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صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

مشاركة ( 02دقيقة)
نحميا

شاركوا بالتنا ُوب وباختصار (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء
إحدى خلواتكم الروحي َّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (نحميا  9 ،8 ،4و.)02
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.
3

حفظ ( 02دقيقة)
الخدمة :مرقس 44 :11
أ .تأ ُّمل

"ولكن يسوع دعاهم إليه وقال لهم" :تعرفون َّ
َّ
أن ال ُمعتَبَرين ُح َّكا ًما على األمم
إقرأ مرقس .44 -40 :02
يسودونهم ،وأن ُعظماءهم يتسلَّطون عليهم .وأ َّما أنتم فال يكن ذلك بينكم وإنّما أ ّ
ي َمن أراد أن يصير عظي ًما
بينكم فليكن لكم خاد ًما ،وأي َمن أراد أن يصير أ َّوالً فيكم ،فليكن للجميع عبدًا .فحتَّى ابن اإلنسان قد جاء ال
لِيُخدَم بل لِيخ ِدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين".
الخدمة
مرقس 44 :02
أكتب آية الحفظ التالية على
لوح أبيض أو أسود
ٍ
على النحو التالي:

"فحتَّى ابن اإلنسان قد جاء ال
لِيُخدَم بل لِيخ ِدم ويبذل نفسه فدية
عن كثيرين".
مرقس 44 :02

أكتب الشاهد الكتابي
على ظهر بطاقتك.

 -1ح َّكام األُمم يسودون ويتسلَّطون على الشعب.
كيف يحكم الكثير من القادة في العالم؟ يقول يسوع ّ
إن القادة في العالم يعتبرون نفوسهم قادة كما يعتبرهم الناس
قادة ،ولكن في عيني هللا هم ليسوا قادة حقًّا .من ال ُمفتَرض أن يكونوا قادة ،ولكنَّهم يفشلون في أن يكونوا قادة
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حقيقيِّين .يقول يسوع هذا بشيء من السخرية .لو كان هؤالء القادة قادة حقيقيِّين لكان أسلوب قيادتهم مختلفًا
تما ًما.
يبذل القادة في العالم ك َّل طاقاتهم ليصلوا إلى الق َّمة ،وإذا ما وصلوا يجعلون كل الشعب يشعر بثقل سلطتهم.
يَفتكرون في نفوسهم فقط وليس في الشعب الذي يتولُّون قيادته .يجعلون رعاياهم يرتبكون ويتضايقون بش َّدة
تحت حكمهم الظالم الجائر .فهم غالبًا ما يفترضون َّ
أن سلطتهم مطلقة على كل ناحية من نواحي حياة رعاياهم
ويعتبرون ذلك أمرًا مفرو ًغا منه .يفرضون بالق َّوة ما يجب أن يف ِّكر الشعب فيه وما يجب أن يتكلم به ويؤمن به
ويعمل به .فغالبًا ما يتصرَّفون وكأنّهم آلهة وليس ألح ٍد سلطة أعلى من سلطتهم .أو ي َّدعون َّ
بأن هللا أعطاهم
سلطتهم وهكذا فالشعب الذي ال يطيعهم ال يطيع هللا .يدعو يسوع هذا النوع من القيادة "سيادة وتس ُّلط" على
الشعب.
 -2يجب على تالميذ يسوع المسيح أن يكونوا ُخدَّا ًما للشعب.
ما هي الكيفي َّة التي يجب أن يتَّبعها القادة المؤمنون في قيادتهم؟ يُعلِّم يسوع بوضوح بأن القادة من المؤمنين
المسيحيِّين يجب أن ال يقودوا مثل قادة العالم! يقول يسوع" ،فال يكن ذلك بينكم!" يعلِّم يسوع أن ك َّل َمن أراد
أن يصير عظي ًما بين المؤمنين ،يجب أن يكون خاد ًما لهم ،وك ّل َمن أراد أن يصير أ َّوالً بينهم يجب أن يكون
عبدًا لهم .يعلِّم يسوع ّ
أن ال َعظَ َمة في ملكوت هللا يُحْ صل عليها بالخدمة .إنّها تتعارض تما ًما مع الطريقة التي
يعتبرها غير المؤمنين في العالم أنها طريق ال َعظَ َمة .يقول يسوع إن ال َعظَ َمة تكمن في العطاء الغير األناني
عوضًا عن األخذ .تك ُمن في سكب النفس وإنفاقها في خدمة اآلخرين بَدَل استخدام اآلخرين للوصول إلى
أهدافك وغاياتك الشخصي َّة.
لكلمة "عبد" معنى سلبي عادة .فالعبد ال حريَّة له ويجب أن يقوم بخدمة ال يريدها وبشكل قسري ويعا َمل
معاملة قاسية ،إلخ .هنا ،في هذا المقطع ،توازي كلمة "عبد" كلمة خادم ويجب أن تُترجم بـ "الخادم
المتواضع" .وذلك يعني أن القائد المسيحي المؤمن يخدم بشكل ح ّر ومجَّاني ومتميِّز برفع الكلفة مع اآلخرين
وأيضًا بشكل إرادي .ال يُل ِّمح يسوع أو يدلُّ ضمنًا ّ
أن القائد المسيحي المؤمن يمكن أن يُعا َمل بقساوة أو
بإزدراء وعدم إحترام! في حين َّ
أن الشخص الواقف على رأس الهرم يُمثِّل دائ ًما القيادة في العالم ،فإن
الشخص الواقف في أسفل هرم معكوس (مقلوب) يُمثِّل القيادة المسيحيةّ .
إن القائد المؤمن يختار بشكل إرادي
وح ّر أن يقف في أسفل الهرم ويخدم شعبه .إ ًذا ،العظمة الحقيقيَّة في المسيحيَّة هي أن تخدم بمحب َّة.
 -3مثال الرب يسوع المسيح.
قا َد يسوع بالخدمة.
إن يسوع المسيح هو ملك الملوك وربّ األرباب (رؤيا  ،)06 :09ومع هذا ،في مجيئه األ َّول أتى إلى األرض
ليس لِيُخدَم بل لِيَخ ِدم! قاد يسوع المسيح الناس بأنّه خَ دَمهم .كانت خدمته بأنّه بذل نفسه فِدية عن كثيرين.
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الفِدْية.
 ما هي الفدية؟ كانت الفدية أصالً الثمن الذي يُدفَع إلطالق وتحرير َعبْد .ثمن الفدية الذي دفعه يسوعكان حياته الخاصة .كانت آالمه وموته البديلي تكفيرًا عن الخطايا وكانت هذه هي الذبيحة الوحيدة
التي قَبِلها هللا.
ّ
وكأن الناس كانت عبيد الشيطان .دفع
 لِ َم ْن َدفَع يسوع ثمن الفدية؟ لم يدفع يسوع ثمن الفدية للشيطانثمن الفدية هلل لكي يُرضي غضب هللا الناشىء عن دوافع أخالقية ضد خطايا الكثيرين .بكالم آخرّ :
إن
هللا الواحد الوحيد الذي أخذ الطبيعة البشريَّة دخل خليقته وتاريخنا في يسوع المسيح وأخذ بنفسه
العقاب الذي نستحقُّه بسبب خطايانا!
 َم ْن في العالم يستفيد من هذه الفدية؟ بالرغم من أن فِديته هذه كانت كافية لجميع الناس في العالم ،ليسكل البشر يستفيدون من هذه الفدية .إن فِ ْديَته ليست مؤثِّرة ونافذة المفعول على كلِّ الناس في العالم.
إنّه ال يعطي حياته كفِديَة عن ك ِّل الناس في العالم ،لكن عن كثيرينَ .من هم هؤالء الكثيرين؟ إشعياء
ُرب من أجل إثم شعبي ".متَّى  00 :0يقول" ،وأنتَ تُس ِّميه يسوع ألنّه هو الذي
 8 :45يقول" ،وض ِ
يخلِّص شعبه من خطاياهم ".في يوحنا  59 :6يقول يسوع" ،ومشيئته هي أن ال أَ َد َع شي ًئا م َّما وهبه
لي يهلك ".تقول اآلية في أعمال الرسل " ، 08 :02لترعوا كنيسة هللا التي اشتراها بدمه ".الرسالة
إلى أهل رومية  55 -50 :8تقول" ،بل بذله ألجلنا جميعًا" ،أي ألجل الذين اختارهم هللا وبرَّرهم.
بالرغم من أن يسوع المسيح لم يبذل نفسه فدية عن كل واحد ،فهو أيضًا لم يبذلها ألجل قِلَّة من الناس
فقط ولكن ألجل كثيرين .نقرأ في رؤيا ّ 9 :7
بأن يوحنّا رأى جمعًا كثيرًا ال يُحصى من ك ّل أ َّمةٍ وقبيلةٍ
وشعبٍ ولغةٍ واقفين أمام عرش هللا ويسوع المسيح.
 -4الخدمة في الكتاب المقدَّس.
أُنظر الدراسة عن الخدمة المسيحي َّة في َمثَل الخادم األمين والخادم الخائن في كتاب التدريب على التلمذة ،00
ال ُملحق .0
ب .حفظ ومراجعة
أكتب اآلية الكتابي َّة على بطاقة بيضاء أو على إحدى صفحات دفتر المالحظات الخاص بك.
-0
ْ
ْ
َ
 -0إحفظ اآلية الكتابيَّة على النحو الصحيح.
أقسم إلى مجموعات ثنائية َو ْليُراجع الواحد مع اآلخر آية الحفظ الكتابية األخيرة.
 -5راجعِ .
4

درس الكتاب ( 72دقيقة)
الحرب الروحية في العالم :أفسس 21-11 :6
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إستفِيدوا من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب وادرسوا أفسس َ 02-02 :6معًا.

الخطوة  :1إقرأ.
إقرأ .لنقرأ أفسس  02 -02 :6معًا.
لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.
إكتشف.
الخطوة :2
ِ
َف ِّكر .ما هو الحق الذي تعتقد أنه ُمهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟
أو :ما هو الح ّ
ق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟
ّ
َّ
َد ِّون .اكتشف حقا واحدًا أو حقين اثنين تفهمهما .فَ ِّكر فيهما ود ِّون أفكارك في دفترك.
شارِك( .بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،شاركوا أفكاركم بالتناوب).
لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح ٍد ِمنَّا.
(فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه .تذ َّكر أنه في كل مجموعة صغيرة ،سوف يُشارك
أعضاء المجموعة أشيا ًء ُمختلفةً ،وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها).
ي هو الح ّ
االكتشاف  .1الح ّ
ق ال ُمعلن في أفسس  00 :6والذي يقول أن الشيطان وجيشه من
ق ال ُمفضَّل لد َّ
األرواح الشرِّ يرة هم أعداء حقيقيُّون.
سوف يقومون بكل محاولة وتجربة ليجعلوني أسقط وأنهزم .ث َّمة أيام شرِّ يرة حيث ُّ
تشن قوات الش ّر هجو ًما
ي .لذلك إنِّي أتع َّلم من الكتاب المق َّدس عن خطط الشيطان الشرّيرةّ .
إن إستراتيجي َّة الشيطان هي أن يخطف
عل َّ
كلمة هللا من عقول الناس وقلوبهم (لوقا  .)00 :8إنَّه يكذب على الناس دائ ًما (يوحنَّا  )44 :8ويُعمي عقولهم
الح َسنة
حتى ال يفهموا اإلنجيل (0كورنثوس  .)4 -5 :4يجعل الناس تعتقد أنّه يمكنها الحصول على األشياء َ
الصالحة بِفعلها األمور الرديئة الطالحة (لوقا  .)7 -6 :4إنَّه يُسيء االقتباس من الكتاب المق َّدس ويستشهد
بالكتاب المق َّدس على نحو خاطىء كاذب (لوقا  .)6 :4إنَّه يَغرس أُناسًا غير ُمخلِصين في كنيسة المسيح (متّى
ُعوزهم ضبط النفس (0كورنثوس :7
 .)40 -57 :05إنّه يُجرِّب الناس ليرتكبوا خطايا جنسيَّة خاصةً عندما ي ِ
 .)4كما أنّه ينشر تعاليم زائفة وكاذبة من خالل معلِّمين َك َذبة في ك ّل مكان (0تيموثاوس .)5 -0 :4
ي هو الح ّ
اإلكتشاف  .2الح ّ
ق ال ُمعلن في أفسس  00 :6والذي يخبرنا عن العالقة بين نعمة هللا
ق ال ُمفضَّل لد َّ
ال ُمطلقة ومسؤولية اإلنسان.
من ناحية ،كل األسلحة الروحية التي تُؤلّف سالح هللا الكامل ،تأتي من هللاَّ .
إن هللا َع ِم َل هذه األسلحة ويعطيها
لجنوده .ومن الناحية األخرى ،يجب على الجندي الصالح ليسوع المسيح أن يلبس هذا السالح ويستعمل هذا
السالح في الحرب الدفاعية كما في الحرب الهجوميَّة أيضًا .وهكذا ،ففي الحرب الروحي َّة أريد أن أكون ُم َّتكِ ً
ال
ا ِّتكا ًال كل ًيّا على هللا وموارده ووسائله من ناحية .ومن ناحية أُخرى ،عل َّي أن أكون من الذين يتح ّملون
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المسؤولية حتّى أقدر أن أقوم بالتزاماتي فأُحارب المعارك بِتَفان وتكريس .أريد أن أكون قويًّا وليس بِق َّوتي
الذاتيَّة ،ولكن بق َّوة هللا .أريد أن أثبت وأصمد ضد ق َّوات الشرّ.
الخطوة  :3اطرح بعض األسئلة.
َف ِّكر :ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟
لنحاول أن نفهم كل الحق ال ُمعلن في أفسس  02-02 :6وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهمها بَعد.
َد ِّون :إحرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة .بعد ذلكَ ،د ِّون سؤالك في دفترك.
شخص أن
شارِك( :بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،أطلب أ َّوالً من كل
ٍ
يُشارك سؤاله).
ناقِش( :بعد ذلك ،إختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويًا في مجموعتك).
(فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة ،وبعض المالحظات المفيدة إلدارة
النقاش حول األسئلة).
السؤال  )12 :6( .1ما هي الحرب الروحية (صراعنا)؟
مالحظات .يقول الكتاب المق َّدس أن مصارعتنا ليست ضد الناس ،لكن بالحقيقة ضد ق َّوات الش ّر الروحيَّةّ .
إن
الرئاسات ،والسالطين ،وأسياد العالم ،وح َّكام هذا الظالم هم أنواع األرواح الشرِّ يرة التي هي تحت سيطرة
الشيطان والذين يعملون من خالل الناس األشرار على األرضّ .
إن األرواح الشرِّ يرة هي في األماكن
السماويَّة ،األماكن التي هي المنطقة فوق العالم ولكن تحت السماء حيث يحيا المفديُّون ال ُمخلَّصون .هذه
تقاوم هللا الح ّي وتحاول أن تُد ِّمر َع َملَه في الناس .لهذا
األرواح الشرِّ يرة هي مالئكة ساقطة ولهذا فهي اليوم ِ
أيضًا ،هي غالبًا ما تُشجِّع وتؤيّد الديانات األُخرى ،لكنّها معاديَة ج ًّدا لإليمان المسيحي.
إن الحرب الروحيَّة هي ليست الحرب الماد يَّة الطبيعي َّة الجسدانيَّة؛ فهي ال تستخدم الجيوش واألسلحة أو
اإلرهاب لقتل الناس .أيضًا ليست الحرب الروحي َّة قتاالً أو كما يس ّمونها بالحرب المق َّدسة أو بالحرب الدينيَّة.
حارب أبدًا بالوسائل والطرق التي يتبعها هذا العالم أي بأسلحة ما ّدية ومخطَّطات بشريَّة.
الحرب الروحيَّة ال تُ َ
حارب فقط بأسلحة روحي َّة وباإلتكال على القوة الروحية لإلله الحي .إن الحرب الروحية
إن الحرب الروحية تُ َ
تعني أنه عليك أن تُحارب بجهد وفعاليّة ض َّد مخطَّطات ومكائد وفعاليَّات األرواح الشرِّ يرة التي تعمل من
خالل الناس األشرار واألنظمة الشرِّ يرة! إن الهدف من الحرب الروحيَّة هو من ناحية لِتثبتَ وتصم َد ضد
حرزَ تق ُّد ًما وتختطفَ الناس من تح ُّكم الشيطان وسيطرته.
هجمات الشيطان وفيما بعد ،من ناحية أخرى ،لتُ ِ
السؤال ( .2أفسس  )14 :6ما هو حزام الحق الذي يجب أن نتَّخذه ألوساطنا؟
مالحظات .إن الحزام (أو ال ِمنطقة) في الحرب المادية كان يُثَبَّت حول ِسترة قصيرة وضيِّقة يرتديها الجندي
الروماني .وهكذا كانت تُبقى رجال الجندي ويداه ُحرَّتين طليقتين وكلّما كان الجندي غير متورِّ ط في قتال مع
العدو وبعيدًا عن المعركة ،كان يربط درعه وسيفه بحزامه.
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يُمثِّل الحزام ،في الحرب الروحي َّة ،الحق واإلخالص واإلرادةَّ .
إن السؤال الرئيسي للجندي الصالح ليسوع
المسيح هو" :هل أريد حقًّا بصدق وإخالص أن أخوض المعارك في الحرب الروحيَّة؟ هل أنا طوعيًّا وبملء
إرادتي راغب ومستعد ألخوض المعارك في الحرب الروحيَّة؟" إن حزام الحق هو الباعث والحافز الذي
ُّ
يحث الجندي ويجعله يخوض المعارك الروحية بملء إرادته .الحق هو سالح قوي ج ًّداّ .
إن الشخص الذي
يحرِّ كه ويدفعه الحق واإلخالص هو الشخص الوا ِعد وال ُمنتَظَر أن يؤثّر في اآلخرين أكثر بكثير من الشخص
المرائي! في قضاة  ،5 :7نقرأ أنّه أكثر من ثلثي الجيش رجعوا إلى بيوتهم ألنَّه لم يكن الحق والصدق
واإلخالص حافزهم ودافعهم لخوض المعركة! لكن جدعون والثالث مئة جندي كان دافعهم الحق واإلخالص
فهزموا جي ًشا كبيرًا ج ًّدا تلك الليلة.
السؤال ( .3أفسس  )14 :6ما هو درع الب ّر الذي يجب علينا أن نلبسه؟
مالحظات .كان الدرع في الحرب الماديَّة سالحًا يُغطِّي جسد الجندي الروماني من الرقبة نزوالً حتى الفخذين.
كان يتألَّف من قسمين ،قسم يغطِّي الصدر وقسم يغطِّي الظهر (0صموئيل  .)58 ،4 :07وهكذا ،كان أعضاء
الجندي الحيويَّة األساسيَّة ،كالقلب والرئتين ،محميّتين.
في الحرب الروحيَّة يُمثِّل درع الب ِّر ليس البِر الذي يعطيه هللا للمؤمنين كمقام ،بل أعمال البِ ّر التي يعطيها هللا
لهم ليسلكوا سلو ًكا أدبيًّا وأخالقيًّا مالئ ًما ويحيوا حياة مق َّدسة .السؤال الرئيسي للجندي الصالح ليسوع المسيح
هو "هل أعيش وأسلك سلو ًكا أخالقيًّا وأدبيًّا مالئ ًما وأحيا حياة البِ ّر التي سوف تم ِّكنني من خوض الحرب
الروحيَّة؟" ّ
إن درع البِر هو قدرة الجندي المؤمن بيسوع المسيح على خوض المعركة .إن لم يحيا المؤمن
حياة أخالقية وروحيَّة حقّة فال يستطيع أن يكون عنده يقينيّة الخالص .فليس عنده دفاع ضد إتِّهامات الشيطان
ويفتقد إلى الق َّوة والفعاليَّة والتأثير في الصالة (يعقوب  .)06 :4بدون حياة البرِّ سوف يكون المؤمن عاج ًزا
وغير كفوء في الحرب الروحيَّة! َّ
لكن الحياة البارَّة هي سالح قوي ج ًّدا في الدفاع كما هو في الهجوم أيضًا.
مثالً ،في 0كورنثوس  ،7 -6 :6نقرأ َّ
أن سالح البرِّ يُم ِّكن الجند ّ
ي لمواجهة الهجومات من اليمين واليسار
وهذه المعركة هي في سياق الكالم عن مسائل كالطهارة والصبر واللطف والمحبة المخلصة والكالم الصادق.
َّ
إن الحياة المستقيمة الصحيحة تجعل الجندي قويًّا في المعركة.
السؤال ( .4أفسس  )14 :6ما هي أحذية االستعداد التي يجب أن نكون حاذين أرجلنا بها؟
مالحظات .في الحرب الماديّة ،كان الجنود الرومان معتادين أن يحذوا أرجلهم بأحذية ُم َم ْس َم َرة بمسامير كبيرة
الرأس على نحو كثيف تحفظها من البلى باالستعمال الطويل على الطرق الرومانية الصعبة ،وهكذا كان
الجندي الروماني على أت َّم االستعداد للمشي مسافات طويلة .كان قادرًا على المشي بسرعة وإلى أمكنة بعيدة
في أوقات الحروب .نعلَ ْم من التاريخ أن جيوش يوليوس قيصر كانت تقطع مسافات طويلة ج ًّدا في فترات
زمنية قصيرة بحيث أنهم كانوا دائ ًما متيقظين لكل مباغتة أو هجوم يشنُّه عليهم األعداء ،وهكذا كانوا في
وضع دفاعي وهجومي يم ِّكنهم من اللحاق بالعدو وإدراكه بسرعة خاطفة.
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تُمثِّل األحذية في الحرب الروحي َّة االستعداد ال ّتام والكامل للحرب .وهكذا ،فإن إنجيل السالم هو الذي يُسبِّب
ويُح ِدث االستعداد .إن اإلنجيل يأتي باإلنسان إلى العالقة الصحيحة الحقيقيَّة مع هللا ومع رفاقه الجنود .إنَّه
يعطيه سال ًما مع هللا وسال ًما مع إخوته وجيرانه كما يُصحِّ ح األوضاع المحطَّمة ويشفي إلى التمام الجراح في
حياته الخاصَّةَّ .
إن السؤال الرئيسي الذي يجب أن يسأله الجندي المسيحي المؤمن هو "هل أنا على أت ِّم
االستعداد والجهوزيَّة ألخوض المعارك في الحرب الروحي َّة؟" ّ
إن أحذية اإلستعداد للجندي الصالح ليسوع
المسيح هي االستعداد الكامل والقدرة على القيام ب ِ ُمه َّمته بشكل عاجل فوري .مثالً ،اإلنسان الغني الغبي الذي
كان ه ُّمه فقط مضاعفة ممتلكاته و َغالَّته ومحاصيله وليس في كونه غني هلل ،كان بالكليَّة غير مستع ّد للموت
تلك الليلة عينها (لوقا  .)00 -05 :00أيضًا ،الشخص الذي أقامه سيّده على أهل بيته والذي بدأ يضرب
زمال َءه ويعاملهم بخشونة وقسوة وأضاع وقته في األكل والشرب مع ال ِّس ِّكرين ،كان بشكل كلّي غير مستع ّد
لرجوع سيِّده (متّى .)40 -44 :04
الشرير المشتعلة؟
السؤال ( .4أفسس  )16 :6ما هو ترس اإليمان الذي به نق ِدر أن نُطفىء سهام
ِّ
مالحظات .في الحرب المادية ،كان الترس الروماني مستطيل الشكل ،مغطَّى بالجلد .طوله حوالى 002سم
وعرضه حوالى  74سم .كان ُمع ًّدا لِغَرض حماية القلب والرئتين وأعضاء حيوي َّة رئيسيَّة أخرى في الجسم
(الز ْفت) وتُوضع على النار قبل أن تُرمى .عندما تتصادم هذه
ضد سهام العدو التي كانت تُ َغ َّمس في القار
ِ
األسهم بالترس كانت رؤوسها تُصبح كليلة وغير ماضية للقتل ولهبها يُخمد.
في الحرب الروحيَّة ،تُمثِّل السهام الملتهبة هجومات الشيطان وجماعته من الناس األشرار .ج َعبهُم وكناناتهم
مليئة بكل أنواع السهام الملتهبة كاإلضطهادات واألمور المثيرة للمتاعب والمسبّبة للمشاكل .بعض هذه السهام
برح والطمع والغرور والحسد والشهوة في عقول الناس وقلوبها.
ُمع َّدة لتسبِّب الشك والريبة والخوف واأللم ال ُم ِ
بعض األحيان يُبذرون زوانًا وسط الحنطة ،أي يزرعون أناسًا أشرا ًرا بين شعب هللا لكي يسبِّبوا كل أنواع
شوه الحقيقة تشويهًا كامالً
المتاعب والمشاكل (متّى  .)58 ،04 :05وأحيانًا تكون ألسنتهم كالسهام ال ُمميتة ،تُ ِّ
وتشوه السمعة من خالل القيل والقال ونشر اإلشاعات واإلفتراء والكذب (إرميا
وتهدِّم الثقة
ِّ
.)8 :9
في الحرب الروحيَّة ،اإليمان يُمثّله الترس .هذا اإليمان هو اإليمان الفاعل المؤثِّر الناشط في وسط المعركة،
اإليمان الظاهر في السلوك (اإليمان الشخصي الذاتي الغير الموضوعي) .باألحرى هو غير اإليمان
الموضوعي (اإليمان المجرَّد عن الخبرة الذاتيَّة) .هو اإليمان الذي يثق بأن كلمات هللا ووعوده هي صحيحة
وصادقة ويتصرَّف على أساس هذه الثقة وهذه اليقينيَّةّ .
إن اإليمان هو سالح دفاعي وهجومي على ح ٍّد سواء.
السؤال األساسي للجندي الصالح ليسوع المسيح هو "هل أستعمل إيماني الفاعل المؤثّر ،إيماني الشخصي
الغير الموضوعي ،إيماني بمواعيد هللا ،ألُدافع عن نفسي وأحميها ضد ه ََجمات الشيطان وجماعته األشرار
ُ
حرز االنتصارات داخل هذا العالم؟" ّ
إن درع اإليمان هو قدرة الجندي المسيحي المؤمن على أن يهاجم
وأل ِ
سلطان الشرير ويحرز االنتصارات عليه .نقرأ في 0يوحنا ّ 4 :4
أن اإليمان هو الذي يغلب العالم ،هو الذي
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يجعلنا ننتصر على العالم .باإليمان الفاعل والمؤثِّر ،باإليمان الشخصي الظاهر في سلوك المؤمنين ،يغلب
المسيحيُّون المؤمنون الخطي َّة في حياتهم الخاصَّة والخطيَّة في العالم األثيم الشرِّ ير ويغلبون الشيطان.
السؤال ( .6أفسس  )11 :6ما هي خوذة الخالص؟
مالحظات .في الحرب الماديَّة ،كانت الخوذة تُصنَع من الحديد أو النحاس األصفر أو الجلد وكانت مع َّدة لحماية
الرأس.
في الحرب الروحيَّة تُمثِّل الخوذة الخالص .في 0تسالونيكي  8 :4تُمثِّل أيضًا "الرجاء بالخالص" .ففي وسط
الصعوبات واالضطهادات يحتاج المؤمن إلى يقيني َّة الخالص في الحاضر وأيضًا في المستقبل .بدونها ،يُم ِكن
ّ
ويكف عن القتال بسهولة .إن معرفة الجندي الصالح ليسوع المسيح بأن هللا نف َسه
أن ييأس المؤمن وينسحب
يحارب عنه (خروج  ،)04 :04وبأن هللا سيكون معه عندما يجتاز المياه ويعبر النار (إشعياء  ،)0 :45وبأن
هللا سينقذه من االضطهادات والعذابات واآلالم (0تيموثاوس  ،)00 :5تجعله قويًّا ليُك ِمل القتال .إن ثقة المؤمن
اليقينيَّة ب ّ
أن الذي بدأ فيه عمالً صالحًا سوف يُت ِّممه (فيلبي  ،)6 :0تجعله قويًّا لِيُثابر على المحاربة والصمود.
أيضًا يمكن أن يُصبح الخالص سالحًا هجوميًّا .نقرأ في المزمور  5 -0 :42كيف يرنِّم داود "ترنيمة
الخالص" بعدما أنقذه هللا من الغرق في المتاعب والمشاكل والضيقات .إنَّه يرنِّم "وضع في فمي ترنيمة
جديدة ...يرى ذلك كثيرون فيخافون الرب ".إن الكرازة بإنجيل الخالص لآلخرين والرؤية كيف أن كالم
رجع إليه فار ًغا أبدًا ،بل ُمثمرًا دائ ًما ويحقِّق ما يَرغَب فيه (إشعياء  ،)00 :44هي واحدة من أفضل
الرب ال يَ ِ
الطرق الهجوميَّة في العالمّ .
إن السؤال المهم للجندي الصالح ليسوع المسيح هو" ،هل أحمي عقلي وأفكاري
ضد هجمات الشيطان بحيث أنِّي ُمتأ ِّكد دائ ًما وباستمرار بأنّي مخلَّص ،بأن هللا يُنجِّيني ويُنقِذني مرَّة بعد مرَّة
ّ
وبأن هللا يستخدمني ألُنقذ اآلخرين؟" َّ
إن خوذة الخالص هي قدرة الجندي الصالح ليسوع
من هجمات الشيطان

المسيح التي تحمي أفكاره ومشاعره ضد هجمات العدو وتجعله يحتفظ برباطة جأشه وتؤ ِّكد له يقينيَّة
الخالص.
السؤال ( .1أفسس  )11 :6ما هو سيف الروح؟
مالحظات .في الحرب الماديّة ،كان الجندي الروماني يُز َّود باألسلحة على نحو ثقيل وكان يحمل سيفًا قصيرًا
المتفوقة في الدفاع كما في الهجوم أيضًا ،كما كان
يستعمله في القتال .هذا السيف كان ممتا ًزا ومن األسلحة
ِّ
سببًا في تحقيق الفوز واإلنتصارات للجنود الرومان.
في الحرب الروحية ،يُمثِّل السيف كلمة هللا .إنّه ال يشير إلى كل الكتاب المق َّدس ،لكن على األصح إلى كلمات
مح َّددة مخصَّصة في الكتاب المق َّدس تقولها في أوضاع وحاالت ُمح َّددة و ُمخصَّصة .ما دامت المناداة بكلمة هللا
منسجمة مع إعالن هللا الخاص في الكتاب المق َّدس فهي هي سيف الروح القدسَّ .
إن الروح القدس عندئ ٍذ سوف
يستخدم كلمات الكتاب المق َّدس ليعرض خطيّة الناس ويُب ِّكتهم على إثمهم وخطي َّتهم وليُفنِّد مجادالتهم التي هي
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ُكره الشيطان على الفرار ،وليُنير السبيل
ضد الحق ،وليُ ْقنعهم بحق هللا ،وليُبدِّد شكوكهم ويُقصي مخاوفهم ،ولي ِ
الذي يجب أن يسلكوهّ .
إن السؤال الرئيسي للجند ّ
ي الصالح ليسوع المسيح هو" ،هل أستخدم كلماتي الخاصَّة
أو كلمات هللا في الحرب الروحي َّة؟" ّ
إن سيف الروح القدس هو قدرة الجندي الصالح ليسوع المسيح على
مهاجمة األكاذيب وقهرها والتغ ُّلب عليها وإقناع الناس بحق هللا .مثالً ،عندما جُرِّب يسوع من الشيطان ،إقتبس
يسوع كلمات هللا من الكتاب المق َّدس ثالث مرَّات .إستخ َد َم سيف الروح ليغلب تجارب وفخاخ الشيطان .كان
يسوع المسيح يقتبس باستمرار من الكتاب المق َّدس عندما كان يجيب على أسئلة الناس وعندما كان يعلِّم الناس
عن ملكوت هللا.
السؤال ( .8أفسس  )21 -18 :6هل الصالة هي جزء من الحرب الروحية؟
مالحظات .إن أفسس  6واآليتين  07و 08مترابطتان .ف َعلى الجندي الصالح ليسوع المسيح أن يستخدم سيف
الروح ويصلِّي في الروح في ك ّل المناسبات واألحوال .تعني "الصالة في الروح" الصالة في مجال ومنطقة
نشاط الروح القدس ،يعني في انسجام مع إرادة الروح القدس ال ُمعلَنَة في الكتاب المق َّدس وباإلتِّكال على
مساعدته .على الجندي الصالح ليسوع المسيح أن يصلِّي ك ّل أنواع الصالة ،فيطلب متو ِّسالً وباكيًا عندما يكون
في حاجة ماسَّة ،ويلتمس الحكمة عندما يكون بحاجة إليها ويتشفُّع من أجل الناس الذين هم في حاجة ،ويشكر
من أجل الصلوات المستجابة.
عليه أن يواظب دائ ًما على الصالة من أجل ك ّل المؤمنين (القدِّيسين) .هذا يعني أن يصلّي حتى سيادة هللا
المطلقة تظهر وحتى مجد هللا يَ ْ
ظهَر ويتجلَّى أكثر فأكثر في حياة المؤمنينّ .
إن السؤال الذي يجب على الجندي
الصالح ليسوع المسيح أن يطرحه على نفسه هو" ،هل أواظب تما ًما على الصالة طوال الحرب الروحيّة؟"
إن الصالة هي قدرة الجندي الصالح ليسوع المسيح أن يبقى في إ ِّتصال مباشر مع هللا ،ومن خالل الصالة
وفرص نجاح!
يستطيع هللا أن ِّ
يحول مشاكل ومعضالت المؤمنين إلى مناسبات َ
الخطوة  :4طَبِّق.
َف ِّكر :أ ّ
ي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عملي َّة للمؤمنين؟
شارك و َد ِّون :دعونا نُف ِّكر سويًّا ونُد ِّون بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من أفسس .02-02 :6
حوله إلى تطبيق شخصي؟
َف ِّكر :ما هو التطبيق
المقترح الذي يريدك هللا أن تُ ِّ
َ
َد ِّون :أكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك .أشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا
على قلبك.
(تذ َّكر َّ
أن األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة ،أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات
المقترحة).
ُمختلفة .فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات
َ
 -1أمثلة من أفسس  21 -11 :6عن تطبيقات عمليّة مقت َرحة.
 02 :6ال تحاول أبدًا أن تكون قويًّا بق ّوتك البشرية الخاصَّة أو طرقك البشرية الخاصَّة .باألحرىُ ،ك ْن قويًّا
بإتِّكالك على ق َّوة هللا وطرقه.
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 00 :6ال تحاول أبدًا أن تخوض الحرب الروحيَّة بِقطعة واحدة أو بقطعتين فقط من سالح هللا الروحي.
يزودك به هللا.
إلبس سالح هللا الروحي الكامل الذي ِّ

 00 :6كمؤمن مسيحي ،أجلسْ ُ ،أس ُل ْك وق ِ ْ
ف ثابتًا مقاو ًما وصامدًا .إِجلس فيما يتعلَّق بعالقتك باهلل ،يعني ُكن
مرتاحًا وواثقًا في بِرِّ المسيح وفي مقامك الروحي في السماويَّات مع المسيح (أفسس ُ .)6 :0أسلك
فيما يتعلَّق بعالقتك بالناس اآلخرين في هذا العالم ،يعني تصرَّف بطريقة مسيحي َّة ُم َميَّزة (أفسس :0
02 ،0؛ 07 ،0 :4؛  .)04 ،8 ،0 :4وقِف ثابتًا مقاو ًما فيما يتعلَّق بعالقتك بالشيطان واألرواح
الشرِّ يرة ،يعني ،واجه العدو ،وص ّد مكايده وارفض إقتراحاته و ُر ْد هجومه وانقضاضه بل ْ
أطر ْده.
 00 :6إِفهَ ْم بوضوح ّ
بأن الحرب التي ُدعي إليها المؤمنون المسيحيُّون هي ليست ضد الناس (اللَّحم وال َّدم)
على اإلطالق وليست بسالح عسكري .إنَّها دائ ًما ض َّد األرواح الشرِّ يرة وخططها الشرِّ يرة وتأثيراتها
الشرِّ يرة وهجوماتها الشرِّ يرة ،وأسلحة هذه الحرب هي دائ ًما روحيَّة.
 05 :6تذ َّكر بأنّك تحتاج إلى سالح هللا الكامل لتبقى صامدًا في اليوم الشرِّ ير عندما ت ِش ُّن هجومها ق َّوات الش ّر
الروحيَّة في السماويَّات.
 04 :6قرِّ ر بأنّك ال تريد الهرب من المصارعات الروحيَّة ،بل باألحرى كن مندفعًا بإخالص لتخوض
المعارك الروحيَّة.
 04 :6قرِّ ر بأنّك ال تريد أن تُعرِّض نفسك لق َّوات الش ّر وتتركها دون حماية ،بل باألحرى ِعش حياة أدبية
ع وتقوى بحيث تكون قادرًا لتخوض المعارك الروحيَّة.
أخالقية َ
بو َر ٍ
 04 :6قرِّ ر بأنَّك ال تريد أن تكون غير ُمتيقِّظ ألي هجوم قد ي ّ
ُشن
صيَّرك اإلنجيل حكي ًما
الشرّ ،بل باألحرى ُك ْن شخصًا َ
االستعداد والتأهُّب لخوض المعارك الروحيّة.

عليك ،أو مباغتة تُفاجأ بها من قِبَل ق َّوات
وح ِذرًا ،ساعيًا نحو الكمال ،وعلى أت ِّم
َ

 06 :6قرِّ ر بأنك ال تريد أن تبقى شخصًا سلبيًا مستسل ًما وغير فعّال ضد هجمات ق َّوات الش ّر ،بل باألحرى
لِ ْ
يكن لك إيمان بوعود هللا واع َمل وفقها حتى تكون قادرًا على حماية نفسك وحتى تغلب وتحقِّق
االنتصارات في المعارك الروحي َّة.
 07 :6قرِّ ر بأنّك ال تريد أن تعرِّض أفكارك ومشاعرك لق ّوات الش ّر وتتركها دون حماية ،بل باألحرى إمأل
أفكارك ومشاعرك بالحق وهو أن هللا سيُنجّيك من الكثير من الصعوبات واالضطهادات في هذه
الحياة ،وأخيرًا سيحفظك سال ًما في حضرته إلى األبد.
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 07 :6قرِّ ر بأنّك ال تُريد أن تبقى سلبيًّا وغير ذي فعاليَّة ضد هجمات ق َّوات الشرّ ،بل باألحرى استفِد بشكل
ناشط وفعَّال من كلمات الكتاب المق َّدس لِتُهاجم األفكار واألفعال الشرّيرة حتى تكون قادرًا على أن
تغلب التجارب والفخاخ في المعارك الروحيَّة.
 02-08 :6قرِّ ر بأنّك ال تريد أن تخاف من هجمات قوات الشرّ ،بل باألحرى صلِّ بشكل ناشط وفعّال وبحيث
تكون صالتك منسجمة مع وحي الروح القدس في الكتاب المق َّدس حتّى تبقى على إتِّصال مباشر مع
وفرص
هللا طوال المعارك الروحيَّة .إن هللا قادر على أن يح ِّول المعارك الروحيَّة إلى مناسبات َ
للنجاح والنصرة!
 -2أمثلة على تطبيقات شخصيَّة.
أ .أريد أن أتّخذ الحق حزا ًما لي .أريد أن أضع ح ًّدا للفرار والتهرُّ ب من األوضاع والظروف الصعبة
وأريد مخلصًا أن أنهمك في الحرب الروحيّة وأكون مؤثِّرًا فيها .مع هذا التعهُّد سأُصلي في أحوال
كثيرة حتى يُزيل هللا خوفي ويجعلني َجسورًا شجاعًا مثل جدعون.
ي سهام
ب .أريد أن أستخدم ترس اإليمان كلّما هاجمت قوات الش ّر أفكاري ومشاعري .وعندما تُطلَق عل َّ
الشك والريبة والخوف والضيق واأللم والطمع والكبرياء والحسد والشهوة ،أريد أن أتصرَّف بإيمان
ضد هذه األفكار والمشاعر .وبإيماني الشخصي الفعّال المؤثِّر أريد أن أتعلَّم مقاومة الشيطان ومكايده.
الخطوة  .4ص ِّل
ّ
َّ
دعونا نصلّي بالتناوب بحيث يصلي كل شخص بشأن َح ٍّ
ق واح ٍد علمنا هللا إياه في أفسس .02-02 :6
(تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا .تمرَّنوا على الصلوات القصيرة التي تتألف
من جُملة أو جُملتين .تذ َّكر َّ
أن أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة).

4

صالة ( 8دقائق)
صالة شفاعيَّة

تابعوا الصالة في مجموعات ثُنائيَّة أو ثُالثيَّة .ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضًا وألجل الناس في العالم.
6

واجب بيتي (دقيقتان)
للدَّرس القادم

أعط أعضاء مجموعتك الواجب البيتي التالي مكتوبًا ،أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم).
(قائد المجموعةِ .
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 -0التعهُّد :تعهَّد بأن تُدرِّب تالميذ للرب يسوع المسيح.
ِعظ أو َعلِّم أو أدرُس درس الكتاب ال ُمتعلِّق بأفسس  02-02 :6مع شخص آخر أو مع مجموعة من
األشخاص.
 -0الخلوة الروحية مع هللا :تمتَّع بخلوة روحيَّة مستعينًا بنصف أصحاح من سفر أستير  ،4 ،5 ،0و 4كل
يوم .إستخ ِدم طريقة الحق المفضّل .د َِّون مالحظاتك.
راجع كل يوم اآليات الخمس األخيرة التي حفظتها.
 -5الحفظ :الخدمة :مرقس ِ .44 :02
لشخص ُمعي َّن أو لموضوع ُمح َّد ٍد في هذا األسبوع وانظُر ما الذي سيفعله هللا (المزمور
صلِّ
 -4الصالةَ :
ٍ
.)5 :4
 -4د َِّون في دفترك أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُج ُدد للرب يسوع ،والخلوة الروحيَّة ،وآيات
الحفظ ،ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.

