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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 رؤيا يوحنا

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع ال   (. 11-8رؤيا يوحنا كتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 61: 61يوحنا 

 

 . 11: 11راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 85)تعليم  1

 ةالّشيطان والحرب الّروحيّ 

 

: يتعلَّق هذا التعليم بالّشيطان والحرب الّروحيّة. يعمل هللا عادةً من خالل يسوع المسيح والّروح القدس ُمقّدمة

والكتاب الُمقدس والمسيحيّين المؤمنين في الكنيسة. ولكن في بعض األحوال والظّروف يعمل من خالل 

حه الّشّريرة يقاومون هللا وعمله ويحاول تدمير عمل هللا. مالئكته. ال يَُسّر الجميع بما يعمله هللا. فإبليس وأروا

كما أّن كثيرين من األشرار في العالم يرفضون يسوع المسيح ويقاومون هللا وعمله. سندرس ما يعلّمه الكتاب 

ن الُمقدَّس عن الّشيطان وسقوطه وهدفه واستراتيجيّته ومحدوديّته أيًضا. وأخيًرا، سندرس عّما ينبغي للمسيحيّي

 . 0و 1، الُملَحقان 8المؤمنين أن يعملوه في حربهم الّروحيّة ضّد الّشيطان. انظر أيًضا الّدليل اإلرشادي 

دت من أسلحتها" في المجيء  يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوح أّن الّشيطان "قُيِّد" وأّن أرواحه الّشّريرة قد "ُجرِّ

الّشيطان أو وضع حدوٍد له أمٌر يعلّمه الوحي في األناجيل  األّول للّرّب يسوع المسيح، قبل ألفي سنة. تقييد

: 0؛ كولوسي 10: 1(، وفي الّرسائل )كولوسي 00-01: 10؛ يوحنا 02-11: 12؛ لوقا 02-08: 10 )متّى

 يصف "تقييد" الّشيطان بصَوٍر رؤيويّة في رؤيا يوحنا فر رؤيا(. وسِ 8: 0يوحنا 1؛ 11: 0؛ عبرانيّين 15

 . 0-1: 02 يوحنا رؤياو 9-1: 10 يوحنا
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 الّشيطان وسقوطه . أ

 

 ؟َمن هو الّشيطان. 6

 . 9-1: 10 يوحنا رؤيا اقرأ

 : َمن هو الّشيطان؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

بكونه تنينًا عظيًما  10 يوحنا ال يخبِرنا الكتاب الُمقدَّس بكّل ما نرغب بمعرفته. يُوَصف الّشيطان في رؤيا

ب القديم في جنّة عدن )تكوين أحمر. إنّه قويٌّ جًدا. إنّه  (. يُدعى "إبليس"، أي 5-1: 0الُمضّل المجرِّ

"، خصم هللا وشعب هللا. الخصم" على هللا وشعب هللا. كما يُدعى "الّشيطان"، أي "المشتكي" أو "المفتري"

ر بمحاول 5و 1لدى إبليس هدفان: في اآليتَين  يح، من بداية منع مجيء المسيّا الموعود به، يسوع المس تهيُصوَّ

(. ويوَصف 9: 1 الرسل ( وحتى زمن مجيئه إلى أْن اختُِطف إلى هللا وعرشه )أعمال15: 0التّاريخ )تكوين 

. ال يضلّل إبليس المسيحيّين المؤمنين، بل كامل العالم يضلّل العالم كلّهبأنّه َمن كان  9: 10 يوحنا في رؤيا

 (. 19-18: 5 ايوحن1الّشّرير الذي يقاوم هللا ومسيحه )انظر 

 

 .سقوط الّشيطان. 2

 أ. كيف سقط الّشيطان؟ 

 .1: 0تيموثاوس 1؛ 11-10: 11؛ إشعياء 19-11: 08حزقيال  اقرأ

 : كيف سقط الّشيطان؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ال يروي الكتاب الُمقدَّس بشكٍل مباشر حدث سقوط الّشيطان. إنه فقط يصف سقوط ملَكين عظيَمين في التاريخ 

 غِة سقوط الّشيطان. بل
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يُوَصف سقوط ملك بابل الشّرير بلغة سقوط الّشيطان. فقد كانت بابل عاصمة  11-10: 11ففي إشعياء 

إمبراطوريّة عظيمة تقع في العراق اليوم. ولقرون عديدة، كانت لدى ملوك بابل طموحات بأن يحكموا العالم. 

 عّما عرفه النبي عن سقوط الّشيطان. وسقوط ملك بابل وإمبراطوريته يُوَصف بطريقة تعبّر 

كان الّشيطان مثل ملك بابل يُدعى "كوكب الصبح" أو "زهرة بنت الصبح"، ألن هذا الكوكب كان يلمع 

ج في السماء ملًكا  بطريقة جميلة جًدا في الّصباح ويجذب انتباه الجميع. ولكنّه كان يرغب بكلِّ كبرياء بأن يُتوَّ

يريد أن يجعل نفسه مثل هللا العلي القدير. وبسبب تأليهه لنفسه ورغبته  على كل من في األرض، وكان

باختطاف وامتالك ما كان يخّص هللا فقط، طرده هللا من أعلى السموات إلى األرض. وسار ملك بابل في 

خطوات الّشيطان، فُذلَّ وسقط من عرشه. كما صار ملك بابل صورة توضيحيةً لضّد المسيح الذي سيأتي في 

 مستقبل. ال

يُوَصف سقوط ملك صور الّشّرير بلغة سقوط الّشيطان أيًضا. كانت صور لقروٍن  19-11: 08وفي حزقيال 

كثيرة أشهر مدن التجارة الفينيقية، وكانت تقع في لبنان حاليًا. بُنيت المدينة على عّدة جزٍر، وكانت ُمحّصنة 

ْفن التجارية. و يُوَصف الّسقوط النّهائي والكامل لملك صور ومملكته جًدا، وكان لديها أسطول عظيم من السُّ

بصورة كان النبي يعرف أنّها تصف سقوط الّشيطان. فقد سقطت صور بسبب فسادها في التّجارة وبسبب 

 عنفها في الحرب. وسقط ملك صور بسبب كبريائه وفساد حكمته. 

ا حارًسا. كان حكيًما وجمياًل جًدا، وكان يقيم شابه الّشيطان ملك صور في كوِن هللا خلقه في البداية ليكون مالكً 

 تكبّرفي محضر هللا، وكان موجوًدا في جنّة عدن. كان كاماًل بال لوم في كّل طرقه إلى أن ُوِجد فيه شّر. فقد 

عن كون  1: 0تيموثاوس 1حكمته بسبب المجد والبهاء اللذين كان يتمتّع بهما. ونقرأ في  وفسدتبسبب جماله 

(، ولذا طرده الّرّب من 5: 5بطرس 1. يقاوم هللا المتكبّرين )انتفخ تكبًُّراط في دينونة هللا ألنّه الّشيطان سق

 محضره في عاٍر وخزٍي. رفضه الّرّب من أن يكون مالًكا له في أسمى سمواته، وألقى به إلى األرض. 

 

 ب. متى سقط الّشيطان؟ 

 . 1: 0؛ 01: 1تكوين  اقرأ

 الّشيطان؟ : متى سقطشف وناق  اكتش  
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 .مالحظات

فر التّكوين كالم الوحي: "ورأى هللا ما خلقه فاستحسنه جًدا." ولكن في نقرأ في نهاية األصحاح األّول من سِ 

ة، نقرأ عن ظهور الّشيطان لهما بهيئة حيّة، وعن تجربته لهم ، وقبل سقوط الّرجل والمرأة في الخطيَّ 0تكوين 

فعهم لعصيان هللا. في ذلك الوقت، كان الّشيطان مخلوقًا ساقطًا، وكان يقاوم هللا لكي ال يستمّروا بالثّقة باهلل وليد

وعمله. ولذا، علينا أن نستنتج أنّه ال بّد أّن سقوط الّشيطان حصل في وقت ما ما بين اكتمال الخليقة وتجربة 

 ه. آدم وحّواء في جنّة عدن. وعالوةً على ذلك، فإنّنا ال نعرف عن أصل الّشيطان وسقوط

 

 تههدف الّشيطان واستراتيجيَّ  . ب

 

 .يقاوم الّشيطان هللا وشعبه. 6

 أ. يقاوم الّشيطان هللا.  

 ض الّشيطان هللا ويقاومه؟ : كيف يعارِ شف وناق  اكتش  

 . 5-1: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات

أن ال يتحّول آدم الّشيطان هللا بأنّه كاذب، وكان قصده من هذا  اتّهمهللا وشعب هللا.  خصم وعدوّ الّشيطان هو 

 وحّواء عن الثّقة باهلل وإطاعته. 

 

 ب. يقاوم الّشيطان المسيح. 

 ة؟ : ما الطّرق الثاّلثة التي حاول الّشيطان بها تجربة يسوع وإيقاعه في الخطيَّ شف وناق  اكتش  

 . 10-1: 1لوقا  اقرأ

 .مالحظات
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ا. جّرب الّشيطان يسوع في طبيعته البشريّة ليعصي هللا ويتمّرد عل  يه. الّشيطان حقيقيٌّ تماًما وماكر جّدً

 

 في التّجربة األولى، جّرب الّشيطان يسوع المسيح في محاولة تعطيل ثقته باهلل. 

وهي هنا الطّعام. فبعد أربعين يوًما من الّصيام،  -جّرب إبليس يسوَع في ناحية االحتياجات البشريّة األساسيّة 

على أن يسّد احتياجه  يتوقَّف عن ثقته باهلل وبخطّته وقدرتهبهدف أْن جاع يسوع. وقد جّرب الّشيطان يسوع 

حين كان جائًعا. حاول أن يغري يسوع بدفعه لمعالجة األمور بنفسه بحيث يحّول بعض الحجارة إلى خبز، 

ب يسوع بحيث يدفعه  ، عن هللا للعمل باستقالليّةٍ وبالتّالي يُسدُّ حاجاته الماديّة الجسديّة بسرعة. حاول أن يجرِّ

 ولكّن يسوع تمّكن من االنتصار على هذه التّجربة. 

 

 في محاولة جعله يتجاوز هللا ويثق بالّشيطان.  المسيح في التّجربة الثّانية، جّرب الّشيطان يسوع

لطة. والراجح أنّه أرى يسوع كل ممالك العالم في رؤيا، واّدعى أنّه كان  جّرب الّشيطان يسوع في مجال السُّ

كل ممالك األرض، وأنّه إن سجد يسوع له فسيجعل يسوع مالك كل هذه الممالك وحاكمها، وسيدفع نحو  يملك

(، ألنّه لم يكن يملك وال يحكم 11: 8االعتراف بيسوع ملًكا على هذا العالم بسرعة. الّشيطان كّذاب )يوحنا 

؛ 10: 115؛ 10-1: 0لى النّهاية )مزمور هذا العالم في أّي وقت. فاهلل هو مالك وحاكم هذا العالم من البداية إ

(. بتقديم كّل ممالك العالم ليسوع ليحكمها ويتمتّع بمجِدها، حاول الّشيطان 01-01: 11 ؛ إشعياء12: 111

تجربة يسوع في طبيعته البشريّة بأن يحصل على التّاج من دون احتمال آالم الّصليب. حاول الّشيطان أن 

قصيرة لتحقيق الهدف أو بتجاُوز خطّة هللا. خطّة هللا في يسوع المسيح ومن  يجّرب يسوع بجعله يسلك طرقًا

(، وأن يملك على 11: 0(، وخالص العالم )يوحنا 8: 0يوحنا 1خالله هي أن ينقض ويبِطل أعمال الّشيطان )

هذه  (. ولكّن يسوع تمّكن من االنتصار على5: 1 يوحنا ؛ رؤيا18: 08 جميع النّاس وجميع األشياء )متّى

 التّجربة. 

 

من خالل محاولته أن يبّث في يسوع ثقة ذات طبيعة كاذبة المسيح في التّجربة الثّالثة، جّرب الّشيطان يسوع 

 وخاطئة باهلل وبكلمته.
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جّرب الّشيطان يسوع في مجال األمور فائقة الطّبيعة. فحاول أن يجعل يسوع يعمل أمًرا دراماتيكيًا ومدهًشا، 

وق بناٍء عاٍل. بل إّن الّشيطان اقتبس مقطًعا كتابيًّا من الكتاب الُمقدس لدفع يسوع لعمل هذا وهو أن يقفز من ف

(، ولكّن اقتباسه ذاك كان خارج سياق النّّص، وذلك بهدف إقناع يسوع بأن يثق باهلل 10-11: 91 )مزمور

ؤ والوقاحة بدل اإلي مان، وأن يبّث الكبرياء الوقحة بشأن أمٍر خاطئ. حاول الّشيطان أن يبّث في يسوع التجرُّ

بدل الخضوع إلرشاد هللا. أراد الّشيطان أن يعمل يسوع تجربةً عمليةً تتعلّق باهلل، بحيث يمتحن هللا ليتأّكد من 

كون هللا هو هللا فعاًل وليتأّكد من كون كلمة هللا تستحّق الوثوق بها فعاًل. وقد حاول الّشيطان أن يُظِهر أنّه 

بناء عاٍل سيُثبِت يسوع أنَّ هللا موجود وأنّه يعمل ما يعد به في كلمته. حاول الّشيطان أن يبّث  بالقفز من فوق

 في يسوع ثقة كاذبة وخاطئة باهلل، ولكّن يسوع تمّكن من االنتصار على هذه التّجربة.

 خرى ليجّرب يسوع. متّى هذا المقطع بإشارة إلى أّن الّشيطان ترك يسوع، ولكنّه استمّر ينتظر فرصةً أ مَ تَ خَ 

 

 ج. يقاوم الّشيطان كلَّ النّاس. 

 : لماذا يقاوم الّشيطان الكتاب الُمقدس وتعليمه؟ شف وناق  اكتش  

 . 10-11: 8لوقا  اقرأ

 .مالحظات

الهدف الرئيسي للّشيطان، فيقول: "البذار هو  10-11، يصف يسوع في اآليتين 8في المثل المدّون في لوقا 

لئال على الممّرات يمثِّل الذين يسمعون الكلمة، ثم يأتي إبليُس ويخطف الكلمة من قلوبهم  وما وقع ،كلمة هللا

." مقصد الّشيطان الّرئيسي هو إبعاد كلِّ تعاليم الكتاب الُمقدس عن النّاس في هذا العالم! ال يؤمنوا فيخلصوا

. إنّه ال يريدهم أن يُولَدوا ثانيةً فيصيروا يريد الّشيطان أن يؤمن النّاس في هذا العالم بالكتاب الُمقّدس ليخلصوا

أفضل. إنه ال يريد أن يخدم النّاس إله الكتاب الُمقدَّس وأن يمّجدوه! الّشيطان مستعدٌّ للعمل مع أي علٍم أو 

فلسفٍة أو ديٍن في العالم يعارض ويقاوم الكتاب الُمقدَّس! وهو يعمل بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات في 

اب الُمقدَّس أو الحيلولة دون أن يسمع النّاس الكتاب المقدَّس أو يدرسوه أو يطيعوه. وهو يلِهم مهاجمة الكت

األنبياء الكذبة في تحريف تعليم الكتاب الُمقدَّس إلبطال شهادته وتأثيره. وهو يلِهم القادة األشرار لمنع حيازة 

النّاس. لماذا يكره الّشيطان الكتاب الُمقدَّس؟ ألن  الكتاب الُمقدَّس ويدفعهم لمصادرة النَُّسخ التي يجدونها مع 

الكتاب الُمقدَّس يفضح حقيقة الّشيطان وهو ينبئ بدينونته النّهائية! ولذا، حين تقرأ الكتاب الُمقدس وتدرسه 
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ة وتطبّقه بالرغم من كّل معاَرضة ومقاومة سياسيّة ودينيّة، فإنّك تقاوم الّشيطان وتُسّر قلب هللا الحّي مسرّ 

 عظيمة! 

 

 .يهاجم الّشيطان أذهان النّاس وقلوبهم. 2

ة على مهاجمة كيان النّاس الّداخلي وظروفهم الخارجيّة. وبحسب رسالة : استراتيجيّة الّشيطان مبنيَّ ُمقّدمة

، فإنَّ سهام إبليس المشتعلة تشير إلى هجوم إبليس على أجساد وأذهان وأرواح المسيحيّين 11: 1 أفسس

: 0تيموثاوس 0إبليس ينصب أنواًعا كثيرة من الفخاخ للناس ليسقطوا بها إن لم يكونوا حذرين )المؤمنين. ف

01 .) 

 : ما النّواحي الّداخلية التي يهاجمها الّشيطان؟ لماذا يفعل هذا؟ شف وناق  اكتش  

 أ. الّشيطان كّذاب. 

 . 11: 8يوحنا  اقرأ

 .مالحظات

النّاس. الّشيطان وراء كّل كذبة  أذهانموجود في العالم. إنّه يهاجم ب وأبو )مصدر( كّل الكذب الاالّشيطان كذّ 

يقولها النّاس أو يؤمنون بها في هذا العالم! فّكر بالكذبات الكثيرة التي يتّم التّرويج لها ونشرها من خالل الكتُب 

يقة الوحيدة لمواجهة التعليمية، ومن خالل وسائل اإلعالم، ومن خالل بعض القادة السياسيّين والمحامين. الطر

 (. 11: 11؛ 01-01: 8الكذب والتّصّدي له هي بمعرفة الحقيقة وإخضاع الّذات للحقيقة )يوحنا 

 

ب.    ب. الّشيطان مجرِّ

 . 1-1: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات
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ب. إنّه يهاجم  ب الناس ل إرادةالّشيطان مجرِّ دفعهم الناس. يقلّل الّشيطان من أهّميّة طاعة إرادة هللا ويجرِّ

لعصيان هللا وكلمته، التي هي الكتاب الُمقدَّس. حين يفتح النّاس أذهانهم أمام اقتراحات الّشيطان المنحرفة 

والخاطئة، يصيرون ضعفاء اإلرادة بحيث يأخذون القرار الخاطئ. الطّريقة الوحيدة لمواجهة تجارب 

القتراحات الخاطئة والوسوسات المنحرفة ( وكلمته، وبالّرّد على ا1: 1الّشيطان هي بالخضوع هلل )يعقوب 

ن في الكتاب الُمقدَّس )متّى   (. 11-1: 1للّشيطان بحّق كلمة هللا الُمدوَّ

 

 ج. الّشيطان مشتٍك وُمتّه م.  

 . 12: 10 يوحنا رؤيا اقرأ

 .مالحظات

يطان هي الّسعي في البداية الناس. االستراتيجيّة التي يتبعها الشّ  ضمائرالّشيطان مشتٍك وُمتِّهم. يهاجم الّشيطان 

له بسرعة وبشكل مباشر ضّدهم واالشتكاء عليهم أمام هللا. إلغراء الناس بالخطيَّ  ة إليقاعهم به، ومن ثّم تحوُّ

ألن يسوع مات إلرضاء مطالب عدل هللا تجاه خطايا كّل المسيحيّين المؤمنين الحقيقيّين، فإّن شكوى الّشيطان 

(. ومع هذا، فإّن الّشيطان سيستمّر في االشتكاء على 10: 8)عبرانيين عليهم صارت باطلة وبال نفع 

المسيحيّين الحقيقيّين، ألنّه يريدهم أن يكونوا تحَت ثِقَل اإلحساس بالّذنب أو الخوف من العقاب. الطّريقة 

ٍل متكّرر، الوحيدة التي بها يمكنك مقاومة شكاوى واتّهامات الّشيطان الكاذبة هي بتأكيدك مّرة أخرى، وبشك

على أّن يسوع المسيح مات عنّا إلرضاء مطالب عدل هللا تجاه خطايانا، وبأن تستمّر في خدمة يسوع المسيح 

 (. 11: 10 يوحنا بالّشهادة له وبحياتك )رؤيا

 

 د. الّشيطان سيُّد تسخيٍر قاٍس. 

 . 15-11: 0عبرانيّين  اقرأ

 .مالحظات

الناس. يجعل النّاس في هذا العالم  عواطفرمر حياتهم. يهاجم الّشيطان الّشيطان سيٌّد قاٍس يستعبد النّاس ويم

. وألّن قلوب كثيرين مملوءة بالخوف من الموت ومن الموتى، فإنّهم خوفهم من الموتفي حالة عبوديّة بسبب 
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ور، أو يبدأون بعبادة أرواح الموتى، فيقيمون أنواًعا مختلفة من الّشعائر والطّقوس في الجنازات وعند القب

يحّجون إلى قبور قادتهم الروحيّين الموتى. المحبّة الكاملة ليسوع المسيح هي الوحيدة القادرة على طرح 

 (. 18-11: 1 يوحنا1الخوف خارًجا )

 

 هـ. الّشيطان الأخالقي.  

 . 5: 1كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

الّزنى ة ه يحاول إغراء النّاس إليقاعهم في خطيَّ عند النّاس. إنّ  القِيَم األخالقيّةأخالقي. فهو يهاجم الالّشيطان 

، خاّصة حين يفتقرون لضبط النّفس. يبدأ الفساد الجنسي دائًما في الذهن، ولذا والّسلوك الجنسي الالأخالقي

فإّن الطّريقة الوحيدة لمحاربة الفساد الجنسي هي بإيقاف األفكار الألخالقية الفاسدة في ذهنك والّسماح ليسوع 

 ح بأن يستسأسر كّل فكرة في ذهنك، وبأن تصير طائًعا له ولقِيَمه األخالقيّة في الكتاب الُمقدَّس. المسي

 

ل     ومخادع.  و. الّشيطان ُمض 

. الّشيطان مخادع وُمِضّل ماكر. يهاجم الّشيطان 0-1: 1تيموثاوس 1؛ 1-0: 11؛ 1-0: 1كورنثوس 0 اقرأ

ألن يبقي غير المؤمنين بعيدين عن اإليمان المسيحي، ويحاول أن  المسيحيّين المؤمنين، ويسعى جاهًدا إيمان

أفكار المسيحيّين المؤمنين عن التكريس الُمخلِص والنقّي ليسوع المسيح. إنّه يحاول أن يغريهم لقبول  يبِعد

 فة المنحرفة.التَّعاليم الُمزيَّفة المنحرفة والديانات الُمزيَّ يسوٍع آخر، وروح قدٍس آخر، وإنجيل آخر. إنّه مصدر 

ينشر الّشيطان تعاليمه المنحرفة وكذبه في كّل مكان جاعاًل حتّى الذين كانوا يميلون للوقوف مع المسيحيّين 

 المؤمنين لترك اإليمان الحقيقي، كما يدفع كثيرين التّباع التّعاليم المنحِرفة التي تنشر فلسفات وأديان العالم. 

م الّشيطان بشكٍل خاّص عقول وأذهان النّاس بالكذب، واتّهامات الّزور بهذه الطُّرق المذكورة أعاله يهاج

والشكاوى الكاذبة، والخوف من الموت، واألفكار الالأخالقية النِجسة، والتعاليم المنحرفة الُمزيَّفة. ولكن مع أّن 

واًل عن الطّريقة التي الّشيطان هو المحرِّض الكامن وراء الكثير من الّشّر في العالم، فإّن اإلنسان يبقى مسؤ

بها يتجاوب مع هجمات الّشيطان. وباإلضافة إلى الّشيطان، فإّن العالم الّشرير والطّبيعة الخاطئة هما 
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ضين آخرين على الّشّر. والمسيحيّون المؤمنون ليسوا معفيين من هجمات الّشيطان والعالم الّشّرير  محرِّ

 وطبيعتهم الخاطئة!  

 

 .خالل الظّروف الخارجيّةيهاجم الّشيطان من . 3

 : ما الظّروف الخارجيّة التي يستخدمها الّشيطان في مهاجمة النّاس؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 يستخدم الّشيطان طرقًا وأساليَب مختلفة ومتنّوعة في مهاجمة الناس. 

 أ. ينصب الّشيطان الفخاخ.  

 . 01-00: 0تيموثاوس 0؛ 1: 0تيموثاوس 1 اقرأ

 .مالحظات

إليقاع النّاس بها، أي ليوقعهم تحَت سلطانه وتأثيره. فإْن ُعيّن مؤمن غير ناضج في  صب الّشيطان الفخاخين

منصب شيخ، مثاًل، فقد يصير متكبًّرا ويضّل ويُخَدع، بل وقد يظّن أنّه يستطيع االستمرار في سلوكه غير 

االت العلوم والفلسفة والّدين حتّى يأسر النّاضج بل والخاطئ. كما ينصب الّشيطان الفخاخ بشكٍل خاّص في مج

 الناس إلرادته الّشّريرة. 

 

 ب. يزيّف الّشيطان العجائب.  

 .10: 10 يوحنا ؛ رؤيا12-9: 0تسالونيكي 0 اقرأ

 .مالحظات

العجائب لخداع غير المؤمنين وجعلهم يؤمنون بكذبه. فهو يمّكن بعض األنبياء الكذبة  يقلّدالّشيطان و يزيِّف

ات الكاذبات من عمل عجائب ُمزيَّفة. وبهذه الطّريقة يبقي كثيرين من غير المؤمنين بعيدين عن يسوع والنبيّ 

 المسيح فيهلكون. 
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 ج. يتظاهر الّشيطان بأنّه مالك صالح. 

 . 15-10: 11كورنثوس 0 اقرأ

 .مالحظات

أن يلبس خّدامه )األنبياء الكذبة مالك نور ويتظاهر بأنّه خادٌم للبّر. ولذا ليس مفاجئًا  قناعَ يلبس الّشيطان 

يُظِهر أنّهم خّدام بٍر، ويعملون أعمااًل صالحةً ليُظِهروا للنّاس أنهم ال  قناًعاأصحاب الّديانات الكاذبة المنحرفة( 

 يحتاجون ليسوع المسيح. 

 

 د. يتسلّل الّشيطان إلى الكنيسة المسيحيّة.  

 . 11-01: 10متّى  اقرأ

 .مالحظات

طان إلى الكنيسة المسيحيّة ويخترقها. فيزرع في الكنيسة مسيحيّين ُمزيَّفين وأناًسا يعملون الّشّر الّشي يتسلّل

وسط المسيحيّين المؤمنين في الكنيسة. سيُظِهر اليوُم األخيُر َمن هم المسيحيّون الحقيقيون وَمن هم المسيحيّون 

 الُمزيَّفون الكذبة. 

 

 سيحيّين. هـ. يعيق الّشيطان عمل الخّدام الم 

 . 5: 0؛ 18-11: 0تسالونيكي 1 اقرأ

 .مالحظات

الّشيطان خّدام يسوع المسيحيّين الحقيقيّين مّدةً من الزمن عن دخول بعض البالد إلعالن بشارة اإلنجيل.  يعيق

ولكن في النّهاية ال يمكن للّشيطان أن يمنع المسيحيّين المؤمنين من دخول أي مكاٍن على وجه األرض إلعالن 

شارة اإلنجيل فيه! كما يحاول الّشيطان أن يجعل جهود الخّدام المسيحيّين المؤمنين بال نتيجة. وهو يحرِّض ب
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النّاس على اضطهاد المسيحيّين المؤمنين إلجبارهم على ترك إيمانهم بيسوع المسيح، أو يحرِّض القادة 

لبقاء بعيدين عن الكنيسة المسيحيّة واالنضمام السياسيّين والدينيّين على أن يرشوا الناس بعطايا وهدايا ثمينة ل

 إلى ديانتهم. 

 و. يضطهد الّشيطان المسيحيّين المؤمنين.  

 . 12: 0 يوحنا ؛ رؤيا00-01: 00لوقا  اقرأ

 .مالحظات

الّشيطان المسيحيّين المؤمنين. فهو يعرِّض بعض المسيحيّين المؤمنين لتجارب شديدة وقاسية أو يلقي  يضطهد

 الّسجن ليجعلهم يتركون اإليمان المسيحّي.  ببعضهم في

 

 ز. الّشيطان يحفِّز ويحّرك األشرار.  

 . 9: 0تسالونيكي 0؛ 11: 8يوحنا  اقرأ

 .مالحظات

إدخال الّشرور والتّرويج لها بل في كّل مجتمع في العالم من خالل  يقاوم الّشيطان الّسالم والتّرتيب والنّظام

للنّاس، ألنّه يَُسرُّ برؤية الناس يكرهون ويبغضون بعضهم بعًضا. وهو يحّرك  . يُدعى إبليس قتّااًل وفرضها

ة وسط القادة السياسيّين والمحامين والقضاة والّشرطة والقادة اآلخرين في ويثير كلَّ أنواع اإلثم والخطيَّ 

الكتاب الُمقدَّس. وهو  المجتمع. وهو يجعل الوالدين والعاملين االجتماعيّين يبتعدون عن قوانين وقواعد هللا في

العشرة من أذهان وذاكرة الناس. يقاوم الّشيطان قوانين هللا األخالقية، التي أعلنها  ايسعى جاهًدا لمحو الوصاي

في الكتاب الُمقدَّس، ألنِّ هذه القواعد تتعارض مع المتعّدين على القوانين والّشرائع ومع العصاة األشرار 

األتقياء، ومع القتلة والّزناة والمنحرفين، ومع النّخاسين )تّجار العبيد( والكذبة والخطاة، ومع النّجسين وغير 

والحانثين بعهودهم وتعهّداتهم ووعودهم، ومع كلِّ الذين يعارضون التعليم المسيحي الّسليم الُمعلَن في بشارة 

 (. 11-8: 1تيموثاوس 1اإلنجيل وفي الكتاب الُمقدَّس )

 



45الدَّرس -ثامنال الدليل  

 رٍص للمهاَجمة والتّدمير. ح. يبحث الّشيطان عن ف 

 . 11: 1؛ أفسس 8: 5بطرس 1 اقرأ

 .مالحظات

باحثًا يلخِّص هذان المقطعان الكتابيّان استراتيجيّة الّشيطان. يجول الّشيطان دوًما حول المسيحيّين المؤمنين 

لثّابتين بعُد . إنّه جبَان، حيث يهاجم بشكٍل خاّص المسيحيّين المؤمنين غير اعن فرصة لمهاجمتهم وتدميرهم

متيقّظين. يطلِق الّشيطان باستمرار سهاًما ملتهبة على كلِّ الفي إيمانهم أو الذين يفتقرون لضبط النّفس أو غير 

المسيحيّين المؤمنين. وتمثّل هذه الّسهام الملتهبة االضطهادات وكّل أنواع الّدمار اآلتي من الخارجي، وكذلك 

نفس المسيحيّين المؤمنين. تمثّل هذه الّسهام المشتعلة كّل أنواع األفكار وبشكٍل خاّص كّل أنواع الهجوم على 

والمشاعر الّسلبية، مثل الّشكوك واأللم واالشتكاء على النّفس من ناحية، وكل أنواع األفكار والمشاعر 

ّرسول بولس الّشّريرة، مثل الّشهوة والطّمع والغرور والكبرياء والحسد من النّاحية األخرى. ولذا، يحثُّ ال

المسيحيّين المؤمنين على أن يلبسوا سالح هللا الكامل حتى يتمّكنوا من الوقوف والثّبات أمام خطط وِخَدع 

 وهجمات الّشيطان. وكلُّ مسيحيٍّ مؤمن مسؤول عن الطّريقة التي بها يستجيب نحو سهام إبليس المشتعلة!

 ج. محدوديّات الّشيطان

 

 .الّشيطان محدود. 6

 : ما هي حدود ومحدوديّات الّشيطان؟ شاق  ف وناكتش  

 .مالحظات

 الّشيطان كائٌن مخلوق، ولذا فهو تحَت سلطة هللا بالكامل! 

 أ. الّشيطان محدود في ما هو مسموح له عمله.  

 .12-1: 0؛ 00-1: 1أيّوب  اقرأ

 .مالحظات
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هللا صاحب الّسلطان  سمحطان في ما خالل فترة العهد القديم كاملةً، كان الّشيطان دائًما محدود القّوة والّسل

فر أيّوب أنّه ُسِمح للّشيطان بأن يكون له سلطان في دفع الناس على والّسيادة له بأن يعمله. فمثاًل، نرى في سِ 

قتل أوالد وعبيد وخّدام أيّوب وإتالف وسلب كّل أمالكه. وبهذه الطّريقة، أُعلِنت مقاصد الّشيطان الحقيقية 

ب. ولكّن الّشيطان لم يستطع التّسبّب وطبيعته الحقيقيّ  ر ومخرِّ ة أيًضا بوضوح لكلِّ النّاس. فالّشيطان قتّال ومدمِّ

بأذى أكثر مّما سمح له هللا به. وفي المجيء األّول للمسيح قبل ألفي عام، قُيّد الّشيطان حتى ال يخدع األمم 

 أكثر، وسيبقى ُمقيًَّدا حتّى المجيء الثّاني للمسيح. 

 

 ّشيطان محدود في ما يمتلك وفي تأثيره. ب. ال 

 . 00-02: 1؛ أفسس 18: 08؛ 01: 11؛ متّى 0؛ مزمور 15: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات

، يقول بعض النّاس إّن الّشيطان هو مالك كّل العالم الحاضر وأنّه 19: 5يوحنا 1و 1-5: 1بناًء على لوقا 

أليِّ شخٍص يريد أن يقّدمه له. لكن مع أّن الّشيطان يقول يسيطر عليه لدرجِة أنّه يستطيع أن يعرضه ويقّدمه 

(. وهذه 11: 8إنّه المالك الّشرعي لهذا العالم وأنّه حاكم كّل ما في هذا العالم، يقول يسوع إنّه كاذب )يوحنا 

األمم كما  المقاطع الكتابيّة ال تثبت أن الّشيطان هو مالك وحاكم األمم وأّن لديه الحّق والّسلطة على توزيع غنى

يشاء، حتى أّن يسوع المسيح نفسه، على األقّل في الفترة الحالية األولى، كان عليه أن يعترف بسلطة الّشيطان 

 ويعطيه حقّه في الّسيادة. 

فالعكس هو الحقيقة، كما يظهر بشكٍل واضح في الكتاب الُمقدَّس. فليس الّشيطان، بل إله الكتاب الُمقدَّس هو 

(! ليس الّشيطان، بل يسوع المسيح هو 12: 111؛ 10: 115ألبد وملكوته أبدي )مزمور الذي يحكم إلى ا

 (! 5: 1 يوحنا ؛ رؤيا0: 10؛ يوحنا 18: 08المالك والحاكم الحقيقي لهذا العالَم )متّى 

 

 ج. الّشيطان محدود في سلطانه.  

 . 0-1: 02؛ 9-1: 10 يوحنا ؛ رؤيا02: 11 ية ؛ روم18-11: 11 الرسل ؛ أعمال11: 8متّى  اقرأ

 .مالحظات
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مع أّن الّشيطان مع يزال يمارس تأثيًرا شّريًرا قويًّا جًدا على حياة األشرار وعلى أرواح الّذين يعترفون به 

سيًّدا لهم، فهو ليس كلّي القدرة. فأرواحه الّشّريرة يطردها المسيح والمسيحيّون المؤمنون باستمرار كّل 

، إذ طرده رئيس المالئكة ميخائيل حتّى ال الّشيطان مطرود من الّسماءول إّن الوقت. والكتاب الُمقدس يق

يستطيع أن يستمّر في إضالل األَمم. ولذا، فإّن َمن يقابل الّشيطان مباشرةً ليس هللا الّذي أعلن نفسه في يسوع 

 المسيح، بل رئيس المالئكة ميخائيل فقط. 

لم وكلّي القدرة وكلي ى من الّشيطان بما ال يُقاس. فبينما هللا كلّي العِ هللا مختلٌف تماًما عن الّشيطان. إنّه أسم

الوجود، الّشيطان محدود في كّل هذا. كما أّن قبضة الّشيطان الخانقة وغير الّشرعية على األمم في األرض قد 

ية المبدأ، (. ولكن مع أّن الّشيطان عدوٌّ مهزوم ومضروب من ناح10: 1ُكِسرت بيد يسوع المسيح )كولوسي 

فإنّه واضٌح أّن هللا لم يأخذه من مشهد أحداث األرض. فما يزال للّشيطان تأثيٌر قوّي جًدا في نشر الّشّر 

 وتعزيزه. ولن يُؤَخذ من مشهد أحداث األرض إال في يوم الّدينونة األخيرة في المجيء الثاني ليسوع المسيح. 

 

 .الّشيطان ُمقيَّد. 2

ده. أ. بدأ يسوع بتقييد ال   ّشيطان بتجسُّ

 : ماذا يعلّم العهد الجديد عن تقييد الّشيطان خالل فترة حياة يسوع المسيح على األرض؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ده على األرض خالل مجيئه األول قبل ألفي عام.   بدأ يسوع المسيح بتقييد الّشيطان بتجسُّ

 . 08: 10؛ متّى 8: 0يوحنا 1؛ 11: 0عبرانيين  اقرأ

ب مجيء يسوع إلى األرض هو "ليقضي على َمن له سلطة الموت" وأن "يبِطل أعمال إبليس"! معنى سب

على" أو "يبِطل" هو جعل إبليس عاجًزا. خالل الفترة التي عاش فيها يسوع المسيح إنسانًا على  ي"يقض

لّشّريرة، وكان يطرد األرض وسط البشر اآلخرين كانت لديه كّل الّسلطة والّسيادة على الّشيطان وأرواحه ا

 األرواح الّشّريرة بروح هللا. لم يُكن الّشيطان يستطيع أن يعمل أكثر مّما سمح له المسيح. 
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 . 02-18: 12لوقا  اقرأ

يقول: "قد رأيُت الّشيطان وهو  02-18: 12وقد أعطى يسوع تلك الّسلطة لتالميذه وخّدامه أيًضا. ففي لوقا 

ها قد أعطيتُكم سلطةً لتدوسوا الحيّات والعقارب وقدرة العدوِّ كلها، ولن يؤذيكم يهوي من الّسماء مثل البرق. و

شيٌء أبًدا. إنّما ال تفرحوا بهذا: بأن األرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأنَّ أسماءكم قد ُكتِبت في الّسماوات." 

ى يسوع المسيح سيّدهم، قصد يسوع هنا أنّه بينما كان التالميذ يطردون األرواح الّشّريرة من الناس، رأ

الّشيطان، وهو يسقط من مركز سلطته في هذا العالم. وقد كان سقوط الّشيطان "مثل البرق"، أي مفاجئًا 

وُمربًكا ومحيًّرا، ألّن التاّلميذ لم يتوقّعوا هذا االنتصار، بل ربّما أيًضا لم يتوقّع الّشيطان هزيمته. ما بدأ يحدث 

د يسوع المسيح وحيا ته على األرض سيستمّر حتى المجيء الثّاني له، حيث سيُهَزم الّشيطان هزيمةً في تجسُّ

 كاملة ونهائية ويُلقى به في جهنّم. 

 

 ب. أكمل يسوع المسيح تقييد الّشيطان بموته وقيامته وصعوده وتتويجه في الّسماء.  

 سيح وقيامته وصعوده وتتويجه؟ : ماذا يعلّم العهد الجديد عن تقييد الّشيطان بموت يسوع المشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 أكمل يسوع المسيح تقييد الّشيطان بموته وقيامته وصعوده وتتويجه في السماء. 

 . 9-1: 10 يوحنا رؤيا اقرأ

يصف يوحنا انتصار يسوع المسيح على الّشيطان بلغٍة رؤيوية. خالل فترة العهد القديم حاول الّشيطان أن 

(. وحين ُولِد يسوع المسيح أخيًرا، 1-1: 10 يوحنا يمنع والدة المسيح/ المسيّا )رؤيايفني النّسل المسيحاني ل

البستاني(. وهذا الخطف صورة رؤيوية  -؛ انظر ترجمة فاندايك 5: 10 يوحنا اختُِطف إلى هللا وعرشه )رؤيا

وفي هذه الّصورة تمثِّل موت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وتتويجه في الّسماء في نهاية مجيئه األول. 

الّرؤيويّة أيًضا، اندفع التّنين وجيشه مالئكته األشرار وراء يسوع نحو الّسماء من أجل اإلمساك به، ولكّن 

(. 9-1: 10 يوحنا ل وجيش مالئكته الّصالحين هاجموه وطرحوه من السماء )رؤيايرئيس المالئكة ميخائ

ء". وليس المقصود بالّسماء هنا مسكن هللا، بل حصلت هذه الحرب بين المالئكة والشياطين "في الّسما

المقصود هو سماء األرض أو مجالها الجوّي. وحيث أنّه يمكن أن يكون هناك أكثر من "سماء" واحدة 
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 ؛ رؤيا02: 00 متّى(، فإّن المالئكة تسكن في أعلى الّسموات، حيث يسكن هللا )انظر 0: 10كورنثوس 0)

واح الّشّريرة تسكن في أخفض الّسموات، في الّسماء أو المجال الجوي (، والّشياطين واألر1: 18 يوحنا

(. وبالرغم من هذا، فإن هذه 10: 1؛ 0: 0؛ افسس 5: 8كورنثوس 1؛ 18: 12المحيط باألرض )انظر لوقا 

ى المعركة التي حصلت في الّسماء فأُلقي نتيجتها بالتّنين ومالئكته األشرار إلى األرض ينبغي أال تُفهَم بمعن

حرفّي بل بمعنى مجازّي. فالّشيطان فقد حرفيًا مركزه في السماء بصفته الُمشتكي على المسيحيّين المؤمنين 

(. فألن خطايا المسيحيّين المؤمنين قد ُكفِّر عنها وُغفِرت، والمؤمنون افتُدوا من سلطان 10-1: 1)انظر أيّوب 

َدل الذي كان يظهر به في الّشكاوى واالتّهامات التي (، فقد فقَد الّشيطان مظهر الع10: 1الّشيطان )كولوسي 

كان يقدِّمها ضد المسيحيّين المؤمنين. ومع أّن الّشيطان مستمرٌّ في االشتكاء على المسيحيّين المؤمنين، فإنّه لم 

 يُعد قادًرا على أن يشير إلى عمل يسوع المسيح غير المكتِمل! 

 .  0-1: 02 يوحنا رؤيا اقرأ

بـ"تقييد الّشيطان". الكلمة اليونانية  9-1: 10 يوحنا طع الحدث نفسه الموصوف في رؤيايصف هذا المق

أيًضا. ال يعني تقييد الّشيطان جعله عاجًزا  09: 10الُمترجمة إلى "تقييد" )ربط( ُمستخدمة في إنجيل متّى 

على منع األمم غير اليهوديّة  بالكامل، ولكنّه يعني جعله عاجًزا عن "تضليل األمم"، بمعنى أنه ال يعود قادًرا

من سماع بشارة اإلنجيل والمجيء إلى المسيح! كما أّن الّشيطان ليس قادًرا على أن يجمع األمم لمحاربة 

. كما يوحنا فر رؤياشعب هللا! كثيًرا ما تُستخَدم التّعابير والّصور المجازية في اللغة الّرؤيويّة التي يستخدمها سِ 

للّشيطان ونفوذه وتأثيره. ال  التّحديد أو الحصر أو التّقليص الحرفيتعبير مجازي يصف  أّن "تقييد الّشيطان"

( تُظهِر 09: 10يعني هذا أن الّشيطان يكون عاجًزا بالكامل عن إيذاء الناس، ألن بقية العهد الجديد )بعد متّى 

ح والنّبي الكّذاب والّزانية العظيمة. أنّه ما يزال له تأثير عظيم ببّث الّشّر ونشره من خالل أعوانه وضّد المسي

(، وكّل 11: 01ما يزال الّشيطان مربوطًا وُمقيًَّدا، وبشارة اإلنجيل تنتشر في كّل األرض )انظر متّى 

( خالل 1-1: 02 يوحنا المسيحيّين المؤمنين الذين ماتوا يحكمون ويملكون مع يسوع المسيح في الّسماء )رؤيا

ّول والمجيء الثّاني ليسوع المسيح. وقبل المجيء الثّاني للمسيح مباشرة، سيُطلَق الفترة ما بين المجيء األ

( 12-1: 02؛ 10-11: 19؛ 11: 11؛ 11، 11: 11 يوحنا الّشيطان من سجنه. وبعد المعركة األخيرة )رؤيا

 دينإلى أبد اآلب بين المسيح والّشيطان في المجيء الثّاني للمسيح، سيُلقى بالّشيطان إلى جهنَّم حيث سيُعذَّب

 (. 12-1: 02 يوحنا )رؤيا
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 .الّشيطان يبقى ُمقيًَّدا. 3

أ. يسوع المسيح يقيّد باستمرار الّشيطان من خالل الخدمة الكرازيّة واإلرساليّة للمسيحيّين  

 المؤمنين.

 : ماذا يعلّم العهد الجديد عن التّقييد المستمّر للّشيطان؟ شف وناق  اكتش  

 . 02-09: 10متّى  اقرأ

يقول يسوع المسيح: "وإال، فكيف يقدر أحٌد أن يدخل بيت القوّي وينهب أمتعته إذا لم يربط القوّي أّواًل، وبعدئٍذ 

ر يسوع المسيح في هذا المقطع الّشيطان بكونه "القوّي". ال يشير يسوع المسيح فقط إلى  ينهب بيته؟" يصوِّ

ّر في تقييد الّشيطان من خالل الخّدام المسيحيّين المؤمنين عمل "تقييد" الّشيطان، بل أيًضا إلى عمله المستم

( يقيّد هؤالء 01-01: 0تيموثاوس 0الذين يعملون معه. فبصلواتهم وكرازتهم ببشارة اإلنجيل وتعليمهم )

الّشيطان باستمرار ويسلبونه النّاس الّذين سبق أن سيطر عليهم. في هذا الّصراع بين المسيح والّشيطان يكون 

اد أمًرا مستحياًل. كلُّ المسيحيّين المؤمنين الذين يتجّمعون من خالل العمل اإلرسالي والخدمة الكرازية في الحي

. أما الذين يتركون اآلخرين في حالة الّضالل والهالك فريسةً سهلةً للّشيطان فهم مع المسيحملكوت هللا هم 

 (. 02: 10)متّى  ضّد المسيح

 

 . 00-01: 10يوحنا  اقرأ

ا ل يسوع المسيح: "اآلن وقت الُحكم على هذا العالم! اآلن يُطَرد سيُّد هذا العالم خارًجا. وحين أُعلَّق مرفوعً يقو

عن األرض أجذب إلّي الجميع." يتحدَّث يسوع عن الّشيطان بصفته "سيّد هذا العالم". الكلمة "عالم" في هذا 

إنسان فيها، ولكنّها تشير إلى كامل مجتمع األشرار الّسياق ال تشير إلى كلِّ األرض بما في ذلك كل فرٍد و

؛ 05-18: 15الذين ابتعدوا عن هللا، الذين عارضوا يسوع المسيح وقاوموه ورفضوه وخانوه وأدانوه )يوحنا 

(. تشير الكلمة "رئيس" إلى أن الّشيطان يمارس نوًعا من الّسلطة والنّفوذ، ولكْن ألنّه 19-18: 5يوحنا 1انظر 

الملوك فإن سلطته محصورة في األشرار واألرواح الّشّريرة الذين دانوا له بالوالء. وكالم يسوع ليس ملَك 

عن "رفعه" يشير إلى أحداٍث تاريخيّة: حدث صلبه على األرض، وحدث قيامته من الموت، وحث ارتفاعه 

ر في رؤي بصورة خطف  5: 10 يوحنا اإلى لسماء وتتويجه عن يمين هللا اآلب في السَّماء. وهذا "الّرفع" يُصوَّ

 البستاني للكتاب الُمقدَّس(.  -الطّفل إلى الّسماء )انظر ترجمة فاندايك 
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 . 11-12: 10 يوحنا رؤيا اقرأ

يتحدَّث يسوع المسيح هنا عن الّشيطان بصفته "التّنّين". طارد الّشيطان "المرأة"، التي هي صورة لشعب هللا. 

شعب العهد القديم )إسرائيل، التي تُدعى "الكنيسة"  -لمرأةُ صورةً لشعب هللا تمثِّل ا 5-1: 10 يوحنا ففي رؤيا

في الترجمة الّسبعينية للعهد القديم(. كان هدف شعب إسرائيل هو أْن يلد المسيّا/ المسيح.  08: 09أخبار 0في 

( التي لديها شهادة ، تمثّل المرأة صورة لشعب هللا في العهد الجديد )الكنيسة18-10، 1: 10 يوحنا وفي رؤيا

يسوع المسيح وتتمّسك بها. فبعد المجيء الثّاني للمسيح، الكنيسة محميّة من الهجمات المباشرة والقاتلة 

(. فالّشيطان يحاول أن يحاصر ويغمر الكنيسة بنهِر كذبه الذي ال ينفذ، 11-10، 1: 10 يوحنا للّشيطان )رؤيا

(. ولذا، يرّكز الّشيطان 11-15: 10 يوحنا ازر الكنيسة )رؤياولكن الكنيسة ال تُخَدع بكذبه، والمسيح يؤ

(. ولكّن هؤالء 11: 10 يوحنا هجماته على "أوالد المرأة" و"نسلها"، الذين هم المسيحيّون المؤمنين )رؤيا

(. أي أنّهم آمنوا بأنَّ موت 11: 10 يوحنا المسيحيُّون المؤمنين ينتصرون على الّشيطان "بدم الحمل" )رؤيا

ة وسيطرة قيامة يسوع المسيح قد قيّدا الّشيطان، كما يؤمنون أّن موته وقيامته قد حّرراهم تماًما من الخطيَّ و

الّشيطان. والمسيحيّون المؤمنون ينتصرون أيًضا على الّشيطان "بالكلمة التي شهدوا لها." فقد انتصروا عليه 

: 1لناَس الذين سبق له أن سيطر عليهم )كولوسي بخدمتهم الكرازية واإلرسالية، إذ بها يسلبون الّشيطان ا

 (. 11: 10 يوحنا (. والمسيحيّون المؤمنون ينتصرون أيًضا بعدم خوفهم من الموت ألجل المسيح )رؤيا10

موت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وتتويجه عن يمين اآلب أحداث تاريخيّة. أّدت هذه األحداث أّوالً إلى 

ير الذي يحكمه الّشيطان. وثانيًا، أّدت هذه األحداث إلى طرد الّشيطان رئيس هذا العالم. الحكم على العالم الّشرّ 

وهكذا، فإّن المركز الّسامي نسبيًا الّذي كان يتمتّع به الّشيطان قبل المجيء األول للمسيح قد فقده إلى األبد. 

( من خالل عمل يسوع المسيح 02، 10: 12طُِرد الّشيطان  وانكسرت قبضته على أَُمم العالم )انظر دانيال 

الخالصي المكتِمل وبشهادة المسيحيّين المؤمنين. لهذا فإن اجتذاب الناس من كّل أمم العالم إلى المسيح )يوحنا 

 (. 01: 10( هو في الوقت نفسه الطريقة التي بها تنكسر قبضة الّشيطان على هذه األمم )يوحنا 00: 10

 

 يطان في النّهاية من مشهد األرض. ب. سينتزع يسوع المسيح الشّ  

 : ماذا يعلّم العهد الجديد عن االنتزاع األخير للّشيطان من مشهد األرض؟ شف وناق  اكتش  
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 . 15-1: 02 يوحنا رؤيا اقرأ

 .مالحظات

 يوحنا ؤيارفر مع أنَّ الّشيطان عدوٌّ مهزوم اآلن، واضٌح أّن هللا لم ينتزعه بعُد من مشهد األرض. ويخبرنا سِ 

بأن هذا سيحصل في يوم الّدينونة األخير عند المجيء الثّاني ليسوع المسيح. وبعد ذلك، سيطرح  1-15: 02

 . دينيسوع المسيح الّشيطان إلى جهنّم إلى أبد اآلب

 

 د. الحرب ضّد الّشيطان

 

 . 18-12: 1أفسس  اقرأ

 .المسيحيّون يخوضون حربًا روحيةً . 6

 : ما هي الحرب الّروحية؟ عّلم

 . الحرب الّروحيّة ال تُخاض ضّد النّاس. أ 

يقول الكتاب الُمقدَّس إن صراع المسيحيّين المؤمنين ليس ضد بشٍر من لحٍم ودم، ولكنّه في الحقيقة ضد القوى 

(. ال يحارب المسيحيّون المؤمنون حروبًا ُمقدَّسة ضّد النّاس، ولكنّهم 10: 1الّروحيّة الّشّريرة )أفسس 

 روحيّة ضد األرواح الّشّريرة. يحاربون حروبًا 

أنواٌع مختلفة من األرواح الّشّريرة التي هي تحَت سيطرة الّشيطان وتعمل "الّرئاسات والّسلطات واألسياد" 

. وهذه األرواح الّشّريرة تشابه الّشيطان في كونها هي أيًضا مالئكة ساقطة. من خالل األشرار في هذا العالم

حه الّشّريرة هللا الحي ويحاولون تخريب وإفساد عمله في النّاس اليوم. ولهذا أيًضا لهذا يقاوم الّشيطان وأروا

كثيًرا ما تتعاون القوى الّسياسيّة الّشّريرة في العالم مع األديان اآلخرين مع بقائها في حالة عداوة مع اإليمان 

العالم لكان حّراسي يجاِهدون المسيح. قال يسوع المسيح: "ليست مملكتي من هذا العالم، ولو كانت من هذا 

(. لهذا ال يحارب المسيحيّون 01: 18لكي ال أُسلَّم إلى اليهود. أّما اآلن فمملكتي ليست من هنا" )يوحنا 

 الحقيقيّون حروبًا ُمقدَّسة ضد أي إنسان أو شعب. 



45الدَّرس -ثامنال الدليل  

 ب. ال تُخاض الحرب الّروحيّة بأسلحٍة بشريّة.  

: 0كورنثوس 0ضد مخطّطات وأنشطة الّشيطان وأرواحه الّشّريرة ) الحرب الّروحيّة محاَربة فاعلة ونشطة

(. ال يمكن خوض الحرب الّروحيّة بأسلحٍة بشرية، إذ هي ال تخاض إال  بأسلحٍة روحيّة. يعلّم الكتاب 11

ديّةً، الُمقدَّس: "فمع أنّنا نعيش في الجسد، فإنّنا ال نحارب وفقًا للجسد. فإّن األسلحة التي نحارب بها ليست جس

بل قادرةٌ باهلل على هدم الحصون: بها نهدم النّظريات وكل ما يعلو مرتفًعا لمقاومة معرفة هللا، ونأسر كلَّ فكٍر 

(! يخوص المسيحيّون المؤمنون الحرب الّروحيّة بلبسهم الّسالح 5-0: 12كورنثوس 0إلى طاعة المسيح" )

 (. 18-12: 1 الّروحي )أفسس

 وحيّة باالتّكال على النّاس. ج. ال تُخاض الحرب الرّ  

ال يمكن خوض الحرب الّروحيّة مثلما تُخاض الحروب الّدينيّة التي تخوضها الّديانات غير المسيحية باالعتماد 

على القّوة والمال وخطط بعض القادة الّسياسيين األشرار روحيًا. فالحرب الّروحيّة ال تُخاض إال باالتّكال التّاّم 

لُمقدَّس، الذي أعلن نفسه في يسوع المسيح. وليس هدُف الحرب الّروحيّة فتَح مزيٍد من على إله الكتاب ا

: 1األرض أو الّسيطرة على هذه األرض، بل البقاء ثابتين أمام هجمات الّشيطان وأرواحه الّشّريرة )أفسس 

ح الّشّريرة (. وهدف الحرب الّروحية هو أيًضا خطف النّاس وإنقاذهم من قبضة الّشيطان واألروا10

 (. 01: 0 تيموثاوس0؛ 10: 1واألشرار )كولوسي 

 

 .على المسيحيّين أن يتجهّزوا جيًّدا لهذه الحرب الّروحيّة. 2

 : ماذا تمثّل كل قطعة من الّسالح الّروحي؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .أ. حزام الحق 

ه في ما يختّص إخالصة. إنّه يمثِّل عند الجندي لخوض الحرب الّروحيّ  التّصميم الُمخلِص والّصادقإنّه 

بالحرب الّروحيّة وحّق هللا الذي به يواجه الكذب والّزيف. لسان حال المسيحّي المؤمن هو: "أنا مصّمم بكّل 

م على  إخالص على أن أخوض المعارك الّروحيّة ضد الّشيطان وأرواحه النجسة بالحّق." ويقول: "أنا مصمِّ
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ثل جدعون وجنوده الثاّلث مئة، في الغالب يكون له وخداعه بحّق هللا." ومِ أن أحارب كذب الّشيطان وضال

 اإلنسان الُمخلِص الّصادق أكثر تأثيًرا على النّاس من المرائي. 

 .ب. درع البرّ  

الجندي في الحرب الّروحيّة. لسان  فاعليّةالحرب الّروحيّة. يمثِّل درع البّر  قدرة الجندي على أْن يحاربإنّه 

المسيحي المؤمن: "أنا مصّمم على أن أحيا حياة صالحة وباّرة تمّكنني من خوض الحرب الّروحيّة حال 

ا هو أن يكون في عالقة سليمة مع هللا وأن يحيا حياةً صحيحة وسليمة،  بفاعليّة." معنى أن يكون اإلنساُن باّرً

نسان الباّر الّصالح هو الوحيد الذي يمكنه أن أي أن يحيا بحسب الطّريقة التي أعلنها هللا في الكتاب الُمقدَّس. اإل

 يتمتّع بتأثير صالح دائم. اإلنسان الباّر الّصالح يشبه نوح في استمراره بالّسير مع هللا وسط جيٍل شّرير وفاسد. 

 .ج. حذاء االستعداد 

 د الجندي وجاهزيّتهاستعدافي الحرب الّروحيّة. يمثّل الحذاء  قدرة الجندي على أن يعمل مباشرةً وبسرعةإنّه 

للحرب الّروحيّة. لسان حال المسيحي المؤمن: "أنا مستعدٌّ تماًما وجاهًزا دائًما لخوض معارك الحرب 

م على أن ال ينام. إنّه مثل الوكيل األمين والحكيم الذي يوّكله سيّده على خّدامه وعبيده  الّروحيّة." إنه مصمِّ

: 10اسب، بحيث حين يعود الّسيّد يجده يعمل ما ُوكِّل عليه )لوقا ليعطيهم حصصهم من الطعام في الوقت المن

10-10 .) 

 

 .د. ترس اإليمان 

إيمان المسيحي المؤمن بوعود في الحرب الّروحيّة. يمثّل هذا الّدرس  قدرة الجندي على الّدفاع عن نفسهإنّه 

في  يصّمم على أن أدافع عن نفسحين يكون وسط الحرب الّروحيّة. لسان حال المسيحي المؤمن: "أنا م هللا

مواجهة هجمات الّشيطان بإيماني بكلمة هللا." تمثّل سهام الّشيطان المشتعلة اضطهاداته والّضيقات التي يتسبّب 

بها والهادفة إلى بّث الّشّك أو الخوف أو األلم أو الطّمع أو الغرور أو البُغض أو الكراهية أو الحسد أو الّشهوة 

المسيحيّين المؤمنين. إيمان المسيحّي المؤمن العامل يثق بأّن كالَم هللا ووعوده صحيحة في قلوب وأذهان 

 وصادقة، ويعمل بناًء على هذا اليقين. 
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 .هـ. خوذة الخالص 

في الحرب  يقينه بخالص هللافي الحرب الّروحيّة. إنّها تمثّل  قدرة الجندي على حماية أفكاره ومشاعرهإنّها 

باالنتصار النهائي. يقول لسان حال المسيحي المؤمن: "أنا مصّمم على أن أحمي ذهني  الّروحيّة ويقينه

وأفكاري بوعود هللا في مواجهة هجمات الّشيطان." معرفة ويقين المسيحي المؤمن بأن هللا يحارب عنه 

هللا سينقذه من (، وبأّن 0: 10(، وبأّن هللا سيكون معه حين يجتاز في المياه والنّار )إشعياء 11: 11)خروج 

(، وبأنّه سيعطي الجندي المسيحي قوةً كافيةً لالستمرار في 11: 0 تيموثاوس0االضطهاد والمعاناة واأللم )

( سيعطيانه قوةّ لالستمرار والثبات في 1: 1الحرب، وبأّن هللا الذي بدأ عماًل صالًحا فيه سيكمله )فيلبّي 

 الحرب. 

 

 .و. سيف الّروح 

الّشيطان في الحرب الّروحيّة. سيف الروح هو كالم  في االنتصار على تجارب وفخاخوسيلة الجندي إنّه 

الكتاب الُمقدَّس حين يُستخَدم في األوضاع الحياتية المختلفة. ولسان حال المسيحي المؤمن هو: "أنا مصّمم 

يحي المؤمن على أن أستخدم كالم هللا في معاركي التي أخوضها في الحرب الّروحيّة." طالما كان المس

ة الناس )أفسس يستخدم كالم هللا بشكٍل صحيح، فإّن الّروح القدس سيستخدم كالم الكتاب الُمقدس لكشف خطيَّ 

 (، ودحض حججهم التي يقّدمونها ضّد الحّق )تيطس8: 11(، وتبكيتهم على خطاياهم وآثامهم )يوحنا 11: 5

(، وطرد مخاوفهم 01-01: 02ديد شكوكهم )يوحنا (، وتب1-0: 11 الرسل (، وإقناعهم بحّق هللا )أعمال9: 1

(، وإنارة الطّريق الذي ينبغي أن يسلكوه 11-1: 1(، وجعل الّشيطان يغادر ويهرب )متّى 02-01: 11)متّى 

 (. 125: 119)مزمور 

 

 .ز. الّصالة جزٌء من الحرب الّروحيّة 

 اعتمادالحرب الّروحيّة. تمثّل الّصالة  في قدرة الجندي على البقاء في اتّصال مباشر مع هللاالّصالة هي 

المسيحي المؤمن على هللا في كلِّ الحرب الّروحيّة. لسان حال المسيحي المؤمن هو: "أنا مصّمم على البقاء 

ل هللا مشاكل اإلنسان إلى  معتمًدا على هللا من خالل الّصالة في الحرب الّروحيّة." من خالل الّصالة، يحوِّ

 فرٍص هلل! 
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 دقائق( 8) ةصال  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  المجموعة. قائد)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

" مع شخص آخر أو ضمن الشيطان والحرب الروحيةالمتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

 مجموعة. 

 .11-10رؤيا يوحنا  ِمن يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح حية:الخلوة الرو .0

ن مالحظاتك استخدم ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

. راجع يوميًا آخر خمس آيات 15: 11تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .1

  كتابية حفظتَها.

. استفد من منهجية 15 حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا قدَّس:درس الكتاب المُ  .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 0: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .1

ن مالحظاتك .1 ن َدوِّ أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 

 


