفي �ْلَعاَلِم Hْعَظُم ِمَن �لَِّذFَ ِفيُكْم Hلَِّذ� َّ̂ � �ملسيح "َأل
َّ̂ ُكلَّ َمْن Gُِلَد ِمَن �ِهللا َيْغِلُب �ْلَعاَلَم. Gََهِذِ� ِهَي �ْلَغَلَبُة �لَِّتي  عاe يوحنا �ألG= ٥: ٤- ٥ "َأل
 x "َيُسوَ� ُهَو �ْبُن �ِهللا؟ َّ̂ Fَ ُيْؤِمُن Hَيْغِلُب �ْلَعاَلَم، ِ<الَّ �لَِّذ Hَتْغِلُب �ْلَعاَلَم: ِ<ميَاُنَنا. َمْن ُهَو �لَِّذ
قرSF بصوS عا�I eيا ١٢: ١١ "Gَُهْم َغَلُبوُ� ِبَدِ� �ْلَحَمِل Gَِبَكِلَمِة َشَها4َِتِهْم، Gََلْم ُيِحبُّو� 
َحَياَتُهْم َحتَّى �ْلَمْوFG ".Sِخ�� قمت بعمل شي� p يكن  لدHّ خ�5 � عمله فقلت: "يا 
شيطا^ Gيا Fيتها �أل�GI¡ �لشريرF ،5نا  � ضدكم �آل^ � �سم �لرb يسو� لكي تتركو� 
�لشابا^  Fطا�  مثلما  �لشرير5   ¡�GIأل�  BطاعتF لقد   .Bفترك  "HحدG Gتدعو£  �لبيت 
Fتيت   BلكG ،(شجاع GF بقو�   S  p Bطاعو� ألنF لقد  �لشرطة.  �لسك��^ ضابطة 
بالسلطة �لر¦ية �ملعطا5 ¥ من �هللا، Gهي Fكثر بكث� من �ملسد¤ عياI ٤٥ HF �لكلمة 
�ملقولة �Gلقوية، <¨ا كلمة �هللا �حلّية. GحF fكو^ صا4قP ،gب F ^Fقوe لك <نه عندما 
حدثت مثل هذ� �ألشيا� � مناسباF Sخر» قليلة، فإنB كنت Fحتا© <= F ^Fصّلي IFبع 

 .eكانت تنتهي � �حلاG ،5حصل على �لنجاF ^F قبل Sس مر�¬ GF

®د   ^F ميكن  هذ�  Gيقولو^  هذ�  مثل  قصة  سيسمعو^   ^Gكث� Fنا¤  هنا] 
 ،SسالياI> eحقوG لقد ¦عت عن مر�كز للسحر .°Gمكا^ غريب مثل سانتا كر �
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Aلكنك ال تتوقع من 9جل عا56 $4 يتعامل مع مثل هذ+ *ألشيا&، $ليس كذلك؟�ب 
*4 تذهب LM كلية *لالهوA IتتدH9 تد9يبE معينE، $ليس كذلك؟ Aجو*D هو كال. 
هذ+ هي *ملسيحية *لعا6ية Y *لعاX، كما سبق T 4$كرI، $نQ عندما كنت $شاO9 ֲדذ+ 
*لتجربة كثlm ما كا4 يأiّM j بعض *لناdA eكوM 4ختباI*9 مماثلة.  M`ا طريقة عامة 

.o6ّعندما تشعر بأ`ا مهد Eلشيطانية إلخافة شعب *هللا خصوص* I*تستخدمها *لقو

تغلبت   zل* *لقامة   omلقص* *لبوليس  ضابطة  تذّكر  *لشيطا4،  يها|ك  عندما   
بقوo على هذين *لسكر*نني Y *لشا4M .}9 حجمك Aقوتك ليسا ~ا *ملوضو{، Aلكن 
Aضعك Aسالحك ~ا *�اما�A .4ب $4 تعر� كيف تستخد� سلطانك A$4 تعر� 
سالحك جيدl لكي تستخدمه بفاعلية $كثر ضد *لعدX *TM .A تكن تعر� كلمة *هللا 
 Eملسيح فأنت تشبه ضابط* Y ضعكA من lتكن متأكد X *TMA ،ح� تستشهد ֲדا lجيد

.oمن � ستكو4 *لنتائج مّدمرA ،شا9ته بامل�� Oسال� تر mبغ

التطبيق الشخصي: وماذا عنك أنت؟

$نت *بن ملك *مللوH9A O *أل9باA ،H*لشاo9 هي Aضعك Y *ملسيح، �Aانبك 
 X  A$ $عجبها  سو*&    oلشرير*  I*لقو* على  �Aب  *هللا.  كلمة  هو  *لذ5   �Aلر* سيف 
يعجبها هذ* *ألمر ، $4 تؤمن Aتستجيب �Aضع لسلطا4 كل *بن هللا يستخد� كلمة *هللا 
ضد موضوعاI معينة. Aيقّد� لنا Y لوقا ١٠: ١٩ Aعدl لكل *ملؤمنني: "َها $ََنا ُ$ْعِطيُكْم 
 oلسلطا4 يفو' *لقو*A ".&ٌَال َيُضرُُّكْم َشْيAَ Aِ ُسْلَطانE لَِتُدAُسو* *ْلَحيَّاAَ Iِ*ْلَعَقاAَ Hَ9ُِكلَّ ُقوoَِّ *ْلَعدُّ
 E6*9س A$ EحيA9 l+ممتا A$ Eحاجة أل4 تكو4 قوي Y لسَت .Aلعد* oينتصر ح� على قوA
بكلية *لالهوI، لكن �ب $4 تعلن Aضعك Y *ملسيح على $ساe ما هو حق. �Aب 
$يضE $4 تعر� كلمة *هللا بطريقة جيدo ح� ال يكو4 *ستعمالك �ا .ر6 ִדديد فا9,. 

.Aعندما يها|ك *لعد �*e96 كلمة *هللا Aكن مستعدY l كل Aقت Aتصر� بكل حز
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يف حياتك

• هل تعرضت من قبل حلا3ثة تعتقد -� "لعد* كا� خلفها؟ $#" كا� قد حد� 
#لك فما#" كا� ?3 فعلك؟ *ما#" كا� ?3 فعل "لعد*؟.

• هل تد?O عقليN -� فهمك لكلمة "هللا -هم من كمية "لطعاI "لذG حتصل عليه 
-* -كثر من فترV نومك؟ هل تعكس حياتك "حلق بطريقة عملية؟.

• لو -� هناO شخصN سيقّيم مد^ $جا3تك الستخد"I سالحك، كلمة "هللا. فما#" 
سيسفر عنه "لتقييم؟.

• ما هي "خلطو"i "لh ميكن -� تتخذها حf تزيد مها?تك d "ستخد"I "لسيف؟. 
(من "ملهم -� تكتب "إلجابة هنا d صو?V خطة m نفذها).

• فكر d مثاy "لضابطة "لصغVw "لh سيطرi على "لشابني "لسكر"نني "لضخمني، 
 zتصرفت بنا} عليها هذ hشي} مينعك من "لتصر| بنفس "لثقة *"لسلطة "ل Oهل هنا

"لضابطة؟.
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التحرر من التأثري الشيطاني

8�E_% QMZ `] jW bNO�% jd l�I_%
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^/&i6 jW JZ&c_% >IcP_%

 �f__% 8�E jW \1c ¤' .3i �
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�f__% `�9 ¤a M[W maiNO 7-I/ &c/6_E' ¤�

`&c>h3 bi_h    

كا' 3حد �ملُرَسلني 9د8 كطبيب 4 3فريقيا، /من حني آلخر كا' يسافر بالد��جة 
VL 3قرT مدينة لكي يشترO ما NتاL Mليه. /كانت هذF �لرحلة تستغرB يومني، /لذلك 
 .WXحلو� Zلرحلة بد/' 3' يتعر� Fقضا^ �لليل بالغابة، /كا' يقو8 ֲדذ VL كا' يضطر
/لكنه عندما /صل VL �ملدينة 4 3حد �أليا8، شاهد �جلني يتقاتال'. /3صيب 3حد`ا 

بشدl، فأخذ يعاجله /يشا�كه برسالة �ملسيح، h مضى VL حاf سبيله.

 Oمنه �لرجل �لذ Tملدينة، �قتر� VL سافر فيها هذ� �ملُرَسل nلتالية �ل�  l4 �ملر/
عاجله /قاf له "3نا 3عرq 3نه يوجد معك ماX3/ f/ية، /قد تبعتك مع بعض �ألصدقا^ 
VL �لغابة 4 تلك �لليلة بعد 3' قمت مبعاجلn ألننا نعرq 3نك كنت ستقضي �لليل 4 
 uية. /عندما بد3نا 4 �لتحر/Xأل�/ fعلى �ملا wنقتلك لنستو h 8تنا xلغابة. /�نتظرنا ح�
VL �ملنطقة �لn كنت {يّم فيها، �3ينا ستة /عشرين حا�سz مسلحN zيطو' بك، بينما 

كا' عدXنا ستة فقط، فأ�Xكنا 3ننا لن تستطيع �القتر�T منك، لذلك �نصرفنا.
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@عندما <ع +ملُرَسل منه 5لك، ضحك قائًال "هذ+ مستحيل، #ن� �"كد لك �ن� 
كنت مبفرM@ EN يكن معي �حد." لكن +لرجل �كد له قائًال "كال يا سيدE، فلم �كن 

".RيعS قامو+ بعدِّهم@ ،W+حلر+ Yفكل +لذين كانو+ معي \�@+ هؤال ،Eحد@

@عندما كا` هذ+ +ملُرَسل حاضرc d كنيسته +ملحلية مبيتشجا` بعد هذ_ +حلاNثة 
ببضعة شهو\ @قف ليحكي قصته مع هذ+ +لشاh. @بعد �` +نتهى من حكايته @قف �حد 
+حلاضرين @5كر شيئR �صاh كل +حلاضرين بالذهوq، @قاq بصوp قوE @حاno "لقد 
 c تلك +لليلة c":قائًال Nفنظر +ملُرَسل #ليه بدهشة. @لكنه +ستطر "x@لر+ c كنا معك
�فريقيا، كا` +لوقت هنا صباحR. @5هبت #~ +لكنيسة آلخذ بعض +ألشياY +خلاصة برحلة 
+خلدمة، @عندما �مت بوضع +حلقائب c +لسيا\�، @جدp +لرh يقو�N لكي �صّلي 
 qباالتصا +لفو\  فقمت على  #~ 5لك.  تدفع�  قو� شديد�  �جلك، @كانت هنا�  من 
+لرجل  +لكنيسة ليصّلو+ ألجلك. � +ستد+\  هاتفيR بأشخا� �خرين لكي �ضر@+ #~ 
�و شعب +لكنيسة @قاq:"هل ميكن للرجاq +لذين صلو+ معي c 5لك +لصباx �` يقفو+ 
+آل`؟" @بد� بعض +حلاضرين c +لوقو� @+حدd بعد +آلخر. @كا` عدNهم ستة @عشرين 

!!!Rشخص

هذ_ قصة \+ئعة كتبتها #حد� +ملجالp +ل� حتظى باالحتر+n، @ليس لدEّ شك 
c ��ا قصة حقيقية، @\مبا تتساqY @ما عالقة هذ_ +لقصة باحلرh +لر@حية @+خلال� من 
+ملضايقاp +لشيطانية. #ن� �"من �` كل شيY له عالقة باخلال� @باحلرh غ� +ملنظو\�. 

@هذ_ +لقصة مثاq عظيم يوضح +لعنصر +ملفقوc N حيا� @كنائس +لكث�ين منا.

لقد تكّلمنا فيما سبق عن +ألساسياp: فنحن c حرh خفية، @مصا\عتنا ليس 
ضد حلم @nN. � +نتقلنا #~ +لكالn عن كيف نعّد �نفسنا للمعركة بأ` نلبس سالx +هللا 
@نقف بثباp، � فحصنا  بعد 5لك +ألسلحة +ل� منتلكها ملقا@مة +لعد@، @عندما يكو` 
 hحر  c +لعد@  مع  نشتبك   `� +أل@قاp £ب  هذ_  ففي  كاٍ�،  غ�   pبثبا +لوقو� 
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!�اًال - هو  &ألكثر  &لسال'  لكنه  &ألعظم -  &آلخر 5 حربنا 2هو  2&لعنصر  حقيقية. 
&لصالR &لتوسلية (&لشفاعية) فهي JوHية 2ضرH2ية للخالD &جلماعي 2&لفر?<.

!` &لنحو (&لقو&عد &للغوية) 5 [فسس٦ مفيد جدW لنا. فليست هناU 2قفة بني 
توجد  &ليوناb ال  &ألصل  &لرقمني، أل`  بني هذين   iبّد]  `]  kآليتني ١٨2١٧. 2ميكن&
&لنحو "2خذ2& خوRr &خلالD 2سيف  نقوuا على هذ&   `] ترقيم، 2ميكننا   vبه عالما
 w2طلبة كل 2قت 5 &لر2'" ففي سيا Rلر2' (&لذ< هو كلمة &هللا) مصلني بكل صال&
&لكال� عن لبس سال' &هللا، يتحرU بولس مباشرR !{ &لصالR 2&لطلباv ?2` [` يلتقط 

[نفاسه.

ينبغي [` نلبس سالحنا من كل [نو&� &لصالR كل 2قت 5 &لر2'. 2على 2جه 
ليعلِّم جهاWH بسر  &لفم  &فتتا'  له كال� عند  ُيعطى   `] بولس من [جل   iلتحديد يسأ&

&إلجنيل. !` [سلحة JاHبتنا 2صالتنا مرتبطة بعضها ببعض.

!نk [�من بقوR [` &لعنصر &ملفقو? 5 معظم حياR &ملسيحيني 52 معظم &لكنائس هو 
&لصالR. 2[عk ֲדذ& &لصالR &لكتابية، 2هي من نو� &لصالR &ل� كتب عنها بولس 5 هذ& 
 ،Rز &جلز�. !�ا &لصالR &ملمتلئة باإلميا` 2&لثقة، 2كما سنر�، فهي مستمرR، 2قوية، 2مركَّ
&لقيو?،  &لنا�. سو� تتحّطم   Rلكنائس 52 حيا&  5 Wا هد�. 2هي ُتحِد� تغي�u2
2تتغّير متام� &لعا?&v &لقدمية، 2سيصبح &إلنسا` شجاع�، 2تنهاH &جلدH&` &ملوجو?R بني 

 .vملؤمنني، 2تترّمم &لعالقا&

.Rتبا¦ مع سال' &هللا لتغي� &حلياHباال Rهللا يستخد� هذ§ &لنوعية من &لصال& `!

هل تريد [` تصّلي هكذ&؟ هل تريد [` تر� &هللا 2هو يغ� حياتك 2كنيستك، 
ª2ذ¬ [صدقا�U 2[قربا�U للمسيح؟ !` &ملعركة » تنتِه - ªب [` تلبس سالحك ?&ئم� 
2تأخذ سيف &لر2' 2حتمل تر� &إلميا` - 2لكن عندما تبد[ &حلر¬ ֲדذ§ &لنوعية من 
&لصالR باالحتا? مع &لر2' &لقد�، فإ` &هللا سو� يعمل [شيا� فائقة للطبيعية. Hمبا ال [فهم 
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متامB كيف يتم هذ%، فهنا8 �شيا6 كث3" عن سلطا& %هللا .-,%+" %إلنسا& %حلر" ال �ستطيع 
�& �فهمها، .لكن %لكتاV %ملقدS ال يقوP لنا -ننا Nب �& نعلِّم .صاياJ قبل �& نعمل 
ֲדا. فهو يقوP لنا مر" تلو %ألخر\ �& نصلي Zسب %لكتاV %ملقدS، .بقصد، .بقو" 

.Bجذ,ي c3تغي eبطريقة حتد. hبثبا.

!لصال' !لتوسلية (!لشفاعية)

-& %لصال" %لتوسلية هي �قو\ سال� �اعي .ها+� � %حلرV %لر.حية. .هي 
%لوسيلة %لضر.,ية %ل' نستطيع ֲדا كمؤمنني �& نثبت .نتغّلب على هجو  %لعد.. .لعل 
هذ% يبد. .كأنه �مر مبالغ فيه، .لذلك فقد يساعدنا على -+,%كه �& نذكر بعض %ألمثلة 

%لكتابية.

مرقس  ففي  %لر.حية،   Vحلر%  � مباشر  تأث3  1ا  %لصال"   &- يسو2   Vلر%  Pقا
١٤:٩-٢٩ كا& %لتالميذ 5ا.لو& �& 4رجو% شيطانB، .لكنهم 3 يستطيعو%، .جا6.% 
 &ْ�َ ُيْمِكُن  %ْلِجْنُس َال  للمسيح يسألونه عن %لسبب � Aلك. فقاP 1م � عد+٢٩ "َهَذ% 
 &� ميكنها  �,.%حB شرير" ال  هنا8   &� %لو%ضح  .من  ْوِ "  َ.%لصَّ َالِ"  ِبالصَّ ِبَشْي6ٍ -الَّ   Hََيْخُر
ُتطر+ .JرH -ال ֲדذJ %لوسيلة. .قاP %لرV يسو2 لبطرS � -حد\ %ملر%h -& %لشيطا& 
قد طلب �& يغربله كاحلنطة. M قاP له"َ.َلِكنِّي َطَلْبُت ِمْن َ�ْجِلَك" لوقا٣١:٢٢-٣٢. -& 

%لصال" تساعد على خالN %لناS %لذين يتعّرضو& للهجو  %لر.حي.

 O- يسو2   Vلر% .عندما صعد  %لصال".  قو"   Bيض�  O.أل% %لكنيسة  عرفت  .قد 
 Pعما� � Pكانو% يفعلونه؟ يقو Qفما %لذ ،Vلسما6. .كا& %لتالميذ ينتظر.& موعد %آل%
كانو%  ما  .هذ%  َالِ""  %لصَّ َعَلى  َ.%ِحَدٍ"  ِبَنْفٍس  ُيو%ِظُبوَ&  َكاُنو%  ُكلُُّهْم  "َهُؤَال6ِ  %لرسل١٤:١ 
يفعلونه عندما حل عليهم %لـر.� %لقدS ففي �عماP %لرسل٤٢:٢ "َ.َكاُنو% ُيو%ِظُبوَ&... 
الِ"" .قبل حد.P.� e معجز" عظيمة � %لكنيسة، كا& بطرS .يوحنا صاعدين  على %لصَّ
-O %1يكل ليصّليا (�عماP %لرسل١:٣). .� %ملر" %أل.O %ل' حدe فيها %ضطها+ ضد 
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�جل  من  يتأملا   %� )متيا&  �جل  من  فرحني  بعد جلد-ا  4يوحنا  بطر5  )لكنيسة، 8جع 
)سم )ملسيح، I )جتمع حوHما )ملؤمنو% 4صلو) 4قد تزعزA )ملكا%، 4)متأل )جلميع من 
)لر4^ )لقد5، 4)بتد�4) يتكلمو% كلهم بكالY )هللا بكل WاهرU (�عماS )لرسل٣١:٤). 
4حدS4� f )ختالc d )لكنيسة عندما ُ�-ل بعض )لنا5. لذلك قر8 )لرسل �% يعينو) 
 S4خدمة )لكلمة (�عما U؟ لكي يكرسو) �نفسهم للصال(lملا .Yامسة ليتولو) تو&يع )لطعاm
)لرسل٤:٦). 4عندما v�8 بطر5 )لرسوu8 Sية سوd تغّير )خلدمة pq )ألبد، كا% على 
 .xألسلو( نفس  ستجد   ،Sألعما( سفر   S(4طو )لرسل٩:١٠)   Sعما�) يصّلي  )لسطح 
4عندما تكو% قوU )هللا )لفائقة للطبيعة 4)ضحة بعالما� 4عجائب، 4تغّير )حلياU، 4ُتفَتح 
)ألبو)x بطريقة ال ميكن تفس�ها، فإن� �uكد لك �% هنا� شخص� يصّلي c مكا% ما. 

.Uحتل حيثما تكو% )لصال Uلقو( %q

ما نو- �لصال" �لذ( تأ& بقو" !خال� �هللا؟

غالب� ما سيقوS �عضا� )لكنيسة �qم يريد4% �% تكو% كنيستهم "كنيسة )لعهد 
)جلديد." qن� �تفهم هذ  )لرغبة أل�ا 8غب� �نا �يض�. لكن هل نفهم حق� ما يعنيه هذ)؟ 
 ،Uتكن فقط  كنيسة ֲדا )جتماعا� صال $ .Uكنيسة )لعهد )جلديد هي كنيسة صال %q
�4 يقف خلفها بعض )ملجاهدين c )لصالU، 4لكنها كانت كنيسة جتتمع مع� باستمر)8 

من �جل صالU قوية 4ملّحة.

قليلني  4لكن  كنيسة مصلية،  كنيستهم   %q يقولو)   %� )ملسيحيني  معظم  يستطيع 
ميكنهم �% يقولو) بأ�م 4�8) قوU فو( )لطبيعية، �4% هنا� تقّدم� حدf فيما بينهم. l4لك 
أل% )خلدمة )ملؤثرU 4)لفعّالة ال تنتج عن �ية نوعية من نوعيا� )لصالU. $ يكتب بولس 
c �فسس٦ عن صالU قص�U هنا �4 هنا� عندما يكو% )لوقت مناسب�. فهنا� نوA -د, 
من )لصالU يأ0 ֲדذ  )لنتائج. 4هذ  )لصالH Uا ثالf خصائص مذكوU8 بشكل مباشر 

c �فسس١٨:٦-٢٠
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صال� مستمر�:

�لصال�  هي  باخلال"  (تأ&  �لطبيعية  فو/  نتائج  ُتحد6  �ل:  �لصال�  نوعية   <=
�ملستمر�. (تبدM �آلية١٨ مبا يلي " بكل صال� (طلبة." (كلمة "كل" هي كلمة عامة 
�ألحيا>  بعض   T)  .Uجد  �WدX  Yطلبا تتضمن  "طلبة"  (كلمة  �ألنو�\"  "^يع  تع_ 
نكو> ملتصقني بنو\ M( بآخر من �لصال�، (لكن بولس fثنا على مماaسة حيا� صال� 
متنوعة. (كلمة ACTS باالجنليزية (هي pموعة حر(n يساعدo كل حرn فيها 

على �لتخلص من �لصال� "�لرتيبة":

تقدمي  على  مركز�  صلو�تنا  تكو>   <M �لعبا�W. {ب   ~M  Adoration :A 
�لشكر (�ملجد (�لكر�مة هللا.

 M Confession: C~ �العتر�n. فاالعتر�n �لصاW/ (�ملنفتح {ب M> مييز 
صلتك باهللا (باآلخرين.

 M Thanksgiving :T~ تقدمي �لشكر. �نظر باستمر�T a مر�تك �ملاضية 
(�شكر �هللا على ما فعله.

 M Supplication :S~ �لطلبة. تطلب من Mجل نفسك (من Mجل �آلخرين، 
�طلب من �هللا §ر�M من Mجل Mشيا¦ XدT �W �لوقت �حلاضر (�ملستقبل.

صال�  حيا�  لديه  ستكو>  �لطريقة،  هذ¨  ªسب  بانتظا»  يصلي  شخص  (كل 
متكاملة (مستمر�. 

=> "مصلني كل (قت" (عد١٨W) تع_ M> تصّلي T كل �لظر(n. (كما Mنه من 
�ملهم M> تكو> هناM ²(قاY ثابتة لصال� ممتد�، كما يقو° كاتب �ملز�م¯ "Mنه سيصّلي هللا 
مساً¦ (صباح¸ (ظهرU" (مزمو١٧:٥٥a) فإ> كل حياتنا {ب M> تكو> متميز� بالصال� 
Mيض¸. => M(قاY �لصال� غ¯ �ملعتا�W (�ملشتعلة تنتج عن �أل(قاY �ل: نقضيها بعمق مع 
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6هللا. ميكننا =+ نصلي "9ن نقو& 6لسيا23، "حينما نكو+ * "سط 'ا&ثة، "عندما متر 
=مامنا سياR 23سعاP، "عندما نكو+ ها&ئني "ال نفّكر * شيI حH َتِر& على Cهننا صو23 

"6ضحة عن 6حتيا] معني. R+ نوعية 6لصال2 6لZ يستجيبها 6هللا هي 6لصال2 6ملستمر2.

* 6لقصة 6لC Zكرִדا * بد6ية هذ6 6لفصل، كا+ هناe شخص عا&b يضع بعض 
 jللصال2 من =جل 6ملُرَسل. "قد =حس كل منا تقريب oسيا3ته عندما &فعه 6لر * I6ألشيا
بنفس 6الحساR * wحدv 6ملناسباu، "لكن ما6C نفعل * هذ6 6ألمر؟ "يا o3 ساعد 
هذe6C" 6." ميكن| =+ =}ع 6لر"z 6لقدw يقوy "كال، كال، كال، فالصال2 6لقص2x لن 

حتد� شيئj. 6{ع بعض 6لناw * 6لكنيسة."

 R+ 6لرجل 6ملذكو3 * 6لقصة قا� بعمل مكاملاu هاتفية * هذ6 6لصباz، "{ع 
ستة "عشرين شخصR .j+ هذ6 6ألمر ال �د� * معظم 6لكنائس 6لZ =عرفها، "لكن 
6لتثقل   +R .2حدثت معجز ،w6لقد  z"بالر عندما حضر"6 "جثو6 على 3كبهم "صّلو6 
6لذb شعر"6 به  قا&هم لر& فعل فوb3، أل+ 6لناw * 6لكنيسة قد �3عو6 حيا2 صال2 

مستمر2.

 �R كر"�  سانتا  من  6نتقلت  عندما  برعايته  بأتالنتا   I6ألتقيا 6لرعا2  =حد  �ل| 
=تالنتا، "كا+ يساعد� كث�x عندما كنت =عا� من بعض 6لصر6عاu. "بعد مر"3 بعض 
6لوقت جاIت| 3سالة 6لكتر"نية منه يقوy فيها "عزيزb تشيب، عندما كنت =صّلي هذ6 
6لصباz، كا+ لدb 6حلاz شديد جد� للصال2 من =جلك، Rن| ال =عرP ما 6لذb �د� 
6آل+ * حياتك، "لكن| "ضعتك =ما� عر� 6لنعمة" لقد كا+ هذ6 ما كنت =حتاجه * 
 jلك 6لوقت =قّد� تعليمC * لك 6لوقت. ألن| كنت ="6جه مشاكل ضخمة، "كنتC

عن 6حلرo 6لر"حية.

ما كا+ �د�  بالضبط  يعلم  6هللا كا+  بأ+  6لقدC wّكر�   z"بالر R +Rحساسه 
بالتحديد، "=نه يهتم �. "هذ6 6لنو� من 6إل&e63 يأ� فقط من خالy 6الستمر36ية * 

6لصال2.
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ز� صال� مركَّ

ز$. فالرسو� بولس  ال يكفي ,( تكو( صالتنا مستمر$ بل /ب ,( تكو( مركَّ
>تص  ,مر  فالصال$  يقظني.  نكو(   ),  Bحرفي  Eتع Hهي   (١٨Lعد) "ساهرين"  يقو� 
باحلرZسة Hليست ,مرX >تص بالسW T حركاV. ال تشS Tسالة ,فسس ,( ننتقل من 
من  \هننا  على  ,( `افظ   �Hلكي `ا ,جلهم  من  نصلي   dشخا,  gاhبأ قائمة  خال� 
Zلتشتت. r( هذZ نوq من Zلصال$ Zلذo "يعمل"، فأنت مركز Hساهر. Hليس ساهرX فقط 

Hلكنك تصلي "بكل موZظبة" rنك حتتمل Hال تكف عن Zلصال$.

,حيانا عندما ,صّلي، ,بد, Z Wلسرحا( بعد حوyZ عشر Lقائق، H,شعر كأ( سقف 
Zحلجر$ قد هبط فو~ صال{. HهذZ /علE ,شعر HكأنZ | E\هب r} ,o مكا(. لقد 
كانت هنا� ,HقاV كنت ,فكر فيها قائًال "هذZ صعب جدZ يا �S، سأH W �ZSقت 
الحق". Sمبا تكو( قد شعرV ֲדذZ، فمعظم Zملسيحيني Zخت�ZH شيئB مماثًال. Hمن Zملهم. بل 
Hمن ZلضرoSH جدX - ,( تع� من هذZ Zلسقف. سو� ُتوZَجه مبعاSضة شديد$، عندما 
 {r لنا�Z لشيطانية تظهر عندما يتجهZ لقو�Z )r .هللاZ $Lبقو$ حتت قياH SZتصلي باستمر
كلمة Zهللا، Hلكن ينتاֲדم خو� ,عظم من ZSLسة Zلكتا� Zملقد�. �rم يرتعدH( عندما 
يبد, شعب Zهللا Z Wلصال$. هنا� ,سبا� جتعل Zلصال$ ال تكو( ZLئمB سهلة بالنسبة لنا، 

لدينا ,عدgZ يريدH( ,( /علوها صعبة. /ب ,( `طم هذ� ZحلوZجز. 

ZليوElisabeth Elliot V عن Zلصال$ حيث  rليزZبيث  rنE ,حب ما كتبته 
قالت "Z )rلنا� Zلذo مياSسو( Zلتزحلق على Zجلليد، هم ,شخاª dبو( هذ� Zلرياضة. 
Hلديهم Hقت ملماSستها، Hينفقو( ZلكثT من ,جلها، Hهم بال شك ماهرH( فيها. Hمنذ 
Hقت قريب Zكتشفت ,نE ,تعامل مع Zلصال$ كأ�ا Sياضة تشبه Sياضة Zلتزحلق ـ �rا 
 ،VملشقاZ حتما�Z على XSLعندما تكو( قاH ،°Zقت فرH تفعله عندما يكو( لديك gشي

Hعندما تكو( جيدW X عمله.
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�لكن 0لصال- ليست 9ياضة. 45ا عمل. 0لصال- ليست )و& بل هي جها� ��ب 
=> تشغل كل =�قاتنا. 45ا شيI تلتزF به �ليست ملجر� => تستمتع ֲדا. 45ا عمل �ب => 
 .Iشي P= عندما ال تكو> لديك طاقة لتعمل Wتعطيه 0أل�لوية. 45ا عمل �ب => تنجز
قاa =حدهم:"صِل عندما تشعر =نك تريد => تصلي. صِل عندما تشعر 5نك ال تريد => 
 b0 صّلينا فقط عندما تكو> لدينا =�قاgتشعر 5نك تريد => تصّلي." . فإ iتصّلي. صِل ح

فرp0، فهل نكو> تالميذ حقيقيني للرl يسوk؟

 Fٍَيْو ُكلَّ  َصِليَبُه  َ�َيْحِمْل  َنْفَسُه  َفْلُيْنِكْر  09َ�َِئي  َيْأِتَي   <ْ=َ َ=َحٌد   �َ09َ=َ  <ْ5ِ":  kيسو  aقا
َ�َيْتَبْعِني." (لوقا٢٣:٩)

 ،Iَِ�َلْحٍم، َبْل َمَع 0لرَُّ�َسا Fٍ�َ مصا9عة 0ملؤمن � 0لصال- "َفِإ>َّ ُمَصا9ََعَتَنا لَْيَسْت َمَع �
 ".bَِماِ�يَّا رِّ 0لرُّ�ِحيَِّة ِفي 0لسَّ ْهِر، َمَع َ=ْجَناِ� 0لشَّ َالِطنيِ، َمَع ُ�َالِ- 0ْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َهَذ0 0لدَّ َمَع 0لسَّ
ر � طبيعة عد�نا، �يكو> هذ0 � مصلحته. فعندما  (=فسس١٢:٦) فإننا قليًال ما نفكَّ
نعرفه على حقيقته، سند�9 سبب صعوبة 0لصال-. 45ا 0لسال� 0لذP �ا� منه 0لقو� 
غ� 0ملرئية كث�&، �0g5 جنح � => �علنا نتعامل مع 0لصال- بالطريقة 0ل� نتعامل ֲדا مع 

=��b0 0لتزحلق =� مضرl 0لتنس فإنه سيتمكن من 5حكاF قبضته علينا.

صال� ها�فة

0لبد0ية  ففي  0لصال-.  بالتركيز على   a0لرسو بولس  يبد=  =فسس١٨:٦،   Fختا  �
يطلب من =هل =فسس، => يصّلو0 ألجل �يع 0لقديسني، � => يصّلو0 ألجله كرسوa هللا 
(عد�١٩). فالكالF هنا للمؤمنني، =>  تملو0، �يثبتو0، �يتقو�0، �حi ينا�� باإلجنيل 

جها9& �بوضو�.

�"ن غالب! ما ننغلق �0خل عاملنا 0لصغ� عندما نصّلي، �نركز فقط على عائالتنا، 
 Wهذ  <5 0هتمامنا.   aا# يدخل �   Iكل شي - 0ملالية، �صر0عاتنا  �=مو9نا  �كنائسنا، 
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�ألشيا> ִדم �هللا بالتأكيد *3ب -2 نصّلي من -جلها. *لكننا � مر�$ نطلب من �هللا � 
�لو�قع -2 يرتب حياتنا بطريقة جتعلها -سهل *تكو2 -كثر �Gحة *DشباعA* .Bن مطالبو2 
 �  R-جر -كثر  نكو2   2-*  ،Tلعا�  Uلرسالة حو� تنتشر   Wنصّلي ح* Yلك  نتخطى   2-

تقدميها.

2D كلمة جهاhG* jG$ مرتني � عد١٩gh*٢٠. فالكنيسة �أل*` كانت تتميز 
ليس فقط بالصالR *لكن بالصالR �لشجاعة. لقد كانو� لطفا> *kبني *لكنهم T يكونو� 
 qلر� باجلر-R ألrم عرفو�  يتميز*2  يكونو� غv الئقني سياسيB. كانو�   2- خائفني من 
-شيا> عظيمة،  �هللا  فطلبو� من  *�لقوية،   Rملركز� -جّجت صلو�ִדم  �حلقيقة  �ملُقا�. *هذ{ 
*سألو{ من -جل -شيا> هاhفة: -2 ير�و� �تمعاִדم للرq يسو�، *-2 تتوحد كنائسهم، 
*-2 ميتلي> قاhִדم بالقوR. فإ�Y حَذْ*نا ِحْذ*هم، فسو� نكو2 مثابرين *مصممني على 
-2 نطلب من �هللا -2 يباG �Gعاتنا، *يعطي كل خد�مه قوR لينشر*� كلمته � كل Gبو� 
بالhهم *� كل �لعاT، *يعطينا شجاعة *جر-R. هذ� هو �لفر� �لكبv بني صالR: "يا 
qG، من فضلك ساعد� لكي -جد مكانB -ضع فيه سيا�G *-نا �Yهب للتسو�" *بني 
صالR: "يا G- ،qGسل� D` �لعاT بد*2 -2 -شعر �و� -* �زg لكي -علن صالحك 

.Rvألخ� Gملسيح." 3ب -2 تتركز صلو�تنا على �ألمو� Uنعمتك من خال*

يقوG�* Uين *�ير¦¥ 2D" Warren Wiersbe �لصالR هي �لطاقة �ل� جتعل 
 Rلصال�  2-  `D �ملقد§   qلكتا�  vيش* سيفه".  *يشهر  سالحه  يلبس  �ملؤمن   gجلند�
 Rفكر$ فيما ينقصنا � �حليا �YD* .نا من �لشريرGفة سو� حترhاª�* ،لقوية� ،Rملستمر�

.Rلشفاعية يغّير �حليا� R2 �اللتز�� بالصالD .ملسيحية، ففكر � هذ� -*ًال�

هل تريد -2 تعر� من هم -كثر �لنا§ تأثjv � �لعاT؟ عندما نفكر � �لقوR، فإننا 
 Uمو¦ �لفن مثل جنو� �لسينما *-بطاG* Uألعما� UجاG* <ما نفكر -*ًال � �لر±سا Rhعا
�لرياضة. *لكن � �قتصاh �هللا، ال يكوª 2ؤال> �لنا§ سو³ تأثv قليل جدj. ع² عن Yلك 
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جيد8 .+.74.جو�S.D.Gordon -4 فقا0:" .- �لنا+ �لعظما' حالي" على �أل�� 
هم �لذين يصّلو-. @Aنا ال AعM ֲדم �لذين يتكلمو- عن �لصالE، @ال A@لئك �لذين يقولو- 
 Mلك ،Eعن �لصال EQمو�8 كثA يشرحو� -A ال �لذين ميكنهم@ ،Eلصال� Qم يؤمنو- بتأث^.
AعM ֲדم �لنا+ �لذين يقضو- @قت" c �لصالE. ليس لديهم @قت، @لكنهم يقتطعو- هذ� 
�لوقت من شي' sخر. هذ� �لشي' �آلخر مهم بل مهم جد� @ُملح @لكنه مع gلك يبقى 

".Eقل .حلاح" من �لصالA@ يةwA قلA

التطبيق الشخصي: ماذا عنك أنت؟

ما تعّلمنا  A cفسس٦ هو A- جناحنا �ألعظم c �حلر� �لر@حية يتحقق عندما 
نفهم Aنه توجد حر� �@حية غQ مرئية، @A- �هللا قد Aعطانا سالح" لكي #مي Aنفسنا، 
@Aننا نسc Q شركة معه، @.- معظم هذ� �لصر�( قد مت �لتعامل معه. لقد تعّلمنا  Aيض" 
Aنه خالA 0@قا- منونا �ألساسي، @تقّدمنا �ملؤثر c �خلدمة A@ خال7A 0 عمل sخر يهد4 
لدينا �حلماية  ستكو-  �لوقت،  #ونا. @ح. c هذ�  تتجه  سو0  �لطلقا-  فإ-  �لعد@، 

@�ألسلحة �لدفاعية �ل2 #تاجها. 

.- ما #تاA 4- نتذكر  - @هذ� ما كا- بولس يهد0 .ليه c هذ� �لتشبيه �لذ7 
نتخيله  �لو�قع Aقو7 بكثQ مما   c قوية، @هي Eلصال� -A - لسال8 �لر@حي� قّدمه عن 
:يع". @�لسبب A cننا ال نقتنع هو Aننا عاE4 ما نفشل c �لصالE باستمر�� @بقوE @بطريقة 
ها4فة. لقد جنح �لعد@ بقوE لكي يقنعنا A- �لصالE هي >ا@لة قد تصيب A@ ;يب لنجعل 
 8Qمناسبا- معينة. لقد بذ0 �لشيطا- =هو84 كب c هللا يعمل ما نريد ، @هي فّعالة فقط�
�جتاهاتنا �حلديثة عن  c .قنا( �لنا+ ֲדذ� �ألمر ألنه يعرA 0- �لصالE ִדزمه �4ئما. .- 

�لصالE هي نتيجة ملحا@الته �لعنيفة �ليائسة لكي Dيِّد Aكثر �ألسلحة قوE ضد .
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فما?$ ستفعل $آل7 بعد 78 عرفت هذ$ ؟ لو كنت ,$ضي* بوضعك $حلا! � تأث�� 
كمؤمن، فاستمر كما 8نت $آل7؟ 7O نفس $ملما,ساM سوL ُتحدI نفس $لنتائج. Cلكن 
M^,8 $?O 78 يكو7 لك تأث� فعا\ � مملكة $لنو, ضد مملكة $لظلمة، فإ7 $إلجابة Tب 

78 تكوC 7$ضحة Cهي 78 تصلي. صّل مبو$ظبة، CبقوC ،eبتركيز. صّل Cفق* خلطة.

يف حياتك.

• هل سبق 78 سرحت 8Cنت تصلي؟ هل تشتت ?هنك؟ هل تشعر 78 صلو$تك 
ال #تر" سقف $ملكا7؟ ما هي نسبة حدIC هذ� $ألمو, � حياe $لصالe لديك؟. 

• هل فّكرM من قبل 78 صلو$تك صعبة أل7 هنا� من يقاCمك � $لصالe؟.

• ما هي بعض $خلطو$M $ل* ميكنك 78 تتخذها ح' "تنطلق" � $لصالe؟.

• ما هي نوعية $لطلباM $ل* تقّدمها هللا؟ هل تنصب 8كثر على $لرغباM $لشخصية 
18 من 8جل 8هد$L ملكوM $هللا؟.

• ما هي $ألشيا4 $لعملية $ل* ميكنك 78 تقو1 ֲדا ملساعدe كنيستك ح' تصبح 
كنيسة $لعهد $جلديد � 6ا\ $لصالe؟.
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 �.h_Ia_% 7iEa_% bE&- hO<c &a<cO

�me_*] &eca nG9c j/_% ¤iM&iG_% `] <>Mc &cc,W

>i-]_% FhichMc' Fi<[_%

كانت �لكنيسة ممتلئة بعد4 كب1 من �لنا. من نوعيا' &تلفة " خدمة �ألحد 

�ملسائية خالN �ألسبوعني �ألخ1ين. ?كاJ �لكالH موجهE Fو �لشباC غ1 �ملتز?جني، 

كما كاJ قا4تنا باXعني جدW " جذU Cنا. من &تلف �لنوعيا'. ?قد تركت �خلدما' 

بالتعليم "  تأثW1 كبW1 خصوصF لدb �لذين �aرطو� " ثقافة ما بعد �حلد�ثة. ] Uقم 

 fg منه. i jهبت   Fآلخذ شيئ nمكت fg �للياi oهبت  Uحد  �الجتماعني. ?"  هذين 

مكاJ �نتظاX �لسيا�X' بينما كانت �خلدمة على ?شك JU تبدU ?كانت �لكنيسة مكتظة 

باحلاضرين. ?عندما بدU 'Uخرy بسياUX ،xXيت ثالثة Uشخاv يتجهوE Jو �ملبt. من 

 .halloween ألشبا�� �ليوH ] يكن عيد   Jبأ نفسي  iUكر  �أل?U ،fخذ'  �لوهلة 

 Jبألو�  Fشعرهم مصبوغ Jمالبس سو��4. ?كا J?يرتد �لثالثة   vهؤال� �ألشخا Jكا

&تلفة، ?كانت ?جوههم تبد? مغطا� باللوJ �ألبيض، ?هنا� 4?�ئر سو��4 حوU Nعينهم 

?Uفو�ههم، ?كانو� متجهني Eو �لكنيسة.
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$لكنيسة �سط  يدخلو%  $لدما+  يشبهو% مصاصي  7شخاص4   897  %7 $ملث:  �من 
مئاS من $لناR. �لقد Qعت فيما بعد L7م قد 7حدثو$ $نزعاج4 كب:C. فقد جلسو$ < 
$لوعظ باإلجنيل، 7خذ�$ يصّلو% ضد $خلدمة �كل $ألمو9  $ملقاعد $خللفية، �عندما بد7 
$ملسيحية. �$جته fليهم بعض $لناR �صلو$ من 7جلهم �ضدهم. لقد كانو$ منخرطني متام4 

< 7عماl $لسحر �مدفوعني بقو8 $لظلمة �كانت متتلكهم قو$S $لشر.

هذ$ مثاl ُمقلق �مزعج ألناR 7عطو$ 7نفسهم ألn$ o$�9ا�ية. �قد  mعو$ $لشياطني 
لكي تسكنهم �تتحّكم فيهم. f% $لتحرير متاn oم wf$ قّدمو$ توبة �سعو$ uوها، بالرغم 
من w %7لك سيتطلب fخر$y $لشياطني. لكن هذ$ $ملثاl فريد من نوعه. فمعظم كنائسنا 
ال تو$جه مثل هؤال+ $ألشخا{. f% ما نو$جهه هو تأث:$S شيطانية بد9جاS متفا�تة < 
$لتخفي. �بالنسبة لتملك $لشياطني لألشخا{، فنحن نقابل نوعياS ال تفو� ما 79ينا� 
< كنيستنا مسا+ يو� $ألحد. �لكن من جهة $خلد$�، فإ% $ألنو$� $خلفية هي $ألكثر 
خطو�9. فمن $لصعب 7% تر$ها. �< بعض $ألحيا%، uن نعيش معها لفتر$S طويلة قبل 

7% ند�9 ما نتعامل معه.

�كمؤمنني، ال نريد 7% يكسر $لعد� شركتنا مع $لر� يسو�، �7 7% يعّطل برنامج 
$هللا < حياتنا. fننا نريد كل ما يريد� $هللا لنا بد�% 7% نفكر < Lاية حياتنا فيما فقدنا�. 
�هذ$ هو �و9 هذ$ $لكتا� كله: u %7يا < شركة ال تنقطع مع $هللا بد�% 7% نكو% 
نستعد   %7 $آل% سيساعدنا على  $لعد� �هز$ئمه، �ما حتدثنا عنه ح�  لتشتيت  ضحايا 
$لشيطا�، �نصد $nجو� $ألمامي  $لتأث:  ملنع  فّعالني  7نفسنا، �نكو%  للمعركة، �uمي 

.lن نعر� $آل% كيف مننعه من $لدخوu� .للعد�

 > Rكنا قد �ضعنا $لتر $wf $wخل؟ ماm كا% بالفعل قد $wf لكن ما $لذ  �د��
�قت متأخر جدC؟ wf$ كا% $لعد� قد بد7 يعبث m$خل 7سو$9 حياتنا، فإ% غلق $ألبو$� 
قد يبد� بال قيمة. فإw$ كنت 7نت �7 7  شخص تعرفه 7عطى مساحة كب:� إلبليس، فإ% 



ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

١٦٧

كث12 مما تكّلمنا عنه ح8 �آل*، يث2 فينا كث12 من �لند& -,* +* يقّد& لنا �حللو� �حلقيقية. 
O* �لوقاية من �ملرI ال جتدL كث12 عندما يكو* �ملرI قد تفّشى D �جلسم كله. فما@� 

نفعل عندما يدخل �لعد, D حياتنا؟

 Uموضو عن  نتكّلم   *+  *,- �لر,حية   Xحلر� عن  نتكّلم   *+ �ملناسب  من  ليس 
�لتحرير. فهناc تشويش كثa, 2ا-ال` حو� خدمة �لتحرير، ح8 +* بعض �لنا\ ال 
يتطرقو* +بدjO 1 هذ� �ملوضوU. لكن هناc طريقة متو�fنة يقّدمها �لكتاX �ملقد\ ميكننا 
+* نقترX ֲדا من خدمة �لتحرير، ,هي ال تتطّلب منك +* تكو* حاصًال على -mجة 
علمية ,ال +* تكو* متطرف} �mz Dئك. Oنx لست خبD 12 هذu �لنوعية من �خلدما`، 
 xنO .لكنيسة� D بفاعلية \mيتها ُتما+m ملقد\ عنها، ,لقد� Xعر{ ما يقوله �لكتا+ xلك
+�من +* هناc +ساليب �د-� ميكن للمؤمن �لعا-L +* يستخدمها لكي يصبح مشاmك} 

D هذu �خلدمة عندما يكو* �لوجو- �لشيطا� ,�ضح}.

خدمة *لتحرير - حقيقة �جو�ها

O* +,� سؤ�� لد� معظم �ملسيحيني حو� خدمة �لتحرير هو: هل هي موجو-� 
حق}،,ما هي قيمتها D �لوقت �حلاضر؟ فإ@� كانت Oحد� �لصفا` �ملميز� للمؤمن +* 
يكو* على مثا� �ملسيح، فمن ّ  يتضح لنا +* �لتحرير خدمة حقيقية D �لوقت �حلاضر. 
لقد ماm\ �لرX يسوU هذu �خلدمة بصفة منتظمة D مرقس٢٣:١-٢٧ ,٣٩:١ ,!ا 
مثاال* من +مثلة عديد�. ,قد @كر` من قبل +* ٢٥٪ تقريب} من خدمة �ملسيح كا* 
aا*ا �لتحرير من عبو-ية �لشيطا*. ,هذ� ميثل نسبة كب�2 خلدمة يعت(ها كث2 من �لنا\ 
غ2 مناسبة D �لوقت �حلا+. ,ال +عتقد +* �لرX يسوU كا* س2ّكز كث12 على خدمة 

�لتحرير O@� كانت بد,* قيمة.

�هللا". ,لكن �لرسل ماmسو�  mمبا يقو� �لبعض "حسنا Oنه �لرX يسوO ،Uنه �بن 
هذu �خلدمة +يض} D مر�` كث�2،. لقد +عطاهم �لرX يسوU �لسلطا* لكي يفعلو� هذ� 
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D لوقا١٩:١٠ ?قد �ستخدمو: مر�7 كث34 بعد 0لك. -مبا يقو) �لبعض #يض� �� هذ� 
كا� �متياQR ممنوح� للرسل ?ليس للمؤمنني "�لعاGيني"

 D لساحر� �لكنيسة �أل?V. فمن سيمو�   Zلقد كانت هذ: �خلدمة معر?فة لد
#عما) �لرسل٩:٨-١٣ �V عليم �لساحر D #عما) �لرسل٨:١٣-١١، �V �جلا-ية �ل^ 
ֲדا -?k عر�فة D #عما) �لرسل١٦:١٦-١٨، فإ� خدمة �لتحرير ظاهرD 3 كل #عما) 
 Gكانت متثل مشكلة كب34 بطريقة ?�ضحة. فاملؤمنو� �جلد? .V?لكنيسة �أل� D ملؤمنني�
D #فسس �لذين كانو� منخرطني D #عما) �لسحر #حضر?� كتبهم ?#حرقوها D ?سط 
يعتu هذ� �ألمر خيالي�  �لكنيسة   D حد# vيكن هنا w (لرسل١٩:١٩� �ملدينة (#عما) 
#?"غ4 موجوG" لقد كانت هذ: �ألعما) عاGية ?ظلت متا-} بطريقة عاGية حz �لقر?� 
�أل-بعة �أل?V للكنيسة. ?ميكننا #� جند شها7�G عنها لدZ �لشهيد جوستينيا� (١٠٠-
-٢٩٦) ?#ثناسيو}   (�١٨٥-٢٥٤) ?#?-�انو}   (�١٦٠-٢٢٥) ?ترتليا�   (�١٦٥

�� خدمة  �لكنيسة.  تا-يخ   D مهم نعتu: غ4   �# ميكننا  من هؤال�  #حد  ?ال   (�٣٧٣
�لتحرير كانت جز�Q مهم� D تا-يخ �لكنيسة.

D سانتا كر?R تقابلنا مع #نا} يقولو� عن #نفسهم ��م سحر3 #? عبد3 �لشيطا�. 
 campus لر?حية� �خلدمة  هيئة   D لعاملني� من  �لصيف �موعة   �#يا  D قد حضر?
crusade ملساعد3 كنيستنا ?¢خرين D �ملنطقة. ?D �حدZ �لليا¡ بعد �خلدمة، قّدمو� 
يتشحو�  #شخاص� كث4ين  قابلو�  لقد   .��ليو �ملنطقة خال)   D ִדمRصف� عن كر�? ¡
بالسو�G ?قد #قسمو� على عبا3G �لشيطا� ?هم ?يعيشو� فو» �لتال)، ?كانو� مªعجني 
جدQ من منو �لكنائس D سانتا كر?R. ?قا) هؤال� �لنا} خلد�� هيئة �خلدمة �لر?حية، �� 
تأث4نا لن يستمر طويًال أل�م يصلو� بصفة منتظمة لأل-?�k �لشيطانية ±د� ما مت عمله. 
0كر?¶  قد   Gبالسو� �ملتشحني  �ألشخا·  #� هؤال�   �للخد� �إلRعا¸ حق�  ?ما سّبب 
#نا  �لكنيسة ككل ?تدم4«  لتدم4  تعا?يذ سحرية  بعمل  يقومو�  ��م  باالسم، ?قالو� 
شخصي�. ?قد �قتنع �لضيو½ بأ� �لتأث7�4 �لشيطانية كانت تنمو بقوD 3 قلو¼ ?#0ها� 

.R?سانتا كر D بعض �لساكنني
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 كيف يكو> ;:+ على .لك؟ ما.! تفعل /.! جا%+ *حد هؤال% !ألسر" !لر�حيني 
 B:موجو Bله بأ> خدمة !لتحرير كانت ظاهر Mمساعدتك؟ هل ميكنك *> تشر Rطالب
Z !لعهد !جلديد �ال ميكن !لقيا\ ֲדا Z !لوقت !حلاضر؟ /> !هللا لديه بالتأكيد حل Uؤال% 

!ملأسو;ين Z شر!+ �*كا.يب !لعد�. 

لقد قّد\ لنا كاتبو !لعهد !جلديد !جتاهR �!ضحU Rذf !خلدمة. لقد توقعو! *> تكو> 
 ١:٤-١٠oلنا يعقو \ خدمة !لتحرير جز%u من !حلياB !ملسيحية. فعلى سبيل !ملثاr، تقدِّ
{موعة متكاملة من !لتعليما}. فأخضعو! هللا. قا�مو! /بليس يهرo منكم. !قتربو! /w !هللا 
فيقترo /ليكم، نقو! *يديكم *يها !خلطاB.  �طهر�! قلوبكم. !تضعو! قد!\ !لرo فيعطيكم 

نعمة.

�!ملضايقا}  !لتأث�!}  على  فعلنا   :;  Z ;�تينية  عملية  لنا  بالنسبة  يعت�  �هذ! 
!لشيطانية.

�هنا+  كث�ين.   Rشخاص* �تساعد   Rحالي  B:موجو !ملتو!�نة  !لتحرير  /> خدمة   
!ختال� كب� Z !آل;!% حوr هذ! !ملوضو�، �;غم *ن� قد ال *�!فق على كل ما يكتبه 
هؤال% !لنا�، فهنا+ كتب كتبها *شخا� مثل ما;+ بوبيك mark bubeck �نيل 
*ند;سو> Neil Anderson تتضمن بصفة عامة معاجلة متزنة مع *مثلة �!قعية من 
كل !لعا©. فهنا+ *�قا} يتضح فيها هجو\ !لقو" !لشيطانية على حياB !لشخص، �من 

ثَّم البد *> تتدخل خدمة !لتحرير، �هنا+ *شخا� �خد!\ يعرفو> كيف يقومو> ֲדا.

مشاكل خدمة �لتحرير: 

مبما;سة خدمة  تتعلق   Bكث� مشاكل  هنا+   <* .لك  مع  بصر!حة  نقر   <* �ب 
قد  تكو>  ;مبا  !خلدمة.   fهذ على  سلبية  بأضو%  يلقيا>  �!لتعصب   Bملغاال!  </ !لتحرير. 
شاهد} *مثلة بالتليفزيو> عن *شخا� �رجو> !لشيطا> بأساليب غريبة. قبل *> *صبح 
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مؤمنA، شاهد, مثل هذ> ;ألشيا7 بالتلفزيو/ %�عتقد, �+م (انني، %عندما �صبحت 
مؤمنU ،A يتغS فكرP عن بعضهم. Lن نعيش H جيل يربط بني خدمة ;لتحرير %بني 
ما ير;> من تطر[ على شاشة ;لتليفزيو/ �% يسمعه H ;لر;Xيو، من �/ هذ> ;خلدمة قد 

.Aنتهت متام;

هناb مشكلة �خرj هي ;لتشويش hصوf سكd ;لشيطا/. فهل هناb فرa بني 
;لسكd %;ملقا%مة؟ هل ميكن للمؤمن �/ يكو/ مسكونA من ;لشيطا/؟. l/ ;إلجابة على 
هذ> ;ألسئلة حتدP� ql X مدj ميكن خلدمة ;لتحرير �/ تستحوp على ;نتباهنا. %لكن 
;حلقيقة هي �/ ;لعهد ;جلديد ال يستخدy �بدx كلمl vمتالb %مقا%مة بالنسبة للشياطني. 
من  بد;ية   .dللسك  jلقصو;  X%حلد; نناقش  %سو[  "يسكن"  ;لفعل   yيستخد %لكنه 
;ملقا%مة ;لبسيطة ql ;لسيطر� ;لكاملة على ;لشخص - %لكن فكر� �/ ;ملؤمنني ال ميكن 

�/ ُيَمسو; من ;لشرير على ;إلطالa، هي فكر� U يعّلمها ;لكتا� ;ملقد�. 

%هناb بعض ;ملؤمنني ينكر%/ هذ> ;خلدمة سو;7 عن خو[ �% عن جهل. عندما 
�تكلم عن هذ; ;ملوضو�، يأ� lّ� عدX كبS من ;لنا� معربني عن ;�تياحهم بأ/ ما مر%; 
به U يكن �مرx غS عاPX - �% ִדيؤ;, �% بد;ية جنو/. l+م �نا� عاXيو/ ال يرتد%/ 
لقد  ;�ا%ية.  من  %كأ+م خرجو;  %يبد%/   �Sكث %خز;,  ֲדا   Xبأجسا%  7;Xسو مالبس 
%جد, �/ هناb كثSين من ;حلاضرين H ;لكنيسة، ;عتقد%; �+م ليسو; عاXيني، %من � 
فهم �افو/ �/ يتحدثو; عن مو;جهاִדم ;لشيطانية. %ال يريد%/ �/ يعتقد �صدقا�هم �% 

شريك حياִדم �% �P شخص �خر بأ+م (انني.

هناb مشكلة �خرj عامة H خدمة ;لتحرير، %هي �/ ;لذين يقومو/ ֲדذ> ;خلدمة 
قد يتعرضو/ لتجربة ;لك يا7، �% �+م يركز%/ عليها فقط فيقعو/ H �خطا7 الهوتية. 
�مبا يكونو/ �شخاصA �منا7، لكن pl; ;¢رطو; H هذ> ;خلدمة ملد� طويلة، فقد ير%/ كل 
 x7م ينسو/ جز+l .%من ;لعد yباألسنا/ �% حد%¦ ثقب بإطا� ;لسيا�� %كأنه هجو U�



ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

١٧١

من معاDلة تقوA Bننا نعيش > عا: ساقط حتد5 فيه 3شيا1 سيئة. فإ(% هبت %لريا� بقو�، 
تسقط %ألشجاW على 3سطح %ملناH BRتكلفنا 3مو%ًال طائلة. AH(% تعرضنا لفGHI، فإننا 
 �D%Wلوقني بإ\ Gأل[ %لناH .5حتد Wهذ^ %ألمو ]A .`للمر �Iنصبح معرضني بنسبة كب
حر�، فهناp 3يضi مسألة %ملسئولية %لشخصية. فنحن jيعi نقوh باختياH ،e%W> بعض 
%ألحيا[ تكو[ إلختياW%تنا نتائج سلبية. Hهذ^ ليست من عمل %لشيطا[. فالشيطا[ ال 
يكو[ خلف كل شيA .1نه بالتأكيد يقو} جسد %خلطية Hيتدخل > نظم %لعا: لكي 
يسيطر عليه، لذلك فنحن نقع ضحية لكل 3نو%~ %لتجاH }W%ملحن. لكنه عا: ساقط، 

�Hن �صد > بعض %ألحيا[ نتائج هذ% %لسقو�.

%ملسئولية  بدًال من حتمل   �%لشيطا  Iلتأث% %للوh > كل مشاكلنا على  Aلقا1   ]A  
 Bيضع خدمة %لتحرير موضع %لشك > عقو ،Gفكر %لكتا{ %ملقد h%ستخد%H ،لشخصية%
%لكثIين. لقد �عت تعبe%I خالية متامi من %ملسئولية من 3شخا� > %لكنائس، WHمبا 
تكو[ 3نت 3يضi قد �عت بعضi منها. Hعلى سبيل %ملثاA ،B(% عامل 3حدهم شريك 
م > H3الD^ بقو�، فلن �تا� �A جهد كثI لكي يعر� سبب  حياته بطريقة سيئة Hحتكَّ
عدh جتاH{ هذ% %لشريك معه H3 سبب مترH3 DالH .^Dبالرغم من 3[ هذ% %لشخص ميكنه 
3[  لس معك �تسي %لقهو� HيقوA":Bنه عمل شيطا� يا صديقي، �Aا %حلر{ %لرHحية. 
 pمبا يكو[ هناW ،له: "حسنا  B3قو  ]3 3ميل  بي¡ على Hشك %ال�ياWH "Wمبا  �Aا جتعل 
تأثI شيطا�، Hلكن ال 3ظن �3ا شريكة حياتك H3 H3الpD. 3عتقد 3نه Wمبا تكو[ 3نت 
قد ُخدعت." عندما يقوh شخص ما برHحنة كل شيH 1ينسب كل شي�A 1 مملكة 
 ]3 ]Hيتعاملو[ مع موضوعاتنا مبسئولية، ال يريدH حليا�% < ]HIلشيطا[، فإ[ %لذين يس%
يكونو% بعيدين عن %لو%قع، فنبد3 > %لتفكI بأ[ كل ِ(ْكر للتأثI %لشيطا� هو ¥رDA Dعا1. 

�Hن ال نريد 3[  نوصف ֲדذ^ %لطريقة، Hمن ¨ نتساB1 عن قيمة كل خدمة %لتحرير.

 �I3سئلة كث pفهنا .Gلذلك من %ملهم جد» 3[ نتمّسك مبا يقوله %لكتا{ %ملقدH
 < %Hكا[ ميكن للشياطني 3[ يؤثر %)A عما Bتظهر مع هذ^ %لنوعية من %خلدمة - تسأ



١٧٢

ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

�ملنا@، #عن حقيقة �للعنا0 �ملتو�8ثة، تسا2ال0 /خر+ من كل نو$ - #بعض �لنا� 
�لذين ميا8سوW هذK �خلدمة لديهم TجاباR 0دOP على بعض هذK �ألسئلة. فإ�E سألتهم 
 Yمعظم معلوماִדم قد �ستمد#ها من �ستجو�[ �لشياطني /ثنا W/ ستجد ،Wكيف يعرفو
Tخر�جهم. Tنm /جد صعوبة شديدj O قبوh معلوما0 من "/g �لكذ�بني"#/عو�نه. #ال 
 8Pمصا pّجاباִדم صحيحة، #لكن ليس لدT W8مبا تكو .hفيما يقو tطالقT ثق/ W/ mميكن
 mلكتا[ �ملقد�، فإن� j لتزمت مبا� �ET mنT كل ما /عرفه هو WT .كتابية عن بعضها
سأكوW على �لطريق �لصحيح، سو} /بتعد عن �لتطر}، #لن /بتعد /يضt عن �لو�قع، 
#لن /صبح منشغًال /كثر من �لال�� بالتأث��0 �لشيطانية j حيا~. سو} /ميز �ملقا#مة 

�لر#حية عن غ�ها #سأكوW قا�8P على �لتعامل مع �ملوضوعا0 مبا يناسبها.

+سبا) !لتأث$!# !لشيطانية

هنا� مستويا0 للتأث� �لشيطا�. �ملضايقا0 هي �ألسا�، #�ملستو+ �أل�P، #من 
 � Oلقهر، #�لسيطر�# ،hمستويا0 "تلفة من �إل�عا�، #�لذهو #T P�Pتز W/ هنا ميكن

�لتملك.

#قد #ّضح مايكل بوكو� Michael pocock من كلية �لالهو0 بد�ال� 
سلسلة �لتأث��0 �لشيطانية j خطو�0 متد8جة للتملك.

* مو# * متلك*  قهر * سيطر! * مقا�مة  * تأث$* معا�ضة

!الجتاها# !لعا.ية للسيطر! هي:

* من �خلاT �8# �لد�خل

Oهجما0 ظاهر #T من �خلفي *

* �ياj OP �لتحكم

Oلقسو� j OPيا� *
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عندما يتحد< بعض 4لنا: عن 4لتأث5 4لشيطا.، فإ*م يعتقد�# " كل شي� �� 
" ال شي�. 4لتملك �� 4حلرية 4لكاملة. A# 4لكتاO 4ملقد: M يعمل تفرقة مثل هذA .Cما 
�بيض �� �سوZ، لقد �شاV لتملك 4لشيطا# �4لتأث5 4لشيطا.، �هناY صوUV كاملة عن 
 Cخلط كب5 بشأ# كل هذ Y4ملقد:. �هنا Oميكننا �# جندها " 4لكتا U4لقو aجاVZ كل
4ملوضوعاM a ينشأ عن 4لكتاO 4ملقد:، لكنه نشأ من 4ملصطلحاa 4لg نستخدمها. ��نا 

.k4ملؤمن " 4لوقت 4حلاضر ميكن �# يتمّلكه 4لشيطا# جسدي #� kال �عتقد شخصي

 Cهذ Vقد تكو# 4لسبب " ظهو Uللتأث5 �4لسيطر Uعديد aمستويا Yلكن هنا�
 q4لتأث5 4لشيطا. 4لذ rب �# نفهمه ليس هو مستوt q4لشي� 4خلط5 4لذ� .v44ألعر

يؤثر على 4لنا:، �Aمنا كيف �صلوxA 4 هذ4 4ملستوr 4خلط5.

 .Zباجتها Cعل 4إلنسا# يقع حتت 4لتأث5 4لشيطا. هو 4لسعي |وt q4لطريق 4لذ #A
فالنا: ال يتسا�لو# عما 4�A كانت 4لشياطني موجوUZ �� ال، �لكنهم يتسا�لو# عن كيف 
tد�*م �يدخلو# " عالقة معهم. �" سانتا كر�� ميكنك �# تقو� بعمل 4VZساa عن 
كيف تكتب تعويذU �تضعها " مكا# ما، �ميكنك �# جتد 4جتماعاa �لية للمشعو�ين، 
�تتعّلم كيف تكو# على 4تصا� بالشيطا#، �تتعّر� على كل 4لوسائل لالشترY4 " مملكة 
 �qVجد�  - فيذهبو# للبحث عن قا k4لشيطا#. �قد يكو# 4لطريق بالنسبة لآلخرين سلبي
4لكف " يو� عطلتهم، �يلعبو# بلوحة 4لوtا، ��شيا� �خرr قد تبد� �*ا �نشطة بريئة. 

�ينخرطو# فيها متامk قبل �# يتحققو4 من �*م قد �صبحو4 حتت سيطرִדا بالكامل.

 "�4Zتعيش فيها �متّعن " 4أل�ا� "4لسو g�4هب ملتجر 4ملوسيقى �4لفيديو " 4ملنطقة 4ل
4ملوجوUZ عليها، ��4هب xA 4ملدVسة 4لثانوية �4 ث عن "عبدU 4لشيطا#" 4لذين يرتد�# 
مالبس سو�4Z �يستكشفو# 4لعاM 4لسفلي. �هم بالنسبة للكث5ين ليسو4 سوr شلة من 
 Mمنها" " 4لعا Vال ضر" aمنا�شا Z4جتماعية، �� �*ا ¡ر Uظاهر �� ،qZ4ألصدقا�، �� نا

4لر�حي. �لكنهم ال يعلمو# شيئk عن حقيقة هذC 4لقوr 4لg يتعاملو# معها.
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!لشيطا�.  !لتأث"  للوقو) حتت  تؤ-,  !ل1  !لشائعة  !لطر5  9كثر  هي  !خلطية   =>
فبالنسبة للناR !لذين يعتFO= خطاياهم Kر- عيوJ شخصية، F9 مشاكل عاطفية، تكو= 
 Jلكن !لرF .شيطانية Xن عا-^ ال نفّكر ] خطايانا مبصطلحا_F .حلقيقة قاسية! cهذ
يسو) قاp ] يوحنا٣٤:٨ "<= كل من يعمل !خلطية هو عبد للخطية"F hصف معانديه 
 q Rفالنا !لتعامل معها،  يتم   q مشكلة sلشيطا= (عد-٤٤). هنا! 9بيهم،  بأwم F9ال- 
يتوبو! عن خطاياهم. Fمن h يصبحو= عبيد} zا، Fتتسلل !لقوy !لشيطانية  <x -!خل 

حياִדم Fقد مهدF! !لطريق zا.

للتأث"  ~خر  سبب  هو  !خلطية  لعمل  !ملتعمد  !الستعد!-   => !لرFحي:  !لعصيا= 
!لشيطا� ] حيا^ !إلنسا=.  �Fسب ما جا� ] صموئيل !أل٢٣:١٥pF فإ= !لتمر- يشبه 
!لعر!فة F9 !لسحر. فعندما نعر� ما يريدنا !هللا 9= نعمله h نعاندF cنرفض <�!-ته �Fتا� 
9= منضي ] طريقنا، فإننا نفتح حياتنا للتمر- بكل مع� !لكلمة. Fبذلك _ن نعلن حقيقة 
هامة. Fهي 9ننا نتو!فق �هني� مع !أل�F!� !لشرير^ !ل1 ُطر-X من !لسما� بسبب متر-ها 

على <�!-^ !هللا.

Fلكنها  !هللا.   yلد !ملكرFهة  !لسحر   p9عما يذكر  !لثنية١٠:١٨-١١  سفر   [F
تفتح !لباJ للعدF. من ¤يز <بنه F9 !بنته ] !لنا�، يعر� عر!فة، عائف، متفائل، ساحر، 
 yتفتح !لطريق للقو pألعما! cتابعة، يستش" !ملوتى، كل هذ F9 جان� pيرقي �قية، يسأ
!لفلكية   X!لتنبؤ! ما�سنا  9ننا  ليست  !لقضية هنا   => تتسلل <x حياتنا.  !لشيطانية لكي 
من باJ !لدعابة F!لتسلية. <= !لطفل ميكنه 9= يشعل بO!�^ عو-} من !لثقاF Jلكن !لنا� 
 cتكمن ] 9= هذ Xملما�سا! cيئة ֲדذOسو� تشتعل مع �لك. <= مشكلة !لتسلية !ل
!ألنو!) من !ملما�ساz Xا صلة مع قو!X !لظلمة ] هذ! !لعاF ،qهذc !لقوy ال تألو 

جهد} ] -عوتنا ملما�ستها سو!� كنا مد�كني zا 9© ال.

<= جتنب هذc !ألنشطة !خلط"^ ليس كافي�، Fلكننا _تا¬ 9يض� 9= نتجنب !لذين 
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ميا5سو@ا. <هذ0 ال يع; �: نبعدهم خا45 نطا1 0خلدمة - فالر) يسو$ ما" من �جلهم 
 C0لسحر. <لقد قّد Hعما� K5ب �: نكوِّ: صد0قا" مع شخص مياT يضا. <لكن ال�
0لرسوH بولس 5bشا0a" <0ضحة _ كو5نثوK 0لثانية١٤:٦-١٦ "�ية شركة للنو5 مع 
 C0خلد eب �: نفتحها �يضT 0 كنا ال نريد �: نفتح حياتنا للشيطا:، فالnb> ."0لظلمة

0لشيطا:. Tب �: نصّلي من �جلهم <pدمهم <لكن ال تكو: لنا شركة معهم.

<5مبا يكو: �عظم سبب شائع للتأثw 0لشيطاv هو 0لغضب 0لذt ال يتم 0لتعامل 
معه <�يضe 0ملر�50. <_ 0لكنائس 0ل� حتتفظ مبسافة {منة عن 0خلطية، فإ: 0لعصيا: 0لر<حي 
هنا�  <0الستيا�.  باملر50  يشعر<:  ملن  {منة  مالجئ  يكونا:  ما   eغالب 0لسحر   Hعما�>
مؤمنو: كثw<: ال يد5كو: �: 0لغضب 0لذt ال يتم 0لتعامل معه يفتح 0لبا) للشياطني. 
<�فسس٢٦:٦-٢٧ مثاH <0ضح عن كيف �: 0لغضب 0لذt ال يتم معاجلته بسرعة يعطي 
إلبليس مكانe. كما �: عدC 0لغفر0: <0ل�0عا" 0ل� � يتم حلها �ا نتائج مدمر�، <من 

بني هذ� 0لنتائج 0الستغالH 0لسهل بو0سطة 0لعد<.

كنت �قّدb _ Cحد  0ملر5b "0شا�a ألسر� تبد< من 0خلا45 المعة <على ُخُلق، 
ترتديها  0ل� كانت   �0a0لسو 0لعني  باستثنا�   K0ملقد 0لكتا)  0لظاهر ¢سب  <تعيش _ 
0لز<جة. <كانت هنا� حتت 0لسطح مصا5a كث�w للمر�50 بني 0لز<4 <0لز<جة، <غالبe ما 
كانت مر50ته تظهر _ شكل نوبا" من 0لغضب، <0نفجا05" عنيفة بد<: سيطر�. <بعد 
بضع جلسا" مشو�5، الحظت عبا�5 متكرb" :�5نه ¦<4 05ئع _ معظم 0لوقت، <لكن 
�5شد" كثwين   :� لقد سبق   "eتلف§ eينفجر <يصبح شخص معينة جتعله  �شيا�  هنا� 
 eألنه كا: عنيف ،vنه عمل شيطا� eمو0قف مشاֲדة، <لكن _ هذ� 0ملر� كا: <0ضح _
<قويe، <0لنتيجة كانت مأسوية. فاخلطايا 0ل� �ªb "a هذ� 0لنتائج � يتم 0لتعامل معها، 
<� تكن منطقة 0حلق مطبقة _ حياִדم، <كا: موضع 0لعد< ال يزH0 قويb .e: كًال من 
0لز<4 <0لز<جة � يعر® �: غضبهما  0لذt � يتم معاجلته <حله، قد فتح 0لبا) على 

مصر0عيه لكي يدخل 0لشيطا:. 
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شها. -  لعهد  جلديد عن  لتأث"  لشيطا�

معقد�  %لوقا�  'ن  .لشيطا(؟  عمل  من  .لشي2  هذ.  كا(   .78 تعر9  كيف 
.ملشكلة  ندA BCصل   )A  Eئم.G .لسهل  Kليس من  Kنفسية KCKحية،  بتكوينا� جسدية 
KA .ل\.]. Yب A( نكو( متأكدين من Aننا نقوV بتقييم كل .لعو.مل .ملاGية Kنغربلها من 
متد.خلة  .ألحيا(  بعض  تكو( `  .لرKحية   Cألمو. Kلكن  .لعاطفية،  .ملوضوعا�   cخال
 e8 مشاكلنا Kنعز )A ميكننا بسهولةK .نفسيةK طبية �.iلتفس cاj Bيث ال يكو( هناm
.لتطّوC .ملنطقي لألشيا2. فقد نشعر مثًال بتوتر Kقلق ألننا r 'صل على قسط كا9ٍ من 
.لنوA KA .Vننا ` صر.] بسبب عالقا� متوتر�. لكن .ألموC ليست ֲדذz .لبساطة. 8ننا 

'تا{ ` بعض .ألحيا( A( نسأc عما 78. كا( .لعدK يعمل خلف .لستاC ` حياتنا.

لقد قّدV .هللا لنا ` .لعهد .جلديد Aمثلة كث�i عن عمل .لشيطا(. هناA BيضA Eمثلة 
 EطCلشيطانية .ل� كا( متو. �.iباجلنو( نتيجة .لتأث cKصيب شاA لعهد .لقدمي. لقد. `
 Vليو.  �Gملوجو. .ألمثلة  Aكثر  Kلكن  .لشيطا(.  عمل  بسبب  Aيو�  �Aمة   �AبدK فيها. 
 iلتأث. )A على �CKبالضر cألمثلة ال تد. zهذK .لعهد .جلديد. ` �Gلكنيسة موجو. `
 )A )للمجاال� .ل� ميكن للشيطا iلكنها تشK ،Cئما ` كل .ألمو.G خلG لشيطا� له.
يتو.جد فيها. �8ا مثل Aعر.� .ملر� .ل� ميكن للطبيب A( يالحظها، فهو يعر9 حاال� 
كث�i ميكنها A( تتسبب ` ظهوC هذz .ألعر.�، Kلكن Yب A( �دGها Kيدققها ح� 

يصل e8 معرفة .لسبب .حلقيقي.

8( .لكتا� .ملقد� ال يقوc 8( كل .ألعر.� .لتالية هي شيطانية، Kلكنه �ذCنا 
من A( مصاCGها قد يكو( AيضE من عمل .لشيطا(.

 Bلكن هناK ،مر� شديد (م�٢٢:١٢) بالطبع ليست كل .ألمر.� شيطانية •
 Eفت مرضGبالطب. فإ7. صا KA بعض .ألنو.] ال ميكن معاجلتها بو.سطة .حلكمة .لتقليدية
غريبK Eمعقد� r ُيجدِِ معه .لعال{ فمن .ملحتمل mسب ما هو مذكوC ` .لكتا� .ملقد� 
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B@ يكو@ مصد<= عمًال شيطاني7. 5عندما نقو1 بتشخيص +ملر(، فإننا نفكر � نوعية 
+لطعا1، +حلالة +جلسدية، 5+لتعر( للسموJB 5B 1 عو+مل BخرG. 5لكن من +ملستحسن � 
بعض +ألحيا@ B@ نفحص +لعو+مل +لر5حية +لV قد تكو@ خلف هذ+ +ملر(. ففي بعض 
 @B +نو+[ +لعال\ +ملمكنة لكنهم +كتشفوB شخاص7 جربو+ كلB قابلت ،a>bلنا+ cملناسبا+
سبب مرضهم هو من عمل شيطاk .l@ +لصالa +ملكثفة +لi Vا طابع +حلرf +لر5حية، 

ميكنها � هذ= +حلاالB c@ تقّد1 عالج7 للسبب +لر5حي ملشاكلهم.

 a>قد لديهم  فبعضهم  bجالني.  +لعر+فني  كل  ليس   (١٦:١٦yعماB) • �لعر�فة 
خا<قة ملعرفة +ملستقبل. 5هؤال� هم +لذين يتقنو@ فن +خلد+[. Bما +لذين ال يتقنو@ هذ+ 
+لفن فقد حصلو+ على مو+هبهم من +لشيطا@. جتنب كل هؤال�. فإ�+ كنت متو<ط7 � 
  +>5B y5 من خالB ،تبد5 بريئة Vل+ fأللعا+ yا5لة +لكال1 عن +ملستقبل سو+� من خال"
+للعب JB 5B مما<ساB cخرG، فمن +ملهم B@ تفكر � B@ كل +ملشاكل +حلاbثة هي نتيجة 

لعمل +لشيطا@ +لذJ تدعو=  ليدخل حياتك � �لك +لوقت.

 ،c+ملر+ Gحدk � عظB قو$ جسدية غ� عا�ية (مرقس٢:٥-٣) عندما كنت •
بدB Bحد +لرجاy يس� � ممر +لكنيسة بطريقة عد5+نية، 5قد  فكرنا � +لبد+ية Bنه سكر+@، 
5لكن عينيه كانتا جاحظتني، 5كا@ يتخّلص من كل شخص �اB y5@ ميسك به، B5خ�� 
متّكن حو+! ثالثة B 5B<بعة Bشخا  من +لسيطرa عليه، فقد كانت لديه قوa غ� عاbية 

5هي Bحد +ألعر+(  +لشائعة لسك# +لشيطا@.

 b> يزيد عن  Jلذ+ +لغضب  +لتحكم �  • نوبا� هيا� (مرقس٤:٥) فال ميكن 
.lقد يكو@ بسبب +لتأث� +لشيطا J5+لذ Jbلفعل +لعاطفي +لعا+

لديها  كنيستنا   �  aسيد هنا�  كانت  (مرقس٦:٥-٧)  �لشخصية  • �نفصا� 
 abشخصيتها +حلقيقية. 5قد ضّللت فريق +لقيا bد� @B حدB �5 يستطع ،aعديد cشخصيا
�5خر5@ حد5b+ شخصيتها  بطريقة،  +ألشخا  حد5b+ شخصيتها  فبعض  +لبد+ية.   �



١٧٨

ÚÄÄÄÓyÎã€a@lãÄÄ®a

بطريقة -الفة متام>. !كا; كل شخص لديه معرفة ֲדا -تلفة عن �آلخرين. !مبر!� �لوقت 
 ،Bحلظة من شخصية ألخر H Iتتحو ;L كثر من شخصية، !ميكنهاL لديها ;L كتشفنا�
كما �كتشفنا Lيض> L`ا متا�_ LعماI �لسحر، !هنا] تأثV شيطاX كبV على حياִדا. !قد 
مت عالجها من تعدn �لشخصياm بعد �لقياk lدمة حترير خاصة مع عالf طd !نفسي 

m�q H �لوقت.

من  يعانو;  �لذين  �لنا_  معظم   ;t (مرقس٧:٥)  !لر�حية  !خلدما"  • مقا�مة 
مشاكل خط�V يرحبو; بأية مساعد� ميكنهم L; �صلو� عليها. !Lما �ألشخا� �لذين 
يظهر!; �n فعل سلd مباشر على مساعدִדم �!حي>، فإ`م يظهر!; مقا!مة شيطانية 
 Iكا; هذ� �ألمر !�ضح> � خال! .lلقو� �هللا. فاإلجنيل ميثل ִדديد" !م مثل �لنو� للظال
�لكنيسة  كانت  '�ئد�،  هV!ين  جرعة  تعاطيه  نتيجة   Hتو �لذ(  �ملر�هقني  Lحد  جنا'� 
مكتظة باحلاضرين،، �لذين كا; ثلثهم يرتد!; مالبس سو�n- !يضعو; مساحيق على 
 ;!Vخل �لكنيسة. !قد تكّلم كث�n به mحسا_ بالشر شعرt عظمL جوههم. !كا; هذ�!
من Lصدقا- هذ� �لشاL 2ثنا- �جلنا'�، !كا; كالمهم يد!� حوI ظلمة �ملوm !كيف L`م 
ال يريد!; L; ميوتو�. !مبجرq ;L nكرm �سم �ملسيح H عظ4 بدL �لكثH ;!V حتريك 
 ;L قفو� !تركو� �ملكا;. !لكن �هللا عمل عمًال عظيم> حيث! ;!Vكر�سيهم للو��-، !كث
كثVين منهم قبلو� �لر2 يسو; !حتر�!� من تأثV �لشيطا;. tن: L 9شاهد من قبل صو�� 
 Vكثر !ضوح> عن �لنو� !هو يدفع �لظلمة، !عن مقا!مة هؤال- �لنا_ �لو�قعني حتت �لتأثL

�لشيطاX لرسالة �حليا� �ل4 يعرفو; L`م �تاجو`ا..

• "صو!" "خر! صا��� من !لد!خل (مرقس٩:٥) كث�V ما يقوI � �لنا_ عن 
!�لظلمة  �لشك  جتعل   !L �هللا !كلمته   l!تقا Lصو�ت> عديد�  فيها  يسمعو;  �ل4  خ��ִדم 
يسو�n; على موقف معني. t; �ألصو�m �ملسموعة !(شبه �ملسموعة) �ل4 ال تتفق مع 

كلمة �هللا !مع تعليم �لكتا2 �ملقد_ �لو�ضح قد تكو; tظها��m شيطانية.
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�لسحر،  نوعيا!  حتت  يند*(  شي.  كل  (تثنية١٠:١٨-١١)  خفية  • قو�� 

�لبخت  �ملوتى. �فتح  �لتابعة، ��ستشا*"  �جلا) '�  ��لعر�فة، ��لرقية، ��لتفا,*، �سؤ�* 

�كل �تصا* <خر فو> �لطبيعي بعيد; عن �ملسيح هو عالمة ��ضحة للتأث2 �لشيطا0.

يف حياتك

 � �لشيطانية  للتأث�2!  'كثر  حساس�  تصبح  لكي  �لفصل  هذ�  ساعد�  • هل 

'تمعك؟ %$� كا) �ألمر كذلك، فكيف؟. 

• كيف ميكنك �ستخد�* متييز� للتأث�2! �لشيطانية � عالقاتك، �� كنيستك، 

�� مدينتك؟.
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 �<E3_% 0%heGh miM9_% ma_N jW l<i �[a

 �0N[i/E&W �`a�% ¤a �&O&PG jciO 0>I-'h

 ��%>6 j-_Z 7-I'h k<hiZ 0M[Eh �%>hc ¤3E_% n6K'h

 ^/P-/h lh[- 0>Eh 0Kech

j_Eh D_>&G/

 �� #لر�حية  #حلر$  عن  تعليمي  تقّد-  كر�2،  سانتا   8  9 سنتني   <�= خال> 
مستوS =على. �8 =حد #أليا-، جاJ NOجل �قوJ �هاGH جدE 8 #لعشريناB من عمر@ 
 Uكا Vل# B#يو#جهها 8 حياته. تكّلم عن #ألصو Vل# Bتكّلم معي عن بعض #لصر#عا�
يسمعها �#ألفكاJ #ملرعبة #لV كانت ترH على dهنه. �قد طلب #ملشوJ` من قبل، �حا�> 
 Hيساعد�@. �بعد عد U= U�gملش# hما #ستطا Jمشاكل عاطفية �نفسية على قد kيعا U=
من #الجتماعاB معي، �مع r hٍ#Jخر، #تضح =نه تعرo ألعما> #لسحر �#نغمس فيها 

.Uسيطر` #لشيطا Bمعني من مستويا Sكل ما نر#@ هو مستو U= كتشفنا#�

�{ =كن =عر| ما }ب عمله ֲדذ# #خلصوw، لكن #لر#عي شريكي كانت لديه 
 Uمعرفة =كثر بالكتا$ #ملقد�، �كانت لديه خ�` =عظم م~ باحلر$ #لر�حية لكونه كا
J#عي� 8 منطقة سانتا كر�2 لبعض #لوقت. �قد حدHنا يوم� ملقابلة هذ# #لشا$ �#لتعامل 
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!لوسائل  ملعرفة  طويًال  -قتا  -قضينا  -صّلينا،  -7هبنا،  حياته.   < !لر-حية  !ملشاكل  مع 
بذلك،   Dنقو كنا  -بينما   .Hلتحرير نتخذها   Kل!  L!خلطو!-  Oلشرير!  P!-Qأل! ملو!جهة 
 Lلصو! Vكا- .Vعن هذ! !إلنسا Qصوت\ `خر ^تلف\ يصد ،aحيا < Oمر b-عت ألd
غريب\ عباOQ عن hiرO غاضبة تقا-منا -eن نو!جه !ألP!-Q !لشريرO > حياO !لرجل. -قد 
jعلنا بصوOQ متكرOQ -ضعنا > !ملسيح، -jمرنا !ألP!-Q !لشريرO بأl Vرk منه، -jمضينا 

حو!u ساعتني > شن حرr مركزO، -كاpQ V !لفعل jصو!ت\ عد-!نية أل-!مرنا.

 Hـ من هذ Lملو! wصبت بصدمة.  -خفت حj xقر بأنj Vستحي بأj ال xن{-
 V{ .كلمته Dلر-حية. لكن !هللا |تر! rقفنا فيها على خط !ملو!جهة > !حلر- Kلتجربة !ل!
!لطر� !لK ساعدنا ֲדا !لشاj rخذناها من !لوسائل !لp-i Kنا ֲדا !هللا، من !لقوO !لر-حية 
!لK لنا كمؤمنني ملو!جهة هذ! !لعا� غ� !ملرئي. -قد !خت�نا !لنصرO > هذ! !ألمر متام\ 

كما -عدنا !هللا.

عال&  لتأث"  لشيطا�

كانو!   V-كث�ين.فكث� مسيحيني  لد�  غريب\  مفهوم\  ليس  !لشيطا�  !لتأث� 
يصطفوj Vمامي بعد Vj كنت jعظ عن هذ! !ملوضو! - �-نVj x هذH !ملبا�p !لكتابية 
!لتأث�  من  معين\  هنا# مستو�   Vj Qpjكو!  قد   V-فيه. -كث�  Vيشكو ما كانو!  تؤكد 
 -j p!خلي\  !لتأث�  هذ!   Vسو!$ كا يعرفو&م  `خرين  jنا'   Oحيا  -j حياִדم  !لشيطا� > 
خاQجي\، -لكن !خلطوO !أل-+ هي تشخيص !ملشكلة. }j Vهم سؤ!b يو!جه معظم !لنا' 

هو: ما7! يفعلوV؟

j-ال، تأكد Vj فهمك !لعاD لإلجنيل ثابت. فالنصرO تأp a!ئم\ من خالb صليب 
 Qبقد  0Q!مر مبر!جعتها  قم  !ألمر.  هذ!   < مشجعة  `ية  هي  -كولوسي١٥:٢  !ملسيح. 
!ستطاعتك، فالرr يسو! جرp !لرياساL -!لسالطني -jشهرهم جها0Q ظافر0 ֲדم > 
 .(١٦:٥bعماj ،١:١٠wم) ئم\ > !سم !ملسيح!p هي Oلنصر! Vj \يضj لصليب.تذّكر!
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&قد ,خت< ,لتالميذ &,لكنيسة ,أل&7 باستمر,1 قو% ,سم ,ملسيح. &عال&% على !لك �فهم 
JG ,لنصر% هي بقو% ,لر&M ,لقدJ� .K ,لذC يسكن فيك هو Gعظم من !,D ,لذC تسلل 
 ،Qسم يسو, R& ،قو% ,لصليب R 1سوخك J� .(٤:٤7&يوحنا ,أل) Yفسد هذ, ,لعاG&

&R ,لر&M ,لقدK هو Gمر ضر&C1 لكل ^ا&ال\ ,لتغلب على ,لعد&.

عندما تقرG خطو,\ ,لتحرير R ,لصفحا\ ,لقليلة ,لتالية، فّكر a R,ئر% عالقاتك 
 KساG هو   fلشيطا,  hلتأث,  JG بالفعل  ,كتشفت  قد   Jتكو 1مبا  ,لشخصية.  &خ<,تك 
 oتسأ& pعميق pتأخذ نفس JG D1يدG .تعرفهم &حتبهم KناG %حيا R &G حياتك R مشكلة
نفسك هذ, ,لسؤ,o "هل يريدf ,هللا G JGكوJ ,لشخص ,ملعني R هذu ,حلالة لكي Gساعد 
 JG {موقف تعرفه، فإنك حتتا CG R خدمة ,لتحرير؟" �!, كانت ,إلجابة باإل�ا� R
تفكر ֲדد&� R ,خلطو,\ ,ملحدa% ,ل� ميكنها JG تأ� بقو% &سلطاJ ,لر� يسوR Q هذ, 

,لصر,Q ,لر&حي.

خطوات كتابية للتحرير

١- �قبل �ملسيح

,خلطو% ,أل&7 &,ضحة. ,قبل ,ملسيح كمخّلص. يقوR o يوحنا١٢:١ "&Gما كل 
,لذين قبلوG uعطاهم سلطانJG p يصG ,&h&الa ,هللا." 1مبا تكوJ قد بدR  \G قر,�% هذ, 
,لكتا� حتت �حلاM صديق G& قريب &لكن JG J&a تر,u من خالo عدسا\ عالقتك مع 
 ,!�& .Dهذ, ,لكتا� بشي� من ,لشكو \Gقر Jألمر كذلك، 1مبا تكو, Jملسيح. �!, كا,
كاJ ,هللا تكلم �ليك &Gنت تقرG هذ, ,لكتا� &&ضع Gمامك مشكلة حقيقية R ,حليا%، فرمبا 
ُتجَر� بالدخوo فوR �1 ,ملعركة. &لكن �!, Y تكن قد قبلت ,لر� يسوQ كمخّلص 
شخصي لك، فلن تكوJ لديك #اية ,لر&M ,لقدJ� .K ^ا&لة ^ا1بة ,ألM,&1 ,لشرير% 
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مبجهوA3 @لشخصي سو: تكو� خطًأ فا3ح1. /� �.- شي* حتتا& �� تعمله هو �� تقر 
 ،Aن خطاياH على @لصليب قد 3فع Pعندما ما Sيسو Uلر@ �� Vاجتك ملخّلص، صّد]
.ليكن هناA تغيd e @لذهن عن حياتك @لقدمية b @بتعد عنها - .هذ@ ما تعنيه @لتوبة. 
.d @للحظة @لl تعمل فيها هذ@، فإ� @لرU يسوS سو: يدخل حياتك، .سو: ُتخَتم 
 d -لدخو@ oهذ@ هو شر .pمملكة @لنو r/ ستنتقل من مملكة @لظلمة. ،sلقد@ t.بالر

@ملعركة.

٢- قّد+ توبة عن %ية خطية معر�فة

/ @ كنت مؤمن1، فإ� @خلطو� @لتالية هي �� تتأكد من �نك قد قّدمت توبة عن �� 
�سلوU خاطئ ظهر d حياتك (يوحنا @أل.٩:١r). لقد "عت @عتر@فاP من �شخا! 
بأعما-  فوجئو@  .عندما  فيهم،  يشك  �حد  يكن   , خاطئة  لعا�3  /3ما�  لديهم  كا� 
@لشيطا� d حياִדم، �p3كو@ حينذ@A  خطو�p @خلطية. /� @العتر@: .@لتوبة مهما� جد-. 
.سو@* كانت @لعا�3 @ملسيطر� على حياتك هي @لشهو�، �. مشاهد� @ألفال1 @إلباحية، 
�. @لكحولياP، �. @ملخدP@p، �. @لتسوV @لقهر�، �. @لطعا1، �. @جلشع �. �� شي* 
;خر يتحّكم d حياتك، فإنه 9ب �� تتعامل معها .@عتر: هللا 7طيتك b ثق d .عد4 
@ملذكوd p يوحنا @أل.٩:١r "/ @ @عترفنا 7طايانا فهو �مني .عا3- ح= يغفر لنا خطايانا 

."b/ يطهّرنا من كل.

/� @لناs غالبا ما ينخدعو� d @ألشيا* @لl يدمنوCا .Bضعو� @ا، معتقدين بأنه 
ن .تشبع @حتياجاتنا @لر.حية. .ح= بالنسبة للمؤمنني، فمن @لصعب ��  ميكنها �� ُتسكِّ
@لl فيها   �eألخ@ @ملر�  @ملثا-، م= كانت  @لز@ئفة .نو@جهها. .على سبيل  @ألشيا*  Jد3 
@لشركة ."عت   Sجتما@  d .�  sملقد@  Uلكتا@ لدp@سة  مؤمنني  Kموعة  ضمن  كنت 
@لبقر� @ملقدسة d @لكنيسة  @هللا �� يغفر له تفكd 4e @ملا3ياP؟ /Cا  �حدهم يطلب من 
@لغربية بالرغم �� @إلجنيل .@ضح d هذ@ @ألمر .يقو- /� غر.p @لغN .@لرغبة d @ألشيا* 
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-ملا=ية >نقا: كلمة -هللا 6ال4 -أل�2 -جليد$. لدينا -حتياجا' عديد$ ضر!�ية � كل 
-لعاU! VيضS -لكثQ من -لكنائس !-ملرسلني Jتاجو: GH =عم ما=D. !قد خدA -لشيطا: 
 Qمصا=� عديد$ تش Zألشيا^ -ملا=ية سو4 تشبعهم. !هنا- :U معظم -ملؤمنني باعتقا=هم
U: ٤٪ فقط من -ملؤمنني يقّدمو:١٠٪ من =خلهم، !هذ- يعU f:٩٦٪ من -ملؤمنني � 

.oهيدp ممن لديهم مصا=� !-فر$ قد خدعو- !قّدمو- هللا بقشيشا Vبال= -لعا rغU

فكر � هذ- -ألمر. H: معظم -ملؤمنني يلتزمو: بدفع ١٥٪ للنا=t � -ملطعم بعد 
كل !جبة بينما ال يعطو: -هللا ُعشر =خلهم بعد U: خلصهم من ضياU AبدD. مz كانت 
�خر مر$ قلت لز!جتك بعد U: -نتهيتما من تنا!t !جبة -لطعا� "HنU fعلم U: -خلدمة 
جيد$، !لكن فلنتجاهلهم هذ� -ملر$؟ "!-ألسوU من �لك U: تكو: قد سّببت -إلحر-� ملن 
خدمك !Uعطيته =!ال�o !-حدo بعد !جبة كلفتك٥٠=!ال�o؟ هناZ -ملاليني من -ملؤمنني 

يفعلو: �لك مع -هللا.

-لليل ليست بالضر!�$ حالة تسبق خدمة  H: -إلظها�-' -لشيطانية � منتصف 
-لتحرير. فإ�- كا: هناZ شخص �د!A بأكا�يب -لعد! سو-^ من خالt -ملا=يا' U !Uية 
خطية Uخر�، فإنه لن يكو: فعاًال. !�H- كانت هذ� هي حالتك، فالعال� هو U: تعتر4. 

فاهللا ليس ضدH .Zنه Jبك. هو يعلم Hنك تفتقد بركة عظيمة.

٣-  )فض %عما"  لشيطا�

(كو�نثو�  -لشيطا:   tعماU ترفض   :U هي  -لتحرير  خدمة   � -لثالثة  -خلطو$ 
فإ�- U=�كت Uنك ُخدعت !U: كلمة -هللا قد -نطفت � حياتك، فو-جه  -لثانية٢:٤). 
�لك !-�فض -خلد-U .A=� ظهرZ له. !Uضف GH توبتك �فضS قويS !!-ضحS ملا عمله 

-لشيطا: بالفعل. 

منذ !قت قريب حظيت بشر4 -لتد�يس � مركز بيلي جر-ها� لتد�يب -لقا=$ 
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�ألخ��  �ملحاضر�  )بعد  �هللا.  صفا*  حو-  يد)1  �ملوضو3  )كا4  كا1)لينا.  بنو91 
�ملسيح". )هذ�  مفهوA سيا?�   Dتر?? كث� )قالت I":Kنت  �لشابا*   NحدO  Pستوقفت�
�ملفهوA يتر?? كث�D ^ [هI( ،Pحتا] ZO معرفة معناW )كيف نستخدمه" )بعد 4I حتدثنا 
بعض �لوقت، �تضح kIا مؤمنة حقيقية )لكنها h تقطع عالقتها متامb مع ماضي حياִדا 
 4I ا1بة �لعد) )مو�جهته قبلq 4O .على حياִדا Dسيد( bيسو3 ليكو4 1ب tتسمح للر(

.N(يسو3 سيكو4 بال جد tمع �ملاضي )�لتصاقك بالر bتقطع عالقتك متام

٤- 1ّمر �ألشيا+ �ملرتبطة بأعما� �لسحر

�لسحر  بأعما-  �ا عالقة  �ل�  )تتلف كل �ألشيا�  تدّمر   4I �لر�بعة هي  �خلطو� 
�لرسل١٧:١٩-٢٠) )O[� كنت قد  �لثا*٢:١٤-٥، ١٧:٢٣ ، Iعما-   Aخبا1 �ألياI)
تعاملت مع �لتنجيم، I) لعبة �لو,ا I) �شتركت ^ بعض �ألعما- �ألخرN �ل� قد تبد) 
kIا بريئة، فقم بتدم� كل ما يز�- موجو?D لديك. Oنك ֲדذ� ستحذ) حذ) ما فعله Iهل 
Iفسس �لذين قبلو� �ملسيح، فالذين كانو� ميا1سوI 4عما- �لسحر �جتمعو� معI( bحرقو� 
كل كتبهم عالنية (Iعما- �لرسل١٩:١٩) 4O مما1سة Iعما- �لسحر ليست هي �لوحيد� 
�ل� تفتح �لطريق للعد) )لكن Iيضb �متالI 7?)�ִדا. �بعد نفسك على قد1 ما تستطيع عن 

هذW �ألشيا� )من �لتجربة �ل� تقّدمها.

٥- �قطع �لعالقا� غ$ �ملقدسة  �لعالقا� مع �لسحر�

�لسحر  ميا1سو4  �لذين  �ألشخا�  مع  �لعالقا*  قطع  هي  �خلامسة  �خلطو� 
تكوين   ZO حاجة   ^ بأkم  �ملُرسلو4  يشعر  ما  غالبا  �لثانية١٤:٦-١٦).  (كو1نثو� 
 4I بد)4  [لك  لعمل  طريقة  هنا7  )لكن  من خدمتهم،  �لسحر� كجز�  مع  صد�قا* 
تكو4 لنا شركة مع �لشيطا4. صّل، كو4ِّ عالقا* على q "1Iايد� )�عر! ما  د9 
^ حياִדم )لكن ال تسكن مع Iنا� منخرطني ^ مما1سا* )Iعما- �لسحر. )على مثا- 
 4I حر� على� ،N(للتعامل مع مر" شديد �لعد bلطبيب �لذ' يرتد' قفا&�* )قناع�
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تكو3 هنا0 مسافة صحية عن  لشر فو"  لطبيعي.

لن Jنسى على  إلطال" جتربة حدثت ألحد  لشبا3 = فريق  لعمل عندما شا06 
بالر\ يسو] = مJ YZحد  لسحرX. جاTU V مكتQ ،SبدQ = Jصف  لستائر  ملغلقة 
Q لظلمة  لe كانت تسوd  ملكاQ 3 جلو  خلانق 6Qغم كل _لك كانت فرحة عندما شا06 
 QJ ،gdهنا0 مبفر TU \6يد  لذهاJ نا الJ" جدية Xmبن Yقا o .مع فريقه مبحبة  ملسيح

.sيعt حكمة لنا uكال vكا3 حتذيرQ "Xxكث z 3 صلوQبد

٦- +ستر/ " خال, +ملسيح (ثق " قو� حترير�)

Qمبجرd  لقياu باخلطو z  خلمس  ألTQ،  ستر� = خال�  ملسيح (كولوسي١٣:١) 
جّدd _هنك TU  حلد  لذg تكو3 فيه قا6d$ على  لفهم بوضو� Q إلتكاY على  ألما3 
 ،g6Qضر Jمر  هو  هذv  لنقطة  ح'  Uتبا]  خلطو z  لسابقة   3U =  ملسيح.   dملوجو 
 dُطر   _U بأنه  يعلمنا  Q لكتا\  ملقد,  حلر\.  .طط  Uنه  يبتعد.   Qعل  لعد/ لن  Qلكنه 
 لشيطا3 خا6جs فإنه يذهب 3Qضر معاQنني Jقسى منه Qيعوd لالنتقاU - uال U_  كا3 
 � Q63 تتركه  ألJ ترتيب  لبيت قبل XdعاU لتركيز حال 7له عندما خر6. /ب Q حلق 

 لشريرQ Xشأنه.

٧- قا � +لشيطا�

 خلطوX  لتالية هي 3J تقاU uQبليس. Qيشر� لنا _لك بوضو� يعقو\١:٤-١٠. 
Qهذv صوX6 كاملة =  لعهد  جلديد عن  لتوبة Q ملقاQمة. QJًال.  خضع هللا (�ية٧). فكل 
منطقة = حياتك ال "ضع هللا = تصرفاتك Q= تفك0x /ب 3J تأ  حتت سلطا3  هللا. 
 جلانب  آلخر من  خلضو] هللا هو مقاQمة Uبليس. صمم على Jنك لن تسقط = حيله 
Q&ططاته بعد  آل3.  بتعد عن كل مما6ساz ما6ستها U QJميا3 كا_\ قد صدقته Qبعد _لك 
" قتربو  من  هللا يقتر\  ليكم" (�ية٨) Qعندما يقتر\، يبدJ =  لتعامل مع كل  ملشاكل 
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�ملوجو>� ; حياتك. 7لكن 4ب #2 تتعامل #نت معها #يضا. "نقو� #يديكم #يها �خلطا�"

7مهما كانت �ملماLساJ �لناجتة عن �خلطية، 4ب #2 توقفها. "طهر�7 قلوبكم يا 
 2# Oحتتا Qيب �لR�7ألكا ،Jما هي �جتاهاتك �لد�خلية، �7لشهو� .(ية٨Z) "7[ �لر#ينيR
تتعامل معها؟ hن منيل ef �لتفكd بأننا نستطيع #2 جنمع بني �لطريقني: �خلضو^ ململكة 
�هللا �7النغماt ; مملكة �لعاs. هذ� غd ممكن على �إلطالkf .lا jf>�7جية ; �لفكر. 

47ب #2 نتطهر منها.

� 2f هنا� L> فعل عاطفي مناسب. �الكتئا|، �لنو} �7لبكاy (Zية ٩). تأكد 
 s# عليك، 7#2 �مللك �7لفا>[ �لذ[ تبعد� بعيد� عنك قد �حتمل e2 �لعد7 قد �ستو#
 .�مقا7متك. تعاَ� fليه بانكساL. 7لكن ال تتوقف هنا�، بل حتر� على #ساt �لوعد �لتا
قد��  "�تضعو�  هنا  موجو>  �7لسبب  (م�٤:٥)  للحز��"  "طو�  لتالميذ�  قا�  فاملسيح 
�لر| فdفعكم" (يعقو|١٠:٤) 2f �هللا قريب من منكسر[ �لقلو| �7لص �ملنسحقني 

بالر7}.

 �dين منا عند هذ� �لنقطة هي #ننا نعتقد #2 خطيتنا كبd�7لتجربة بالنسبة للكث
�لزنا  �Lتكب خطية  لقد   .<7�< ففّكر ;  تعتقد هكذ�،  فإ�R كنت   .yجاL 27جد� 7بد
�7لقتل خال� سنة 7لن يكو2 �ألمر #سو# من Rلك. 7لكن � ع ما قاله ; ختا� صال� 
 {7L بائح �هللا هيR ،توبته:"ألنك ال تسر بذبيحة �7ال فكنت #قّدمها، مبحرقة ال ترضى

 (١٦:٥١-١٧Lمزمو) "منكسر�. �لقلب �ملنكسر �7ملنسحق يا �هللا ال حتتقر�

; �للحظة �لQ تأ© فيها ef �هللا بقلب منكسر 7حزين، فإنه سو¨ يسر^ fليك. 
ير�قب  كا2  �أل|   2f جديد�.  بنظر�  (لوقا١١:١٥-٣٢)  �لضا�  �إلبن  قصة  ستقر# 
7ال  متكاتفة   ^LR# هنا�  تكو2  لن  7عانقه.  fليه  Lكض  �بنه،  Lجع  7عندما  7ينتظر، 

حو�جب مرفوعة 7ال سخط باf .lٍنه سو¨ ¯تفل بك.
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٨- جد� �هنك

حياتك   � &تطّبقها  )هللا  كلمة   � بالتأمل  5هنك  جتد6   9: هي  )لتالية  )خلطو> 
(م٤:٤Z، ٧، ١٠ &)فسس١٧:٦). )مأل 5هنك بأشياM جيد>. ُصْم عن &سائل )إلعال@، 
:غلق )لتليفزيو9 لبضعة :يا@. حا&d :9 تقر: )لعهد )جلديد كله � :سبوعني :& ثالثة. هنا\ 
مسيحيو9 كثp&9 يقر:&9 قصصn من mسمائة صفحة، &يفزعو9 من فكر> قر)M> )لعهد 
)جلديد. عرفت v)عيn � سا9 فر)نسيسكو يقر: )لعهد )جلديد كل :سبوs .t يكن يتباطأ 
� قر)M> :جز)M كثp>، &لكنه كا9 يستطيع 6)ئمn )لقيا@ بذلك خالd يو@ &نصف، &نتيجة 
�ذ) فإ9 حياته :صبحت عميقة كما كانت شخصيته v)ئعة. ليس كل شخص يستطيع 
:9 يعمل هذ) � :سبوt، &لكن هذ) )لرجل يوضح لنا :نه ميكن عمله، فهذ) :سهل مما 
نتصوv. )قر:، &)بد: برنا�n حلفظ )آليا�، &v)جعها خالd 6قائق قليلة قبل :9 �لد للنو@. 
&:&d شيM تعمله عندما تستيقظ فّكر � مر)جعة )ملوجز )لعملي � هذ) )لكتا�، &)حفظ 

)آليا� )ملفتاحية )ملرتبطة باحلر� )لر&حية، فكر فيها، &مهما �د� جد6 5هنك.

٩- صلِّ مع �خرين 

مبفر6\.  )ملسيحية  )حليا>  لتحيا  مدعو�  لست  �نك  �اعية.  )شتر\ � صال>   �
)فعلو)   "nيع� ":نتم  )جلمع  :سلو�   � موجو6>   nتقريب )جلديد  )لعهد  &صايا  كل   9�
 nتباعه بأ9 يصّلو) مع: )ألشياM. � ا :&)مر �اعية، &لقد حث )لر� يسوt نفسه  هذ# 
)لشيطا$، &قد   pلتأث( يأتو9 �ّ' قائلني � م )ستطاعو) حتديد  )لنا)   9� .(١٩:١٨Zم)
كنيستهم   � مؤثرين  بأشخا,  يأتو)   9: على  :حثهم  &:نا  )خلطو)�،  هذ#  )ّتبعو) كل 
&يصّلو) معا كجماعة. سو1 نو)جه :&قاتn من )ملقا&مة )لعنيفة عندما 0تا/ بعضنا لبعض. 
شاv\ بقلبك. ُصْم �9 )ستطعت، &صلو) معn بطريقة 6فاعية :&ًال � بطريقة هجومية، � 

)نتظر ما سيعمله )هللا.
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١٠- �خر, �لشياطني %$� �ستلز� �ألمر

 Aخر مرحلة هي 9خر/7 /لشياطني باسم /لر+ يسو% ($عما�١٦:١٦-١٨) �� 
/لعاWX ال يكوB هذ/ ضر�UيT، �لكن ال Oب $B نستبعد هذ/ /ملفهوD عنا: B9 9خر/7 

/لشياطني ليس `اله /ألفالD /ملرعبة، 9نه عمل /لعهد /جلديد.

 B9 .bلقد/ dبالر� eر7 شياطني؟ هو مرشد مؤهل ممتليj B$ ميكنه lمن /لذ
 .bلقد/  dبالر� /ملمتلئة   Wحليا/ $oية  على  يؤكد/B كالoا  $فسس٨:٥ �غالطية١٦:٥ 
 � Uلتو/ضع /ملذكو/ /لشياطني Oب $B تكوB لديه نوعية  �كل شخص يقوD بإخر/7 
يعقو+٧:٤-١٠، �Oب $B يلبس سالd /هللا }سب $فسس٦، �$B يعرz كلمة /هللا 
ح� ميكنه $B يستعملها كما فعل /لر+ يسو% � م�٤، �$B يكوB معضد� بصلو/� 

/ملؤمنني /آلخرين (م�١٩:١٨، $فسس١٨:٦)

 Uمبا تتذّكر /لشا+ /لذl كاB يتكّلم بصو� غ� 9نسا� معي �مع /لر/عي �ميلي، 
$� �لك /لرجل /لذl كاB يصر� � ممر /لكنيسة خال� 9حد� عظا�. ففي مثل هذ� 
يتبع   B$ /لشخص  يستطيع  ال  قوية جد� }يث   Bلشيطا/ حالة سك�   Bتكو /حلاال�، 
 dهذ� /لر� Xتطر B$ بO يتو+ $� يبتعد عن /خلطية. لذلك B$ l$ ،خلطو/� /لسابقة/

.TجUخا Wلشرير/

�قد نفهم من �لك $B قليلني فقط هم /لذين ميكنهم $B يفعلو/ �لك، �لكن /لو/قع 
$l$ B مسيحي مغطى ب¢ /ملسيح �ممتليe من /لر�d /لقدb ميكنه $B يفعل هذ/. هنا  
 Uعميقة �¦تا7 9¥ حضو W¢تا7 9¥ خ¦� Tملوقف عنيف/ Bعندما يكو WUXحاال� نا
خب�. لكن ما يوضحه لنا d�U /لعهد /جلديد $B كل /ملؤمنني /لعاXيني �ليس فقط بعض 
قديسني   ¥9 /ألمر ال ¦تا7   B9 /لشياطني.  /ملسيح إلخر/7   Bلديهم سلطا  ،ªألشخا/
 � هويتهم   Bيعرفو  Bشجعا مؤمنني   ¥9 ¦تا7  �لكنه  جد�،  عالية  بر�حانية   Bيتميز�
 Wسة قوUملما X/لكنهم ال يهابونه �لديهم /ستعد ،lعد�هم قو B$ BكوUملسيح �هم يد/
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5سلطا? #ملسيح بسال; #هللا 5نعمته. 5عندما نو#جه #لقو- #لشيطانية باسم #لر� يسو�، 
فالبد B? ִדر�.

التطبيق الشخصي. وماذا عنك أنت؟

(? معرفة قو' #ملسيح & هذ# #ملعركة ال تع! B? #ألمو� ستكو? سهلة، كما �Bا ال 
تع! Bنك لن متر 34#2 مرعبة 5غريبة. 5كما قلت من قبل فإ? 5B+ جتربة 5#جهتها & 
حجر' #لنو= Bخافت! ح; #ملو2. 5كنت & بعض #ألحيا? #ستيقظ ألجد B ?Bحد Bفر7# 
بصو�' �#ئعة عندما #ستيقظت  #لتجربة. 5لكن Bماننا & #ملسيح جتلى  بنفس  عائلF مير 

ألشر�.

 .Hلصغ# (ب!  غرفة  من   J�7صا شيئا  M5عت  #لليل،  منتصف  بعد  هذ#   Oحد  
عليه.  B5طمأ?  غرفته  من  #خلا�جة  #ألصو2#  مصد�   SعرB  ?B Uب  Bنه  B5حسست 
تسللت على Bطر#B Sصابعي، 5كا? #لبا� مفتوحX قليال، M5ح W #لنو� #ملنبعث من 
#حلما= �B ?B- ما [دO. كا? (ب! \5 #لعشر سنو#2، ساجدJ ]و#� سرير# 5يصلي قائًال 
ّ̀ سال; #هللا. يا �� هذ#  "BشكرB aيها #لر� يسو� ألb كامل فيك، B5شكرa أل? لد
 ?B مرهمd ناB هMهذ# #لليلة، 5لكن & 7= #ملسيح 5بقوته 5با & !eִדا ?B أل�5#; تريد#
 ?B مركمd !ن) .fعظم من #لذ` & #لعاB &ّ `لذ# ?B ?علن #آلB !5حد`. (ن bيتركو
تتركو# غرفB5 F? تذهبو# (j #ملكا? #لذ` Bمركم #ملسيح B? تذهبو# (ليه Bمني" h شاهدته 

يزيح #لغطاk 5يصعد علي سرير# 5ينا=.

ليلة   W  Oحد لقد   ،mB يا  تعلم  #إلفطا�:"هل  مائد'  على   W قا+  #لصبا;   &5
 B5بد "حقX؟"  5قلت   .Oحد ما  Bعلم  ال  بأن!  تظاهر2  عنه."  تكّلمنا  مما   Xشيئ Bمس 
يشر; ببساطة "لقد ما�ست #حلر� #لر5حية كما تعّلمتها". فإ\# كا? صr صغH عمر# 
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عشر سنو!: لديه مسد8 14حي عيا٤٥4 1بسلطا& !ملسيح 'مكنه '& يأمر !لشياطني 
بأ& يفعلو! شيئK 1مI Jب '& يفعلوF، 'فال يستطيع !لنا8 !لعا@يو& مثلنا '& يعملو! ما 
 N لك ممكنR &' نة 1حكيمة 1عاقلة؟ 'نا 'عتقدX!بطريقة متو Fهللا منهم. '& يفعلو! Fيريد

حياتك.

يف حياتك

• هل حد@: #اال: N حياتك تشك '& فيها تأث � شيطانيK؟ �R! كانت !إلجابة 
للقضا' على  خطو!:  !+ذ:  هل  متيز 1جو@ها؟  جعلتك  !ل.  !ألسبا/  هي  نعم، فما 

مصد4ها؟.

• هل حد@: حاال: حتت !لتأث  !لشيطاN 4 عالقاتك مع !آلخرين؟ �R! كانت 
!إلجابة نعم، فكيف يريد6 !هللا '& تتعامل معها 1حتلها؟. 

• �> '; @4جة يكو& !لنا8 من حولك منفتحني ملناقشة موضوعا: مثل سك8 
مستعد  'نت  هل  عليك؟  1!جتاهاִדم  مو!قفهم  تؤثر  كيف  !لتحرير؟  1خدمة  !لشياطني 

لالعتر!B علنK 41فض 'عما@ !لشيطا& فيما بينكم؟.

• بأية !لطرG ميكنك '& تساعد على خلق جو من !النفتاN D موضوعا: !حلر/ 
!لر1حية بني 'عضا' كنيستك؟.

• ما !لذ; تفعله حاليK حJ جتد@ Rهنك؟ هل هذ! كاBِ؟ R�1! كانت !إلجابة ال، 
فما هي !خلطو!: !ملحد@L !ل. ميكنك '& تتخذها لكي تغوI 'كثر N كلمة !هللا؟.
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ما حتتاج أن تتذكره 

هنا: خطو�7 عديد3 ميكنك 0+ تتخذها ح, تكو+ حياتك متو�فقة مع �لكتا� 
�ملقدC D موضوA �لصال3 <�لتحرير.

 F0نت <ما يريد F3. هل هي ما تريدK١- �بد0 بتقييم كمية <نوعية صالتك �ملعتا
�هللا 0+ تكونه؟ �WX كا+ �ألمر ليس هكذ�:

0- ففي بد�ية <قت صالتك �ملعتاK. �طلب من �هللا طلبتني "ضع �ليو` على قل\ 
�ملوضوعا7 �لn تطلب مi 0+ 0صّلي من 0جلها jX 0+ تطلب مi 0+ 0توقف عن �لصال3 
من 0جلها" < "خالr �أليا` �لقليلة �لقاKمة ضع على قل\ كيف تريدq 0+ 0غّير من �آل+ 

فصاعدt حياC s �لصال3"

� - كن حساسا للطرz �لn سيقوK: �هللا فيها، <�طلب wXشاFK ح, تقتنع بأنك 
قد حصلت عليه.

�لطلبا7) ح,  �لشكر -  �العتر�~ -   - 3Kلعبا�)  ACTS بطريقة ٢- صّل 
تتأكد من 0+ صلو�تك متكاملة

٣- �طلب من �هللا 0+ �علك حساس� w<حي� للتأث� �لشيطاq، <0+ مينحك �حلكمة 
<0نت تسعى الكتشا~ C :w>K �حتيا� معني للتحرير.

 wقد على   Aملوضو� هذ�  تفهم   +0 يريد:  �هللا  �لصلو�7.   Fهـذ  C مثابر�  كن 
�ملستطاC - A �لو�قع 0كثر مما تعمله 0نت. صلِّ �ر�3w <باستمر�w من 0جل �لفهم �لذ� 

يريد: 0+ حتصل عليه. 
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اخلالصة

žµfliäb Ž́ @Úó”

لقد بد;: !ألمو8 جيد% مع شا�2. كا. ملك( ممسوح(، موعو&% بقو" !هللا، �حقق 
!نتصا8!: عظيمة باسم !هللا. حM ;نه ;ظهر تو!ضع(، �D8ة، �ِحْكمة. �لكن ? بد!ية 
حكمه ![ر\. ]. عدZ !لصY �هو ? بد!ية !ملعركة، جعله Vو2ِّ عينيه �يعصى ;مر !هللا 
!لو!ضح. �تسبب َقسُمه !ملتسرe ? مشكلة إلبنه �لبلدb. �8غبته !ملستمر" ? ;. يغ^ ;مر 

!هللا ليناسب 8غباته جعلت !هللا يرفضه. 

يلبس  كا.   o8ملحا! شا�2  أل.  ملاr!؟  بكا8ثة.  !نتهى  مبجد  بد;   vلذ! فاحلكم 
;سلحة !مللك قبل كل معركة، �لكنه � يقم ~ماية قلبه �rهنه، لقد ;{ل !لسالz !لر�حي 

للملك !ألعظم.

بالرغم من ;. ;فسس٦ ُكتبت بعد حكم شا�2 بألف سنة تقريب(، لكن !ملبا&� 
كانت �ب ;. تكو. �!ضحة خلا&Z !هللا !ملمسوz. �لكن شا�2 �ح لنفسه بأ. يسقط 
ضحية للخطية �!لعصيا.، ;�ال �طو!: صغ^" من عدZ !إلميا.، � �طو!: كب^" من 
عن  تكشف  !أل�٩2-٣١  شا�2 ? صموئيل  لقصة  !ملتمعنة  !لقر!�"   .[ !لطاعة.   Zعد

تدهو8 حزين ملحاo8 جتر& من سالحه.

�]r! كانت منطقة !حلق هي !لصد¡ ;ماZ !هللا �!لنا ، فإ. شا�2 ال Vق له ;. يرفع 
b�!&8 �يضع سالحه. فبعد !ملعركة ضد عماليق، !ل¢ ;مر !هللا شا�2 قبلها بأ. ُيحرZِّ كل 
شي�، لكنه جتاسر �قا2 لصموئيل !لكاهن ]نه نفذ ;�!مر !هللا - بالرغم من ;. غنم عماليق 
كانت ترعى ¦و!b8، �ملكهم كا. ال يز!2 حي( (صموئيل !أل�١٥2). ]. !ستقامة �نز!هة 

شا�2 � تكن كاملة.

�]r! كا. &e8 !لY هو فهم غفر!. !هللا �!لعيش �فق( لشخصية !هللا، فإ. قلب شا�2 
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@ يكن <مي=. لقد $فض تقييم !هللا !لصا23 خلطيته #!ستمع ألصو!& %$#!" !لشكاية 
 Aهللا. كا! A!يطلب غفر A% نفسه 3!ئما قبل $Nي Aأل@. لقد كانت توبته سطحية، #كا!#

!لN على شفتيه #@ يكن على قلبه.

#fb! كاA حذ!b cجنيل !لسال` متأّصًال بقوX$ Y Zة !هللا، فإA شا#V كاA #!قف= 
على %$l مkلقة. لقد كاb Aنسان= بد#X$ Aة - #3فعته غhته ملطاZ3$ 3!#3 #<ا#لة 
قتله، #b Yحدm !ملر!& #جه !لرمح rb !بنه. لقد %ظهر مرZ بعد !ألخرm %نه @ يكن يقبل 

!لنعمة #ال %A يعطيها. @ يكن يعرu سال` !هللا.

 V#شا Aفإ !لعد#،  %كاfيب  بدًال من  %A نصّد2 !هللا  !إلمياA هو   zتر Aكا !fb#
 A{ ببساطة }ح لنفسه بأ ،Zhلبد!ية صغ! Y لإلصابة. لقد بد& عد` طاعته �hكث lتعر
�اu من ִדديد!& جليا& بدًال من %A يغا$ على !سم !لر�. #لكن خد!عه %خذ يتز!يد 
بسرعة. #حا#Y V �خر مرحلة من حياته %A �صل على b$شا3 من عر!فة بدًال من !هللا 
(صموئيل !أل#V ٢٨) #تطو$ !ألمر من شخص �اu !لناrb z شخص %صبح مرعوب= 

.Aإلميا! Y يكن متأصًال @# uمن !هللا !لعظيم. لقد !بتلعه !خلو

نفسه   lَّعر  V#شا  Aفإ !لنقية،  !لفكر   Zحيا هي  !خلال�   Zfخو كانت   !fb#
 Aنو�# Z$!بالغضب #باملر# Zhبالغ# uخلا�، #باخلو! �hلضربا& قاتلة. لقد حتطم بتفك

!لعظمة.

#fb! كاA سيف !لر#" هو كلمة !هللا فإA شا#V كاA %عزV من !لسال". #عندما 
كاA يعمل Y بد!ية حياته على %ساz كلمة !هللا، فإنه كاA ينتصر Y كل !ملعا$�. #لكن 
!نتهت بكا$ثة. #بدًال من %A يستخد` %سلحته  بعد %A $فض كلمة !هللا، فإA معا$كه 
 V#شا Zلنهاية !نتهت حيا! Y# .النتقا` !لشخصي! uلصا  !لشعب، فقد !ستخدمها ֲדد
!جلسدية # !لر#حية باملو& l$% Y !ملعركة. #ليس من قبيل !لصدفة %نه مت جتريد� من 

سالحه.
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),ما خليفة شا)<، فكا; :ا9ب8 من نو3 2تلف. )قد ,ظهر '#)' & بد#ية حياته، 
 Bى نفسه بسالF شا)<، فقد  HالI ة )حكمة. )لكنهF9( 8مثله مثل شا)<، تو#ضع

#هللا #لر)حي.

 '(#' Sطيته مع بثشبع قّدI ;لقد 9بط '#)' نفسه مبنطقة #حلق. )عندما )#جهه ناثا
 Sهللا. )بعد ,; ,ظهر عد# Sمزمو٥١9 ,ما &( ،cلنا# Sطيته ,ماI Hعلى #لفو9 توبة )#عتر
iميانه بإحصاj شعب iسر#ئيل، قّدS توبة )طلب ,; تقع #لدينونة عليه )ليس على #لشعب. 

لقد كا; '#)' ,مين8 - بطريقة صا'قة )مؤملة - مع #هللا.

)لبس '#)' '39 #لt، لقد )صف #هللا '#)' كرجل حسب قلب #هللا (صموئيل 
 ;i #أل)<٧:١٦).  (صموئيل   '(#' قلب  zسب  كإله  نفسه  ))صف  #أل)<١٤:١٣) 
#لقلب #ملرتبط بقلب #هللا :مي بد39 ال ميكن #ختر#قه. ال ميكن ,; ُيْجَرB ~ر)B مميتة.

)كانت ,9جل '#)' متأصلة & iجنيل #لسالS. فFtة ,بقى على حيا� شا)< غ� 
#ملحمي ليس مر� )#حد� بل مرتني. )برFة تب� �خر iنسا; بقي من بيت شا)< #لذ� 
كا; يهد' حياته. )برFة �ع لطلبة ,بيجايل ),بقى على حيا� �)جها #خلائن #لذ� 9فض 
 Hة تضر3 من ,جل حيا� #بنه #ملتمر'. لقد عرFيزّ)' 9جا< '#)' مبا �تاجونه. )بر ;,

'#)' #لغفر#; )شا�9 به مع كل من يقبله.

)متسك '#)' بترc #إلميا;. لقد 9فض ִדديد#  جليا  )� �ف منها. )9فض 
سالB شا)< قبل ,; يو#جه هذ# #لعمال¦. لقد 'خل #ملعركة )& يد¥ مقال3 )ثقة غ� 

عا'ية & #هللا. )� يصبه 9مح #لعد).

)لبس '#)' خو©� #خلالª، لقد غمر ©هنه & حكمة #هللا. )عندما Fا¥ #هللا من 
شا)<، ,كد '#)' مر� ,خر على #هللا ))صايا¥ كمفتاB للحصو< على 9ضا #هللا. "َأل;َّ 

َجِميَع َ,ْحَكاِمِه َ,َماِمي َ)َفَر#ِئَضُه َلْم ,ُْبِعْدَها َعْن َنْفِسي" (مزمو٢٢:١٨9).
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كا) يتأمل 3 كلمة 0هللا كث45 3 0لصبا1 0لباكر. لقد كا) 'هنه ممتلئ� باحلق.

0BستخدKB0K L سيف 0لر1B فلم يعرE 0حلق فقط Bلكنه طبقه. عندما كا) يصلي 
من ^جل بنا\ هيكل للرY، كا) يذّكر 0لرY مبو0عيدB .Tعندما حاصرT 0لفلسطينيني سّبح 
0هللا من ^جل BعدT باخلال0BB .eجه KB0K ^عد0\ 0هللا بشجاعة أل) مو0عيد 0هللا كانت 

.Eبشر hماB بسيف عظيم Yjلقد حا .Tتسند

l يكن B KB0Kشاp qBتلفني متام�، على 0ألقل 3 0لبد0ية. l يكونا كاملني، لكن 
توفرh لد} كل منهما صفاh 0مللك. فما 0لذw صنع هذ0 0الختالE؟ مبرjB 0لوقت 
0هللا.  Bملجد  0هللا،  توقيت  B{سب  0هللا،  Bبطريقة  0هللا   \wKمبا {سب  ^حد~ا   Yjحا
j0Bتد} 0لسال1 0لرBحي 0ملنيع ح� 3 سقطاته. ^ما 0ملحاYj 0آلخر فقد حاYj {سب 
 (Bقد تر� نفسه بدB .0لشخصي TملجدB ،بتوقيته هوB ،بطرقه 0خلاصةB ،ئه 0لشخصيةKمبا

�اية. لقد ^لقى بسال1 0هللا.

��ما  معاjكنا.  فهم  ^~ية  لنا  توضح   �jصو  Kر� هي  0لرجلني  هذين  حيا�   (�
يذّكر0ننا ^نه بالرغم ^) 0حلرY غ5 منظو�j فإ) 0لنصر� ^B �0زمية ليست كذلك.

كيف �اB Yjما نلبسه Bjحي� �Bن �و� 0ملعركة سوE يظهر عاجًال ^L ^جًال 
0B 3قع حياتنا Bبطر� 0Bقعية. �) 0الستعدK0 للمعركة 0Bلدخوq 3 معاjكنا 0ليوL ميكنهما 

^) يقر0j مس�5 حياتنا Bحيا� 0ألجياq 3 0ملستقبل. 

�ن� ^حثكم على ^مر مهم جدB ،4هو ^) تكونو0 ^قويا\ 3 0لرY. 0ثبتوB 0تيقظو0، 
^عظم  متثلو)  �نكم  صّلو0.  'لك  كل  Bفو�  ^سلحتكم،  0Bستخدمو0  نفوسكم  منطقو0 
 Tjعندما يأ� 0مللك 3 0نتصاB .Eبو) من ^جل ^عظم هدjنتم حتا^B يخjجيش 3 0لتا
فلن  0ملرئية  غ5   Y0حلر تنتهي  Bعندما  0لشجا .   Yj0ملحا  Kا�^ تنالو)   Eسو 0لعظيم 

تكونو0 3 حاجة �¡ خوضها مر� ^خر}. 


