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 ية(لبةٌالسادسةٌفيٌالصالةٌالربان ٌالمقالٌالمادةٌالثانيةٌمنٌالعريضةٌوالطٌ ٌارٌهذعتب ٌي ٌ)

 

لكن" التالية: "من الشرير" ألن كلمة "ستخدام الكلمات إل العديد من المترجمين فض  ي  

فرض المفهوم الذي أنا وأنت نتعامل ي   يتبعه. هذا ذكوريا   تعني أن هناك مصطلحا  

ية معه مع قوتين فقط من القوى األخالقية: الخير والشر أو بعبارة أخرى: هللا بجد  

 والشيطان. حياتك هي ساحة المعركة حيث تجتمع هذه القوات. نعم حياتك مهمة جدا  

و هائل القوتين العظيمتين عليها. الشيطان عد   اتينل هب  يتم الحرب من ق  يا صديقي 

لبة بقدر ما نطلب في الجزء صلي الجزء الثاني من هذه الط  نا ولذلك يجب أن ن  ضد  

م لنا الرسول بطرس في إشارة إلى هذا الموضوع هذه الكلمات الرصينة قد  األول. ي  

سا   ائ ٍر، ي ُجوُل ُمْلت م  ٍد ز  أ س  ُكْم ك  ْصم  اْسه ُروا أل نَّ إ ْبل يس  خ  ْن  من التحذير: "اُْصُحوا و  م 

 . ل ى " ي ْبت ل ُعهُ هُو  ى ع  نَّ ن ْفس  ه ذ ه  اآلال م  ُتْجر  ين  أ  ال م  ين  ف ي اإل يم ان ، ع  خ  اس  ف ق او ُموهُ ر 

ال مإ ْخو   ذ ين  ف ي اْلع   (9-8: 5بطرس  1" ) ت ُكُم الَّ

 

هو أوال  رتداء ىسالج هللا إبليس كل يوم. بدء اليوم دون إنت على جدول أعمال أ

جراءات الحياتية اإلسيفتقر كثير من  روحيا   ر مستعدفشل. إذا كنت غيوصفة لل

سحة وقيادة فعالك وتفاعالتك وقراراتك وكلماتك وأفكارك خالل ذلك اليوم للم  أوردود 

س. قد تؤذي وتصيب بخيبة أمل أو السحق بسبب كلماتك أو أفعالك أو الروح القد  

ستعداد كن لك اإلي أن تباركهم إن لم ين كنت تنوخذها بدون صالة م  قراراتك التي تت  



. ةبسالح هللا وستندم طوال حياتك. نعم هذا أمر خطير ألنه كأسد فهو لديه شهية شره

رتداء سالح هللا  عندما  ترتدي بيجامة نومك في أنه قد فات األوان إل ستكتشف قريبا  

وخسرت نتهت بحلول ذلك الوقت وأنك فقدت إقت النوم. ستكتشف أن المعركة قد و

 الفشل والتوبة.بعتراف لتقاط القطع المكسورة واإلإقى لك المعركة وكل ما تب  

 

م به سل  من الم   ط. كما أن الشيطان يضعك على جدول أعماله كل يوم أيضا  حب  لكن ال ت  

ت ل الرب تتثبت خطواب  من ق   س:أن هللا يضعك على جدول أعماله. يقول الكتاب المقد  

نتعاشك وتصفيتك إح له بنتظار هللا كل يوم والسماإم . تعل  (23: 37)مز  اإلنسان...

. بعد أن تفعل ذلك ستسير في النور ذلك اليوم ب هذا اليوميترت لك من الزغل ويقدم

 (9: 36)مز  بنورك نري نورا  كما قال صاحب  المزامير: ... 

 

ٌٌمنٌالمهم ٌأنٌنواجه ٌهذه ٌالروحية ٌضدٌ بليسٌوحي ٌإفيٌحربنا ٌالتيٌيستخدمها ٌا.نله

( للحصول على أول فكرة حول ما 11:2كو 2له )ن ال نجهل حي  أيعلن بولس الرسول 

ٌله دعونا نلقي نظرة على بعض من أسمائه:هي حي  

 

 (14:11كو 2مالك النور )•  

 ( 10:20خادع )رؤالم  •  

 (9: 12بليس )رؤ إة القديمة و الشيطان والتنين الكبير والحي  •  

 (10:12ي  )وؤ شتك  الم  • 

 (8: 5بطرس  1خصمنا ... أسد زائر )•  

 (3: 4يوحنا  1) سيحضد الم•  

 (15: 17الشرير )يوحنا •  



 (44: 8ابين )يوحنا ال وأب الكذ  القت  •  

 (32-31: 12رئيس هذا الدهر)العالم( )يوحنا •  

 (3: 4ب  )مت جر  الم  •  

 (13:19الماكر الشرير  )متى •  

 

ستهان بها. بينما نقرأ في أن الشيطان قوة ال ي   من هذه األسماء يمكنك أن تقول بسرعة

يَّة  خادع: العهد القديم أول صورة له هو الم   ان ات  اْلب رِّ ي و  يع  ح  م  ْحي ل  ج 
يَُّة أ  ان ت  اْلح  ك  "و 

ل هُ... " بُّ اإل  ل ه ا الرَّ م  ت ي ع   (1: 3)تك  الَّ

 

وبدال  من ذلك بدا لها : "أنا الشيطان" إلى حواء قائال   الحظ أن الشيطان لم يأت  

 يبدولم  إذا ة هو أن تزحف على بطنها(من لعنة الحي   كر أن جزءا  كمخلوق مستقيم )تذ  

نفسه  ر الشيطان أبدا  ظه  معت له حواء. لم ي  ست  إو حكيما  وذكيا  لما  الشيطان جميال  جدا  

 جميال  ئا  راء شيو نه يخفي نفسه دائما  إمن ذلك ف ولكن بدال   ا  زأو مقز   ها  قبيحا  أو كري

 لوانه الحقيقية.أ ر أبدا  ظه  نه ال ي  إ. ومعقوال  

 

خالل م الشيطان إلى حواء من خالل هذا الظهور األول من الشيطان لإلنسان تكل  

ختبأ الشيطان بنفسه في جسد تلك إة. له قد خلقها ... الحي  مخلوق ... الذي كان الرب اإل

ة هي نا لذلك نضع في المقام األول أن الحي  م مارتن لوثر مالحظاته: "دعوة. قد  الحي  

 بليس"إكها ثعبان حقيقي ولكن دخل فيها وتمل  

 

من الشيطان في قلبها. أعطت قطعة من الثمرة  ئ  ماعندما أخطأت حواء دخل ش

ما في  قلب  مة لزوجها ثم دخل شيئا من الشيطان في قلبه ومن هنا دخل شيئا  حر  الم  

نسان آدم إأول  حدث هنا ألن فظيعا   بسرعة أن شيئا   ا. يمكنك أن تقولمن   كل واحد



. مرأة أصبح قاتال  إلد من ل هللا ولكن الشخص األول الذي و  ب  خلقه هللا كامال  من ق  

لت األمور بسرعة من النور إلى الظالم وجاء السقوط الفظيع الكارثي بسبب تحو  

ي قلب كل رجل موطئ قدم ف طمنذ السقو للشيطانن اإلنسان األول. أصبح عصيا

هُو  ن ج يس  م ْن ا جعل إرميا النبي يقول: يأتي إلى العالم مم   ْيٍء و  ْن ُكلِّ ش  ُع م  ْخد  ْلق ْلُب أ  "ا 

  (9: 17)أرميا ي ْعر ُفهُ!"

 

ا  ضنة دعونا نالحظ اآلن ما يخفيه أية جميلة في الجكما كان الشيطان يختبئ وراء حي  

من آن ألخر ج الصالة تاوالد وشعب هللا ولماذا نحأبليس ليقهر إاليوم وكيف يعمل 

 .نا من الشريرلكن نج   وفي كثير من األحيان:

 

 الشيطانٌيعملٌمنٌخاللٌالطبيعةٌالجسدية. .1

الروحي  ي الكتاب المقد س عديد من األسماء لهذا الشر الذي دخل في مجرى الدمسم  ي   

بعض  (3: 3كو  1دية" )ء "الطبيعة الجسسماحد هذه األأآلدم وحواء عندما أخطأ. 

النحو  ت في رسالة بولس الرسول إلى غالطية علىجد  ثمار الطبيعة الجسدية و  

ط   التالي: ... ة  س خ  ْير  ام  غ  ة  خ ص  او  د  ْحر  ع  ْوث ان  س  ُة األ  ب اد  ة  ع  ار  اس ة  د ع  ة  ن ج  ه ار  " ز نى  ع 

ق اق   ب  ش  زُّ ة  ... ")ت ح  نرى  11ملوك  1فة التأكيدات(. في ضاإتم  20-19: 5غال ب ْدع 

الشهوة وراء النساء كيف عمل الشيطان من خالل طبيعة سليمان الجنسية في إثارة 

مرأة. بدأ سليمان بصالة واحدة إديه الحق في الحصول على أكثر من نه لأبأن يقول له 

نتهى إهيكل الرب ليحضر مجد الرب ولكنه ن دش  وس من أعظم الصلوات عندما كر  

 مرأة.إ 1000رتكب الزنا مع إالمطاف في عار حيث به 

 

 الشيطان يعمل من خالل طبيعة اإلنسان الجسدية ويمكنك أن تتأكد من أن كل ما

. ومع ذلك يقول بولس الرسول: ا  وحكيم دو معقوال  بيخبرك به من خالل هذه الوسيلة ي

د   س د  هُو  ع  نَّ اْهت م ام  اْلج  َّ ... ...""أل  ة  ّلِل  بما أن الطبيعة الجسدية في كل  (7: 8 )رو او 

أن  كر دائما  هي مرساة للشرير لذلك يجب صلبها. صديقي تذ   سشخص غير مقد  



سة ت مك نك من الرؤية من خالل أجهزة الخداع في النقاء والعيشة المقد   رستمرااإل

ساس ميالد( في الشيطان.مرة أخرى الشيطان أ) الشيطانية. كل الخداع له مسقط رأس

 نسان لخداعه.مل من خالل الطبيعة الجسدية لإليع

 

 .نفسهمأنٌإليكٌمنٌخاللٌاألنبياءٌأقامواٌسيتحدثٌالشيطا .2

ْحت ر ُزوا "»ٱ رنا الرب يسوع من األنبياء الكذبة الذين من خاللهم يتكلم الشيطان: حذ  ي   

ذ ين  ي ْأُتون ُكْم ب ث ي اب  اْلُحْمال ن   ب ة  الَّ ذ  ْنب ي اء  اْلك  ْن  م ن  األ  ف ة ! م  اط  ٍل ذ ئ اب  خ  اخ  ْن د  ل ك نَّهُْم م  و 

 (16-15: 7)متى ث م ار ه ْم ت ْعر ُفون هُْم.  ... "

 

حترام الكبير في الكنيسة وله له نشاط ويحظى باإلوسم المسيح إد رد  ون الشخص ي  ك  

ْن ث م ار ه ْم ت  المواهب الروحية ال يعني أنه يتحدث من هللا. يعني الرب بقوله  ْعر ُفون هُْم م 

ال تخلط بين  (23-22: 5الثبات في المسيح )غال ... ثمار الروح التي تنتج من 

( ولكنهم 7: 1كو  1كل المواهب ) ُكوِرْنُثوس   أهل المواهب وثمر الروح. كان لدى

 (3-1: 3كو  1فتقروا إلى ثمار الروح وكانوا حتى اآلن جسديين )إ

 

ستطاع سحرة فرعون إل األنبياء الكذبة. عجزات من خالالشيطان يمكن أن يصنع الم

لوا قضبانهم إلى ثعابين وأنهم يستخدمونها لجلب الضفادع على أرض حو  أن ي   أيضا  

ل ْيس  ُكلُّ  مصر. أشار الرب يسوع إلى هؤالء صانعي المعجزات على النحو التالي: "

م ا بُّ ي ْدُخُل م ل ُكوت  السَّ بُّ ي ا ر  ذ ي م ْن ي ُقوُل ل ي: ي ا ر  ب ي الَّ ة  أ  اد  ُل إ ر  ذ ي ي ْفع  ات . ب ل  الَّ و 

ل ْيس  ب اْسم ك  ت ن بَّْأن ا  بُّ أ  بُّ ي ا ر  : ي ا ر  ل ك  اْلي ْوم  ي ُقوُلون  ل ي ف ي ذ  ث يُرون  س  ات . ك  م او  ف ي السَّ

ي ة ؟ ف ح  ث ير  اتٍ ك  ن ْعن ا ُقوَّ ب اْسم ك  ص  ين  و  ي اط  ْجن ا ش  ْخر  ب اْسم ك  أ  ُح ل هُْم: إ نِّي ل ْم و  رِّ ن ئ ٍذ ُأص 

 ! ْثم  ل ي اإل  نِّي ي ا ف اع  ! اْذه بُوا ع  ْعر ْفُكْم ق طُّ  (23-21: 7")متى أ 

هناك العديد من األنبياء الكذبة في هذه األيام األخيرة الذين يختبئون وراء  نعم فعال  

 لوا. ال تض  ة الرائعة والمعجزات والقدرة للتعامل مع كلمة هللاالمواهب الفز  



 . يخدعكٌالشيطانٌمنٌخاللٌالمظاهرس .3

س لك هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تتأكد من أنك غير دالق حعالنات الروإ

بل ما تسمعه وما تراه . على سبيل المثال قد تتعرف علي واحدة من مخدوع من ق  

كن هذا ال يعني . كل شيء قد يبدو رائعا  ولساسية السليمةالكنائس مع التعاليم األ أجمل

 (24:7أنها المكان المناسب لك. ال تحكم على المظهر الخارجي )يوحنا 

 

في وثنية خليئه. لكن راحيل كانت ت  ختار يعقوب راحيل ألنها كانت جميلة ورفض إ

نخدع إيح من نسل ليئه وليس راحيل. لقد رتها إلى نسلها. جاء المسفي قلبها والتي مر  

وراء كل خداع. ال يغريك ما هو جميل ومعقول. هذا هو  هيعقوب. يخفي الشيطان نفس

عالن مرتبط باإليمان ألن هللا يقول: "البار باإليمان يحيا" إك بما يفعله العالم. تحر  

 (17: 1)رو 
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