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ٌية(لبةٌالسادسةٌفيٌالصالةٌالربان ٌمنٌالعريضةٌوالطٌ ٌرابعةالمقالٌالمادةٌالٌارٌهذعتب ٌي ٌ)

 

ٌت ٌوٌ " ن ٌدٌ ال  ٌن جِّ ٌل ك ن  ر ب ٍة ٌت ج  ٌف ي ل ن ا ٌاٌاخ  ن  رٌِّلم  ( يجعل الرب 13: 6)متى "يرٌ شِّ

معركة  هو ساحة إنسانأن قلب كل ب جداا  سهالا  األمر لتماسيسوع من خالل هذا اإل

ينقيك  و كعززلي يختبرك هللا. انكختباريس ينالقوت ينمن هذ بين هللا والشيطان. كالا 

الشيطان يفعل ذلك لتدميرك. في هذه  بينما إلى نفسه وأكثر أقرب يجذبكل (صقلك)ي

 التي عن األجهزة ستتعلم أكثر قليالا  نيالسابقالمقالين المقال كما هو الحال في 

 .وتدمير شعب هللا اخفخلنصب محاولة في الشيطان  هايستخدم

 

ٌاآلخرينٌواقدتنيالشيطانٌالناسٌيجعلٌ

 

في الشيطان تعليهم. يخ يننتقاد اآلخرين نجعل أنفسنا قضاة ظالمإمن خالل 

مر : أنه يدا النقد في ما يفعله تأمل. لكن اتهمبرر له نتقاد. ويخبرنا بأن النقدوراء اإل

نحب أعدائنا.  علينا أنأنفسنا وك األخرين نحب علينا أنالزواج والمنازل والكنائس. 

ا الروح القدس. ننحن ننتهك قانون الحب وال يمكن أن يقودفلذلك إذا كنا ننتقد اآلخرين 

الرسول بولس تأملوا تحريض . عندما ننتقد أحداا تضحك الشياطين  في الجحيم 

ب  : ف  هنا الرسول ِة الَّتِي أ ْطلُُب إِل ْيُكْم، أ ن ا األ ِسير  فِي الرَّ ْعو  ا ي ِحقُّ لِلدَّ م  ، أ ْن ت ْسلُُكوا ك 



بِطُوِل بِ ُدِعيتُْم بِه ا.  ٍة، و  اع  د  و  اُضٍع، و  بَِّة. أ  ُكل  ت و  ح  ن اٍة، ُمْحت ِملِين  ب ْعُضُكْم ب ْعضاا فِي اْلم 

 (2-1:  4 سفا)

 ميسوع كان الشيطان يتكلم من خالله الرب نيالفريسيالكتبة و نتقد إعندما 

أي وقت مضى أن  في فكرت. هل إلفشالهيسوع  الرب ضد ثورونليجعل الناس ي

ضع هذا الشخص ت فإنك شخص تنقد مايسوع على الصليب؟ عند الرب النقد وضع

من الطبيعة الجسدية وبعد ذلك سوف تتوقف عن  ير وتنقيةتطهلعلى الصليب. تحتاج 

 .لسان حال الشيطانك كون

 

ٌةكلٌالكذبلالشيطانٌهوٌأبٌ

 

 (الثعبانالحياة )ستخدم الشيطان إلشيطان. في يد اأداة  فأنت تكذبذا كنت إ

حواء أنه إذا كانت تأكل من الشجرة لكذب. تحدث من خالل الثعبان وقال الليقول 

عشرة من ل. قال الشيطان اا كإله. كان ذلك كذب بل تصيرموت ت ها لننفإمة حرا الم  

 على ينقادر غيربقية اليهود أنهم ل أن يعلنواثني عشر من إسرائيل اإلجواسيس ال

. اا (. كان ذلك كذب32-30: 13)عدد  وعدأعدائهم في أرض الم ( أرضغزوإمتالك )

 .في الشيطان وراء األكاذيبتيخ

 

كذبة.  ه. هذمنتصراا  ومؤمناا  ن تكون مسيحياا أ كنال يم كنأالشيطان سيقول لك 

 قول لكي. سوف أيضاا  ه كذبةذأو تلك الخطية. ه هن هللا لن يغفر لك هذأ يخبركسوف 

كذبة. مرة أخرى ه . هذاميؤوس منه ا حالةزواجك ال يمكن أن تتحسن وأنهأحوال ن أ

هذه األكاذيب. في الطبيعة الجسدية تؤمن وتصدق هذا يعود إلى الطبيعة الجسدية. 

 .إيمان باهلل ثقة و للطبيعة الجسدية ليس

 

 

 



ٌين(كسرٌللناموسٌ)ٌالقوانالشيطانٌهوٌمصدرٌكلٌ

 

ْيط اِن، بُِكل  قُوَّ "ا ِل الشَّ م  ِجيئُهُ بِع  اِذب ٍة لَِّذي م  ائِب  ك  ج  ع  بِآي اٍت و  : 2 تس 2) "ٍة، و 

9) 

هناك الكثير من الناس الذين ال يحبون الوصايا العشر. هنا من الضروري أن 

قوانين وناموس هللا المتمثل في الوصايا   وبين 613 موسي وعددها نميز بين قوانين

وهي  البشري والذهن الوصايا العشر وليس عن طريق العقلهللا أعطى العشر.

محفورة في ضمير كل إنسان. أنها تعكس ما هو في ذهن هللا: القداسة. تنطبق 

الوصايا العشر على حياة الرجال والنساء إلى األبد. ال يمكنك الذهاب إلى السماء دون 

قتل. لم تعط هذه تكذب وتون تسرق أطاعة هذه الوصايا. سيكون من الخطأ دائما 

تكون  لكيالخطية، ولكن  تبكيتك عليالوصايا فقط لجلبك إلى المسيح من خالل 

 الرب يسوع المسيح. سيساعدك قبلتبعد أن كنت قد  والحياة المبادئ التوجيهية للعيش

على  بالجسد عندما كان تماماا كما تممها هو تبارك إسمه وتتميمها على الوفاء بها

  إذا صار لنا بر من هللا أي كشف لنا عن بر هللا. رض.األ

وضمن  . هم من بيناد للمسيحضدأهللا هم  وناموس أولئك الذين هم ضد قوانين

 400. متمردون. حتى أفالطون الفيلسوف اليوناني الذي عاش قبل من ال ناموس لهم

 عندما اإلنسانبهذه الطبيعة المتمردة في قلب  زعجاا نسنة من العصر المسيحي كان م

 " يوجد  من البشر ا حتى في الطيبينقال: "أود أن أشير إلى أننا في كل واحد منا 

الرسول بولس في هذا  ي نبه "( الذي ينبثق في النوم) ويبدو نائماا  "كاسر وحش طبيعة 

ي األ  "قوله: ب وِح هُو  ح  ام  الرُّ ل ِكنَّ اْهتِم  ْوت  و  ِد هُو  م  س  ام  اْلج  . نَّ إْهتِم  س ال م  ام  أل  ة  و  نَّ اْهتِم 

اِضعاا لِن اُموِس هللاِ أل نَّهُ أ ْيضاا ال  ي ْست ِطيُع " ِ إِْذ ل ْيس  هُو  خ  ة  هلِلَّ او  د  ِد هُو  ع  س  -6: 8)رو اْلج 

7) 

اِضعاا لِن اُموِس هللاِ"العبارة تعني  الجسدى لن  )الذهن( أن العقل "ل ْيس  هُو  خ 

ع  "انتصار:بللقديس القول  علي أي حال يمكن .هللا وناموس قوانينل خضعي ِسيحِ  م  اْلم 

ِسيُح ي ْحي   ا أ ْحي  ا فِ ُصلِْبُت، ف أ ْحي ا ال  أ ن ا ب ِل اْلم  . ف م  ا أ ْحي اهُ فِي ايَّ ِد ف إِنَّم  س  هُ اآلن  فِي اْلج 

اِن اْبِن هللاِ، الَّ  اِن، إِيم  هُ أل ْجلِي" يذِ اإِليم  أ ْسل م  ن ْفس  بَّنِي و   (20:2 غال)أ ح 



 الشيطانٌهوٌحاكمٌالعالم

 

هو غير بشكل ثرثار وبال صالة  ةسيطرالأن هللا لديه كل شيء تحت القول ب نإ

هناك خطية في  لما كانتكل شيء متحكم في صحيح بشكل الفت للنظر. إذا كان هللا 

ال كبرياء وال  و ال صراع و ال حسد و قتلال جريمة  و ال زناوال جريمة  و العالم

العالم جنة كما  متحكم في األمور لصارفي كنائسنا. إذا كان هللا  إنشقاقاتحروب وال 

العالم ولكن عندما أخطأ  وسيادة علي كان في البداية. أعطى هللا اإلنسان سيطرة

 الحين. أخذمنذ ذلك  أصبح الرئيس الحاكمنه ومالهيمنة  هأخذ الشيطان هذ اإلنسان

م له كل ممالك العالم ألن تلك الممالك وقدا  يسوع إلى جبل عالِ  الشيطان رب المجد

 .تحت سيطرته بالفعل كانت

هم تحت سيطرة  -هللا ومنازلهم  والدستثناء أإب -الحقيقة هي أن جميع الناس 

ما  واسع ولكن (الدمار) الهالك يسوع يقول أن الطريق إلى الرب مما يجعل يرالشر

. من المؤكد أن هللا يمكن أن يسيطر على األبديةالحياة  ذي يؤدي إليالطريق إل أضيق

 يهلكختياره. لم يأت لإجميع الخطاة ولكن هذا ليس  وهالك العالم من خالل تدمير

ويتأني عليهم  ويقبلوا إليه أن يأتوا يداوم هللا في دعوتهم في. يخلصهمالخطاة ولكن ل

 .يرةحتى يتنفسوا أنفاسهم األخ

الخبر بوتحدث  يسوع جاء الرب الشيطان هو أمير العالم. هذا صحيح ولكن

اِرجاا. "السار: ال ِم خ  ا اْلع  ئِيُس ه ذ  ُح ر  ال ِم. ا آلن  يُْطر  ا اْلع  ْينُون ةُ ه ذ  )يوحنا  "ا آلن  د 

(. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن موت المسيح على الصليب سيكون المعيار 31:12

على فوق ونه يحكم أل. وسيكون له الكلمة األخيرة ناسجميع الويدين  الذي يحكم 

 بشكل جميل ايضعه يصورها الرسول بولس و كما ين وطوالسال رؤساءجميع ال

ِة قُوَّ ا م  و  ": عندما قال ِل ِشدَّ م  س ب  ع  ، ح  ن ا ن ْحُن اْلُمْؤِمنِين  تِِه اْلف ائِق ةُ ن ْحو  ةُ قُْدر  ظ م  ِه تِ ِهي  ع 

ِمل هُ  ِذيالَّ  اِويَّاِت، فِ ع  م  ْن ي ِمينِِه فِي السَّ هُ ع  أ ْجل س  اِت، و  هُ ِمن  األ ْمو  ِسيحِ، إِْذ أ ق ام  ْوق  ف  ي اْلم 

ُسْلط   ٍة و  قُوَّ اُكل  ِري اس  ْهِر ف ق ْط ب ْل فِي  ةٍ ٍن و  ا الدَّ مَّى ل ْيس  فِي ه ذ  ُكل  اْسٍم يُس  ٍة، و  ِسي اد  و 

ْيٍء أ  و  ، اْلُمْست ْقب ِل أ ْيضاا  ْأساا ف ْوق  ُكل  ش  ل  ر  ع  إِيَّاهُ ج  ْيِه، و  م  ْيٍء ت ْحت  ق د  ع  ُكلَّ ش  ْخض 

ِة  نِيس  ُدهُ، ِمْلءُ الَّ لِْلك  س  "ا تِي ِهي  ج   (23-19: 1 سفا) لَِّذي ي ْمألُ اْلُكلَّ فِي اْلُكل 



ع صديقي العزيز  نٌعلىٌالرغمٌميمكنكٌٌ!التفسير والتأملهذا  نختمونحن تشجا

ٌ ٌأن ٌالشيطان ٌقوة ٌكاملة ٌوغلبة ٌنصرة ٌالحقيقةٌتملك ٌبسبب ٌالحياة ٌهذه ٌفي اآلن

. لهذا قال أقوىٌمنٌالشيطانفأنتٌٌكالمسيحٌفيٌومسيحيٌٌؤمنكموهيٌأنكٌٌالبسيطة

ل ْبتُُموهُْم أل نَّ الَِّذي فِيُكْم أ ْعظ ُم مِ  ق ْد غ  ن  الَِّذي الرسول يوحنا: "أ ْنتُْم ِمن  هللاِ أ يُّه ا األ ْوال ُد، و 

ال ِم " ) ِميِعه ا و  ": (. يضيف الرسول بولس أيضاا 4: 4يوحنا 1فِي اْلع  ل ِكنَّن ا فِي ه ِذِه ج 

بَّن ا" اُرن ا بِالَِّذي أ ح  ا أ نَّ "(. يضيف الرسول بطرس ما يلي: 37:8)رو ي ْعظُُم اْنتِص  م  ك 

ا هُو   ه ب ْت ل ن ا ُكلَّ م  ت هُ اإِلل ِهيَّة  ق ْد و  ْجِد  قُْدر  ان ا بِاْلم  ع  ْعِرف ِة الَِّذي د  ى، بِم  التَّْقو  ي اِة و  لِْلح 

اْلف ِضيل ةِ   (3: 1بطرس  2)" و 

 

ِ. ق اِوُموا إِْبلِيس  "ينبه:  يعقوبباإلضافة إلى ذلك فإن الرسول  ُعوا هلِلَّ ف اْخض 

 مأنت أجري؟ هل الذي سين ؟ م  م ن  نن سيهرب مِ م   إذاا  (7: 4يع)" ف ي ْهُرب  ِمْنُكمْ 

 .الشيطان؟ الجواب واضح

 

ٌكمنٌيهربأساسياتٌلجعلٌالشيطانٌ

 

في  ثباتخارج ال ةممكن وغلبة نتصارإ يس هناكفي المسيح. ل تثبتيجب أن 

المسيح يتطلب التخصصات التالية في  الثبات( ومع ذلك فإن 4: 15المسيح )يوحنا 

صوت في  بكتاب التي صورها بشكل جميل القس لوران و. هيلم في سيرته الذاتية

 )299)ص  البرية

 .ولتكن إلهاماا لك كلمة هللا كل يوم وتأمل في حقيقتها  إقرا .1

بأن تقدم صالتك وتضرعاتك وتشكراتك وطلباتك للمسيح كل يوم  صلي .2

ثم إستمع لفترة هلل ليتحدث إليك ويقدم لك بعض الحقائق أو يقود إنتباهك 

 ويلفت نظرك.

 ة.له في كل فرصة متاح إكرزٌوإشهد  .3

ع .4  الروح القدس. ط 



. هُو  خذ قلب جندي شجاع للصليب :  وأخيراا  ب  أ ْبِغُضوا الشَّرَّ ي ا ُمِحب ي الرَّ

اِر يُْنقُِذهُْم. افِظ  نُفُوس  أ ْتقِي ائِِه. ِمْن ي ِد األ ْشر    ح 

 السادسة لصالة الرب (العريضةالِطلبة )وبذلك تنتهي سلسلة مقاالتنا بشأن 

 إرادة هللا بحسب الصالة بعنوان مقتطفات من كتابي الجديدنت هذه كا. الرباناية
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