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 عـنِ كَلمةُ اِهللا قوله ت سنَتعلَّم ما " الشيطان والحرب الروحيةُ " موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو
 كما أننا سنرى ما الـذي يمكننـا . أهدافها، ونُصرةُ المسيحِ عليها األرواح الشريرة، وسقوطها، و

ف لُ ع ه دة ضبِنا الروحيرها في ح . 

 ". سالطين " و " رِياسات " حين خَلَق اهللا الكون، خَلَقَ أيضاً أنواعاً عديدةً من المالئكة تُدعى
 ياسات والسالطين خُلقَتْ مـن قبـِل أن هذه الر ١٦ : ١ ونحن نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي

سيح ولَهحين . الم نقَطَ الشيطان ما لَكس ، هعقَطَتْ معى . أخرى مالئكةٌ سد  وهذه المالئكة الساقطة تـُ
 وكثيراً ما نَجِد أن المعلِّمين الكَذَبـة يشـيرون إلـى هـذه المالئكـة . أرواحاً شريرةً أو شياطين

 . بصفتها آلهة ويعبدونها

 العهد الجديد أن الرسول بولُس ال ينْكر وجود المالئكـة الصـالحة، وال نرى من خالل
 ُأنَاشـدك َأمـام اِهللا " ٢١ : ٥ فهو يقول في رسالته األولى إلى تيموثاوس . قُدرتها على فعل الخير
 ". ، َأن تَحفَظَ هذَا بِدونِ غَرضٍ، والَ تَعمَل شَيًئا بِمحاباة رِين والْمالَِئكَة الْمخْتَا والرب يسوع الْمسيحِ

ل الشَّرعيرة وال قُدرتها على فوجود المالئكة الشر رنْكى . كما أنه ال ي  فهو يقول في رسـالته إـل
 الرَؤساء، مع السالَطينِ، مع والَة فَِإن مصارعتَنَا لَيستْ مع دمٍ ولَحمٍ، بْل مع " ١٢ : ٦ أهل أفسس

اتاوِيمي السف ةيوحالر الشَّر نَادَأج عرِ، مههذَا الد ةلَى ظُلْمالَمِ عالْع ." 

كِّز على أنرالرسول بولُس ي تَفعـل في الوقت نفسه، فإن جميع المالئكة ال تسـتطيع أن 
 ين المسـيحي ين فالمالئكة الصالحة ال تستطيع أن تُعطي المـؤمن . عن يسوع المسيح شيئاً بمعزٍِل

 كما أن المالئكة الشريرة ال تسـتطيع أن تَفْصـَل . يسوع المسيح امتيازات جديدة لَم يعطهِم إياها
 على لسان ٣٩ - ٣٨ أهل رومية حيث نقرأ في الرسالة إلى لَهم عن محبة اهللا ين المسيحي ين المؤمن

فَِإنِّي متَيقِّن َأنَّه الَ موتَ والَ حياةَ، والَ مالَِئكَةَ والَ رَؤساء والَ قُوات، والَ ُأمـور " : الرسول بولُس



َأن رى، تَقْديقَةَ ُأخْرالَ خَلقَ، ومالَ عو لْوالَ علَةً، وتَقْبسالَ مةً وراضي ح اِهللا الَّتـ ةبحم نلَنَا عتَفْص 
 ". في الْمسيحِ يسوع ربنَا

 ويجدر بنا أن نَعلَم أن األرواح الشريرة ستَفْقد ذاتَ يومٍ قُدرتها على فعل الشر فـي هـذا
 - ٢٤ : ١٥ فنحن نقرأ في الرسالة األولى إلى أهل كورنثـوس . الكون وفي قلوب الناس وحياتهم

٢٥ " لَّمتَى سةُ، مايالنِّه ذِلك دعبو ) كُلَّ ) يسوعلْطَانٍ وكُلَّ سو ةاسطََل كُلَّ رِيتَى َأبِهللا اآلبِ، م ِلْكالْم 
ةقُو . هيمتَ قَدتَح اءداَألع يعمج عضتَّى يح كلمي َأن جِبي َألنَّه ." 

 ألرواح الشريرة أهداف كثيرة ل في الحقيقة أن رواح الشريرة هذه؟ لَكن ما هي أهداف األ
 : نَذْكُر منها ما يلي

حاول أنعلى أوالً، الشيطان ي نميهكَكُل العالم ي . ـننرى هـذا بوضـوحٍ م مكننا أنوي 
 د في إنجيل لوقا حسب ما ور ب فهو يقول له . خالل ما قاله الشيطان ليسوع حين حاول أن يجربه

٦ : ٤ " ُأرِيـد نِلم يهطَأنَا ُأعو ،عفد قَد ِإلَي َألنَّه ،نهدجمو كُلَّه لْطَاني هذَا السطُأع لَك ." كمـا أن 
 ". رئيس سلْطانِ الهـواء " أن الشيطان هو ٢ : ٢ الرسول بولُس يقول في رسالته إلى أهل أفسس

 هـذا ال ". الْعالَم كُلَّه قَد وضع في الشِّـريرِ " أن ١٩ : ٥ ا يحذِّر في رسالته األولى والرسول يوحنَّ
ى  يعني أن الشيطان يهيمن بالفعل على جميع دول العالم؛ بل المقصود هنا هو أنـه يهـيمن عـل

 طان ومالئكتـه ال فالشـي . األشرار الذين اختاروا أن يديروا ظُهـورهم هللا وأن يتْبعـوا إبلـيس
ى . يستطيعون أن يفعلوا أي شيء ما لم يسمح به اهللا أوالً  لذلك، حين يزعم إبليس أنه يسـود عـل

دون أدنى شَك ها فهو كاذبكُمحإذَ . األمم وي ى ن  ، الهدف األول للشيطان هو محاولة الهيمنة عـل
 . هذا العالم

 يعتقـدون هناك أشخاص ف . حاول أن تُسيطر على مناطق معينة ثانياً، األرواح الشريرة تُ
ناطق أنإلى م مقَسعلى تُ العالم م نميـن هنة ميعيرة كُلٍّ منها فئة مـت قيـادة األرواح الشـرتَح 

 فهم غضبها، ن ضى هذه األرواح الشريرة ويتجنَّبو لكي ينال هؤالء األشخاص رِ و . الشيطان نفسه
. نها يعبدو



 ورغْم أن الكتاب المقدس يتحدث في األصحاح العاشر من سفْر دانيال عن وجود رئيس
 ؛ إالَّ أنه يعلِّم بوضـوحٍ أن اهللا مملكة اليونان ل روحي شريرٍ ورئيسٍ ، مملكة فارس روحي شريرٍ ل

 . هو المهيمن والمسيطر الفعلي على كل األرض

 ورغم أن بعض األشخاص يعتقدون أن األرواح الشريرة المهيمنة على بعـض الـدول
ذي يـدعى ، إالَّ أن دوٍل ُأخرى أقوى من األرواح المهيمنة على  " ميخائيـل " رئيس مالئكة اهللا اـل

 ريرة، فـإن وحتى لو لم يكُن بإمكان شعوب األرض أن تَتغلَّب على هذه األرواح الش . أقوى منها
 أن ملـك ٢١ - ١٣ : ٣٢ فعلى سبيل المثال، نقرأ في سفْر أخبار األيام الثاني . قادر على ذلك اهللا

 لكـن اهللا . أشور كان يفْتَخر بأن آلهة األمم األخرى لم تَتمكَّن من إنقاذ شعوبها من جيشه القـوي
 . أرسل مالكاً واحداً فقط فقضى على جيشه كله

 وإلى جانب قُدرة اهللا على السيطرة على األحداث التاريخية التي تجري علـى األرض،
 فقد كشف اهللا لـدانيال أن الحـرب . ل وقوعها ب قادر أيضاً على الكشف عن هذه األحداث قَ فهو

ى ستُوجه إلى فارس أوالً، ثُم إلى اليونان، وذلك بسبب سيطرتهما الدائرةَ الروحيةَ  المؤقَّتـة عـل
 ورغم أن شعب اهللا بدا وكأنه عاجز عنِ الدفاع عن نفسه، إالَّ أن مالك اهللا كان . شعب اهللا آنذاك

ةً، إالَّ . في صفِّه علومـم تَكُن لَم ر وقوى الشرة بين قوى الخَيب الروحيرنتيجة هذه الح غْم أنور 
 يادة أن اهللا هو صاحب الس ب برهاناً ويقيناً ال يتزعزع له لكي يقَدم أن اهللا أعطى هذه الرؤيا لدانيال

 وهكذا، فالهدف الثاني لـألرواح الشـريرة هـو . مسبقاً هذه الحرب المطْلَقَة وأنه قد حدد نتيجة
 . معينة على األرض أو بالد لهيمنة على مناطق ا

 فنحن نقـرأ فـي . إفْساد أذهانهم دمير أجساد الناس و تَ تَسعى إلى ألرواح الشريرة ا ثالثاً،
 كيف أن األرواح الشريرة كانت تُسبب بعض األمـراض ١٦ و ١١ : ١٣ و ١٤ : ١١ إنجيل لوقا
 . ها والشَّلَل، والجنون، وغير ، مثل العمى

نالتنويه لَك ردجكُـلِّ هنا ي نيرة ليست هي المسئولة عاألرواح الشر ضٍ أو إلى أنـرم 
أو إعاقة لَّةيرة في اإلنسان نقرأ في . عكنى األرواح الشرض وسرق بين المفَرفالكتاب المقدس ي 

 وكَان يسوع يطُوفُ كُلَّ الْجليِل يعلِّم في مجـامعهِم، ويكْـرِز بِبِشَـارة " ٢٤ - ٢٣ : ٤ إنجيل متَّى
فََأحضـروا . فَذَاع خَبره في جميعِ سـورِيةَ . مرضٍ وكُلَّ ضعف في الشَّعب الْملَكُوت، ويشْفي كُلَّ



ينوعـرصالْمو ينانجالْمو ،فَةخْتَلاعٍ مجَأواضٍ وربَِأم ابِينصالْم اءقَمالس يعمج هِإلَي ،فْلُـوجِينالْمو 
مإنجيل لوقا كما نقرأ في األ ". فَشَفَاه نتَّى وفي األصحاح الثامن مإنجيل م نشَر مصحاح الثاني ع 

 ، الهدفُ الثالـثُ ن إذَ . بعض ممن ال يسكُن الروح القُدس فيهم ال أن األرواح الشريرة تَدخُُل أجساد
 . ذهان األ إفْساد و األجساد لألرواح الشريرة هو تدمير

 تَسعى إلى تَدمير الناس من خالل المعلِّمين الكَذَبـة وتعـاليمهم ريرة رابعاً، األرواح الش
 فاألرواح الشريرة لها عالقة وثيقة بالمعلِّمين الكَذَبة الذين يقودون الناس إلى عبادة آلهـة . الباطلة

 وبالتالي فإن لـألرواح . الكتاب المقدس الحي الحقيقي الذي أعلَن عن نَفْسه في له اإل أخرى غير
 لهذا فإن الرسول بـولُس يقـول فـي . لها الشريرة عالقة وثيقة بعبادة األوثان والذبائح المقَدمة

 بْل ِإن ما يذْبحه اُألمم فَِإنَّما يذْبحونَه ِللشَّياطينِ، " ٢١ - ٢٠ : ١٠ رسالته األولى إلى أهل كورنثوس
 الَ تَقْدرون َأن تَشْربوا كَْأس الـرب وكَـْأس . ُأرِيد َأن تَكُونُوا َأنْتُم شُركَاء الشَّياطينِ فَلَستُ . الَِ ِهللا

يناطشَي . يناطشَي ةاِئدي مفو بالر ةاِئدي متَشْتَرِكُوا ف َأن ونرالَ تَقْد ." رينا بصورة قاطعـةهذا ي 
 . ي عبادة الشيطان نفسه أن عبادة األوثان ه

الرسول يوحنَّا ي قُوا كُلَّ " : ٣ - ١ : ٤ وصينا في رسالته األولى كما أندالَ تُص ،اءبا اَألحهَأي 
احونُوا اَألرتَحِل اموحٍ، بالَمِ : روا ِإلَى الْعجخَر قَد يرِينةً كَثكَذَب اءَأنْبِي اِهللا؟ َألن نم يْل هبِهـذَا . ه 

 رِفُ بِيسوع الْمسيحِ َأنَّه قَد جاء في الْجسد فَهو من اِهللا، وكُلُّ روحٍ كُلُّ روحٍ يعتَ : تَعرِفُون روح اِهللا
 وهذَا هو روح ضد الْمسيحِ الَّـذي . الَ يعتَرِفُ بِيسوع الْمسيحِ َأنَّه قَد جاء في الْجسد، فَلَيس من اِهللا

ي، وْأتي َأنَّه تُمعمالَمِ سي الْعف وه يرة لها عالقة وطيدة ". اآلناألرواح الشر عني بوضوحٍ أنوهذا ي 
 . بالتعاليم الباطلة التي تُروج لها الديانات والفلسفات المختلفة

 : ١١ وال يفوتُنا أن نَذْكُر هنا ما قاله الرسوُل بولُس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس
 فَلَيس عظيما ! َألن الشَّيطَان نَفْسه يغَير شَكْلَه ِإلَى شبه مالَك نُورٍ . والَ عجب : " نقرأ حيث ١٥ - ١٤

امٍ ِللْبِركَخُد مشَكْلَه ونرغَيا يضَأي هامخُد كَان ِإن . اِلهِممَأع بسح تَكُون متُهايهن ينالَّذ ." 

حيث نقـرأ فـي كما أن ةيرة بأعمال الظُّلْمعالقة األرواح الشر نخبرنا عد القديم يهالع 
األصحاح الثامن عشَر من سفْر التثنية عن عالقتها بالسحر، والعرافَة، وسؤال الجان، واستشارة



 مـن خـالل المعلِّمـين لألرواح الشريرة هو تَدمير الناس ، الهدف الرابع ن إذ . غيرها الموتى، و
 . تعاليم الباطلة ال الكَذَبة و

 فالرسـول . خامساً، األرواح الشريرة تَسعى إلى تحريض اُألمم وقادتهم على اهللا وشعبه
 ورَأيتُ من فَمِ التِّنِّينِ، ومن فَمِ الْوحشِ، ومن فَمِ النَّبِي " ١٤ - ١٣ : ١٦ يوحنَّا يقول في سفْر الرؤيا

 ملُـوك لْكَذَّابِ، ثَالَثَةَ َأرواحٍ نَجِسة شبه ضفَادع، فَِإنَّهم َأرواح شَياطين صانعةٌ آيات، تَخْرج علَى ا
 ". شَيء الْقَادرِ علَى كُلِّ الْعالَمِ وكُلِّ الْمسكُونَة، ِلتَجمعهم ِلقتَاِل ذِلك الْيومِ الْعظيمِ، يومِ اِهللا

ى بشـاعتها  نرى هنا أن الرسول يوحنَّا يشَبه هذه األرواح النَّجِسة بالضفادع لإلشارة إـل
 وهذه األرواح النَّجِسة تَرمز إلى األفكار والخطَط واألساليب الشـيطانية التـي . وطبيعتها المنَفِّرة

 . ل الشيطان نفسه تُولَد في الجحيم وتَدخُل عقول الناس من خال

 نرى من خالل الكتاب المقدس والتاريخ القديم والمعاصر كيـف أن شـعوب يمكننا أن و
 مستعدة لقبول الديانات والفلسفات والبِدع والهرطَقات بجميع أشـكالها – وما تزال – العالم كانت

 وبسبب رفضهم للمسـيح فـإنهم . اً لها وصورِها؛ لكنها ليست مستعدة لقبول يسوع فادياً ومخَلِّص
 ، الهدف الخامس لألرواح الشريرة هو تحريض األمم ن إذ . يرفُضون أتْباع المسيح ويضطهدونهم

 . شعب اهللا على والقادة على اهللا و

 الزائفـة األرواح الشريرة تَسعى إلى خداع الناس وتَضليلهم من خالل المعجِزات سادساً،
 لكي ى شبه مالَك نُورٍ ل إ فإن الشيطان قادر على تَغيير شَكْله سابقاً، فكما ذَكَرنا . خالقي األ فساد وال

 الناس عن طريـق بعـض األعمـال خداع وقد يلجأ الشيطان إلى . الناس ويبعدهم عنِ اهللا يضلَّ
 نشغاِل باهللا الحي الحقيقي الذي يقف التي تَجعُل النَّاس ينْشَغلون بها عوضاً عن اال الزائفة العجيبة

 . وراء كُلِّ معجزة نراها أو نَسمع عنها

 ألنها تُبعد الناس عنِ اِهللا من خـالل وغالباً ما تُسمى األرواح الشريرة باألرواح النَّجِسة
واألخالقي نِ التضليل . التضليل الدينيثنا قبل قليٍل عدـة وقد تَحلِّمـين الكَذَبعخالل الم نم الديني 

 فـي غـارقٌ العـالم أما فيما يتعلَّق بالتضليل األخالقي، فَمن الواضح تماماً أن . والتعاليم الباطلة
ورغْم أن األرواح الشريرة مسئولة عنِ الشر في هذا العالم . الزنى، والفساد، والرشوة، وغيرها



 فالخطيـة . من المسئولية عن أخطائنا وخطايانـا – كَبشَرٍ – يخلينا إالَّ أن هذا ال الذي نعيش فيه،
 اَلْقَلْب َأخْدع " ٩ : ١٧ لهذا فإن النبي إرميا يقول في سفْر إرميا . نابعةٌ في األصل من قلب اإلنسان

 الهدف السادس لألرواح الشريرة هو تَضليل النـاس ، ن إذَ " من كُلِّ شَيء وهو نَجِيس، من يعرِفُه؟
 . في كل مكان الفساد األخالقي نَشْر المعجزات الزائفة و القيام ب من خالل

 أن نَتغلَّب على الشيطان وأعوانه في هـذه – كمؤمنين مسيحيين – كيف يمكننا واآلن،
 الحرب الروحية التي نَخوضها كل يوم؟

 فرغْم أن إبليس واألرواح الشـريرة . نا أن نُقاوم هجمات إبليس وأعوانه أوالً، يجب علي
زيمةه زِموا شَرخالل موت ه نته ام ي يسوع على الصليب وق م ـنالكتـاب م األمـوات، إالَّ أن 

 ٩ - ٨ : ٥ فنحن نقرأ في رسـالة بطـرس األولـى . المقدس يحضنا على الحذَرِ منْهم ومقاومتهم
 فَقَـاوِموه، . َألن ِإبليس خَصمكُم كََأسد زاِئرٍ، يجوُل ملْتَمسا من يبتَلعـه هـو . صحوا واسهروا اُ "

 ونقـرأ ". قَاوِموا ِإبليس فَيهرب منْكُم " ٧ : ٤ كما أننا نقرأ في رسالة يعقوب ". راسخين في اِإليمانِ
 َأيهـا " ١ : ٤ ونقرأ في رسالة يوحنَّا األولـى ". والَ تُعطُوا ِإبليس مكَانًا " ٢٧ : ٤ في رسالة أفسس

ى لكي وهكذا، " ؟ هْل هي من اِهللا : رواح اَألحباء، الَ تُصدقُوا كُلَّ روحٍ، بِل امتَحنُوا اَأل  تَتَغَلَّب عـل
د هـرب أن تَ هـا، و قاوِم أن تُ منْهـا، و يجب عليك أن تَحذَر ، األرواح النَّجِسة إبليس و  منهـا عنـْ

 . أن تَرفُض كُلَّ أكاذيبها الضرورة، و

 باستخدام األسلحة الروحيـة ثانياً، يجب علينا أن نَشن حرباً روحيةً على إبليس وأعوانه
 فَوقَ الْكُلِّ تُرس اِإليمانِ، حاملين " ١٧ - ١٦ : ٦ فنحن نقرأ في رسالة أفسس . التي أعطانا اهللا إياها

ةلْتَهِبيرِ الْمامِ الشِّرهس يعمُئوا جتُطْف َأن ونرتَقْد ي بِهوحِ . الَّذفَ الـريسخُذُوا خُوذَةَ الْخَالَصِ، وو 
 هاماً شـريرةً يطْلقون سـ فنَحن نُواجه حرباً شَرِسةً ضد إبليس وأعوانه ألنهم ". الَّذي هو كَلمةُ اِهللا

 لكن اهللا أعطانا تُرس اإليمان إلطفاء هذه السهام . على أجسادنا وأذهاننا وأرواحنا كل يومٍ ملْتَهِبةً
 وبـالطبع، هنـاك . كما أنه أعطانا خُوذَةَ الخالص التي تَحمي أذهاننا من هجمات إبليس . الملتهبة

 . الباطلة للرد على أكاذيب إبليس واتهاماته دوماً نا أن نَستخدمها كلمة اهللا التي ينبغي علي

 َألنَّنَـا وِإن " ٥ - ٣ : ١٠ وكما يقول الرسول بولُس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس
ارِبنُح دسالْج بسنَا حلَس ،دسي الْجف لُكتْ . كنَّا نَسسنَا لَيتبارحةُ محلةٌ بِاِهللا ِإذْ َأسرْل قَادةً، بيدسج



ى . علَى هدمِ حصونٍ  هادمين ظُنُونًا وكُلَّ علْوٍ يرتَفع ضد معرِفَة اِهللا، ومستَْأسرِين كُـلَّ فكْـرٍ ِإلـَ
 حارِبهـا وهكذا، لكي تَتَغَلَّب على إبليس واألرواح النَّجِسـة، يجـب عليـك أن تُ ". طَاعة الْمسيحِ

 . ك بواسطة األسلحة الروحية التي وفَّرها اهللا ل

 فال يكفي أن نُقاوم الشيطان، بل . ثالثاً، يجب علينا أن نَكْسر قُوة إبليس واألرواح الشريرة
هاجمته أيضاً في عيجب علينا م خالل المواظبة علـى الصـالة . قْر دارِه نمكننا القيام بذلك موي 

ى من فبهذه الطريقة فإننا نُجرد الشيطان من سلطانه و . اإلنجيل في كل مكان وإعالن  تأثيره عـل
 تحـررون مـن ي إنهم ويقبلوه رباً ومخلِّصاً لحياتهم فـ المسيح فحين يؤمن الناس بيسوع . الناس

 . وهيمنته على حياتهم سلطان إبليس

ى ويجب علينا أن نَتذكَّر أن اهللا أعطى  بعض المؤمنين سلطاناً خاصاً وقُدرةً خاصةً عـل
 فنحن نقرأ في األصحاحين التاسع والعاشر مـن إنجيـل . كَسر سلْطان إبليس واألرواح الشريرة

 لوقا، وفي األصحاح السادس والعشرين من سفْر أعمال الرسل أن المسيح أعطى تالميذه وبعض
ى إبلـيس . النْتهار األرواح الشريرة وطَردها الخُدام اآلخرين سلطاناً  وهكذا، لكـي تَتَغَلَّـب عـل

 واألرواح النَّجِسة، يجب عليك أن تَكْسر قُوتها من خالل الصالة وقيادة الناس إلى قبـول يسـوع
 . رباً ومخلِّصاً لحياتهم

 ن الـرب يسـوع المسـيح أن نَعرف أ – كمؤمنين مسيحيين – وفي الختام، يجب علينا
 وِإبليس الَّذي كَـان يضـلُّهم " ١٠ : ٢٠ سيدين إبليس وأعوانه ذات يومٍ حيث نقرأ في سفْر الرؤيا

الْكَذَّاب النَّبِيشُ وحثُ الْويح ،رِيتبالْكالنَّارِ و ةريحي بف ى . طُرِح د وسيعذَّبون نَهارا ولَيالً ِإلـَ َأبـ 
يناآلبِد ." 

ة بشـجاعةنا على خوض هذه الحرب الروحيعينا وتُشَجزكلمة اهللا تُع وإيمـانٍ لهذا، فإن 
 نُصلِّي ألجلك لكَي و ). أي إبليس وأعوانه ( أقوى من الذي علينا ) أي يسوع ( عاِلمين أن الذي معنا

ط يي ع الرب ياةً حا إيماناً راسخاً و كح خالِلـك ند اهللا فيك ومجتَمة لكي يلَةً باالنتصارات الروحيف 
. دائماً



جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . يسوع ركُم في المسيحِ وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


