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المقدمة
المسيح ملك ..

المسيح م#حرر ..

المسيح أتى لكي ي#حرر النفوس من كل قيود مملكة الظلمة ..

المسيح ي#حرر .. ي#حرر من سيطرة الخطايا أياV كانت .. خطايا جنسية أو إدمان .. ومهما طالت سيطرتها على النفس من قبل ..

 المسيح ي#حرر .. ي#حرر أيضاV من تداخلت الشيطان في أي مجال من مجالت الحياة كالدراسة والعمل والزواج والعلقات مع
الخرين ..

المسيح ي#حرر .. ي#حرر الجساد من المراض التي تأتي بها الرواح الشريرة ..

 المسيح ي#حرر .. ي#حرر النفس في أعماقها من شتى الع#قد التي أصابتها بسبب أحداث وقعت لها في الماضي .. المسيح ي#حرر من
عقد الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وشتى العقد الخرى..

 المسيح ي#حرر .. ي#حرر الذهان من سيطرة الفكار الشريرة .. كما ي#حررها من كل أمراضها كالتشيت وعدم التركيز وصراع
الفكار والوسواس.

المسيح ي#حرر .. ي#حرر من الفشل والشعور بالحباط والحزن والكتئاب ..

المسيح ي#حرر .. ي#حرر أيضاV الشخاص المحتلين بالشياطين التي تعذبهم بآلم ل ت#حتمل..

المسيح حي ..

) ..٨: ١٣" هو هو أمساV واليوم وإلى البد " (عب 

 هو " اليوم " كما كان " بالمس " وكما سيظل " إلى البد " ي#حرر أي نفس تلتجئ إليه وتضع ثقتها كاملة في شخصه .. إنه ل
يزال ي#قدم كل الحب لمن يفتح له القلب وي#رحب به ملكاV على حياته..

أيهـــا القــاريء ..

 أياV كان ما تعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلمة التي تبغض جنسنا البشري كل البغضة ، فأنا أدعوك صادقاV لن تفرح
 وتفرح .. أدعوك أن تفرح بكل القلب ، الرب يسوع يحبك ول يزال يلوح بيده لك ولجميع المتعبين ، يدعوك ويدعوهم بصوته

الحلو الرقيق " تعالوا إلي� .. وأنا أريحكم " 
) ..٢٨: ١١(مت 

نعم ، هو لم يأت  فقط ليغفر الخطايا وي#ريح الضمائر .. بل أيضاV ليحرر من التعاب .. 
أتى ليمتعنا بحياة غير عادية ، ملؤها السلم .. حياة تفيض بالفرح !!

 نعم .. الرب يسوع المسيح ، ملك الملوك يريد أن ي#حررك تماماV من أي ر#ب#ط قيدك بها العدو .. يريد أن يشفي نفسك
وكذلك جسدك من أي آثار لعمال الظلمة ..

 نعم ، الرب يحبك . يحبك جداV جداV ، وفي قلبه أشواق حقيقية تجاهك .. يريدك أن تحيا سعيداV، م#تحرراV تماماV من سيطرة
العدو ..

 وما أقسى سيطرته !! إنه سيد قاس ل يعرف الشفقة ، لقد قدم لنا الوحي صورة محسوسة لهذه القسوة في وصفه ل ما
عاناه شعب ال في ذ#ل وهوان أيام خضوعهم لسيطرة فرعون (الذي يرمز لبليس) وشعبه ( الذي يرمز لقوات إبليس ) ..

أنظر ماذا يقول الكتاب :

) ..١١: ١" جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي ي#ذلوهم بأثقالهم " (خر •

) ..٢٢: ١" مرروا حياتهم بعبودية قاسية " (خر •

) ..٢٢: ١" أمر فرعون قائلV كل ابن يولد تطرحونه في النهر " (خر •
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لكن شكراV للخروف المذبوح .. شكراV للسد القائم ..

 شكراV للرب ، الخروف الوديع ، فقد ذ#بح بدلV منا لكي يرفع عنا ذنوب الخطايا التي تعطي لبليس الحق في أن يسيطر
علينا ..

شكراV للرب ، السد المنتصر .. فقد أعطانا قوة قيامته لنسحق بها إبليس وندمر مملكته ..

ت#رى هل سرق العدو العديد من سنوات عمرنا ؟ .. هل سلب منا أفضلها ؟

المجد للحمل المذبوح والسد القائم فوعده ي#ضيء قلوبنا ويبدد منها اليأس :

) ..٢٥: ٢" وأ#عوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء " (يؤ 

هيا له .. نسلمه قيادة حياتنا بالكامل ..

 هيا له .. نضع الوقت الباقي من عمرنا تحت تصرفه .. وما أعظم ما سنختبر .. سنشدو مع المرنمين هاتفين للرب "
) ..١٠: ٨٤يوماV واحداV في ديارك [ في العشرة معك ] خير£ من ألف " (مز 

 هيا له .. ل#يحررنا من كل قيود العدو فنتمتع بحلوة الحرية ، بل بما هو أعظم .. سيستخدمنا لتحرير الكثيرين من
المقيدين حولنا ..

أيها القاريء .. الرب يشتاق أن تكون بطلV .. بطلV تحارب تحت لوائه مملكة الظلمة .. بطلV له مثل داود ..

تذكر ، لقد كان داود أصغر إخوته لكنه وثق أنه لن يحارب جليات بقوته بل بإسم الرب الذي دعاه للقتال ..

 أنت أيضاV صغير لكنك تستطيع أن تثق في الرب كما وثق داود .. ثق أنه سيستخدمك بقوة كما استخدمه في قتل جليات
) ..١٧صم ١(

 لقد وضع داود جليات تحت قدميه ثم سلب منه سيفه ، وبهذا السيف فصل رأسه عن جسده .. أيها القاريء ، ك#ن
 للرب ، ثق فيه ، أحيا له ، امتليء بروحه ، سيضع قدميك دائماV فوق إبليس ، سيعطيك امتيازاV أن تسلب منه سيوفاV كثيرة لتحاربه

بها ..

 يا للروعة .. يا لروعة هذا المعنى .. سنضع أقدامنا فوق إبليس .. سنسلب منه النفوس التي يستخدمها لحسابه .. ستتغير
، ويا للمجد من سيوف يستخدمها إلى سيوف ت#ستخدم لتدمير مملكته ..

 يا للمجد . يا لمجد النعمة الغنية ، كل منا سيصير مثل داود أو مثل بناياهو بن يهوياداع الذي تحدث عنه سفر صموئيل
  .. لقد قال عنه الوحي إنه " ضرب رجلV مصرياV ذا منظر [ هذا الرجل يرمز لجنود إبليس ] . وكان بيد٢٣الثاني أصحاح 

 المصري رمح . فنزل إليه بعصا [ العصا ترمز إلى العتماد على قوة ال باليمان ] وخطف الرمح من يد المصري وقتله
برمحه " 

)..٢١: ٢٣صم ٢(

نعم ، سن#دمر مملكة إبليس بالنفوس التي سنخطفها منه !!

أبداV ليست هذه أوهام ..

المسيح الم#حرر يصنع المستحيلت ..

 سيحررنا تماماV وسيستخدمنا في تحرير الكثيرين وتحويلهم من عبيد لبليس إلى جنود ينقلبون عليه ، يحاربونه
بضراوة ويسحقونه تحت أقدامهم ..

نعم المسيح ي#حرر ..

نعم المسيح يتمجد بوضوح مع كل من يحيا له ..

وهذا الكتاب

هو الجزء الثاني من حديث متكامل عن الشيطان المسحوق تحت أقدام المؤمنين ..

 لقد صدر الجزء الول تحت عنوان " وهم غلبوه " ، وقد شمل الفصول التي تتحدث عن خلق الشيطان وسقوطه
وأغوائه لحواء واتساع مملكته وتنوع مهام جنوده ، إلى جانب فصول تشرح لنا حقيقة انتصار الرب عليه لحسابنا ..

١٠الفخ انكسر للب دانيال 



 وهذا الجزء الذي بين يديك يستأنف الحديث ، وينتقل بنا إلى الواقع العملي فيتحدث عن مواجهتنا اليومية لمملكة الظلمة
مقدماV لنا الكثير من المثلة الواقعية ..

.. Vوهو كتاب من أحد عشر فصل

 الفصول الستة الولى هي فصول عن الحرية .. تتحدث عن مختلف أنواع القيود والمتاعب النفسية التي يصيب إبليس•
بها البشر .. تشرح أسبابها وكيفية التحرر منها ..

 أما الفصول الخمسة الخيرة فهي عن النصرة.. تشرح لنا المعارك اليومية التي يجوز فيها المؤمنون .. تبدأ بالحديث•
 عما يدور فوق ساحة الذهن ثم تعرض لنا بالتفصيل خطط العدو ومكايده المتنوعة وكيف نحمي أنفسنا منها ، ثم ينتهي

 بنا بحديث عن الهجوم على معاقله لجل اقتناص النفوس الثمينة في عيني المسيح ووضع أقدامها على طريق
السماء ..

وهي فصول يجب أل ت#قرأ مرة واحدة ، بل إنه من المفيد للقاريء أن يعود إلى بعض منها بين الحين والخر ..

 وكما نبهنا في الجزء الول إلى ضرورة الصلة قبل وأثناء القراءة ، نعود هنا ونكرر ذات التنبيه .. فالشيطان لن ي#سر أبداV بأن
 تقرأ شيئاV عن هزيمته أو عن حريتك ، وكم سيبذل من الجهد محاولV أن يعطلك إما بشغل وقتك أو بإرهاق جسدك أو بتشتيت

الذهن أو بأي أمر آخر ..

 أرفع قلبك إلى ال .. ثق في حمايته وستتمتع عبر صفحات هذا الكتاب بحديث م#فرح عن نصرة الرب يسوع وهزيمة إبليس أو
 بتعبير آخر ستتمتع بحديث عن نصرتك أنت وسحقك أنت لبليس وجنوده ، فقد انتصر الرب لحسابك وأعطاك أن تنتصر باسمه

..

هذا الكتاب يمجد الرب يسوع ..

يتحدث عن الحرية التي يعطيها والنصرة التي يقدمها لكل من يثق فيه ..

 آه ، ليت القاريء يشاركني ثقتي في الرب يسوع بأنه سيستخدم هذا الكتاب لتحرير كثيرين وكثيرين ليصيروا جنوداV نافعين له
يتمجد فيهم بقوة لهدم مملكة الظلمة ولمتداد ملكوته ..

سيدي الحبيب ..

أ#عظمك من كل القلب ..

Vأ#عظمك لنك إله حي تصنع أعمال

Vمدهشة في كل شخص يقبلك ملكا

على حياته ..

تشفي نفسيته تماماV من كل جرح أصابه

به إبليس عبر سنوات الماضي ..

وتحرر ذهنه من كل سيطرة للرواح

الشريرة ..

وتحطم كل قيد قيدته به مملكة

الظلمة ..

ثم بحب عجيب تقوده في مراعي الشبع

والفرح .. يمتليء قوة .. يحيا الحرية ،

ويتمتع بامتياز الشهادة لك ..

نعم أ#عظمك سيدي .. أ#عظمك من
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كل القلب ، فكل الذين وضعوا ثقتهم

كاملة في شخصك يستطيعون أن يهتفوا

بملء الفرح ..

" الفخ انكسر ونحن انفلتنا "

) إبليس تحت أقدامنا .٧: ١٢٤(مز 

     الب دانيال
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] حصـــون١[
 عادت الطفلة الصغيرة " مريم " إلى المنزل متهللة الوجه متحمسة للقاء أمها ، تحمل في يدها شهادة نتيجة امتحان

الشهر ..

 إنها تحب أمها جداV وتريد أن ت#فرحها ، لقد حققت ما كانت تريده منها وت#ذكرها به مراراV .. لقد حصلت على الدرجات
النهائية في جميع المواد ..

 لكن يا للمفاجأة ، بل يا للصدمة التي داهمت الصغيرة ، فما أن قرأت الم الدرجات حتى قالت لها " آه لهؤلء
المدرسات غير المينات .. دائماV يعطين الدرجات النهائية للتلميذ دون استحقاق" ..

لم تكن هذه هي المرة أولى التي ت#صدم فيها مريم من أمها ..

 ذات مرة ساعدتها في ترتيب مائدة الطعام للضيوف .. قالت لها أمها " لقد أخطأت في وضع السكاكين " فأسرعت
 مريم ووضعتها في مكانها السليم فسمعت أمها تقول لها مرة أخرى " الملعق .. هذا أيضاV ليس مكانها " ، وبعد ذلك كان

الحديث عن الطباق والكواب ..

 تبذل مريم مجهوداV ضخماV لكنها ل تنجح في إرضاء أمها .. في البداية كانت تحصل على درجات متوسطة في بعض
 المواد ، وفوق المتوسطة في بقية المواد .. فكانت أمها تقول لها " مريم ، اعتقد أنك لو اجتهدت أكثر فسوف تنالين درجات عالية
 في جميع المواد " .. ولن مريم تريد أن ت#رضيها فقد بذلت جهداV أكثر وبالفعل نالت الدرجات العالية ، إل أنها عندما عادت بهذه

النتيجة قالت لها أ#مها " لو كنت قد تعبت أكثر قليلV لن#لت الدرجات النهائية " ..

 ناضلت الصغيرة، فكم كانت تحب أمها وتود أن تسعدها.. ونالت بالفعل عن استحقاق الدرجات النهائية في كل المواد ،
لكن أمها الغريبة لم تمتدح تفوقها بل اتهمت الم#درسات بعدم المانة.. لقد أعطين مريم أكثر مما تستحق ..

أيها القاريء

 قد تعزى أحداث هذه القصة إلى نفسية الم المريضة ، والمر فعلV كذلك .. إل إنني أ#ضيف قائلV بأن هناك طرفاV آخر
مختبيء له دور خطير جداV ، هو إبليس ..

 لقد رتب هذه الحداث بمهارة شديدة ، وساعد على تكرار أمثالها ، إن له هدافاV واضحاV .. هو أن ي#دمر نفسية هذه
الصغيرة ..

وللسف ، فقد كان له ما أراد ..

 نشأت مريم وبداخلها شعور دائم بالتقصير .. تشعر دائماV بالواجب الم#لقى عليها وتجتهد دائماV بكل طاقتها لكي تتممه
لكنا أبداV ل تقتنع بأنها قد بلغت الهدف ..

ل ، لم أفعل واجبي كما ينبعي ..

ل ، لن يرضيهم ما قمت به ..

إنني مقصرة.. مقصرة ..

هذا دائماV هو لسان حالها ، إنها مصابة بالشعور المستمر بالتقصير ..

وحتى بعد ما بدأت تحيا مع ال حياة حقيقية لم يفارقها هذا الحساس بل امتد أيضاV إلى أمورها الروحية..

 هي تعمل دائماV كل ما في قدرتها .. تريد أن ترضي ال على قدر ما تستطيع ومع هذا فهي نادراV ما تشعر بأن ال
 ي#شجعها ، ولمجرد أن تنقص قليلV عن المستوى الروحي الذي في ذهنها تشعر بأنها مرفوضة .. وهكذا فهى ل تتمتع باستمرار

بسلم ال لنها تشعر دائماV بأنها مقصرة..

 هل يحبها ال برغم تقصيرها ؟ .. في أعماقها تسمع الجابة ل .. فهي ل تقدر أن تستوعب الحقيقة العظيمة التي يعلنها
الوحي .. ل تفهم أن ال ل يحبنا لننا صالحون ولكن لننا نحتاج إلى حبه لنكون به صالحين ..

ماذا أقول عن هذه الفتاة ؟

لقد نجح إبليس في أن يبني داخلها حصناV خطيراV له ،

 حصن اسمه الشعور بالتقصير ..
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 بناه ليحرمها من فرح الرب الذي هو قوة المؤمنين ..

 آه أيها القاريء ، كم يستخدم عدونا ظروفنا والكلمات التي نسمعها ونحن أطفال صغار لي#شيد مثل هذا الحصن الخطير
الذي يعاكس نمونا الروحي واستخدام ال لنا ..

حصن آخر .. " رفض ال5بوة "
 لم يكن أبو " جرجس " أباV عادياV .. كان شرس الطباع ينفق أمواله في احتساء الخمر ول يعبأ بشئون أسرته ، إل أن

أسوأ سيئاته هي أنه كان يلجأ لضرب الخرين للتنفيس عن همومه ..

 وأمضى " جرجس " طفولته معذباV .. يرى أباه يضرب أ#مه مراراV أمام عينيه .. يسمع صراخها ، وفي أحيان متكررة
كان يقتسم معها الكثير من لطماته ..

كره " جرجس " كلمة أب .. لقد بنى العدو في داخله حصن " رفض البوة " ..

 ولم يعرف جرجس أبواب الكنيسة إل وهو في الجامعة عندما افتقده زملء له أمناء ل .. وعرف جرجس الطريق
 الوحيد للراحة ، وبدأ علقة حية مع الرب يسوع .. وسار في حياة توبة مستمرة وانتظم على فترات الختلء بال .. لكن بقيت

مشكلة ضخمة تعوق نموه الروحي ، فهو ل يقدر أن يفهم أبوة ال له ول أن يتمتع بها ..

حصن " رفض البوة " ل يزال قائماV في داخله .. يتمسك به إبليس لكي يمنع اختباره لعماق حب ال له ..

حصن ثالث .. " الشعور بأني غير مرغوب "

 أنجبت الم ثلث بنات وهي الن حامل وتتوق هي وزوجها أن يكون وليدها الرابع ولداV .. إنهما ل يزالن متأثرين
بالنظرة القديمة للبنت أنها أقل من الولد ..

.. Vبنتا Vلكن لم تكن هذه إرادة ال ، فقد أنجبت أيضا

 وكعادة إبليس ، فهو يسعى دائماV لبناء حصون داخل نفس النسان ، وهو بعد طفلV .. انتظر حتى بدأت الصغيرة تفهم
 ما تسمعه من أحاديث تدور بالقرب منها ثم بدأ ي#سمعها بين الحين والخر كلمات تؤكد لها أن أباها وأمها لم يك#نا يريدانها ، بل

.. Vكانا يرغبان ولدا

 واستغل إبليس ابتعاد أسرتها عن ال ودبر لها في سنوات نشأتها الولى أحداثاV قد تبدو للبعض أنها عادية إل أنها كانت
عميقة الثر في زيادة إحساسها بأنها غير مرغوبة ..

كمثال كان إبليس ي#حرك عائلتها لسبب أو لخر لكي تتركها وحيدة في المنزل بعض الوقت ..

 ونمت الطفلة وفي داخلها حصن لبليس يزداد قوة يوماV وراء آخر .. حصن اسمه " الشعور بأني غير مرغوب " ..
حصن كم أتعبها بعد ذلك في حياتها مع ال ..

Vهي تعرف بعقلها أن المسيح يحبها .. مات لجلها ، لكنها ل تتمتع في قلبها بهذا الحساس الثمين بأنها محبوبة جدا 
 منه .. على العكس كثيراV ما تشعر أنه ل يريدها .. فهي في نظر نفسها ليست كال#خريات اللتي يخدمنه .. إنها ل تستحق أي

" ..Worthlessشيء حسن "

 وكثيراV ما تشعر أنها ثقل على رفيقاتها في مسيرتهن مع ال .. ويهمس لها إبليس مستغلV حالتها " يجب أن تبتعدى ..
أنت عائق لهن .. كم أنت تسببين من مضايقات " ..

 وهكذا نجح إبليس في أن يقودها إلى حياة النغلق المدمرة والعزلة المريضة والحزن الرديء والشعور بالوحدة
Loneliness.. من مشيئة ال المحب تجاه أولده Vأ#مور ليست مطلقا .. 

 آه ، ما أخطر أن ينمو طفل بعيداV عن المان الذي يعطيه الحب .. ما أخطر أن يشعر بأنه غير محبوب .. هذا إحساس
 يدفعه بعد ذلك لرفض نفسه ويجعله غير قادر على إظهار الحب للخرين ، بل ويؤثر أيضاV في علقته مع ال وربما يجد نفسه

غير قادر أن يحبه كما يريد وكما يجب أن يكون ..

حصن رابع .. " صغر النفس "
وهذا شاب نما في منزل يفرق في المعاملة بينه وبين أخيه ..
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 لماذا ؟ .. هو الصغر .. لم يكن ي#ؤخذ برأيه ولم ي#عتد باقتراحاته على عكس أخيه الكبر الذي دأب كل من الب والم
على استشارته والعتماد عليه ..

 ".. حصن جعله يخشى دائماinferiorityVنشأ الخ الصغر وفي داخله حصن يخضع لبليس اسمه " صغر النفس " "
المسئولية ويتهرب منها .. حصن أشعره بالعجز وأصابه بالتردد في اتخاذ قراراته ..

 حصن خطير ، قد يتكون نتيجة لنشأة الطفل في أسرة تقارنه دائماV بغيره .. هو في نظرهم القل ، ربما في الجمال أو
 الذكاء أو القدرة على التصرف .. فينشأ الطفل يقارن نفسه بغيره ويشعر أنه القل والسوأ .. وقد يتولد هذا الشعور نتيجة

للصابة بعاهة في الجسم أو نتيجة لفشل غير متوقع حدث في أحد المجالت ..

.. Vوربما يأتي بسبب المقارنة المستمرة بمن هم أفضل ماديا

أمثـــلة
 إنسان ل يقدر أن ي#صلي بصوت مرتفع وسط زملئه في اجتماع الصلة .. السبب أنه يخاف النقد .. إن حصن " صغر

النفس " موجود في داخله ..

 وهذا آخر ينسحب سريعاV من أي عمل جماعي .. لماذا؟ .. لنه يخاف أن ي#قارن بغيره .. يهرب من الخدمة وربما يتعلل
بعدم الستحقاق بينما السبب الحقيقي أنه يخاف الفشل ..

 وهذا ثالث يحاول أن يخفي شعوره بالنقص بالنشغال بنقد الخرين وإدانتهم .. وإذا و#ضع في موقع قيادي أخفى
 إحساسه بصغر النفس بالتسلط والحتداد والصرار على الرأي حتى ولو كان خاطئاV .. " فصغر النفس " و " الكبرياء " هما

وجها عملة واحدة هي " النحصار في الذات " ..

 ورابعة ت#عوض إحساسها العميق بالنقص بالمبالغة في التزين أو بالحديث عن ذاتها وقد تحاول أن ت#شعر الخرين بأن
عمرها أقل من حقيقته ..

.. Vصادقا Vمع وجهات نظرهم بغض النظر عن صحتها ، ولذا ل يكون دائما Vوخامس يتحدث مع الناس بما يتفق دائما 
يتملق ويكذب لكي يكسب مديح الخرين ..

وقد يدفع حصن " صغر النفس " النسان إلى فعل أ#مور ليست في استطاعته كما يجعله ل يرضى بأقل منها ..

 إبليس كم هو سعيد للغاية بوجود هذا الحصن داخل نفوس كثيرة فمن خلله يسقطهم في خطايا الكذب والغيرة
 والهروب من المسئولية والنعزال المريض عن الناس ، كما قد يدفعهم لتعويض هذا الحساس بالنقص إما بالتحكم في الخرين

.. Vوفرض الرأي أو بالنغماس في خطايا الجنس أو بالثنين معا

حصن خامس .. " حب السيطرة "
 هذا النوع ينتشر كثيراV داخل نفوس السيدات اللواتي عشن طفولتهن وفترة الصبا في منازل ريفية محافظة تفرض على

الفتاة قيوداV كثيرة وتعاملها على أساس أنه ليس لها حق التعبير عن رأيها..

 إنه " حصن السيطرة " الذي كثيراV ما يظهر فيهن عندما تعطي لهن الحرية سواء بسبب الزواج أو التفرغ للخدمة الروحية في
بيوت التكريس ..

 فإذا تزوجت فرضت سيطرتها على المنزل الجديد .. تريد أن يخضع الجميع لوامرها حتى ولو كانت خاطئة .. وإذا
 صارت خادمة مكرسة ظهرت بوضوح تحكماتها المنفرة وعنادها المستمر.. ويزيد من خطورة هذا الحصن محاولتها لقناع

نفسها بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة للقيادة الناجحة ، وأن المور تتطلب مثل هذا الحزم ..

حصن سادس .. " عدم المغفرة "
 أن ل تكون لك الرغبة في أن تغفر ولو لشخص واحد فقط من الذين أساءوا إليك فهذا بكل تأكيد يعوق عمل الروح

القدس فيك ، لذا يحاول إبليس بكل الطرق المتاحة له أن ينشيء فينا ومنذ طفولتنا هذا الحصن الخطير ..

 " ..incest " وربما من أقرب الناس إليهم "sexual abuseكم من أطفال يتعرضون في صغرهم لعتداءات جنسية " 
وكم من أطفال يعانون من معاملة قاسية من آبائهم ، معاملة تفتقر جداV إلى الحب الحقيقي ..

١٥الفخ انكسر للب دانيال 



 ويكبر الطفل منهم ويصير شاباV أو شابة ويبدأ علقة حقيقة مع ال ، لكنه ل ينمو .. ول يقدر أن يستمر فرحاV فترة
Vطويلة .. لماذا؟ .. في القلب خطية مختبئة تمنع عمل الروح القدس .. إنه لم يغفر بعد لمن أساءوا إليه وقت أن كان طفل 

 صغيراV .. وقد تكون هذه الخطية غير واضحة له ، لكن عندما يعود بذاكرته إلى الوراء أثناء خلوته مع ال ويسترجع ما حدث
معه فإنه يتأوه " ل .. ل أستطيع أن أ#سامحه عما فعل بي " ..

 ما أخطر هذا الحصن .. عدم الغفران يعوق الفرح بال ، يعطل عمل الروح القدس .. لقد شرح الرب بنفسه هذا المر
بمثل قال لنا في الصحاح الثامن عشر من إنجيل متى .. الن أرفع قلبك وأطلب من الرب أن يلمس داخلك بكلمات هذا المثل .

المثـــــــل
Vلملك بعشرة آلف وزنة ما يقرب من اثنتي عشرة مليون دولر .. مبلغ ضخم جدا Vتحدث الرب عن عبد كان مديونا 

يستحيل عليه سداده .. صورة لدين الخطية الذي يستحيل على النسان أن يسدده ..

لكن الملك سامح العبد .. والرب يسوع سامحنا على حساب دمه المسفوك الذي ل يقدر بثمن ..

 ثم حدث شيء ، يقول الرب يسوع " ولما خرج ذلك العبد [ بعد أن ترك الملك له الدين ] وجد واحداV من العبيد رفقائه
) ..٢٨: ١٨كان مديوناV له بمئة دينار [ أي نحو عشرين دولر ] (مت 

  دولر .. أي فرق هذا ، ل٢٠ مليون دولر و ١٢ماذا يريد الرب يسوع أن يعلمنا بهذا المثل ؟ .. قارن معي بين 
 مجال للمقارنة بينهما .. نعم ل مجال للمقارنة بين غفران ال لك الذي كلفه موت الصليب وغفرانك أنت لي شخص مهما كانت

إساءته لك ..

  دولر) بل " أمسكه وأخذ بعنقه .. وألقاه في السجن٢٠ولن#كمل قراءة المثل .. لم يرض العبد أن يترك لرفيقه المبلغ (
) ..٣٠ ، ٢٨: ١٨حتى يوفي الدين " (مت 

" Vهذه صورة ي#قدمها الرب للنسان الذي يرفض أن يسامح .. والن لنقرأ كلمات الرب المحذرة ، إنه ي#كمل قائل 
 ٣٤: ١٨غضب سيده وسلمه إلى المعذبين .. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لخيه زلته " (مت 

 ،٣٥.. (

 آه أيها القاريء ، إن عدم المغفرة ي#سلمنا إلى المعذبين .. إلى الرواح الشريرة التي ت#عذب ..  إلى أرواح الكتئاب
والقلق ..

 آه ، لن تنفع جهود الطباء النفسيين ولن تفيد المهدئات القوية النفوس التي ل تريد أن تغفر .. فلن تزول أبداV من داخلهم
آثار إساءة المسيئين المدمرة إل بعد أن يسامحوهم من القلب ..

 صديقي القاريء ، " عدم الغفران " حصن خطير للغاية .. عندما ل تغفر فأنت تفتح الباب للرواح الشريرة لكي تأتى
 وتؤثر عليك ، لهذا نرى الرسول بولس يعلن مقدماV استعداده للمغفرة لكي ي#غلق هذا الباب أمام قوات الشر .. يكتب يقول " إن

) ..١١ ، ١٠: ٢كو ٢كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح لئل يطمع فينا الشيطان " (

: Vمحددا Vأيها القاريء ، دعنى أسألك سؤال

هل غفرت كل إساءة أتت لك ذات يوم ؟

من أبيك أو أمك•

من شخص آخر من أ#سرتك•

من أصدقائك ..•

من أشخاص ل علقة لهم بك•

صديقي ، " عدم المغفرة " حصن خطير للغاية ل تهدمه سوى معاول اليمان التي تحركها يد النعمة الغنية ..

حصــن الحرمـــان
 فالشابة التي كانت تعاني في طفولتها من حرمان من حنان السرة قد يدفعها إبليس أن ت#Vشبع احتياجها بإنغماس في

خطايا جنسية أو بتورط في ارتباط عاطفى م#دمر لها ..
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 والطفل الذي ي#حرم طويلV من أمور مادية كالطعام أو الملبس قد ينمو ويصير رجلV وبداخله ميل لتبذير الموال ،
 فينفق الكثير بل تعقل لمجرد إشباع رغبة داخلية للمتلك أو التظاهر .. وقد ي#صاب بمرض السرقة رغم عدم احتياجه للمال ،

وقد يصير قاسياV في معاملته مع القريبين له ..

حصن الشفقة على الذات
 حصن غالباV ما ينشأ نتيجة لخبرات فشل مر بها النسان أو نتيجة لحرمان عاطفي أو مادي عانى منه سنوات طويلة

وقد يتكون نتيجة للصابة بإحدى العاهات وربما لعيب في الشكل ..

 صاحب هذا الحصن شخص انهزامي .. إذا حدث وأخطأ استسلم للدموع ومشاعر الحزن مشفقاV على ذاته بدلV من أن
 يقوم سريعاV من سقطته ، وإذا أصابته تجربة استسلم للهزيمة بدلV من أن يقاومها .. إنه يفتقر إلى اليمان بال الذي يحول اللعنة

إلى بركة والذي يجعل كل الشياء تعمل معاV للخير للذين يحبونه ..

 وقد يعوض فشله بأن يسعى لجذب شفقة الخرين بدلV من أن يطلب معونتهم فمثلV إذا أ#صيب بمرض ظهر في داخله
 شعور بعدم الرغبة في الشفاء لكي يحظى بإهتمام الخرين أطول فترة ممكنة، إنه يجد لذة في الحديث مع الخرين عن متاعبه

وآلمه ..

كما قد يتسم صاحب هذا الحسن بالحساسية المفرطة ، فيكون الشخص حساساV جداV لراء الناس عنه ومواقفهم منه ..

حصـن التبــاهـى
 نشأت " سارة " وسط أسرة بعيدة عن المسيح ، تهتم جداV بالمظاهر .. لقد اعتادت أمها أن تجلس مع الخرين وتحدثهم

 بكلمات تعلن بها عن نفسها .. تارة تكلمهم عن أعمالها المؤثرة وتضحياتها الكبيرة ، وتارة أخرى تشير إلى ثقافتها المرتفعة
وإلمامها بشتى المور .. تشتري أشياء باهظة الثمن، ل بسبب إحتياج لها بل لجل التباهي بها ..

 للسف نمت "سارة " بعيدة مثل أسرتها عن المسيح ، وأخذت عن أمها هذا التجاه " التباهي" .. لكن الرب في حنانه
لم يتركها .. أرسل لها خلل المرحلة الجامعية من يوقظها من غفلتها ويضع أقدامها على الطريق ..

 بدأت " سارة " حياة جادة مع الرب ولكن بقى هذا التجاه في حياتها " التباهي " ولكن اختلفت مجالت ظهوره .. لم
تعد تتباهي بالماديات بل بالروحيات ..

 إنها تتحدث مع الخرين بكلمات روحية ولكن لت#ظهر معرفتها بالكتاب ، تسرد تعاملت ال معها ولكن ليس بهدف أن
تمجده بل من أجل أن تزهو بذاتها .. وكثيراV تذكر أخباراV عن الخدمة لتظهر ذاتها أنها العالمة ببواطن المور ..

آه ما أقسى هذا الحصن .. حياة لجل الذات ل لجل الرب يسوع ..

حصــن الخــوف
ت#رى هل تشعر بالخوف من :

* الظلمة* المرض* الفشل 

* المرتفعات* الماكن المغلقة* السفر

* بعض الشخاص

٠٠إنه " حصن الخوف " 

ما أثره وكيف يشيده إبليس داخل النفوس؟

دعنا نجيبك عن طريق هذه المثلة ..

المثلة:
 لم تكن قد تجاوزت الثلثة أعوام عندما كانت تلعب ذات يوم بالرمال على شاطيء البحر .. لكن فجأة هبت عاصفة

 شديدة ، وعلت المواج بصورة خطيرة ووصلت إليها وكادت أن تغرقها بمياهها الجامحة .. رأتها أمها التي كانت تراقبها عن
قرب ، فانزعجت جداV وعل صراخها وهي تسرع لنجدتها ..

 أ#نقذت الطفلة ، لم تغرق ، لكن إبليس قد نجح في أن ينقل ما حدث إلى أعماق نفسها .. إلى اللشعور .. فظل الخوف
من المياه يلزمها لسنوات طويلة بعد ذلك ..
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 وفتاة أ#خرى لها علقة قوية بال .. تخدمه وتتعب كثيراV من أجله ، ولها إيمان حلو يشهد به كل من اقترب إليها .. إل أن
هناك نقطة ضعف في حياتها .. أنها تخاف الموت وترتعب منه .. ظاهرة تتعارض من إيمانها القوى المعروف .. ما السبب ؟

 في جلسة روحية مع م#رشدها الروحي أظهر الروح القدس الفاحص السبب .. تذكرت ما حدث لها حين كانت في
 السادسة من عمرها .. مات أحد أقربائها أمام عينيها .. رأت النساء ين#حن ويبكين بطريقة هستيرية مزعجة جداV أدخلت الرعب

.. Vإلى قلبها .. دخل إليها واستقر فيها فصارت تخشى الموت جدا

 وهذا شخص ل يقدر أن يتحدث أمام العداد الكبيرة من الناس والسبب أنه حين كان بالمرحلة البتدائية أحرجه أحد
المعلمين أمام تلميذ الفصل .. ضحكوا بصوت مرتفع .. إلى الن يخاف أن يتكرر هذا الموقف ..

 وكثيرون ل يقدرون أن يتمتعوا بالمان رغم معرفتهم الذهنية بكل وعود المسيح المطمئنة ، والسبب أنهم نشأوا وسط
 أسر مفككة لم تقدر أن تعطيهم الحب الحقيقي الذي يعطي المان .. الباء في عراك مستمر مع المهات أو في انشغال دائم

 بالماديات .. انشغال بزيادة الدخل وشراء الجديد من الثاث .. انشغال على حساب مع هو أثمن بكثير .. على حساب الروابط
 السرية وجو ال#لفة .. ليس من وقت لديهم لشركة المحبة .. يا للسف فهذه ل يقدر شيء آخر أن يعوضها ، فينشأ الطفال غير

قادرين على التمتع بال الذي يعطي الشعور بالمان الكامل ..

 وهكذا نشأ الكثيرون وبهم " حصون الخوف " .. يخافون خوفاV غير عادي من الناس أو الظروف أو المرض أو الجبال
أو الماكن المظلمة أو الحيوانات كالقطط ..

 وبالرغم من أن البعض منهم يحاول جاهداV بتفكيره العقلي أن يستهتر بما يخاف منه إل أنهم دائماV يخفقون !!..
.. Vفالحصون التي يشيدها إبليس قوية وتحتاج إلى تدخ#ل المسيح ، هو وحده الذي يقدر أن يسحقها تماما

أيهــــا القـــــاريء
 ت#رى هل أزعجتك بالحديث عن هذه الحصون .. أنا معك هذه حقيقة م#حزنة ومزعجة جداV أن نعرف أن إبليس يفعل كل

هذا في نفوس الصغار البرياء مستغلV ابتعاد والديهم وعائلتهم عن 
المسيح ..

أنا معك في هذا ، لكن هل أنت معي في أن الرب يسوع قد جاء إلى عالمنا لينقض كل أعمال إبليس ..

 نعم  أمر م#حزن  أن يشيد إبليس هذه الحصون في نفوس أطفال لم يجدوا حماية كافية من أسرهم .. لكن شكراV ل
فالقصة لها بقية ، لقد أتى يسوع ليهدم كل هذه الحصون ..

 يكتب الرسول بولس عن القوة التي لنا في الرب يسوع قائلV " إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بال على هدم
 . ] وكل علو يرتفع ضد معرفة ال ومستأسرين كل فكر إلىimaginations, K.J.Vحصون . هادمين ظنوناV [ تخيلت 

) ..٥: ١٠كو ٢طاعة المسيح " (

آه يا للمجد ..

كل التخيلت الكاذبة ستنتهي ..

كل كبرياء وتعالي سيزول ..

كل الفكر سيخضع للرب ..

كل الحصون ستنهدم ، ولن تعود ..

المسيح أتى لكي ينقض أعمال إبليس .. هللويا ..

 في العقد القديم كان الشعب يحتفل كل خمسين عاماV بسنة كانوا يطلقون عليها سنة اليوبيل .. هذه السنة هي سنة للتمتع
بالحرية ..

 ) كان ي#علن ببوق الهتاف أن سنة الحرية قد أتت .. ست#طلق حرية العبيد وسي#رد لكل٢٥ففي يوم الكفارة لهذه السنة (ل 
شخص كل ما فقده من ممتلكات ..

 آه ، يا للحقيقة المجيدة التي يعلنها الوحي بهذا الرمز ، فنحن الن في سنة يوبيل دائمة .. ال يقول " سنة مفدي�ي قد أتت
 ) ، والروح القدس يبوق عالياV [ كلمة يوبيل تعني البوق ] بأنه على حساب دم الرب يسوع الكفاري يستطيع كل٤: ٦٣" (إش 

منا أن يسترد ما فقده من سلم وفرح ..
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 ) ..٤: ٤٠يقول الوحي " كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيماV والعراقيب سهلV " (إش 
ما أورع هذا الوعد ..

كل وطاء يرتفع .. نعم ست#زال عقد النقص وصغر النفس والشعور بالتقصير والشفقة على الذات .. وآثار الحرمان.•

وكل جبل وأكمة ينخفض .. ويتحرر النسان من كل قيود السيطرة والتعالي والتباهي وحب المظاهر ..•

 ويصير المعوج مستقيماV .. فلن نعود نتستر وراء حجج كاذبة لنخفي دوافعنا المنحرفة من أنانية أو غيرة أو حب•
للسيطرة أو للظهور .. سيم#تحن كل ما نفعله في ضوء كلمة ال التي تميز أفكار القلب ونياته ..

 والعراقيب [ الطرق الوعرة ] تصير سهلV .. ستتلشى الفكار الخاطئة المسيطرة على ذهني وسيصبح تفكيري•
.. Vسلسا

 ) .. ستنتهي من حياتي المناقشات العقيمة مع نفسي والتشتيت والسرحان وأحلم٥: ٣والشعاب طرقاV سهلة (لو •
..Vوواضحا Vاليقظة .. سأصير بسيطا

 يا للمجد ، الرب يسوع يزيل من النفس كل آثار الماضي  المتعبة .. يرفع عنها كل أثر للرفض وعدم القبول من الخرين ، كل
 ما عانت منه في الطفولة .. يتحدث الوحي قائلV " كامرأة مهجورة [ مرفوضة ] ومحزونة الروح [ كئيبة ] دعاك الرب

 ) .. الرب يسوع يعطي وعداV ثميناV لكل نفس تقبل إليه ، يقول لها " أشفيك من جروحك٦: ٥٤وكزوجة الصبا إذا ر#ذلت " (إش 
) ..١٧: ٣٠يقول الرب. لنهم قد دعوك منفية صهيون التي ل سائل عنها [ غير مرغوب فيها ] " (إر 

 صديقي ، ضع خطاV سميكاV تحت عبارة ل سائل عنها .. فإذا كنت ل زلت تشعر أنك غير مرغوب فيك فهذه الية
الصادقة قد كتبها ال خصيصاV لك ..

) ..٢٥: ٩أنظر إنه يقول أيضاV " أدعو التي ليست محبوبة محبوبة " (رو 

 يسوع جاء إلى عالمنا من أجل كل الذين شيد إبليس فيهم حصونه.. هو يقول إنه أتى ليعطيهم " جمالV عوضاV عن
 الرماد ود#هن فرح عوضاV عن النوح ورداء تسبيح عوضاV عن الروح اليائسة في#دعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد " (إش

٣: ٦١.. (

 صديقي ، هل نجح إبليس أن يجعل حياتك مثل الرماد ؟ .. كفى اكتئاباV ، الرب يسوع سيحولها إلى فردوس من
الجمال ..

هل تنوح وتبكي ؟ .. جفف مدمعك فالرب سيمسحك بدهن الفرح والبتهاج ..

 هل تعاني من الشعور بالحباط والحساس باليأس ؟ .. الرب بنفسه سيضع ترنيمة جديدة في فمك، وسيعلمك كيف
تنسى نفسك لتنطلق في التسبيح .. ومن العماق ..

صديقي ، دعني أ#وكد لك بملء الثقة أنه يوجد لك شفاء .. يسوع يهدم كل الحصون ..

ثق في الرب يسوع .. ثق في حبه .. ثق أنه يستطيع أن ي#دمر كل ما شيده إبليس في داخلك من حصون ..

ثق فيه .. أعطه وقتاV كافياV وسيتغير كل شيء .. أنتظر أمامه .. ولن تكون كما كنت ..

إننا نقدم لك ثلث خطوات أساسية للشفاء ..

أول\ .. أقبل حب يسوع لك
 أن تقبل حب يسوع وتتمتع به يعني أنك تعمل الخطوة الساسية الولى والحاسمة لهدم أي حصن بناه العدو في

داخلك ..

افتح قلبك للرب .. ق#ل له يا سيد أشبعني بحبك .. أملني به .. اسكبه في أعماقي بروحك.. أنا جائع جداV له ..

 صديقي ، ل تصدق إبليس إن قال لك أنك أسوأ من أن تأتي ليسوع .. آه ، يا لخبثه .. إنه يريد أن يحرمك من الحرية ..
يريد أن تبقى الحصون كما هي ..

 صديقي ، ل تقل في نفسك لن آخذ شيئاV لني ل أستحق .. يسوع يأتي لكل إنسان يشعر أنه ل يستحق .. يأتي له ليهدم
) .. حبه يشفي كل الجروح ..١٠: ٥بط ١كل الحصون التي فيه ، ليجعله إنساناV آخر .. ما أعظم إلهنا ، " إله كل نعمة " (
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 يسوع بحبنا ل أننا بل عيوب ، على العكس لقد أحبنا مجاناV وقد أتى لي#عالج كل ع#يوبنا .. هو طبيب ، أعظم طبيب ..
 أتى لجل المرضى وليس الصحاء .. احتمل على الصليب كل أنواع المشاعر المؤلمة التي يمكن تمكن أن يمر بها إنسان على

أرضنا .. كسرت قلبه .. لذا هو يشعر بك .. هو يفهمك .. يحبك .. وسيشفيك ..

ثانيا\ .. آمن بشفاء الرب لك
 صدق أنه يشفيك تماماV ، واترك له طريقة الشفاء ليحددها هو ويعلنها لقلبك ، فقد يشفيك في لحظة أو بالتدريج ، خلل صلواتك
 الفردية و دراستك للكلمة أو أثناء الجتماعات الروحية ، وأحيانا يستخدم الرب خدامه المملوئين بالروح القدس بوضع أياديهم

) .. أو من خلل العودة بك إلى الوراء و التي سأشرحها لك من خلل هذه القصة : ١٨: ١٦للشفاء (مر 

 كان بنو النبياء يقومون ببناء مسكن فسقط من أحدهم رأس فأس من حديد في الماء .. فصرخ طالباV مساعدة أليشع
) ..٧- ٥: ٦مل ٢النبي ، فقال له النبي " أين سقط " .. فأراه الموضع ، فقطع أليشع عود شجرة وألقاه هناك فطفا الرأس (

 لقد ف#قد الرأس في الماء .. غرق وبدا كما لو كان قد ف#قد إلى البد .. هذا ما يقوله إبليس لنا، إن ما ضاع منا في طفولتنا
لن يسترد مرة أ#خرى ..

لكن كل.. هذه أ#كذوبة من أكاذيب إبليس تفضحها هذه القصة ..

سنسترد ما فقدناه ..

لنصرخ إلى أليشع الحقيقي .. إلى حبيبنا الرب يسوع .. ولندع سؤاله " أين سقط " يفحص أعماقنا ..

 أين سقط الفأس؟ .. أين ف#ق د�ت البركة؟ .. سؤال أساسي .. ل تعرف أن تجيب عليه  بإمكانياتك الذهنية .. ل تقلق .. ردد
 .) ] .. وانظر إن كان فى� طريق باطل (طريق مؤلمN.I.V) Search meمن قلبك صلة داود " اختبرني يا ال [ افحصني 

hurtful way, Amplified Bible مز) " Vأبديا V٢٤، ٢٣: ١٣٩) واهدني طريقا.. (

 صديقي ، إذا قادك الرب للشفاء بهذه الطريقة ، فل تخف من ظهور المواقف المؤلمة التي حدثت لك في الماضي .. ل
ت#بق هذه المواقف مدفونة في أعماقك .. إنها ل تزال حية وتؤثر ربما دون أن تدري على سلوكك ..

 تجاوب مع الرب يسوع إذا شاء أن يسير معك إلى الوراء إلى كل موقف مؤلم افقدك سلمة نفسك لكي يزيل كل أثر له ل يزال
.. Vباقيا

ل تعاتب الرب لما حدث ..

ل تتذمر لنه سمح بهذا الموقف أو ذاك ..

 تعلم أن تكون مثل أيوب الذي رفض أن يتهم ال بالرغم من أنه لم يكن يفهم سبب كل ما حدث له .. لقد انتظر بصبر خلصه ..
حاولت زوجته أن تهز ثقته فيه ، لكن أيوب كان عظيماV.. لم يل#م إلهه ..

كفى تذمراV ، ودع الرب يعالج ما حدث .. هو يحبك ..

ماذا فعل أليشع ؟

ألقى عود الشجر في المكان الذي سقط فيه الفأس فاسترده بمعجزة ..

 ) .. لقد تألم الرب قبل أن يموت على٨: ٥٣الرب يسوع هو العود الحقيقي الذي ق#ط ع� من أرض الحياء على الصليب (إش 
 الصليب ، ليس فقط ليهبك الحياة البدية بل أيضاV ل#يعيد إلى نفسيتك صحتها التي فقدتها بسبب ما حدث معك في الماضي .. يقول

 :٥٣لنا سفر إشعياء أن الرب تألم لكي يحمل عنا أحزاننا وأوجاعنا حتى يريحنا منها " أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها " (إش 
٤.. (

 القاريء العزيز إن كان الرجوع إلى الوراء وتذكر المواقف المؤذية هي الوسيلة التي اختارها الرب لشفائك ، فلتتذكر هذه
 المواقف وفي قلبك اليقين أنك ستتحرر من كل آثارها الضارة لنك تواجهها باليمان أن الرب في آلمه حمل كل أحزانك و

تحمل كل أوجاعك ..

 ول تعتمد على نفسك في اختيار المرشد الروحي الذي ستسترجع معه هذه المواقف .. اطلب من الرب أن يقودك هو
في الختيار للمرشد الروحي ..

 هو شخص ممتليء بالروح القدس يظهر في حياته ثمر ومواهب الروح القدس بكل وضوح .. إذهب إليه بثقة أن
الروح سيستخدمه لظهار المواقف القديمة التي أذت نفسيتك و شيدت بها الحصون ..
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 :٣٠إذهب إليه بثقة أن الرب سيكون حاضرا وهو الذي سيداوي كل جروحك " وأشفيك من جروحك يقول الرب " ( إر 
 ) .. تحدث مع هذا المرشد معترفا بما حدث معك في الماضي ..١٧

 ثم وأنت تعترف ا#نظر الرب في كل موقف ترويه و دع حضوره المعزي ل يفارق المشهد الذي استرجعه ذهنك ..
 تأمل في حبه .. ثق أنه كان يشعر بآلمك ، هذه حقيقة أخفاها إبليس عنك ، لكن الكتاب المقدس يعلنها لنا .. " في كل ضيقهم

  ) .. أل تعرف أن إخفاء هذه الحقيقة عنك هو الذي أذى أعماقك وسمح للعدو أن يبني في داخلك٩ : ٦٣تضايق " ( إش 
حصنه ..

  ) .. أل تعرف أن إخفاء هذه الحقيقة عنك هو٤ :٥٣لكن الكتاب المقدس يعلنها لنا " احزاننا حملها ( الرب يسوع ) " ( إش 
الذي أذى أعماقك وسمح للعدو أن يبني في داخلك حصنه ..

 الن إصلح المر .. استرجع ما حدث ودع حضور يسوع الشافي يمل المشهد .. ول تنزعج إذا انهمرت من عينيك دموع
كثيرة .. إنها دموع الراحة .. يسوع يعزيك .. إقبل حبه وتعزيته في هذا المشهد .. هذا هو العلج ..

 ستشعرصديقي ، هكذا تصبح جلسات الرشاد تلمساV حقيقياV مع حب يسوع .. مع نور يسوع .. مع شفاء يسوع .. 
 بنوره المبهج وهو يخترق نفسك في عمق أعماقها ليشفيها من الخبرات الماضية المؤلمة التي كان ذهنك يتحاشى مواجهتها من

قبل ..

 آه ، أى ضربات مقتدرة يوجهها الروح القدس في مثل هذه الجلسات للحصون عندما تكون هذه هي الطريقة التي
 اختارها الرب لشفائك .. وليسمح لي� القاريء أن أنقل له من مذكرات إحدى الشابات نموذجاV لما يحدث في هذه الجلسات

الحاسمة كمثال واقعي يشرح ما أقوله بصورة أوضح ..

كتبــت تقــول
 " كان ينتابنى خوف غريب من رؤية السيقان .. كنت أخاف جداV منها حتى أني لم أكن أحتمل النظر إليها .. كانت تبدو
 مخيفة جداV كأنها أجزاء لجسم ميت .. وكنت أيضاV ل أقدر أن أنظر إلى أي إنسان ميت أو مشلول .. وظللت هكذا سنوات طويلة

ل أدرى السبب ول أعرف كيف أتحرر من هذا الخوف الغريب ..

 في إحدى الجلسات مع المرشد الروحي تحدثت عن هذا الخوف ، فوضع يده على رأسي وصلى لي من أجل هذا المر
.. كنت مغمضة العينين أثناء صلته ، فشاهدت أمامي منظراV قديماV حدث لي وأنا طفلة صغيرة ..

رأيت نفسي أقف عند باب حجرة بها سرير كانت ترقد عليه إنسانة ميتة .. كانت أرجلها ممتدة ومربوطة ..

 أخافني المنظر جداV .. فقال لي� أبي أ#نظري الرب يسوع في هذا المشهد .. وفعلV رأيت الرب يقف جانبى يطمئني
ويأخذني من يدي ويقترب بي إلى قدميها ويضع يده عليها .. وعندما لمسها بدت أمامي كأقدام حية بل أربطة ..

 استمر المرشد في صلته وعندما انتهي شعرت أنني تحررت من هذا الخوف ، وجاءت على ذهني كلمات الكتاب "
 ) .. لقد تحررت كلية من الخوف من الموتى أو من١: ١٥أ#رنم للرب لنه قد تعظم الفرس وراكبه طرحهما في البحر " (خر 

..Vالسيقان ، وأصبحت أنظرها الن كأنها أمر عادي جدا

 لقد اجتزت بعد ذلك في موقف شاهدت فيه إنسانة ميتة وجلست بجوارها أكثر من نصف ساعة ولم أشعر بأي خوف ..
لقد حررني الرب يسوع " ..

مواقــف اليــــذاء
 إذا أظهر الرب مواقف لليذاء وأنت طفل ، إيذاء جنسي أو بدني (ضرب) أو نفسي (إهانة) فل تخف من مواجهتها ..

تخيل مرة أ#خرى ما حدث ثم تطلع إلى الرب يسوع والتفت إلى من أساء إليك وقل له :

أسامحك ..

أسامحك لجل الرب الذي سامحني ..

 وإذا لم تقدر أن تقول له هذا من قلبك ، تحدث مع الرب يسوع عن عدم قدرتك وق#ل له أعطني أن أسامح كما سامحتني
أنت .. تأمل الصليب وستستطيع أن تغفر ..
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 وهكذا قد يحدث الشفاء بمواجهة المواقف القديمة بحب يسوع الشافي وفي حضور الروح القدس الحارق للشواك
 والمبدد لكل ظلمة وهكذا يتم الجزء الساسي والحاسم من خطة ال في هدم الحصون التي بناها العدو، وتبقى خطوة أ#خرى تنهي

على أي أثر لها.. أن تدع الروح القدس يجدد ذاكرتك..

كيــف ؟

بكلمات الكتاب المقدس الحية ..

هذا يقودنا إلى الخطوة الثالثة الضرورية للقضاء على أي أمل لبليس في إعادة بناء حصونه المنهدمة ..

ثالثا\ .. واجه الفكار القديمة بكلمات الكتاب
 + فإذا كنت من قبل تعاني من الشعور بأنك غير مرغوب ولست محبوباV .. انتهر إبليس وق#ل له هذا ليس صحيحاV.. كلمة ال

الصادقة تعلن عكس كذلك .. أقرأ معي هذه اليات الذهبية ..

) ..٨: ١٦" كنت  عريانة وعارية . فمررت# بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب " (حز •

) ..١٧: ٣" الرب إلهك في وسطك جبار . ي#خ�لص. يبتهج بك فرحاV " (صف •

) ..٣: ٣١" محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة " (إر •

) ..٣٤: ١٠٤" ي�ل�ذ# له نشيدي وأنا أفرح بالرب " (مز •

ولتكن صلتك المستمرة يارب ل تسمح أن أ#صدق أكاذيب إبليس ، بل أجعلني أتمسك دائماV بالحق الذي تعلنه آيات كتابك لي ..

+ وإذا أراد إبليس أن يعيد لك الحساس بالفشل أو بأنك أقل من الجميع .. ردد مثل هذا اليات التي 
   تعلن قصد ال نحوك ..

) ..٧: ١تى ٢" ال لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة " (•

) ..٢٢: ٦٠" الصغير يصير ألفاV والحقير أمة قوية " (إش •

) ..١٠: ٣" ليقل الضعيف بطل أنا " (يؤ •

+ وإذا كان الحصن الذي يريد العدو أن يعيد بناءه مرة أ#خرى بداخلك هو حصن الشعور الدائم 
   بالتقصير، فهذه آيات ذهبية تبطل كل محاولته ..

) ..١٠: ١٢كو ٢" حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي " (•

) ..٩: ١٢كو ٢" أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي� قوة المسيح " (•

) ..٤: ٤" افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاV افرحوا " (فى •

+ أما إذا كانت الحساسية الشديدة من كلمات الخرين عنك هي نقطة ضعفك السابقة فل تترك نفسك 
   لها إذا تحركت من جديد ، بل ر#د� على ما تشعر به بعبارة الرسول بولس القاطعة ..

) ..٣: ٤كو ١" أما أنا فأقل شيء عندي أن ي#حك�م في� منكم أو من يوم بشر " (•

+ وإذا أتى على ذهنك أفكار غيرة نحو إنسان أفكار ش#فيت منها من قبل، فقل لذاتك ..

) ..٣٠: ٣" ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص " (يو •

+ وإذا هاجمتك مرة أخرى المخاوف ، فاليات المطمئنة كثيرة والوعود المشجعة عديدة وهي كلها قد 
   كتبت لك ..

) ..٦: ١١٨" الرب لي فل أخاف " (مز •

) ..٢٦: ٧٣" صخرة قلبي ونصيبي ال إلى الدهر " (مز •

) ..٥: ٢" أكون لها [ للنفس ] سور نار من حولها وأكون مجداV في وسطها " (زك •

+ وإذا أدركت أنك تميل إلى الشفقة على ذاتك حينما تخطأ أو عندما تجتاز في ضيق ، ردد باستمرار 
   مثل هذه اليات :
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) ..١: ١٢١" أرفع عينيÐ إلى الجبال من حيث يأتي عوني " (مز •

) ..١٣: ٤" أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني " (فى •

) ..١: ١٢" ... لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة .. " (عب •

 صديقي ، إذا فشلت مرة في مقاومة الفكار التي يهاجمك بها إبليس ، رجاء ل تيأس قف بكل حزم أمام اليأس ، فخسارة موقعة
.. Vمادمت جادا Vقتال ليس معناها خسارة كل الحرب .. الحرب ليست معركة واحدة .. أهدأ ول تنزعج .. لن تستمر الهزائم طويل 

ق#ل لنفسك لكن صبوراV ، فال لم ينته  بعد من عمله معي ..

إنه يحبك جداV وهو يدعوك أن تأكل وتشرب الشفاء والحرية ..

نعم فالشفاء يؤكل والحرية ت#شرب ..

) ..٢٧، ٢٦: ٢٦هو يقول لنا " خذوا كلوا هذا هو جسدي .. اشربوا .. هذا هو دمي " (مت 

 وحين نأكل جسده فنحن نأكل جسده المكسور الذي يداوي كسورنا ، وإن جاز التعبير فنحن نأكل جراحاته الشافية .. يقول إشعياء
) ..٥: ٥٣النبي " بحبره [ الحبر هو الجرح الذي لم يلتئم ] ش##فينا " (إش

وحين نشرب دمه ، فنحن نشرب عصير المحبة البدية الذي يحرر من القيود ..

أيها القاريء الحبيب ، ليكن لك ثقة أن الرب يسكب فيك حياته الشافية بكل غنى ..

يقول القديس أغسطينوس " ك#ل الحياة .. اشرب الحياة .. تكون لك الحياة الكاملة " ..

نعم .. المسيح يحبك ..

نعم .. المسيح ي#غير ..
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] دوائــــــــــر٢[

 قد تتحرك المنضدة بدون أن يلمسها أحد .. وقد تسمع أصواتا�V ل تعرف من أين تأتي .. وقد ترى أشباحاV تتحرك هنا
وهناك ..

 نعم قد تستطيع أن تتصل بالعالم غير المنظور لتعرف أسرار وقائع قد حدثت أو لتسمع توقعات عن المستقبل قد
تحدث ..

Vكان الدافع ، ففي كل الحالت تكون قد فعلت أمرا Vفي الستطلع أو كنوع من التسلية .. أيا Vقد تتصل عن اقتناع أو حبا 
خطيراV أذيت به نفسك أشد الذى ..

 لقد أدخلت نفسك في دائرة اتصال بالرواح الشريرة ، مستخفاV بتحذيرات ال التي تمنع هذا ..  لقد عر�ضت ذاتك لقيود
مملكة الظلمة البالغة الخطورة ..

 ما أخطر التصال بعالم مملكة الظلمة غير المنظور، دعني أشرح لك المر أولV بقصة واقعية سجلها لنا الكتاب
المقدس ..

القصــــة
 تقرأ قصة كاملة عن اتصال بدائرة للرواح الشريرة..٢٨في سفر صموئيل الول إصحاح 

بدأ العداء بشن هجوم على مملكة شاول ..

لم يكن شاول مستعداV للقتال فاضطرب جداV ، والتجأ إلى الرب ليسأله .. لكن الرب لم يجيبه 
 :٨" ل بالحلم ول بالوريم [ الوريم والت#م�يم كانا يوضعان على صدر رئيس الكهنة وكان ال يعلن مشيئته من خللهما (ل 

) ..٦: ٢٨صم ١) ] ول بالنبياء " (٢١: ٢٧ ، عد ٨

لماذا لم يجبه ال ؟

 كانت هناك خطية في حياة شاول لم يرفضها ولم يتب عنها ، توقفت بسببها شركته مع ال.. لقد تحدث ال عن أمثال
) ..٣: ١٤شاول قائلV " هؤلء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم .. فهل أ#سأل منهم سؤالV " (حز 

آه يا لغباء شاول ، بدلV من أن يبحث عن سبب امتناع ال عن الجابة عليه لجأ إلى الحل الشيطاني ..

 لجأ إلى دوائر التصال بعالم الرواح الشريرة .. طلب شاول من عبيده أن يبحثوا له عن امرأة صاحبة جان ، فلما
وجدوا واحدة ذهب إليها متنكراV في ثياب أخرى وطلب منها أن ت#صعد له روح صموئيل النبي ..

وظهر صموئيل للمرأة ، فصرخت بصوت عظيم مرتعبة ..

لماذا أرتعبت ؟

لقد أرعبها الظهور الحقيقي لصموئيل النبي ..

 فالمنظر الذي رأته كان يختلف تماماV عن هيئة الرواح الشريرة التي اعتادت على رؤيتها ، والتي كانت تخدع الناس
بها موحية لهم بأنها أرواح نفوس من البشر قد انتقلت ..

 لم تكن المرأة تتوقع مطلقاV ظهوراV حقيقياV لصموئيل ، بل روحاV شريراV يد�عى أنه صموئيل .. ولو كانت تتوقع ظهوره
لما غامرت ووافقت على طلب شاول ..

 لكن ال لم يترك الرواح الشريرة ت#ق�ل�د صموئيل ، بل أرسله في موكب مهيب .. رأته المرأة فقالت " رأيت آلهة
) ..١٣: ٢٨صم ١يصعدون على الرض " (

 لم يكن ظهور صموئيل طاعة لمر من المرأة .. كل .. لقد أرسله ال ليعلن لشاول غضبه عليه بسبب ما فعل ، كما
أرسله ليعطي درساV عمليا�V يوضح للجميع الضرر الشديد الذي يأتي بسبب محاولة التصال بالرواح الشريرة ..

 وفرض صموئيل النبي ذاته على الموقف وتحد�ث مباشرة إلى شاول ، ولكن يا للقضاء اللهي .. لقد تحد�ث إليه برسالة
دينونة ..

٢٤الفخ انكسر للب دانيال 



 ودفع شاول ثمن عصيانه لوامر القدير ولجوئه إلى ما ي#سمى بتحضير الرواح وسمع من النبي كلمات ال التي تعلن
له العقاب .. ست#قتل غداV أنت وبنوك .. وسينهزم الشعب في المعركة ..

 يقول الوحي بكل وضوح " مات شاول بخيانته التي بها خان الرب .. لجل طلبه إلى الجان للسؤال ولم يسأل من الرب
) ..١٣: ١٠ أى ١فأماته وحو�ل المملكة إلى داود بن يسى� " (

 كانت رسالة قاسية ، فالتصال بدوائر الرواح الشريرة أمر يبغضه ال جداV .. كانت رسالة قاسية جداV ، بل كانت
 قاسية على صموئيل نفسه الذي حملها .. وكيف ل تكون قاسية عليه وهي ت#نبيء بهزيمة شعبه الذي أحبه .. لذا فقد أن�ب شاول

 وقال له " لماذا أقلقتني " ، وكأنه يريد أن يقول له " أل تعلم ماذا فعلت ؟ ، أ#نظر إنه بسبب لجوئك إلى هذه المرأة صاحبة الجان
قد دفعني الرب لحمل رسالة تعلن دينونتة عليك وعلى شعبي الذي أحببته " ..

 أيها القاريء ، ل تذهب مطلقاV إلى جلسة " تحضير للرواح " فهذا بكل تأكيد ي#ع�رضك لن ت#ق�ي�د من العدو في مجال أو
أكثر .. إن الزمن لم يتغير بالنسبة لقوانين ال وكل من يتصل بالرواح الشريرة ي#عر�ض نفسه وجسده لضرار بالغة ..

 ) هو دائرة التصال الوحيدة بمملكة الظلمة التي يلجأ إليهاNecromancyلكن ليس فقط ما يسمى بتحضير الرواح (
 الناس للستفادة من قوة الرواح الشريرة في معرفة معلومات ل يمكن التوصل إليها بالطرق العادية أو للشفاء من المراض أو

ل يذاء الخرين ..

 " والكلمة حرفياV تعني شيئاThe occultVتحضير الرواح هو واحد من طرق عديدة ي#طلق عليها بالنجليزية إسم "
" VمختفياSomething hidden.. فهي ت#طلق على كل دوائر التصال بالرواح الشريرة غير المنظورة التي يرأسها إبليس ، "

 من الصحاح الثامن عشر لسفر التثنية ، إنها تقدم لنا عرضاV لهم هذه الدوائر ..١٤ إلى ٩لنقرأ معاV العداد من 

١٤ – ٩: ١٨تـث 
ذات مرة تحد�ث ال لشعبه أثناء سيره في البرية وقال له :

" متى دخلت الرض التي يعطيك الرب إلهك ..

ل يوجد فيك من يعرف عرافة ول عائف

ول متفائل ول ساحر

ول من يرقي رقية

ول من يسأل جاناV أو تابعة

ول من يستشير الموتى

لن كل من يفعل هذا مكروه عند الرب "

 هذا النص يقدم لنا بياناV بأسماء أهم دوائر التصال بمملكة الظلمة ، ولكن لكي نفهم المقصود بها جيداV لبد أن نستعين
بدارسي اللغة العبرية التي ك#ت ب� بها أصل العهد القديم لكي يشرحوا لنا الستخدامات الصلية لهذه السماء ..

) من يعرف عرافة١(
 هذه الكلمات في أصلها العبري كانت ت#طلق على التنجيم بالخذ بالعلمات عند اتخاذ قرار هام، ومن ضمن الطرق التي كانت

ت#ستخدم لذلك طريقة ت#ستعمل فيها السهام ..

 يقول القديس جيروم " عندما كان أحد القواد يعتزم الهجوم بجيشه على عدة مدن كان يكتب اسم كل مدينة منها على سهم ويضع
السهام معا في الجعبة ثم يرجها، ثم يحدد أول مدينة يهاجمها بالسم المكتوب على أول سهم يسقط من الجعبة " ..

 وقد استخدم نبوخذ نصر هذه الطريقة عندما وصل بجيشه إلى مفترق طريقين ، وكان عليه أن يقرر إما أن يتجه إلى الجنوب
) ..٢٢- ٢١: ٢١نحو أورشليم أو إلى الشمال نحو رب�ة بني عمون (حزقيال 

)ānan( ) العـــــــائف (           ) ٢(
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 ) ، أو١٣:٤٧إش  ))Astrologyالكلمة في العبرية ت#طلق على من يستعين بالتنجيم لمعرفة المستقبل عن طريق ملحظة النجوم (
) بملحظة ملمح أجزائه المختلفة بإعتقاد إن لها دلئل معينة ..٢١:٢١بفحص كبد الحيوانات (حز

)nāhash( ) المتفــــــائل (             )٣(
  على معرفة الغيب من خلل ملحظة الماءا�V) ، كما ت#طلق أيض٢٧:٣٠الكلمة في العبرية تشير إلى شخص يستبشر بشيء) تك 

)Hydromancy( .. ن ملمح لبعض الشكالÐفقد كانوا يعتقدون أن الماء إذا سقط عليه الضوء , وهو موضوع في كأس ، كو .. 

 وأحياناV كانوا يلقون فيه بعض الجزاء الدقيقة من الذهب والفضة والحجار الكريمة، ثم ي#هز الكأس برفق ف#تكو�ن هذه الجزاء
الدقيقة أشكالV  يستدلون منها على أمور غير معروفة تتعلق بالغيب ..

)Kashap() الســـاحر (            ) ٤(
Supernat بطرق غير عادية (ا�Vالسحر هو محاولة من البشر للتأثير على مجريات حياتهم أو حياة غيرهم أو على الحداث عموم

ural( ..تعتمد على تد�خل الرواح الشريرة 

 للخرين ، سحر أبيض (ا�V) والذي ي#حدث شرورBlack Magicوقد اعتاد البعض أن ي#قس�م السحر إلى نوعين .. سحر أسود (
White Magic( الذي يبدو في الظاهر أنه للمنفعة كأن ي#ستخدم للشفاء من المراض أو لحل مشاكل معينة ، ويتم تحت ستار  

 ديني (ككتابة المزامير (وفي كلتا الحالتين يستعين الساحر بأرواح شريرة تتعاون معه في مقابل أن تستفيد هي بمحاولة تقييد أو
إليه .. امتلك الشخاص الذين يلجأون

 للحماية نوعا�V من السحر ، وعندما أدان ال بنات شعبه (في سفر والحجبة ) والتعاويذAmulets( كما يعتبر استخدام التمائم
 إشعياء الصحاح الثالث) لم يكن السبب مجرد اهتمامهن الشديد بالشكليات بل أيضا لحملهن الحراز واله�لة ، والكلمة العبرية

للحراز تشير إلى تمائم على هيئة حيات كانت ت#رتدى للحماية ..

 والهلة جمع " هلل " وهو أحد أشكال القمر ، وذكر الكتاب المقدس أن ملوك مديان وجمالهم كانوا يلبسونها حول
) ..٢٦، ٢١: ٨(قض  أعناقهم

  عن قوتها في حديثه عن سيمونا�Vكما تظهر بوضوح قوة الرواح الشريرة في أعمال السحر ، وسفر أعمال الرسل يسجل لنا شيئ
 الساحر .. يقول عنه " كان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة ال العظيمة. وكانوا يتبعونه لكونهم قد

اندهشوا زمانا�V طويلV بسحره " 
) ..١١ ، ١٠: ٨(أع 

 ) .. ونفس المر يحدث الن ،١١: ٩؛ ٧: ٨ ؛ ٢٢ ، ١٢، ١١: ٧وفي سفر الخروج نرى كيف قاوم السحرة  موسى النبي (خر 
يقاوم السحرة النجيل .. والرسول بولس يخبرنا قائلV " وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى كذلك هؤلء أيضاV يقاومون الحق " (

) [ ينيس ويمبريس هما كما كتبت المصادر اليهودية المتأخرة ساحرين من سحرة مصر الفرعونية ] .٨: ٣تى ٢

 وأماكن عمل السحر أماكن تتمركز بها مجموعات خطيرة وضخمة من الرواح الشريرة وت#مثل إحد مراكز العدو الستراتيجية
الهامة والتي ت#شك�ل خطورة على البشر .. 

 ونحن ل يمكن أن نتجاهل قوة السحر ، فهو بالفعل له خطورة كبرى على النفوس التي ي#وجÐه لها متى كانت غير محتمية بدم
) ..١٨: ٢٢.. ا#نظر معي كيف أ�م�ر� ال قديماV موسى قائل له " ل تدع ساحرة تعيش " (خر  الحمل

) من يرقي رقية٥(
هذا التعبير يشير إلى استخدام التعاويذ لتقييد الخرين ..

) من يسأل جانا\ أو تابعة٦(
 ) .. أجعل وجهيYiddeoni) (        ) أو إلى التوابع (       ) (obالرب ي#ح�ذ�ر بشدة " النفس التي تلتفت إلى الجان (

 "ob) ، كما كانت الوصية في العهد القديم " وإذا كان في رجل أو امرأة جان "٦: ٢٠ضد تلك النفس واقطعها من شعبها " (ل 
) ..٢٧: ٢٠" فإنه ي#قتل بالحجارة يرجمونه . دمه عليه " (ل Yiddeoniأو تابعة "
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 ) أي روح شرير أليف للشخص .. ويبدو أن الفرق بين منfamiliar spiritوقد ت#رجمت كلمة " جان " في بعض الترجمات (
 ) ، أما الثاني فيستخدمghostيسأل الجان ومن يسأل التابعة هو أن الول يد�عي أن له قوة أن يستدعي أي شبح روح شرير (

روحاV شريرة واحدة ترافقه طول الوقت تسكن فيه وتتكلم من داخله " ..

) من يستشير الموتى٧(
وقد تحدثنا عنها من قبل ..

+ + +

 ٣٠٠٠هذه هي دوائر التصال بالرواح الشريرة كما كشفها لنا نور الوحي في سفر التثنية أي منذ نحو ما يزيد عن 
.. Vعاما

 ول يزال استخدام هذه الدوائر باقياV إلى الن في البلد المتخلفة كما في البلد المتقدمة .. في كل بلد العالم على نحو
 سواء .. وربما تختلف السماء من بلد إلى آخر أو من عصر إلى عصر ، وربما تختلف في التفاصيل  لكنها  في النهاية ل تخرج

في  جوهرها عما ذكره الوحي في سفر التثنية ..

أيها القـاريء ..

 دعنا نعدد لك بعضاV من السماء المعاصرة التي ت#طلق على دوائر التصال بالرواح الشريرة مع تعليقات مختصرة
عليها ..

- العمــال١
 هي كلمة عامية شائعة ت#طلق على أعمال السحر ، وهي في واقعها التجاء إلى الرواح الشريرة للستفادة من قوتها ،
 وقد يخدع الذين يقومون بهذه العمال السحرية الناس باستخدامهم بعض نصوص من الكتاب المقدس كالمزامير .. هذه خدعة
 شيطانية لن المزامير ليست مجرد عبارات ت#قال أو ت#كتب بل هي أولV أنات تخرج من قلب ي#صلي فعلV ويشعر أنه في حضرة

 ال .. ليست المزامير مزاميراV إل إذا ر#ددت بالروح ، فالمزامير كلمات للصلة إن استخدمت في غير الصلة والتأمل لم تعد هي
المزامير بل شيئاV آخراV مختلفاV تماماV ل يحمل من المزامير سوى شكل كلماتها ..

 وما أخطر اللجوء إلى السحر (العمال) مهما كان الدافع حتى ولو كان لبطال أسحار (أعمال) أخرى .. فذلك لجوء
إلى مملكة الظلمة .. خيانة للرب .. وماذا تكون النتيجة ؟ .. قيوداV جديدة من إبليس ..

 إبليس ماكر للغاية ، وقد يحل بالفعل مشاكل الشخاص الذين التجأوا إلى السحرة (عاملي العمال) ، لكنه أبداV لن
 ي#عطي شيئاV واحداV مجاناV .. وما هو الثمن الذي يقبضه ؟ .. يقيدهم في مجالت أ#خرى بسلسل جديدة أكثر قسوة .. سلسل قد
 تظهر بوضوح في الحال ، وقد يتأخر ظهورها بعض الوقت لحكمة شيطانية حتى ل يدرك الناس أنها قد أتت عليهم بسبب

اللجوء إلى السحرة لخطورة السحر وبالتالي ل يفكرون في التوبة والقلع عن هذه الخطية الخطيرة ..

 وقد تشفي أعمال السحر بعض المراض ، فكما يقول ترتليان (القرن الثاني) " يشفي الشيطان المراض التي سبق
 وأصاب بها البشر " .. وقد يزيد من خداعه للناس عندما يشفي النساء من العقم بهذه العمال ، لكن إبليس ل يقدر أن يشفي كل
 عقم بل الذي فعله هو بسبب إهمال الزوج أو الزوجة في حماية أنفسهما منه .. فهو يزيل شيئاV هو الذي صنعه .. وهو ل يزيل

.. Vآه ما أبعد الفرق بين شفاء ال المجاني وشفاء إبليس الم#كلف جدا .. Vجدا Vالثمن قيود خطيرة جدا ، Vمجانا

"Astrology- قراءة البراج "٢
 يقوم على اليمان بوجود علقة بين موقع الشمس بالنسبة لبقية النجوم والكواكب وقت ميلدك وبين ما يقع لك من

أحداث وما تتسم به من صفات ..

 وهو أمر قديم ظهر في مصر الفرعونية وفي الهند وفي بابل ، وي#لحظ أنه في كل مكان ع#ر ف� فيه كان مرتبطاV بالعبادة
الوثنية ..

  عام في وقت٣٠٠٠أما نظريات الحساب والقواعد المعمول بها الن في قراءة البراج فهي تعود إلى البابليين قبل 
 عبادتهم للنجوم والكواكب .. وهي عبادة قد أدانها ل وأعلن دينونته على كل من يقترب لها .. أنظر ماذا قال لموسى " وإذا و#ج د�

 في وسطك .. رجل أو امرأة يفعل شراV .. ويذهب ويعبد آلهة أ#خرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء ..
) ..٥، ٣، ٢: ١٧فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة إلى أبوابك وارجمه بالحجارة حتى يموت " (تث 
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 أنظر أيضاV ما أعلنه ال لشعبه في زمن إشعياء النبي حينما لجأوا إلى قراءة البراج .. " قد ض�ع#فت من كثرة مشوراتك
) ..١٣: ٤٧. ليقف قاسمو السماء الراصدون النجوم الم#ع�ر فون عند رؤوس الشهور " (إش 

 وقد تصدى القديس أغسطينوس في القرن الخامس بكل حزم لهذه الظاهرة وهاجمها في كتابه الشهير [ مدينة ال ]
 مبيناV أن ما يدعون استنباطه من ملحظة مواقع النجوم في الفضاء ليس في حقيقته سوى معلومات تمليها عليهم الرواح الشريرة
 .. وواضح أن الرواح الشريرة ل تساعد أحداV مجاناV ، ومع هذا فإن قراءة البراج من المور الشائعة جداV الن ، ونادراV ما تخلو

 صحيفة أو مجلة في كل العالم من استنتاجات المتخصصين في هذا المجال الشيطاني والتي ت#كتب تحت عناوين جذابة مثل "
حظك اليوم " وما يشابهه ..

 " وهي لوحة خاصة للفرد توضح له موقع الشمس والقمرhoroscopeكما ينتشر في العالم استخدام خريطة البروج "
 والكواكب والنجوم في لحظة ميلده وفوق المكان الذي و#ل د� فيه لت#نبئه بطباعه وظروفه المتغيرة وأيامه السعيدة .. لقد أثبتت إحدى

 سكان انجلترا يستشيرون هذه الخريطة بانتظام ..٧/١الحصائيات أن نحو 

 للسف كثيرون يقرأون في الصحف أعمدة الحظ دون أن يبالوا بأن هذه هي إحدى مجالت مملكة الظلمة ، ربما بهدف
) ..٢٢: ٥تس ١) مظهر أو شكل ] شر " (eidosالتسلية ولكن ال يقول لنا : " امتنعوا عن كل شبه [ (

"Palmistry- قراءة الكف "٣
 إنهم يرون في كف اليد سبعة جبال وأربعة خطوط رئيسية، كل جبل يتحدث عن جانب من جوانب النسان .. أما الخطوط فهي
 للرأس والقلب والحياة والحظ ، والجبال ت#سمى بأسماء الشمس والقمر والكواكب، وعلى هذا فأن قراءة الكف هي امتداد لقراءة

) .astrologyالبراج (

  فقد كانت معروفة قديماV عند الشعوب التي عاشت في ظلمة العبادة الوثنية، فقد عرفها الفراعنةاV جديداVوقراءة الكف ليست أمر
وأيضاV اليونانيون والرومان القدماء كما كانت منتشرة في الصين ..

Vأن تدع أحدا Vيقرأ لك كفك ليخبرك بأ#مور آتية في المستقبل ، فمن يفعل هذا يضع نفسه داخل إحدى أيها القاريء ، أحذر جدا 
 فسواء أدرك أو لم يدرك فهو منقاد في المعرفة بروح شرير أليف دوائر التصال بمملكة الظلمة.. أما من يقرأ الكف للخرين

له ..

 قد يترك شخص كف�ه لخر كي يقرأه ، فيتنبأ له عن أمور قاسية سوف تحدث له في المستقبل .. وقد يحدد له التاريخ .. وتمر
.. فما هو التفسير ؟ اليام وقد ت�صد#ق هذه النبوات

  لبد أن ننتبه لهذه الحقيقة .. انه عندما نلجأ إلى إبليس ليخبرنا بأمور عن المستقبل فنحن نخالف تعليمات ال لنا كما نفصل أنفسنا
 )، وله من المكانات ما٣٠:١٤في قبضة العدو.. هو " رئيس هذا العالم " (يوحنا بأنفسنا عن حمايته .. إننا بهذا نضع ذواتنا

يتيح له أن ي#ن�ف ذ في أي شخص غير محمي بال ما سبق وقال له .

 ترى هل قرأ أحد من قبل كفك .. ل تخف ، ثق أن الرب يسوع يعالج أخطاء الماضي.. المسيح يحرر ، تعال إليه تائباV عن هذه
الخطية معترفا بها .. لن يقدر إبليس أن يؤذيك.. الرب سيحامي عنك..

- قـراءة الفنجـان٤
 آه ، كم من نفوس تركت الرواح الشريرة تقيدها بسبب عدم طاعتها ل ولجوئها إلى هذا النوع من العرافة التي تدينها كلمات

ال..  

 وما أخطر أن يتعود إنسان قراءة الفنجان لغيره .. ال يمنع ذلك أياV كان الدافع .. وما أخطر عدم طاعة ال ، فهى ت#دخلك دون أن
 تدرى في دوائر التصال الخطيرة بالرواح الشريرة .. والنتيجة أنك ت#ق�ي�د في مجال أو آخر فتتوقف عن النمو الروحي وتعجز

عن النطلق في الصلة .. ول تتعزى إذا و#جدت في جو روحي ..

)Amulets- الحجبـة والتـمائم (٥
  يعلقونها على حوائط المنازل وأبوابهااVوهي التي ت#وضع كتعاويذ للحماية أو لجلب الحظ .. يحملها البعض في ملبسهم وأحيان

 وداخل السيارات.. الخ مثل " حدوة الحصان " و " جعران الفراعنة " وما ي#عل�ق في الرقبة أو حول معصم اليد وبه خرز أزرق
)Blue beads) أنه يحمي من العين الحاسدة Vالذي ي#وضع اعتقادا  (Evil eyeإلى جانب الخواتم والعقاد وصورة العين التي ، ( 

ت#رتدى لنفس الغرض.. وآثار الكف المغموسة بالدم التى تطبع على الحوائط ..

والبعض يثقب الورق ويحرق البخور حتى ل يؤذي الحسد الطفال، وبعض النساء يحملن أعقاداV مسحورة لجل النجاب ..
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)..Touch woodوربما أيضاV تكون قد سمعت أو تكون قد رددت وتردد ما يقوله بعض الشخاص " المس الخشب "  (

 كم هي خطرة جداV هذه المور فهي تعني اليمان بحماية أخرى ليس ال مصدرها .. إنها تخرج من يفعلها عن دائرة حماية ال
 الحقيقية وتسل�مه للرواح الشريرة التي ل ترحم ، ولذا كم يعاني من يلتجيء إليها من اضطرابات في حياته.. اضطرابات لن

تتوقف إل بالتوبة عن فعل هذه المور
والعتراف بها والحتماء بدم الرب الثمين ..

)Tarot cards) واللعب بورق (Ouija- اللعب بالويجا (٦
 وذلك لمعرفة السرار ، وقد انتشرت ال#ولى بعض الوقت في مصر بين الشباب .. هذه المور وما يشابهها مثل استخدام "

الكوتشينة " لمعرفة الغيب خطرة جداV لنها تعتمد على الرواح الشريرة ..

- التفاؤل والتشاؤم بأمور معينة٧
 سواء باليام أو بالرقام أو بأشياء محددة أو بوقوع أحداث أو برؤية أشخاص معينين .. وبعض الناس يفعلون مع الطفال بعض

ال#مور الغريبة للتفاؤل عند احتفالهم بمضي أسبوع على ميلدهم ..

 وهذا شخص يتشاءم إذا رأى قطة سوداء .. وهذا يتفاءل بقميص معين يرتديه أو بقلم خاص يجيب به في المتحان.. وشخص
يتفاءل بوضع نقود تحت عتبة المنزل عند البناء ..

 في ذهنها أنه في كل مرة يسقط منها القلم لن وأخت سقط منها قلمها وهي في طريقها إلى المتحان فحزنت جداV  ، لقد ارتبط
 توفق في إجاباتها .. يا للمآساة، لقد سمحت بتفكيرها هذا للرواح الشريرة أن تعبث بها وأن ت#عطل بالفعل إجاباتها في

المتحان ..

صديقي ، مرة أخرى أقول لك حين تصدق أمراV قاله إبليس لك فهذا يعطيه الحق في أن 
ينفذه معك ..

 التفاؤل والتشاؤم يخرجاننا خارج دائرة اليمان الذي يحمينا لنهما يعنيان أننا نصدق أن هناك أحداثاV في حياتنا تتحكم 
لهذه القوى الشيطانية حارمين ذواتنا من عناية ال الحافظة … فيها قوى  غيبية تتأثر بما نراه.. وهذا يعني أننا ن#خضع أنفسنا

يقول القديس يوحنا ذهبى الفم :

  عندما يترك إنسان منزلهاV الباطلة للشيطان التفاؤل باليام وبالفرص وبالكلمات العفوية .. وأيضاV التشاؤم.. أحيان " بين المجاد
 يرى رجلV بعين واحدة أو أعرج فيعتبر هذا تشاؤماV ..هذه هي أمجاد الشيطان الباطلة لنها ألعيبه.. فأن لقاء البشر ل يجعل

يومنا سيئاV بل ارتكاب الخطية " ..

- العلج بالطرق غير العادية٨
سنقتصر في الحديث على البعض منها ..

 )Pendulum        إستخدام البندول ( 

 وهو عبارة عن خيط ينتهى بكرة من المطاط أو المعدن ، ي#ستخدم للتعرف على العضاء المريضة في النسان .. وهم
 يقولون أن البندول يتردد بالقرب من العضو المريض بطريقة مختلفة عما لو كان سليما�V ، ولقد تطور البعض في استخدامه حتى

استعملوه أيضاV لتحديد العلج ..

 ) ، يمسك بها الشخصhomeopathicتؤخذ عينات من كل نوع من الدوية المقترحة وهي عادة ما تكون من نوع (
وهو يحرك البندول عند العضو المريض فتشير حركة معينة من البندول إلى نوع الدواء المطلوب ..

 وقد انتشر العلج بالبندول أولV في فرنسا ثم في إيطاليا ثم انتشر في العالم ، إل أنه في الواقع ما هو إل تطور لستخدام
 ) .. يقولون أنه تحدث حركات ل إرادية في عضلت اليد الممسكة بالعصا فوق الرض التي بها مياهdowserالعصا في التنبؤ (

جوفية .. وقد استخدمت هذه الطريقة منذ نحو ثلثة آلف عام ..

 أما الوحي فنظر لها على اعتبار أنها نوع من السحر، ففي سفر هوشع نقرأ ضمن كلمات ال الم#دينة لشعبه على
) ..١٢: ٤خطاياهم " شعبي يسأل خشبة وعصاه تخبره " (هو 

  علىStatic Electricity أن الموضوع يخضع لدائرة العلم ، ويعتمد على أثر الكهرباء الستاتيكية اVوقد يعترض البعض م#د�عي
 تحديد مصدر المياه وهم على بعد مئات الكيلومترات منها وذلك بتحريك البندول تردد البندول .. إل أنه يلحظ أنهم يستطيعون
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 فوق خريطة للمكان .. كما أنهم يستطيعون تحديد عضو النسان الم#صاب المحتاج إلى فحص عن طريق سحب نقطة دم من
 الجسم ووضعها على ورقة ثم ترك بندول يتردد بجوارها وهو يتحرك فوق جداول تشريحية وفسيولوجية لجسم النسان فيعطي

إشارة معينة عند مروره فوق صورة الجزء الم#صاب ، مما يقطع بأن المر نوع من العرافة التي يدينها ال ..

دوائــر أخــرى
)Hypnotism- التنويم المغناطيسى (٩

مصدره شيطاني .. فقد كان معروفاV في القديم ، وتوجد الدلة على استخدام الكهنة الوثنيين له في معابد (
Aesculapius.. في بلد اليونان القديمة (

 وهو خطر للغاية لنه يقوم على تعطيل وعي النسان لفترة زمنية تخضع فيها إرادته تماما�V إلى شخص آخر.. هذا
الموقف السلبي يفتح الباب للرواح الشريرة أن تمر إلى أعماق النفس 

وتقيدها ..

ونفس المر ي#قال عن فقدان الوعي تحت تأثير المخدرات ..

- الموســيقى١٠
 للموسيقى تأثير ضخم على النفس ولهذا فهي ت#سمى " لغة النفس " ، وهي فعلV كذلك .. ولو ع#دنا إلى سفر صموئيل

  لوجدنا دليلV على قوة تأثيرها على الداخل ، فعندما عزف داود على قيثارته ألحاناV ممسوحة بالروح القدس١٦الول إصحاح 
أوقف تأثير الروح الشريرة على شاول الملك ..

Vالموسيقى الروحية التي يلهمها الروح القدس تشعرنا بالحضور اللهي وتبهجنا بالمجد السماوي ، ولكن العكس أيضا 
 صحيح فكل نوع من الموسيقى يقود النفس إلى النبع الذي خرجت منه .. لذا ما أخطر الموسيقى التي ت#لحن بمساعدة الرواح
 الشريرة ، فهي تقود النفس التي تسمعها وبقوة إلى دوائر مملكة الظلمة بغض النظر عن معنى الكلمات التي ت#صاحبها .. فقد

 تكون  كلمات عادية خالية من الشر كعادة إبليس في الختباء والتمويه .. نعم، وهو عدو ماهر وكم يستخدم الموسيقى التي
تصاحبها كلمات عادية لخضاع النفوس لتأثيره ..

 ) الصاخبة تتشابه في إيقاعها معRock and beatوبالطبع ليست كل موسيقى حديثة هي من إبليس ، ولكن الموسيقى (
 موسيقى السحر والشعوذة والتي تتميز بها طقوس العبادة في الديانات الوثنية .. وأنغام هذه الموسيقى ليست ذات معنى بقدر ما

هي نوع من التأثير السحري على اللشعور يسمح للرواح الشريرة بالتأثير عليه ..

 والكثير من قطع هذه الموسيقى قد است#وحي تحت تأثير الكحوليات والمخدرات .. وقد أعلن بعض مؤلفيها صراحةV أنهم
 قد وضعوها بعد فترة قضوها في عبادة الشيطان ، طلبوا فيها منه  أن يعطيهم ألحاناV .. كما أن " مانسون " نفسه الزعيم الباحي

) ..Beatالشهير يقول أنه استوحى أفكاره بسماع موسيقى الـ (

 وما دمنا نتحدث عن خطورة الموسيقى الضارة فإننا يجب أن نضيف تحذيراV آخر يهم الذين قد تعودوا الستماع إلى
 ) .. لبد لهم أن يتعلموا كيف ينتقونها جيداV لنه من الملحظ أن بعضاV منها تميل بسامعيها إلىSoft musicموسيقى هادئة (

 الكتئاب ، ربما بسبب مؤلفيها هم أنفسهم يعانون من الكتئاب .. فلو كانت الظروف المحيطة بك ت#شجع على الحزن، فل ت#قدم
على سماع الموسيقى إل بعد أن تتأكد أنها موسيقى فرحة ل تميل بك إلى الكآبة ..

)Yoga- اليــوجـا (١١
 للسف هناك من يظن أن ممارسات اليوجا هي مجرد تدريبات عادية ، عقلية وجسدية للوصول إلى صفاء الذهن

 وراحة الداخل .. لكن الواقع غير ذلك ، فهي إحدى ابتكارات إبليس الخطيرة التي يتصيد بها الكثيرين .. ولنلق  أولV نظرة سريعة
على فلسفتها ..

تقوم اليوجا على وضع الجسم في شكل ثابت فترة من الزمن ، يتنفس فيها بطريقة معينة بعمق ليمتص ما يسمى (
Prana.. وهي على حسب اعتقادهم أنواع من الطاقة غير المنظورة موجودة في الجو ولكل منها تأثير مختلف على الجسم (

  وضعاV للجسم تتدرج في الصعوبة ، بعضها يأخذ سنوات من التدريب للوصول إليها .. أشهرها الوضع٢٣وهناك 
 ) وهو بقاء الجسم في الوضع جالساV على الفخذين بحيث تتقاطع الساقين فوقهما علىLotus Positionالمعروف بزهرة اللوتس (

هيئة صليب ..
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 Shirshaأما اختلف أوضاع الجسم فهو في نظرهم بسبب أنه لكل وضع هدف ، فمثلV الوضع المعروف بـ (
position[ الرأس إلى أسفل والقدمان يتقاطعان إلى أعلى ] يطيل العمر ويزيد النشاط الجنسي ويضاعف القدرة على التفكير ( 

 والتركيز .. وهناك أوضاع يكون الجسم فيها قريباV من منظر إحدى الحيوانات ، والهدف كما يقولون أن يستمد الجسم صفات هذا
الحيوان .. فمثلV هناك وضع السد الذي يعطي للنسان صفات الشجاعة والقوة ..

 واليوجا مصدرها شيطاني بكل تأكيد فهى تعود إلى نحو ثلثة آلف عام، ومن ابتكار معلمي الديانات الهندية القديمة ..
 ) الذي عاش منذ ألفي عام ، وإلى الن يظل ما كتبه هذا الرجل هوPatanjaliوأول من تحدث عنها وسجلها بطرقة منظمة هو (

 ) .. وكل ما يقال عن٢٠ ، ١٩: ١٠كو ١المرجع الرئيسي لدراسة اليوجا .. فاليوجا وثنية والعبادة الوثنية هي عبادة شياطين (
اليوجا إنها مجرد تدريبات وليست ديانة هو خداع شيطاني ..

 كما أن فلسفة اليوجا تتعارض مع جوهر اليمان المسيحي ، فهي تحل مشاكل النسان بتصور شيطاني ينادي بأن
الخطية ليست هي سبب تعب النسان بل تجاهله لقدراته الخارقة ..

اليوجا ت#نادي بأن النسان خ�ي�ر في ذاته متناسية طبيعته الخاطئة وحاجته للفداء ..

 وهي ممارسات خطيرة لنها تدعو النسان لن ينفتح على قوى كونية ما هي إل أرواح شريرة خادعة ، والخوارق
التي يصنعها المتدربون على اليوجا هي من فعلها ..

اليوجا ببساطة :

مصدرها شيطاني

فلسفتها شيطانية

نتائجها شيطانية

وبالتالي فالقتراب إليها يعني الدخول في دائرة من دوائر الرواح الشريرة والتعرض لسيطرتها المخ�ربة ..

 ) وهي إحد أشكال اليوجا الم#بسطة التي انتشرتTranscendental Meditationوما ي#قال عن فلسفة اليوجا ي#قال عن (
في الغرب منذ الستينات ..

 كذلك فإننا نحذر القاريء جداV من الدخول إلى أي ممارسات ت#ستخدم فيها القوى النفسية بصورة خارقة كالتخاطب بين
) Vأشخاص تفصلهم مسافات طويلة جداTelepathyدون أية وسيلة اتصال سلكية أو لسلكية معروفة لنها أ#مور غريبة على ( 

الكتاب المقدس إلى جانب أنها تمس العالم الغير منظور المملوء بالرواح الشريرة التي تنتهز مثل هذه الفرص ..

+ + +

ما أخطر هذه المور

 واضح أن كل المور السابقة تعود إلى الديانات الوثنية القديمة ، وماذا قال الكتاب المقدس عن آلهة هذه الديانات ؟ ..
  [ الترجمة السبعينية ] نعرف الجابة بوضوح " كل آلهة المم شياطين " . وتؤكد هذه الحقيقة وصية ال لموسى٩٦في مزمور 

 ) لن إمكانية وجود عهد معها يعني أنها ذات وجود حقيقي وليست مجرد تماثيل ..٣٢: ٢٣.. " ل تقطع مع آلهتهم عهداV " (خر 
 إنها أرواح شريرة (شياطين) . كما أن الرسول بولس يؤكد أن العبادات الوثنية هي عبادات مقدمة للشياطين  [الرواح

) ..٢١- ١٩: ١٠كو ١الشريرة ] (

 ويؤكد القديس أغسطينوس قائلV [ المسيحية هي وحدها التي كشفت أن آلهة المم ما هي إل أرواحا شريرة بالغة الدنس
.. [

وبما أوصانا ال ؟

 ) ] .. لني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوبNIV" ل يكن لك آلهة أ#خرى [ أرواح شريرة ] أمامي [ بجواري (
) ..٥، ٣: ٢٠الباء في البناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضىÐ " (خر 

 آه أيها القاريء ، إن القتراب لهذه المور هو كسر واضح لهذه الوصية .. وماذا تكون النتيجة ؟ .. يقول ال " أفتقد
Vذنوب الباء في البناء " ، فإذا لم يحتم  البناء بالرب يسوع امتدت إليهم آثار دخول آبائهم في دوائر الرواح الشريرة ، وغالبا 

ما يصابون بالمراض النفسية ..

٣١الفخ انكسر للب دانيال 



 صديقي ، ما أخطر القتراب إلى دوائر الرواح الشريرة .. عندما تحد�ث ال عن الشعوب التى طردها قديماV من أمام
) ..١٤- ٩: ١٨شعبه أعلن بوضوح أنه طردها بسبب ممارستها لهذه ال#مور (تث 

 حين ن##مارس هذه المور فهذا يعني أننا ن#سل�م أنفسنا بأنفسنا للرواح الشريرة التي ل ترحم ، والنتيجة أنها تقيدنا في
 مجال أو في آخر .. كلمة ال تعلن أنه بسببها تتنجس النفوس ، يقول ال " ل تلتفوا إلى الجان ول تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم ..

) ..٦ : ٢٠ ، ٣١: ١٩النفس التي تلتفت إلى الجان أو إلى التوابع .. أجعل وجهي ضد تلك النفس " (ل 

قاومــوا إبليـــس
 )، فهل في الدخول في هذه الدوائر حتى ولو كان٧: ٤اسمع جيداV ما تقوله كلمة ال " قاوموا إبليس فيهرب منكم " (يع 

 بدافع حب الستطلع أو على سبيل التسلية أي نوع من المقاومة ؟ .. أن تقاوم أمراV يعني أن تكون ضده .. أن ل يكون لك معه
 أي اتصال .. وإذا تقابلت معه فذلك لكي تهاجمه .. كما ل يحمي من الذى القتراب من هذه الدوائر عن جهل .. لقد حذرك

 الكتاب المقدس منها ، أما جهلك بوصاياه المشددة التي تمنع اقترابك منها فلن يحميك من نتائج كسرك لها .. فالرب لم يعطينا
الكتاب لكي نحتفظ به مغلقاV بل لنقرأ فيه ونتعلم منه ..

آه ، ما أخطر القتراب لدوائر التصال بالرواح الشريرة ، ت#قي�د النسان جداV وكم يعاني بسببها ..

قد يعاني من الرق .. النوم المزعج والمتقطع ..•

•..Vوقد يسمع باستمرار أصوات من داخله تضايقه جدا

وقد تقع له حوادث أليمة متكررة وأحداث مفجعة ..•

وقد ت#ض�ر ذاكرته وي#فس�د تفكيره ...•

ل تعطوا إبليس مكانا\
حين نحتفظ معنا بأشياء تخص الرواح الشريرة فهذا يعني أننا نرحب بها ونعطيها مكاناV بيننا لتضايقنا ..

آه ، ما أكثر وجود هذه الشياء في منازلنا اليوم ..

 كثيرون يحتفظون بتماثيل للهة وثنية قديمة (كاللهة الفرعونية) أو بلوحات مكتوب عليها كلمات من عبادتها أو مرسوم عليها
 صور من آلهتهم ، ربما بغرض ذكرى زيارة مكان أثري أو بغرض الزينة .. والبعض يرتدون خواتم أو قلئد ن#ق ش�ت عليها

كلمات من الطقوس الوثنية ..

صديقي ، ا#نظر ما يقوله ال بكل وضوح :

" تماثيل آلهتهم تحرقون بالنار. ل تشته فضة ول ذهباV مما عليها لتأخذ لك لئل ت#صاد به 
[ ت#قيد به ] لنه رجس عند الرب إلهك . ول ت#دخل رجساV إلى بيتك لئل تكون م#حرÐماV مثله " 

) ..٢٦ ، ٢٥: ٧(تث

 صديقي ، كيف يتمشى وجود هذه الشياء في بيوت مؤمنين افت#دوا بدم الرب يسوع الثمين وتحرروا من قبضة إبليس وصاروا
) ..١٤: ٦ كو ٢أبناء النور.. آه ، إن كلمات الكتاب واضحة " أية شركة للنور مع الظلمة " (

 تأمل أيضاV ما يقوله ال في سفر هوشع عن عقابه لشعبه في القديم " وأ#عاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت ت#ب�خ�ر  لهم وتتزين
 ) .. ثم ألست معي أنه ل يليق بالنساء المؤمنات أن يتزين بعقود أو خواتم تأخذ أشكال١٣: ٢) وحليها " (هو earringsبخزائمها (

 الثعابين التي ترمز لبليس في الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤيا ، والتى ع#ب د�ت كآلهة في كل الديانات الوثنية .. لقد أدان ال
 في القديم في سفر إشعياء نساء شعبه لرتدائهن الحراز ، والكلمة كما قلنا من قبل تشير إلى تمائم على هيئة ثعابين كانت ت#رتدى

 حول الرقاب للحماية، كما است#خدمت الثعابين لزينة تيجان الفراعنة ، وإلى الن ل يزال الهنود الحمر لولية أريزونا يرقصون
 رقصة الثعبان من أجل هطول المطر .. كما ل يزال ت#ستخدم أشكال الثعابين في أماكن متفرقة من العالم لجلب الحظ أو للشفاء

 )legbands) وحول السيقان (earringsالسحري .. كما يشير بعض الدارسين إلى ارتداء القدماء لشكال الثعابين في الذان (
كتمائم للحماية ..

 فعادة ارتداء الثعابين للزينة أساسها وثني ، فهل يليق بالمؤمنات أن يتبعن مسلك غيرهن من الوثنيات حتى ولو اختلف القصد من
الستخدام ؟ .

تنقـــــــوا
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 حين سمع يعقوب صوت ال يدعوه أن يذهب إلى بيت إيل ليتمتع بالشركة معه ، أسرع يعقوب بتنقية عائلته ..  فماذا فعل ؟ ..
) ..٢: ٣٥قال لكل من في بيته " اعزلوا اللهة الغريبة [ التماثيل الصغيرة لللهة الوثنية ] (تك 

 ) التيearringsوالن لننظر كيف استجابوا لدعوته ، يقول الكتاب " أعطوا يعقوب كل اللهة الغريبة التي في أيديهم والقراط (
) ..٤: ٣٥في آذانهم " (تك 

 رائع أن تلحظ أنهم لم يعطوا فقط اللهة بل أيضاV معها القراط .. كل ما له علقة بمملكة الظلمة .. وماذا فعل بها يعقوب ؟ ..
هل حو�لها لستخدام حسن ؟ .. كل !! بل  " طمرها تحت البطمة " ..

 وماذا فعل الذين تركوا السحر بسبب المسيح ؟ .. يقول الوحي : " وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب
 ) ، لم١٩: ١٩ويحرقونها أمام الجميع . وحسبوا أثمانها فوجدوها خمسين ألفاV من الفضة [ ما يوازى عشرة آلف دولر ] " (أع 

يبيعوها ليستفيدوا من أثمانها بل حرقوها ..

 نعم ، كل المور المتعلقة بمملكة الظلمة .. بالسحر والعرافة والتفاؤل ومنع الحسد لبد أن نتخلص منها فوراV لكي ل نعطي
لبليس مكاناV حتى نقدر أن نتمتع بحضور ال بل عائق ..

) ..٢٧: ٥الكتاب المقدس يحذرنا بكل وضوح " ل تعطوا إبليس مكاناV " (أف 

أيهـــا القـــاريء
 إن كنت تشعر بأن هناك أمراV ليس طبيعياV يحدث لك في حياتك الخاصة أو في مجالت عملك أو في علقاتك مع السرة .. أمر
 يتعلق بالفكر أو العاطفة أو الرادة ، ول تقدر أن تتحرر منه .. أو إذا كنت تشعر دائماV بأنك ل تقدر أن تحتمل الوجود في جو

روحي ، فل تنس� هذه الحقيقة ..

إن التصال بالدوائر السابقة هو أحد السباب الرئيسية التي تأتي للنسان بمثل هذه 
الظواهر ..

) ..١٨: ٤إن كان المر كذلك بالنسبة لك ، فل تقلق .. فالرب يسوع قد أتى لينادي للمأسورين بالطلق (لو 

صديقي ، هيا معي إلى الفصل التالي .. لقد خصصناه للحديث عن هذه الظاهرة ..

صديقي .. دعني أهمس في أ#ذنك ..

الرب يسوع هو المحرر العظم ..

الرب يسوع ملك الملوك يحبك وفي قلبه خطة مجيدة لكسر كل قيودك ..

إخضع للملك .. إخضع له ..

وق#ل له حررني .. حررني بالتمام ..

حررني أيها الملك ..

وبكل تأكيد ستتمتع بالحرية التي ل ت#قد�ر بثمن ..
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] قيــــــــــود٣[

نعم .. قد يعاني المؤمنون من قيود الرواح الشريرة ..

ولكن كيف ؟ كيف يكون الرب يسوع داخل مؤمن مقيد ؟!

 ) ، فكيف يكون هو فيهم وفي ذات الوقت٢٠: ١٤لقد قال الرب لكل المؤمنين به الذين يعيشون له " أنا فيكم " (يو 
يكونون مقيدين من مملكة الظلمة في مجال أو أكثر ، ويجاهدون من أجل الحرية الكاملة ؟ ..

أليس هذا سؤالV محيراV ؟ ..

وهل وقوعنا في عبودية لخطية معينة لزلنا نجاهد ضدها يعني أن الرب ليس في القلب ؟

 آه ما أكثر استخدام إبليس لمثل هذه السئلة لي#شكك بها الكثيرين في وجود علقة حقيقية لهم بالسيد المسيح ، وهو
يشككهم لكي يقودهم إلى اليأس ..

 كل أيها الصديق ، ليس الموضوع مطلقاV كما يحاول أن يوحي لنا إبليس .. وتعال معي ندرس المر بهدوء لنفهم
الحقيقة ..

يميز لنا الوحي بين ثلثة أجزاء ت#ك�و�ن النسان .. الروح والنفس والجسد ..

 يقول الرسول بولس في رسالة تسالونيكي الولى " إله السلم يقدسكم بالتمام ولت#حفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة
) ..٢٣: ٥تس ١بل لوم " (

 ل شك أنه من السهل أن نميز الجسد عن النفس والروح ، فالجسد منظور ولكن من الصعب نوعاV ما أن نميز بين
 النفس والروح .. أما الرسول بولس فيميز بوضوح شديد بينهما ، فحين تحد�ث عن فعل كلمة ال الحية في النسان قال عنها أنها

)..١٢: ٤" خارقة إلى مفرق النفس والروح " (عب 

وواضح من كلمات الرسول أن النفس غير الروح وكلهما شيء مختلف عن الجسد ..

يقول مار اسحق " النفس موضوعة بين الجسد والروح " ..

الجسد له حواس خمس نقدر بها أن نعي العالم الذي حولنا ..

والنفس هي الجزء الذي فينا الذي به نعي ذواتنا ، وهي تشمل الفكر والعاطفة والرادة واللشعور ..

 أما الروح فهي الجزء الذي به نتصل بال لتكون لنا شركة معه .. يقول الرسول بولس " ال الذي أعبده بروحي " (رو
) ، ولكي تفهم أكثر ما أقول إليك هذا المثال ..٩: ١

 شخص يقرأ النجيل .. إنه يستخدم جسده ( عينيه ) ونفسه ( فكره ) ، ولكن بالرغم من أنه على قدر عال من الذكاء
(إمكانيات نفسه جيدة) إل أنه ل يشعر بتأثير الكلمات التي يقرأها .. العيب ليس في جسده ول في نفسه بل في روحه ..

 :٢كو ١"] ل يقبل ما لروح ال " (Psuchikosيكتب الرسول بولس قائلV " النسان الطبيعي [ حرفياV النفساني "
١٤.. (

أيهـا القـاريء

 إذا استوعبت هذه الحقيقة ، أن النسان يتكون من روح ونفس وجسد ، استطعت أن تفهم بسهولة كيف يكون إنسان في
المسيح والمسيح فيه وفي ذات الوقت يكون مقيداV من الرواح الشريرة في مجال أو آخر ..

 نعم هو حي بالمسيح والمسيح فيه .. نعم روحه حية بالمسيح والمسيح في روحه .. يقول الرسول بولس : " من التصق
 ) المسيح يسكن في روحه ، ولكن هذا ل يمنع أن تكون نفسه أو جسده أو كلهما مقيدين١٧: ٧كو ١بالرب فهو روح واحد " (

من الرواح الشريرة في مجال أو أكثر..

 وحين يخضع النسان لم#لك الرب يسوع فإن عمل الرب المجيد المحرر يبدأ من الداخل إلى الخارج ، من الروح إلى
النفس إلى الجسد حتى يتحرر النسان بالكامل من أي قيد من العدو ..

 لقد قام لعازر من الموت ، قام حياV ولكن مع هذا فقد خرج من القبر وهو ل يزال مقيداV بالقمطة التي د#ف ن� بها .. قال
) ..٤٤: ١١يسوع لمن حوله " حلوه ودعوه يذهب " (يو 
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 كثيرون من المؤمنين لهم حياة مع المسيح .. أرواحهم حية به .. هو حياتهم ، ولكنهم مع هذا ل يزالون مثل لعازر، ل
تزال بعض مجالت تصرفاتهم (المتعلقة بالنفس والجسد) محاصرة بالرواح الشريرة .. إنهم مقيدون وفي احتياج إلى الحرية ..

 هؤلء ليست لهم قوة أن يفعلوا أ#موراV معينة يريدون أن يفعلوها أو قد يشعرون بأنهم مرغمون على فعل أ#مور أخرى ل
يرغبون فيها ..

 تسيطر الرواح الشريرة على بعض مجالت حياتهم تماماV كما تحاصر جيوش العداء المدن وتفصلها عن باقي
أراضي الوطن الحرة ..

يقول القديس مقاريوس الكبير (القرن الرابع) في إحدى عظاته : " ما هو الكنز الذي يركز عليه ذهنك ..

هل ذهنك محصور بكليته في ال أم ل ؟ ..

إن كان ل ، فلتخبرنى ما الذي يمنع .. بالتأكيد أرواح شريرة ..

فالشيطان وجنوده هم الذن يأسرون الذهن ويعرقلون النفس ..

الشيطان هو الذي يأسر طرقات النفس وأيضاV الفكار ، وهو الذي يعوقها عن أن تصلي صلة حقيقية " ..

لكـــن انتبــه

 انتبه .. فإن الرواح الشريرة تحب أن تعمل في الظلمة مجتهدة أن ل تنكشف أعمالها .. إنها تبذل كل ما في استطاعتها
لكي ل يدرك المقيدون أنها هي التي تقيدهم ..

 قد توحي لهم بأن المر هو مجرد ضعفات يعانون منها .. هي تفعل هذا لكي تضللهم م#حولة أنظارهم عنها .. إنها ل
تريدهم أن يكتشفوا وجودها حتى ل يقاوموها وي#جبروها على إنهاء سيطرتها عليهم ..

 وإمعاناV في التضليل قد تروج للقول بأن المؤمن الذي اعتمد ل يمكن ابداV أن ي#قيد .. لكن هل هذا ما تعلنه كلمة ال
الصادقة ؟ .. كل ..

 )، ولكن لنه استسلم للشيطان قال له الرسول بطرس "١٣: ٨أنظر إلى سيمون .. قال عنه الكتاب أنه آمن واعتمد (أع 
) ..٢٣: ٨إني أراك في مرارة الم#ر ورباط [ قيد ] الظلم " (أع 

 وحنانيا ألم يكن من المؤمنين ؟.. نعم ، لكن تأمل ما قاله الرسول بطرس له " لماذا مل الشيطان قلبك لتكذب على
) ..٣: ٥الروح القدس " (أع 

 ) ل يعني أنهاDemonic Obsessionلكن يجب الشارة إلى أن تقييد الرواح الشريرة لنسان في مجال أو أكثر (
) ، هناك فرق بين الحالتين .Demonic Possessionتسكن هذا النسان بكامله (

 إننا في هذا الفصل والفصلين التاليين نقصر حديثنا عن الحالة الولى (القيود) مؤجلين الكلم عن الحالة الثانية إلى
الفصل السادس ..

والن ما الذي يعطى للرواح الشريرة إمكانية أن تقيد مؤمناV ؟

دعنا أولV ن#لقى نظرة شاملة على أنواع القيود قبل أن نجيب على هذا السؤال ..

أنــواع القيــود
 شخص له علقة مع الرب يسوع ولكن مع هذا فهو دائماV يكذب .. وكل مرة يكذب فيها يحزن جداV لنه من أعماقه ل
 يريد أن يكذب ، لكنه يجد نفسه ودون إرادة منه يكذب وباستمرار .. ماذا نقول عن حالته ؟ .. إن " روح الكذب " الذي سيطر

) يسيطر عليه .. إنه في احتياج إلى أن يتحرر منه ..٢٣- ١٨: ٢٢على أنبياء آخاب في العهد القديم (امل 

 وشاب يجب الرب يسوع ويريد أن يحيا معه طائعاV وصاياه بأمانة ، لكنه مع هذا دائماV يقع في خطية جنسية .. حاول
 ) يسيطر عليه١٢: ٤بقدر طاقته أن يتخلص منها ، لكن كل محاولته باءت بالفشل .. لماذا لم ينجح؟ ... إن " روح الزنى " (هو 

.. Vوليس هناك من بديل عن دخول المعركة معه لطرده بعيدا
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وقد تسيطر أرواح نجسة على أشخاص فيصابون بمرض الشذوذ الجنسي .. كما قد تسيطر 
" روح نهم " على إنسان ، يقول القديس يوحنا الدرجي (القرن الرابع) : " كثيراV ما يستقر الشيطان 

[ الروح الشرير ] في بطن إنسان فل يشبع ولو أكل مصر كلها وشرب نيلها " ..

 وهذا شخص آخر يتردد في ذهنه شتائم قبيحة ضد ال وتصورات جنسية عنه .. ت�ر د بين الحين والخر ، ول سميا في
 أوقات النشغال الروحي .. ما هذا الذي يحدث معه ؟ .. إبليس كاذب جداV ، يقول له " هذا هو قلبك ، إنه مليء بالشرور " ..

 ولطالما صدق هذا الخ كلمات العدو وازداد حزناV على حالته وكرهاV لحياته ، بينما الحقيقة أن ذهنه مقيد بأرواح شريرة تبث فيه
دائماV هذه الشتائم وتلك التصورات ..

هذا الشخص في احتياج حقيقي لن يواجه الرواح الشريرة ويقاومها لكي تهرب عنه ..

المرضــى نفســيا\
 وجزء كبير من المرضى النفسيين الذين يرقدون في المستشفيات للعلج ، يتناولون جرعات متنوعة من الدوية

وأحياناV يعالجون بالصدمات الكهربائية بينما احتياجهم الول هو إلى الرب يسوع ليحررهم من قيود الرواح الشريرة ..

قيــود عاطفيــة
 وهذا شخص يميل بشدة إلى فتاة ل تصلح له ول تتناسب معه ، ومع أن كل الناضجين الذين يعرفونه ويعرفونها

 يتنبأون بفشل حياتهما معاV ، وبالرغم من أنه مقتنع داخلياV بوجهة نظرهم إل أنه رغم كل هذا يشعر بقوة تجذبه نحوها هو عاجز
عن مقاومتها .. قوة تجعله ي#سرع الخطوات  للرتباط بها ..

 ماذا ؟.. إن أرواح الهوى قد شنت هجومها عليه ، ولنه لم يقاومها بالطريقة التي شرحها لنا الوحي صار عبداV لها
 خاضعاV لسيطرتها .. يقول القديس يوحنا الدرجي " عندما يريد إبليس أن يربط شخصين كل منهما بالخر برباط ، يؤثر في

ميول كل منهما ثم يشعل فيهما نيران الرغبة " ..

 نعم ، كثيراV ما تسيطر الرواح الشريرة على العلقات بين الشخاص ، فتزيد من الرتباط الضار غير المطلوب
 وتضع معوقات ضخمة في سبيل الرتباطات النافعة المرغوب فيها .. فقد تضع فتوراV متبادلV في العاطفة بين الزوجين ، وقد

 ) ..٢٣: ٩تؤثر عليهما بروح " خصام " كالذي صنع قديماV قتالV بين أهل شكيم وأبيمالك ( قض 

 ويروى لنا روفينوس المؤرخ ضمن القصص التي سردها عن النبا مقاريوس الكبير ، قصة المرأة التي امتنعت عن
 التناول فترة طويلة فأعطت الفرصة لحد السحرة أن يؤثر عليها .. لقد أراد هذا الساحر أن ي#ف�ر�ق بينها وبين زوجها ، فماذا
 فعل ؟ .. أث�ر� بالرواح الشريرة على وجهها  فصار قبيحاV جداV في عيني رجلها .. أما تكملة القصة ، فقد ذهبوا بها إلى النبا

مقاريوس الذي أنبها على بعدها عن مائدة الرب فترة طويلة وصلى لها فعاد وجهها كما كان ..

قيـود فـي الدراسـة
 وهذا شاب له علقة بالمسيح ومع هذا فهو مقيد في دراسته .. كان من قبل متفوقاV لسنوات عديدة لكن فجأة حدث

 تغيير .. إنه يشعر الن بأن قوة تشده بعيداV عن كتبه ، وإذا نجح في أن يجلس للستذكار فإنه سرعان ما يجد ذهنه عاجزاV عن
 الستيعاب .. لقد استمع بإتضاع وبرغبة جادة  في الصلح إلى نصائح كثيرة من أحباء له ، حاول مرات بل عدد لكن النتيجة
 دائماV كانت الفشل .. لماذا ؟ لن كل محاولته أغفلت أنه مقيد من الرواح الشريرة وأنه لن يعود إلى تفوقه إل إذا واجهها بقوة

الرب يسوع ، وطردها بسلطان اسمه ..

قيــود فــي اللشــعور
 ) فيحلم النسان أحلماV مزعجة جداV، فقد يحلمthe subconsciousوقد تمد الرواح الشريرة نفوذها إلى اللشعور (

بوقوع حوادث مؤلمة .. يقول القديس يوحنا الدرجي " تحاول الرواح الشريرة أن تقلقنا عن طريق الحلم " ..

 ويصبح المر أكثر خطورة إذا صدق الشخص أن الحوادث المؤلمة التي يراها في أحلمه سوف تحدث بالفعل .. هذا
 التصديق له نتائج خطيرة ، فعندما تصدق ما تقوله الرواح الشريرة فهذا يعنى أنك ت#خضع نفسك لها وتعطيها الحق أن تحول

الحلم إلى واقع ..

قيود تتعلق بوقوع حوادث
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 ذات يوم لجأ رجل أعمال يمتلك شركة أعمال حرة إلى جماعة من السحرة ليدلوه على الشخص الذي سرق منزله ..
 ماذا حدث ؟ .. قيدته الرواح الشريرة ، فأصبح شيئاV مألوفاV أن تقع حادثة لي عربة نقل تسير حاملة شيء من ممتلكاته .. هذا

مثل وإليك آخر ..

 فتاة لجأت إلى السحر لكي تتزوج .. تزوجت بالفعل ، فماذا حدث لها ؟ .. تكرر وقوع حوادث مؤلمة لها أو لولدها
بعد كل مناسبة مفرحة تمر بها ..

 وشخص ذهب إلى [ عر�افة ] فأخبرته بأنه ستقع له حادثتان خطيرتان .. لم يتب عن هذه الخطية ، ولم يحتم  بدم المسيح
، فقيÐده الشيطان ونفÐذ� معه بالفعل ما سبق وأنبأ به ..

 وسيدة تركت أخرى تقرأ لها [ الفنجان ] فتنبأت لها بمرض ستتعرض له .. وبالفعل تمم الشيطان كلماته ، لقد أعطت
له الفرصة بالتجائها إلى إحدى دوائر التصال به ..

قيــود فـي العبــادة
 كما قد تظهر قيود الرواح الشريرة في النفور الشديد من أجواء العبادة الحارة بالروح ، ووجود صعوبة حقيقية في

 الصلة وقراءة الكلمة والتقدم للتناول والجلوس مع شخص مملوء بروح ال ويتحدث بكلماته .. يتحدث القديس مقاريوس الكبير
Vالرواح الشريرة تكون قد أحاطت النفس بأسوار شاهقة وقيدتها بربط الظلمة وهكذا يصير النسان عاجزا " Vعن هذه الحالة قائل 

عن أن يحب الرب كما يريد وأن يؤمن به كما ينبغي وأن يصلي كما يود " ..

 كما قد يؤثر " روح الغي� " ، روح التشويش والرتباك على بعض الشخاص أثناء استماعهم للعظات الروحية
 فيفهمون ما يسمعونه على نحو مختلف تماماV عما هو مقصود فعلV منها، والعجيب أن هذا قد يحدث أيضاV للذكياء .. وقد يؤثر

هذا الروح أيضاV على رؤيتهم لل#مور الروحية ..

 فهذا شخص ذهب إلى اجتماع روحي قوي ، شعر أغلب الحاضرين فيه بحضور ال الواضح وتعزوا تعزية ليست
 بقليلة .. أما هو فلم يشعر بأي شيء مثل هذا بل رأى الجتماع مجرد مكان التقى فيه بأصدقائه .. ما السبب في أن رؤيته

مختلفة ؟ .. إن " روح الغي� " يسيطر عليه .. انظر هذا المثل..

 هل كان من الممكن لحد من شعب ال في العهد القديم أن يقول عن أرض مصر (أرض العبودية) إنها الرض التي
 تفيض لبناV وعسلV (أرض كنعان) ؟!! أمر غير متوقع تماماV ، لكن هذا ما حدث بالفعل .. لقد أث�ر " روح الغي� " على داثان

وأبيرام فقال لموسى :  " أقليل أنك أصعدتنا من 
 ) .. كيف فقدا الرؤية .. كيف نسيا قيود فرعون الثقيلة .. كيف نسيا العبور١٣: ١٦[ مصر ] أرض تفيض لبناV وعسلV " (عد 

المجيد للبحر الحمر؟؟ .. آه ، إنها القيود التي يقيد بها " روح الغي� " البعض ..

 ) ،١: ٤كما يشير الرسول بولس في رسالته الولى إلى تيموثاوس إلى أرواح شريرة تسمى " أرواحاV م#ضل�ة " (اتى 
وهي أرواح خطرة تسيطر على أذهان البعض وتجعلهم يؤمنون بأمور تتعارض مع ما يعلنه الوحي ..

قيــود فـي الجسـاد
 ) .. و " الجسد١٩: ٦كو ١جسد المؤمن ثمين للغاية .. الوحي هو الذي يعلن هذه الحقيقة ، فالجسد هو هيكل لروح ال (

 ) .. وال يريد من كل مؤمن أن١٣: ٦)، وأعضاء جسد المؤمن هي آلت بر ل " (رو ١٣: ٦كو ١للرب .. والرب للجسد " (
 ) ، جسداV يخضع للحياة حسب الروح .. جسداV يخضع للروح في العبادة وخدمة الخرين١: ١٢يقدم جسده له ذبيحة حية (رو 

والكرازة بالكلمة..

إبليس يعرف هذه الحقيقة، وهو يعرف جيداV أهمية الجسد للمؤمن .. آه ، كم يود أن يسيطر عليه بأرواحه الشريرة ..

 أحياناV ينجح إبليس في سيطرته على أجساد المؤمنين.. هذا يظهر بوضوح من كلمات الرب يسوع عن المرأة التي
 شفاها بعد أن كانت منحنية ل تقدر أن تنتصب البتة مدة ثماني عشرة سنة .. لقد قال الرب عنها : " هذه وهي ابنة إبراهيم قد

) ..١٦: ١٣ربطها [ قيدها ] الشيطان ثماني عشرة سنة أما كان ينبغي أن ت#ح�ل� من هذا الرباط " (لو 

 لحظ معي أنها لم تكن أ#ممية .. لقد كانت من خاصة الرب .. ابنة إبراهيم ، ومع هذا فقد قي�د الشيطان جسدها .. لقد
 سيطر عليه بأحد أرواحه الشريرة ، ولم يفت الوحي  أن يذكر لنا اسم هذا الروح " وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة

) ..١١: ١٣سنة " (لو 

 وقد تظهر قيود الشيطان في حواس النسان فت#صيب حاسة أو أكثر بالضرر أو بالعجز ، ويسجل لنا القديس مرقس في
إنجيله قصة شفاء شخص أ#صيب بالخرس والصمم وهو بعد صبي ..
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 أتوا به إلى الرب يسوع ، فماذا فعل معه ؟ .. لقد انتهر الروح النجس وقال له " أيها الروح الخرس الصم أنا آمرك.
) ..٢٥: ٩أخرج منه " (مر 

 تأمل معي كلمات الرب أ#نظر إنها تقطع بأن الروح الشرير الذي كان بالرجل هو المسئول عن فقدانه القدرة على السمع
 والتخاطب .. ونلحظ هذا في إحدى الصلوات القديمة التي لتزال محفوظة فهي توجه ضمن صلتها هذه الطلبة الهامة " وروح

المراض اطرده " .. هنا الطلب ليس من أجل مجرد شفاء عضو بل لطرد روح شرير ..

 أيها القاريء ، ليست كل المراض التي تصيب المؤمنين هي بمشيئة ال لجل تأديبهم أو تدريبهم .. هناك أمراض قد
تأتي عليهم بسبب استسلمهم لهجوم الرواح الشريرة .. هناك أمراض هي قيود من إبليس في الجساد ..

 ) ، وقد يكون هدفه منها أن يعوق الخدام٧: ٢هي قيود يستخدمها لسقاط المؤمنين في التذمر كما فعل مع أيوب (أى 
الملتهبين بالروح عن الكرازة ..

 فقد يبدأ خادم خدمة نشيطة للغاية بالروح ويجذب نفوساV كثيرة للمسيح ، ولكن بعد وقت يجد أن صحته ليست كما كانت
 من قبل بل قد تسؤ حتى ل يقدر على الستمرار في الخدمة .. قد يكون المر هجوماV من لبليس لم يقاومه ، فلم يتعلم أن ينتهره

مثلما فعل الرب مع حماة سمعان عندما انتهر منها روح " الحمى " .. لم ينتهر المرض لذا لم ي#شف� منه ..

 لقد تحدث سفر التثنية عن هذه المراض التي يريد إبليس أن يقيد المؤمنين بها ووعد أن ال سيحرر أولده منها .. "
) ..١٥ : ٧ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر [ أرض إبليس ] الرديئة " (تث

 آه ، متى يتعلم أولد ال أن يكتشفوا المراض التي تأتي عليهم هجوماV من إبليس ؟ .. متى يتعلمون كيف يقاومونها
 حين يكتشفوا وجودها ، وكيف ينتهرون بإسم الرب يسوع الرواح الشريرة التي حملتها إليهم .. إسم الرب يعلن حضوره،

 وحضوره يشفي " يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه ال بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيراV ويشفي جميع المتسلط
 ) ..٣٨: ١٠عليهم إبليس لن ال كان معه " (أع 

قيــود أ5خــرى
تكشف لنا إحدي الصلوات في القرون ال#ولى عن إيمان الوائل بوجود أرواح للقلق و محبة المال ..

 " انزع من قلوبهم كل الرواح النجسة .. الروح الخبيث الذي يقلق قلوبهم وروح الضللة وكل خبث .. روح محبة
الفضة وعبادة الوثان .. روح الكذب وكل نجاسة " ..

أيهـا القـاريء ..

نأتى الن إلى السؤال الهام ، ما الذي يعطي الرواح الشريرة السلطة لتقييد النفوس ؟ ..

ليتك تتوقف عن القراءة قليلV لترفع قلبك إلى ال ..

إلهي الحبيب ..

تعال الن بسراجك المضيء اللمع ..

تعال الن بكلمات كتابك الحية ..

قولك يارب نقي .. ترس هو لجميع المحمين به .

تعال سيدي بكلماتك وأكشف لي بها

كل ما يعطي لبليس الحق أن يقيدني ..

لن أظل جاهلV بأفكاره ..

فأنت برأيك تهديني ..

وبعد إلى مجد تأخذني ..

متــى نقيـــد ؟
 ) .. وكلمة مكان في اللغة اليونانية التي٢٧: ٤يحذرنا الوحي بكلمات واضحة قائلV لنا " ل تعطوا إبليس مكاناV " (أف 

" وهي كلمة ت#طلق على مساحة من الرض ..toposدون بها الوحي "
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فالوحي المقدس يحذرنا من أن نسمح لبليس أن يحتل أية مساحة في حياتنا ..

هناك عدة أ#مور تسمح لبليس أن يأخذ أرضاV منا .. تسمح له أن يقيدنا..

+ + +

المـــر الول
الدخول في دائرة التصال بالرواح الشريرة

 وقد تحدثنا عنها بالتفصيل في الفصل السابق ولكن ل مانع من أن نكرر التحذير مرة أ#خرى من الدخول فيها ولو بقصد
 التسلية .. هذه أ#مور خطيرة للغاية تقود حتماV إلى الظلمة الروحية ، وقد تسبب تشتيت الذهن وأمراضاV في النفس وفي الجسد ..

.. Vيحذرنا القديس كيرلس الورشليمي (القرن الرابع) بكلمات مشددة قائل

" ل تذهب وراء هذه ال#مور ؛

 العرافة ، الفال ، التمائم ، التعاويذ المكتوبة، السحر وما شابه ذلك لنك لو انسقت إليها بعد أن تكون قد جحدت
 الشيطان (في المعمودية) وتبعت المسيح ، فستجد المستبد ( الشيطان ) أكثر مرارة وهكذا ت#سãل�ب من المسيح ليعمل فيك الشيطان

. "

.. Vمن مثل هذه المور لنها خطيرة جدا Vدائما Vأيها القاريء كن حذرا

المــر الثــاني
الستمرار في الخطية برضى

يقدم لنا الصحاح الخامس من سفر إشعياء صورة معبرة عن علقة ال بالنفوس ..

 ي#شب�ه ال شعبه بالكرمة التي حظت بكل حب صاحبها .. إننا نقرأ كلماته المؤثرة " ماذا ي#صنع أيضاV لكرمي وأنا لم
) .. وما يهمنا الن في هذا التشبيه هو ما قاله الوحي من أن ال قد بنى حول الكرمة سياجاV (سوراV) ..٤: ٥أصنعه " (إش 

 تأمل معي ما حدث لهذا السياج عندما أصر� الشعب أن يترك ال وأن يحيا في الخطية .. اسمع ما قاله ال " أنزع
) ..٥: ٥سياجه فيصير للرعي. أهدم جدرانه فيصير للدوس " (إش 

 آه ، ما أشد الخطر علينا إذا زال من حولنا السور الذي يحمينا من الرواح الشريرة ، أو حتى إذا صارت فيه فتحة
صغيرة .. تدخل الرواح الشريرة لكي تؤذي نفوسنا وتقيدها ..

وعظ القديس مقاريوس منبهاV إلى هذا الخطر فقال :

 " كل نفس ليست لها شركة مع الروح القدس السماوي تأتي إليها الديدان المؤذية التي هي أرواح الشر وقوى الظلمة
وتتجول بها كيفما تشاء .. هناك ترعى وتختبيء عميقاV في داخلها وتزحف في كل أرجائها " ..

 أيها القاريء ، إننا نفتح ثغرات خطيرة في السور الذي شي�ده ال حولنا عندما نستمر بإرادتنا في كسر إحدى وصاياه
ونرفض أن نأتي إليه ليتعامل بنعمته مع إنحرافنا ..

 إننا نفتح ثغرة للرواح الشريرة لكي تأتي وتضع سيطرتها على أفعالنا في المجال الذي عصينا ال فيه ، ولنشرح
المر أكثر ..

Vالخطية التي ل تقاومها ول تعترف بها ول تأتي إلى ال من أجلها لكي يمتعك بغفرانه ويحررك منها تعطي لبليس حقا 
 ) .. ودراسة الصل٣٤: ٨في أن يقيدك بها .. يقول الرب يسوع بوضوح شديد : " من يعمل الخطية فهو عبد للخطية " (يو 

 Life ofاليوناني للية تؤكد أن الرب يسوع لم يكن يقصد مجرد السقوط العابر في خطية معينة بل استمرار السقوط فيها "
sin.. لها Vفمن يستمر في خطية معينة دون أن يقاومها سيصير عبدا ، "

  أشار الرب في حديث مطو�ل لشعبه إلى القيود التي ستأتي عليهم إذا تركوه وتجاهلوا٢٨وفي سفر التثنية أصحاح 
وصاياه واستسلموا للخطايا ..

 ).. وأعطى٤٨: ٢٨أشار إلى أنهم سي#قي�دون من العداء " ت#ستعبد لعدائك .. فيجعل نير جديد (قيد) على عنقك " (تث •
 الرب وصفاV لهؤلء العداء هكذا " أمة جافية الوجه (أي شرسة) ، ل تهاب الشيخ ول تحن إلى الولد (ل تعرف الشفقة

) .. تأمل هذه هي نفس صفات مملكة الظلمة .٥٠: ٢٨على كبار السن أو الطفال) (تث 
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 :٢٨كما أشار الرب إلى أن شعبه سيتعرض لقيود نفسية " الضطراب .. حيرة وارتجاف القلب .. ذبول النفس " (تث •
٦٥، ٢٨ ، ٢٠.. (

 ) ، أي إنه٢٧ : ٢٨كما تحدث الرب عن المراض الردية التي ستصيب الشعب قائلV له " ل تستطيع الشفاء " (تث•
سيكون مقيداV بالمرض .

 ) والتمزقات التي ستدمر٢٩، ٢٨: ٢٨وتحدث الرب أيضاV عن الصابات الجسيمة التي ستصيب الدخل المالي (تث •
) ..٥٤ ، ٥٣: ٢٨وحدة العائلة (تث 

+ + +

والن إلى بعض المثلة الواقعية التي توضح لنا كيف يقود الستسلم للخطية إلى تقييد النسان .

أمثلـــة
 شاب مسيحي يسقط في خطية جنسية بإرادته ، ويقول في نفسه لفعلها ثم اعترف بها .. إلهي يغفر لي خطاياي .. ما

 أصعب هذه الكلمات ، إنها تكشف أن قلب قائلها يحتاج أن يتلمس بعمق مع حب من مات لجله .. وما أخطر المر،
 فالستمرار في السقوط بإرادته يفتح ثغرة في السور الذي يحميه ، ثغرة تنفذ منها أرواح النجاسة إلى نفسه وتقيده فل يستطيع أن

يتوقف عن فعل هذه الخطية .. لقد صار عبداV لها ، ولن يتحرر منها إل إذا طرد الرواح الشريرة التي تقف وراءها ..

 وهذا آخر اعتاد أن يكذب لي#سهل قضاء مصالحه ، قد يأتي وقت بعد ذلك يجد نفسه عبداV للكذب ول يستطيع إل أن
يكذب .. لقد قيده " روح الكذب " ..

وإنسانة مات لها شخص عزيز عليها ، فماذا فعلت ؟ .. تصرفت كغير المؤمنين ، رفضت أن تتعزى ..

 نعم ، طبيعي أن يحزن المؤمن حين يرحل شخص عزيز عليه لكنه في حزنه ل يفقد ثقته في صلح ال ول يبتعد عن
 الصلة لجل التعزية ، هذا الحزن ل يعطي لبليس مكاناV .. أما هذه فقد طلبت الموت لنفسها .. آه ، ما أخطر هذا الحزن الرديء
Vللرواح الشريرة ول سيما أرواح الحزن ، يعطي لها مكانا Vالحزن الذي يجعل النسان يرفض قبول التعزية .. إنه يعطي مكانا ، 

داخل نفس النسان ..

 وتزداد الخطورة إذا كان الشخص الذي رحل كانت تسكن فيه أصلV أرواح شريرة فالمنطقي أن هذه الرواح تبحث
عن أجساد بديلة لتسكن بها ..

قيـود تظهـر بعـد وقـت
 انشغل شاب لوقت غير قليل برؤية الصور الخليعة والفلم الجنسية ، وكان دائم القول : هذه أشياء عادية ل تختلف

عن غيرها .. أراها ول تؤثر في� .. ليس لها أي سلطان علي�  "..

 وقتها لم تكن فعلV تؤثر عليه ، ومضت سنوات وتزوج وأنجب ، وفجأة ودون مقدمات وجد نفسه محاصراV بهذه
 المناظر القديمة .. وش�ع�ر� لول مرة بضررها ، تلح على ذهنه .. تلحقه .. تجذبه للخطية .. وباتت سعادته الزوجية وترابط

أ#سرته مهدداV بالضياع ..

ما التفسـير ؟..

ماذا تقول كلمة ال ؟ ..

.Vيجيبنا الرسول بولس بإعلن قانون روحي سجله لنا في رسالته إلى غلطية " الذي يزرعه النسان إياه يحصد أيضا 
 ) .. فنحن نحصد دائماV ما نزرعه ، لكن كما في عالم النبات هناك٨، ٧: ٦لن من يزرع لجسده فمن جسده يحصد فساداV " (غل 

 بذور ل تأتي بثمر إل بعد وقت طويل من تاريخ زراعتها ربما يمتد لسنوات ، هكذا أيضاV في الحياة الروحية قد تظهر قيود
بعض الخطايا بعد وقت ..

ليست كل خطية ت5قيد
 قد تكون خطاياك كثيرة في بداية علقتك مع ال.. هذا ل يقيدك ما دمت ل تسقط فيها عن استهتار وتمادى بل نتيجة

للضعف لنك لزلت في البداية ..

 أل تتذكر أيام الطفلة ، ألم تكن تسقط على الرض كثيراV وأنت ل تزال تتعلم السير؟ .. لكن ماذا كان يحدث ؟ .. ألم تكن
تجد دائماV يداV أ#خرى في انتظارك ، ت#قيمك سريعاV بعد كل سقطة ؟ ..

٤٠الفخ انكسر للب دانيال 



Vبغفرانه .. ل تبق بعيدا Vباليد التي ث#قبت لجلك .. تمتع دائما Vصديقي، ل تبق� في الخطية لحظة واحدة بل أمسك سريعا 
عن شركته ..

 صديقي ، ليست كل خطية تقيد بل فقط الخطية التي ل نرفضها .. التي نستمر فيها ول نعترف بها ول نجاهد ضدها
ول نثق أن دم المسيح قد غفرها لنا ..

المــــر الثـالـث
قيود آتية من الباء والجداد

 ينظر ال إلى ال#سرة كوحدة واحدة تتأثر بسلوك رأسها ، ومرات كثيرة نقرأ في الكتاب المقدس أن ال قد بارك عائلت
 ) كما حجب بركته بل وأوقع قصاصاV على عائلت أ#خرى١٣: ٧ ، تث ١١: ٦صم ٢ ، ١: ٧وأجيالها بسبب تقوى الباء (تك 

 ) والحالة الخيرة هي٣: ١٦ ، امل ١١، ١٠: ١٢صم ٢ ، ١٨ : ٢٠ ، ١٧: ١٢بأكملها بسبب أن حياة الباء كانت شريرة (تك 
 التي تتعلق بموضوعنا ، فبسبب شرور الب قد يحجب ال حمايته عنه وعن أولده فيصيرون ضعفاء أمام الرواح الشريرة ..

تقيده وتقيدهم .. وقد تمتد هذه القيود لجيال من بعده ..

 ا#نظر ماذا يقول يوشيا الملك " عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من أجل أن آباءنا لم يحفظوا كلم الرب ليعملوا
) ..٢١: ٣٤أى ٢حسب كل ما هو مكتوب " (

  تأمل أيضاV كلمات حزقيال الملك " لن آباءنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب ... كان غضب الرب على يهوذا
وأورشليم وأسلمهم للقلق والدهش (الرهبة) [ قيود في النفس ] .. وهوذا 

٦: ٢٩ أى ٢سقط آباؤنا بالسيف وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي [ قيود في الجسد ] لجل هذا " (
 ،٩ ، ٨.. (

 أليس هذا ما نراه في الواقع ؟.. أل تلحظ وجود نفس الضعفات في سلسلة أنساب بعض ال#سر .. نفس القيود مثل قيود
الكذب وشرب الخمر والشذوذ الجنسي وسكنى الرواح الشريرة ..

 :١كما أشار الرسول بولس إلى إمكانية وجود قيد واحد ي#قي�د به شعباV بكامله حين قال " الكريتيون دائماV كذابون " (تى 
١٢.. (

 وفي أحد المزامير أشار داود النبي إلى قيد " كذب " متوارث .. يقول " زاغ الشرار من الرحم ضل�وا من البطن
) ..٣: ٥٨متكلمين كذباV " (مز 

 هنا يظهر سؤال .. هل في كل حالة يرث البناء عقوبات آبائهم ؟ .. هل في كل حالة يرثون قيودهم ؟ .. هل من العدل
أن أ#قيد أنا بسبب أخطاء آبائي وأجدادي ؟!!

 أيها القاريء ، حين نتعرض لموضوع لبد أن نعرض فكر الكتاب المقدس الكامل عنه .. ولننظر الن إلى هذه
الكلمات التي وجهها الرب يسوع إلى الكتبة والفريسيين ..

 " أيها الحيات أولد الفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم . لذلك ها أنا أ#رسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون
 وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. لكي يأتي عليكم كل دم ذكي س#ف ك� على الرض من دم

هابيل الص�د�يق إلى دم ذكريا بن برخيا " 
) ..٣٥- ٣٣: ٢٣(مت 

 يقول الرب أنه سيأتي عليهم قصاص خطايا آبائهم وأجدادهم .. لماذا؟ .. واضح من النص اللهي أن السبب أنهم
أخطأوا مثلهم ، فلم تكن لتأتي عليهم عقوبة آبائهم وأجدادهم " الفاعي " إل لكونهم هم أيضاV " حيات " ..

أقرأ أيضاV كلمات الرب التي نطق بها قديماV على فم إشعياء النبي متوجهاV بها إلى اليهود : 
) ..٤، ٣: ٥٧" أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني الساحرة ونسل الفاسق والزانية .. أما أنتم أولد المعصية نسل الكذب " (إش 

  نفس الخطية فجلبوا على أنفسهم قصاص آبائهم .. ولن هذايلماذا يذكرهم الرب بخطايا آبائهم ؟ .. السبب أنهم سلكوا ف
  مجال أو أكثر ، فإن ما يقال عني تعرضه لقيود من الرواح الشريرة فيالقصاص يشمل فقدان النسان لحماية ال له وبالتال

.. Vانتقال القيود أيضا Vانتقال العقوبة إلى البناء يؤكد ضمنا

 صلته بكل المرين ..ي كيف صلى دانيال من أجل أن يتحرر شعبه من القيود ، لقد اعترف فيتأمل مع

 بدأت بسببها القيود ..ي- خطايا الباء الت١

 بها استمرت ..ي- خطايا الشعب الت٢

٤١الفخ انكسر للب دانيال 



) ..١٦: ٩ صلته بكل المرين " لخطايانا ولثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عاراV " (دا يلقد اعترف دانيال ف

) ..٣٤، ٣٣: ٩وذات المر فعله نحميا حين صلى ، لقد قال " نحن أذنبنا .. وآباؤنا لم يعملوا شريعتك " (نح 

ويقول الكتاب عن الشعب وقت نحميا أنهم " وقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب آبائهم " 
) ..٢: ٩(نح 

 وهكذا فإننا نقدرأن نقول إن القيود ل تنتقل إلى البناء ثم الحفاد إل في حالة واحدة وهي عندما يسلكون في نفس طرق ومسالك
آبائهم وأجدادهم الشريرة ..

) ..٥، ٤: ٥٣ عوقب بدلV منهم في الجلجثة (إش ينعم ، بكل يقين لن تنتقل لهم إذا احتموا منها باللجوء إلى المسيح الذ

 صديقي ، دعني أ#صارحك .. إذا لم تحتم  في المسيح متمسكاV بدمه الغافر قد تتعرض لقيود تأتي عليك بسبب خطايا قديمة لبائك
وأجدادك ..

المــر الرابــع
قد تأتي القيود من الطفولة

 الطفال ، ول سيما أطفال المؤمنين هم أحد الهداف الهامة التي يعيرها إبليس اهتماماV خاصاV في هجومه الشرس على
مملكة النور ..

الطفال .. لماذا ؟

 يزن إبليس جيداV كلمات الوحي التي تعلن بوضوح مقاصد ال نحوهم .. هو يعرف أن إرادة ال هي أن ينمو الطفال
في طريق آبائهم المؤمنين .. ينمون في اليمان ويصيرون رجالV ، جنوداV للرب يقاتلون من أجل امتداد ملكوته على الرض ..

وإبليس يعرف أيضاV أن هذا المتداد هو على حساب نقصان رقعة مملكته ..

ماذا يفعل ؟

 ) من أطفال المؤمنين ، من يقع١٠:١٠هو عدو قناص ، ينتهز كل فرصة تتاح له لكي " يسرق ويذبح ويهلك " (يو 
منهم في يده ..

إنه يقاتلهم حتى وهم بعد أجن�ة في بطون أ#مهاتهم ..

 هو المحرك الحقيقي لعمليات قتلهم والتي ت#سمى للتهوين من أمرها بالجهاض والتي للسف الشديد صرنا نسمع عن
انتشارها كوسط ال#سر المسيحية المؤمنة ..

 إبليس " يذبح " ، وهو الذي يقدم لل#مهات مبررات كثيرة لكي ي#ريح بها ضمائرهن من هذه الجريمة البشعة .. فإذا لم
ينجح في قتل الجنة ، لجأ إلى طريقة أ#خرى .. إلى التأثير على الحوامل والمرضعات ..

 يشهد الكتاب بأن الجنين يتأثر بحالة أمه ، فإنجيل لوقا يسجل لنا كيف تحر�ك يوحنا المعمدان بإبتهاج في بطن أ#مه
عندما سمعت أليصابات أ#مه سلم العذراء الممسوح بالروح القدس ..

 إبليس يعرف هذه الحقيقة ولهذا يجتهد أن ي#عر�ض الحوامل وأيضاV المرضعات لضغوط نفسية شديدة ، وأن يقدم لهن
 أغذية ملوثة بالشعاع أو بغيره من السموم الضارة أو يعرضهن لمجال مشب�ع بأبخرة المصانع حتى يولد الطفال وينمون وهم
 حاملون مسببات الضعف في أجسادهم وأنفسهم .. وحتى ينشأوا بأجهزة عصبية ضعيفة المقاومة .. وبأجساد عاجزة عن أداء

وظائفهم الحيوية على نحو سليم ..

مرحلــة الطفـولة
 ويلجأ إبليس في هذه المرحلة البالغة الهمية إلى بذر زوانه الضارة وسط الحنطة الجيدة ، فيحاول أن يزرع في أذهان

الصغار بذر أفكاره واتجاهاته المظلمة لتنمو وسط غيرها من أفكار واتجاهات سليمة يباركها ال ..

 ويستخدم إبليس لهذا الغرض كل ما يتاح له من منافذ .. التليفزيون .. الموسيقى .. تجمعات الطفال في المدارس التي
 تضم الجيد والرديء .. يستخدم كل المتاح له لكي يشب الطفال مقيدين بطباع غير سوية وبإتجاهات منحرفة وسلوكيات

شريرة ..

٤٢الفخ انكسر للب دانيال 



 كما يلجأ الشيطان إلى حث البعض لستخدام الطفال في أعمال السحر وما يسمى بتحضير الرواح .. هذا أمر خطير
 للغاية يع�رض الصغار لسيطرة الرواح الشريرة فيظلوا خاضعين لعبوديتها إلى أن يأتوا إلى المسيح المحرر لكي يحررهم

منها ..

 آه أيها القاريء ، هل فهمت الن مدى المسئولية الخطيرة الواقعة على كل أب وأ#م في حماية أطفالهما من أخطر عدو لهم ..
إبليس..

المــر الخـامـس
قيود آتية بسبب هجوم من الرواح الشريرة

موجه ضدهم من آخرين نتيجة لعمال السحر أو الحسد ..

 كثيراV ما نسمع أن شخصاV ذهب إلى ساحر لكي يؤذي بالسحر شخصاV آخراV ، فماذا يفعل الساحر له ؟ .. ببساطة إنه
.. Vيسلط عليه الرواح الشريرة لتقيده في مجال أو آخر من المجالت التي تحدثنا عنها قبل

 وأحياناV نسمع أن شخصاV أ#صيب بضرر بالغ لنه ح#س د� من آخر .. والحقيقة أن لبعض أصحاب العيون الحاسدة علقة
حسنة مع الرواح الشريرة ، وهي بدورها ت#عب�ر عن صداقتها لهم بمحاولة الضرار بمن يحسدونهم ..

فهل ينجح السحر والحسد في تقييد الناس ؟•

وهل يقدر أن يؤذي الكل ؟•

أيها القاريء ، دعني أ#قدم لك قصة واقعية حدثت في القرن الرابع دو�نها لنا قلم القديس جيروم، تجيب لك على هذين السؤالين ..

 " انجذب شاب لحب عذراء مسيحية .. حاول مراراV وتكراراV أن يستميلها له بكل الطرق ، لكنه فشل .. ذهب الشاب إلى أحد
السحرة وشرح له حالته المعذبة طالباV منه العون ..

 استمر الساحر عاماV كاملV يعلمه الرشادات اللزمة ، ثم أعطاه طبقاV من نحاس ن#قشت عليه كلمات سحرية ورسومات مخيفة
ليدفنه أسفل عتبة منزل الفتاة ..

 في التو ب�دت على الفتاة علمات الجنون .. ع�رت رأسها ومزقت شعرها وأصرت على أسنانها وبدأت تنادى على الشاب بإسمه
بصوت عال !! وامتلت بميل شديد نحوه زاد إلى حد الجنون ..

 أخذها والدها إلى الدير ، إلى القديس هيلريون ولم يمض وقت طويل حتى بدأ الروح الشرير في العويل والعتراف .. كان
 يردد " ليس بإرادتي .. ل�قد أ#جبرت أن أفعل هذا .. كنت سعيداV من قبل ألهو وأخدع رجال المدينة في الحلم .. آه أي صلبان هذه

 .. كم تعذبني .. كيف تأمروني بالخروج .. أنا مقيد بتأثير ما تحت عتبة الباب .. لن أقدر أن أخرج منها إل لو أخرجني الشاب
الذي قيدني هناك " ..

 أجابه القديس هيلريون ساخراV : " هل لك قوة عظيمة حتى إن طبقاV جعلك مقيداV " .. قال له أيضاV : لماذا لم تدخل في الشاب
الذي أرسلك إليها ؟ " ..

أجاب الروح : " ولي هدف ؟ .. هل أدخل إلى شخص له صداقة بروح آخر زميلي ؟ .. إنه صديق روح الهوى " ..

 لم يطلب القديس هيلريون أن يبحثوا عن هذا الشاب أو أن يخرجوا الطبق ، بل أعلن للجميع أن الرواح الشريرة خادعة
وتحسن اللتواء ..

 وخرج الروح الشرير واستعادت الفتاة وعيها فوبخها القديس هيلريون بشدة لنها سمحت للروح الشرير بالدخول فيها بسبب
سلوكها (وحياتها المستهترة البعيدة عن اليمان)..

Vأنه لم يكن لينجح أبدا Vا#نظر معي ماذا تقول هذه القصة .. لقد نجح السحر أن يقيد إنسانة عذراء مسيحية ، لكن القصة تقول أيضا 
لو كانت متمسكة بال محتمية به ..

 نعم ، مهما كانت قوة السحر والحسد فهي ل تقدر أن تفعل شيئاV لي إنسان يحتمي بدم الخروف المذبوح القائم ، يقول الوحي "
 :٢٣) ] على يعقوب [ أي شعب ال ] ول عرافة على إسرائيل [ أي على الشعب ] " (عد N.I.V) Sorceryليس عيافة [ سحر 

 ) .. ولكن لكي نتمتع بهذه الحماية لبد من توافر شرط هام توضحه كلمات الوحي السابقة لهذه الية .. يقول الوحي " لم٢٣
يبصر 

) ..٢١: ٢٣[ ال ] اثماV في يعقوب [ ل لن الشعب لم يخطيء على الطلق بل لنه كان محتمياV بدماء الذبائح ] (عد 

 فهناك إذن شرط للتمتع بالحماية من السحر والحسد وهو أن نتمتع أولV بغفران الخطايا ، أن نتمتع بالدم الغافر .. تأمل كيف أن
 ) قال لهم أولV : " أكتب إليكم أيها الولد لنه قد١٤: ٢يو ١القديس يوحنا قبل أن يكتب للمؤمنين قائلV : " قد غلبتم الشرير " (

) ..١٢: ٢يو ١غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه " (

٤٣الفخ انكسر للب دانيال 



 تأمل أيضاV كلمات ال عندما وعد شعبه بحمايته من الم#هلك ليلة خروجه من مصر ، لقد حذره من الخروج خارج البواب
 ) .. نعم إذا فقدنا٢٢: ١٢الم#رشة بدماء الحملن المذبوحة قائلV : " وأنتم ل يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح " (خر 

Vثقتنا في غفران دم الرب يسوع الحمل الحقيقي لخطايانا صرنا ع رضة ليذاء السحر أو الحسد الموجهين لنا .. لذا لنتمسك دائما 
) ..١١: ١٢بحماية الدم الثمين .. آه ما أعظم إعلن الوحي حينما قال : " وهم (أي المؤمنون) غلبوه بدم الخروف " (رؤ 

المــر السـادس
قيود تأتي نتيجة التواجد في أماكن معينة

 وقد تنشأ القيود نتيجة التواجد بقصد في أماكن تكثر بها الرواح الشريرة دون أن يكون النسان مقاداV من ال ، كقبور
الشرار ومنازل السحرة والماكن التي تمت بها من قبل جلسات تحضير أرواح..

 كما قد يشكل الذهاب إلى أماكن اللهو والعبث والرقص خطورة كبرى .. يتحدث ترتليان من القرن الثاني موبخاV بشدة
المسيحيين الذين يذهبون إلى مثل هذه الماكن فيقول:

" كم هو بشع أن نتجه من كنيسة ال إلى مكان للشيطان .. من السماء إلى الوحل ..

ماذا يمنع كل من ينجذب إلى هذه العروض من أن ي#م�س� بالرواح الشريرة ؟

 " ..Possessedالرب نفسه يشهد لما أقوله .. نعرف امرأة مسيحية ذهبت إلى المسرح فرجعت من هناك ممتلكة بروح شرير "
 ولما قمنا بطرد الروح منها ، وب�خناه بشدة لجرأته على اقتحام هذه النسانة المسيحية .. لكنه أجابنا بحزم [ إنني أقول الصدق ..

لقد فعلت بها عن عدل .. لقد وجدتها في داخل منطقة سيطرتي ] ..

 إني أمتلك براهين أ#خرى عديدة ، أشخاص فقدوا ال لنهم عاشوا في شركة مستمرة مع الرواح الشريرة بذهابهم إلى هذه
) .. لنه أية شركة بين النور والظلمة .. بين الموت والحياة ..٢٤: ٦العروض .. لنه ل يستطيع أحد أن يخدم سيدين (مت 

 ول تنخدع ، فما أخطر الذهاب إلى أماكن اللهو .. نعم قد ترى هناك ما هو لطيف ومفرح ونقي في ذاته ورائع .. هذا أمر
 متوقع ، فما من إنسان يقدم السم في شراب مر� .. إبليس يقدم أ#موره القاتلة مع أ#مور أ#خرى ل يدينها ال ، كما لو كنت قد أضفت

جزءاV من العسل إلى كعكة مسممة " ..

- المــر السـابـع٧
قيود نتيجة لعهد مع الشيطان

 ) ربما مقابل الحصول علىblood subscriptionقد يدخل البعض في عهد مع الشيطان ، وقد يكون عهداV مكتوباV بدم صاحبه (
 قوة أو مال أو نظير حل مشكلة مستعصية كما قد ينشأ العهد نتيجة النضمام إلى عضوية ما يسمى بالخارج بكنائس الشيطان أو

ما يماثلها .. ما أصعب القيود في هذه الحالة ، فإن الشخص يكون ممتلكاV بكامله لمملكة الظلمة ..

هـل مـن حـريـة ؟؟
 لكن ماذا عن الشخص الذى ق#ي�د� بالفعل ، هل من حرية له ؟ .. نعم ، فالمسيح يحرر .. رجاء أ#طلب الن من ال أن

يعطيك أن تستفيد من الفصل القادم الذي يحدثك عن الحرية التي دعانا 
الرب إليها ..

 صديقي ، أنا وأنت أعجز من أن نحمي أنفسنا بأنفسنا .. لكن الكتاب المقدس يقول إن لنا حماية غير عادية ، كل قوى
إبليس ل تقدر أن تؤذينا ..

) لننا فيه ..٢١: ٥كو ٢ لنا متى كانت حياتنا في المسيح ووثقنا أننا " بر ال " (يآه ، يا للحماية الت

 يرعب قوى الظلمة ..ي ي#ط�ه�ر من كل خطية ، دمه الذي كفاية دمه الثمين الذي لنا متى وثقنا فييا للحماية الت

 لنا متى وثقنا في أن قوة الرب هي لنا وأننا فيه أعظم من منتصرين ..ينعم يا للحماية الت

المسيح يحمي من القيود ..

المسيح يحطم كل القيود ..

في المسيح نحن أعظم من منتصرين ..

٤٤الفخ انكسر للب دانيال 



أبي السماوي ..

كم أشكرك لجل كلماتك الحلوة التي

تطمئني جداV بها ..

كم أشكرك لجل كلماتك التي سجلتها

لي في كتابك ..

أنك أنت نوري وخلصي ..

أنك أنت حصن حياتي ..

أنك تخبئني في مظلتك في يوم الشر..

وتسترني بستر خيمتك ..

وعلى صخرة ترفعني ..

وفي ظل جناحيك أحتمي ..

أي حب هذا .. قد أحببتني به ..

نعم ، بسلمة أضطجع بل أيضاV أنام

لنك في طمأنينة تسكنني ..

أبى ..

من يقدر أن ينزع ثقتي في حبك لي ..

أنت أبي ..

تحملني على ذراعيك وتدللني على

ركبتيك ..

تفك قيودي .. ترفعني وتحملني كل

اليام ..

أنت أبي ..

اسمي منقوش على كفك ، فهل يقدر

إبليس أن يهزمني ؟!!

كيف؟!!

وأنا لك .. وأنت لي��

أنا في يدك ..

فمن يقدر أن يخطفني منك ..

أنت حافظي وأنت المحامي عني ..

إنني أ#حبك يارب يا قوتي ..
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] تـحــــــــرر٤[

 إبليس رجل أعمال مشغول كل الوقت.. صاحب خبرة ضخمة وله عقل متقد الذكاء ولكن قلبه مظلم ، دائم التجول في
Vلحد ، فهو يسير حامل Vحقيقيا Vعلى إتمام مهامهم .. لن تجده مرة واحدة يصنع خيرا Vالرض ليتابع أعماله .. جنوده مدربون جيدا 

في يده سلسل كثيرة ، هدفه أن يقيد بها النفوس ..

 لكن لنفرح .. لنفرح لن الرب يسوع أتى إلى عالمنا ليحمينا من هذه السلسل ، وليدعو كل من ق#ي�د� بها إلى الحرية ..
) ..١٣: ٥كلمات الكتاب قاطعة " إنما د#عيتم للحرية " (غل 

 الرب يسوع م#حرر قدير ي#حرر كل نفس تتمسك به من كل قيودها .. نعم ي#حررها تماماV ، وسريعاV ما يأتي الوقت الذي تنطلق فيه
بالتسبيح منشدة له بفرح حقيقي من القلب ، هاتفة بقوة بكلمات المزمور التي تقول :

" حللت قيودي

)١٧، ١٦: ١١٦ف�ل�ك� أذبح ذبيحة الحمد " (مز 

الرب يسوع ي#حرر من كل القيود ..

الرب يسوع ي#حرر من قيود الجنس والعاطفة والمخدرات والخمر والسجائر ..

الرب يسوع ي#حرر من قيود الخوف والكتئاب واليأس وصغر النفس ..

الرب يسوع ي#حرر من القيود المتعلقة بالعمل والدراسة والمرض ..

الرب يسوع ي#حرر من كل قيود آتية بسبب الخطية أو الحسد أو السحر ..

الرب يسوع ي#حرر المنازل وال#سر من القيود المتوارثة والقيود المستحدثة ..

Vالرب ي#حرر من كل القيود .. الرب يعطي حرية حقيقية ، هو يقول صادقا

) ..٣٦: ٨" إن حرÐركم البن فبالحقيقة تكونون أحراراV " (يو 

 اسمح للرب أن ي#حررك ، وقد تسألني كيف ؟ كالعادة الوحي المقدس هو الذي يجيب ، وقصة تحرير كنعان التي يسردها لنا في
سفر يشوع هي قصة ممتعة وغنية بالدروس الثمينة التي ت#قدم لكل منا مفاتيح الحرية التي ل ت#ق�د�ر بثمن ..

 كانت المدن محتلة ، لكن يشوع لم يتركها هكذا .. ذهب إليها ومعه شعبه ، وأدار معها معارك عظيمة ومتعددة .. وكان الهدف
واضحاV أن تتحرر كنعان ، أن تصير للرب بالكامل ..

 أيها القاريء ، كنعان هي أنت ومدنها هي رموز لجوانب حياتك المختلفة .. فهل تحررت كل مدنك ؟ هل صارت كل أ#مورك
 حرة ولم يعد للرواح الشريرة سلطان عليها ؟ .. أيها الحبيب ، ل تكابر .. إذا كنت مقيداV في أي جانب من جوانب حياتك ، فإن

قصة تحرير كنعان قد ك#تبت خصيصاV لك ..

ربي يسوع ،

ما أبعد الفرق بين قراءة عادية وقراءة تلمس القلب ..

ما أبعد الفرق بين قراءة لمجرد المعرفة

وقراءة أشعر فيها بحضورك المشجع ،

الشافي والمحرر ..

سيدي ،

أعرف يقيناV أنك تحبني برغم كل

أخطائي ..

٤٦الفخ انكسر للب دانيال 



فاسمح لي� أن أطلب أن تكون قراءاتي الن

من النوع الثاني ..

أعرف أن هذه أيضاV إرادتك ..

كم أشكرك !! أشكرك من كل قلبي ..

إن قصة تحرير كنعان ت#قدم لنا خمسة مفاتيح هامة للحرية :

اظهر المختبيء•

احتقر العدو•

•Vاحسب نفسك ميتا

اهجــم•

ثابـــر•

ن#حدث�ك في هذا الفصل عن ثلثة منها تاركين المفتاحين الخيرين للفصل التالي ..

المفتـاح الول
* اظهر المختبيء

 من يقدر أن ي#قلل من دور المخابرات في حسم المعارك ، ومن يقدر أن ينتقص من الهمية الكبرى التي لها في تحديد نتائج القتال
 .. أجهزة المخابرات هي التي ت#حدد للقادة أماكن المواجهة الحاسمة مع العدو .. هكذا أيضاV المر في الحرب الروحية ، وقد شرح

لنا الكتاب المقدس أهمية هذه النقطة في سرده لمعارك كنعان ..

 فقبل أن يبدأ القتال أمر ال موسى بأن يرسل اثنى عشر جاسوساV .. ثم عاد يشوع بن نون وأرسل جاسوسين آخرين مباشرة قبل
 بدء المعارك ، فالحصول على معلومات سليمة عن أماكن تجمع العدو ومراكزه القوية ومستوى قوة جنوده هو دائماV الخطوة

الولى في معارك القتال لجل الحرية ..

نعم ، كل منا يحتاج أن يتجسس كنعانه ليعرف أي مساحات بها ل تزال م#قيدة ول تخضع لقيادة الرب ..

فما هى المجالت التي ل يزال العدو يسيطر عليها حتى الن ؟•

وهل هناك قيود من أرواح الخوف .. الكذب .. النجاسة .. صغر النفس .. الهوى .. الخ ؟•

إبليس ل يريدك أن تقوم بهذه الخطوة ، لنه يريد أن يظل وجوده غير معروف .. ل تسمح له بهذا ..

 لكننا لن نقدر أن نعرف حقيقة ما بداخلنا بإمكانياتنا الطبيعية ، ولو حاولنا أن نفحص أنفسنا بأنفسنا فإننا غالباV ما ن#خدع ونركز
 على أ#مور ليست هي القيود الشد خطورة .. إبليس أمهر منا وإمكانياته في التضليل غير عادية ، إلى جانب أنه كثيراV ما يستخدم

فحصنا لنفسنا بأنفسنا في إصابتنا بالنزعاج وإضعاف روحنا المعنوية في القتال ، وربما يصل بنا إلى اليأس ..

ل ، ل تفحص نفسك بنفسك لئل تقع بقدميك في فخ جديد لبليس ..

ل تفحص نفسك بنفسك ، بل أترك الرب هو الذي يفحصك لي#ظهر لك حقيقة ما بداخلك ..
)٤، ٣: ٤كو ١تأمل معي ما يقوله الرسول بولس " لست أحكم في نفسي .. لكن الذي يحكم في�� هو الرب " (

ل تكن طبيباV لنفسك ، أترك يدي الطبيب الحقيقي تمتدان لتكشفا أسقامك ..

 ) هو يعمل بروحه الوديع الذي كله حب ،٨: ٣٤استسلم له ، اتركه يعلن عن قيودك دون أي تضليل .. " ما أطيب الرب " (مز 
 فحين يظهر قيودك في نوره فلن يسمح للحباط أن يصل إلى قلبك .. بل سيملك بيقين أنك محبوب جداV جداV، وسيزيدك طمأنينة

بأنك قد وضعت قدميك على طريق الحرية الغالية ..

وقد تسألني كيف أستسلم للرب ؟ وكيف أرى قيودي بنوره الفاحص ؟

كيـــف ؟
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 قد أرى قيودي وأنا أستمع إلى عظة ممسوحة بالروح القدس .. يشهد الوحي بأن هناك قوة للجتماع الروحي الذي•
 ي#هيمن عليه روح ال .. يشهد أن له قوة في التبكيت على الخطايا وكشف القيود المختبئة .. قوة توبخ الشخص المقيد ..

) ..٢٥: ١٤كو ١" تصير خفايا قلبه ظاهرة " (

 ) ..١٢: ٤وقد تنكشف القيود للشخص أثناء خلوته اليومية .. يقرأ كلمة ال الحية والفعالة فت#ميز الكلمة أفكار قلبه (عب •
وت#شير بوضوح إلى قيوده الداخلية ..

أما المعتاد فهو أن تظهر القيود في الجلسات الروحية مع المرشد الروحي حينما ي#هيمن الروح القدس على الحوار ..•

 جلسات الرشاد هي جلسات حاسمة في التحرر من القيود ، ول سيما إن كان المرشد  الروحي قد أعطاه الروح القدس من
 ) ، والتي يقدر بها أن يعرف بإعلن داخلي من الروح٨: ١٢كو ١مواهبه الموهبة التي يسميها الرسول بولس " كلم ع لم " (

 ) التي تعطيه إمكانية أن يعرف أنواع١٠: ١٢كو ١القيود المختبئة في المعترفين . إلى  جانب موهبة " تمييز الرواح " (
الرواح الشريرة المسئولة عن القيود الرئيسية والكثر أهمية في حياة المعترفين ..

 أ#نظر إلى لقاء الرب يسوع مع الشاب الغني ، لم ي#حدث�ه الرب عن كسره لي من الوصايا العشر.. لماذا ؟ .. لن القيد الرئيسي
 في حياته كان متعلقاV بأمر آخر .. بمحبة المال ، لذا حدثه الرب عنه بينما في لقائه مع السامرية تحدث معها عن قيد آخر .. ليس

 لنها لم تكن تعاني من محبة المال بل لن الرب كان يميز بين الرواح وكان يعرف أن " روح الزنى " هو المسئول عن أهم
قيودها ..

 أحياناV مثلV قد يكون الشاب مقيداV بخطية جنسية يجاهد ضدها ول ينجح ، والسبب أن القيد الجنسي ليس هو قيده الرئيسي بل هو
 قيد تابع لن ينكسر إل بعد أن ينكسر أولV القيد الرئيسي والذي قد يكون مثلV قيد صغر النفس أو الشعور بالرفض من الخرين أو

الحزن الرديء أو التعالي ..

لذا كم كان النبا أنطونيوس م#حقاV حين أوصى أولده أن ي#صلوا من أجل اقتناء هذه الموهبة ، لقد قال لهم :

 " نحتاج إلى كثير من الصلة والتلمذة حتى يعطينا الروح القدس موهبة تمييز الرواح لكي ندرك أي روح أقل شراV وأي روح
أكثر شراV ونعرف كيف ي#مكن التغلب على كل منها وطردها " ..

 صديقي ، تحتاج قبل كل جلسة روحية مع المرشد الروحي أن تركع في مخدعك وتطلب من روح ال أن يهيمن على الجلسة
بالكامل ليكشف كل القيود ولي#حررك منها ..

ربي يسوع ،

ل تسمح أن تتحول جلسة الرشاد إلى

انشغال بذاتي وقيودها ..

بل إلى انشغال بك وبيدك التي ت#حطم القيود ..

ول تسمح أن تكون جلسة خوف وهلع ،

بل تمتع بحضورك المطمئن ولمساتك المحررة ..

+ + +

في خطوة واحدة أو خطوات
 حين ي#ظهر الروح القدس قيودنا الحقيقية فإننا نكون قد خطونا أهم خطوة في الطريق لنوال الحرية الكاملة .. بل إنه في كثير من
 الوقات قد ت#حل القيود بمجرد ظهورها في نور الروح ، فينال النسان الحرية في خطوة واحدة .. لكن ليس شرطاV أن يحدث هذا
 فالحياة الروحية ليست منهجاV محدد الخطوات ، كل خطوة تقود إلى الخرى بل هي بالكثر حياة تتنوع فيها طرق ال من شخص

إلى آخر، أحياناV يقفز بنا وأحياناV أ#خرى ي#حررنا تدريجياV ، بحسب ما ترى حكمته الفائقة ما هو النسب لكل منا ..

قصــة واقعيــة
 وهذه قصة واقعية لشخص نال حريته في خطوة واحدة بمجرد أن أ#علن في نور الروح القدس القيد الذي كان م#قيداV به .. والقصة

من القرن الرابع ، وقد سجلها لنا الب الشهير يوحنا كاسيان تماماV كما نطق بها صاحبها الب سيرابيون ..

٤٨الفخ انكسر للب دانيال 



Vعادة شريرة وهي أنه بعد أن كنا نتناول معا Ðللب ثيؤناس ، هاجمني العدو فسيطرت علي Vيقول : " إذ كنت ل أزال ملزما 
 الطعام في الساعة التاسعة (الثالثة ظهراV) من كل يوم ، كنت أخبيء قطعة من البسكويت (الخبز) بين طيات ملبسي لعود

وآكلها في الخفاء بدون علمه ..

 وبالرغم من إحساسي المستمر بالذنب ورغبتي في أن أردع هذه الشهوة- حتى إنني كن آتي إلى نفسي وأ#عنفها بقسوة كانت
 ت#فقدنى متعة الكل- إل إنني صرت مستعبداV .. ومع أن حزناV كان يمل قلبي إل إنني كنت أقوم بهذا العمل المضني كما لو كنت [

مثل شعب ال قديماV ] مأموراV من فرعون أن أصنع الطوب ، عاجزاV عن الهروب من عبوديته القاسية ..

 لقد كنت أخجل من أن أ#ح�د�ث الب ثيؤناس عن هذه السرقة ، لكن ال سمح لي�� أن أتحرر من هذا السر الختياري عندما أتى
بعض الخوة ليجلسوا مع الب ثيؤناس ليسترشدوا به ..

 وبدأ النقاش عقب العشاء ، وفي إجابة لحد السئلة تكلم الب عن خطية النهم وسيطرة الفكار الخفية وأظهر طبيعتها وتأثيرها
البشع كلما ظلت مختفية في السر ..

 اهتز كل كياني من قوة الحديث .. تألم ضميري .. وارتجفت وأحسست أن ال قد أعلن للب كل أفكار قلبي الخفية [ الب له
موهبة كلم علم ] لذا تكلم عن هذا المر بالذات ..

 وحين بدأ الب الحديث في هذا الموضوع لم يشعر أحد بالتنهد الذي بدأت أحس به في داخلي، ولكن بعد ذلك ازدادت نبضات
 قلبي ولم أتمالك نفسي فانفجرت في البكاء .. وأخرجت من جلبابي قطعة البسكويت ووضعتها في الوسط .. أما أنا فسقطت على

 الرض طالباV الصفح ، معترفاV كيف اعتدت أن آكل كل يوم في الخفاء ، وبدموع ساخنة توسلت إليهم أن يطلبوا من الرب أن
ي#حررني من هذه العبودية القاتلة ..

 قال الب ثيؤناس لي� ( ليكن لك إيمان با بني .. لن أقول لك كلمات . كفى أنك اعترفت ، هذا حررك .. اليوم انتصرت على
 عدوك القوي ، لقد سحقته باعترافك .. لقد فضحت الروح الشرير ولن يقدر مرة أ#خرى على مهاجمتك ، ولن تجد الحية الملتوية

مكاناV في داخلك ) ..

ولم ي#كمل الب حديثه حتى بزغ نور قوي من ثنايا ملبسي ومل الحجرة برائحة قوية حتى غننا واصلنا الجلوس بصعوبة ..

 لقد تحطمت سيطرة إبليس بقوة العتراف وستظل محطمة إلى البد ولن تقدر مرة أخرى أن تضغط عليÐ لكي أ#ستعبد لهذه
الرغبة " ..

 أيها القاريء الحبيب ، أ#ترك روح ال الوديع يكشف في النور كل قيودك المختبئة .. إعترف بالخطايا التي فعلتها قديماV وس�م�ح�ت
 لبليس أن ي#قيدك ، وإذا كانت خطية لجوء إلى دوائر الرواح الشريرة كاللجوء إلى السحرة فأعلن بقوة رفضك الشديد لها

.. Vوت�خل�ص من كل ما له علقة بها (أحجبة ، كتب سحر .. الخ ) ل تخف ، ل تنزعج ، الرب يسوع يريد أن يحررك منها تماما

*  *  *

المفتــاح الثـانـى
* احتقـر العـدو

 من أخطر المور التي تعوق تمتعنا بالحرية وتخلåصنا من قيودنا الم#رة ، إنزعاجنا وانهيار معنوياتنا عندما نكتشف حقيقة
حالتنا ..

 ذهب شخص إلى لقاء روحي لمدة أ#سبوع .. بعد بضعة أيام ش�ع�ر� كما لو كان هناك شيء يضغط على صدره ، وفي وقت النوم
 ضايقته أحلم مزعجة .. أحس بالضيق في داخله ، وهاجمه شعور بردائته .. شعور لم يحس به من قبل ، وألح� عليه فكر أن

يترك اللقاء فوراV إما هروباV من صعوبة مواجهة واقعة أو بإلحاح من الرواح الشريرة التي أزعجها عمل الروح القدس ..

ماذا حدث له؟

 عندما يكون البئر جافاV خالياV من المياه فإن الكثير من أوراق الشجر الجافة تسقط في أعماقه .. لكن ماذا يحدث عندما تتدفق فيه
المياه ويمتليء بها ؟ .. ترتفع الوراق عائمة على سطح الماء ..

 هذا تماماV ما حدث مع هذا الشخص ، فعندما بدأ الروح القدس يعمل في داخله ، طرد عيوبه إلى الخارج فانكشفت قيوده بما فيها
المختبيء في الل شعور كما افتضح وجود الرواح الشريرة المتسلطة ، فهاجت فش�ع�ر� بوجودها ..

 صديقي ، ل تستسلم للنزعاج إذا حدث لك مثل هذا في أي وقت ، فلبد من احتمال آلم المشرط الحاد قليلV قبل أن ينتهي
الطبيب من إزالته للورام المختبئة ..

٤٩الفخ انكسر للب دانيال 



 قاوم النزعاج بالتفاتك إلى الرب يسوع ، وثقتك في حبه .. ثق أنه قد بدأ معك عمله المحرر..  ثق أنك في الطريق إلى الراحة
الكاملة ..

 عندما ذهب الجواسيس الذين أرسلهم موسى إلى أرض كنعان ، عاد بعضهم منزعجاV جداV بسبب اكتشافهم لقوة العدو .. لقد وضع
إبليس الخوف منه في قلوبهم حتى يعدلوا عن الحرب ويتراجعوا عن هدف تحرير الرض ..

 يا للسف ، كثيرون يصابون مثلهم بالحباط حينما يدركون قوة العدو وحقيقة سيطرته على مجال أو أكثر فى حياتهم .. كم من
أنات يأس ت#سمع منهم ..

هل يمكن أن أتحرر بعد هذه السنوات الطويلة ؟•

هل سينتهي سقوطي المتكرر في خطيتي الجنسية التي بدأت منذ أن كنت طالباV في المرحلة العدادية ؟•

آه ، ل أ#صدق أنه سيأتي يوم ل أ#دخن فيه ..•

حاولت كثيراV أن أتحرر من هذا الميل العاطفي الذي يهدد علقتي بزوجتي وأولدي ، ولكن •
ل جدوى ..

أيهــا القــاريء
 ل تترك العدو ي#ضعف معنوياتك هكذا .. أ#نظر ماذا فعل كل من كالب ويشوع ، كانا أيضاV من ضمن هؤلء الجواسيس الذين

 أرسلهم موسى ليروا كنعان ، لكن كان لهما موقف مختلف .. لم ينزعجا مثل الباقين ، لم يستسلما لرواح الخوف التي أرسلها
 إبليس ، لم يتراجعا عن هدف تحرير كنعان .. وثقا في وعد إلههما المين ، لذا التفتا بكل ثقة إلى موسى والشعب وقال : "

) ..٣٠: ١٣نصعد ونمتلكها لننا قادرون عليها " (عد 

التفت أيها الحبيب إلى إبليس الذى ي#£قي�دك وق#ل له " إنني قادر عليك " .. ل تدعه ي#ضعف معنوياتك ..

 حين أراد سنحاريب ملك أشور أن يستولى على مدينة أورشيلم ، لم يكتف بأن يرسل جيشه ليحاصرها بل كل�ف أحد قواده أن
 يذهب إليها ويتحدث مع رجالها .. يتحدث إليهم بلغتهم ، بكلمات تزيد من إحساسهم بالضعف وبعدم قدرتهم على مقاومة الحصار

..

 هذا ما يفعله الشيطان بإستمرار ، يحاول جاهداV أن ي#ضعف معنوياتنا مركزاV على نقاط الضعف التي بنا لكي ن#صاب بالحباط
 وإن أمكن باليأس .. لكن أ#نظر معي كيف تدخل ال ، لقد أرسل إلى سنحاريب كلمات تسخر منه .. كلمات عل�مت الشعب وتعلمني

أنا أيضاV كيف أتحدى العدو وأسخر منه حتى ولو كنت ل أزال منهزماV منه في نقطة معينة ..

قال ال لسنحاريب..

 " احتقرتك استهزأت بك العذراء ابنة صهيون [ أي� نفس ضعيفة تضع ثقتها في الرب ] .. من عيÐرت وجدÐفت وعلى من علÐيت
) ..٢٩ ، ٢٣ ، ٢٢: ٣٧صوتاV .. أضع خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك وأر#دك في الطريق الذي جئت فيه " (إش 

 آه ، هل تعل�منا مع رجال أورشليم هذا الدرس الثمين ؟ .. هل تعل�منا أن نحتقر العدو حتى ولو كانت جيوشه تحيط بنا ، حتى ولو
كنا ل نزال في قيودنا ؟ ..

نحتقره لن ليس له أي حق في أن يظل مقي داV لنا .. نحتقره لن الرب يسوع حبيبنا قد أتى لكي يحل قيودنا ، كل قيودنا ..

تأمل الخبر السار الذي يعلنه الوحي .. تأمله وثق في صدقه ، الخبر يقول " لجل هذا أ#ظهر ابن ال لكي ينقض أعمال إبليس " (
) ..٨: ٣يو ١

  .. لقد أتى الرب يسوع لكيto losse" والتي تعني أيضاV يحل lyoضع خطاV تحت كلمة " ينقض " ، إنها ترجمة للكلمة اليونانية "
يحل قيودنا .. نعم ، ليحل كل قيودنا ..

 احتقر العدو .. اسخر منه ، حتى ولو كنت لم تتمتع بعد بالحرية الكاملة .. فمادمت " في المسيح " ، فأنت سائر في طريق
الحرية ولن يقدر أحد أن يحرمك من امتلكها كاملة ..

 ل تنزعج قط إذا علمت أن إبليس يسيطر على أي جانب من جوانب حياتك .. كتب الب يوحنا سابا (القرن السابع) إلى أخ كان
يسيطر عليه روح تجديف كان يجعله ي#جد�ف في كل مناسبة حتى إذا صلى أو رتل أو قرأ أو سب�ح أو تناول .. كتب يقول له :

 " يا أخي ل تضطرب ول ت#عذ�ب نفسك فهذه الشكوك ليست من نفسك ولكنها من الشيطان المتكلم فيك .. وحتى إن اختلطت
التسابيح في نفسك مع تجاديف الشيطان فسي#ميز ال بين هذه وتلك " ..

٥٠الفخ انكسر للب دانيال 



 ونجب أن نضيف إلى هذه الكلمات المطمئنة الموجهة للنفس المقيدة بروح التجديف تحذيراV بعدم تصديق إبليس إذا صو�ر لهذه
 النفس أن هذه الفكار هي نوع من التجديف على الروح القدس الذي قال عنه الرب " أما التجديف على الروح القدس فلن ي#غفر

 ) .. فالرب يسوع لم يكن يشير مطلقاV بهذه الية إلى مثل هذه الفكار التي تحارب بعض الذهان .. لقد٣١: ١٢للناس " (مت 
شرح لنا القديس أثناسيوس الرسولي ( القرن الرابع )  هذه الية معتمداV في تفسيره لها على ظروف النطق بها ..

 باختصار يرى القديس أن المقصود بتجديف شخص على الروح القدس هو مقاومته العلنية للرب يسوع بكلمات تجديف ضد قوة
 الروح القدس (القول أنه شيطان) التي كان الرب يخدم بها برغم إدراك الشخص للهوت الرب ورؤيته لمعجزات واضحة

خارقة للروح القدس " ..

 الرب يدين بهذه الية الذين قاوموه عن معرفة وإدراك للهوته ولقوته المعلنة في المعجزات التي رأوها بعيونهم .. هؤلء ل
) ..٣٤: ٢٣تنطبق عليهم كلماته " اغفر لهم لنهم ل يعلمون ماذا يفعلون " (لو 

+ + +

أيهـا الحبيـب
لقد ه#ز م� إبليس فوق الجلجثة ، لكن مع هذا فهو ل يريد أن ي#س�ل�م بهذه الحقيقة ..

 آه ، كم نحتاج جداV لليمان الثمين الذي يثق في النصرة التي لنا بسبب الصليب .. اليمان الذي يعلن لبليس أنه بل قوة .. اليمان
الذي يعطي لكل منا الجرأة أن نلتفت إلى قوات الظلمة ونقول لها :

أنت  ضعيفة للغاية ..

ليس لك  سلطان أن تظلي مسيطرة علي� ..

لقد ألغى الصليب كل حقوقك ..

أنت بل قوة أمامي ..

أنا قوي في المسيح الذي فداني ..

بإسمه أ#علن أنك  مقيدة ..

ليس لك  أي حق أن تسودي على أي مجال

من حياتي ..

.. Vبإسم الرب المنتصر أطردك  بعيدا

 ..١٤٩لقد اعتاد المؤمنون منذ القديم أن يسبحوا ال بمزمور 

تأمل معي بعض آياته الذهبية ..

" هللويا .. غنوا للرب ترنيمة جديدة

ليفرح إسرائيل بخالقه .

ليبتهج بنو صهيون بملكهم

لي#سبح�وا اسمه برقص . بد#ف� وعود

ليرنموا له ..

تنويهات [ جمع تنويه التي تعني تعظيم كثير

high praises[ 

ال في أفواههم

وسيف ذو حدين في يدهم ..

لسãر  ملوكهم بقيود وشرفائهم بك#ب#ول من

٥١الفخ انكسر للب دانيال 



) ..٨، ٦ ، ٣-١: ١٤٩حديد " (مز 

 آه ، هل نقدر أن ن#سبح ال بكلمات هذا المزمور؟ .. هل نثق أن الرواح الشريرة لن تستمر م#قيدة لنا بل نحن الذين سنقيدها "
بقيود وك#ب#ول من حديد " ؟..

أيها القاريء ..
 إن كنت تشعر أنك لزلت م#قيداV إلى الن ، فأنت تحتاج لليمان ، فل شيء يقف أمام اليمان" كل شيء مستطاع للمؤمن " (مر

٢٣: ٩.. (

 وإن لم يكن لك هذا اليمان فل تنزعج ، فاليمان ليس لفئة خاصة .. اليمان يأتي من التأمل المستمر في وعود ال .. إقرأ اليات
 التي تتحدث عن النصرة ، وتحدث مع الرب يسوع معترفاV بأنك تشك فيها .. اعترف أمامه بضعفك ، أ#طلب منه أن يعطيك

 ) .. سيهبه لك ، وستتحول٢: ١٢اليمان .. ق#ل له " أعن عدم إيماني " .. هو يسوع " رئيس [ مصدر ] اليمان ومكمله " (عب 
اليات إلى واقع عملي تحياه ..

المفتــاح الثـالـث
* أحسب نفسك ميتا\

قبل أن يبدأ شعب ال معاركه لتحرير كنعان تج�م�ع في مكان ي#دعى " الجلجال " ..

" الجلجال " مكان هام لبد أن يعبر عليه كل من يريد أن يتحرر من سيطرة الرواح الشريرة..

وماذا يحدث في " الجلجال " ؟

في هذه البقعة أم�ر� ال يشوع أن يستخدم السكاكين لختان الشعب .. لبد أن يختتنوا قبل أن يبدأوا معارك الحرية ..

وما هو الختان ؟

هو قطع جزء من الجسم .. نزعه من الحياة .. إماتته .. الجلجال هو مكان الموت ..

وكان كلم ال ليشوع القائد محدداV .. أنت بنفسك الذي تختن الشعب وليس أحداV آخراV .. لماذا؟

 الختان يشير إلى المعمودية في العهد الجديد .. وفي المعمودية يأتي الرب يسوع " يشوع الحقيقي " بنفسه إلينا و يعطينا اختبار
 الموت عن العتيق .. " به [ بالمسيح ] أيضاV خ#تنتم ختاناV غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. مدفونين معه

) ..١١: ٢في المعمودية " (كو 

 صديقي ، إن أردت أن تتحرر من قيود جنسية أو عاطفية أو أية قيود من إبليس ، تعال أولV إلى الجلجال .. ثق فيما جرى لك يوم
 اعتمدت ، ثق أنك حين نزلت أسفل المياه م#تÐ مع المسيح   عن حياة الثم وعندما خرجت من المياه خرجت للحياة الجديدة

المنتصرة ..

أقرأ معي هذه الية العظيمة ..

 " إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاV بقيامته. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد ص#ل ب� معه لي#بط�ل� جسد الخطية [
 ) ] كي ل نعود ن#ستعبد أيضا٧V: ١٣) أى ي#عطÐل عن العمل، ي#شÐل، وقد است#عملت الكلمة بهذا المعنى في (لو Katargithiي#بط�ل� (

)..٦، ٥: ٦للخطية " (رو

هل تثق أن إنسانك العتيق قد ص#ل ب� ؟

هل تثق أن جسد الخطية فد ت�ع�طÐل� عن العمل ولهذا لن تقدر الخطية أن ت#سيطر عليك ؟

 صديقي ، إن ما تعلنه هذه الية هو مثل كل امتياز يقدمه لنا المسيح ، ل يمكن أن ننتفع منه إل إذا صد�قنا أنه لنا .. هكذا لن نرى
إنساننا العتيق مصلوباV وجسد الخطية م#عطلV إل إذا آمنا إيماناV قلبياV بما حدث لنا ..

 آه ، فبدون أن تصل كلمات الية السابقة إلى قلبك لن تختبر الحرية .. يقول لنا الرسول بولس " احسبوا أنفسكم [ بسبب الصليب
) ..١١: ٦والمعمودية ] أمواتاV عن الخطية " (رو 

لن تتمتع بحرية كنعان ما لم تمر أولV على الجلجال مكان اعتبار الذات ميتة

هيا اجلس بمفردك مع يشوع الحقيقي .. مع الرب يسوع ، وق#ل له :
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سيدي ،

أقبل أن ذاتي قد ص#ل ب�ت معك ..

.. Vأحسب نفسي ميتا

لنني واثق أنني عندما اعتمدت ،

ص#ل�ب إنساني العتيق معك كي ل أ#ستعبد

للخطية ..

سيدي ،

زد ثقتي أنني ميت عن العالم الشرير ..

 أيها الحبيب ، امتليء باليمان بأنك م#تÐ عن العالم ، وواجه بهذا اليمان كل الخطايا التي اعتدت أن تفعلها من قبل ففتحت الباب
للرواح الشريرة لكي ت#قيدك .. التفت بثقة إلى هذه الرواح وق#ل لها :

إن إنساني العتيق قد ص#ل ب� مع ربي ..

نعم مجال عملك قد أ#غلق ..

أرض سيطرتك قد تلشت ..

.. �Ðليس لك  مكان في

أنا أحيا الن في قوة قيامة سيدي ..

إنني أرفضك .. أرفضك ..

واجه هكذا الرواح الشريرة حين تميل بك إلى الخطية .. وسي#حو�ل روح ال ما تقوله إلى حقيقة معاشة ..

 يقول الرسول بولس شاهداV " ناموس [ قوة قانون ] روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت " (رو
٢: ٨.. (

أ#طلب أن يسود الروح القدس في حياتك .. أن يمل كيانك ، فهو الذي يجعل صلب النسان العتيق حقيقة دائمة ..

قيـود مـن البـــاء
 أما إن كانت القيود التي أتت عليك سببها الرئيسي خطايا آبائك وأجدادك [ مثل دخولهم في دوائر الرواح الشريرة عن طريق

السحر أو خلفه ] ، فأعلن أنك تتنكر لهذه الخطايا لنك في المسيح ..

 ) ، واعترف٢٤ : ٩ ، نح ١٦: ٩) والنبياء دانيال ونحميا (دا٢١ : ٣٤ ؛ ١٠: ٢٩أى ٢أفعل كما فعل الملوك حزقيا ويوشيا (
 بأخطاء آبائك وأعلن أنك م#تÐ مع الرب عنها .. وإذا كانت هناك أ#مور متعلقة بها في بيتك [ مثل كتب السحر ، صور للهة وثنية

، أشياء للوقاية من الحسد 
أو للتفاؤل (حدوة حصان ، عيون .. الخ) ، تخل�ص منها مهما كان ثمنها ..

 تعال إلى الجلجثة وأنظر إلى الصليب واقبل دينونة ال المعلنة هناك على هذه الخطايا ، واقبل بقلبك حقيقة أن الرب يسوع قد
عوقب عليها بدلV منك .. عوقب بدلV منك ، ولذا فليس لبليس أي حق في أن يستعبدك بسببها ..

+ + +

أيها الحبيب ..
) ..٧: ١٤٦الرب يسوع أتى لكي " يطلق السرى " (مز 

الرب يسوع يريد أن ي#حطم كل قيودك بل استثناء ..

هيا إليه لنتمتع بملء الحرية ..
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 هيا ليكشف كل قيودنا المختبئة ..•

 هيا لنحتقر كل أعدائنا ..•

هيا لنحسب أنفسنا مصلوبين معه ، أمواتاV عن الخطية ..•

هيا نضع أيادينا الضعيفة في يديه القويتين ، وسيمتعنا بالحرية ..•

آه يا مسيحي القائم من الموت ،

الساحق مملكة الظلم ..

آه يا عريس نفسي ، يا من بآثار جراحاتك

المنتصرة تعلن لنفسي المقيدة والجريحة

الب#شرى بحريتها وشفائها ..

أشكرك ، أشكرك من كل قلبي ..

فلقد م#تÐ وقمت لتنتزع من عدوي حقه

في استعبادي ..

ولم يعد له أن يقيدني ..

سيدي الحبيب ..

أنظر الن إلى قيودي ..

أنظر إلى كل ما يعوق استخدامك لي�

وي#عط�ل سيري معك وتمتعي بك ..

ا#نظر إلى كل قيودي ..

تعال بقوة قيامتك

تعال واسكب نار روحك في قلبي ،

فتحرق قيودي وت#ط�ه�ر أعماقي ..

تعال إلى أعماقي بنار الروح القدس ،

فأتحول إلى مركبة من مركبات حبك

النـاري ..

مركبة نارية تحمل للتعابى الب#شرى العظيمة

بالله الذي يشفي المنكسري القلوب ..
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اهجــــــم] ٥[

 ت#رى هل رأيت من قبل شخصاV ت#طرد منه أرواح شريرة كانت تسكن فيه ؟.. إن كلمات كهذه عادة ما ت#وج�ه إلى
الرواح:

آمرك بإسم الرب يسوع أن تخرج منه..•

أنتهرك بقوة دم يسوع ..•

أخرج ، أنا آمرك بسلطان أولد ال ...•

أخرج بقوة الروح القدس ..•

" ؟ ..Possessed حالة الشخاص الذين تمتلكهم الرواح الشريرة بالكامل وتسكن فيهم "يلكن هل ت#وج�ه فقط هذه الكلمات ف

 إن لنا شهادات من التاريخ تؤكد أن مثل هذه الكلمات الطاردة للرواح الشريرة كانت ت#وجه إلى جمع الم#عمدين قبيل عمادهم
مباشرة ..

  وجهه وهو يقول ثلث مرات " ا#خرج أيها الروحيإلى الن عندما ي#ع�مÐد شخص في كنيسة تقليدية فإن القس يقترب منه ينفخ ف
  أنه ل يمكن أن تكون جميع أجساد هؤلء مسكونة بالرواح الشريرة ، بما يؤكد أن المر بطرد الرواحيالنجس " .. وبديه

" بل أيضاV للمقيدين الذين تسيطر الرواح على جانب Possessedالشريرة ل يوجه فقط إلى الذين تسكن بهم الرواح "
" ..Obsessedأو أكثر من حياتهم "

  ، إن أردنا أن نتحرر من قيودنا لبد لنا أن نهجم على الرواح الشريرة ونظل مهاجمين لها حتى تضطر للفرار بعيداVيصديق
) ..٣: ١٨ أعطاكم إياها الرب " (يش يعنا .. ال يقول لنا " حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لمتلك الرض الت

 ت#قيدنا قال :ي إحدى عظاته المؤثرة (القرن الرابع) عن ضرورة طرد الرواح الشريرة التيتحدث القديس مقاريوس ف

  أن تقتحم عقلك المظلم لت#ميت الحيةي مجرد تجنب فعل الشرور ، بل بالدرجة ال#ولى في ل يكمن في" إن الكمال الحقيق
  داخله .. هذه الحية (الرواح الشريرة) تقتلك لنها تتوغل داخل حجرات نفسك الخفية .. أقول لك ضعها تحتيالموجودة ف

 ص#ل ب� لجلنا " ..ي ت#لوثك .. ولكن ل طريق لهذا غير الذيالموت .. تخل�ص من كل نجاساتها الت

لنقــم بــدورنـا
 عندما وعد ال شعبه في العهد القديم أن ي#حرر كنعنان قال لهم " كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته " (يش

) .. ما الذي يريد ال أن يقوله هنا ؟ .. إن إرادة ال أن تتحرر كل كنعان ولكن لبد أن نقوم بدورنا ..٣: ١

 كثيرون لهم علقة مع ال ، يواظبون على الصلة وقراءة النجيل والتناول ومع هذا ف�ه#م ل يزالون مقيدين حتى الن ..
 ل تزال هناك مساحات محتلة من كنعان ، لماذا ؟ .. لنهم لم يقوموا بدورهم ، لم يضعوا بطون أقدامهم في الماكن المحتلة ..
 صلواتهم وأصوامهم غير موجهة نحو الهدف ، فهناك فرق في التأثير بين صلوات وأصوام عامة ، وصلوات وأصوام موجهة

لفك القيود .. إنهم ليسوا في حالة هجوم ..

لم يواجهوا العداء .. لم يقاتلوهم ليرغموهم على النسحاب ..

 ال يريدك أن تتحرر من الخطية المسيطرة عليك ولكن ل بديل عن دخول المعركة .. لبد من مواجهة الرواح
الشريرة الم#سيطرة عليك.. لبد أن تهجم عليهم ..

أيها القاريء ..

لقد حدثناك في الفصل السابق عن ثلثة مفاتيح هامة تتحرر بها من قيود العداء الشريرة ..

اظهر المختبيء.•

احتقر العدو .•
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•. Vاحسب نفسك ميتا

والن نأتي إلى   

المفتاح الرابع الساسي .. اهجم .. اهجم على العداء ..
اهجم .. اهجم .. اهجم ، فهكذا تتحرر ..

 آه يا صديقي ، ل تغلق عينيك عن رؤية العداء .. واجههم ، ال يريدك أن توجه ضرباتك للعدو ، فلن تتحرر كنعان بدون
زحف من شعب ال على مدنها الحصينة .. المدن القوى أولV ثم الضعف ..

.. Vأهجم بثقة وتركيز على الهدف .. الهم أول

 لقد بدأ شعب ال في القديم هجومه على هدف محدد هو مدينة أريحا .. لماذا بدأ هجومه بهذه المدينة بالذات ؟ لنها هي أقوى مدن
العدو ، وسقوطها ضربة قاضية له تجعله يستسلم بسهولة في بقية المدن ..

أريحا ت#م�ث�ل القيد الخطر في النسان ، القيد الذي لبد أن يتحرر منه أولV حتى تنفك بقية القيود تباعاV بسهولة ..

أريحــــــــا
 صل� معي أيها القاريء .. ارفع قلبك إلى ال .. هيا إلى عرش النعمة ، نطلب لكي يكشف الروح القدس لكل منا " أريحا "

الخاصة به ..

 " أريحا " لم تكن معركة تتكرر .. إنها معركة مميزة عن كل المعارك .. هي المعركة الولى والحاسمة .. إنها تتحدث عن أول
قيد لبد أن أتحرر منه حتى تسهل حريتي من كل القيود الباقية ..

 أريحا هي القيد الول الذي يجب أن ينكسر .. إنه قيد الجنس بالنسبة للسامرية وقيد المال بالنسبة لزكا .. وقيد الحساس بأنه
أفضل من الخرين بالنسبة لبطرس ..

Vكثيرون يجدون صعوبة غير عادية في التخلص من قيود النجاسة والسبب أنهم يتجاهلون وجود أريحا ، القيد الول الذي غالبا 
ما يكون النانية أو عدم الصفح ..

 آه كم نحتاج  أن ن#صل�ي من أجل جلسات إرشاد م#قادة بالروح القدس تكشف لنا " أريحا " القيد الكثر أهمية في حياتنا والذي
.. Vيجب أن نتخلص منه أول

+ + +

الهجوم على أريحـا
كيف هجم الشعب على أريحا .. وماذا كانت خطتهم ؟..

 لقد ساروا حولها ليهدموا أسوارها الشامخة ، لكن هل تغل�بوا عليها بقوة عضلتهم ؟ .. كل، وماذا تقدر أن تفعله العضلت
لسوار شاهقة الرتفاع ..

لكن هل تراجعوا من أمامها ؟.. أيضاV كل ..

 نعم هم مثلك ومثلي ضعفاء جداV في ذواتهم ، لكنهم كانوا يتمتعون بقوة من العالي لنهم صدقوا كلمات الرب لهم .. وثقوا أنهم
)..١٩: ١أقوياء " في الرب " ويتمتعون " بشدة قوته " (أف 

 لقد واجهوا أريحا ، داروا حولها متسلحين بقوة رب الجنود .. ونحن هل يواجه كل منا أريحا التي في حياته ؟ .. هل يواجه
المجال الذي يسيطر عليه عدوه ؟ ..

 وهل نصير مثلهم نرفض التراجع ، هل نعتمد القوة التي كانت لهم ، هل نرنم بثقة كلمات المزمور القائلة " بال نصنع ببأس
) ..١٣: ١٠٨وهو يدوس أعداءنا " (مز 

كيف نستخدم قوة ال ؟
 ولكن بأية وسيلة وضع ال قوته في أيدى شعبه وهم أمام أريحا ؟ .. الجابة هامة جداV لنا ، لنها توضح الطريقة التي حددها ال

بنفسه لستخدام قوته لتحرير أنفسنا ..

أقرأ معي ما قاله ال ليشوع قبل المعركة ، في هذا النص سنعرف الجابة بكل وضوح .. يقول ال :
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" احملوا تابوت العهد . وليحمل سبعة كهنة سبعة أبواق هتاف أمام تابوت الرب . وقالوا 
) ..٧ ، ٦: ٦[ الكهنة ] للشعب اجتازوا ودوروا دائرة المدينة [ أى حول أسوارها ] (يش 

في هذا النص الهام جداV نرى ال يوجه شعبه إلى أمرين ..

دعوا الكهنة يضربون بالبواق وهم سائرون حول السوار ..•

احملوا تابوت العهد إلى أرض المعركة .. إلى السوار ..•

 والن أيها القاريء لنتوقف عن القراءة ، فنحن نحتاج أن ن#صلي ولو لوقت قليل حتى ي#عل�منا الروح القدس المعاني المختبئة هنا
والتي ت#عل�منا كيف نمتلك قوة ال التي ت#حرر ..

* أولV : لنضرب بالبواق ..
أم�ر� ال أن يحمل سبعة كهنة سبعة أبواق يسيرون بها أمام تابوت العهد أثناء دوران الشعب حول أسوار أريحا..

ماذا يريد ال أن ي#عل�منا ؟

 ١٤)، لقد وردت ٦لنلحظ أولV التكرار الذي يجذب النتباه لكلمة أبواق في الصحاح الذي يتحدث عن سقوط أريحا (يشوع 
 هو رقم الكمال ..٧ هو رقم الشهادة ، فالناموس كان يقبل شهادة اثنين ، بينما رقم ٢ .. رقم ٧ × ٢ = ١٤مرة .. 

 والبواق تعطي صوتاV .. لقد كان الكهنة ي#ب�و�قون وهم سائرون أمام التابوت حول السوار ، ليشهدوا (رقم اثنين) عن حضور ال
المجيد معهم .. كانوا يعلنون كمال (رقم سبعة) قوته وسلطانه ومجده ..

كــانـوا يشــهدون
للعداء ليبثوا الرعب والذعر في نفوسهم ..•

وللشعب ليملوا قلوبهم بالتشجيع ، وليطردوا عنهم الخوف ..•

الدروس المستفادة
 ا#نظر إلى الكهنة الذين حملوا البواق ، إنهم أشخاص مكرسون بالكامل لخدمة الرب ، كانوا يعلنون بالبواق أنهم لهذا الله

العظيم القوي ، ولنهم له فبكل تأكيد هم منتصرون ..

 ونحن إن أردنا إسقاط أسوار أريحا وتحرير أي مجال في حياتنا من سيطرة العدو القاسية ، فلبد لنا أن نشهد وأن نشهد بقوة أمام
العدو بأننا للله العظيم .. إننا له ، فلقد اشترانا بدمه ..  دمه الثمين الذي سفكه حين مات بدلV# منا ..

 ) .. نعم ، نحن الن بكل يقين م لك الرب ولذا فليس لمملكة الظلمة٢٠: ٦كو ١لقد اشترانا له ، الوحي يؤكد " قد اشت#ريتم بثمن " (
أي حق في أن ت#قيدنا ..

هيا نشهد بصوت مرتفع أمام السوار .. هيا ن#عل�ي أصوات أبواقنا ..

هيا نشهد حتى تسمع الرواح الشريرة وتعرف أن دم المسيح الثمين قد افتدانا ..

 ) .. هيا نذيع إنتماءنا لمملكة النور حتى نجبر الرواح٣: ٥هيا نعلن أننا للرب ، كل منا يقول بفرح " أنا أنا للرب " (قض 
الشريرة على الرحيل مذعورة من أمامنا ..

إن الرواح الشريرة ل تحتمل أن تسمع هذه الشهادة ..

 تأمل معي فيما سمعه يوحنا الحبيب ثم سجله في رؤياه عن الغالبين ، لقد سمع صوتاV من السماء يقول : وهم غلبوه بدم الخروف
)..١١: ١٢وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت " (رؤ 

 تأمل هذه الية ، واضح منها أنه لكي نغلب لبد أن نشهد .. نشهد أمام السوار العالية .. نشهد أمام العداء .. نعلن قوة دم
الخروف .. دم حمل ال الثمين ..

لبد لكل منا أن يواجه الرواح الشريرة .. لبد له أن يأمرها ويقول لها بقوة ..

ليس لكم أي حق أن تمسوا حياتي

الرب قد دفع ثمن حريتي بالكامل
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أنا مفدي .. أنا مفدي بالدم

أنا مفدي بدم يسوع الثمين

أنا م#برر بدم الحمل

دمه الثمين محا ذنوبي

الخطية ليس لها أي حق أن تسيطر علي�

أنا في المسيح

اشتراني له بدمه

أنا حقاV ضعيف جداV في ذاتي

لكنني قوي لنني فيه

أنا في المسيح أقوى منكم بكثير

لذا أقدر أن أطردكم بقوة الدم الثمين

ارحلوا بعيداV .. الرب لي� فل أخاف

 أيها الحبيب ، تعل�م أن ت#ب�و�ق بمثل هذه الكلمات عالياV أمام مملكة الظلمة عند المجال الذي تشعر أنه ل يزال تحت سيطرتها ، فهي
لن تحتمل طويلV سماع هذه الشهادة ..

 وكمثال ، فإذا كنت تعاني من الحلم المخيفة ، تعلم قبل أن تنام أن تواجه الرواح الشريرة التى ت#ضايقك .. أعلن لها قوة دم
يسوع المحرر ..

) ..١١: ١٢ل تنس� أبداV هذه الية العظيمة جداV " وهم غلبوه بدم الخروف " (رؤ 

+ + +

* ثانيا\ : احمل تابوت العهد إلى أرض المعركة
 هذه نقطة هامة ، هامة جداV حتى إن الوحي لكي يلفت النظر إلى أهميتها غير العادية ذكر كلمة " تابوت " إحدى عشر مرة في

 )..٦الصحاح الذي يسرد لنا تفاصيل سقوط أريحا ( يش

أيها القاريء ، احمل التابوت إلى أرض المعركة وإل فلن تتمتع بالحرية ..

الحرية ترتبط بوجود التابوت معك في أرض المعركة ..

 كان الشعب يدرك أن وجود التابوت يعلن حضور ال .. يعلن قوة ال وسيادته .. هذا كان يحدث في العهد القديم ، والسؤال الن
 ما هو الشيء الذي يقابله في العهد الجديد والذي لبد لكل منا أن يحمله إلى أرض المعركة لي#علن به حضور ال عندما يواجه

العداء ؟ ..

 إن أردنا الجابة فلبد أن نعود إلى سفر العمال الذي سجل الوحي على صفحاته حياة مؤمني الكنيسة الولى .. اقرأ هذا السفر
بإمعان ولن تجد صعوبة في أن تدرك أن ما يقابل التابوت هو اسم الرب يسوع ..

 ) وكانوا ي#جرون به معجزات١٢: ١٨لقد كانت الكنيسة ال#ولى تعلم جيداV قوة النطق بهذا السم ، فالتلميذ كانوا ي#ب�ش�رون به (أع 
) .. نعم أينما ذهب التلميذ كانوا ينطقون بهذا السم ..١٨: ١٦) ويطردون الرواح الشريرة (أع ٨: ٣الشفاء (أع 

 وعندما شفى بطرس العرج من بطن أ#مه وتج�مع الناس حوله معتقدين أنه بقوته قد تمت هذه المعجزة ، أجاب بطرس بوضوح
 :٤" فليكن معلوماV عند جميعكم .. أنه بإسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم .. وقف هذا أمامكم صحيحاV " (أع 

١٠.. (

 اسم الرب يعلن حضوره ، لذا عندما ننطق به بإيمان أمام العداء فهذا يعني أننا متيقنون بأن المعركة ليست معركتنا نحن بل
) .. نحن لسنا أكثر من جنود له نتمتع بنصرته ..١٥: ٢٠أخ ٢معركته هو " الحرب ليست لكم بل ل " (

 آه ما أعظم اسم فادينا .. ا#نظر ماذا يقول الوحي : " .. لكي تجثو بإسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الرض ومن
) ..١٠: ٢تحت الرض " (في 
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  ،١٣ : ١٤تأمل أيضاV في كلمات الرب نفسه عن اسمه " مهما سألتم بإسمي فذلك أفعله .. إن سألتم شيئاV بإسمي فإني أفعله " (يو 
١٤.. (

 آه ، أي مجد أ#عطى لنا حتى أصبح من حق كل منا أن ينطق بهذا السم وأن يطرد به الرواح الشريرة .. يقول الرب يسوع "
 ) .. ا#نظر أيضاV كيف استخدم الرسول بولس هذا السم في طرد الروح الشرير في١٧: ١٦ي#خرجون الشياطين بإسمي " (مر 

) ..١٨: ١٦فيلبي ، لقد التفت إليه وقال " أنا آمرك بإسم يسوع المسيح أن تخرج منها " (أع 

صديقي ، الرب يسوع يريدك أن تستخدم اسمه تماماV كما استخدمه الرسول بولس ..

 فإذا استيقظت في الصباح ووجدت نفسك م#حار�باV بروح حزن أو يأس أو ملل فل تتردد التفت إلى هذا الروح وانتهره بإسم الرب
يسوع .. اعلن أن الرب قد دعاك للفرح ل للحزن .. اعلن أن إبليس ليس له أي حق في أن يحزن قلبك أو أن يمله بالقلق ..

 وإذا وجدت نفسك م#عاقاV عن الخدمة بمرض مفاجيء ، ثم صليت وسألت الرب عن السبب وعرفت أنه هجوم من إبليس ، فل
تتردد ، التفت إلى روح المرض وانتهره بإسم الرب يسوع ..

 صديقي، هل اختبرت قوة هذا السم في قتالك مع العدو لجل الحرية ؟ .. صديقي ، حينما تكون في شركة حقيقية مع ال فهذا
 يؤهلك لن تأخذ الخطوة المطلوبة منك .. أن تهاجم .. أن تلتفت إلى الرواح التي ت#ق�يد�ك سواء كانت أرواح نجاسة أو بغضة أو

شك أو تجديف .. أن تلتفت إليها وتنتهرها وتقول لها بإسم الرب يسوع أطردك من حياتي ..

 لنحمل هذا السم المجيد والم#ح�بÐب إلى أرض المعركة تماماV كما فعل يشوع والشعب حين حملوا تابوت العهد وداروا به حول
السوار ..

لنحمل اسم مخلصنا إلى أرض المعركة ، فلن ت#جدي محاربتنا بدونه .. نعم به سيعظم انتصارنا وسنعاين سقوط السوار..

يـا للســف
 كثيرون يجتهدون من أجل التمتع بالحرية لكنهم يكتفون بالنمو في حياة الشركة مع ال (بالصلة والصوم وقراءة الكلمة وكسر

الخبز) دون أن يواجهوا قوات الظلمة .. هذا ليس مطلقاV قصد ال .. تأمل معي ما تقوله آيات الوحي :

)..٧: ٤" قاوموا إبليس فيهرب منكم " (يع •

) ..٩: ٥بط ١" قاوموه راسخين في اليمان [ اليمان بأنه عدو مهزوم ] " (•

 ا#نظر ، إن كلمة ال ل تقول لك صل� ودع ال يقاوم لك إبليس .. على العكس هي تحثك أنت على أن تقاومه ، فعندما يشعر إبليس
بمقاومتك له سيهرب من أمامك ..

تمتع بالشركة مع ال لكي تمتليء بقوة الروح القدس ، ثم ق#م بدورك .. اهجم على العدو الذي يقيدك ..

اهجم عليه معلناV احتماءك في مظلة دم الخروف ..•

اهجم عليه بسلطان اسم الرب  يسوع ..•

اهجم ، فل حرية ت#قتنى بدون هجوم وطرد للرواح الشريرة ..

اهجم لتطرد العداء .. يسوع ي#ريد أن يتمجد معك ..

اهجم على العدو في المجالت المختلفة التي يسيطر عليها .. هذا هو المفتاح الرابع للتمتع بالحرية ، والن إلى نظيره الخامس ..

المفتــاح الخـامــس
ثـــابـر

 قد تختفي سيطرة الرواح الشريرة بمختلف أنواعها عن إنسان دفعة واحدة في موقف محدد .. إل أن هذا ليس ما يحدث في
 العادة ، فالغالب أن تنال النفس حريتها بالكامل بالتدريج وإن كان هذا ل يمنع أن تمر النفس بين الحين والخر على مواقف

حاسمة تقفز فيها مسافات طويلة إلى المام فتوفر الكثير من الوقت الذي تستغرقه حتى تتحرر بالكامل ..

 لم تتحرر أرض كنعان في يوم واحد بل كما يقول دارسو الكتاب المقدس أن المر استغرق عدة أعوام .. نعم لقد أخذ تحريرها
 بعض الوقت ، وقد يأخذ تحريرك أيضاV بعض الوقت .. لقد تعددت المعارك في كنعان ، وقد تتعدد معاركك لكن النصرة مؤكدة

مادمت تحارب تحت راية الحمل وتخضع لقيادته ..
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 انتبه فإن " أريحا " لم تسقط في اليوم الول ول في الثاني ، بل في اليوم السابع وبعد أن سار الشعب حولها ثلث عشر مرة ..
هكذا قد ت#وجد أسوار منيعة داخل نفس النسان تحتاج لهجوم متواصل ومكثف يستغرق بعضاV من الوقت ..

 إن قوى الظلمة ليست جميعها في نفس الدرجة من القوة ، هناك أرواح تهرب بسرعة بمجرد انتهارها وهناك أرواح أ#خرى
تحتاج لبعض الوقت ..

تحدث الرب يسوع عن نوع من الرواح الشريرة يحتاج طرده إلى الصوم بجوار الصلة 
 ) .. نعم قد تحتاج أن تصوم فترة لكي تتحرر ، وهنا٢٩: ٩" هذا الجنس ل يمكن أن يخرج بشيء إل بالصلة والصوم " (مر 

تحتاج إلى استشارة المرشد الروحي ..

 نعم ، هناك أرواح شريرة قوية يحتاج إنهاء سيطرتها إلى قوة روحية تأتي بالعشرة الحي�ة مع الرب وبدوام الصلة والصوم
 الموجه لهدف نوال الحرية وقد تحتاج لصوات بوضع أيدي أشخاص  روحيين مملؤين بالروح القدس ولهم نعمة خاصة في طرد

الرواح ..

 أيها الحبيب ، ل تدع إيمانك يخور إذا لم يهرب العدو من هجمتك ال#ولى عليه .. تأمل في سقوط أسوار أريحا ، لقد سطقت لن
 إيمان الشعب لم يتزعزع عندما رآها لم تسقط أمامه في اليوم الول أو الثاني .. لقد ظل الشعب يسير حول أريحا يوماV وراء آخر

وهو ل يعلم متى يتوقف ، فلم يدع ال يشوع ي#ع�ر�ف الشعب بخطته من جهة الوقت ..

لقد استمر في دورانه حول السوار ولم يوقف حتى سقطت لنه آمن بالوعد ، آمن بأن إرادة ال هي النصرة ..

 أيها الحبيب ، ل يخر عزمك إن طال سيرك حول أسوار " أريحا " التي في حياتك بعض الوقت .. لقد انتصر يسوع في الصليب
.. يسوع منتصر دائماV ، يسوع سينتصر فيك .. سينتصر سريعاV بكل تأكيد ..

كنعان تحررت تدريجيا\
 سقوط " أريحا " في أيدي الشعب جعل سقوط المدن الخرى سهلV ، ونفس المر في حياتنا .. إذا انفكت قيودنا الصعب أصبح

من السهل أن تنحل تبعاV كل قيودنا ال#خرى ولكن سيأخذ المر بعض الوقت ..

 لكن ليس معنى هذا أن نحزن ونيأس .. لقد فرح الشعب بعد انتصاره العظيم في " أريحا " على الرغم من أن بقية المدن ال#خرى
كانت ل تزال في أيدي العداء ..

صديقي ، انتظر الحرية الكاملة بفرح ..

الفرح قوة ..

أنت تهاجم العدو ، ومع هذا فلم تتحرر بعد من هذه الخطية ولزلت تسقط فيها بين الحين والخر ..

Vق#م سريعا .. Vجهادك ، فل تدع العدو يفرح بأن يراك حزينا Vال إلهك يعرف أنها معركة قاسية تمر بها .. إنه يرى قلبك وي#ق�د�ر جدا 
في كل مرة تسقط فيها .. قف أمام الخطية مرة أخرى بكل حماس ..

تأكد أن سقوطك ل يمنع تمت#عك الدائم بالمسيح الغافر والمش#بع ..

 نعم في كل مرة تسقط في هذه الخطية تعال واعترف بها ، وأعلن رفضك الكامل لها ورغبتك في أن تتحرر منها .. تعال إلى
المسيح واثقاV في كفاية دمه للمغفرة .. تعال لتتمتع براحة الضمير، فخطيتك مغفورة بدم المسيح الثمين ..

نعم أنت حقاV لم تتحرر بعد من سيطرتها عليك ، لكن هذا ل يعوق تمتعك بالدم الثمين الذي يطهر من كل خطية ..

 ) ..١٠: ٨صديقي ، هذا التمتع بالغفران يمل القلب بالفرح وهذا الفرح يعطي قوة للتحرر ..  " فرح الرب قوتكم " ( نح 

صديقي ، ثق أن ضعفك أمام هذه الخطية ل يمنع مطلقاV استخدام ال لك .. ولن يعوق استجابة صلواتك مادمت تجاهد ضدها ..

عـامـل الوقــت
لكن لماذا يأخذ التحرر من القيود بعض الوقت ..؟

 لقد أشار الرب يسوع إلى عامل الوقت في بعض معجزاته للشفاء .. أنظر مثلV إلى قصة شفاء العمى التي سجلها لنا إنجيل
 مرقس في الصحاح الثامن ، هذا العمى لم يشفه الرب بوضع يديه عليه مرة واحدة بل مرتين .. في المرة الولى أبصر

 العمى ولكن شفائه لم يكن كاملV فلم يستطع أن يميز بين الشياء التي يراها .. كان محتاجاV لن يضع الرب يديه عليه مرة
.. Vمن العمى ويبصر جيدا Vأخرى حتى يتحرر تماما
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 ) .. هذه العبارة تدل٥١: ٤أنظر أيضاV إلى شفاء الرب لبن قائد المئة ، لقد سجل عنه الوحي هذه العبارة " اخذ يتعافى " (يو 
.. Vفي الحال بل لقد استرد صحته تدريجيا Vعلى أنه لم يشف تماما

 بالطبع هذان المثالن ل يعنيان أن الرب لم يكن قادراV على منح الشفاء في الحال ، فمعجزاته الخرى في الشفاء تؤكد بل أدنى
شك قدرته على كل شيء ..

لقد تصرف الرب بهذه الكيفية في هذين المثالين ليعلن لنا مبدأ الشفاء التدريجي والتحرر الذي يستغرق بعض الوقت ..

إننا كلما تقدمنا في الحياة معه كلما تمتعنا بحرية أكبر ..

 ووقت الجهاد الذي يسبق الحرية الكاملة ليس ضائعاV فهو وقت تقوية وتدريب ، إننا نتعلم فيه دروس اليمان الثمينة التي تفيدنا
 فيما بعد في الحفاظ على حريتنا ..لقد م�س�ح� صموئيل النبي داود ملكاV ، فهل تمتع داود بالم#لك مباشرة ؟ .. كل ، كان عليه أن

 ينتظر بضعة سنوات .. لماذا ؟.. إنها سنوات هامة تقو�ي فيها داود وصارت له جماعة مدر�بة على القتال بمهارة ، ظهر بعد ذلك
أن تكوينها كان ضرورياV جداV للحفاظ على الم#لك من هجوم العداء ..

أحـــذر
 إن إبليس يريد أن يحو�ل ذهنك عن مبدأ النمو الذي وضعه ال .. هو يريدنا أن نركز النظر على فشلنا ل على عمل ال معنا أثناء

جهادنا والذي سيزداد وضوحاV في حياتنا يوماV وراء آخر..

 انمو في شركتك مع الرب يسوع ، وبقدر ما تشبع منه وتمتليء بروحه بقدر ما تكون حريتك .. فهذا هو وعد ال المين لكل
أولده ..

" ل تخف من أشور [ مملكة الظلمة ] .. حمله يزول عن كتفـك

ونيره عن عنقك ويتلف النير بسبب السمانة [ ينكسر النير بسبب

) ..٢٧: ١٠) ] " (إش N.I.Vأنك نميت وسمنت (

تقو� بالنعمة بالعشرة اليومية مع الرب يسوع .. سيمتليء عنقك وسينكسر حتماV النير ، وستتمتع بالحرية الكاملة ...

 ثابر ، هذا هو المفتاح الخامس الهام للحصول على الحرية .. ثابر ، ل تراجع للوارء بل كل يوم حرية أكثر وسريعاV سيأتي
الوقت الذي تتمتع فيه بكامل كنعان ..

 أيها القاريء ، لقد حدثناك في هذا الفصل والفصل السابق له عن مفاتيح الحرية الكاملة وحتى تظل أفكارنا مترابطة فلن#عد ذكرها
بإختصار ..

- اظهر المختبيء١
 الحتياج ماس� إلى نور الروح القدس الذي يفحص العماق ويكشف قيود النفس الحقيقية .. آه ، هل لنا من صلوات

مركزة لجل جلسات الرشاد ، الرب بنفسه يقودها جلسات تفضح أعمال مملكة الظلمة ..

- احتقر العدو٢
ثق أن ال قد دعاك للحرية ، وأنه دفع ثمنها بالكامل فوق الجلجثة .. ل تدع العدو ي#ضعف 

معنوياتك .. احتقره فأنت في المسيح أقوى منه .. ل تخف سيعظم انتصارك ..

- أحســب٣
 احسب نفسك ميتاV عن الخطية ، عن العالم الشرير .. ثق أن إنسانك العتيق ثد ص#ل ب� مع الرب ، ولذا لم يعد لبليس الحق في أن

يستخدمه .. امتليء بهذا اليمان وسي#حو�له روح ال بكل تأكيد إلى حقيقة معاشة ..

- أهجـــم٤
أهجم على الرواح الشريرة التي تقيدك .. أهجم عليها .. انتهرها بإسم الرب يسوع معلناV لها 

        أن ليس لها سلطان عليك لنك محمي بدم الحمل ..

أهجم فالرب يريد أن ينتصر فيك ..

- ثـابــــر٥
ل رجوع للوراء .. كل يوم حرية أكثر .. كن أميناV وسيأتي الوقت سريعاV الذي تتحرر فيه   

كل كنعان وتصير بكاملها للرب ..
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آه أيتها النفوس التي عرفت حب المسيح ،

آه أيتها النفوس المفدية ..

هيا ، هيا إلى الحرية ..

قد دعيتم إلى الحرية ..

كفى عبودية ،

كفى خضوعاV لمملكة الظلمة ..

"استيقظي استيقظي البسي عزك

يا صهيون ..

البسي ثياب جمالك ..

انتفضي من التراب

انحلي من ر#ب#ط ع#نقك أيتها المسبية "

) ..٢، ١: ٥٢(إش 

قولي ل للخوف ..

ل للفشل ..

ل لليأس ..

الرب يسوع سيحميك بحبه ..

سيكون معك  في كل معركة ..

.. Vوسي#عظ�م العمل معك  جدا

ستتحرري .. ستتحرري بالكامل ..

ستفرحي .. وسيعظم فرحك ..

قصـص واقعيــة
 والن قبل أن آتي لختام هذا الفصل أ#حب أن أ#شج�ع كل نفس م#قيدة من العدو بقيد أو بآخر .. أحب أن أ#شجعها بقصص واقعية

معاصرة لنفوس كانت مقيدة جداV ثم تمتعت بعمل الرب يسوع المحرر ..

 إنني أسرد هذه القصص ل#شج�عها وأيضاV ل#مج�د الرب من أجل أعماله العظيمة .. حين سجل أغسطينوس اعترافاته  في كتاب ،
 وج�ه الكتاب بأكمله إلى ال لي#ع�ب�ر به عن عمق شكره لنعمته الغنية التي غيÐرته طالباV منه أن يكون الكتاب أداة في يده القديرة

يستخدمه لتبديد اليأس من النفوس الم#قيدة ولتشجيعها على طلب الحرية ..

 وقبل أن أسرد للقاريء هذه القصص المعاصرة التي تشهد لعمل الرب العجيب في تحرير النفوس من قيود الرواح الشريرة ،
أحب أن أشجعه بكلمات الب يوحنا سابا (القرن السادس) التي تشهد عن عمل الرب له.

 لقد كتب يقول لصدقائه [ سمع الرب طلبتكم وطرد مني الشياطين النجسة وأضاء نفس .. أعطاني الفرح .. الن يتقوى قلبي
بالرب الذي أذل أعدائي ] ..

القصــة الولــى
.. Vفتاة جامعية لم تكن لها علقة حقيقية مع ال ، أسرها العدو بقيد خطير .. أمال قلبها إلى شاب له عقيدة أ#خرى .. تقابل كثيرا 

تطورت علقتهما ولكن بعد فترة ليست بقليلة انتهت العلقة بينهما بعد أن ذاع خبرها ..

 وجدت الفتاة نفسها بعد ذلك تميل إلى شاب آخر أيضاV له عقيدة أ#خرى .. حدث معه نفس المر، وانتهت العلقة أيضاV بينهما بعد
عدة شهور ..
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 ومرة ثالثة تكرر نفس الموضوع ، وصار واضحاV أن " روح الهوى " هو الذي يقيدها ويجذبها بإستمرار إلى شباب من عقيدة
 أ#خرى .. كان المر خطيراV وسب�ب حرجاV شديداV ل#سرتها المعروفة في بلدتها ، ويبدو أنه كان بفعل سحر من أفراد يناصبونها

العداء ..

لكن ال لم يتركها قط .. أن ي#حر�ك خادمات تقيات ليتحدثن معها عن الرب يسوع الذى ي#شبع وي#حرر ..

 أخيراV استجابت لهن وذهبت معهن إلى لقاء روحي امتد عدة أيام .. فتح الرب قلبها وثقت أنه يريدها له .. آمنت أنه يقدر أن
يحررها ..

 جلست مع الب الروحي ، اعترفت أمامه بكل شيء .. انتهر الب " روح الهوى " المتسلط عليها بإسم الرب يسوع .. تحرر
 قلبها بالفعل من الميل للشاب الخير .. لقد سقطت أسوار أريحا .. وبدأت الفتاة حياة جديدة مع ال ونمت يوماV وراء آخر.. ومرت

سنوات بعد ذلك ولم تحن  رقبتها مرة أ#خرى لنير العدو ..

قصــة ثـانيـــة
شاب اختبر قوة الرب يسوع المحررة فكتب يقول :

 قضيت عدة سنوات في الخارج است#عبدت فيها للزنى والكآبة .. تعودت شرب الخمر وتعاطيت المخدرات وكنت أذهب كثيراV إلى
المراقص الليلة ، كما ترددت على الجماعات التي تؤمن ببوذا وخلفه .. وأخيراV دخلت في دائرة اللحاد ..

عدت إلى مصر ملحداV أجدف على اليمان ، لكن ال أعد� لي� خطة م#حكمة جداV لنقاذي ..

ذات يوم ذهبت إلى إحدى الخلوات ..

كانوا يرنمون لكنني لم أقدر أن أ#رنم معهم .. شعرت إنني م#قيد جداV .. عاجز عن الصلة ..

مع توالي أيام الخلوة شعرت بأن القيود بدأت تنفك .. لول مرة في حياتي بدأت أرنم ..

جلست مرات مع الب الروحي .. اعترفت بكل شيء .. وثقت في غفران الرب لي� .. تغييرات عجيبة حدثت لي� ..

دخل اليمان قلبي بعد أن كنت ملحداV أشك في كل شيء ..•

 وعلى الرغم من حروب إبليس المستمرة فلم أعد مستعبداV للنجاسة .. تحررت من سيطرتها على� ، لقد صارت نظراتي•
بنعمة المسيح طاهرة ..

انتهت الكآبة ، الن أشعر بالسعادة والفرح ..•

 كنت أنام ساعات طويلة وأتناول كميات كبيرة من الطعام .. الن أتمتع بنشاط غير عادي مع نوم قليل وكم� عادي من•
الطعام ..

 كنت أ#عاني من فشل في العمل وفي علقتي مع أ#سرتي .. الن أتمتع بنجاح في عملي وأشعر بطاقة حب للخرين•
ول#سرتي ..

كنت أعمى والن أ#بصر " ..

قصــة ثـالثــة
كتبت واحدة من الشابات تقول :

 " حررني الرب يسوع .. نعم حررني من قيود كثيرة قيدني بها الشيطان ، والتي لم أ#صدق في أعماقي أنني سأتحرر منها بعد أن
أذلني الشيطان ومر�رني ..

 كنت أعيش حياة العالم ل أرتدي إل الملبس العارية ول أتكلم إل مثلما أسمع في التليفزيون وأقضي يومي ما بين كلم تافه مع
صديقاتي وسماع الغاني .. لكنني من داخلي كنت أفتقر بشدة إلى من ي#شبع قلبي بمحبة حقيقية ..

Vقويا Vعاطفيا Vوارتبطت به ارتباطا Vويحبني ففي ذلك كفايتي .. ولم أنتظر مشيئة ال .. أحببت شابا Vظننت أنني عندما أحب شابا 
 وقدمت له كل شيء حتى جسدي .. وبالرغم من محبتي له فقد كان هناك شيء يرن في أعماقي ويقول لي أن ما أفعله هو ضد ال

.. هو زنى حقيقي لكنني كنت مقيدة تماماV بعاطفتي فلم أكن أعتقد أن هناك شيئاV ما في الوجود يقدر أن ي#فر�ق بيني وبينه ..

 كان الشيطان يقيدني بقيود قوية جداV فمع معرفتي أن هذا الشاب يسير مع أ#خرى إل إننى لم أستطع أن أتركه مع إنني كنت أتألم
.. Vجدا
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 تمررت نفسي جداV حتى صرت أشتهي الموت فأنا غير قادرة على تركه وغير قادرة أن أحتمل هذا الوضع واستمر الزمن يحمل
.. Vجديدا Vلي كل يوم م#ر�ا

أربع سنوات عشتها هكذا ..

 ثم في يوم من اليام ذهبت إلى لقاء روحي للشباب .. لم يكن هدفي سوى تغيير الجو .. لكن في آخر اللقاء وبينما كنت أ#عاتب ال
 وألومه على ما يحدث لي� وكأنه ليس خطأي ، سمعت ترنيمة جميلة جداV جعلتني أبكي بكاءاV شديداV فقد شعرت أنها رسالة الرب

يسوع لي .. كانت كلماتها تقول ..

[ أرجوك يا بني تعال ..

القي علي� الحمال ؟؟

ما في لحظة أنا نسيتك ..

حزنك أحزنني ..

دمعك ألهبني ..

من أجلك أنا بكيت ..

ليه تحمل الهموم وتلقى علي� اللوم ..

وأنا وياك مظلوم وأنا لم أتركك .. ]

 وتحدثت مع ال .. وشعرت بسلم عجيب بعد رحلة ألم طويلة .. إل أن هذا السلم لم يستمر طويلV .. ففي كل مرة أ#شاهد الشاب
الذي أحببته كنت أشعر بالمرارة في داخلي ولم أكن أستطيع أن أغفر له بل كنت أ#دينه وأ#دين معه كل الرجال ..

 أحسست أن اللم أقوى مني .. ذهبت إلى أب اعترافي أبحث عن حل وكان الحل في جملة واحدة .. لندخل معركة الصلة ..
 بدونها لن أتحرر .. صل�يت .. طلبت بدموع كثيرة أن يعطيني ال القوة .. قلت له لن أ#طلقك إن لم تحررني .. بكيت تحت صليبه

أياماV عديدة ول أستطيع أن أصف بالكلمات ما حدث بعدها ..

 شعرت بسلم عجيب وفرحة لم يستطع أحد أن ينزعها مني .. كل جروحي كأنها ش#فيت مرة واحدة .. نسيت آلم الماضي .. ل
أعرف الن سوى البتسامة الحقيقية .. غفرت للشباب .. وبدأت أ#صلى من أجله لكي يتوب ..

 الن أعترف بأن الرب حررني من قيود العاطفة والجنس والدانة والحزن التى است#عبدت لها عدة سنوات .. أعترف أن يمين
الرب صنعت قوة .. لم يغفر لي فقط بل متعني بحضوره ..

 الن ليس لي سوى رغبة واحدة أن يعرف الجميع من هو حبيبي .. أ#ريد أن أنزع بقوته كل نفس من إبليس ل#ف�رح بها قلبه .. ليس
لي� رغبة سوى أن أعيش له ..

الرب يسوع يشفي القلوب المنكسرة ..

نعم حررني الرب يسوع " ..

مثـــال رابـــع
) ..٢٠: ١٠٧وهذه قصة رابعة تشهد لصدق الية التي تقول " أرسل كلمته فشفاهم " (مز 

 لقد كتب أحد الشباب يقول : منذ فترة طويلة وأنا أعاني من نقظة ضعف في حياتي ، لم أعرف كيف أسرني إبليس وطو�ع
إرادتي له ..

 كانت أشواقي وشهوتي أن أعيش مع ال بكل قلبي ولكن كلما كنت أحاول القيام والتخلص من هذا الضعف الذي تسبب في
 تخريب مناطق أ#خرى داخل نفسي ، كنت أفشل بعد فترة قصيرة جداV .. وأصبحت أعاني من حالة إحباط وفشل ولكني كنت

أعرف أن ال سوف ل يتركني ، لنه انتصر في أشخاص كانت حياتهم تشبه حياتي ..

 ظللت أعاني من الهزيمة فترة من الزمن وكأن ال يريد أن يعلمني أن ل أعتمد على ذاتي وأن أعلن له فشلي لكي ينتصر ويتمجد
هو ..
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Vشخصيا Ðوكان الحديث عن مقاومة الفشل والثبات وشعرت أن الكلمات موجهة لى Vروحيا Vوباختصار .. كنت أحضر اجتماعا 
 ولمست أعماق قلبي بقوة ل أعرف كيف أصفها .. وشعرت أن شيئاV ما قد حدث في داخلي وأحسست بفرح غير عادي ، فرح

حقيقي لول مرة في حياتي ..

 لقد أعلن ال لي� من خلل الكلمات عن القوة التي لي�  في دمه الثمين .. وعرفت كيف أواجه إبليس بقوة هذا الدم ، وكيف أحتمي
فيه ..

 ومنذ ذلك الوقت وأنا اتمتع بحرية حقيقية وكلما يحاول إبليس أن يذكرني بالماضي لكي يرجعني إليه أواجهه بإعلن قوة دم
المسيح فيهرب من أمامي ..

أنني الن أع#ظ�م قوة دم المسيح وجراحاته الغالية ..

مثــال خـامــس
شاب كانت تواحهه دائماV صعاب غير متوقعة ت#غلق أمامه البواب فجأة دون مقدمات ..

كان يفكر لماذا يحدث معه كل هذا ؟ .. لكنه لم يجد إجابة مقنعة ، وبدأ تفكيره يتجه إلى اتهام ال بالقسوة ..

عاش قلقاV ، مشتت الذهن وظل هكذا إلى أن استمع لعظة تضمنت حديثا عن مخاطر الدخول في مجالت السحر ..

 اكتشف أنه مستعبد لخطايا في هذا المجال ، إنه مقتنع بتأثير البراج على حياته كما أنه يؤمن بما يقوله قر�اء الكف له .. كان
أيضاV يتشائم .. لقد ذهب من قبل أكثر من مرة إلى عرافين ..

 اقتنع أن هذه المور هي السبب في حياته التعسة .. قرر أن يتوب عنها ، اعترف بها محتمياV بدم المسيح الغافر .. أعلن رفضه
لها عملياV بحرقه كل ما كان يمتلكه من كتب في هذا المجال برغم ارتفاع ثمنها واعتزازه السابق بها ..

 كانت توب حاسمة .. وحدث تغي�ر ضخم في حياته .. شعر بالراحة ، وبالقدرة على التركيز .. بدأ يتمتع بحب ال وبقيادته المينة
له في كل مجالت حياته ..

مثــال سـادس
 فتاة أ#خرى اختبرت قوة الرب يسوع المحررة .. فعلى الرغم من توافر كل وسائل الرفاهية لها ، إلى جانب تمتعها

 بعمل مميز مرموق إل أنها عاشت سنوات من عمرها في ضياع وتيه حتى اشتهت الموت .. طرقت أبواباV كثيرة بل جدوى حتى
أتت عند أقدام الرب فأجرى تغييراV عجيباV جداV في حياتها .. لقد حررها من قيودها ..

 وتنقل لنا مذكراتها التي اعتادت أن تسجل فيها ما تشعر به من بين الحين والخر ، وصفاV دقيقاV لحالتها قبل وبعد أن
فتحت قلبها للرب يسوع .. ولنبدأ أولV ببعض كلماتها قبل أن تتحرر .. لقد كتبت تقول :

" أصبحت أكره وجودى .. أمقته

.. Vأتنفسه سخطأ وغضبا

أشعر أنه يخنقني .. ي#كب�لني بل ويطاردني ..

أهرب من ذاتي إلى ذاتي

من وحدتي إلى غربتي

غدوت غريبة عن ذاتي ..

لست أعلم أي هاتف هذا ، وأي دافع يلتف

حول أعماقي كأخطبوط يحكم الحصار ..

يدفعني إلى النهاية ..

ل أدري من أنا .. ول م� تلك الحزان

إننى أخشى الموت ولكنني أجد نفسي

مندفعة إليه ..

هناك شيء ما يدفعني أن أ#نهي حياتي ..
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آه ، كم هي مريرة اليام وكم هي ثقيلة ..

أشعر بالوحدة في أعماقي .. بالفراغ

نفسي ضائعة ، ول أمل لي� وأنا بعد في سن

الشباب ..

أنظر إلى المس فأندم عليه ، وإلى الغد فل

أجد فيه ما ي#ر�غ�بنى في الحياة ..

آه .. يالشقاوتي " ..

والن اقرأ معي بعضاV من كلماتها بعد أن التقت بالرب يسوع ..

 " لول مرة أفهم وأشعر كيف يكون هناك فرح .. فرح ل ي#نطق به .. لو كان أحد قال لي� قبل ذلك عن ما أشعر به الن
لما صدقته ..

 أشكر الرب يسوع من أعماق قلبي على حبه العجيب وعمله العظيم الذي صنعه معي .. إنني لن أستطيع أبدأ أن أنسى
ما حدث في تلك اليام الرائعة التي قضيتها في هذه الخلوة .. أتذكر ما حدث فأشعر بفيض البتهاج يملني ..

 كان شيئاV عجيباV ذلك ما حدث .. الرب يسوع شخص حي ، أستطيع أن أشهد بهذا الن .. إن النور الذي رأيته وشعرت
به بقوة قد أشرق في قلبي ونفسي .. أ#صلي أن يشرق في كل قلب ونفس ..

.. Vأين أنا التي كنت مكتئبة حزينة تشعر بالضياع والوحدة والتذمر على حياتها .. هوذا الكل قد صار جديدا

ربي يسوع ، كم أنا فرحة بحبك العميق لي�
لم أكن أتصور كل هذا الحب ..

آه ، كم كانت حياتي فارغة دونك ..
كنت أفتقد المحبة ..

ولكنني اكتشفت ، وما أجمله اكتشاف
.. Vأنني محبوبة جدا

أحببتني حتى بذلت نفسك فداءV عني
أذلني العدو .. كان يريد أن يبعدني عنك ..

أدخل في فكري أنني ل أستحق حبك
ولكنك ها أنت ذا تؤكد لي� وبكل قوة

أنك تحبني ..
أشكرك جداV أيها الحبيب ..

لقد أشبعت نفسي بك..
آه أيها الرب .. إن خروفك الضال

قد عاد إليك ..
وفرح بك وبحبك ..

فاسمح له أن يقدم حبك للخرين ..
إنني أحبك .. أحبك ..

* * *

نعم ، المسيح يحرر ..
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اخــــــــرج ] ٦[ 

 ل ؟ابنهل تثق أنك 

  ، أن يكونوا منتصرين على مملكةالنصرةال يتوقع منك أ#موراV عظيمة .. إنه يتوقع من أولده أن يحملوا دائماV أعلم 
 ..أقدامهمالظلمة وأن يضعوا دائماV جنود الشر تحت 

 كثيرة ..أ5خرىال يتوقع منك أن ترفع راية الح�م�ل المنتصر ليس فقط في حياتك الخاصة بل أيضاV في مواقع 

  وأن يطلقوا من أسر إبليسقيودهاال يريد من أبنائه أن ي#ح�رروا النفوس المهزومة من قوى الظلمة ، أن يفكوا 
المرير ..

  من الشخاص المحتلين بها ، لكي يتحرروا من سلطان الظلمةي5خرجوا الرواح الشريرةوهو أيضاV يريد منهم أن 
وينتقلوا إلى ملكوت النور ..

 لقد أخرج الرب يسوع وهو على الرض أرواحاV شريرة من أشخاص كثيرين كانت تسكنهم ، فهل توقف إخراج
 المر نفسالشياطين بصعوده إلى السماء ؟ .. كل ، فقد أم�ر� تلميذه أن يفعلوا 

 :١٦ [الرواح الشريرة] بإسمي " (مر المؤمنين يخرجون الشياطين) ، وقال لهم قبيل صعوده " هذه اليات تتبع ١٠ ،٩(لو
١٧.. (

 ) ، وكلماته هذه هي لؤمني اليوم تماماV كما كانت للمسيحين٨ :١٣الرب يسوع هو هو أمساV واليوم وإلى البد (عب
الوائل ..

  نقدر أن ن#خرج الرواح الشريرة .. بإسمه نطردها من الذين تسكنهم ..وبإسمهيسوع غالب .. يسوع منتصر ، 
نطردها لمجده ولعلن امتداد ملكوته ..

جزء أساسي من الكرازة إن إخراج الوراح الشريرة من الشخاص الذين تسكنهم هو 
 .. إنه عمل مجيد يعلن مجد ال وقوة اسم الرب يسوع .. عمل ي#فر�ح المؤمنين جداV ويقود الكثيرين لليمان الحقيقي ..بالنجيل

 ما أكثر احتياج خدام اليوم ال#مناء إلى المزيد والمزيد من النسكاب في عرش النعمة متوسلين إلى الب السماوى
 ..الصلةبكلمات كالتي توسلت بها الكنيسة ال#ولى في أحد اجتماعات 

 " (أعللشفاء ولت5ج�ر آيات وعجائب بإسم فتاك القدوس يسوع" امنح عبيدك أن يتكلموا بكلمك بكل مجاهرة بمد يدك 
٣٠ :٤.. (

  لكي تظهر بوضوح فيقوة الآه ، ما أكثر احتياج خدام اليوم إلى اجتماعات صلة كهذه ، اجتماعات من أجل طلب 
اليات والعجائب كما في تأثير العظات وبهجة العبادة ..

  لكي تكون لهم خدمة قويةقوة الروح القدسنعم ، ما أكثر احتياج المؤمنين اليوم إلى اجتماعات صلة من أجل امتلك 
ت#رهب مملكة الظلمة ، وتربح منها نفوساV كثيرة للملك المسيح ..

 تأمل معي ما سجله سفر أعمال الرسل عن كرازة فيلبس الرسول ، يقول الوحي : " فانحدر فيلبس إلى مدينة السامرة
  التي صنعهااليات إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم بنفس واحدةوكان يكرز لهم بالمسيح . وكان الجموع يصغون 

 فرح فكان شفوا وكثيرون من المفلوجين والعرج أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيملن كثيرين من الذين بهم 
 في تلك المدينة " عظيم
) ..٨-٥ :٨(أع 

  ، هنا كرازة بالنجيل تسير جنباV إلى جنب مع إخراج للرواح الشريرة .. نعم ، فطرد الوراح من أجسادأ5نظر معي
 Vالكرازة القوية الرابحة للنفوس ..ي5لزمالناس التي تحتلها هو أمر دائما 

 وكما نقرأ في سفر العمال عن طرد للرواح الشريرة رافق الكرازة في القرن الول الميلدي، كذلك نجد أيضاV في
كتابات الباء الوائل ما يشير إلى استمرار هذه الظاهرة بعد ذلك ..

 ميلدية قائلV :١٦٥ الشهيد يكتب نحو عام يوستينوسها هو القديس 



 يطردونها" أعداد ل تحصى من البشر تسكن بها الوراح الشريرة .. لكي ا#نظر فإن كثيرين من رفقائنا المسيحين 
  .. والرواح التي لم يستطع أحد أن يخرجها تقف أمامهل يزال يشفي .. فيسوع الذي شفى في الماضي بإسم يسوع المسيح

 من ا�لذين تسكن فيهم " ..وتخرج بإسمهعاجزة 

 ميلدية ) ، لقد كتب يقول :٢٠٠ومن بعد يوستينوس لنا شهادة من كتابات القديس ايريناؤس ( عام 

  ، إنهم يصنعون الخير للناس بحسب الهبهالمعجزات بإسمه" إنهم تلميذه بالحقيقة .. لقد أخذوا منه نعمة أن يصنعوا 
 التي أخذها كل واحد منهم .. بعضهم يطردون الرواح الشريرة ، وفي الغالب فإن الشخاص التي تخرج منهم يؤمنون بعد ذلك

بالمسيح وينضمون إلى الكنيسة " ..

  الخدمة القوية والكرازة المؤيÐدة بالروح القدس .. ول عجب فيتصاحب دائما\وهكذا فإن إخراج الشياطين هو ظاهرة 
 هذا فالرب يسوع قد سبق وأكد هذه الحقيقة م#علناV أن طرد الشياطين هو إحدى علمات امتداد ملكوته .. " إن كنت أنا بروح ال

 " ملكوت الأ#خرج الشياطين فقد أقبل عليكم 
) ..٢٨ :١٢(مت

***

الحصار والحتلل
 :أمرينيمكننا أن ن#ميز في المعارك العسكرية التي تدور بين الدول المتصارعة بين 

الحصـار•

الحتـلل•

  حركته في مجال أوفت5قي�د الرواح الشريرة شخصاV ت5حاصرهذان المران نجدهما أيضاV في هجوم مملكة الظلم على البشر .. فقد 
 " ، المر الذي حدثناك عنه من قبل في الفصول السابقة ..obsessionأكثر من حياته " 

 " ..possession فيه وتمد سيطرتها الشاملة عليه " تحتل الشخص بمعنى أنها تسكنوقد 

 وكما في الحروب بين الدول قد يحدث ويؤول الحصار إلى احتلل ، هكذا أيضاV في هجوم الرواح الشريرة قد تنتقل
 من حالة الحصار في أحد المجالت إلى حالة الس#كنى والحتلل الكامل .. هذا يحدث عندما تستسلم النفس لحصار العدو ول

 تقاوم قيوده لفترة طويلة من الزمن ، وهكذا فالستسلم للقيود يقود إلى الحتلل مما يعني أن السباب التي ت#ق�ي�د النسان والتي
 ذكرناها في فصل سابق هي عينها السباب التي تسمح للرواح الشريرة بالس#كنى في الجساد ، ومن المفيد هنا أن ن#ذ�كÐر أنفسنا

بها ..

الدخول في دوائر التصال بالرواح الشريرة كاللجوء إلى السحر وتحضير الرواح .. الخ ..•

الستمرار في ارتكاب الثم برضى لفترة طويلة ..•

وجود قيود آتيه من الباء والجداد لم ت#قاوم ..•

الدخول في عهد مع الشيطان ..•

  في جهازه النفسي نتيجة لصدمة عصبية مفاجئة أو لدخوله فيثغرةكما يساعد على احتلل الرواح الشريرة لشخص حدوث 
حزن رديء فترة طويلة ..

أمـر خطير للغـاية
 إن احتلل الرواح الشريرة التي ل تعرف الشفقة لنسان هو أمر صعب للغاية حتى أن اللفين من الخنازير التي

 دخلت بها الرواح التي كانت في مجنون كورة الجدريين (مرقس الصحاح الخامس) لم تقدر أن تتحملها وفضÐلت أن تموت
 غرقاV عن أن تحيا مسكونة بها ، مع أن كل خنزير منها لم يدخله سوى واحد على ألفين من عدد الرواح التي كانت بالمجنون ..

 لذا كم يجب أن نشكر الرب يسوع لنه حرره ، كما يجب أن نشكره لنه إلى الن يستخدم المؤمنين به في تحرير النفوس
المحتلة ..

 معلنين نصرة الصليب .. نعم يسوعاسمه  من المؤمنين أن يخرجوا الشياطين .. أن يخرجوها بسلطان وقوة يريدالرب 
 ..منتصر .. منتصر .. منتصر

حرية د#ف ع� ثمنها بالكامل



  كل نفس محتلة بالرواح الشريرة أن تتحرر منها .. لماذا ؟ .. ببساطة لن الرب يسوع في حب عجيبتستطيعنعم 
 حريتها بالكامل ..ثمندفع على خشبة الصليب 

  إلى الجلجثة أو إذا نظرت إلى صورة الصليبمقيدا\أيها الحبيب ، إذا و�ق�ع�ت عيناك على صورة للرب وهم يقودونه 
 ..حريته ملء يعطينا .. كل قيودنا لكي أخذ قيودنا جسده الغض بخشبة العار ، فاعلم أنه بهذه القيود قيدواولحظت كيف 

تأمل معي كيف ع�لÐق� القديس متى على تحرير الرب للجساد من احتلل الرواح الشريرة 
  الرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم . لكي يتم ما قيلفأخرجلهم .. لقد قال " ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين 

) ..١٧ ،١٦ :٨ وحمل أمراضناV (متأخذ أسقامنابإشعياء النبي القائل هو 

 التي حدثت فوق الجلجثة ..يا للمبادلة العظيمةآه ، 

 ..بره لكي يعطينا خطاياناحمل 

 ..صحته لكي يعطينا أسقامناأخذ 

 ..حريته لكي يمنحنا ملء وق5ي�د�

 ..له وأعطانا الذي لنانعم ، لقد أخذ الذي 

 لذا كم هو مفرح للنفس التي أحبت المسيح أن تتأمل في هذه الحقيقة .. اقرأ معي هذا النص من الصلوات القديمة التي ل
تزال ت#ر�دÐد في الكنائس التقليدية ..

" نحن الذين صرنا مديونين للعدل اللهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا ..

ق�ب ل� أن ي#رب�ط بالحبال ليحل�نا من رباطات خطايانا ..

تواضع ليرفعنا ..

جاع ل#شبعنا ..

عطش ليروينا ..

وصعد على الصليب عرياناV ليكسونا بثوب بره " ..

" من صلوات القسمة المقدسة "

من هم الذين يستخدمهم الرب لطرد الرواح الشريرة ؟
  المختلفة التي يعطيها الروح القدسالمواهب) أسماء ١٢كو١ ، ١٢يقد�م لنا الرسول بولس في اصحاحين هامين (رو

 ..موهبة إخراج الشياطينللمؤمنين ، ولم يذكر من بينها 

ماذا يعني هذا ؟ ..

 .. كل المؤمنين لهم السلطان أن ي#خرجواخاصة ت5عطى لمؤمن دون آخر .. إنها للكل هذه الموهبة ليست موهبة 
الشياطين بإسم الرب يسوع ..

  (القرن الثاني الميلدي) عن وجود مسيحي ل يعرف أن يطرد الرواح الشريرة من الجساد التيترتليانوسيتعجب 
تسكنها ..

 بطرد الرواح ينشغللكن هل هذا يعني أنه من المفروض على كل مسيحي حقيقي أن 
الشريرة ؟ .. وهل يعني أن يهتم كل مؤمن بالبحث عن ال�ذين تسكن فيهم الرواح لكي يطردها 

منهم ؟ ..

  منهم فقط ، ولكن مع هذا تبقى الحقيقة أن لكلبعضا\ المؤمنين بهذا العمل بل ي#ث�ق�ل به كل ، فال ل يشغل لالجابة 
  إذا دعاه الروح القدس في موقف معينل يتردد على طرد الرواح الشريرة وعليه أن القدرةمؤمن يتمسك بالرب يسوع الملك 

 ..سلطانا\ عليهم مؤمن يعرف أن له بإسم الرب يسوع أيلهذا العمل .. إن الرواح الشريرة ترتعب أمام 

  يعرفون كيف يطلقون الرصاص ولكن هل كلهمكلهمولزيادة اليضاح فلنأخذ هذا التشبيه .. ا#نظر إلى جنود الجيش ، 
 يستخدمون بنادقهم أثناء العمليات العسكرية ؟ .. ل ، لن هذا ليس إختصاص كل واحد منهم خلل المعارك .. هذا هو فقط دور

 القناصة ، لكن رغم ذلك ليس هناك ما يمنع أي جندي حتى الجندي المختص بالمهام الطبية أن يستخدم البندقية ويطلق الرصاص
إن و#جدت 
 ..م5ل�ح�ةضرورة 



  من المؤمنين يثقلهم الروح القدس دون غيرهم بطرد الرواح الشريرة، ولقد حفظت لنامميزةنعم هناك جماعة 
 في العصور السابقة ..هذه الجماعةالصلوات القديمة لكسر الخبز نصاV للشماس يؤكد وجود 

 " .الرواح الشريرة طاردي" صلوا من أجل 

كيف نكتشف الذين تسكن بهم الرواح الشريرة ؟

  ، وقد تلجأ إلى خداع الكثيرين مستغلة اشتراك المحتلين بها في الكثير منالختفاءالرواح الشريرة تحرص على 
  أنه كان مصابا١٧V المراض النفسية والعصبية .. فيلحظ مثلV في حالة البن الذي تحدÐث عنه إنجيل متى مرضىالعراض مع 

 ) .. كذلك يذكر لنا١٥ :١٧ " كان يقع كثيراV في النار وكثيراV في الماء " (متإلى تدمير نفسه إلى جانب أنه كان يميل بالصرع
) ..٥ :٥ بالحجارة " (مريجرح نفسهالوحي وجود نفس هذا الميل في مصاب كورة الجدريين ، فقد كان " 

  والميل إلىكالكتئابإن كثيرين من الذين تسكن فيهم الرواح الشريرة مصابون بأعراض بعض المراض النفسية 
) ..١٦ :٨ (متمجانين ، كما أن بعضاV من الذين منهم أخرج الرب يسوع الرواح الشريرة كان ي#طلق عليهم النتحار

 مع هذا فنحن ل ننكر وجود أشخاص مصابين بأمراض نفسية ول تسكن الرواح فيهم ، ولكننا نحذر من سهولة الخلط
  نفسياV ، ولذا ف#هم في احتياج إلىمرضى الرواح فيهم وفي نفس الوقت هم تسكنبين المرين .. بل أكثر من هذا هناك أشخاص 

علج طبى للذهن وإلى معالجة روحية للجروح الداخلية بعد أن ت#طرد الرواح منهم ..

كيف ن5م�ي�ز المر ؟
  أن تخفي فزعها من حضور ال وسط جماعةتقدر فيه فسيأتي وقت لن الختفاءمهما أمعنت الرواح الشريرة في •

 المؤمنين ، ولسيما إن كانوا مجتمعين بقلب واحد ومملوئين بالفرح السماوي .. فل شيء يكشف الظلمة أكثر من نور
 حية عندما توجد في مكان به عبادة مرتعبة في المسيح .. لذا فهي عادةV ما تصرخ وهي النصرة اللهي وفرح الحب

من مؤمنين ممتلئين بالروح القدس ..

 كما قد يحدث نتيجة لشعورها بالضغط من قوة جو التسبيح الذي في المكان أن تضغط بقوة على الشخص الذي تسكن فيه .. قوة
يتفاوت أثرها عليه من شعور بالضيق يدفعه إلى ترك المكان إلى انطراح على الرض في حالة من اللوعي ..

  على جسد من تحتله .. ولذا قد يشعر بالختناق ، وقدتضغطوقد ت#علن الرواح الشريرة عن وجودها أثناء الصلة بأن 
 يطلق من صدره زفيراV قوياV له صوت مسموع .. وقد يسقط على الرض ويتلوى كالحية ، وقد تلمع عيناه ببريق حاد مفزع ..

 وقد يشعر بتخدير أو وخز في يديه .. وفي بعض الحيان تتخشب أصابعه ، وفي أحيان قليلة قد تعلن الرواح الشريرة عن
وجودها بضحكات ساخرة ..

  من الشخص إذا سمع إسم المسيح أورد فعل غير طبيعي وعنيفكما ي#كتشف وجود الرواح الشريرة بسهولة إذا حدث •
ذ#ك ر� أمامه شيء يتعلق بالصليب أو بدم الرب يسوع أو إذا اقترب من أجساد الشهداء والقديسين الغالبين ..

فبعض الذين تسكن بهم الرواح ل يقدرون أن يحتملوا منظر الصليب فيغلقون عيونهم إذا رأوه..•

والبعض ل يحتمل الكتاب المقدس إذا ق#ر�ب إليه ..•

والبعض يعجز عن النطق بإسم يسوع أو باليات التي تعلن هزيمة إبليس مثل " وهم غلبوه بدم الخروف .. " (رؤ•
 ) .. ول يقدر أن يردد عبارات مثل " أنا ليسوع الملك " ، " أنا مفدي بالدم " ، " يسوع يحرر " ، " أجحدك١١ :١٢

يا إبليس " ..

والبعض يرتعب إذا إقترب من أجساد الشهداء ..•

  في إعترافاته كيف لم تقدر السنوات الطويلة أن تمحو من ذاكرته منظر الرواح الشريرة التيالقديس أغسطينوسيقص لنا 
 رآها في ميلنو وهي تخرج من المسكونين بها معترفة بالمسيح لدى اقترابهم من الموكب الذي كان يحمل جسدي الشهيدين "

جرفه " و " بركه " عند نقلهما من المدفن إلى الكنيسة " ..

  تفوق القوة البشرية الطبيعية ، قوة لم تكن له قبل إصابته ..بقوة جسديةكما قد يتميز الشخص المسكون بالرواح •
  قطع بها كل السلسل التي ربطوه بها وكيفقوة غير عاديةيخبرنا إنجيل مرقس كيف كانت لمجنون كورة الجدريين 

) ..٤ :٥ أن يذل (مريقدرأن أحداV لم 

 المسكون عندما يتحدث وعندما يضحك ..ت�غ�ي�ر واضح في صوت الشخصوقد يلحظ •



  ويحاول أن يرفعها عندماويقاومكما قد يحدث كثيراV عندما ت#وضع اليدي على الشخص أثناء الصلة له أن يهيج •
توضع فوق رأسه ..

 بين المحتلين بالرواح الشريرة والمرضى نفسياV بغير احتلل ..التمييزهذه النقاط السابقة تساعد على 

احتلل كـاذب
  بأنهم محتلون من الرواح الشريرة ، وهمالتظاهرأحيانا يلجأ بعض الذين يعانون من الهمال الشديد من الخرين إلى 

  لما يفعلونه بتأثير مندون وعي كامليفعلون ذلك لكي يجذبوا تعاطف وشفقة البعض .. وقد يلجأون إلى هذه الحيلة الغريبة 
  " المريض ، وفي هذه الحالة تصدر من الشخص أثناء الصلة له بعض التصرفات التي تحدثsubconsciousلشعورهم " 

  نتيجة لرؤية سابقة لطرد الرواح منمختزنة في اللشعورعند طرد الرواح الشريرة من إنسان .. هذه التصرفات تكون 
آخرين أو لسماعه من قبل عن تفاصيل ما يحدث معها ..

  حتى ل ت#خدع ،تمييز الرواحلذا من المهم جداV أن يكون لدي الجماعة التي تهتم بخدمة طرد الرواح الشريرة موهبة 
ولكن ي#لح�ظ بصفة عامة أمران في حالة الحتلل الكاذب :

 لمدة طويلة ..نبرة صوتهل يقدر الشخص أن يغير •

•.. Vتكون تصرفاته طبيعية إذا غاب عنه الشخاص الذين يهتمون به لظنهم أن به أرواحا

 ..الحل هو الرب يسوعقارئي العزيز ، ل تنس� أبداV أنه سواء كان الشخص مريضاV أو محتل�V فإن 

 الذي يشفي ..الطبيبهو 

 الذي يحرر ..الملكوهو 

الــرب يحــرر
إذا قرأت قصة تحرير الرب لمجنون كورة الجدريين فستجد نفسك أمام أمرين متناقضين ..

) ..٦: ٥ ، لقد " ركض وسجد له " (مريستقبل الرب يسوعالمجنون •

) ..٧ :٥ ، " مالي ولك يا يسوع ابن ال العلي " (مرل يريد الرب يسوعالمجنون •

والن كيف ن#ف�س�ر هذا التناقض ؟

 إن هذين الموقفين المتناقضين يتكرران كثيراV مع الشخاص المسكونين بالوراح الشريرة عندما يوجدون أمام مؤمنين مملؤيين
بالروح أو داخل اجتماعات روحية قوية ..

 عمل الرب يسوع المحرر ..يطلبونفجأة •

 ويبتعدوا ..ينفروالكن ل تمضى دقائق حتى •

ما تفسير هذا ؟
  عن انجذابها للشخص الوحيد تستطيع أن ت5ع�برفعلV .. الرب يحرر ، والنفس المسكونةجذاب إن جمال الرب يسوع 

 من حضور الرب المزعج لها ..تهرب بسرعةالذي يحرر .. أما النفور فيأتي من الرواح التي تسكن فيها ، إنها 

  أن تعوق لجوءه إلى الربلن تقدرأيها القاريء ، ما أروع هذا .. مهما كثرت الرواح الشريرة داخل أي إنسان فهي 
يسوع ، ولن تقدر أن تمنعه من أن يعلن للرب الرغبة في الحرية ..

 ا#نظر إلى مجنون كورة الجدريين الذي ركض إلى الرب وسجد له .. كم كان عدد ما به من أرواح شريرة ؟ .. لقد سأل
 ) .. واللجئون هو وحدة عسكرية في٩ :٥الرب يسوع رئيس هذه الرواح " ما اسمك " ، فأجابه " لجئون لننا كثيرون " (مر

 جندي ..٦٠٠٠ إلى ٤٢٠٠الجيش الروماني يبلغ عددها من 

  ، فلم يقدر هذا العدد الضخم من الرواح الشريرة المحتشدة داخل هذا المجنون من أن تمنعه عن أن يركضمبارك ال
 ..طالبا\ منه الحريةإلى الرب يسوع 



 هذا درس هام نتعلمه من هذه القصة ، ولكنه ليس الدرس الوحيد الذي تقدمه لنا قصص إخراج الرب للرواح الشريرة
 الرب بخدمة إخراج الرواح من النفوس المحتلة ..لمن ي5ثق�له.. هناك دروس أ#خرى تضيء الطريق على نحو خاص 

+ + +

الــــــدروس
ل حــوار

 ) .. ماذا يعني هذا ؟ .. إن الرب ي#ع�ل�منا١٦ :٨ " (متبكلمةيقول لنا القديس متى عن الرب يسوع أنه " أخرج الرواح 
 ) .. وذات مرة قال لواحد٣٤ :١ من أن تتكلم (مريمنعها ول ندخل في حوار معها .. لقد كان ل نتناقش مع الرواح الشريرةأن 

) ..٣٥ :٤ " (لواخرسمنها " 

 نعم هناك استثناء وحيد وهو الحوار الذي دار بين الرب وقائد الرواح الشريرة في حالة مجنون كورة الجدريين ،
  الرواح الشريرة التي كانت تحتل هذاعددولكن هذا الحوار كان لهدف خاص .. لقد سأله الرب ما اسمك لكي يكشف لنا 

المجنون ، فضخامة العدد ت#ظهر بوضوح قوة الرب يسوع الغير عادية ..

  تخلط في كلمها بين الحقائق والكاذيب .. فهي لكاذبة جدا\ل تدخل في نقاش مع الرواح الشريرة لنها أرواح 
  والباقيصدقا\ما تقول لن هذا الكذب ليس خطراV لنه كذب يسهل اكتشافه .. لكنها قد تقول أكثر من نصف كلمها كل تكذب في 

 بمهارة بين الحقائق الصادقة حتى ينخدع السامع ويقبله كحقيقة ..تدسه ، كذبا\

 تأمل ما كان يقوله الروح الشريرة عن الرسول بولس ورفقائه " هؤلء الناس هم عبيد ال العلي الذين ينادون لكم
 ) .. هل هناك خطأ في هذه الكلمات ؟ .. ا#نظر ماذا فعل الرسول بولس ؟ .. يقول سفر العمال١٧ :١٦ الخلص " (أعبطريق

أنه تضايق والتفت إلى الروح وطرده ..

لماذا تضايق الرسول من كلمات الروح الشرير ؟

  .. الصل اليوناني للية يوضح هذا فترجمته الحرفية هي هكذا "د5س� فيها كذبلنها ليست كلها كلمات صادقة ، لقد 
) ..a way of salvation للخلص " (بطريقهؤلء هم عبيد ال العلي الذين ينادون لكم 

  معطية إيحاءاV بأنهللخلصا#نظر أي تشويه للحق .. إنها ل تقول لهم أنهم ينادون لكم بطريق الخلص ، بل بطريق 
  . لن ليسليس بأحد غيره [ أى غير الرب يسوع ] الخلص من طريق .. يا لخطورة هذا التشويه ، فالوحي يقول " أكثريوجد 

) ..١٢ :٤اسم آخر تحت السماء قد أ#عطي بين الناس به ينبغي أن نخلص " (أع

 أيها القاريء ، ل تدخل في نقاش مع الرواح الشريرة فهي أرواح كاذبة جداV وخادعة للغاية تريد أن تضيع وقتك ..
أى١ ، ١١-١٠ :١٨ (تثخطيةالكتاب المقدس يمنعناV بشدة من الحصول على المعلومات عن طريق الرواح الشريرة .. هذه 

١٣ :١٠.. (

  في الحرب الروحية ، ومع الرواح الشريرة ليس الحتياج إلى النقاش بل التحديالوحدالروح القدس هو نبع معرفتنا 
 أولد ال عليها ..سلطانوإعلن 

 كثيراV ما تتكلم الرواح الشريرة أثناء طردها .. ل تناقشها ، هذا هو المبدأ العام الذي يجب أن ل نحيد عنه إل في حالة
 الحدوث ، عندما نتأكد أن الروح القدس يقودنا إلى نقاش معها لهدف خاص .نادرةواحدة 

 ل تناقش الرواح الشريرة ، بل و�ج�ه لها المر بالخروج بإسم الرب يسوع كما فعل الرسول بولس حين طرد الروح
) ..١٨ :١٦ " (أع أنا آمرك بإسم يسوع المسيح أن تخرج منهامن عر�افة فيلبي .. لقد التفت إليه وقال " 

 يقول القديس النبا أنطونيوس [القرن الرابع] : " لقد كمم الرب أفواه الرواح الشريرة ومنعها من الكلم مع أنها قالت
  بماأن ل نهتم حتى ل تزرع شرورها مع الحق ولكي ي#ع�ودنا الستمرار في الكلمله الصدق " أنت ابن ال " .. لقد منعها من 

 أن لنا نحن الذين نمتلك السفار المقدسة ونتمتع بحرية المخلص غير اللئقتقوله حتى ولو بدا لنا أنها تقول الصدق .. لنه من 
 " ..نتعلم من إبليس

امتليء بالروح القـدس  



  أ#خرج الشياطين فقد أقبلبروح البعد أن أخرج الرب الرواح الشريرة من المجنون العمى والخرس قال " إن كنت أنا 
 بإصبع ال) ، وحين وصف لنا القديس لوقا نفس الحادثة نقل لنا كلمات الرب " إن كنت ٢٨ :١٢عليكم ملكوت ال " (مت 

) ..٢٠ :١١أ#خرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت ال " (لو

 إصبع " .. لنمتليء بالروح " إصبع الواضح من مقارنة اليتين معاV أن الرب يسوع يطلق على الروح القدس لقب " 
  المقتدر الذيإصبع ال " لكي نطرد به الشياطين ، فنحن حين نأمر الرواح الشريرة أن تخرج فنحن في الواقع نستخدم ال

يبحث في أعماق من تسكن بهم الرواح حتى يبلغ إلى موضع اختبائها فيوجه أمراV لها بالخروج بإسم المسيح ..

 " يوجه المر بقوة غير عادية ل تقدر الرواح الشريرة على مقاومتها ..روح القوةهو " 

آه يا أبانا السماوي ،

امل أولدك بكل ملء الروح ..

البسهم القوة التي من العالي

حتى ل يره�بون� الرواح الشريرة

بل يثقون أن لهم قوة وسلطاناV عليها ..

حتى يعلنوا نصرة الحمل وقوة الدم الثمين ..

ورهبة اسم ابنك المبارك ..

حتى يفرحوا بأن عريسهم منتصر فيهم ..

حتى يتهللوا دائماV بأنه منتصر ..

المسيح منتصر ..

وهم منتصرون في المسيح المنتصر ..

هللويا ..

+ + +

قـــوة الحــب 
 ..المحبة لكي يكون لنا ثمرة .. بالروح القدسكما نحتاج أيضاV أن نمتليء 

  لهم قبل وأثناءمحبتنا للذين تسكن بهم الرواح الشريرة أمر ل بديل عنه إن أردنا أن نحررهم .. لبد أن نعلن محبتنا
وبعد طرد الرواح منهم ..

  على نحو خاص في الحالت التي يرفض فيها الشخص المحتل أن يتحرر ويعلن رغبته فيالمحبةوتظهر أهمية هذه 
أن يظل مسكوناV بالرواح الشريرة .. هذه الحالت تكثر مع أرواح الشهوة والهوى ..

 ال لن ي#خرج روحاV شريراV من شخص ل يريد أن يتحرر ويتمسك بالعبودية ، فماذا نفعل معه؟ هل نتركه يحرم نفسه
من الحرية ؟ هل نتركه يهلك ؟ ..

 ..الحبكل ، هنا تقع المسئولية علينا .. لبد أن ندخل المعركة مع إرادته .. لبد أن ندخلها بسلح 

  .. فما أكثر مقاومة الشخص المحتل لهذا الحب على الرغم من احتياجهشاق م5كل�فلكن هذا ليس سهلV .. إنه طريق 
  ، ول شيءالحب والكراهية التي به هي المسئولة عن هذا التجاه العدائي ، لذا فهي معركة بين الرواح الشريرةالشديد له .. 

  محسوسة .. يقول الرسول بولس " إنعملية .. الحب الذي يعكس حب الصليب بطريقة الحب النقييخنق الرواح الشريرة مثل 
 ) .. ا#نظر إنه يمكننا أن٢٠ :١٢ على رأسه " (رونار جمرجاع عدوك فاطعمه . وإن عطش فاسقه . لنك إن فعلت هذا تجمع 

  ت#ط�ه�ر رأس المحتل [مركز الرادة] من تأثير الرواحجمر نار هي المحبةنتأمل في الجزء الخير من هذه الية على اعتبار أن 
الشريرة ..

اعلــن إيمـانك 
Vوهذا درس آخر تعلنه لنا قصة إخراج المسيح للرواح الشريرة من الولد المصروع ، ففي هذه القصة نلمح عنصرا 

ضرورياV ل بديل عنه في تحرير الشخاص المحتلين بالرواح الشريرة ..

 ..اليمانهو عنصر 



  إيمانكملقلة[ لعدم إيمانكم لقد فشل التلميذ في إخراج هذه الرواح ، فلما سألوا الرب عن السبب قال لهم " 
RSV,NIV في هذه العبارة التي فاه بها الرب وقتها " أيها الجيل غير المؤمن .. إلى متى٢٠ :١٧] " (مت Vتأمل معي أيضا .. ( 

) ..١٧: ١٧أحتملكم " (مت 

  " .. انتبه إلى هذه الكلمات .. تذكر أن الرب لم ينطق قط بمثلها وقت أن احتمل آلم الهزء والجلدإلى متى أحتملكم" 
 من أي شيء آخر..أكثروأهوال الصليب .. آه ، إن عدم إيماننا يؤلمه بالفعل 

  لن الذي فيكم أعظم من الذي فيغلبتموهما#نظر ماذا يقول لنا القديس يوحنا الحبيب " أنتم من ال أيها الولد وقد 
) ..٤:٤يو١العالم " (

  من الرواح الشريرة .. نعم أنت أقوى لن الذي فيك أعظم من إبليس رئيس هذا العالمآمن أنك أقوى.. آمن أنك غالب 
..

 من يدخل معركة لطرد الرواح الشريرة لبد أن يكون له اليمان أنه منتصر في المسيح المنتصر .. لبد أن يكون
 Vلمملكة الظلمة أي سلطان على تقييده ..١٢ :٢يو١ في أن خطاياه قد غ#ف ر�ت من أجل اسم الرب (بالثقةمتمتعا ãولذا لم ي�ع#د (

 هيا يا من يستخدمك ال في طرد الرواح الشريرة .. هيا اعلن بثقة أنك أبن ال .. اعلن بكل فرح قبل أن تأمرها
 نفسك مسبقاV من هجومها المضاد لك ..تحمي .. إعلن هذا حتى مغفورة بدمه " .. وإن خطاياك في المسيحبالخروج انك " 

  من إيذاء الرواح لك ، فقد ت#هددك بكلمات تخرجها من أفواه الذين تسكن بهم أو بتعبيرات غاضبة تظهرل تخف مطلقا\
  لنه يعطي العدو فرصة لكي يبدأ هجومه المضاد .. تذكر أنواحذر الخوف " ، في المسيح " محميعلى وجوههم .. ثق أنك 

 أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو ..السلطانالرب يسوع أعطانا 

  على كل الرواح الشريرة وأنكسلطانا\ بأن لك إيمانأيها الحبيب ، ل تدخل معركة لطرد الشياطين إن لم يكن لك 
..بمظلة دم الحمل  من سهامها الملتهبة محمي

لنصــل� ولنصـــم
.. Vآخرا Vهاما Vكما تقدم لنا قصة إخراج الرب للرواح الشريرة من الولد المصروع درسا

  منقوي ، فالرب يتحدث عن نوع درجة قوتهاالقصة توضح لنا أن الرواح الشريرة تختلف عن بعضها البعض في 
 ) .. كلمة جنس هنا٢٩ :٩ " (مربالصلة والصوم] ل يمكن أن يخرج بشيء إل kind,NIVالرواح يقول عنه " هذا الجنس [

 ..breed أو صنف family أو أ#سرة kind " وتعني نوع genosهي " 

 ) ، ثم عاد وقال أنه٢٠ :١٧ (متقلة إيمانهملقد اشار الرب إلى أن التلميذ لم يقدروا أن يخرجوا هذا الجنس بسبب 
  ل يأتيقويا\) ، مما يعني أنه نوع من الرواح الشريرة يتطلب إخراجه إيماناV ٢٩ :٩ (مربالصلة والصومجنس ل يخرج إل 

إل بالصلة والصوم .

Vفي مواجهتنا معها فكما يقول الب يوحنا كاسيان نقل Vنعم ، الرواح الشريرة تختلف في قوتها وهذا ما نلمسه عمليا 
  الشجاعةذات العنف وطاقة الحركة ول في نفسعن الب سيرنيوس " يجب أن ل نجهل أن الرواح الشريرة ليست كلها في 

والمكر " .

 هناك أرواح شريرة متخرج بمجرد حضور المقيدين بها في اجتماع روحي قوي أو لمجرد سماعها أيات من الكتاب أو
  تحتاج مواجهةقويةعند رشم الصليب عليها أو لذكر أسماء القديسين المنتصرين والشهداء على مسامعها .. وهناك أرواح 

 ..بعض الوقتوالبعض منها إلى إيمان عظيم يأتي بالصلة والصوم ، وقد يأخذ المر 

 بكفاية قوة موت الرب وقيامته ، متحررين من كل اتكال على ذواتنا ..العظيم لكي نمتلك اليمان لن5صل� ولنصم

 لكي ن#قاد بروح ال في إخراج الشياطين من المأسورين بها ..لن5صل� ولنصم

 لكي نمتليء بقوة ال المجيدة ..لن5صل� ولنصم

  الذي أعلنه إشعياء حين تحدثهذا الغرض الواضح والمحددآه ، ليت جزءاV من أصوامنا وصلواتنا ي#خصص لجل 
) ..٦ :٥٨ " (إشفك عقد النير وإطلق المسحوقين أحرارا\ وقطع كل نير . حل قيود الشرعن الصوم وقال أنه " 

  من أجل النفوس المحتلة والمقيدة بالرواح الشريرة فإن الرب سيستخدم إخراج الرواحنصلي ونصومولنثق أننا حين 
 ..المحررة وإعلن واضح لقوته مجيدةمن أجل كرازة 



كــرر المـــر
  ،أكثر من مرةنقطة أ#خرى نتعلمها من قصص طرد الرب للرواح الشريرة وهي توجيه المر لهذه الرواح بالخروج 

 ) .. كما أن وصف القديس لوقا البشير٨: ٥فلم تخرج الرواح من مجنون كورة الجدريين بمجرد أن قال الرب "اخرج" (مر
لخراج الرب للشيطان من الخرس ي#فيد أن المر استغرق بعض الوقت ..

 ) .. وفعل ي#خرج تأتي في هذه الية في زمن١١:١٤ شيطاناV " ( لوي5خر�جيقول القديس لوقا "وكان [ الرب ] 
imperfect tense   ،" : لذا فيمكن ترجمة الية هكذاHe was in the process of ejecting a demon.. "  

 في الرواح الشريرة أن يطرد  يقدرهذا يؤكد ان طرد الرب للشيطان في هذه الحالة قد اخذ وقتاV .. وبالطبع فإن الرب
  حتى ل نفشل إذا استغرق إخراجنا للرواح الشريرة    ي5شجعنا لكنه سمح ببعض الوقت في هاتين الحالتين لنه أراد أن    الحال
 ..وقتا\

 قوة للرواح الشريرة بإسم الرب يسوع .. أعد على مسامعها اليات التي تعلن سلطانك عليها .. اعلن لها كرر أوامرك
 ..النهاية ، حتما ستخرج في دم الرب يسوع

  بطردها حتى تكف عن الهيجان ولقبل أن نأمركذلك فإنه من المفيد أن ن#قي�د حركة الرواح الشريرة بإسم الرب يسوع 
.. Vتؤذى أحدا

امـل الفـراغ سريعـا\
) ..٢٥: ٩ (مرأن ل يعود مرة أ5خرىفي إحدى قصص طرد الرب للرواح الشريرة أم�ر� الرب الروح 

 الىلماذا أمر الرب بهذا ؟ .. لقد أراد أن ي#عل�منا درساV هاماV , فالرب يريد أن يوجه أنظارنا إلى ميل الرواح الشريرة 
 لسترداد مواقعها التي ط#رد�ت منها .. الرب يسوع يقول العودة

 " إذا خرج الروح النجس من ال نسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ول يجد ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت
-٤٣: ١٢ " (متى سبعة أرواح أ5خر أشر منه فتدخل وتسكن هناكمنه . فيأتي ويجده فارغاV مكنوساV مزيناV. ثم يذهب ويأخذ معه 

٤٥.. ( 

 إن كلمات الرب هنا واضحة كل الوضوح ..نعم إن طرد الرواح من شخص كانت تسكنه هو خطوة بالغة الهمية
  ..أرواح أ5خرى لنها ستعود ومعها مرة ثانيةولكنها من الممكن أن تكون السبب في ازدياد حالته سوءاV إذا عادت له الرواح 

) ..٤٥: ١٢ أوائله " (مت أشر منالرب يسوع يقول " تصير أواخر ذلك ال نسان 

نعم ستكون أواخر هذا ال نسان أشر إذا لم ي#مل قلبه بعد طرد الرواح منه ..

وم�نã يمل قلب ال نسان ويصد عنه أعدائه ؟

 ..الذي مات بدل\ منهليس آخر سوى 

ليس سوى الذي سحق لجله إبليس وكل جنوده ..

  ليجلس على عرشالملوك بملكأن نرحب  الهم ل شك أنها خطوة هامة أن نطرد الرواح خارجاV , ولكن الخطوة
حياتنا بدلV منهم ويصير سيد مستقبلنا وضامن حياتنا ..

نعم إنه أمر هام جداV ل بديل عنه لكل من تحرر من س#كنى الرواح الشريرة حتى يبقى في الحرية :

 ) ..١٧: ٣ بال يمان في قلوبكم " (أف  المسيحأن يختبر سريعاV كلمات الرسول بولس " ليحل•

  خطايانا وي#ط�ه�رنا من كل إثم "يغفر لناوأن يتمتع بدماء الرب الغافرة .. " إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى •
 ) ..٩: ١يو١(

 وأن ينشغل بالرب ليحتل مركزي تفكيره ومشاعره .. ليتكل عليه من كل قلبه وليشبع به من خلل الجلسات المنتظمة•
مع ال نجيل والشركة الحية في الجسد والدم المعطيان الحياة, ودوام الصلة والتسبيح ..

 ول يخاف قط فالوعد ال لهي صادق  " نعلم أن كل من و#ل د� من ال ل ي#خطيءحافظهوليكن له يقين شديد أن الرب هو •

 ]ل يعتاد الخطية[ الصل اليوناني يعني 

بل المولود من ال يحفظ نفسه



 , ، انظر ايضا النصNASB RSV, NIV, The living bible[ أي الرب يسوع ابن ال سيحفظه بحسب الترجمات : (       
 ) ].١٨٤٧القبطي للعهد الجديد المطبوع بلندن سنة 

         والشرير ل يمسه .

 " ]hapto"to lay hold, to fasten, to cling ١٨: ٥يو١ ] " (ل يقدر أن يحتفظ به    أي.. ( 

 بهذا أيها القاريء الحبيب نكون قد حدثناك عن طرد الرواح الشريرة من الشخاص الذين تسكن فيهم , والن ن#كلمك
 من الماكن ..طردهاعن 

لنطرد الرواح الشريرة من الماكن
 يسجل لنا نص طقس المعمودية للكنيسة القبطية والذي يعود إلى قرون المسيحية ال#ولى إدراك الكنيسة منذ القديم

لمكانية س#كنى الرواح في الماكن ..

 ول روح نجس روح رديءيصلي الكاهن قائلV : " أنعم على هذا الماء لكي ل يوضع فيه ول ينزل مع الذي يتعمد فيه 
 ول روح النهار ول روح الظهيرة ول روح المساء ول روح الليل ول روح الغرق ول روح الجن مثل الذين تحت الرض

 ".انتهرهم بقوتك العظيمة(الهاوية) .. 

وفي نص شبيه للكنيسة الرثوذكسية اليونانية نقرأ هذه الصلة :

  ول تسمح بأي روح شرير ي#حãد ث تشويشاV للفكار أو يؤثر في العقل ينزل معشيطانا\ يختبيء في هذه المياه" ل تدع 
الذي سي#ع�م�د الن " ..

 " Vكل القوى المضادة بعلمة صليبك الثمين " ..شتتثم ينفخ فيه ثلث مرات وهو يرشم الصليب قائل 

 ، فمن الممكنللماكن هذه النصوص ت#ظهر إيمان الكنيسة منذ عصورها ال#ولى بإمكانية احتلل الرواح الشريرة 
للرواح أن تبقى في المنازل أو حولها ..

 قد يعود السبب في س#كنى الرواح في المنازل إلى سابق استخدام هذه الماكن لممارسات وثنية أو للمجون واللهو ، أو
  مثل الحجبة والتمائملعمال السحر أو ما ي5سمى بتحضير الرواح أو لعبادة الشياطين أو لوجود أشياء مادية تتعلق بها

) ..٢٦ :٧وتماثيل وصور اللهة الوثنية والكتابات السحرية .. ال#مور التي منع الرب بوضوح وجودها في منازل أولده (تث

 :صور متعددةأما تأثير هذه الرواح على القائمين في هذه المساكن فيظهر في 

فقد تخلق لهم المشاكل التي ل تتوقف ..•

وقد تزرع بينهم الخصومات ..•

وقد تثير فيهم المخاوف ..•

وقد ت#صيب أذهانهم بالتشتيت ..•

وقد تصنع لهم أ#موراV مزعجة غير عادية كأن يرون أشباحاV مخيفة أو يسمعون أصواتاV غريبة ل يعرفون مصدرها ..•

وقد يمتد تأثيرها إلى مجال اللشعور فيحلمون أحلماV مزعجة ويعانون من الرق ..•

 كم يكون المسكن مزعجاV ، وحين يأتي المؤمنون ليصلوا فيه يعانون من صعوبة خاصة ، قد يتعرضون لضغوط نفسية
تمنع صلتهم من أن تكون منطلقة وبحرارة كما قد يعانون من تشتيت الفكر والشعور بالسأم ..

 كل ما هو من فداهم بدمه الثمين .. يحتاج إلى تنقية من بإسم ، ويحتاج أولV إلى جنود ال لكي يطهروه محتلالمكان 
  بالروح القدسآمره من أحجبة وتمائم وصور وتماثيل ديانات وثنية وكتب للسحر .. ثم يحتاج إلى كلمة متعلق بمملكة الظلمة

تقول لكل الراوح الشريرة التي به " اخرجوا " ..

  بالنجيل صعوبات ملحوظة أكثر من المعتاد عندما يخدمون بمناطق معينة .. مثلV قد تكثرالكارزونكما قد يواجه 
  كسقوط المطار وهبوب الرياح ، وقد تتعطل م#ع د�اتهم (عربات – أجهزة السمعيات – الكهرباء)معاكسات الظروف الطبيعية

 على نحو مزعج ، وقد يشعرون بأن مكان اجتماعهم بالناس غير م#ريح وأن المستمعين لهم يعانون من تشتيت غير عادي
وشعور بالملل وعدم القدرة على مواصلة الترانيم ..

مــاذا ؟



 ، والحاجة أولV إلى تنقيته منها ..المكان محتل بالرواح الشريرة

هذه الظاهرة يكثر حدوثها في المناطق التي ينتشر فيها السحر أو العبادات الوثنية ..

مـــا العــلج ؟
  عليهاالسلطان الذي لهم .. نعم الرواح الشريرة قوية لكن هم لهم السلطانآه ليت الخدام يتحملون مسئوليتهم .. ليعلنوا 

 ..بإسم الرب يسوعليلتفتوا لها وليأمروها أن ترحل 

 دم الحمل الغالبوليقضوا وقتاV قبل حديثهم مع الناس في التسبيح للحمل المنتصر وإعلن سحقه لقوات الظلمة ليعظموا 
وليمجدوا اسمه .. آه ليس مثل التسبيح قوة ت#نقي المكان ، تطرد قوات الظلم وتجذب ملئكة الحماية ..

) ..٥ :٢٠ بخلص الرب " وبإسم إلهنا نرفع رايتنا " (مزنترنمهيا أيها القاريء 

  لكي نستخدمه ، فلقد قال صادقاV عناسمه) لقد أعطانا ٨ :٤٤ ، هيا نفتخر بمسيحنا اليوم كله (مزنسبح ونهتفهيا 
) ..١٧ :١٦ " (مربإسميكل المؤمنين به " يخرجون الشياطين 

فلنفرح ونتهلل ولي#س�ب�ح كل منا الله العظيم مع داود ..

" أ#حبك يارب يا قوتي

الرب صخرتي وحصني ومنقذي

إلهي صخرتي به أحتمي

ترسي وقرن خلصي وملجأي

أتبع أعدائي فأ#دركهم ول أرجع حتى أفنيهم

أسحقهم فل يستطيعون القيام

يسقطون تحت رجلي

)٤٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٢ ، ١ :١٨لذلك أحمد يارب وأ#رنم لسمك " (مز

هيـــا .. هيـــا
 على مملكة الظلمة .. انتهروا كل رؤسائها وسلطينها وجنودها ..سلطانكم هيا أيها الباء وأيتها ال#مهات ، اعلنوا 

انتهروها حتى تحمو أطفالكم من خطرها ..

  على كل قوى مملكةسلطانهوأنتم أيها الخدام ، يا من أحببتم الرب يسوع وكÐرست#م حياتكم له .. هيا ليعلن كل منكم 
 الظلمة ، وليجبرها أن ترحل من النفوس التي احتلتها والماكن التي شغلتها ، وليقل لكل منها نفس الكلمة التي قالها الرب ذات

 " ..ا5خرجيوم لروح شرير " 

 ولنق#لها دون كبرياء أو إعجاب بالنفس .. لنطرد الرواح الشريرة دون أن نشعر أننا في ذواتنا أفضل من غيرنا .. إننا
 ..باسمه المباركل نخرجها بقوتنا بل 

  حتى ن#فسد كل حيل العدو لسقاطنا في خطية التباهي التي غالباV ما يلجأ إلى محاربتنا بها بعد كل طردفلنتضع أمامه
يحدث لجنوده المظلمين ..

  بملء التضاع وملء القوة حتى ن#حرر النفوس والماكن المحتلة بالرواح الشريرة صارخينالروح القدسنعم ليملنا 
 " ..ا5خرجفي كل منها .. " 

آه أيها الب السماوي ،
إله النعمة ، أبو المجد وإله كل تعزية ..

ثق�ل قلوب كثيرين من أبنائك لهذه الخدمة المجيدة ..

ليخرجوا الشياطين بإسم ابنك ..

ليحرروا الشخاص والماكن منها ..



ليسحقوها بأقدامهم ..

ليعلنوا نصرة الحمل ، الرب يسوع غالب .. غالب ..

آه يا أبانا السماوي ، كن لهم سور نار من حولهم ..

أي�دهم بقوتك الساحقة ..

أي�دهم بملء روحك الناري ..

.. Vمد يدك والمس أفواهم ، ضع كلمك فيها .. اجعله نارا

والرواح الشريرة حطباV فيأكلها ..

آه يا إلهنا المحب ، اصنع بهم عجباV .. ولمجدك ..



الـذهـــــــــن ] ٧[ 

 , انتبه ..الرب يسوعأيها المؤمن .. يامن تحب 

 ..ذهنكانتبه , إبليس يريد أن يدمر 

 أيها الحبيب هو أحد أهدافه الرئيسية التي ي#س�خ�ر لها كل جهوده في القتال معك ..ذهنك

  .. الكتاب المقدس , كلمة ال الصادقةغير المؤمنينل , ل تصدقه إذا حاول أن يوحي لك بأنه يؤثر فقط في أذهان 
تماماV , يؤكد لنا بأنه من الممكن لبليس أن يتلف أيضا أذهان المؤمنين أنفسهم إذا لم يقاوموه ..

: Vا#نظر معي كيف حذر الرسول بولس شعب كورنثوس في رسالته لهم قائل

 عن البساطة التي في المسيح  تفسد أذهانكم" أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا 

 ) ..٢٣: ١١كو٢.) ] " (N.I.V[ التكريس النقي والمين للمسيح (

  كانت لديهم مواهب الروحمؤمنينلحظ معي أن الرسول ل يخاطب بهذه الكلمات أشخاصاV من غير المؤمنين  , بل 
  "" المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين ) .. وفي بداية رسالته الولى لهم يقول عنهم إنهم   ١٤, ١٢كو ١القدس (

 ) ..٢: ١كو ١(

 الناس بأرواحه الشريرة ..أذهانإبليس دائماV يهاجم 

)..٤: ٤كو ٢ "(لئل تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح أذهانهم " يعميبالنسبة لغير المؤمنين 

 أذهانهم لكي يسلب منهم سلمهم ويعطل استخدام  يفسدوبالنسبة للمؤمنين يحاول جاهداV أن
ال لهم ..

 ) .. إنه يكتب٢ :١٢ " (روبتجديد أذهانكمكتب الرسول بولس إلى مؤمني كنيسة رومية يقول " تغيروا عن شكلكم 
  , فهي ل تزال متأثرةتجديدإلى نفوس آمنت بالرب يسوع واعتمدت على اسمه , ومع هذا فهو يقول لهم إن أذهانكم تحتاج إلى 

بما فعلته معها الرواح الشريرة ..

 أرواح الظلمة وفي احتياج ماس إلىأضرتها أيها القاريء , هل نخدع أنفسنا ؟ .. لنق#ل الحقيقة , كثيرون منا أذهانهم قد 
 ..  التجديد

نماذج لذهان تحتاج إلى التجديد :
الذهن الذي يعاني من تصارع الفكار

 فبعد أن تقع الحداث يسترجعها مرات عديدة .. ربما لن صاحبه يبحث عن مبرر ي#رضي به ضميره الذي يشعره بأنه
قد أخطأ ، وربما ليجد شيئاV يزيد به طمأنينته بالنسبة لنتائج ما حدث ..

 إل أنه ل يصل في تفكيره أبداV إلى نتيجة ترضيه ويعود إلى نفس النقطة التي بدأ منها ، فيعاود التفكير مرة ومرات
  ت#هدر الوقت والطاقة ، ويعجز عن إيقافها بسهولة .. وماذا تكون النتيجة ؟ .. إن صاحببل ثمر .. مناقشات عقيمة وبل فائدة

 وغالباV ما ي#حرم من النوم الهاديء ..بالسلمهذا الذهن ل يقدر أن يتمتع 

الذهن المصاب بالتشتيت
  ، لذا فتحصيله في الدراسة ل يتناسب مع الوقت الذي يعطيه لها ، كما أنه يجد مشقةالتركيزصاحبه يجد صعوبة في 

 في أن يصلى أو يرنم أو أن يقرأ الكتب الروحية لوقت طويل .. وأحياناV ل يقدر أن يركز في العمال التي يقوم بها أو في
الحديث مع الخرين ..

ذهن يعاني من أحلم اليقظة
  لحل مشاكله أووهمية ، يهرب إليه من مجابهة صعاب الحياة .. يتصور قصصاV خيالي كاذبيعيش صاحبه في عالم 

.. Vطويل Vلتحقيق رغباته ويقضي معها وقتا



  ل يهرب أبداV من الصعاب بل يواجهها وينتصر عليها في عالم الواقع ..فاليمان، اليمان هو ذهن يعمل بعيداV عن 
  ، يضعها عند قدميه مستنداV إلى وعوده المسجلة في كتابه المقدس والتي تلئم الحتياج ، ثمالمخدعيواجهها أولV مع ال في 

..كل الكفاية يتعامل معها في الواقع متمتعاV بحضور ال الذي فيه 

الذهن المستعبد للظنون
 في دوافع الخرين .. يتصور الدافع وراء ما يصدر منهم على غير حقيقته ويصدق نفسه ..دائم الشكذهن 

 وهو ذهن يضر صاحبه في علقاته مع الناس أشد الضرر ، إذ كثيراV ما يدفعه إلى اتخاذ مواقف عنيفة تجاههم ل مبرر
لها .. مواقف تعوق شركته معهم وتزيد عزلته عنهم وتفقد حياته بساطتها وانسيابها ..

الـذهـن المتســرع
 قبل أن يمتحنها جيداV .. يصدر قراراته بسرعة واندفاع حتى أنه كثيراV ما يرفض بعضيتعجل الحكم على ال5مور ذهن 

.. êالحقائق دون تفكير ، لمجرد أنه سمعها من أشخاص ل يميل لهم ، وقد يدفع صاحبه للغضب والحتداد بل داع

ذهـن مستعبد لحب الستطلع
  شيء مع أنكل بمعرفة أخبار الناس وأسرارهم .. يوجه أسئله مباشرة وغير مباشرة .. هدفه أن يعرف شغوفذهن 

 يضيع طاقته فيما ل يفيد ..فضوليالكثير مما يعرفه لن يفيده قط . إنه ذهن 

ذهـن يصدق الكاذيب
 ) أما هم فلم يصدقوا هذه الحقيقة بل٢ :١كذهن شعب ال في أيام ملخي النبي .. الرب يقول لهم " أحببتكم .. " (مل

 ) وعندما عاتبهم النبي قائلV لهم " لقد أتعبتم الرب٢ :١لقد صدقوا الكذوبة التي تقول إنه لم يحبهم لذا أجابوه " بم أحببتنا " (مل
 ) .. قالوا هذا لن أذهانهم كانت مخدوعة ولم ت�ر� حقيقة١٧ :٢) .. اندهشوا جداV وقالوا " ب�م أتعبناه " (مل١٧ :٢بكلمكم " (مل

) أجابوه بإستغراب " كيف يجب أن نرجع (٧ :٣أنهم أتعبوا الرب .. وعندما دعاهم قائلV : " ارجعوا إلي� أرجع اليكم " (مل
NIV) Vإننا لم نذهب بعيدا .. (Ampilified Bibleمل) " (كانوا بعيدين لكنهم رأوا أنفسهم قريبين .. لقد كانت أذهانهم٧ :٣ .. ( 

مخدوعة وص�د�قت هذه الكذوبة ..

 وقد يسمع هذا الذهن كلماV من أحد فيفهمه على غير حقيقته وينقله مشوهاV مؤكداV أن هذا ما سمعه مما يسبب في إحداث
الكثير من الرتباكات ..

وقد يصبح الذهن مغلقاV تماماV ل يريد أن يفهم الحقيقة على الرغم من وضوحها .

ذهـن مقيد بأفكار نجسة
  وربما كلهما معاV .. تضايق صاحبه وتفقده مرحه وتصيبه بالحباط وقد تصل كلمات جنسية نجسةأوصور تلح عليه 

به إلى اليأس من جهة اقتناء العفة ..

*   *   *
 ؟ ..المحبآه ، ماذا حدث حتى صارت هذه الذهان على هذا النحو .. هل يمكن أن تكون هذه هي إرادة ال 

 Vالذهان التي تسمح له أن يسلب منها سلمتها ..يفسدكل ، إبليس هو المسئول فهو دائما 

لكن أل من علج ؟

 ..اطمئن أيها القاريء

 ..فالرب يسوع قد جاء لينقض أعمال إبليساطمئن ، 

عن سنوات حياتك التي التهمها الجراد ..يعوضك اطمئن جداV ، فالرب يشتاق فعلV أن 

في الصليب شفاء لذهنك
  أي جزءإيذاء له في كل حقالرب يسوع ص#ل ب� وقام ل ليرفع عنك فقط عقوبة خطاياك ، بل أيضاV لينزع من إبليس 

 من كل مرض أصابه ..وليشفيهمن كيانك بما فيه ذهنك ، 

  منحمل الذي يتحدث عن الصليب يقول الوحي عن الرب يسوع أنه قد إشعياء الذهبي من سفر ٥٣في الصحاح 
أجلنا شيئين ..



 " هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين " ..حمل خطايانا نقرأ أنه ١٢في عدد •

 )]our infirmities (N.I.V " أحزاننا حملها وأوجاعنا [حمل أمراضنا وأحزاننا نعرف أنه ٤وفي عدد 
تحملها " ..

 " .." أخذ الرب الذي لنا وأعطانا الذي له

) ..٢١ :٥كو٢ " (نصير بر ال فيه لكي "  بره ليعطيناخطاياناحمل كل •

 Vيقول الرسول بطرس "١٧ :٨ لكي يمنحنا سلمه وشفاءه (متأمراضنا وأحزاننا آلم جميعوحمل أيضا .. ( 
) .٤٢ :٢بط١ (ش5فيتم " أثر الجلدة على الجسم ] molops) " a bruise (بجلدتهالذي 

  لقد آن الوان لتتمتع مجاناVالكاملة للجلجثة..أيها العزيز ، إن كان ذهنك ل يزال مريضاV فهذا بسبب أنك تحرم نفسك من الثمار 
بعطايا المذبوح القائم ..

 ل تنشغل باليام التي مضت ، ول تقلق من جهة المستقبل .. أنت تملك هذه اللحظة فهيا إلى المعركة .. هيا الن إلى
  حسمها لصالح كل مؤمن .. هيا لنتمتع بكل بركات الفداء .. هيا لنتمتعثمن التي دفع المسيح على الصليب شفاء الذهنمعركة 

بشفاء الذهن ..

اعتــراف
  أن يبقى ذهنك مريضاV .. هذه هي الخطوة ال#ولىرفضك ، واعلن بقوة خلل من ذهنك بما لحق اعترفل تكابر ، 

.. Vوالساسية في العلج .. تعال بمتاعب ذهنك إلى الرب تعال إلى الطبيب الحقيقي لكي يشفيك منها تماما

 ثق أنك أ#شتريت بالدم وأن ذهنك قد صار ملكاV للرب ولذا فليس لبليس أي حق في أن يؤذيه .. الرب يسوع يريد أن
 Vأروم أن تكون ناجحا " Vالروح القدس يتحدث بلسان يوحنا الحبيب إلى كل مؤمن قائل .. Vتماما Vفيوصحيحا\يكون ذهنك سليما ]  

)..٢يو٣] " (in good health NIVصحة جيدة ، 

أيها الب السماوي ..

أشكرك في اسم ابنك الرب يسوع

أشكرك من كل قلبي ..

لجل ما سجلته في كتابك

أن الرب " قد أخذ أسقامنا

) .. لكي يشفينا ..١٧: ٨وحمل أمراضنا " (مت

لذا أتقدم بثقة في يقين اليمان ..

أتقدم لك طالبا\ شفاء ذهني .. واثقا\
) ..١٥ :١٤٧أنك سريعاV جداV ستجري قولك (مز

.. Vسأ#شفى تماما

سيستنير ذهني ..

سيكون لي فكر المسيح ..

" يا ال من مثلك ..
أحمدك برباب حقك يا إلهي

يمتليء فمي من تسبيحك اليوم كله 
) ..٨ ،٢٢ ،١٩ :٧١من مجدك " (مز

حـافظ على شفـاء ذهنك



  حتى تتمتع بثماره بإستمرار .. الكتاب المقدس يقول " ثمر الروح القدس محبة فرحالروح القدساطلب دائماV عمل 
) ..٢٢ :٥ .. " (غل سلم

 سلم ال فيك وستتمتع بسلم ال .. كتب الرسول بولس إلى مؤمني فيلبي يقول لهم " روح الاستمر في طلب عمل 
 your [ عقولكم قلوبكم وأفكاركم)] to guard (N.I.V [ يحرس يحفظ [ يتجاوز كل فكر وتوقع النسان ] الذي يفوق كل عقل

minds [ ٧ :٤ " (فيفي المسيح يسوع.. (

 " وهي كلمة عسكرية تعني يحمي داخل قلعةphroureoإن كلمة يحفظ (يحرس) في هذه الية هي في أصلها اليوناني "
 "a garrison لمن له الحق مدخل القلعة ول يسمح بالدخول إل يحرس  " .. ويمكن أن ت#طل�ق على عمل الجندي الذي.. 

  أفكار الظلمة إلى داخلهما ..تسرب ، يمنع قلعتي� القلب والذهنهذا تماماV ما يفعله السلم الذي يعطيه ال ، إنه يحرس 
  " تجاه الفكار التي يبثها العدو فل يستطيع أن يفكرحياءحتى إن الذهن ، كما يقول مار أسحق بتعبيره البليغ ، يصير له " 

فيها ..

 ن5حزن " هو الذي يحمي الذهن من العدو ، لذا ما أخطر فقدان هذا السلم .. نعم ، ما أخطر المر حين سلم ال" 
  فنفقد سلمه .. فإذا لم نقاوم خطية معينة محببة لنا أو إن قبلنا الدخول في شركة مع الظلمة مثلما يحدث حينما تقبلالروح القدس

  ، .. وحينالسلم وفقدنا ثمره ، فقدنا الروحفتاة مؤمنة أن تتزوج بشاب غير مؤمن أو له إيمان غير مثمر .. إذا فعلنا هذا أحزنا 
 القوي فيصير بابه مفتوحاV لكل الفكار عاجزاV عن مقاومة الضار منها ..حارسهنفقد السلم يفقد الذهن 

أيها الحبيب.. أ#رف#ض الخطية.. أ#رف#ض أية شركة مع الظلمة، ل تحزن الروح حتى تتمتع بثمره.

 موصدا\ بإحكامأيها الحبيب ، تمتع بثمر الروح القدس .. تمتع بثمره .. تمتع بسلم ال وستجد أن باب ذهنك قد صار 
تجاه كل الفكار القادمة إليه من الرواح الشريرة ..

أبي السماوي ،
Vأتوسل إليك أن تساعدنى كي ل أفعل شيئا

ل يريده مني روحك الوديع القدوس ..

حتى ل أ#حزن قلبه ..

ول أتكاسل عن أمر يريده مني ..

حتى ل أ#طفيء نيرانه التي يشعلها في� ..

نعم ، أنا ل أ#ريد أن أ#حزن أو أ#طفيء روحك ..

بل أن أ#قاد به ..

وأمتليء منه ..

وأكون دوماV فيه ..

فأتمتع بفيض ثمره ،

وأقتنى سلمه العجيب ،

سلماV يحفظ قلبي وذهني لك كل اليام ..

قـاوم الرواح الشريرة
  .. قاوم الرواح الشريرة متى هجمت على ذهنك .. ثق في وعد ال المقدم لك "سليما\هذه نقطة هامة لكي يظل ذهنك 

 ) .. نعم سيهرب متى قاومته لن هذا هو إعلن كلمة ال الذي ل يسقط أبداV .. أ#نظر معي٧ :٤ " (يعقاموا إبليس فيهرب منكم
وتأمل فيما قاله داود النبي ل عن صدق كلماته .. تأمل هذه اليات الثمينة التي ناجاه بها ..

 ،٨٩ :١١٩ [ أي أن السماء تتعهد بتنفيذها ] إلى دور فدور أمانتك " (مزكلمتك مثبتة في السموات" إلى البد يارب 
٩٠.. (



قاوم الرواح الشريرة متى هجمت على ذهنك ..

  في كل لحظة تهاجمك بتشتيت في الفكار أو بشكوك أو مخاوف أو بأفكار شريرة أو بأحلم يقظة .. أ#نظر إليها ، ل تخفقاومها
  .. أ#نظر إليها وقاومها بسلطانك كإبنالروح القدس ويلبس بدم المسيح أمام كل من يحتمي ضعيفة للغايةمنها .. إنها أرواح 

 ، وستهرب من أمامك كما أعلن ال في كتابه .. ق#ل لها :بإسم الرب يسوعل .. انتهرها 

 آمرك أن تذهب عني يا روح التشتيت ..بإسم الرب يسوع•

إنني أرفض هذا الفكر .. إنه منك يا إبليس .. أنا أعيده لك ..•

 أطردك  أيتها الفكار الكاذبة ..بإسم الرب•

 الذي سحقك ..بإسم الرب يسوعأطردك يا روح الخوف .. إهرب من أمامي •

إكتشـف الكـاذيـب
  هم ، بينما تكونأفكارهمكثيرون ينجح إبليس في خداعهم فيقبلون كل الفكار التي تأتي على أذهانهم على أساس أنها 

  عن النظار حتىإخفاء نفسها .. إنها أرواح خبيثة جداV كثيراV ما تتمعن في الرواح الشريرةالحقيقة أن بعضاV منها هو من فعل 
  .. لذا كم هو هام جداVمكانا\ل يفطن الشخص إلى أن ما يدور بذهنه إنما هو منها فل يقاومه .. وما أخطر هذا ، إننا نعطي لبليس 

أن نمتحن كل فكر يرد إلى ذهننا .. هل هو يتعارض مع كلمة ال في شيء ؟ .. وإذا كان نعم ، فلنرفضه بكل حزم ..

 وأن تبطل أثرها ..أكاذيب العدوكلمة ال هي الوحيدة التي تقدر بنورها الساطع أن تكشف لنا 

أيها القاريء ، دعني أشرح لك هذه النقطة الهامة بأمثلة عملية عديدة كثيرة الحدوث ..

١مثــال 
  ، تكلفتهاشاقةقد يأتي إبليس لشخص بدأ الحياة مع ال ويقول له " الطريق كرب والباب ضيق .. الحياة مع المسيح •

  ، لكن ما الذي تعلنه كلمة ال الصادقة ؟ ..بالخوف واليأسعالية الثمن .. ل قدرة لك عليها " .. يقول له ذلك ليصيبه 
آيات مشجعة جداV تعلن عن عمل 

النعمة الغنية ..

) ..٩ :١٢كو٢ لن قوتي في الضعف تكمل " (تكفيك نعمتي+ " 

) ..١٠ :١٢كو٢ " (أنا قوي+ " حينما أنا ضعيف فحينئذ 

) ..٣ :٣تس٢+ " أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير " (

٢مثــال 
  فيمعاكسةوهذا خادم يخدم الرب يسوع .. ذات يوم قرر إبليس أن يكثف الحرب عليه ، بالفعل حدثت أ#مور غريبة •

 مجال خدمته .. تأنى إبليس بعض الوقت ثم أتى إلى ذهن هذا الخادم وأوهمه بأن ما حدث إنما كان بسبب أن حياته
 ، فال لم ي�ع#د يستخدمه .. ينبغي أن يترك الخدمة لئل يظل عائقاV لمتدادها ..ضعيفةالروحية 

  .. كانحاربه إبليس بضراوة ، فالحقيقية هي عكس ذلك تماماV .. فلن هذا الخادم أداة نافعة في يد ال يكذبإبليس 
 يجب على هذا الخادم أن يأتي بالفكر الذي راوده إلى عرش النعمة ويمتحنه أمام ال في ضوء كلمات كتابه .. كان يكفيه جداV أن

 ) ، لكي يتشدد ول٣٣ :١٦ " (يوفي العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالميسمع من ال كلماته إلى التلميذ " 
يتراجع إلى الخلف ..

٣مثــال 
  ضعيف وجهازك العصبي غير قوي ، وهذاجسدك .. يأتي له إبليس ليقول له إن الغضب والحتدادوهذا شاب كثير •

  .. إبليس يكذب فلو استسلم هذاأنت عصبي ولن تتغيرهو السبب في احتدادك .. أو قد يقول له هذه هي طبيعتك ، 
 الشخص لهذه الفكرة ظل� مستعبداV للحتداد طيلة حياته ، بينما لو قاوم هذا الوهم وصلى إلى أبيه السماوي وهو واثق



 ) لتحرر بكل تأكيد١٣ :٤ شيء في المسيح الذي يقويني " (فيكلمن كلمات الوحي على فم الرسول بولس " أستطيع 
من هذا النفعال ..

٤مثــال 
  ، فيصلون طالبين الموت ول سيما في فترات الضيق كما فعل معالموتوبعض الشخاص يسلط عليهم إبليس فكرة •

  لنفسه وقال قد كفى الن يارب خ#ذ نفسي لنني لست خيراVالموتإيليا حينما طلبت الملكة إيزابل قتله " طلب [ إيليا ] 
) ..٤ :١٩مل١من آبائي " (

  مشيئته من الرض لنه بهم يتممعدم الرحيل سريعا\لكن الواضح من الكتاب المقدس أن قصد ال العام من أولده هو 
 - إل في حالت خاصة هي أيضاV لمجده – وليس العهد القديم هو وحده الذي يوضح أن طول الحياة على الرض هو إحدى

 ) ، وكما في سفر١٦ :٩١ أ#شبعه وأ#ريه خلصي " (مزطول اليام للمؤمنين به كما في المزمور الذي يقول " من بركات ال
 ) ، بل أيضاV العهد الجديد .. ففي الرسالة إلى مؤمني١٢ :٢٠ أيامك على الرض " (خرتطولالخروج " أكرم أباك وأ#مك لكي 

 على الرض " طوال العمارأفسس نقرأ كلمات ال التية " لكي يكون لكم خير وتكونوا 
) ..٣ :٦(أف

  أنه رفض أن يحكم على نفسهلخطية النسان قد يكون نتيجة ق£ص�ر ع5مركما تعلن رسالة كورنثوس ال#ولى بوضوح أن 
  . لننا لو كنا حكمنا على أنفسنايرقدونويدينها أمام ال قبل أن يتناول " من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون 

 ) .. هذا يؤكد أن طول العمر هو بركة من ال .. أ#نظر أيضاV ما يقوله إشعياء في إحدى٣١، ٣٠ : ١١كو١لما ح#ك م� علينا " (
 Vأنه " يرى نسل V١٠ :٥٣ أيامه " (إشتطولنبواته عن الرب يسوع ، لقد تحدث عنه قائل.. (

 والرسول بولس الذي أعلن لنا أنه يشتهي أن يرحل من عالم الرض ، أكد أنه ل يرضى أن يحدث هذا قبل أن يتمم
  من أجلكم "ألزمالهدف من وجوده بها " لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح . ذاك أفضل جداV . ولكن أن أبقى في الجسد 

) ..٢٤ ،٢٣ :١(في

  وقد يستخدم رغبتك في الموت في قتلك .. ل تعط  إبليس مكاناV .. ردد دائماV كلماتقاتل أيها الحبيب ل تنس� أن إبليس 
) ..٢٦ :٢٣ " (خرأ5ك�ـ£م�ل عدد أيامك) تمس�ك بوعد ال لك " ١٥ :٣١)] (مزN.I.V) my timesداود ل " في يدك آجالي [

٥مثــال 
  وبدأ الحياة معه لكنه وجد صوتاV يقول له " ل ، لن تحتمل تركللرب يسوعوهذا إنسان ترك حياة الخطية وفتح قلبه •

  .. هذه حقيقة علمية صادقة ، إن دمك به نسبة عالية من النيكوتين لن يحتمل جسدك نقصانها فجأة .. اتركالسجائر
السجائر تدريجياV حتى تقدر أن تتحرر منها "

 الجسدأ#كذوبة أ#خرى من إبليس .. كم يجب على هذا الشخص أن يرفض بحزم مقولة العدو ويتمسك بكلمات الوحي " 
 ..موقف واحد) .. الجسد ليس للسجائر .. يتمسك بهذا العلن فيستطيع أن يتحرر منها في ١٣ :٦كو١ " (للرب والرب للجسد

٦مثــال 
 وقد تأتي الرواح الشريرة إلى ذهن أحد الشخاص وتجعله يفسر تصرفات أحد أحبائه على غير دافعها الحقيقي ثم•

  بينهما حتى يحزن نفسيتهماعدم فهم متبادل ويريد أن يخلق يكذبتأتي للخر وتفعل معه نفس المر .. إبليس 
) ..٧ ،٥ :١٣كو١ " (المحبة .. ل تظن السوء .. تحتمل كل شيءويفرقهما عن بعضهما ، بينما تقول كلمة ال " 

٧مثــال 
 وقد ترسل الرواح الشريرة للذهان مخاوفاV من أ#مور معينة .. الصابة بالسرطان .. حادث طريق .. سرقة .. فشل ..•

  .. ثم بعد ذلكفتحدث في الواقعفإذا صدق النسان هذه المخاوف واستسلم لها أعطى لبليس الحق في أن يأتي بها 
  النسان بهذه الفكرة صار دائماV فياقتنعيتحدث إبليس إلى ذهنه ويقول له إن كل ما تشعر به لبد أن يتم حتماV ، فإذا 

  ل يقاوم أي إحساس يداهمه ، وهكذا يفعل به العدو ما يشاء .. لقد أوضح أيوب هذه الحقيقة في كلمات لهحالة سلبية
) ..٢٥ :٣ " (أيارتعابا\ ارتعبت فأتاني والذي فزعت منه جاء علي�قال فيها " 

  من الصابةالخوف الصابة بأمراض السرطان والفشل الكلوي في هذه اليام يعود إلى انتشار كثرةويرى البعض أن 
بها بين الناس ..



٨مثــال 
 تستيقظ مبكرا\وأحياناV يأتي روح شرير إلى شاب ويقول له " أل ترى نفسك .. أنت ضعيف البنية .. لن تقدر أن •

 لتقضي وقتاV مع ال .. ل داعي أن ت#ع�ر�ض نفسك للفشل " .. ثم يكرر قوله هذا مرات عديدة ، فهو روح لحوح ولن
 يعطي المعيي قدرة ال يعلم حالتي أكثر منك .. هو الذي يقودني " .. هو " لك بييكف حتى ينتهره ويقول له " ل شأن 

) ..٢٩ :٤٠ " (إشولعديم القوة ي5ك�ث£ر� شدة

 لبد لنا أن نمتحن كل فكرة مثل هذه تراود أذهاننا .. لبد أن نمتحنها في المخدع أمام عرش النعمة وفي جلسات
الرشاد الروحي ..

٩مثــال 
•Vطيبا Vوإنسان يريد أن يتزوج ، يشير له إبليس إلى واحدة من الشابات تتميز بصفات كثيرة رائعة كما أن لها استعدادا 

  ، لالمعرفة الحقيقية العميقةللحياة مع ال ، إل أنها ل تزال واقعياV تحيا حسب العالم .. لم تعرف بعد الرب يسوع 
تحيا له ..

 يقول إبليس للشاب .. ارتبط بها ، هذه إنسانة سهل أن تربحها للمسيح .. لكن كلمة ال تمنع هذا بآيات قاطعة منها ما قاله الرسول
 " (ل تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين . لنه أية خلطة للبر والثم . وأية شركة للنور مع الظلمةبولس لشعب كورنثوس " 

 من الزمن ..لفترة قليلة) ، فالكتاب ل يسمح بشركة مؤمن مع غير مؤمنة ولو ١٤ :٦كو٢

١٠مثــال 
  أثناء الصلة .. " لتستمر في الصلة .. صلتك ل تصل إلى السماء ، لن تستفيدل يتعزىوقد يقول إبليس لشخص •

شيئاV منها " .. لكن ماذا يقول الكتاب " البار باليمان يحيا " 
) .. إن حياة اليمان وطاعة النجيل وليست المشاعر هي التي تحدد مستوى علقتنا مع ال ..١١ :٣(غل

١١مثــال 
  " لزوجة غير مستريحة مع زوجها ، وتعاني من نقص في الهتمام والحب ويقول لها هذه هيروح الزنىوقد يأتي " •

  التي لبد أن ت#شبع .. ثم يقودها من هذا المنطلق إلى إرتباط بآخر في الظلمة بدلV من أن تثقالطبيعيةاحتياجات نفسك 
) ..١٩ :٤ في المجد (فيغناهفي الوعد المعلن في الكتاب بأن ال يسدد كل احتياجات المؤمنين بحسب 

١٢مثــال 
  .. يحدثه هكذا لكي يصيبهالن لم تعد نافعا\ في شيءوهذا شخص تقدمت به اليام .. يأتي له إبليس ويقول له •

  هذا جزء من صلة٧١بالحزن ، لكن هل يتمشى هذا الفكر مع الكتاب المقدس ؟ .. أ#نظر معي ماذا يقول مزمور 
مرفوعة من قلب إنسان يحب ال ..

 الشيخوخة" ل ترفضني في زمن
ل تتركني عند فناء قوتي ..

 والشيب يالالشيخوخةوأيضاV إلى 

أ5خبر بذراعك الجيل المقبلل تتركني حتى أ#
) ..١٨ ،٩ :٧١ " (مزوبقوتك كل أت¤

 )١٤ :٩٢ . يكونون دساماV وخضراV " (مزفي الشيبةثق أيضاV في الوعد اللهي الذي تعلنه كلمة ال .." أيضاV يثمرون 
..

تعليـــق



 ، ول تخف منبنور كلمات الكتاب المقدسكل هذه المثلة تؤكد لك ضرورة أن تمتحن كل فكر يشغل ذهنك 
  في أبيه ، الثقة التي تحميه من التيه .. ثقثقة الطفلالنخداع .. ل تنس أنك ابن للب السماوي ، أحن أب في الوجود ، ليكن لك 

أن أباك السماوي يحبك جداV ولن يسمح لك أن ت#خدع ..

 صوت ال ..هو حتى تتأكد أن هذا اعط£ وقتا\ في اتخاذ القرارات الهامة .. ل تتسرعتحد�ث معه في كل شيء .. 

  المصاحب له ، كما أيضاV من استماعك له من فم مرشدك أو أبيك الروحي السلم ومن دواماستمراره من هوتأكد أنه 
 ..كلمة الوعدم تعارضه مع ما تعلنه 

  غير متأثرة من تشويشقرارات سليمة معرفة جيدة تمكننا من اتخاذ كلمة الآه ليس شيء أكثر أهمية من معرفة 
 هجمات مملكة الظلمة على أذهاننا ..لصدالظروف أو آراء الخرين الخاطئة .. هذه المعرفة تعطينا القوة 

  عندما هاجمه إبليس في مواقع ثلث بعد صومه في البرية .. ا#نظر جيداV الدرس الذي يقدمهالرب يسوعتأمل ماذا فعل 
 الرب لنا ، فهو لم يستخدم قوته كإله .. لم يسحق إبليس بلهوته بل استعمل نفس السلح الذي يمكن لكل منا أن يستعمله ، لقد

  منتقاة بكل حكمة من الكتاب المقدس .. ثلث آياتآيات .. لقد رد عليه في الثلث مواقع بثلث بكلمات الكتابحارب العدو 
  الكتاب ولذا أجاب منهيحفظتناسب الهجوم تماماV .. ولم يكن لدي الرب يسوع فهرس ليبحث فيه عن اليات المناسبة ، فقد كان 

مباشرة على إبليس ..

 الحفظ أيضا\ الكثير من آيات الكتاب المقدس .. ل يجب أن نكتفي بالقراءة والدراسة والتأمل ..نحفظكم نحتاج أن 
 ..مهم

يقول ال لك " ل تنس� ول ت#عãرض عن كلمات فمي ..

) ..٦ ،٥ :٤ " (أمفتحفظ�ك أحببها فتصونكل تتركها 

" يا ابني احفظ كلمي .. احفظ شريعتي كحدقة عينك ..

) ..٣ ،٢ ،١ :٧ " (أملوح قلبكاكتبها على 

 يقول مارأسحق [ القرن السادس ] " لشيء يمكن أن يردع الذكريات الماضية القبيحة ، وأن يطرد الذكريات التي تثير الجسد
 ، وادراك معانيه العميقة " ..الكتاب المقدسمثل الغوص بشوق في 

كـومبيــوتر
 على قدر ما تستطيع ..كلمة ال الحية " تختزن فيه من كومبيوترإن قصد ال أن يتحول ذهنك إلى " 

  ، فإذا أتى عليك العدو بفكر مفاجيءالحتياج المهندس العظم عند الروح القدس .. نعم كومبيوتر يستخدمه كومبيوتر
  يخرج لك من هذا الكومبيوتر وفي الحال آيةالروح القدسأو حدث ووجدت نفسك مضطراV لتخاذ قرار على وجه السرعة فإن 

 تناسب احتياجك وتحميك من تأثير الرواح الشريرة ..الكتاب المقدسأو أكثر أو قصة من 

 ) ، السيف الذي يقدر أن يؤذي قلب١٧ :٦كلمات الكتاب المقدس كما يقول الرسول بولس هي " سيف الروح " (أف
إبليس ..

  .. اختزن من اليات داخلك على قدر ما يمكنك فالروح القدس لن يذكرك بآية لمسيفهصديقي ، أعط  للروح القدس 
يختزنها ذهنك ..

 فيما تقرأه ..تأملاقض  كل يوم وقتاV كافياV مع الكتاب المقدس .. •

  ، اعدها على نفسك مرات عديدة حتى تحفظها ..       رددها بعد ذلك بينتلمس قلبك   وحين تشعر أن هناك آية •
الحين والخر ، مركزاV ذهنك في معانيها ..

    وإذا قرأت كتاباV روحياV ، انتبه على نحو خاص إلى اليات التي يقتبسها من الكتاب المقدس .. توقف عندها ، واقض •
بعض الوقت في التفكير فيها ..

    وعندما تحضر اجتماعاV انتبه جيداV إلى قراءات الكتاب المقدس التي ت#قرأ على مسامعك .. ذات مرة خاطب القديس•
 بدقاتأغسطينوس (القرن الخامس) شعبه بعد سماعهم فصل النجيل في أحد الحاد قائلV لهم " والنجيل ي#قرأ شعرت 

 يريد أن تسمعوا مني شئياV عن هذه اليات " ..ال .. لقد أحسست أن في داخلي إيماناV بأن قلبي

  التي ساقها الواعظ فياليات   وبعد أن تعود إلى منزلك عقب اجتماع روحي ، اخل  إلى نفسك وتذكرÐ بعضاV من •
 في قلبك ..يحفرهاكلمته .. تأمل فيها ، ثم ارفع قلبك إلى ال .. اطلب منه أن 



 ) .. امل الكومبيوتر باليات المتعددة وبقصص الكتاب المختلفة١٦ :٣ (كوتسكن فيك بغنىأيها الحبيب ، دع كلمة ال 
 ..عند الحتياج، وثق أن الروح القدس سيذكرك بالية المناسبة أو القصة المناسبة أو كليهما 

ثـابــــر
 عندما تهاجهم الرواح الشريرة أذهاننا ونطردها بكلمات ال القوية فإنها تهرب من أمامنا ، لكنها قد تعود مرة أ#خرى

لتهاجمنا ..

ل تتضايق .. ثابر ..

 " Baal-Zebub " بلعزبوبهل تعلم أن أحد أسماء إبليس هو إسم 
  "Baal-Zebul ، وقد أبدل اليهود الحرف الخير من الكلمة لتصبح " Lord of flies سيد الذباب) .. وهو اسم يعني ٢ :١مل٢(

 ..للسخرية منه Lord of dung سيد الروث" بعلزبول " التي تعني سيد 

 يعود مرة الذي حين تطرده يحاول أن الذباب ، فالرواح الشريرة التي تخضع له هي تماماV مثل سيد الذبابإبليس هو 
 ..أ5خرى

ل تمل .. ثابر .. اطلب ملء الروح القدس .. تمتع بسلمه وحتماV سيتضايق الذباب ولن يعود

أيها القاريء الحبيب ..

أذهاننا ثمينة جداV لدي ال ..

 ) ومادامت هذه هي٢٩ :١٤كو١ " (أما في الذهان فكونوا كاملينإن إرادته أن نكون كاملين فيها .. يقول لنا " 
 ..ستكون أذهاننا لمجدهإرادته فلن يقف عائق أمام تحقيقها ، نعم 

فلقد دفع ثمن سلمتها .. لقد حمل الرب أمراضها حين تألم من أجلنا ..•

• .. Vقويا Vحينما نمتلء من نبع السلم الحقيقي ، من ملء سلمهووهبها حارسا Vالروح القدس الذي نأخذه كامل 
..

  الحية والفعالة ، السراجكلماته .. تمتحن به كل ما يرد عليها من أفكار وهواجس .. لقد أعطانا نورا\ ساطعا\كما منحها •
المضيء الذي يفضح ويدين كل فكر للظلمة ..

سيدي ..

عم�ق يقيننا بسلطان كلماتك ،
وأننا بها سندوس أعداءنا ..

وسيعظم انتصارنا ..

وسترتفع أعلمنا ..

وستزداد جداV أفراحنا ..

إبليس وكل جنوده تحت أقدامنا ..

هللويا ..



الـفخـــــــــاخ ] ٨[ 

 الشيطانإبليس عدو خطير للغاية له طرق كثيرة ومتنوعة في خداع وتضليل البشر ، حتى أن سفر الرؤيا يصفه بأنه " 
) ..٩ :١٢ " (رؤالذي يضل العالم كله

 إبليسخطط كافية جداV ت#عر�فنا بكل معلوماتلكن شكراV ، شكراV جزيلV لمن أحبنا ، فقد ترك لنا 

  ، وما أثمنه عطية .. كتاب ل مثيل له ، فهو إلى جانب أنه ي#ع�زي ويفر�ح ويشفي وي#نم�يالكتاب المقدسلقد أعطانا 
 Vينبه ويحذروي#علم وي#صحح فهو أيضا.. 

  ..وخططه المختلفة طرق إبليس الخادعة .. ينبهنا ويحذرنا ، فهو يقدم لنا كل ما نحتاج أن نعرفه عن ينبه ويحذرنعم 
يقدمه لنا لكي ينبهنا وحذرنا منها حتى نأخذ حيطتنا كاملة ونستعد جيداV للمقاومة ..

 ) ، وكل ابن حقيقي ل مدعو أن يشارك الرسول في١١ :٢كو٢ " (أننا ل نجهل أفكارهلقد كتب الرسول بولس يقول " 
هذا المتياز .. فلنعكف على دراسة الكتاب ، لنتعلم منه ولن يجد إبليس طريقة غير معروفة لنا ليحاربنا بها ..

 الذي يشرح الكتاب لنا ..الروح القدس .. ومن أجل روحه ، الكتاب المقدسآه .. كم ينبغي أن ن#سب�ح ال من أجل 

أربعـة أنـواع من الخطط
 من دراسة الكتاب المقدس يمكننا أن نتعرف على أربعة أنواع رئيسية من خطط إبليس في القتال ، أعطيناها أربعة

أسماء للتمييز بينها هي :

الفخـــاخ• الستنزاف•

العاقـة• السـتدراج•

 تاركين الثلثة الخرين للفصلين التاليين ..الفخاخوفي هذا الفصل ن#حد�ثك عن 

الفخــــاخ
 يقدم لنا الكتاب المقدس أمثلة كثيرة للفخاخ التي ينصبها لنا إبليس ، إل ان أكثر المواضع امتلءV بالدروس المتعلقة بها

  .. التجربة التي واجهها الرب في البرية بعد أن صام أربعين يوماV وأربعينبتجربة الرب يسوع من إبليسهو الجزء الخاص 
ليلة ..

  ، رضى الرب أن يدخلها من أجلنا .. من أجلي ومن أجلك.. رضى أن يقاتله إبليسثلثة مواقعلقد كانت معركة من 
 كيف نهزمه حين يحاربنا بها ..وي5عل�منا لنا خططه يكشفلكي 

 لكن انتبه .. الرب لم يواجه إبليس بقوته اللهوتيه .. لحظ معي وضوح هذه الحقيقة في رده على إبليس " ليس بالخبز
  نتعلم منهمثال\ يقدم ذاته لنا كإنسان .. ل ، لقد دخل المعركة كإله) .. لم يحارب الرب إبليس ٤:٤ " (مت النسانوحده يحيا 

كيف ننتصر ..

  التي تدور حولها أكاذيب إبليس المتعددة التيالثلثة محاور الرئيسيةأما المواقع الثلثة لهذه المعركة فهي تقدم لنا 
يجتهد أن يخدعنا بها ..

أيها الرب الله ..
رافق دراستنا بروحك ، روح الحكمة والفهم ..

ق#د به قراءتنا للمواقع الثلثة ..

ق#دها لفضح مملكة الظلمة أمامنا ..



لشهار عجزها وزيف قوتها ..

لكشف أكاذيبها وخداع كلماتها ..

سيـدي ..

ق#د دراستنا هذه ، لت#قو�ي بها إيماننا ..

لتزيد ثقتنا في النصرة ، التي لنا في شخصك ..

فنحن فيك أعظم من منتصرين ..

لك كل المجد إلى البد .. أمين ..

مواقــع ثلثــة
لقد نصب إبليس للرب ثلثة فخاخ ، هي دائماV فخاخه الخطرة التي ينصبها للبشر في كل عصر ومكان ..

 .. يحاول أن يضللك قائلV " أولV احتياجات الجسد " ..+ في الفخ الول

 .. يغريك أن ت#رضي ذاتك ..+ في الفخ الثاني

 .. يفصح عن نفسه ويقدم عرضه السافر " هيا نتساوم .. وستمتلك الكثير " ..+ وفي الفخ الخير

الموقعة ال5ولى " أول\ اشبع الجسد "
 إبليس عدو ماكر ينتهز الفرص .. وجد الرب يسوع في البرية ، لحظ أنه ي#عاني من جوع شديد .. لقد ظل صائماV مدة

.. Vوأربعين ليلة ل يأكل شيئا Vطويلة ، أربعين يوما

استغل إبليس هذا الظرف ووجه للرب سهمه الول :

) ..٣ :٤ " (متإن كنت أنت ابن ال فق5ل أن تصير هذه الحجارة خبزا\" 

آه ، ما أخطر هذه الكلمات ..

تأمل معي ماذا تعني ..

إنني أتصور إبليس وكأنه يقول للرب يسوع :

لماذا تترك نفسك للم الجوع ؟

لماذا تموت قبل الوقت ؟

 ؟! إنني سمعت صوتاV من السماء يقول لك أنت هو ابني الحبيب الذي به سررت .. فماذا حدث ؟ابن الألست أنت 

كيف يجوع ابن ال الحبيب ؟!!

هيا استخدم الن قوتك

حو�ل هذه الحجارة العديمة النفع إلى خبز ينقذك من الموت ..

 ماذا في هذه الكلمات ؟ .. فخ ، فخ خطير .. كلمات إبليس هدفها خطير ، وهو أن يصبح الهدف من علقتنا مع ال هو
 ..بالتذمر على ال .. فإذا ح#رمنا منه بعض الوقت حاربنا إبليس هو الخبز .. حياتنا على الرض

 ..لجل الخبز .. أن أعبد ال أ5مور الرضإبليس يريدنا أن نتصل بالسماء لجل 

 ..احتياجات الجسدأعبده لكي يضمن لي 

إبليس يريدنا أن نجعل الروح في خدمة الجسد ، وهذا تماماV عكس قصد ال ..

 ليس ملكوت ال أكل\ وشربا\ . بل هوفالحياة المملؤة بالفرح والسلم ل تأتي بالطعام والمادة ، الرسول بولس يقول " 
) ..١٧ :١٤ " (روبر وسلم وفرح في الروح القدس



 كثيراV ما يستخدم إبليس هذا الفخ ، وهكذا يقترب إلى كثيرين ويبدو كما لو كان الصديق الوفي الذي يسدي النصائح
الغالية ..

 فتنجح ال عنكم يرضىيقول لهم " تمسكوا بال .. صل�وا .. صوموا .. اقرأوا في الكتاب .. افعلوا كل هذه ال#مور حتى 
 معيشتكم " ..وتتحسن أمراضكم وتقل أرباحكم وتكثرأعمالكم 

 وهكذا يضلل الم#خادع العظم الكثيرين ويجعلهم يطلبون ال لجل أ#مور كهذه وليس من أجل إحساسهم العميق
 ..عطاياه الزمنية بدل\ من شخصهبالحتياج له ، يدفعهم لن يطلبوا 

يدفعهم في هذا الطريق الذي قد يبدو للبعض أنه طريق روحي ، بينما الحقيقة أنه يتناقض مئة في المئة مع فكر ال ..

 لجلصديقي ، أرفض بكل حزم أي فكر من هذا النوع فهو بكل تأكيد من إبليس .. أ#رفض أن يكون ال في حياتك 
 ..احتياجات الجسد

  لكي تنجح في امتحان آخر العام .. ق#ل لنفسك بل سأذهب لني أ#ريد أناذهب للكنيسةل تستجب لبليس إن قال لك •
 .. الجتماعات ت#متعنى بشركة أعمق مع إخوتي ..قوة روحيةأشبع بحياة الرب .. سأذهب لني في احتياج إلى 

 بهدف أن يكافئك ال على هذا ويعطيك شريكة حياة مناسبة ..قراءة النجيلول توافق إبليس إن حث�ك على •

  وسراج للسير وقبل كل شيء لقاء حب معغذاء للروحقراءة النجيل ليست تعويذة سحرية لحل المشاكل .. كل إنها 
الفادي ..

 ول تسمح أن يكون دافعك لعدم فعل الخطية هو التخوف من الخجل الذي ستشعر به إذا اكتشفها الناس وتحدثوا عنها ..•
 ..لجل الذاتهذه ليست حياة روحية لجل الرب بل 

 مع الذي أحبه بل حدود ..شركته الروحيةأما الذي يحيا له فيمتنع عن الخطية لسبب وحيد ، أنها تعطل 

  .. وقتي .. عالمي ..هدف جسديصديقي ، أ#رفض كل أفكار من هذا النوع .. ا#رفض أن تفعل أي أمر روحي لجل 
 ..السماء لجل الرضا#رفض بحزم أن تكون 

 ..مع ال ، لجل نموك في الحياة أ5مور الروحبل افعل كل أ#مورك الجسدية لجل 

  .. والموقعة ال#ولى في معركة البريةإبليس والديانة التي يريدها الصديقي ، هنك فرق شاسع بين الديانة التي يريدها 
كانت مواجهة حاسمة بينهما ..

) ..٣ :٤قال إبليس للرب يسوع " إن كنت ابن ال فق#ل أن تصير هذه الحجارة خبزاV " (مت

  تخرج من فم ال "بكل كلمةوكان رد الرب حازماV بل أدنى تردد وقال له " مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا النسان بل 
) ..٤:٤(مت 

 ) .. الرب٣ :٨الرب يوجه سيف الروح " كلمة ال " إلى قلب إبليس ، لقد رد عليه بإقتباس من سفر التثنية (تث 
 لي#عل�منا ..كإنسانيحاربه 

والن لننظر إلى معنى كلمات الرب له ..

الـروح أهم من الجسد
  .. لن يكون أبداV إشباعطعام الروح هو الهمإقرأ إجابة الرب مرة ثانية ، فهو يريد أن يقول نعم طعام الجسد مهم ولكن 

الجسد على حساب الروح ..

 أهم من التخلص من آلم الجوع ..الخضوع لمشيئة الب

 أهم بكثير من توفير غذاء الجسد ..بروح ال أهم من الجسد .. النقياد الروح

 كلماته هي المر الهم في تسديد احتياجات النسان العميقة ..وطاعة في حب الب السماوي الثقة

 لقد كان من السهل جداV على الرب أن ي#حو�ل الحجارة إلى خبز , لكنه لن يحولها أبداV بإيعاز من إبليس .. الرب يعلن هنا
  لهسمحلكنه لن يأكل إل إذا جائع  .. نعم هو خارج طاعة الب السماويوبإعتباره إنسان مثلنا أنه ل يمكن أن يفعل شيئاV قط 

أبوه ..

 نعم هو جائع (بإعتباره إنساناV ممثلV للبشر) لكنه يثق في حب الب السماوي له ، ولن يفعل شيئاV خارج إرادته .. طعامه
 ..الطاعة بل الخبزليس 



 ) ، فهل نستطيع أن نقول هذه الية معه ؟٣٤ :٤ مشيئة الذي أرسلني وأ#تمم عمله " (يوأعملهو يقول " طعامي أن 
  .. ل تصدق أبداVاحتياجاتك الحقيقيةهل صار طعامك أيها القاريء أن ت#تمم مشئية أبيك السماوي ؟ .. هذا هو الخبز الذي يسدد 

 .. ل ، لن يقدر هذا الخبز أن يعطيك السلم والفرح ..هوإبليس إن أشار إلى الخبز المادي وقال لك إنه 

أجاب الرب يسوع على إبليس ل كإله بل كإنسان لي#عل�منا الدرس ..

 وبدد الرب بإجابته كل أكاذيب عدونا .. وأعلن أن مشكلة النسان ال#ولى ليست افتقاره إلى خبز الرض كما يحاول إبليس أن
  .. افتقاره إلى حياة الخضوع للب السماوي الذي يحبه .. فحين يخضعون للبطعام الروحيقنع الكثيرين بل افتقاره إلى 

 السماوي ويعطيعون كلماته ، سيتمتعون بسلمه العميق وسيهتم هو بكل أ##مورهم ولن يتركهم يعوزهم شيء .. لقد عاتب ال شعبه
) ..١٨ :٤٨في القديم قائلV " ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلمك " (إش 

أبي السماوي ,
لن أنصت لحلول إبليس لمشاكلي حتى ولو بدت سهلة ومفيدة ..

لن أفعل شيئاV قط إل وأنا في يدك ..

إني سأختار الحجارة معك وأرفض الخبز بدونك ..

ولن أعود أتذمر على أي وضع تقودني له ..

سأقبل أي الم تسمح لي أنت بها ..

فسأثق أنها لتقوية إيماني ولتنقية حياتي ..
.. Vسأقبلها بشكر مادامت من يدك المملوءة حبا

وإذا لم أقدر أن أقبلها ، سآتي إليك لتزيد إيماني ولتعطني قوة أشكر بها ..

سأقبل التضحية بالخبز مادامت لجل تنقيتي .. من أجل أن أنمو في الحياة معك ..

أبي السماوي ..

لن أتخلى أبداV عن ثقتي في حبك ..

ومهما كان الجوع قاسياV فلن أتذمر ، بل سأ#صلي لعرف ماذا تريد أن تقول لي .. 
ماذا تريد أن ت#عل�منى به ..

نعم مهما كان الجوع قاسيا\ فسأ5ردد مع أيوب .. " هوذا يقتلني ل أنتظر شيئا\ 
) ..١٥ :١٣) ] " (أي K.J.V[ يذبحني لكنني سأظل واثقا\ به (

أبــي ، لن أشك أبداV في حبك ..

نعم ستنقيني وستسدد كل احتياجاتي .. ولن أخسر المعركة ..

إبليس تحت القدام ..

الموقعة الثـانية
 ..فخه الثانيإذ فشل إبليس في إيقاع الرب في فخه الول ، سارع إلى نصب 

 إن كنت ابن ال فاطرح نفسك إلى أسفل . لنه مكتوبأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على جناح الهيكل وقاله له " 
أنه ي5وصي ملئكته بك . فعلى أياديهم يحملونك لكي ل تصدم بحجر 

) ..٦ :٤ " (مترجلك

وكأن إبليس يقول له بكذب ومكر مثل هذه العبارات :

  تخرج من فم ال .. حسناV ، إنني فرح لن هذه هيبكل كلمةتقول لي مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا النسان بل 
 .. هذا أمر جيد أ#شجعك عليه .. أنا أ#شجع التدين .. أ#حبك أن تثق في كلمات ال ..تحيا بكلمات الرغبتك أن 

  التي تريد أن تحيا بها .. الية تقول " على أياديهمأيضا\ من كلمات الا#نظر ، هذه آية من سفر المزامير .. هي 
) ..١٢ :٩١يحملونك لكي ل تصدم بحجر رجلك " (مز

لشك أنك تثق أن ال سيحقق معك هذا الوعد .. ألست ابنه ؟!



 متر) فوق الوادي ..١٢٠ قدم (٤٠٠ا#نظر إلى أسفل ، نحن الن على ارتفاع 

 ..ألق نفسك إلى أسفلهذه فرصة مواتية .. 

.. Vجدا Vجدا Vسيكون المنظر رائعا

 ..الملئكةستحملك 

وسيراك الكثيرون ..

سيتحدثون عنك ..

وستطبق شهرتك الفاق ..

سيعرفون أنك المسيا المنتظر ..

سيسمعون كلماتك .. ستنجح خدمتك ..

هيا .. ألق   بنفسك الن ..

ثق في ال ..

ستصل سليماV إلى الرض ..

ستشهد لقوة العلي� ..

ستعلن صدق كلماته ..

 vainكم هو خطير فخ إبليس الثاني , خطير جداV .. وكما يقول القديس كيرلس إلسكندري إنه فخ المجد الباطل (
gloryالقتراح بأهداف روحية Vبذكاء خبيث يقدم إبليس اقتراحه الذي يرضي الذات بجذب النظار وحب الظهور , مغلفا .. ( 

 :١٣ ( مت القمح الجيد وسط زوانه[ ستشهد لقوة ال .. ستعلن صدق كلماته .. هذا يفيد الخدمة ] .. دائماV يزرع إبليس 
 ) حتى يفسد الحقل ..٢٥،٢٤

لكن شكراV ل , لنه بنور الروح القدس نقدر أن ن#ميز الزوان عن القمح ..

 هذه سيدة تقوم بأعمال بطولية في التضحية لجل الخرين , لكن الدافع ليس كله محبة لمن له احتياج .. هناك رغبة في•
  .. في إحدى المرات كانت تصلي ونادت سيدها بكلمات داود مديحهم بكلماتوالتلذذ الكثيرين بإعجابالقلب للتمتع 

  "وانظر إن كان في� طريق باطل واهدني طريقا\ أبديا\ اختبرني يا ال واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري .النبي " 
 ) .. حدث بعد ذلك أن نسب الناس أحد أفعالها الحسنة إلى شخص آخر , فاهتزت في الداخل , فعرفت٢٣: ١٣٩(مز 

 فامتلت خدمتها بثمر لم يكن لها من قبل ..تنقت .. طلبت من الرب أن ينقيها منها .. اعترفت بهاخطيتها .. 

  للخرين ؟يرويها لماذاوهذا شخص كان يروي دائماV قصة حدثت معه وتد�خل ال فيها بصورة واضحة وقوية , ولكن •
 حين ترك نور ال يمتحن قلبه في المخدع وجد أن الدافع لم يكن كله رغبة في أن ي#مج�د ال , ففي القلب رغبة أ#خرى أن

  .. قرع صدره وطلب من ال أن يحرره من عبادته لنفسه , وتغير الدافع بالفعل وأصبحتيجذب اهتمام الخرين
 في الناس بقوة .. تؤثرشهادته لعمل ال

  منه ..بالغيرةهذا شخص كان يخدم بنشاط ، وذات يوم ظهر في مجال خدمته خادم آخر عمل به الرب أكثر .. شعر •
 ) ..٣٠ :٣ " (يومينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقصولكن في جلسة هادئة مع الكتاب قرأ كلمات يوحنا المعمدان " 

 تأثر بها جداV .. بكى واعترف بخطيته صارخاV "إلهي ليتمجد اسمك بي أو بغيري المهم أن تتمجد أنت .. ليهم بم�ن" ..
 وأتت بثمار كثيرة ..مؤثرة جدا\صلى هكذا صادقاV فأصبحت خدمته بعد هذا الموقف 

  .. في إحدىإحدى العائلتوهذا إنسان يعلن حب يسوع للفقراء .. يهتم باحتياجاتهم المادية لكنه يركز في خدمته على •
 Vالتي به .. في داخلك ميل غيرلجل الفتاةخلواته الفردية حد�ثه الرب بوضوح وقال له أنت تذهب إلى هذا البيت كثيرا  

.. خدمته فيببركة غير عادية مقدس لها .. استمر فترة يصلي ويصوم إلى أن حرره الرب منه فشعر بعد ذلك 

  في كل عملتترددأيها القاريء ، أرجو أن ل تسيء فهم ما أ#ريده من هذه المثلة .. فلست أقصد مطلقاV من سردها أن 
  .. يكفي أن تتحدث مع ال فيللوساوس والتردد.. ل ، الرب ل يريدنا أن ن#ستعبد غير نقي تقوم به خوفاV من أن يكون الدافع له 



  "منه وبه وله ، وكل أمر تقوم به يصير بالفعل " مقادا\ بروحه أن ي#نقي دوافعك لتصير دائماV بإيمانخلوتك كل يوم وتطلب منه 
) ..٣٦ :١١(رو 

 بثمر أكثر .. ثق أن ال أمين وسيمد يده الحانية دائماV إليك لينقيك من كل شر لتأتي تتنقى دوافعكصل� يومياV من أجل أن 
يدوم يوماV وراء يوم ..

كيف أجاب الرب على إبليس ؟
 قال له إبليس " إن كنت ابن ال فاطرح نفسك إلى أسفل . لنه مكتوب أنه يوصي ملئكته بك . فعلى أياديهم يحملونك

) ..٦ :٤لكي ل تصدم بحجر رجلك " (مت

 للغاية .. قال له " مكتوب أيضاV ل ت#ج�ر�ب الرب قاطعوجاء رد الرب عليه قصيراV ولكنه 
  في ال وليست هذه هي الطريقة التي تعلننوع من الثقة) .. ليس في إلقاء الشخص لنفسه من ارتفاع عالê أي ٧ :٤إلهك " (مت

 صدق كلماته المسجلة في الكتاب المتعلقة بالحماية .. فهناك آية أ#خرى تمنع من القدام على أي عمل مثل هذا ، وهي الية التي
) ..١٦ :٦جاءت في سفر التثنية وتقول " ل تجربوا الرب إلهكم " (تث

 نعم إننا لنقدر أن ندفع ال لعمل أي شيء خارج إرادته .. ل يمكن أن نجعله يعمل أعمالV من أجل إشباع رغبات ذواتنا
) ..٣ :٤" (يعتطلبون ولستم تأخذون لنكم تطلبون رديا\ لكي تنفقوا في لذاتكم تحت ستار اليمان .. يقول الرسول يعقوب " 

 آه ، ما أخطر أن نفصل جزءV من كلمة ال عن بقية المكتوب .. لبد أن نتعلم كيف نفهم كل آية نقرأها في ضوء آيات
) ، فالكتاب المقدس يفسر بعضه بعضاV ..١٣ :٢كو١ " (قارنين الروحيات بالروحياتأ#خرى كثيرة " 

فالذي قال " ي#وصي ملئكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك . على اليدى يحملونك لئل تصدم بحجر رجلك " (مز
 ) .. وفي ضوء الية الثانية نفهم ال#ولى .. ال يحافظ عليك١٦ :٦) ، قال أيضاV " ل تجربوا الرب إلهكم " (تث١٢ ،١١ :٩١

  .. أ#ترك ال يرتب لك المواقفالستعراض ول تستخدم ال#مور الروحية لجل المواقف الخطرة أنت بنفسك ل تفتعلدائماV ولكن 
التي تشهد لمحبته المينة وقوته الحافظة ..

 ..الستعراض والتباهي وجذب النظارأيها الحبيب ، احذر .. احذر جداV من استخدام أي أمر روحي لجل 

أمثلــة
 هذا شاب يجاهد جداV في أصوام كثيرة ، لكن للسف ليس الهدف أن يكون أداة طيعة في يد ال ليتمجد به ، بل لكي•

 .. لكي يرضي غروره ..يشعر بالبطولة

 وهذا إنسان يحزن حين يقع في الخطية .. لكن في نور ال الفاحص يجد أنه يحزن ل لنه جرح المحبة اللهية والعشرة•
مع الحبيب ، بل لنه جرح ذاته .. يندم ولكن ليس ندماV لجل ال بل لجل نفسه ..

  بنمو عدد أطفال فصلها .. وهذا شماستتباهى ببلغة أ#سلوبه .. وهذه خادمة في مدارس الحد يفتخروهذا خادم •
 إذا مدح أحد رخامة صوته ..يبتهج

 وفتاة تتحدث كثيراV عن ضعفها وآلمها وتبدو كما لو كانت جادة في طلب الرشاد والصلة من أجلها ، ولكنها في•
  ؟.. لقد نصب لها إبليس فخ الموقعة الثانية .. إنها تود أن تظل كما هيلماذا من ضعفها ..  ت5شفىأنل تريد العماق 

  ولسيما إذا كانوا من الشخاص البارزين في المجتمع .. ذاتها تعمل ولكن تحت ستاربإهتمام البعض وعطفهملتتمتع 
التضاع والحتياج الزائف ..

سيدي ،
نقني من كل دافع خبيث في داخلي ..

أعطني أن أعمل كل شيء لجلك ..

أن أندم على خطاياي لجلك ..

أن أخدم لجلك ..

وأن يصبح كل شئ أقوم به هو فعلV لجلك ..



الموقعة الثـالثـة
  ..حاسمةإذ فشل إبليس في الموقعة ال#ولى والثانية ، عاد واستجمع معنوياته المحطمة وقرر أن يدخل موقعة أ#خرى 

  وطلب من المسيح أن يخضع له .. اقترب إليه مستخدماV كل السلحين ..بوضوح عن شخصيتهلكنه في هذه المرة أعلن 
 ..الغراء والتهديد

 ثم أخذه أيضا\ إبليس إلى جبل¤ عال¤ جدا\ وأراه جميع ممالك العالميقدم لنا القديس متى أحداث هذه الموقعة هكذا " 
 ومجدها . وقال له أ5عطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي . حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان . لنه مكتوب للرب إلهك

) ..١٠-٨ :٤ " (متتسجد وإياه وحده تعبد

 أيها القاريء ، هل يمكنك أن تتصور معي ما قصده إبليس من كلمه السابق مع الرب يسوع.. إن كلماته تحمل الكثير من
المعاني ، أشعر وكأنه يريد أن يقول للرب

 ..المسيا المنتظرإنني أعرف أنك 

أعلم أنك تنتظر الوقت الذي تملك فيه العالم ..

 التي سيتحملها المسيا حتى يملك ..اللمحسناV ، لكن أل تعرف ما يقوله إشعياء عن 

لماذا ت#ع�ر�ض نفسك لهذه الهوال ؟ ..

..Vإنني أ#قدم لك عرضا

ا#نظر ، هذا العالم كله .. أل تراه من هنا ؟.. أل تلمح أمجاده الكثيرة جداV ؟

هنا عروش .. هناك ممتلكات .. أنا رئيس هذا العالم ..

 ..تتألمل أ#ريدك أن 

سأعطيه لك بل أي عناء مقابل شيء بسيط أطلبه منك ..

فك�ر ملياV فيما أقول ..

إنني ل أطلب منك تنازلت كثيرة عن مبادئك .. إنما هو تنازل واحد فقط لمرة واحدة .. 
        للحظات .. إنني أ#حبك ول أ#ريدك أن تتألم ..

.. Vا#نظر ل أحد يرانا الن .. تنازل واحد ستربح به الكثير جدا

خطية واحدة ست#ج�ن�بك كل اللم ..

فك�ر في المر ..

 ل أكثر .. وأعطيك هذا العالم كله الذي أمتلكه ..واحدة .. ا#سجد لي مرة ا5سجد لي

 (الملك) وبل آلم ..المسياستصير 

سأتركك تأخذ مملكتي بسهولة ..

ا#سجد لي وأنا أعطيها لك ..

ل ترفض ..

..الطريق الخر صعب 

إذا لم تسجد فإن قسوتي تنتظرك ..

سأ#سخ�ر أعنف الناس وأشرهم لضطهادك ..

أل تخشى اللم ؟!

إن نفس هذه الكلمات يعيدها إبليس اليوم بشكل أو بآخر على مسامع الكثيرين ..

 ؟ ستشتد آلمك جداV..الخضوع لل تطع ال في هذه الوصية .. سأ#عطيك الكثير .. هل تختار •

 نعم إن أباك ليس مريضاV ، لكنهم لن يوفقوا أبداV على أن تنتقل إلى بلدتك بدون شهادة طبية تثبت أنه مريض .. إنها•
 ل تضر أحداV .. إنها كذبة واحدة فقط وستوفر عليك آلم الغربة لسنوات طويلة ..كذبة بيضاء



  في حفل زواجك ؟!.. هل أنت  أقل من صديقاتك ؟.. يقولون لك  كيف تبدأين حياةرقص وغناءكيف ل يكون هناك •
 جديدة من مكان حيث الشيطان يسكن ؟ .. كيف ت#ع�ر�ضين نفسك لخطار الرواح الشريرة ؟.. صديقتي ، انس  كل ما

 يقولونه لك  .. لماذا هذا التزمت ؟.. إنها ليلة واحدة لن تتكرر ، لبد أن تكون ليلة مفرحة .. ل تخش  شيئاV .. أنت  لست 
راهبة .. لن يحدث شيء يضرك ، وستبتهجين جداV أنت وكل معارفك ..

  .. نعم ولكن أل نقع في خطايا كثيرة بين الحين والخر .. لماذا ل تعتبرينها واحدة منها ؟ هل لك قدرةالجهاض خطية•
 على تربية طفل جديد ؟.. من أين الطاقة ؟ من أين المال ؟.. ل تترددي .. عملية جراحية بسيطة وينتهي كل قلقك ..

لماذا المتاعب ؟ ..

  ، وهذا الشخص كله ميزات حسنة .. هل ترفضينه لن ليس له علقة مع المسيح ؟.. هل هذاالرتباطلقد تأخرت  في •
 سبب ؟.. تستطيعين أن تجذبينه فيما بعد .. ل ، ل تضيعي هذه الفرصة الذهبية .. إنه غني وله مركز اجتماعي مرموق

.. ويحبك ..

  ..سحرا\ل أحد تقدم إلى الن ليتزوج ابنتك .. قد صليت من أجلها طويلV لكن بل نتيجة .. يبدو أن أحداV قد فعل لها •
  .. لن يكلفك كثيراV فهو ل يطلب سوى مبلغالسحارإنني أقترح عليك أن تذهب إلى شخص متخصص في إبطال هذه 

قليل .. وستتزوج ابنتك بكل تأكيد ..

 Vأو إلىقلب النسان إلى داخل بالسلمأيها الحبيب ، ل تصدق إبليس ، فطريقته التي تبدو سهلة في حل المشاكل لن تأت  أبدا  
 ..بيته

 ا#رفض الطريق السهل الذي يغريك به إبليس .. ا#رفض أن تحل مشاكلك بالكذب .. بالتملق .. تذكر كيف قضى يعقوب
 ..الكذب السهلعشرين سنة من عمره عبداV بعد أن كان ابناV غنياV لنه اختار طريق 

  .. أحبب الحياة المسيحية المكل�فة .. حياة القداسة .. حياة المانة .. حياة الخضوعأحبب الصليب جدا\أيها الحبيب ، 
  ليسبالتضحيات .. والحب الذي ل يعلن عن وجوده عملياV هذا هو طريق الحبللنجيل مهما كانت اللم والتضحيات .. 

بحب ..

 ) .. وها وعد الكتاب المقدس١٤ :٣بط١ " (أما خوفهم فل تخافوهل تخف من تهديدات إبليس ، فالرب يحذرنا " 
 " Vكناخفة ضيقتنا الوقتية) " ١٧ :٨ " (روإن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا\ معهيتلل أمامنا وي#شجعنا جداåبسبب تمس ]  

 " ت5نشيء لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا\بوصايا يسوع ] 
) ..١٧ :٤كو٢(

كيف رد� الرب على إبليس ؟
 " Vوالكلمات غاضبة قوية .. أمره قائل Vاذهب يا شيطان . لنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياههنا كان رد الرب حاسما 

) ..١٠ :٤ " (متوحده تعبد

  وحدها في حروبنا مع العدو .. قد تأتي مواقف تحتاج منا أن نتجه إلى إبليسالصلةأيها القاريء الحبيب ، قد ل تكفي 
 أن يذهب بعيداV .. الصلة تعطينا القوة ، ولكن القوة تبقى بل فائدة حتى نستخدمها ..ونأمره

 تأمل الرب يسوع وهو يطرد إبليس مستخدماV سيف الكلمة القاطع .. ل تهاون إطلقاV مع العدو .. ل تردد .. إبليس لن
 اسم الرب يعلن ، أعظم عطية للقوة .. اسمه الرب يسوع لنه أعطانا سلطانيحتمل كلمة لها سلطان تأمره بالرحيل .. ونحن لنا 

  ، وعندما نأمر قوات الظلمة أن تذهب من أمامنا بإسم الرب يسوع فلن تقدر أن تعاند .. ثق أنها ستهرب فوعد الحضوره
) ..٧ :٤ " (يعقاموا إبليس فيهرب منكمالذهبي يلمع أمامنا " 

انتصـر الـرب لحسـابنا
  .. تأملليضيف نصرته لي ولك .. لينتصر لحسابنالم يدخل الرب هذه المعركة لي#عل�منا فقط دروساV في قتال العداء بل 

معي الكلمات التي قالها القديس كيرلس (القرن الخامس) ..

" لقد ربحنا النصرة في المسيح ..

ها هو الشيطان الذي هزم آدم يهرب الن في خزي وعار ..

 ..نضعه تحت القداملقد صارت لنا القدرة على أن 



 انتصر المسيح فأعطانا نصرته .. أعطانا القدرة أن ننتصر .. لقد قال لنا [ ها أنا أ#عطيكم سلطاناV لتدسوا الحيات
والعقارب وكل قوة العدو ول يضركم شيء ] " ..

تأمل أيضاV ما قاله القديس النبا أنطونيوس ذو الخبرة الطويلة في قتال الرواح الشريرة .. 
 فلنزدر£ به) .. لذا ، ١٠: ٤لقد قال : " ليريدنا الرب أن نعاني من خداع إبليس ، لقد انتهره الرب وقال [ اذهب يا شيطان ] (مت

  التي قالها الربنفس العبارة .. فما قاله الرب له إنما قاله لجلنا نحن .. حتى إذا ما سمعت منا الرواح الشريرة أكثر وأكثر
" ..فمه المبارك  من تسمعها وكأنها  أمامنامنهربت للشيطان ، 

 صديقي ، هل تخشى مكر إبليس ودهائه الشديد ؟ .. لو أن الرب لم يهب نصرته في معركة البرية إليك لكان لك العذر
في أن تخاف .. اطمئن جداV فلقد فشلت فخاخ إبليس الثلثة ..

..لقـد فشلت أخطـر فخـاخ لـه 
فخ أن تكون الحياة من أجل الجسد ..

وفى التباهى وحب الظهور ..

وفخ المساومة ..

 ..يتمسك بالرب ، وبالتالي ستفشل حتماV أمام كل من أمام الربكلها فشلت 

 أيها الحبيب ، افرح جداV .. نصرة الرب هي لكل مؤمن .. ثق في هذه الحقيقة ولن تقدر أي من هذه الفخاخ أن توقع
بك ..

 ..تنتصر أنت لكي انتصر الربلقد 

لكي تفرح .. وتتعزى .. وتمتع برؤية مملكة الظلمة تحت القدام ..



انتهـــــــــر] ٩[

" أرطاميس " ، القائدة الخطيرة للغاية ضمن قائدات جنود مملكة إبليس ..
" أرطاميس.. " واحدة من آلهات العالم الوثني القديم التي يقول عنها الكتاب المقدس 

 " Lxx الترجمة السبعينية ( Demonsأنها أرواح شريرة "كل آلهة الشعوب أصنام (شياطين 
) ..٥:٩٦(مز 

 لقد اتسعت دائرة نفوذها جدا حتى شملت جميع أرجاء المسكونة خلل القرن الول الميلدي .. عبدها أناس من كل
 مكان ، ويسجل لنا سفر أعمال الرسل ما كان يقال عنها وقتها "أرطاميس اللهة العظيمة .. يعبدها جميع آسيا والمسكونة "

) ..٢٧:١٩(أع 
 وأنشأت "أرطاميس" أو "ديانا" كما ت5عرف في اللتينية ، مركزا للقيادة ت5باشر منه أعمالها المظلمة .. أقامته في

 مدينة تتميز بمكانتها المرموقة وإمكانياتها المتميزة ودورها المؤثر على بقية المدن .. لقد اختارت مدينة أفسس مركزا
لقيادتها ..

وشي�دت بها هيكل\ ضخما\ لها ي5عتبر من عجائب العالم القديم السبع ..
 أفسس ، المدينة العظيمة في الثم .. أفسس ، المدينة الساقطة في قبضة العدو .. أفسس ، مركز قيادة ديانا .. أفسس التي

أفسس هذه كانت موضع انشغال رجل من رجال ال ..كانت تموج بنشاط غير عادي للرواح الشريرة .. 
لقد شغلت قلبه جداV .. جلس مع نفسه ذات يوم ، وفكر كثيرا في أمرها ..

لدي ال  ..ثمينة جدا [ هذه المدينة الغارقة تحت بحار الثم ، كم هي 

لقد مات الرب يسوع بدلV من كل نفس فيها ، فهل من وسيلة لنقاذها من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ؟

بإسم المسيح ..ليست هناك طريقة أ#خرى .. لبد أن ي#كرز لها 
 ..أيضاV أ#حبها.. وأنا يحبها المسيح 

الذي يغفر الخطايا ويفك القيود وي#شبع القلوب إلى التمام  ..المسيح سأذهب إليها .. سأبقى بها .. سأتحدث عن 

 سأهدم عرش " ديانا ".. سأهدم عظمتها .. سأ5قيم عرش "المسيح " .. سأ5عظ�م اسمه .. نعم ، هناك معارك ضارية
تنتظرني .. لكن سيعظم انتصاري .. ستصير " أفسس " للمسيح ] ..

 وتحدث الرسول بولس مع ال بكل ما جال في ذهنه وشغل قلبه .. عرض عليه المر فتأكد أن حماسه للكرازة في أفسس هو
من الروح القدس ..

من عبادتها ..البشر وكل المنتفعين من الغير منظورة  وقواتها وق�ب£ل� بولس التحدي وقرر أن يواجه " ديانا "

للمسيح ..ووثق أنها ستصير لفسس ، لقد امتل قلبه بحب عجيب 
آه أيها الرب يسوع  ..

أل تجم�ل كنيستك في هذه اليام

بأشخاص غير عاديين كبولس  ..

ناريين في حبهم لك ،

ملتهبين غيرة لربح النفوس  ..
ت#ث�ق�ل قلوبهم بالنشغال " بأفسس "

الممتلئة بحشود العدو  ..

ينظرون إلى أسوارها المرتفعة ،

ويسخرون من المستحيلت  ..



يعرفون قوتها  ..

يعرفون أيضا قوتك  ..

يهجمون عليها ، ويربحونها لك  ..

آه أيها القدير ..

أل تعود فتحيي خدامك  ..

وتؤيدهم بقوة من العالى  ..

أل تعمل بروحك فيهم  ..
لنسمع من وقت لخر أن " أفسس "

جديدة قد صارت لك  ..

 ..التحديوق�ب ل� الرسول بولس 

 بحماس منقطع النظير ، بقلب ملتهب غيرة لربح كل ساكنيها .. لقدبإسم الرب .. سنوات يكرز فيها ثلث ومكث بأفسس نحو 
 :٢٠ (أع كل واحد"لم أفتر عن أن أ#نذر بدموع ليل\ ونهارا\ استطاع أن يقول لقسوسها بصدق "اسهروا متذكرين أني ثلث سنين 

٣١.. (

 " قد حاربت وحوشا\لقد كتب يقول للرب ، أفسس تصير ودخل الرسول بولس في معارك شرسة مع مملكة الظلمة من أجل أن 
( ..٣٢:١٥كو ١(في أفسس "  

القوى ..وعل عرش الرب القوي وسقط عرش إبليس 
 تتمتع وتشدو بمحبة الفادي العظيمة .. ويكتب الرسول بولس لمؤمنيها رسالته المجيدة" محبوبة "  وصارت أفسس التي معناها 

 الذي ل ي#ستقصى ، وعرفوا محبته الفائقة المعرفة .. همغنى المسيح التي حملت لهم ولنا أسمى إعلنات السماء .. لقد صار لهم 
 تحتفوق كل رياسة .. إبليس ، وديانا التي سيطرت على المسكونة الن السماويات  في جالسين معه  " في المسيح "الن

أقدامهم ..
أيها القاريء ..

 ل يخاف مطلقاV من مملكة الظلمة بل يثق أنها هي التي تخشاه وتهرب منمثل بولس .. إن قصد ال المجيد أن يكون كل مؤمن 
أمامه  ..

حامل\ سلحه ..الروماني وهو مرتدياV ثياب القتال المؤمن بالجندي شب�ه الرسول بولس أفسس في الرسالة إلى 
 وتأمل الرسول بولس في أجزاء السلح التي تحمي الجسم .. الخوذة لحماية الرأس ، الدرع للصدر ، الم نطقة للحقوين (البطن) ..

تحمي الظهر ..الترس لحماية مضاعفة للجسم من المام ، لكن العجيب أن الرسول لم يتأمل في أي قطعة من السلح 
 ما أعظم هذا العلن   !! ل يوجد في فكر الرسول بولس ول ينبغي أن يكون في فكر أي منا أي احتمال أننا سننهزم وسنضطر

للهروب من أمام إبليس ، فتتعرض ظهورنا لسهامه الملتهبة ..

بل هو الذي سيهرب منا  ..لن نهرب منهزمين منه كل ، 

 اعدائي " (مزأقفية إن كلV منا يستطيع بملء الفرح أن يسبح ال بكلمات داود النبي القائلة : "تمنطقني قوة للقتال .. وتعطيني 
٤٠ ، ٣٩: ١٨.. (

" فإن كنا أولداV فإننا ورثة أيضا ورثة ال ووارثون مع المسيح " أولد ال نعم .. إننا 
 )..٢١:١) إننا أعضاء في جسد المسيح ، جالسون معه في العالي " فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة " (أف ١٧:٨(رو 

وأية قوة    !!فأي مجد لنا !! 

لنا سلطان
(..١٩:١٠لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو " (لو سلطانا\ ا#نظر ماذا يقول الرب يسوع للمؤمنين "ها أنا أ#عطيكم 

 أدعوك أن تتأمل فيها .." سلطان " ؟ ..إنني هل فكرت في كلمة 



 ا#نظر إلى شرطي المرور ، ماذا يحدث حين يشير بيده للسيارات ؟ .. لقد أعطته الدولة سلطاناV لذا فإن كل راكبي السيارات
يخضعون لوامره  ..

 لقد أعطاه ال له .. لكن يا للسف ، كثيرون من المؤمنين لكل مؤمن سلطانا\ أيها الحبيب ، مملكة الظلمة تعرف أيضاV أن 
هذا السلطان في إيقاف نشاط العدو ضدهم  ..يستخدمون 

 ا#نظر مرة أ#خرى إلى شرطي المرور .. إن له سلطاناV ، ولكن لنفرض أنه لم يحرك يده ولم يستخدم صفارته .. لم يستعمل
 السلطان الذي له .. هل ستتوقف السيارات ؟ .. كل بالطبع .. آه هذا هو ما يحدث مع الكثيرين .. إن لهم سلطاناV على كل أفراد

 كثيرون يعوق إبليس نموهم الروحيل يستخدمونه .. مملكة الظلمة ، سلطان أعطاه لهم ملكهم المنتصر ولكن مع هذا فهم 
 وشهادتهم للرب وخدمتهم في ربح النفوس .. كثيرون يؤذيهم بالحوادث والمراض ويتعب نفسياتهم بالخبار السيئة ، ويصنع

 السلطان الذي أعطاه الرب لهم في إيقاف ما يحدث معهمفهم ل يستخدمون الخلفات المبددة للسلم بين أفراد أ#سرهم .. ومع هذا 
..  Vوالنتيجة أن أمورهم تزداد سوءا ،

 أيها القاريء ، لقد حدثتك في الفصل السابق عن نوع من خطط العدو في قتاله معنا أسميناه بالفخاخ ، وفي هذا الفصل ننتقل إلى
العاقة ..نوع آخر نطلق عليه اسم 

شهادتنا للرب بين الناس  ..ويقلل من تأثير تقدمنا الروحي يعوق إبليس يخطط لكي 

 آه يا للسف ، بالرغم من أن الكثير من النفوس أعطت كل حياتها للرب فإن نموها معه ي#عاق وشهادتها له ت#عطل وبطريقة
واضحة  ..

 لماذا ؟ .. ببساطة لنها برغم أنها سل�مت له الكل فهي ل تتمتع بكل ما يقدمه لها مجاناV .. كم تحتاج هذه النفوس أن تمتلك الثقة
القلبية التي ل تعرف الشك .. الثقة أن لها سلطانا من ال على الرواح الشريرة ..

تثق أن لها السلطان وتستخدمه كل يوم في إيقاف نشاط مملكة الظلمة ضدها ..

 لنه ل يوجد سلح أقوى منه في السماء أو علىبإسم يسوع ، يقول القديس يوحنا الدرجي : [ أد�ب العداء (الرواح الشريرة) 
الرض ] ..

بإسم الرب يسوع .. أرواح مملكة الظلمة بالسلطان الذي لك .. انتهرها تنتهرأيها القاريء ، تعل�م أن 
متى اكتشفت سعيها لن تعوق شركتك مع ال أو تمتعك بغناه أو خدمتك له ..انتهرها 

 انتهرها إذا استخدمت في إعاقتها لك :

 عناصر الطبيعة•

 الناس والعواطف•

 عملك أو ما تمتلكه من أشياء•

 جسدك•

انتهــرها
حين تعوقك مستخدمة الطبيعة

 أو أى قوة أ#خرى من قوى الطبيعة لعاقة أعمال ال وامتدادالريح ) لستخدام ٢:٢أحيانا يلجأ إبليس رئيس سلطان الهواء (أف 
ملكوته  ..

 كمثال .. لقد استخدم الطبيعة ليخيفه من أخطار التنقل من بلد إلى آخر للكرازة بالمسيح ،بولس لنأخذ ما حدث مع الرسول 
 واستخدمها ليعطل حركته .. لقد كتب عن معاناته قائل : "ثلث مرات انكسرت بي السفينة .. ليلV ونهاراV قضيت في العمق ..

) ..٢٦ ، ٢٥: ١١كو ٢ " (في البحر. بأخطار لصوص .. بأخطار سيول بأخطار 

 ا#نظر أيضاV كيف استغل النار والريح لقتل أولدالسيول والبحر .. فكما يستخدم إبليس اللصوص للعاقة كذلك قد يستخدم أحيانا 
) ..١٩ ، ١٦: ١أيوب (أي 

 وإلى الن ل يزال يستخدم الطبيعة في إيذاء أجساد الناس وتعطيل الكرازة .. على سبيل المثال قد يلجأ لستخدام المطار
 الغزيرة أو إرتفاع درجة الحرارة لمنع الناس من الذهاب إلى إجتماع روحي يشعر بأنه يتحدى مملكته ، من هنا نفهم حكمة آباء

الكنيسة في صياغة صلوات خاصة لجل الهواء مثل هذه " أعط  مزاجا حسناV للهواء " ..

+ + +



عندما انتهرها الرب ، يقول لنا القديس مرقس مسجلV لنا ما حدث..للريح والن ا#نظر ماذا جرى 

 " حدث نوء ريح عظيم فكانت المواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتليء . وكان هو  (أي الرب) في المؤخر على وسادة
 اسكت .. أبكم .. فسكتت الريح وصار هدوء عظيم "وقال للبحر فقام وانتهر الريح نائما . فأيقظوه وقالوا أما يهمك أننا نهلك . 

) ..٣٩-٣٧: ٤(مر 

آه أيها الرب يسوع  ..
أعط  خدامك ال#مناء اليمان الغالب ..

حتى ل ينزعجوا إذا لمحوا ظروفاV فجائية

من الطبيعة تعاكس خدمتهم وكرازتهم

بل يلتفتوا بثقة إلى إبليس رئيس العالم

ويصرخوا في وجهه ..

وينتهروه باسمك  ..

 انتهر مملكة الظلمة
حين تعوقك مستخدمة الناس والعواطف

  "اخرسفي إنجيل مرقس الصحاح الول عندما طرد الرب الروح الشرير من النسان الذي كان يسكنه ، انتهره وقال له " 
) ..٢٥: ١(مز 

 كم نحتاج إلى اليمان الذي يجعلنا ننظر إلى الذين يعطلون سلمنا بضجيج أصواتهم أو الذين يعوقون خدمة الرب ، فنرى إبليس
 " ..اخرسالعدو الغير منظور الذي يحركهم .. فنلتفت له ونصرخ فيه بنفس كلمات الرب " 

أن نأمر ال#سود الهائجة حولنا لكي تسد أفواهها  ..السلطان آه ، كم نحتاج إلى اليمان الذي يجعلنا ن#صدق أن لنا 

العواطــف
 شخصا\ ، .. الرب هنا ل ينتهر الرياح أو المياه أو الرواح الشريرة بل ١٦تأمل ما ذكره القديس متى في إنجيله أصحاح 

والعجيب أنه لم يكن واحداV من أعدائه بل من دائرة أحبائه الخاصة .. واحداV من التلميذ المقربين إليه ..

 .. آه ، كثيرا ما يستخدمالعاطفة البشرية لبطرس كان الرب في حديث مع تلميذه عن آلمه وصلبه ، فتدخل إبليس وحرك 
 )٢٢ : ١٦ " (مت  " حاشاك ياربإبليس العواطف .. حر�ك عاطفة بطرس الم#حبة للرب محاول بها أن يبعده عن اللم ، فقال له

..

فماذا كان رد الرب عليه ؟

..يا شيطان " وقال له " اذهب عني انتهره يقول القديس متى الرسول أنه 

مثلما كان بطرس قريباV للرب يسوع ليعوق بهم تتميم مشيئة ال في حياتك  ..أشخاصا\ قريبين لك قد يستخدم الشيطان 

وقد يؤثر في عواطفك لتدفعك أن تتحرك ضد مشيئته ..

في كلتا الحالتين افعل كما فعل سيدك ..

المختبيء وراء الشخاص والعواطف ..إبليس اكتشف المحرك الحقيقي ، 

 " ..أنتهركثم أعلن السلطان الذي لك وقل له " 

 وإذا تحدثت عن الرب يسوع لفترة طويلة مع نفوس ل تزال تحيا في الكورة البعيدة ولم تجد استجابة .. ل تم�ل .. رابح النفوس
هو شخص ل يعرف اليأس ، لكن ل تهمل تأثير الرواح الشريرة عليهم ..

) ..٤:٤كو ٢(إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئل تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح " يقول الرسول بولس " 

 ولذا فإنه منأذهانهم ، واضح من هذا النص أن أحد السباب الرئيسية لعدم توبة البعيدين هو وجود تأثير للرواح الشريرة على 
أذهانهم ..عن تبتعد لكي قوى الظلمة العوامل الساسية جداV التي ت#س�ه�ل قيادتهم لمعرفة الرب يسوع المعرفة الحقيقية أن ننتهر 



أن تذهب بعيداV عن أي مكان ت#عقد به إجتماعات للكرازة للبعيدين ..بإسم الرب يسوع كما يجب أن نأمرها 

ولذا فإن طردها يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في نجاح الكرازة  ..معرفة الرب يسوع ، الرواح الشريرة ت#عطل 

وانتهر مملكة الظلمة
       حين تعوقك مستخدمة عملك أو ما تمتلكه

بينما إمكانيات السيارة جيدة والوضع الطبيعي أن ل تتعطل بهذه الكيفية ..خدمته قد تتعطل سيارة أحد الخدام بإستمرار فتتأثر 

في الضاءة في بعض الجتماعات الروحية ..غير متوقعة وقد تحدث أعطال 

أن يكون المر ليس طبيعيا بل بتأثير من الرواح الشريرة  ..احتمال \ في مثل هذه الحوال لبد أن نضع 

 وهذه شابة تتمتع بمستوى عالê من الذكاء والقدرة على التحصيل ، كانت تبذل جهداV كبيراV طوال كل عام دراسي ، ومع هذا فقد
مما تستحق ..أقل كثيرا\ كانت نتائجها دائما 

 ..تشج�عت .. امتلت إيمانا\ بالنصرة صل�ت .. ناقشت المر مع أبيها الروحي .. عرفت أن إبليس هو السبب .. طلبت من ال قوة، 
أيضاV خلل المتحانات ..انتهرته ظل�ت تنتهر إبليس أثناء استذكارها .. 

 قاومته ، فماذا كانت نتيجتها في نهاية العام ؟ .. مختلفة تماما عما قبل ، فعندما نقاوم إبليس يهرب من أمامنا .. لقد نالت لول
مرة درجات تتناسب مع مستواها العلمي الحقيقى الذى يشهد به كل أساتذتها ..

 ويتطلب إستنارة روحيةفشل دراسى هو من إبليس ويتطلب منا انتهاره .. المر يحتاج إلى تمييز كل لكن ليس معنى هذا أن 
وخبرة فى الحروب مع العدو .

وانتهر مملكة الظلمة
        حين تعوقك مستخدمة جسدك

 ) ،١٣ : ٦كو ١ " (الجسد للرب والرب للجسدكما قد يحدث للشخص نتيجة لعدم إيمانه العميق بأن جسده محفوظ من الرب " 
  :٧) ] تث evil diseases (KJVوكل أدواء مصر الرديئة " ) ( [ كل مرض وعدم ثقته الداخلية بالوعد اللهى " يرد الرب عنك 

 ) ، أن يصيبه إبليس نتيجة لعدم إيمانه بمرض ضد مشيئة ال (وإن كان بسماح منه .. ولكن لماذا سمح به ؟ لنه لم يتمسك١٥
بوعده ) .. مرض ي#عطل به حياته الروحية وخدمته ويرهق أسرته ..

 فتركتها وفى الحالوانتهر الحمى فعاقها عن خدمة الرب .. ذهب الرب لها "فوقف فوقها بالحمى أصاب إبليس حماة سمعان 
) ..٣٩:٤ " (لو وصارت تخدمهمقامت 

 " التى فى هذا النص ، فكما يقول القديس كيرلس السكندري (القرن الخامس) : " ليس منطقياV أن" انتهر ضع خطاV تحت كلمة 
ينتهر الرب شيئاV ليست له حياة .. شيئاV ل يعي النتهار "  ..

 أرواح المرض حينننتهر الذي أصاب حماة سمعان بالمرض .. ونحن أيضاV لبد أن نتعلم أن الروح الشرير لقد انتهر الرب 
فن#شفى ول يعاق انقيادنا ل  ..بإسم يسوع نكتشف أثرها في أجسامنا .. ننتهرها 

 إحدى المؤمنات فيصابون بالمرض بإستمرار دون مبرر، مما ي#عطل بشدة عملها فى حقلأطفال كما قد تعمل أرواح المرض فى 
ال ..

 منأطفالها من ال تحمي به سلطان تنجح أرواح المرض في إصابة أطفالها !! كيف ؟ أنها لم تقم بدورها الروحي كأم مؤمنة لها 
 تحميهم تحتهجوم العدو .. كان يجب أن تتجه إلى مملكة الظلمة وتعلن لها بثقة أنه ليس لها أية قوة على إصابة أطفالها ، لنها 

مظلة دم الحمل ..

أيها القاريء  ..
صدق دائماV كلمة ال التي تقول أن لك سلطاناV أن تنتهر الرواح الشريرة ..

 يقول القديس كيرلس السكندري في تعليق له على انتهار الربلقد انتهرها الرب يسوع لكي تنتهرها أنت أيضا\ بإسمه .. 
للرواح الشريرة



 " عندما انتهر الرب الرواح الشريرة رأينا مملكة إبليس ترتج مرة ثانية .. لقد ارتجت من قبل عندما هزم الرب إبليس في البرية
 لقدلقد رأينا أنفسنا في المسيح ننتهر الرواح الشريرة .. وحطم قوته في المواقع الثلثة .. لقد انهارت القوة التي كانت ضدنا .. 

" ..كباكورة لنا انتهر الرواح 

  إعلنأيها القاريء تعود أن تنتهر الرواح الشريرة بإسم الرب يسوع ، وإذا لم تتغير الظروف في الحال ل تفقد شجاعتك ..
الشك يعطي لبليس سلطانا عليك ..للشك .. ل تضعف نفسك بالستسلم إيمانك .. بالكثر 

ثق في كلمة ال التي تعلن أن لك سلطاناV في المسيح على قوى الظلمة ..

دع هذا اليمان يقودك ..

كلمة ال ..ل تتحرك بما ترى بل فقط بما تعلنه 
الكلمة تعلن "قاوموا إبليس فيهرب منكم"

إبليس أن ي#عطل حياتك القوية مع ال  ..ولن يقدر ثق فيها ، 

 .. Vالرب يسوع يحبك جدا 

 هو لك .. وأنت له  ..

 إبليس تحت القدام ..

 هللويا



اثبــــــــــــت] ١٠[

أيها القاريء العزيز ..

منه ؟ ..تخاف إبليس .. هل تخشى هل 

 " ..في المسيحنعم هو قوي جداV وتتبعه أرواح للتخويف والتشكيك والحزن ، ولكن مع كل هذا فأنت أقوى لنك " 

 وأوضح له أن قوته تأخذ شكلين :قوة إبليس الثمين ، فتحدث معه عن التضاعأراد ال أن ي#علم أيوب درس 

 مستخدماV النسان العتيق ..داخلهحين يحارب النسان من •

 بالخرين أو بالحداث المحيطة ..الخارجوحين يحاربه من •

 :حيوانين خطيرينوشرح ال ليوب هذين الشكلين في صورتي 

 النسان) .. [ تراب الرض رمز للجسد الذي هو مجال عمل ٢٠ :٤٠ (أيالرض .. حيوان يحيا على بهيموث•
 ] .إبليس الذي يستخدمه العتيق

 مجال حركة إبليس ] ..للعالم) .. [ البحر رمز ١: ٤١ (أيالبحر .. حيوان يعيش في لوياثان•

  " عبارة عن كلمتين "leviathan "ولوياثان " ، a colossal beast " كلمة تعني وحش هائل " Behemoth " بهيموث
levi " وتعني متحد " joined ، " 
 التنين المتحد " أوحية .. فيكون معنى لوياثان على الرجح هو Dragon " وتعني تنين " Thanو" 
 "the joined dragon.. " 

 والوصاف التي قدمها ال عن بهيموث ولوياثان تعلن قوة إبليس الرهيبة ، ويتساءل ال هل يقدر أحد أن يسيطر
عليهما ؟ ..

) ، هل يقدر أحد أن يثقبها ؟..٢٤: ٤٠ " (أيبخزامةعن بهيموث يقول " هل يثقب أنفه 

 .. من يفتح مصراعي فمه . دائرة أسنانه مرعبة " (أيبخزامةوعن لوياثان قال ليوب " أتثقب [أتقدر أن تثقب] فكه 
١٤، ٢: ٤١.. (

لقد أراد ال أن يقول ليوب :

 ؟.. ل تتكبر فأنت بقدراتك الذاتية ضعيف للغاية أمام إبليس ، هو يستطيع أن يفعل بك كل ما يريده ..ضعيفهل تعرف كم أنت 

  .. ثق في حبياعتمد على قدرتي .. إتضع أمامي ؟.. لماذا تعتمد على قوة إرادتك ؟.. الذاتيلماذا إذاV تتكل على برك 
لك ، ولن يقدر إبليس أن يفعل لك شيئاV .. سأ#عطيك قوتي ..

 أنت لن تقدر أن تثقب أنفه أو فكه بخزامة ، لكن أنا أستطيع .. وسجل ال لنا فى سفر إشعياء كلماته القوية التى وج�هها
 ) .. ووضع ال٢٩ :٣٧ " (إشأضع خرامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيكإلى إبليس ، كلماته الم#فرحة جداV جداV لنا .. " 
خزامتين واحدة في أنف بهيموث وال#خرى 

 ..لوياثانفي فك 

  في أنفه ، ثم يربطونها بطرف حبل ويمسكون بأياديهمخزامةلقد اعتاد المزارعون أن يتحكموا في الثور الهائج بوضع 
 بالطرف الخر ، وهكذا يستطيعون أن يقودوا الثور ذليلV وراءهم بدون مجهود يذكر وبل أدنى مقاومة منه .. لقد تحو�ل الثور

 ..حيوان خانعالعنيف إلى 

  في أنف إبليس وشكيمته في شفتيه لكي نستطيع نحن أن نقوده إلى أي اتجاه دون أنخزامتهيا للمجد ، لقد وضع ال 
تعوقنا مقاومته ..

 يسحقه ، لذا فكل مؤمن يستطيع أن ص5ل£ب� وقاملقد أنهى الرب تماماV على قوته عندما 
تحت قدميه ..



استهــزيء بـه
  ؟..العذراء) .. ولماذا ٢٢ :٣٧ " (إشاحتقرتك استهزأت بك العذراء ابنة صهيونتأمل معي ما قاله الوحي له " 

 لنها بلغة العهد القديم تشير إلى أضعف شخص في شعب ال .. فهي أولV إمرأة وليست رجلV .. وهي ثانياV بل زوج من البشر
يزود عنها ..

 ..المجد " .. لنها ابنة لرب ابنة صهيونهذه الضعيفة لها أن تحتقر العدو وتستهزيء بقوته ، لماذا ؟.. لنها " 

 أيها القاريء الحبيب ، ل تقل إني ولد بل ق#ل أنا في المسيح منتصر بل وأعظم من منتصر .. سأحتقر إبليس
وسأستهزيء به ، سأتلعب به كما يفعل المزارع حين يجر وراءه الثور الهائج بعد أن يضع الخزامة في أنفه ..

 أنت رضضت رؤوس لوياثان .. جعلته طعاما\ " أثناء حديثه مع ال .. " لوياثانتأمل أيضاV ما قاله آساف النبي عن " 
) ..١٤ :٧٤ " (مزللشعب لهل البرية

  .. التنين الخطير الذي تحدث ال عن قوته قائلV " لهيب يخرج من فيه .. فى عنقه تبيت القوة وأمامه يدوسلوياثان
 الهول .. يحسب الحديد كالتبن .. حجارة المقلع ترجع عنه كالقش .. ليس له فى الرض نظير .. ملك على كل بني الكبرياء " ..

) ..٣٤-٢١: ٤١(أي

  .. إبليس عدونا ، صار طعاماV لى ولكل م�ن هو م ن شعب ال السائر فى برية العالم .. صار لى طعاماV .. نعملوياثان
فعندما أ#حاربه أتغذى بهزيمته فتزداد قوتى ، ويعلو هتافى بحمد ربى .. وأشبع جداV وأتعزى ..

استهزيء به ول تخش� خططه
  فنحن ل نتحدث عنها لكي تخاف وتقلق بلالكتاب المقدسأيها العزيز ، حين نحدثك عن خطط إبليس كما كشفها لنا 

  " ولك اسمهدمه الثمين " وأنك محمي بستار " في المسيحلكي تتضع وتعرف أنك بذاتك لن تقدر عليها ، ولكن بثقتك أنك " 
  .. لقد أشرنا من قبل إلى أربعة أنواع رئيسية لخطط العدو ، لمانع من أنإنني قادر عليهاالمرعب لقوات الظلمة تقدر أن تقول 

ن#ذك�ر أنفسنا بها :

الفخاخ•

العاقة•

الستنزاف•

الستدراج•

  لهذاالستنزاف والستدراجلقد خصصنا الفصل قبل السابق للحديث عن الفخاخ والفصل السابق للعاقة وتركنا 
الفصل ..

السـتنزاف
  عن هذا النوع من خطط إبليس فى قتاله معنا فى آية قصيرة من سفر دانيال .. تقول الية عن إبليسكلمة التكشف لنا 

)..٢٥ :٧ " (داقديسي العلي) ] wear out (KJV,RSV[ ي5بلى أنه " 

  حتى تصير مع الوقت غيرشيئا\ فشيئا\ للشيء .. ت#بلى الثياب يعني أنها تتلف فساد تدريجيإن كلمة ي#بلى تعني حدوث 
صالحة للستخدام ..

ماذا يفعل إبليس ؟

  من قوته الروحية قوة صغيرة ، فإذا نجح أتى إليه فييسرقيأتي إلى أحد المؤمنين في صباح أحد اليام ويجتهد أن 
 اليوم الثاني ليسرق منه قوة صغيرة أخرى .. وهكذا في ثالث يوم فإذا لم ينتبه المؤمن لما يفعله إبليس معه فإنه بعد أيام كثيرة

 فيفعل به الضعف الشديديصل إلى حالة من 
العدو ما يريده ..



  .. ا#نظر كيف استطاعت دليلة مأن تنزع منه قوته .. هل حدث هذا في اليوم الولشمشونا#نظر معي إلى قصة سقوط •
 ).. في كل يوم ، هذه هي حرب١٦:١٦ ، فماذا يقول الكتاب " كانت تضايقه بكلمها كل يوم " (قض كلللقائها معه ..

 الستنزاف الخطيرة .. في كل يوم كانت دليلة تضعف من تصميم شمشون على أن ل يبوح بسر قوته إلى أحد .. وماذا
 ) .. آه ، ياللخزي لقد " كشف لها كل١٦:١٦ " (قض ضاقت نفسه إلى الموتكانت النتيجة ؟ أتى الوقت الذي فيه " 

) ..١٧ :١٦قلبه " (قض

 كم من كلمات عاطفية سرقت بإستمرار سماعها القوة الروحية من كثيرين .. إبليس عدو خطير كثيراV ما يستخدم
الرتباطات العاطفية ليستنزف الحرارة الروحية لولد ال ..

 وهذا شاب يجلس ساعات طويلة كل يوم أمام التليفزيون ليشاهد الروايات والقصص التي يذيعها .. إنه بهذا يسمح•
 لفكار كثيرة أن تدخل إلى ذهنه ، ويوماV وراء يوم تتعمق فيه مباديء غريبة عن روح النجيل .. آه ، كم يستخدم

  في إفساد الذهان فيجعلها تتعود أن تعالج المور بالطرق العالمية وليسالطفالإبليس شاشات التليفزيون ولسيما مع 
 احتياجاتهم بحسب غناه في المجد ..كل في ال الذي يحمي أولده ويسدد اليمان والثقةبالستناد على 

  فيحاول في كل يوم أن يجعلنا نتنازل عن تمسكنا بنقطة واحدةالتدقيقوقد يوجه إبليس سهام الستنزاف إلى حياة •
 صغيرة من وصايا ال .. وهكذا يوماV وراء آخر نسير خطوات بعيداV عن الطاعة الكاملة للنجيل ، وبعد فترة نجد

أنفسنا نرتكب أموراV من أعمال الظلمة لم نكن نطيق قبلV أن نسمع عنها ..

  ، فيأتي وقت نجد أنفسنا وقد ارتبطنا بها على نحو ل نقدر معهمشاغل معينة في بالتدريجوقد يسعى إبليس لن ي#دخلنا •
 أن نتخلص منها .. وهكذا يضيع وقتنا وتتبدد طاقاتنا فيما هو أقل أهمية ، وتمر السنون دون أن نخدم سيدنا خدمة

حقيقية ت#شبع قلبه ..

 يبر�د إلى علقات اجتماعية كثيرة تتسم بالحاديث الممتلئة بالنميمة أو بالهزل الكثير بما بالتدريجوقد يقودنا إبليس •
 للملك المسيح ..لربح النفوسحرارتنا الروحية ويفقدنا الغيرة 

 وقد يحاول أن يقود البعض بالتدريج إلى سجون الخطايا الجنسية الرهيبة ، فيبدأ معهم بأمور قد تبدو غير خطيرة•
 كقراءة القصص المعثرة والستماع للحاديث المثيرة .. ا#نظر ماذا يقول الوحي عن الزمنة الخيرة " ولكثرة الثم

  والمستمر الذيالنزيف ، عن التدريجي) .. برود المحبة هو تعبير عن نقصانها ١٢ :٢٤تبرد محبة الكثيرين " (مت
يحدث لنا ..

  فرص الصلة الحقيقةلتعطيلإل أن أخطر طرق إبليس في استنزاف قوتنا الروحية هي محاولته اليومية الدائبة •
 بالركبة المنحنيةوقراءة الكتاب .. الفرص الفردية أو الجماعية .. فهو يعرف أكثر من أي منا أى قوة جبارة تكون لنا 

 ..والنجيل المفتوح وشركة مائدة الرب المشبعة

ماذا يفعل إبليس لعاقتنا عن الصلة
أ#موراV كثيرة مثل :

 ليمنع جلسات الخلوة الليلية واجتماع ال#سرة معاV للصلة العائلية ودراسة الكلمة ..للتليفزيونيجذب البعض كل الوقت •

 في وقت الصلة ليعطلنا بها عن مكان القوة ..بمشاغل عاجلةيأتي لنا •

  ، ربما يجذبنا إلى أعمال خيرية أو أنشطة كنيسية لنعطيها اهتمامنا الول بدلVأهمية الصلةيحاول أن يجعلنا نقلل من •
 من الصلة ، فما أخطر أن نتناقش بدلV من أن نصلي ، ما أخطر أن نقوم بأعمال محبة بدلV من أن نصلي .. فلن#صل 

 Vشيء آخر من أي قبل وأكثركثيرا.. 

 وقت الصلة فنصاب بإحساس كاذب بتعب الجسد وبرغبة شديدة أجسادناوقد يهجم على •
في النوم ..

  بين النفوس التي تصلي معاV ، هذا يمنع الستجابة ويعطل الحساس بحضور ال الم#شبع أثناء فتراتحواجزوقد يضع •
  اثنان منكم على الرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما مناتفقالصلة الجماعية .. الرب يسوع يقول لنا " إن 

)..١٩ :١٨قبل أبي الذي في السموات " (مت 

 If Two agree.. concerning every thing whatever they sask, itوالترجمة الحرفية للنص اليوناني للية هي " 
shall be to them فأي شيء يطلبانه يكون لهما " .. وهي تعني أن يتفقا ل في مجرد المركل شيء " .. " إذا اتفق اثنان في ،  

 ..قلب واحدالذي يصليان لجله بل أيضاV يتفقان في التجاه العام لجميع طلباتهما ، أي أن يكون لهما 



  " التي تطلقsymphony ، والمرادف لها في النجليزية هو كلمة " صوت ومعا\إن كلمة اتفق هي من مقطعين وتعني 
  .. كل هذا يؤكد أن قوة اجتماعالتفاق العميق النابع من الداخلاV .. وقد استخدمت الكلمة للتعبير عن انسجام الصوات معا\على 

.. Vالصلة تتوقف على انسجام قلوب الم#صلين معا

  (الكنيسة مثلV) ربما يستخدم اختناقات المرور أو قد يسعىمكان الصلةوقد يقوم إبليس بمحاولة ليؤخر وصولك إلى •
لتعطيل العربة ..

 مثال آخر إنسان مؤمن تقدمت به السنون وهو الن في الهزيع الخير من حياته على الرض، تضع أ#سرته التليفزيون•
 أمامه بهدف الترويح والسترخاء أو لقتل الوقت لكي ل يصيبه الملل .. هذه حيلة من إبليس لكي يحرمه من وقت

 الحديث مع ال وهو في أحرج أوقات حياته بينما ل يوجد شيء يفيد انسان يقف على أعتاب البدية أكثر من الختلء
 والتأمل في كلمات كتابه المعزية والمشجعة ..مع ال

أيهــا القـاريء
  " هو أقوى بكثير منفي المسيحإنني ل أسرد لك هذه المثلة لكي تخاف من إبليس .. كل ، فالمؤمن الذي يثق أنه " 

Vمملكة الظلمة .. إنما قد عرضتها أمامك لفضح أعماله وطرقه ولقول لك ا#نظر إلى كل هذه الخطط ، إنك تقدر أن ت#بطلها جميعا 
.. فإذا لمحت إحداها إلتفت إلى الرواح الشريرة المسئولة عنها وانتهرها بكلمات كالتي قالها النبا أنطونيوس ذات مرة للشيطان

.. Vأنت حقير جدا "

أنت أسود القلب ،

) " ..٧ :١٨.. لن أضطرب منك [ فالرب معيني وأنا سأرى بأعدائي ] (مزوضعيف جدا\ مثل طفل 

  ، لقد قال لنا " ل أعود أ#سميكم عبيداV .. لكني قدأحباؤه .. نحن الرب يسوع المنتصرصديقي ، ل تطرح أبداV ثقتك في 
  كخروج الشمس فيأحباؤه " أحبائه) .. نحن أحباؤه وما أروع ما يقوله الكتاب المقدس عن ١٥:١٥ " (يوم أحباءسمÐيتكم 

) ..٣١ :٥جبروتها " (قض

 آه ، مهما كانت طرق إبليس في الستنزاف فل تنزعج منها قط ، بل لن#سب�ح الرب لننا نقدر أن ننتهر العدو ونبطل
خططه .. آه ، دعنا الن نردد من القلب كلمات داود :

)٧ :٦٢" على ال خلصي ومجدي صخرة قوتي محتماي في ال " (مز

)١٢ :٦٠" بال نصنع ببأس وهو يدوس أعدائنا " (مز

خطـط الستـدراج
 ..الستدراجننتقل الن للحديث عن النوع الرابع من خطط العدو .. 

 ماذا أقصد بالستدراج ؟.. ما يفعله العدو حين يجذبنا إلى معارك معه ليس هذا وقتها أو على حساب معارك أ#خرى
أكثر أهمية ..

سأشرح لك المر بأمثلة ..

  ، يتحدث إليهم عن حبه ويدعوهم للتوبةللبعيدين عن المسيحشاب كان يقضي مساء كل يوم في خدمة افتقاد جبارة 
ويعرفهم بطريقه .. كان ال يتمجد معه بقوة .. ماذا فعل إبليس لكي يعوق 

  جداV .. وضع أمامه أ#سرة بعض أفرادها مرضى بأمراض نفسية ، جذبت متاعب هذه ال#سرة هذاخبيثةخدمته ؟.. لجأ إلى حيلة 
  .. فالمر لم يكن سوى مصيدة من إبليس لم يفطن لها .. بعد أيام وجد الخادم نفسههنا كان الخطأ .. لم يسأل الربالخادم .. 

  ولم يعد يبحث عن البعيدين كما كان يفعل منكل وقتهمأسوراV بهذه ال#سرة ، مشغولV جداV بحل مشاكل أفرادها .. أخذت منه 
قبل .. لقد خدعه العدو لنه لم يستشر ال وسار وراء عواطفه ..

مثـال آخــر
  إلى إنشاءاستدرجهأب روحي كان ملتهباV في خدمته للنفوس ، أراد إبليس أن يخمد خدمته المؤثرة .. ماذا فعل ؟.. 

 مباني جديدة تابعة لكنيسته .. ظاهرياV ليس في المر ما يدعو للتخوف ، على العكس إنها إضافة جديدة لقدرة الكنيسة المكانية
  ، فأخذت متابعة أعماللم يستشر الب ال في صلتهعلى استيعاب كل متطلبات الخدمة .. لكن المر كان فخاV من العدو .. 

المباني منه كل وقته .. وفقد خلوته اليومية الخاصة ، فساءت طباعه وضعفت جداV خدمته ..



 ..ال ل يعمل بالمباني بل بالنفوسصديقي ، 

مثـال ثالـث
 ذهبت جماعة من الشباب إلى خلوة روحية لبضعة أيام من أجل أن تتنقى وتمتليء بقوة الروح القدس لكي تعود وتبدأ

خدمة في أحد الماكن الصعبة ..

  ..أرواح شريرةكان البرنامج الموضوع مناسباV تماماV لهذا الهدف ، لكن فجأة في اليوم الثاني أتى لهم شاب تسكن فيه 
 هو الهدف ..تحرير هذا الشخصأشفقوا عليه .. جذب اهتمامهم .. انشغلوا به .. اختل برنامج الخلوة ، تغير هدفها .. لقد أصبح 

 الوقت المناسب الكثر أهمية .. لم يكن هذا هو الخرلشك أن ال كان يريد أن يحرره ولكن ليس على حساب الهدف 
لتحريره ..

  هو من أخطر خطط العدو ول سيما للخدام لنه ل يجذبهم إلى أعمال لها مظهر الشر بل إلىالستدراجأيها القاريء .. 
أعمال تبدو أنها نافعة ، لكنها في الواقع معطلة وتجعلهم خارج دائرة مشيئة أبيهم السماوي .. خارج قيادة الروح القدس ..

  ليحاربوا إبليس هناك وينتزعوا منه نفوساV كثيرة ، لكنبثينيةذات مرة أراد الرسول بولس هو ورفقاؤه أن يذهبوا إلى 
 الروح القدس لم يدعهم .. لماذا ؟ لنه كان يريدهم في هذا الوقت أن يحاربوا إبليس في موقعة أ#خرى أهم تفتح النصرة فيها الباب

 ) ، ويتركوا إلىبمكدونية (بفيلبيللكرازة في كل أوروبا .. الروح القدس كان يريدهم أن ينشغلوا بالموقعة الهم .. أن ينشغلوا 
) ..١٠-٧: ١٦ القل أهمية (أع بثينيةحين معركة 

 ..القل أهميةأيها القاريء ، احذر إبليس فهو يريد أن يستدرجنا إلى المعارك 

أ#نظر أيضاV ، لقد حرك إبليس ملك آدوم ليثير به موسى رجل ال لكي تقوم معركة بين شعبيهما..

  قوته في معركة يم يأت  وقتها بعد ، فتحول بشعبه عنيستنزفلكن موسى كان مقاداV بالروح ، ففهم أن العدو يريد أن 
) ..٢١-١٨: ٢٠مواجهتها (عد

 نفس المر حدث في حرب جدعون مع شعب مديان .. ففي أثناء مطاردته هو وجنوده لملكي مديان ، حرÐك إبليس أهل
  إلى معركة معهم .. لكن لن جدعون كانت له ع شرة حقيقة مع ال لم يسقط فييستدرجوهمدينتي سكوت وفنوئيل ضده لكي 

 الفخ بل أكمل سعيه وراء ملكي مديان (المعركة الهم) مؤجلV مواجهته لهل سكوت وفنئيل (المعركة القل أهمية) لوقت
لحق ..

 ..يهدر قوتك الروحية بمعارك معه ليس الن وقتهاصديقي ، احذر العدو فهو يريد أن 

+ + +

ربي يسوع ، أنت هو الراعي الصالح ..
.. Vأنا خروف صغير ل أعرف أن أ#ميز المور جيدا

سأثبت نظري عليك

سأسير وراءك ..

أثق أنك ستقودني

فل أنشغل في أي وقت بأمر هام ،

اترك لجله أمراV أهم ..

بل دائماV تعطيني أن اختار العمل المناسب

للوقت المناسب له ..

سـيدي ،

أ#علن ثقتي فيك ..

ثقتى في أنك لي ..

أنت " قوتي " ، فلن يقدر إبليس أن يرعبني ..

وأنت " حكمتي " ، فلن يقدر أن يخدعني ..



أيها القاريء ..

 كثيرة هي طرق العدو في حروبه .. لكن هل يعني هذا أننا نخاف منه ؟.. وهل حينما نأخذ حذرنا منه يعني هذا أننا
نخشاه ؟ كل ..

  " " التنين المتحد " .. الحية الخطيرة ، الماكرة جداV .. القوية للغاية التي تحاربنا بخطط متنوعةلوياثاننعم إنه " 
وعديدة  ..

) .. العاجز عن أن يفعل أي شيء لمن يتمسك بالرب يسوع ..١٤ :٧٤ (مزالمسحوقه رءوسهلكنه أيضاV هو لوياثان 

نعم هو عدو مهزوم ..

 تحت أقدامنا ..بسحقه الرب وأعطانا أن نتمتع سحقهلقد 

 " Vإشعياء النبي عن هزيمته من الرب يسوع قائل Vيعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحيةلقد تنبأ قديما 
)١ :٢٧ " (إشالهاربة . لوياثان الحية المتحوية [الملتوية] ويقتل التنين الذي في البحر

 .. لحساب نصرتنا ، فماذا يمنع فرحنا ؟لحسابنالقد سحق الرب عدونا 

نعم ، لن ترعبنا قوته ولن تهزمنا خططه .. سنهاجمه وسيهرب من أمامنا ..

ولنثبـت
  ذكائنا فهذه أمور ل تصلح قط لمواجهةإرتفاع شخصيتنا أو قوة أمام هجمات العدو .. ليس بإعتمادنا على ولنثبت

 منها بكثير ..أقوىالعدو ، لنه يمتلك أسلحة 

 Vم#عدا Vولم يكن سلح جندي عادي .. فقد كان أصل ، Vقويا Vللملكعندما ذهب داود للقاء جليات الجبار أعطوه سلحا 
شاول لكي يستخدمه في القتال ..

  أن يستعمل هذا السلح الم#ع�د بعناية .. كان جليات يرتدي خوذة من النحاس لحماية الرأس فهل كانرفضلكن داود 
 ..بقوة من العالي .. فالمعارك مع ممكلة الظلمة ل تواجه إل كل ؟! مثيلةداود يقدر أن يواجه هذه الخوذة بخوذة 

 ) كان٣٨، ٥ :١٧صم ١ .. رفض أن يواجهها بخوذة من نحاس (جسديرفض داود أن يوجه خوذة جليات بسلح 
 بإسم رب .. فقال لجليات " أنت تأتي إليÐ بسيف وبرمح وبترس , وأنا آتي إليك بقوة ال الذين يتمتعون اليمانرجلV من رجال 

) ..٤٥ :١٧صم ١ " (الجنود

 وهكذا استطاع داود بحجر واحد قذفته يده الممسوحة بالروح أن يهزم خوذة جليات وأن يصيب جبهته إصابة بالغة ،
  أقدام المؤمنينتحتأسقطته طريحاV إلى الرض ، وتقدم داود ليقف بثقة فوق جليات ويدوس بعز عليه بأقدامه .. نعم دائماV إبليس 

 ..بسلح الالذين يحملون اسم الرب ويمكسون 

  وستثبت في المعارك .. ل تواجه العدو بأسلحة بشرية .. كن كداود .. ارفض أن تحارب العدو بأيةقوة الاعتم د على 
 ..سلح الأسلحة غير 

 :١٣ " (روإلبسوا الرب يسوع .. أسلحة النورأ#نظر كيف يحثنا الرسول بولس قائلV " لنخلع أعمال الظلمة ونلبس 
  الذي احقق بهسلحي لكي يعظم انتصارنا .. الرب يسوع هو الرب يسوع) .. لنلبس أسلحة النور لكي ننتصر .. لنلبس ١٤-١٢

النصرة المجيدة على العدو ..

  سلحنا في الحرب الروحية مستعيراV صورة السلح الذي كانأجزاءلقد وصف الرسول بولس في رسالة أفسس 
يحمله الجندي الروماني أيامه .. لقد قال :

" احملوا سلح ال الكامل

فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق

ولبسين درع البر

وحاذين أرجلكم باستعداد انجيل السلم

حاملين فوق الكل ترس اليمان ..

وخذوا خوذة الخلص



)١٧-١٣: ٦وسيف الروح الذي هو كلمة ال " (أف 

  السلح التي يذكرها الرسول هنا .. كيف نمتلكها ؟.. ببساطة اثبت في الرب ، تمتع به وستجد نفسكأجزاءتأمل في 
 من هذا السلح ..حامل\ كل جزء

  ،الحق من كل مثيرات العدو .. يسوع هو دوافعنا الداخلية .. لحماية الحشاء .. إنها لحماية هناك المنطقة (الحزام)•
  على دواخلنا فإنحبه .. وحين يهيمن محبة حقيقية مشبعة .. وحقه ليس حقائق جافة .. الرب الحقوكلماته تعلن لنا 

 بسهولة لكلماته القوية المفرحة ..ستخضعدوافعنا 

ربي ..
اشبعني بحبك ..

اشبعني جداV بك ..

حتى اخضع لكلماتك بسلم ..

بفرح ..

ل .. لن يقدر إبليس أن يفصلني عنك يا قوتي ..

صخرتي وحصني ومنقذي ..

  فيمحبة غريبة .. الدرع يحمي قلب الجندي .. اذا لم يستطع الشيطان أن يحرك ميولنا القديمة سارع إلى بث درع البر•
 ؟مركز عواطفهالقلب .. فماذا يكون موقفنا ؟ كيف يدافع كل منا عن 

 Vالمسيح يسوع الذى صار لنابري الذي يحمي قلبي .. الرب يسوع هو الرب هو درعي الواقي ، بالرب يسوعأيضا "  
) ..٣٠ :١كو ١ وقداسة وفداء " (وبرا\حكمة من ال 

 بر ال .. وأن تقول له دائماV ليس لك أي سلطان عليÐ لني في المسيح ، لني " إبليسهل تعلمت أن تصرخ في وجه 
) .. خطاياي قد غ#ف رت لذا فليس لك أي سلطان على قلبي ..٢١ :٥كو ٢فيه [أي في المسيح] " (

  .. النجيل هو البشارة السارة .. والمقصود هنا أن تكون لنا دائماV ني�ة البشارة بالمسيح الذيحذاء استعداد إنجيل السلم•
  .. قد يهددني بأن الطريق مع ال صعبمملوء بالشواك والحجاريعطي السلم .. فقد ي#صور لي إبليس أن الطريق 

  عن حياة الشهادة لاتكاسل وأتراخى وأتراجعللغاية ومكلف جداV ول طاقة لي على الحتمال .. يهددني إبليس لكي 
وخدمة 

ربح النفوس ..

  بكلماته وأن نمضي قدماV في.. كيف أرد عليه ؟! الكتاب يعملنا أن نستخفقد يقول لي لن تقدر على احتمال قتالي 
طريق محاربته ..

  إلى ساحات الخدمةارتدي حذاءك واخرجأيها الحبيب هل تريد أن تحمي نفسك من أشواك وأحجار الطريق ! هيا 
  على معاقله وحصونه .. هيا نعلن النجيل للذين أسرهم عدونا .. هياهجومناوالقتال مع إبليس فل شيء يحمينا من إبليس قدر 

 نعلن لهم رسالة السلم .. هيا نعلن لهم الرب يسوع الوحيد الذي يقدر أن يملهم بالسلم .. أكرز بيسوع الذي يريح التعابى
 الرب دائماV والخدمة ستحميك ..اخدموسترى نفسك في كل خطوة تسيرها تدوس على مملكة الظلمة وتسحقها تحت قدميك .. 

  بيده ويحركه لكي يحمي به كل جسمه من المام لذا فهو من أهم أجزاءالترس .. يمسك الجندى ترس اليمان•
 السلح .. نحتاج لليمان بوعود الرب العظيمة والعديدة التي تمل الكتاب المقدس لكي نكون بها مستعدين ان نطفيء

جميع سهام الشرير الملتهبة ..

كثيراV ما يحاربنا إبليس بالشعور بالحباط والفشل .. كيف ندافع .. لنطل النظر في يسوع 
 [مصدر] اليمان " لكي نمتليء منه إيماناV يصدق كل وعوده المطمئنه .. نصدقها فنتمتع بها ..رئيس" 

 ) .. خوذة١٠ :٣٥ .. ما هي ؟.. يصف إشعياء النبي المؤمنين قائلV : " فرح أبدي على رؤسهم " (أشخوذة الخلص•
الخلص هي فرح المؤمنين بالرب يسوع خلصهم .. كل منهم ينشد مع داود قائلV : " الرب نوري وخلصي " (مز

  من الصابة بالمراض والحوادث أو بوقوع اضطهاد ، فلنحفظالخوف بأفكار أذهاننا) ، فمثلV إذا هاجم إبليس ١: ٢٧



فكرنا من القلق 
 .. هو خلصنا من كل المخاطر ..يسوع هو خلصنا" بخوذة الخلص " أي بالفرح النابع من ثقتنا في أن الرب 

  .. فكلماتلننساها .. لنحفظ آياته وقصصه .. ولنصلي لكي الكتاب المقدس جدا\ .. لنحب سيف الروح الذي هو كلمة ال
الكتاب هي السيف القاطع الذي نواجه به كل خطط إبليس .

 الواثقة في إلهها ، المنتصرة بقوته ..دبورةهيا .. هيا نرنم ونفرح مع 

هيا نرنم معها مستعيرين كلماتها العظيمة التي نطقتها بالروح ..

" أنا أنا للرب أترنم
أ#زمر للرب

تزلزلت الجبال من وجه الرب

استيقظي استيقظي يا نفسي

استيقظي استيقظي وتكلمي بنشيد

الرب سلطني على الجبابرة

دوسي يا نفسي بعز " ..

)٥(قض 



البــــــواق] ١١[

إننا بالفعل نعيش في عصر رهيب .. رهيب للغاية ..

 , هذا إن لم نكن قد صرنا فيها بالفعل ..اليام الخيرةكل الحداث تؤكد لنا أننا على مشارف 

 لقد ضاعف إبليس نشاطه مرات ومرات عالماV أن له زمناV يسيراV باقياV ..إنها فرصته الخيرة أو ق#ل هي صحوة
الموت ..

 ) ,١: ٣تي٢ " (صعبةلقد كتب الرسول بولس متنبئاV عن هذه اليام فوصفها هكذا " في اليام الخيرة ستأتي أزمنة 
فماذا يقصد الرسول بكلمة " صعبة " ..

   " , وهي كلمة لم يستعملها الوحي سوى مرتين , هنا وفي إنجيل متىchaleposالكلمة في أصلها اليوناني هي "
 الصحاح الثامن .. واستخدام الكلمة في إنجيل متى يكشف لنا بوضوح عن معناها, لقد استخدمها الوحي في هذا النجيل ليصف

 ] جداV حتى لم يكن أحد يقدر أنchalepos[هائجان  اللذين كانا بهما شياطين , لقد قال أنهما " مجنونان .. المجنونينبها حالة 
) .٢٨: ٨يجتاز من تلك الطريق [ بسببهما ] " (مت

  .. هذه حقيقة تؤكدها العديد منمجنون تتسم بنشاط شياطني هائجة .. أزمنة صعبةأننا بالفعل نعيش الن أزمنة 
 الظواهر المعاصرة التي ت#ظهر لنا بوضوح النشاط غير العادي الذي تقوم به مملكة الظلمة هذه اليام وتجتاج به مختلف بقاع

العالم ..

 السحرفعلى الرغم من أن معدلت التطور قد ارتفعت في السنوات القليلة الماضية على نحو لم تبلغه من قبل إل أن •
 " VأيضاOccult ق#د�ر� عدد الذين ينشغلون بواحدة أو أكثر١٩٨٠ " قد ازداد في كل مكان على نحو ملحوظ .. في عام ،  

  شخصاV .. ولشك أن هذا الرقم قد ارتفع الن كثيراV ولن نكون مليون٢٠من صوره المتنوعة في أوروبا وحدها بنحو 
 ، فالمؤشرات تؤكد أن استخدام السحر يتسع جداV من يوم إلى آخر ..الضعفمبالغين إن ق#لنا إنه قد تجاوز 

  !!..بكنائس الشيطانولم يكتف  إبليس بهذا بل قاد البعض في الخارج إلى عبادته !!.. قادهم إن يبنوا له ما ي#سمى •
 أماكن ز#ينت بصور الثعابين والتنانين واللهة النارية ، يمارسون فيها طقوساV تسãخر من كل ما هو متعلق باليمان

 .. كما يقرأون كتاباV اسمه كتاب الشيطان ، على ضوءالمعكوسة  الصلبانالمسيحي ، فمثلV يرسمون ويستخدمون 
 اللهب المتصاعد من حرق ن#سخ من الكتاب المقدس .. كما يمارسون الجنس في عبادتهم ، إنهم ي�ت�ح�د�ون ال علنية

 ويعلنون أن كل ما قال عنه إنه خير هو شر ، وكل ما هو شر هو خير ، تماماV كما سبق إشعياء النبي وتنبأ قائلV :" ويل
) ..٢٠ :٥للقائلين للشر خيراV وللخير شراV " (إش

  .. لقد ج�نÐد� العديد من المفكرين والفلسفة في الترويح لفكار تعوقالفكركما اتسع في عصرنا هذا تأثير إبليس على •
 البشر عن اليمان بما أعلنه الوحي .. لقد استخدم بمهارة رجالV مشهورين أمثال هيجل وماركس وسارتر وبرتراند

 رسل وكثيرين وكثيرين ، وفي بعض الحيان تحت مباديء جذابة مثل الحق في الحرية وتحقيق العدالة الجتماعية ،
  ، وتشغله عنمغفرة خطاياهولكن ماذا كانت النتيجة ؟.. لقد امتل العالم بأفكار تغفل احتياج النسان الساسي إلى 

 الرب يسوع ..كفارةطلب التمتع بثمار 

  " في قيادة جموع ضخمة من البشر لتحديفرويدكما ط�ر�ق� الشيطان مجال على النفس .. لقد استخدم نظريات " •
 وصايا ال المتعلقة بالعفة ، وما نلمسه الن في شتى أنحاء العالم من اتجاه للباحية ما هو إل نتيجة غير مباشرة لرواج

 " ..فرويدمباديء " 

 Vفهو يتحرك بدوافع من اللشعور لجل إشباع رغباته الشهوانية ، فإذا حدثدوافع جنسيةلقد نادى بأن النسان ت#حر�كه دائما ،  
  عنيفاV سوف يتفجر بداخله مما ي#فقده سلمه .. ولذا يرى " فرويد " أن الطريق للسلمصراعا\واصطدم بما يمنع هذا الشباع فإن 

 .. ويا لها من مباديء شيطانية خطيرة الثر ..بل قيودالداخلي والسعادة الحقة هو أن ت#طل�ق حرية النسان ليشبع كل شهواته 

  إلى حد إباحة مجتمعات الغرب للشذوذ الجنسي ، وارتفعت معدلت توزيع المجلتالباحيةلقد اتجه الناس إلى 
 الجنسية الفاضحة وأفلم الفيديو المعثرة وارتبطت العلنات عن المبيعات وأماكن الترفيه بالمناظر الجنسية الخليعة .. وهكذا
 يسقط الكثيرون كل يوم في شباك الشهوة التي ل ترحم .. ويا لهول النتائج .. انهيار العلقات الزوجية .. تفكك ال#سر .. إدمان

المخدرات ..

 كما يظهر بوضوح نشاط إبليس الواضح هذه اليام في انتشار المخاصمات بين الناس والحروب بين الدول ، وكذلك•
في ارتفاع معدلت النتحار ..



  .. فمع أنها صلوات ت#رفع بإسم الربالزواجوماذا فعل إبليس مع المسيحيين ؟.. كمثال ا#نظر إلى كنائسنا وقت صلوات •
  .. لكن تأمل .. الكنائس مملؤة بالنساء ، وياالقداسة ، ومع أنها صلوات تطلب عمل الروح القدس روح القدوسيسوع 

  بينهن وبين نساء العالم حين يذهبن إلى أماكن اللهو والعبث .. إنك ترى كسراV واضحاV لوصية الل فرقللهول !!.. 
  زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل .. زينة الروح الوديعل تكنالتي تقول " 
 ) .. سترى  تنافساV في التزين .. الذهب يتلل .. الملبس عارية وملفتة للنظار .. هل أتين٣:٣بط ١الهاديء " (

للصلة أم للتظاهر ؟.. يا للمأساة ، إنهن ل يدرين أي جروح يجرحن بها إلههن !!

 إرمياء.. إن كلمات بالكاملوماذا عن تأثير إبليس في رعاة الكنائس على اتساع المسكونة ؟.. كثيرون ليسوا للرب •
 النبي تنطبق على العديد منهم " وفي أنبياء أورشليم [ الرعاة ] رأيت ما ي#قشعر منه . يفسقون ويسلكون بالكذب

 ويشددون أيادي فاعلي الشر حتى ل يرجعوا الواحد عن شره [ مثلV يجاملون الغنياء فل يبكتونهم على آثامهم ] "
 .. فكيف صارت خدمتهم ؟القو�ة .. ل يمتلكون ل يعيشون القداسة) .. خدام ١٤ :٢٣(إر 

 النفوس البعيدة إلى الرب يسوع ، ل تشغل القلوب بغفران الصليب ومجد القيامة ..ل تجذب آه ما أمر� الواقع .. خدمة 
خدمة ل ت#قدم حياة ول تحل� م#قيداV ول تشفي مريضاV .. خدمة ليس لها سلطان حقيقي على جنود مملكة إبليس ..

 أقوى قليلة ، قليلة للغاية .. التليفزيون يؤثر في الناس الحقيقيةربما تجد عظات كثيرة وأنشطة متنوعة ، لكن الثمار 
منهم ..

خدام ليست لهم قو�ة حقيقية ت#بك�ت البعيدين ..

ليست لهم ق�وة تجذب النفوس إلى الرب الحبيب ..

 ليست لهم قو�ة ت#غ�ي�ر الناس تغييراV حقيقاV .. ليست لهم قو�ة تلهب قلوبهم بحب من مات لجلهم .. قو�ة تشوقهم لمجيئه الثاني
المجيد ..

  التقوى ولكنهم منكرون قوÐتها "صورةا#نظر كيف يصف الوحي حالة المسيحيين في آخر اليام .. إنه يقول عنهم " لهم 
 ) .. لهم صورة التقوى أي إن لهم مظاهر العبادة من صوم وصلة.. الخ لكنهم ل يمتلكون محبة حية في قلوبهم لمن٥ :٣تي٢(

  التي تملقو�ة الروح القدس الذي ي#صاحب الحساس بغفران الخطايا الكثيرة .. لم يعرفوا الحب الكثيرفداهم ، لم يختبروا 
 ..الفرح بهالنسان بحرارة الحب ل والتي تغمره بفيض 

أيهــا القـاريء
  أن يفعله بهم .. آه ،دم الرب الثمينالتفت حولك ، فإن كثيرين جداV جداV من الذين تراهم كل يوم هم يجهلون ما يستطيع 

 أن يتمم��ه فيهم ..الروح القدسإنهم ل يعرفون شيئاV عما يريد 

 .. ا#نظر كم هي ضخمة جداV تلك المساحات التي تسيطر عليها الشيوعية الملحدة ..خريطة العالمثم ا#نظر إلى 

  ما يحدث .. أليس من الفضل أنحقيقةنعم هذه ظواهر ت#حزن جداV قلوب ال#مناء ل ، لكن أليس من الفضل أن نعرف 
ن#علن عن مدى ضعفنا في مواجهة انتشار الثم ؟!!

  أنفسنا بدلV من أن نخدعها متصورين أن ال#مور على ما يرام أو أنه ل يمكننا أن نفعل أكثرنواجهأليس من الفضل أن 
من هذا ؟؟

  في حقيقتها فل يطلبون قو�ةسيئة كما هيإن أحد أسباب حرمان الخدام من القو�ة أنهم ل يشاهدون ال#مور التي حولهم 
 أتفرسمناسبة للتصدي لها .. ا#نظر معي ماذا فعل نحميا حين ذهب ليعيد بناء أ#ورشليم بعد خرابها .. ا#نظر ماذا يقول " صرت 

) ..١٣ :٢في أسوار أ#ورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار " (نح

 ..مقدسة لمقاومته فنشتغل بغيرة غير العاديلبد لنا أن ن#درك نشاط إبليس 

 تأمل ماذا حدث لشعياء حين أدرك ما فعله العدو بأ#مته ؟.. تأمل معي كلماته التي ت#بكت جداV خدام اليوم .. ا#نظر ماذا يقول " من
) ..١ :٦٢ حتى يخرج برها كضياء وخلصها كمصبح يتقد " (إشل أهدأ ومن أجل أورشليم ل أسكتأجل صهيون 

 ثم ا#نظر إلى الرب يسوع ، ألم يبك  حينما رأى أ#ورشليم مسعبدة لبليس ول تريد أن تتحرر من قبضته .. آه متى تمتليء
 التي لم تعرف إلى الن ما هو لسلمها ..من أجل النفوس الحقيقية عندما ننسكب في المخدع بالدموععيوننا 

) ..١آه ، متى نكون كنحميا الذي ما أن عرف ما حدث ل#ورشليم من خراب حتى بكى وصام وصلى أياماV (نح 



أل مـن يقظـة
 ؟!أ5مناءأل من يقظة لخدام 

  لمجد ال كإرمياء ، يقول كل منهم مثلما قال " انسحق قلبي في وسطي . ارتخت كلحساسينهل لنا من أشخاص 
  [ آه ما أجمل هذه العبارة ] ومن أجل كلم ق#دسه . لنمن أجل الربعظامي . صرت كإنسان سكران ومثل رجل غلبته الخمر 

) ..٩ :٢٣الرض امتلت من الفاسقين " (إر

 هل لنا من خدام يعرفون أن الخطية التي ل يرفضونها هي التي تعطل استخدام ال لهم فيتوسلون إليه من أجل أن
 يكشف لهم خطاياهم ، إن كانت محبة للمال والمقتنيات أو حباV للظهور والشهرة ، أو إن كانت عبودية لعاطفة ل يباركها ال أو

 ..الحبيبسقوطاV في قيد جنسي ، أو إن كانت غيرة أو خوفاV أو كذباV أو عدم قضاء الوقت الكافي عند قدمي 

 باكين من أجل قو�ة للعتراف بالخطايا والضعف وعدم النشغال بالرب ..الروح القدسآه ، هل لنا من خدام يطلبون 

  خدمتهم الضعيفة ، من أجل أن تصير خدمةتتغيرهل لنا من خدام يتوبون راكعين متوسلين أمام سيدهم من أجل أن 
 ..الناري مشتعلة بالروح القدس نارية

  الروح .. نار الغيرة على النفوس .. خدام يعرفونبنار .. يتحد�ون إبليس .. يتوهجون التحديهل لنا من خدام يقبلون 
 أن النفوس الم#قيدة من إبليس تحتاج إلى شيء أكثر من معرفة الحقائق الروحية مع ضرورتها .. أكثر من أعمال المحبة مع

 .. قو�ة من فوق ..قو�ة ت5غي�ر تنتشل من الطين وترفع فوق الصخرة .. قو�ة.. قو�ة حقيقية أهميتها .. يعرفون أن النفوس تحتاج إلى 

آه أين قو�ة الروح القدس اليوم ؟

أين نحن من مجد العصر الرسولي ؟!!

 V٨ :١٣ وإلى البد " (عبواليومأليس الرب يسوع " هو هو أمسا.. (

 " بقو�ة عظيمةأليست شهوته أن يعمل بنا كما عمل بالرسل لكي نشهد له كما شهدوا هم " 
) .. فلماذا ل نتركه يعمل بنا ؟.. لماذا ل ننتظر أمامه حتى نمتليء من قوته ؟.. لماذا ؟..٣٣ :٤(أع 

  وت#علن قو�ة الروح القدس ؟.. أين الكلمات النارية التيقو�ة دم يسوعآه ، أين اليوم الكلمات النارية المقتدرة التي تكشف 
 ت#بكت الخطاة وتجذبهم إلى الصليب ؟.. أين الكلمات النارية التي ترهب مملكة الظلمة وت#علن لها بقو�ة أنها قد صارت مسحوقة

تحت القدام ؟؟..

ال يـريـد محاربيـن
 يحاربون إبليس ..أبطال\الرب يريد 

 يقاتلون العدو ويخطفون منه النفوس وال#سر بل القرى والدن ..أبطال\الرب يريد 

 شعارهم [ ربح النفوس هو كل شيء لنا ] ..أبطال\الرب يريد 

) ..٨ :١٢أخ ١ .. رجال جيش للحرب " (جبابرة كرفقاء جدعون الثلثمائة ، يجعل منهم " أبطال\الرب يريد 

رفقـاء جدعــون
  ألفاV من الرجال ، لكن كم من هؤلء كان صالحاV لعمل ال ؟.. فقط ثلثمائةوثلثونفي البداية التف حول جدعون اثنان 

 ..جندي

  .. نعم ، والوحي ي#قدم لنا مبررات هذا الختيار لكي ي#ع�ل�منا كيف نأتي إليه ليستخدمنااثنين وثلثين ألفا\ من بين ثلثمائة
بمجد وقوة كما استخدمهم في سحق مملكة الظلمة ..

  ، فليسبل تحفظ مكرسين حياتهم له رجال\ ل للشعب ، لكنهم كانوا جميعاV مثله قوادا\لم يكن كل الثلثمائة مثل جدعون 
 شرط أن تكون راعياV لكنيسة أو واعظاV معروفاV حتى يستخدمك الرب .. قد تكون إرادته أن تحارب إبليس بطريقة أ#خرى ، ربما

  بوضوح .. وربما عن طريق العمل الفردي سواءت5مج�د البأن ت#سخ�ر إمكانياتك المادية أو مجهودك البدني لتعضيد خدمة قو�ية 
 لجذب البعيدين للجتماعات الروحية الحية أو لمتابعة ت�ق�دåمهم بعد ذلك في علقاتهم مه ال .. أياV كان الموقع الذي يضعك الروح

 القدس فيه لت#ساهم في الحرب الشاملة ضد مملكة الظلمة ، سواء كنت قائداV كجدعون ظاهراV للكل أنك قائد أو سواء كنا واحداV من



  ، رجلرجل\ من رجال ال المملؤين بالروح القدسالثلثمائة تقف في الصفوف الخلفية من الجيش .. فل بديل عن أن تكون 
إيمان من الذين يشهدون بقوة للرب يسوع بحياتهم العملية المؤثرة وبكلماتهم التي تعلن حب الرب بكل وضوح ..

 أيها القاريء ، هل تريد أن تكون مثل جدعون أو الثلثمائة الذين رافقوه في حربه مع مملكة الظلمة ؟ هل تريد أن
  الذي أحبك ومات بدلV منك ؟.. هيا نقرأ قصتهم لنتعلÐم منها الدروس الثمينة التي ل غنى عنها مطلقاV لكلمن أجل الربتحارب 

شخص أحب الرب ويريد أن يكون جندياV في جيشه..

المطلـب الول
  أنالعشرين عاما\) ، فقد كان من المفروض على كل رجل من الشعب قد تجاوز ٣: ١طبقاV لما ذكره سفر العدد (عدد

 كلV منهم للقتال ..يدعوينضم إلى الجيش ليحارب حروب الرب مع جدعون من أجل تحرير كنعان من قبضة العدو .. ال 

  .. عدد هزيل جداV إذا ألف رجل٣٢إل إن هذا لم يحدث ولم ي#علن من الشعب عن انضمامهم الفعلي إلى جدعون سوى 
ما قورن بعدد الذين تخلفوا من الشعب ..

  .. لم يكترثواالحريةلكن لماذا تخل�فوا ؟.. لماذا هربوا من ساحة القتال ؟.. لماذا ؟.. لقد تجاهلوا وعود ال لهم بنوال 
بدعوته لهم بحمل السلح ، لم يأخذوا ما قاله لهم بجدية ..

  الذي يحرم الكثير من المؤمنين من أمجاد النتصارات على مملكة الظلمة.. كثيرون يتجاهلونالمر الولهذا هو 
 ) .. وجندياV يحارب تحت قيادته مملكة الشيطان٢٧ :١٥ .. لقد دعا كل من يؤمن به لن يكون شاهداV له (يودعوة المسيح لهم

لكي يربح منها نفوساV للملكوت ..

 هذه الكلمات المعبرة جداV عن قصد ال منا :القداسأنظر كيف نردد في 

" أمين .. أمين .. أمين ..

بموتك يارب نبش�ر " .

فهل نهتف بهذه الكلمات صادقين .. هل نحن فعلV نبش�ر بموت الرب ؟

  للرب وتحاربجنديا\أيها القاريء .. هل فكرت في هذا المر بجدية ؟ هل أتخذت أعظم قرار في حياتك أن تكون 
حروبه لتربح له نفوساV من مملكة الظلمة ؟

  بأن تضع حياتك ، كل حياتك لجل معارك ال .. لكنه ليس المطلبتحسم المر وتتخذ القرار أن الول المطلبهذا هو 
الوحيد ..

المطلـب الثـانى
 :٧ فليرجع وينصرف من جبل جلعاد " (قضخائفا\ ومرتعدا\قال الرب لجدعون " ناد  في آذان الشعب قائلV من كان 

٣.. (

  ، أن تخاف من الحرب مع إبليس فهذا معناه أنك ل تعرفغياب اليمانالخوف هو العدو الول .. الخوف يعني 
 قدميك ..تحت الذي منحه ال لك لتضع به مملكة الظلمة السلطان

  " ،ل تخف .. ي#سقطك في يد العدو .. أيها القاريء تمس�ك بوعد الرب " لجل الربالخوف يحرمك من إمتياز القتال 
  .. انتهره بكل حزم انتهره .. أما الخوف الذي تشعر به فهو من إبليس ، إنه يحاول أن يسيطر به على قلبك ،للشجاعةلقد دعاك 

 أن تدوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو .. سلطانا\واثقاV أن لك

  التي تحميك من كل سهام العدو .. توق�عمظلة دم الرب الثمين .. ل تخش� الفشل .. ضع ثقتك في الهزيمةل تخف 
 Vعظيمة سيصنعها ال بك ، لمجده .. ترق�ب زمنا Vللحصادأ#موراVم للحمل المنتصر .. توق�ع عملÐدãالوافر ، لحصاد نفوس بل عدد ت#ق  

 بثمار الروح يصنعه ال بك لجل البدية ، لجل خطاة بأعداد غفيرة يعودون من الكورة البعيدة ، لجل كنيسة تمتليء ضخما\
) ..١٠ :٦ .. لجل كنيسة تحيا القداسة .. كنيسة م#رهبة ترعب مملكة الظلمة " كجيش بألوية " (نشومواهبه

  ؟.. هل تتوقع أن يعمل ال معك أعمالV عظيمة لنه هو الله العظيم ؟.. ل تخفهذه الرؤيةأيها القاريء ، هل لك 
  لك روح قوة يصنع معك عجائب متى أرتفع عنك الخوفالروح القدسالفشل ، ال لك ملجأ ي#س�د�د كل إحتياجات المعارك .. 

  بي فالعمال التي أنامن يؤمنوالتردد ، متى وضعت حياتك م لكاV للرب ووثقت في وعده للمؤمنين به " الحق الحق أقول لكم 
) ..١٣، ١٢: ١٤ فذلك أفعله ليتمجد الب بالبن " (يوبإسميأعملها يعملها هو أيضاV ويعمل أعظم منها .. ومهما سألتم 



  أن نسحقها .. فلن#دخل هذه الحقيقة إلى قلوبنا .. فلنرددها كل يومسلطانا\لقد سحق الرب يسوع مملكة الظلمة وأعطانا 
 في أي مواجهة لنا مع أعدائنا ..السيادةوإن أمكن كل ساعة .. لنلهج بها كثيراV حتى ت#حفر بعمق في قلب كلê من�ا ، حتى تكون لها 

 أيها القاريء ، ل تخف إن وجدت نفسك في غيرتك لربح النفوس ، وحيداV أو ضمن مجموعة قليلة العدد فالوحي يعلن
 " V٢٢: ٦٠ أنا الرب في وقته أ#سرع به " (إشالصغير يصير ألفا\ والحقير أ5مة قويةصادقاVلقد كانوا مئة وعشرين شخصا .. ( 

 ) ، فتحوا١١: ٢ " (أعبعظائم الفقط الذين انتظروا قوة الروح القدس في العلية ، لكن ا#نظر ماذا فعل ال بهم ؟.. لقد تكلموا " 
م#د#ناV للملك المسيح ..

  .. لتخف شكايات الناس ، ل تنزعج منها .. الرب يسوع ه#وج م� من قبل ، ق يل� عنه إنه يجريالهجوم المضادولتخف 
 ) لكنه لم يتراجع قط ، بل واصل مسيرته حتى س�ح�ق�٢١: ٣) .. قالوا عنه إنÐه مخت�ل (مر٢٤ :١٢المعجزات بقوة إبليس (مت

 مملكة الظلمة .. آه يا من تريد أن ت#ف�ر�ح قلب الرب بخدمة مجيدة ، س ر في نفس الطريق ، ل تخف من أي هجوم .. تأكد أن الرب
) ..١٩ :٤) وي#سد�د كل إحتياجاتك بحسب غناه في المجد (في١٤ :٢كو٢ (نصرتهيقودك في موكب 

  لكي تحمل أبواق النصرة ، لكي تعلو من فمك أصوات اله#تاف لكي ترفع راية الحمل م#علناVتحت قدميكاطرح الخوف 
انتصاره المجيد ..

  .. ل تخف الضطهاد .. ل تخف ، فكلمات الوحي تشع لك بالطمأنينة والتشجيع ، تقول إن إلهكالكرازةل تخف من 
) ..٢٠ :٣ مما نطلب أو نفتكر " (أفأكثر جدا\قادر " أن يفعل 

  .. ثق في عنايته الخاصة لكل جندى أمين فيقوة التشج�ع وضع قدميك فوق الشك والحباط والخوف .. ثق في 
) ..٢٣ :٢٢صم١ " (ولكنك عندي محفوظجيشه .. إنه يقول له " قم معي ل تخف . لن الذي يطلب نفسي يطلب نفسك 

 ) .. هذا هو٣: ٧ فليرجع وينصرف " (قضخائفا\ ومرتعدا\قال الرب لجدعون " ناد  في آذان الشعب قائلV من كان 
  ألف٢٢ ، ل يخافون .. هذا المطلب كان السبب في عدول اليمان الذي يريده ال من جنوده أن يكونوا رجالV في المطلب الثاني

عن مرافقة جدعون في قتاله مع العداء ..

أبي السماوي ،
Vأن أتراجع خوفا Vل تسمح لي أبدا

من آلم في الطريق أو اضطهادات

أو انزعاجاV من تهديدات أو إشاعات ت#قال هنا وهناك ..

Vبل زدني إيمانا

زدني إيماناV بأنك ستستخدمني ..

نعم أنا جندي صغير .. لكنني جندي لك

أيها الله العظيم ..

لذا فبكل تأكيد ستفعل بي أ#موراV عظيمة ..

لمجدك ..

الشيطان تحت القدام ..

المطلـب الثـالث
  فأ#نق�يهم لك هناك . ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهوالماءقال الرب لجدعون " انزل بالشعب إلى 

) ..٤ :٧يذهب وكل من أقول لك عنه هذا ل يذهب معك فهو ل يذهب " (قض

  هو المؤهل الوحيد الذي يكفي للدخول في جيش جدعون ، فالمعارك التي كانت تنتظره كانتعدم الخوفلم يكن 
  الباقين مع جدعون إلى اختبار آخر حاسم ي#حد�دالعشرة آلفتتطلب مؤهلت أ#خرى إلى جانب الشجاعة .. لذا قاد الرب 

صلحيتهم للقتال ..

 ولم يعلن ال لهم عن هذا الختبار ، بل أدخلهم فيه دون أن يشعروا بأنهم ي#مت�ح�نون وأن هناك عيناV ترصد تصرفاتهم
لت#ق�د�ر مدى استعدادهم للحرب ..



  ليلحظ ماذاالعاديةلم يضع ال أمامهم أ#موراV صعبة ليرى كيف يتصرفون تجاهها , كل .. بل تركهم إلى حياتهم 
  ليسدوا به ظمأهم بعد ساعات من الصط�فاف تحتالماءيفعلون .. وضع أمامهم شيئاV عادياV هم جميعاV في احتياج له .. قادهم إلى 

 ؟..كيف يشربون الماءأشعة الشمس اللفحة ، وكان الختبار 

ماذا يعني هذا الختبار بالنسبة لي ولك ؟

  .. كيف آكل .. كيف أشرب .. كيف أعمل .. كيف أتصرف وسط أهليحياتي العاديةهو في كلمات قليلة كيف أ#مارس 
 وأصدقائي ؟؟.. ال يلحظ ويرصد انشغال قلبي أثناء حياتي الطبيعية ، ثم ي#قرر هل أصلح أن أتمتÐع بهذا المتياز ، أن أكون

.. êفي جيشه يستخدمني بقوة Vجنديا

لقد انقسم العشرة آلف إلى قسمين ..

  سلك المسلك الطبيعي المتوقع .. كانوا متلهفين للمياه لي#طفئوا بها ظمأهم وليبلÐلوا شفاههم المشقÐقة وي#رطÐبواالكبرالقسم 
حلقهم الجاف ، لذا فبمجرد أن بلغوا حافة النهر ، انطرحوا على الرض ليغمروا رءوسهم في المياه ليشربوا منها بشراهة ..

 فلم يتجاهل ، فمع أنه كان له نفس احتياج القسم الول إلى المياه لكنه س�ل�ك� مسلكاV مختلفاV عنه ، الثاني الصغرأما القسم 
 .. لقد أظهر قوÐة في تحك�م في النفس ..أنه في أرض المعركة

  ، فلم يدعوا احتياجات أجسادهمضبط أنفسهملقد كان هناك ثلثمائة فقط من بين عشرة آلف شخص أظهروا قوÐة في 
 ت#نسيهم وجود العدو .. لذا لم ينبطحوا على الرض ليشربوا مباشرة بأفواههم بل استخدموا أياديهم لينقلوا بها المياه إلى أفواههم ،

 لكل حركة مفاجئة من العدو .. لم ي#حو�لوا عيونهم عن القتال إلى الماء ..مترقبةفعلوا هذا لكي تظل عيونهم 

 كانوا يمتلكون عطية ضبط النفس التي يهبها الروح القدس للنفوس التي ت#رحب بعمله في حياتها يقول الرسول بولس :
) ..٧ :١تي٢)] " Self control (R.S.V)" ال لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح [ضبط النفس 

..مشغولون بالمعركةنعم لقد شربوا ولكن وهم 

 بالمعركة ؟مغشول\والن ماذا عنك أنت قارئي ، هل ت#مارس أ#مورك الطبيعية وعيناك مفتوحتين وقلبك 

 Vللحديث مع ال عن النفوس المستعبدة لقوات الظلمة متى و#جد�دائما\نعم ستقوم بكل أعمالك ولكن سيكون قلبك مستعدا  
 وقت لذلك حتى ولو كان للحظات .. فمثلV لو تقابلت مع شخص وشعرت أنه ل يزال بعيداV ، رفعت قلبك إلى ال لجله .. وإذا

مررت على مكان يقصده الكثيرون من الخطاة رفعت صلة لجل أن يصير مكاناV لخدمة ال .. وهكذا ..

 الذي ي#ريده ال من كل جندي في جيشه ..المطلب الثالثهذا هو 

 على العدو ..للنتصارحين تخرج إلى العمل أو إلى الدراسة أو لزيارة صديق ، ضع في قلبك أنها قد تكون فرصة 

 ك5ن في اصطياد نفس من بحر العدو والتيان بها عند قدمي الم#خل�ص .. للمساهمة أو لصطيادقد تكون فرصة 
  .. ل تكت�ف  بنفوس قليلة فليس لدي ال ما هو أثمن من النفوس .. ربح النفوس كما يقول القديس يوحنا الدرجي " هوطموحا\

 نفس .. إنه يعلو على أي عمل أو رؤيا روحية لنسان أو ملك .. العالم بأسره ل يساوي قيمة ن5حقق�هأعظم إنجاز ي#مكننا أن 
واحدة " ..

  .. ا#طلب لكي تأخذ حتى تعرف متى تتكلم ومتى تصمت ،حكمته يريد أن يعطيك الروح القدس .. بحكمة الروحاخدم 
 وكيف تتكلم دون أن ت#عثر أحداV .. ا#طلب عمل الروح القدس فيك حتى تلمس كلماتك بوداعة احتياجات الناس العميقة فتقودهم إلى

المسيح غافر الخطايا والم#سد�د لكل الحتياجات ..

 نعم أيها القاريء ستأكل وستسافر وستقابل الكثيرين ، ولكنك يجب أن تفعل كل هذا بروح الثلثمائة جندي الذين لم
 ..بالمعركة .. ليكن انشغالك الول هو ملحقة العدويدعوا شيئاV ي#عط�لهم عن 

 وحسموا ألف شخص أخذوا المر بجدية ٣٢من كل رجال الشعب الذين تحاوزوا العشرين عاماV لم يوجد سوى 
أمورهم وقرروا أن يدخلوا المعركة .

 ألف وبقى عشرة آلف ..٢٢ " تراجع من هؤلء اليمانثم مع المطلب الثاني " 

 " وبقى فقط ثلثمائة جندي ، ومع خذا فقد صنع الرب٩٧٠٠ " تراجع "النشغال الدائم بالمعركةومع المطلب الثالث " 
بهم العجائب ..

ومـاذا كـانت أسلحتهم



 وجرارا\ فارغة في أيديهم كلهم أبواقا\يقول الوحى المقدس " وق�س�م� [جدعون] الثلثمئة الرجل إلى ثلث فرق وجعل 
 في وسط الجرار "ومصابيح

ضربوا بالبواق" 
 التي بأيديهم ..وكس�روا الج£رار

 بأيديهم اليسرى والبواقوأمسكوا المصابيح

)٢٠، ١٩: ٧بأيديهم اليمنى ليضربوا بها " (قض

هيا .. هيا نفعل مثلهم ..

نضرب بالبواق ..

 حرباV ل تهدأ على كل قوى الظلم ..نعلن

هيا نحمل معناV الج رار ..

  رخيص الثمن .. ن#درك ضعف طبيعتنا .. ن�ك#ف� عن التباهي بما نمتلكه من مال أو بماخزفنشعر أننا ج رار .. أننا 
حصلنا عليه من شهادات ..

ثم لنكسر الج رار ..

  " لرغباتنا الخاصة التي تتعارض معللنتب .. لنرجع عن طرقنا الردية .. لننسحق أمام ال ، لننكسر أمامه .. لنقل " 
 " للذات ..لإرادته .. لنقل " 

 هيا لنكسر الج رار حتى يلمع ضوء المصابيح التي بداخلها .. إننا لسنا مجرد ج رار ، إننا نمتلك بالداخل ما هو أثمن من
 .. الرب يسوع حي� فينا ..الرب يسوعكل ما في الوجود .. إننا نمتلك 

  .. تسطع في الظلم .. تعلن أن الربحياة الرب الرائعة لذواتنا حتى تشع من داخلنا ل .. هيا نقول نكسر الج£رارهيا 
حي� ، مستعد أن يغفر الخطايا ويحل� القيود ويمل القلوب بسلمه العجيب وفرحه المدهش ..

 .. لنستمر نضرب البواق .. ل وقت للتراخي والكسل .. ل وقت لتبرأة الذات أو نقد الخرين ..لنضرب البواق

 الرواح الشريرة بإعلن أن يسوع ملك يحب الخطاة وقد اشتراهم له ..نرهبهيا 

 إبليس بإعلن قÐوة دم الحمل الذي فيه كل الكفاية لمحو جميع الذنوب والخطايا ..ن5رهبهيا 

)١ :٨ " (هوإلى فمك بالبوقهيا يا من تحب المسيح حقاV .. إنني أدعوك بكلمات هوشع النبي " 

 لنجمع الشعب إلى القتال ..نبوقهيا 

 النفوس لن تعود من الكورة البعيدة .. النفوس لن تعرف الرب يسوع المعرفة الحقيقية بأية مؤثرات نفسية .. النفوس لن
تتحرر من سلطان إبليس بعظات تعتمد على تغير الصوت وقÐوة الحنجرة، أو تستمد قوتها من جمال السلوب وتنوع الكلمات ..

 ..بالروح القدسالنفوس لن تتغير أبداV إل 

  .. متى نعتمدالروح القدسآه ، متى تتوقف خدماتنا عن كلم الحكمة النسانية الم#قنع .. متى تعتمد تماماV على برهان 
 !!ق�وة الروحعلى 

آه ، ايها الروح القدس الناري ..
آه .. يا روح القوة والمجد ..

اشكرك .. اشكرك لجل ما اعلنه الوحي عن قوتك الجبارة التي تقدمها لنا ..

واشكرك بالخص لجل ما كتبه عنها حزقيال النبي ..

لقد عرف هذه القوة في رؤيا ..

رؤيا عجيبة تملؤنا فرحاV كلما تأملنا فيما تعلنه ..

رآك تهب على عظام يابسة جداV ، عظام أناس قتلى !!

!! Vجدا Vويا للعجب رآك ت#حي�ها .. تحولها إلى جيش عظيم جدا



آه .. إيها الرب المحيي .. أنت حقاV إله المستحيلت ..

سيــدي ..

هل صرنا مثل عظام يابسة عاجزة أن تأتي بثمر وافر لك ؟ !!

آه .. يا للمجد الذي تعلنه لنا .. تريد أن تحولنا إلى جيش عظيم لك ..

جيش ناري يشعل القلوب الباردة بحب من مات لجلها ..

سيــدي ..

نحن حقاV اليوم عطاش جداV لكرازة تشهد لعمالك المستحيلة ..

كرازة نارية كالتي حدثتنا عنها في سفر العمال ..

كرازة قوية ومقتدرة .. تصيد النفوس من كل مكان .. من كل النوعيات ..

تأتي بها إلى الرب يسوع ، ليغير حياتها ، ويضع أقدامها على طريق السماء ..

كرازة تربح كل يوم نفوساV غفيرة ، تربحها حتى ولو كانت حبيسة لسنوات طويلة

داخل اعتى حصون مملكة الشيطان ..

آه .. يا روح ال ..

نتوقع معجزتك يا إله المعجزات ..

.. Vجدا Vأن تحولنا إلى جيش لك .. جيش ل ي#قاوم .. جيش عظيم جدا

آه .. يا روح ال ..

قلوبنا في اشتياق .. في لهفة .. إلى كرازة غير عادية تتناسب مع مجدك ..

كرازة تزلزل أساسات سجون الشيطان وتفتح أبوابها لتنطلق النفوس المحبوسة

إلى حرية مجد أولد ال ..

نعم متعنا بنفوس تعود من أقوى الحصون ، تشهد في عودتها لقوتك التى

ل تعرف المستحيلت ..

)٢٢ :٢نفوس مثل تلك التي أتت أيام خدمة الرسول بولس من بيت قيصر (في

أخطر مراكز تحدي الشيطان للكنيسة الولى ..

نفوس تتغير مثل [ راحاب ] التي انتشلتها نعمتك من أقوى جزء في أقوى مدينة

للعدو .. من قلب السوار الشامخة لمدينة أريحا المنيعة ..

انتشلتها وحولتها من زانية شهيرة إلى أم لملوك شعبك ..

آه يا روح ال ، ما أعظم أعمالك يا من تسكب " ماءV على العطشان وسيولV على

) ..٣ :٤٤اليابسة " (إش

ل .. لن نبقى عطاشاV لنفوس تعود ول نرتوي ..

ل .. لن تظل حياتنا يابسة ..

ل .. لن تظل بل ثمر ..

ستشعلها بغيرة لربح النفوس ..



ستكون حياة غير عادية ..

ستستخدمها .. نعم نثق أنك ستستخدمها بملء القوÐة ..

لمجد الحمل ولسحق مملكة الشيطان ..

أمين إيها الله المقتدر ..

 ..قو�ة حقيقية) ، هيا نجتمع معاV ، ن#صلي معاV من أجل ١٠ :٨ " (هوإلى فمك بالبوقهيا يا صديقي " 

 آه لو اجتمع اثنان أو أكثر ليصل�وا من أجل أ#مور ال العظيمة .. من أجل خدام ناريين وعظات قوية م#نخسة للقلوب
وكتب حية لها مسحة الروح ..

 ضخمة .. تعود النفوس معاV كما عادت في القديم كل نفوس مدينة نينوى دفعة واحدة ..توبات جماعيةيصلون من أجل 

 تعود إلى بيت الب لتغتسل من خطاياها بدم الحمل الثمين ..نفوس بل عدديصلون من أجل 

  الربقو�ة ل عيب فيها ول غضن يقودها الروح القدس بالتمام .. كنيسة تعلن بقوÐة كنيسة مجيدةيصلون من أجل 
 الرب يسوع ..وشفاء الرب يسوع وحبيسوع 

  الليالي في عرش النعمة .. يتوسلون بقلب واحد ، بإيمان ي#صد�ق وعد ال الذهبي :ليسهرواآه ، لو اجتمع اثنان أو أكثر 
) ..١٩ :١٨ اثنان منكم على الرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من ق ب�ل أبي الذي في السموات " (مت ات�فق" إن 

هيـا .. هيـا ..

 ..الروح القدسهيا إلى اجتماعات صلة قوية يهيمن عليها 

هيا نصوم اليام ونسهر الليالي في الصلة والتسبيح ..

 صلوات) ، فنرفع إلى السماء ١٠ :١٢ " (زكبروح النعمة والتضرعاتهيا ل�نص#م ولنصل  من أجل أن نمتليء " 
  تنقل من أمامنا الجبالصلوات مقتدرة تفتح لنا أبواب البيوت التي أغلقتها مملكة الظلمة سنوات طوال .. لنرفع من قلوبنا مقتدرة

العالية التي أقامها إبليس ليعوق بها وصول البشارة بالنجيل إلى الكثيرين ..

Vوملموسا Vجدا Vة حقيقية للكرازة .. ليصبح حضور ال في الجتماعات الروحية واضحاÐهيا .. لنص#م ولن#ص�ل  من أجل قو 
للغاية ..

سيـدي ،
ح�ر�ر اجتماعاتنا الروحية من التأثير على الناس بالقوى النفسية التي تعتمد على

علو الصوت أو حماس الموسيقى ..

ل ، ل نريد قوة زائفة يسخر منها إبليس ..

ل نريد سوى قوتك .. قوة الروح القدس ..

القوة الوحيدة التي ت#غي�ر القلوب وت#حرر من الخطايا ..

سيـدي ،

ل نريد تغيåرات بسبب مؤثرات نفسية فهذه ل تدوم ..

لكننا نريد عمل روحك العجيب ..

لتنمو كنيستك من مجد إلى مجد ..

 Vعلى مملكة إبليس ..بل هوادةهيا ن#ب�و�ق في البواق ونعلن حربا 

أيها القاريء .. يا من تقرأ هذه الكلمات ..

 له ..جنديا\المسيح يحتاجك 

هـل فكـرت في هـذا ؟
لماذا تترك المليين تهلك ؟..



النفوس أثمن من المال .. من العقارات .. أثمن بما ل ي#قاس ..

 ..استخدمني .. استخدمني لجذب النفوسلماذا ل تأتي إلى الرب عند قدميه ، وتقول له 

 لماذا ؟.. لماذا ل تأتي إليه عند قدميه وتطلب منه أن يملك بحب شديد للخطاة وباشتياق حار لنقاذهم وبجاذبية مقتدرة
تشدÐهم إلى الصليب ؟..

 أن تدوس الحيات والعقارب وكل قوÐة العدوالسلطانلن يرفض لك طلبك .. لقد أعطاك بالفعل 

  طول اليام .. حارÐا بالروح طول اليام .. تخطف من إبليس النفوس الهالكةبطل\ .. له بطل\ .. بطل\إن قصده أن تكون 
طول اليام ..

 ..أفضل من خزف .. فهي لن تكون أبداV الجرارهذا ل يتوقف قط على 

 ويتمجÐد بهم ..الضعفاءنعم المر ل يتوقف قط على درجة ثقافتك أو إمكانياتك الطبيعية .. كل ، فال دائماV يعمل في 

 ت5صد�ق له .. هو بالفعل يريدك ، والخطوة الحاسمة أن بطل\ في أن الرب يسوع يريدك أن تكون ثقتكالمر يتوقف على 
هذه الحقيقية وتتصرف انطلقاV منها ..

أيها الرب المنتصر ،
افتح قلبي لكي أ#صدق دعوتك ..

دعوتك لي لن أكون جندياV لك ..

دعوتك لي لن أمتليء من روحك ..

دعوتك لن ألبس القوÐة التي من العالي ..

لعمل بإسمك ولمجدك عجائب ..

لتمتليء السماء بنفوس عديدة كانت في قبضة إبليس ..

أبطــال للمسيــح
 تأمل في أبطال داود الذين تحدث عنهم الوحي ، ماذا كانوا من قبل ؟.. يقول الوحي " اجتمع إليه [ أي إلى داود ] كل

) " V٣ :٢٢صم١رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل م#ر� النفس فكان [ داود ] عليهم رئيسا.. (

  لهم وأن يصيروا جنوداV في جيشه .. والن ا#نظررئيسا\ وقبلوا أن يكون داودلكن رغم حالتهم السيئة هذه فقد أتوا إلى 
 ي#قدم لنا صفاتهم الجديدة التي صارت لهم :١٢معي التغ�يير المذهل الذي حدث فيهم ، سفر أخبار اليام الولى الصحاح 

 ) .. لم يعد في قلب أي منهم مكان للعالم أو للذات .. صار هدفهم من٣٨: ١٢أخ ١ .. لي#مل�كوا داود " (تام" أتوا بقلب •
 ) على القلوب ..للرب يسوع ( الذي يرمز داودالحياة أن ي#مل�كوا 

ك�لت لقد و#صفت لنا كلمة ال ما قام به احد أبطال داود فقالت " قام وضرب [ العداء ] حتى 
) ..١٠ :٢٣صم ٢ وصنع الرب خلصاV عظيماV في ذلك اليوم " (        يده ول�ص£ق\تº يده بالسيف

..بالعياءوجدعون لم يتوقف هو ورفقاؤه عن اللحاق بالعدو الهارب من أمامهم عندما شعروا 

) ..٨لقد اصروا على قتاله إلى النهاية ولم ي�د�ع#وا مطالب أجسادهم تعطلهم عن هذا (قض 

آه إيها الب السماوى املئني مثلهم بحب ناري لك ، فل أتوقف أبدا\ عن قتال إبليس ومملكته 
        لكي أرفع قبضته عن النفوس الغالية جدا\ في عينيك ..

• Vفوا أتراس ورماح ووجوههم كوجوه السود أشداءصاروا رجالåرجال جيش للحرب صا " 
[ يرعبون مملكة الظلمة ] وهم كالظبي على الجبال في السرعة [ يتحركون للخدمة بطاقة ومرونة غير عادية ] " (

) ..٨: ١٢أخ ١

 ) .. ك ل اليدين تستخدمان٢: ١٢أخ ١ " (باليمين واليساركل قوتهم صارت م#كرسة للرب " يرمون الحجارة والسهام •
للرب ..

 ) .. لم١٥: ١٢ إلى جميع شطوطه " (أخ ممتليءامتلكوا شجاعة فائقة .. قال عنهم الوحي " عبروا الردن .. وهو •
) " Vوغربا Vمعارك منتصرة متلحقة ..١٥ :١٢أخ١يرهبوا المياه ، بل " هزموا كل أهل الودية شرقا .. (



 ) ..٣٢: ١٢أخ ١ في الستفادة بالوقت .. وصفهم الوحي بأنهم صاروا " خبيرين بالوقات " (بحكمة من فوقوتمتعوا •
فل يستنفذون وقتهم فيما ي#ضيع قوتهم ويطفيء حرارة قلوبهم ..

قــــــارئـي ..
 ..بطل\ لهمرة أ#خرى أقول لك الرب يريدك 

 ..بالبوق إلى الفممرة أخرى أقول لك هيا 

المعركة تدور الن ,

والرب ينتظرك ..

نعـم ينتظرك ..

فهل تشترك معنا في إعطاء كل ما نمتلك لن#صرة مملكته ؟..

) ؟..١٨: ١٢أخ ١ " (لك نحنهل تقول له معنا ما قاله قديماV البطال لداود " 

 " ؟..لك أناهل تقول له من القلب " 

اضربوا بالبوق ..
لكي نتوب عن خطايانا التي ت#عط�ل استخدام ال لنا ..

اضربوا بالبوق ..

لكي ننسكب أمام ال طالبين قوÐة حقيقية من العالي ..

اضربوا بالبوق ..

لندعوا إلى خدمة مجيدة .. ل بالفعال بل بقوÐة الروح .. لنربح النفوس للملك المصلوب ..

اضربوا بالبوق ..
لكي يبارك ال في كرازتنا "فتمتليء البيادر حنطة [تشبع النفوس بالعريس السماوي]

[ وتتمتع وتفيض حياض المعاصر خمرا\ [ وتمتليء بالفرح الذي ل ي5نطق به ] وزيتا\
) ..٢٤: ٢بلمسات ال الشافية للنفس والجسد ] " (يؤ

اضربوا بالبوق ..

لكي نعلن الحرب بل هوادة ..

لنقاتل مملكة الظلم ..

لنعلن أننا في المسيح يعظم انتصارنا ..

ونحن فيه أعظم من منتصرين ..

إبليس تحت القدام ..
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