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 1الُملحق 

 األرواح الّشّريرة والحرب الّروحيّة

 

ماذا يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن األرواح الّشريرة والحرب الّروحيّة؟ سندرس هنا ما يعلّمه الكتاب الُمقدس عن 

األرواح الّشّريرة وسقوطها، وعن سعيها للتّدمير واإلهالك والتّخريب، وعن تجريد يسوع المسيح لها من 

لطتها. وأخيًرا، سندرس عّما ينبغي للمسيحّي المؤمن أن يعمله في حربه الّروحيّة ضد األرواح أسلحتها وس

 الّشّريرة. 

دت" في المجيء األول ليسوع المسيح، قبل  يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن إبليس "ُمقيَّد" وأن شياطينه "ُجرِّ

يعلّمه الكتاب الُمقدس بوضوح في األناجيل، في  سنة. تقييد الّشيطان أو فرٍض حدود عليه أمر   0222 ىحوال

: 0؛ كولوسي 20: 2، وكذلك في الّرسائل كولوسي 00-02: 20؛ يوحنا 02-21: 22؛ لوقا 02-02: 20 متّى

 "تقييد" الّشيطان بُصَور رؤيويّة في رؤيا يوجنا فر رؤيا. ويصف س  2: 0يوحنا 2؛ 21: 0؛ عبرانيين 21

 . 0-2: 02 يوحنا ورؤيا 9-1: 20 يوحنا

 

 األرواح الّشّريرة وسقوطها . أ

 

 : َمن هم األرواح الّشّريرة؟ شف وناق  اكتش  

  .خْلق المالئكة. 1

 .21: 2؛ عبرانيين 21: 2كولوسي  اقرأ

يسوع  خلقاشتمل خلق هللا للكون خلقه لكلِّ أنواع المالئكة، التي تُدعى "السيادات والرئاسات والّسلطات". 

، أي أنّها ُخل قت لتساهم في مجد يسوع المسيح وخدمة مقاصده لهالّسلطات، وقد ُخل قت المسيح هذه الّرئاسات و

وغاياته. المالئكة أرواح خادمة ُمرَسلة من هللا لخدمة الّذين سيرثون الخالص. ثمة قصص كثيرة ألشخاٍص 

 ُمخلًِّصا وربًّا.  غير مؤمنين عن زيارات لهم من مالئكة في حلم أو رؤيا أّدت إلى مجيء هؤالء إلى المسيح
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  .سقوط المالئكة األشرار. 2

 .9، 1: 20 يوحنا رؤيا اقرأ

(. ومنُذ 1: 20 يوحنا حين سقط إبليس، أحد رؤساء المالئكة، أخذ معه كثيرين من المالئكة اآلخرين )رؤيا

أرواح أو  نشياطي(، أو 9: 20 يوحنا )رؤيا مالئكة الّشيطانذلك الحين وهؤالء المالئكة الّساقطون يُدعون 

(. المعلّمون الكذبة في األديان المنحرفة يشيرون باستمرار إلى هؤالء 11-10، 02-00: 20 )متّى شّريرة

لهم  آلهةٍ (، بل إنّهم أيًضا يعبدونها ك1-1: 2كورنثوس 2) آلهةالمالئكة أو األرواح الّشّريرة باعتبارها 

 (. 02: 22كورنثوس 2)

 

  .ة األشرارالمالئكة الّصالحون والمالئك. 3

 .00: 0بطرس 2؛ 20: 1؛ 00-02: 2؛ أفسس 02: 1تيموثاوس 2 اقرأ

ال ينك ر الّرسوالن بولس وبطرس وجود المالئكة الّصالحين أو المختارين وقدرتهم على التّأثير الّصالح لدعم 

ولكنّهما يشّددان على الخير والّصالح. كما أنهما ال ينكران وجود مالئكة شّريرة وقدرتها على التّأثير الّشّرير. 

أنه ليس من مالك يملك قوةً أو سلطانًا من دون يسوع المسيح. فكل هذه القوى والسلطات تخضع خضوًعا 

 كاماًل ليسوع المسيح! 

 .09-01: 2 ية؛ روم22-9: 0كولوسي  اقرأ

سيح يسوع، وال ال يستطيع المالئكة الّصالحون أن يضيفوا شيئًا إلى ما يملكه المسيحيّون المؤمنون في الم

 يستطيع المالئكة األشرار أن يفصلوا المسيحيّين المؤمين عن محبة هللا! 

 .9-0: 2غالطية  اقرأ

يعظ بعض المالئكة األشرار الّساقطون برسالٍة دينيّة أخرى ُمقّدمين إياها كما لو كانت من هللا، ولكنّهم ُمدانون 

 ومحكوم عليهم حكًما أبديًا.

 .1: 2؛ يهوذا 1: 0بطرس 0؛ 01-01: 21كورنثوس 2 اقرأ



1 الُملَحق -ثامنال الدليل  

 
 

يقترب المالئكة األشرار من اليوم الذي فيه حتّى قدرتهم على اإليذاء في خليقة هللا وفي قلوب وحياة الناس 

ستنتهي إلى األبد وبشكٍل تاّم! ليس للمالئكة الّساقطين أو األرواح الّشّريرة خالص، وستُدان في يوم الّدينونة 

 األخير. 

 

 تلفة لألرواح الّشّريرة األهداف المخ . ب

 

 .ّل العالم واّدعاء ملكيته للعالميحاول الّشيطان امتالك ك. 1

 في العالم؟  تهما مدى سلطة الّشيطان وقو: شف وناق  اكتش  

 أ. الّشيطان رئيس العالم الّشّرير فقط.  

 . 0: 0؛ أفسس 29: 1يوحنا 2؛ 02: 20؛ يوحنا 11: 2؛ يوحنا 1-1: 1لوقا  اقرأ

 .مالحظات

الّشيطان أنَّ "الممالك كلّها وما فيها من عظمة" قد أُعطيت له، وأنّه يستطيع أن يعطيها ألّي شخص  يّدعي

(. 29: 1يوحنا 2(. ينبّه إنجيل يوحنّا من حقيقة أّن كّل العالم تحَت سيطرة إبليس الّشّرير )1-1: 1يريد )لوقا 

(. هل تعلّم هذه المقاطع الكتابيّة أن 0: 0اء )أفسس ويقول بولس الّرسول إّن الّشيطان هو رئيس مملكة الهو

الّشيطان يملك كلَّ بالد العالم ويسيطر على كّل النّاس في األرض؟ هل تعلّم أن الّشيطان وأرواحه الّشّريرة 

 قوية بال حدود في هذا العالم؟ 

ل يوحنّا من كالمه عن كال! فالّشيطان ال يملك كّل العالم وال يسيطر عليه وعلى سّكانه! ويقصد الّرسو

" العالَم الّشّريَر فقط، أي كامل مجتمع األشرار الّذين ابتعدوا وانفصلوا عن هللا أو الّذين يقاومون هللا في  "العالم 

(. المسيحيّون المؤمنون الذين يعيشون في هذا العالم ال ينتمون للعالم الّشّرير 01-22: 21 العالم )يوحنا

الّشّرير، ولكنّهم في ملكوت يسوع المسيح في هذا العالم، وهم تحَت سلطة وسيادة وليسوا تحَت سلطة حاكمه 

(. أّما 20: 2؛ كولوسي 21-21: 21؛ 01: 22؛ يوحنا 09-01: 20ملك الملوك ورّب األرباب )انظر متّى 

ز ع مله التّدميري بولس، فحين يتكلّم عن مملكة الّشيطان في الهواء، فإنّه يقصد أّن الّشيطان قادر على أن ينج 
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من خالل مالئكته األشرار فقط في مجتمع األشرار على األرض وفي البيئة المحيطة لهذا المجتمع. الّشيطان 

(. ال يستطيع الّشيطان وأرواحه الّشّريرة أن يعملوا إال 02: 20هو رئيس محدود لهذا العالم الّشّرير )يوحنا 

سماحه. ولذا، حين يّدعي الّشيطان أنّه يملك البالد والممالك ضمن الحدود التي تضعها سلطة هللا الّسيادية و

 (!11: 2)يوحنا  كّذابنى لمن يريد فإنّه في الحقيقة ويحكمها، وبأنّه يملك الحّق بأن يعطيها بما فيها من غ  

 

 ب. يسوع المسيح هو ملك كّل الكون. 

: 29؛ 21: 21؛ 1: 2 يوحنا يا؛ رؤ00: 0بطرس 2؛ 00-02: 2؛ أفسس 0: 20؛ يوحنا 22: 02متّى  اقرأ

21 . 

 .مالحظات

في الّدهر الحالي وفي الّدهر اآلتي يسوع فوق "كّل رئاسة وسلطة وقّوة وسيادة، ... كل اسم يُسمى ال في هذا 

العالم وحسب، بل في ذلك اآلتي أيًضا. وأخضع ]هللا اآلب[ كلَّ شيٍء تحَت قدميه، وإيّاه جعل فوق كلِّ شيٍء" 

 )أفسس

لطة على كلِّ ما في الكون وعلى كّل إنسان في أرضنا! فليس يسوع 02-00: 2 (. يملك يسوع المسيح السُّ

المسيح هو من يجلس في الّصفوف األخيرة في هذا العالم الحاضر، ولكّن الّشيطان وأرواحه الّشّريرة هُْم من 

أعاله هو أّن الّشيطان ما يزال يمارس  يجلسون فيها. واألمر الوحيد الذي تقوله المقاطع الكتابيّة الُمشار إليها

 تأثيًرا شّريًرا قويًّا في حياة األشرار وعلى األرواح الّشّريرة التي تعترف بإبليس الّشّرير سيًّدا. 

 

  .يطر على مناطق ُمعيَّنة في األرضتحاول أرواح الّشيطان الّشّريرة أن تس. 2

ناس بـ"األرواح المناطقية" أو "األرواح اإلقليمية". فهم : يشير الكتاب الُمقدَّس إلى اعتقاد بعض المقّدمة

يعتقدون أن العالم ُمقسَّم إلى مناطق وأقاليم عديدة، وأنَّ كلَّ منطقة تسيطر عليها مجموعة ُمعيّنة من األرواح 

، الّشّريرة، ولكّل مجموعة من هذه األرواح رئيس. وإلرضاء هذه األرواح الّشّريرة ورؤسائها الّشيطانيّين

 يعتقد غير المؤمنين بأّن عليهم أن يعبدوا كلَّ روح في منطقته. 
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 طةً فيها. ش  اأ. أماكن يمكن لألرواح الّشّريرة أن تكون عاملةً ون 

 : ما الذي يبدو مناطق ُمحّددة تحاول أرواح الّشيطان الّشّريرة أن تسيطر عليها؟ شف وناق  اكتش  

 

 بالداألرواح الّشّريرة في اإلمبراطوريات وال

 . 02-02، 21-22: 22دانيال  اقرأ

يشير العهد القديم إلى أنّه قبل المجيء األّول ليسوع المسيح، كان لمملكتي أو إمبراطويتي فارس واليونان 

ممثّلوهم الّروحيّون وسط الّرؤساء الّشيطانيين. بالنّظر إلى هذه المقاطع الكتابية، يبدو أنَّ األرواح الّشّريرة 

 ساءهم كانوا مهتّمين ويشغلون أنفسهم ببالد معيّنة وُمحدَّدة في العالم. والّشياطين رؤ

 األرواح الّشّريرة في المدن والبلدات والقُرى

 . 20: 0 يوحنا ؛ رؤيا02-09: 21ملوك 0 اقرأ

حين أتت مجموعات من أَمٍم مختلفة واستوطنت في الّسامرة، كانَْت لكّل مجموعٍة آلهة عبدتها وخدمتها في 

دات والمدن التي استقّرت فيها. وكان لكّل صنٍم معبده وكهنته. يبدو أّن السامريّين كانوا يؤمنون بأّن أرواًحا البل

ُمعيّنة كانت تسيطر على مناطق وأماكن ُمعيّنة، وأنّه ينبغي عبادتها في هذه المناطق من خالل أصنامها 

 ومعابدها في مناطقها. 

ما كان للّشيطان عرش  في في مدينة برغامس. كانت هذه المدينة مدينةً  يشير العهد الجديد إلى أنّه في وقتٍ 

ملكية في القديم، وكانت مركّز الحكم الّروماني في مقاطعة أسيا. وفي هذه المدينة، سادت العبادة الوثنيّة 

مدينة سلطة  بأكثف وأشّد أشكالها، بما في ذلك عبادة اإلمبراطور الروماني. وهكذا، كانت للّشيطان في هذه ال

ق، وقد مارس أعماله الّشّريرة بروح الحقد واالنتقام. ومع هذا، فقد طمأن يسوع  تكاد تكون تاّمة وبال أّي معوِّ

المسيح المسيحيّين المؤمنين الذين كانوا يسكنون هذه المدينة بأنّه كان يحارب عابدي تلك األصنام واألوثان 

؛ 21: 2 يوحنا سيدين غير التائبين ويضرب أنبياءهم الكذبة )رؤيا بسيف فمه! قال يسوع إنه بقوله كلماته فقط

(. بالنظر إلى هذه اآليات، يبدو أّن لدى األرواح الّشّريرة اهتماًما عظيًما بمدٍن وبلداٍت 21: 29؛ 21، 20: 0

 ُمعيّنة. 
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 األرواح الّشّريرة في الثّقافات والحضارات البشريّة

 . 22: 02 ؛02: 29؛ 0: 22 يوحنا رؤيا اقرأ

"مدينة بابل" صورة رؤيويّة لسلطة الّشيطان األخالقيّة الُمضاّدة للمسيحيّة في الثّقافة والحضارة البشريّتَين. 

(. وحين تسقط هذه المدينة تُوَصف بأنّها مسكن 1-2: 21 يوحنا )رؤيا الّزانية الُكبرىتُوَصف بابل بأنّها 

يعني أن تلك األرواح الّشّريرة أو الّشياطين ما تزال تعمل وتنشط بعد الّشياطين وكّل األرواح الّشّريرة. هذا ال 

ر وكأنّه قد حصل فعاًل!  سقوط المدينة. فهذا المقطع إعالن بأنَّ سقوط بابل المستقبلي أمر  يقينيٌّ حتّى أنّه يُصوَّ

رواح الّشّريرة لن سيكون سقوط وخراب المدينة سريعين ويقينيين تماًما في المجيء الثّاني، بحيث حتّى األ

أو تعلق في خرائب مدينة بابل!  ةتتمّكن من الهروب من المدينة! وإن جاز التّعبير، ستُسَجن األرواح الّشّرير

يعلّم الكتاب الُمقدَّس أن األرواح الّشّريرة ستُدان وتُعاقَب مع الّشيطان ورؤسائه الّشيطانيّين التّابعين له في 

إلى هذه المقاطع يبدو أّن األرواح الّشّريرة مهتّمة  بشكٍل كبير بثقافات وحضارات الّدينونة األخيرة! بالنّظر 

 الممالك البشريّة. 

 

 األرواح الّشّريرة بصفتها أرواح مناطقيّة إقليميّة

 . فالقبائل البدائية ال تقيم مخيَّماتها خارج مناطقها إال إنأرواحها المناطقيّةفي أيّامنا هذه تؤمن قبائل كثيرة ب

ذلك المكان. فال ترى تلك القبائل أنّها تملك األرض،  الّروح الذي يملكحصلت على إذٍن خاّص وأكيد من 

لألرض. كما أنّهم  األرواح المالكة -ولكنّها تعتقد أنّها فقط تستخدم تلك األرض بسماح من مالكيها الحقيقيين 

 ناطقهما. يعتقدون أن هذه األرواح المناطقية تتبنّاهم، بمعنى ما، في م

على أيّة مناطق. فما يعمله العهد الجديد هو أن  تسيطرال يصّور العهد الجديد هذه األرواح الّشّريرة كأنّها 

في أماكن كثيرة على األرض. هدف هذه األرواح الرئيسي هو أن تحاول  شطةً انيصف هذه األرواح بكونها 

كن والمناطق. ولكّن هذه األرواح الّشّريرة ال تستطيع منع انتشار بشارة اإلنجيل وتمجيد هللا في كل هذه األما

المسيح هذه األرواح الّشّريرة أو  يربطأن تمنع المسيحيّين المؤمنين من دخول أيِّ مكاٍن على األرض. حينما 

الّشياطين بصالة المسيحيّين المؤمنين وخدمتهم اإلرساليّة الكرازيّة، فإّن هؤالء الّشياطين ترخي قبضتها 

 (! 09: 20ها في النّهاية عن البشر، فيسيطر ملكوت هللا )متّى لترفع
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 ب. كّل األماكن والمناطق تحَت سلطة وسيادة وسيطرة يسوع المسيح.  

 . 02-02، 21-22: 22؛ دانيال 01، 01: 21إشعياء  اقرأ

اضرة والمستقبليّة : من يسيطر على األماكن والمناطق المختلفة، وعلى األحداث التّاريخيّة الحشف وناق  اكتش  

 على األرض؟ 

 

  .إقليم ومنطقة على األرض بسيادته يسيطر هللا على كلّ 

مع أنّه يبدو أّن األرواح الّشّريرة مع رؤسائها الّشيطانيين قد حاولت وتحاول السيطرة على أماكن ومناطق 

، تسيطر فعاًل على مناطق كاملة لم(، فإنَّ الكتاب المقدَّس يعلّم بوضوح أنّها 21-20: 21معيّنة )انظر إشعياء 

مثل إمبراطورية بابل أو فارس أو اليونانية كاملة. فلم تسيطر األرواح الّشّريرة على كّل ما كان يحدث في 

هذه البالد! فمثاًل، عاش دانيال وخدم في إمبراطوريتي بابل وفارس، ولم يكن تحَت سيطرة األرواح الّشّريرة! 

منين، بل وبعض المسيحيّين المؤمنين أيًضا، يعتقدون أن مناطقهم تحَت سيطرة ومع أّن كثيرين من غير المؤ

األرواح الّشّريرة ورؤسائهم الّشيطانيين، أي أنّها ليست تحَت سيطرة هللا، فإّن الكتاب الُمقدَّس يعلّم بوضوح أن 

البالد واألقاليم على هللا في يسوع المسيح هو الّسيّد صاحب السلطة المسيطر على كّل المناطق واألراضي و

 (! 22: 02؛ متّى 22: 211؛ 20: 211؛ 2: 01؛ 20-2: 0األرض وفي كلِّ الكون )مزمور 

 

  .ة الجارية على األرض بسيادتهيسيطر هللا على األحداث التّاريخيّ 

داث كثيًرا ما يؤمن غير المؤمنين بهرمية في عالم األرواح الّشّريرة والّشياطين الذين يسيطرون على األح

التاريخيّة في األرض. فمثاًل، في فترة العهد القديم كانوا يؤمنون أن البالد القويّة، مثل إمبراطوريات فارس 

وحية المسيطرة على البالد األضعف، مثل إسرائيل  واليونان، كان رؤساؤها الّشيطانيّون أقوى من القوى الرُّ

في الهواء ليست مطابقة  هرميّة الّشياطينيعلّم بوضوح أن  الّدولة الّصغيرة والّضعيفة. ولكّن الكتاب الُمقدَّس

في األرض! ومع أن إسرائيل كانت بلًدا صغيًرا ال يؤبَه به، وكانت فارس واليونان  هرميّة الملوكل

إمبراطوريتَين عالميتَين عظيمتَين، فقد كان ميخائيل، رئيس مالئكة إسرائيل، أعظم قوةً من الّرؤساء 
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فارس واليونان! لم يكن هؤالء الّرؤساء الّشيطانيّون، حّكاُم فارس واليونان، هم من كانوا  الّشيطانيّين على

يسيطرون على مجريات األحداث التّاريخيّة في فارس واليونان وإسرائيل، فإلهنا صاحب الّسلطان والّسيادة 

 هو َمن كان وما يزال يسيطر على كّل شيء! 

م أن هللا هو الذي بسيادته يربط ويهلك األرواح الّشّريرة ورؤسائها يعلّم الكتاب الُمقدس بوضوح وانسجا

الّشيطانيّين. فمثاًل، نقرأ عن افتخار ملك إمبراطورية أشور العظيمة بأن آلهة األمم والبلدان األخرى لم تستطع 

الّصالة إلى أن تنق ذ بالدها وأممها من هذا الجيش العظيم. ولكن حين صرخ الملك حزقيا والنّبي إشعياء في 

: 00 األيام أخبار0هللا، إله الكتاب الُمقدَّس، أرسل هللا مالًكا واحد قضى على كامل الجيش األشوري العظيم )

2-02 !) 

 

  .ة المستقبليّة على األرض بسيادتهيعل ن هللا األحداث التاريخي

ه  أواًل ضد فارس، ومن ثّم ضّد اليونان، أعلن هللا لدانيال أّن الحرب الّروحيّة الّدائرة في الهواء كانت ستُوجَّ

ألّن كال هذين البلدين سيصبحان إمبراطورية عظيمة عالمية تفرض سلطاتها على إسرائيل لوقٍت محدود. وقد 

كان شعب إسرائيل يُعتبَر شعب هللا في الّسبي. ومع أّن شعب هللا بدا بال دفاعاٍت وال حماية، فقد كان هللا 

لنّزاع الجاري على األرض كان سيثير الّشّك بإمكانية نجاة شعب إسرائيل، فقد كان ومالئكته معهم! ومع أن ا

هدف الّرؤيا التي أعطاها هللا لدانيال هو بّث يقين أكيد ال يهتّز في قلبه بأنّه مهما كان الوضع بائًسا على 

ونتيجة الحرب الّروحيّة األرض، فإنَّ هللا يسيطر دائًما وباستمرار على كلِّ األحداث الجارية على األرض. 

مت!   الدائرة في الهواء قد ُحس 

 

ر النّاس من خالل ارتباطها . 3   .بأموٍر تخّص النّاستحاول األرواح الّشّريرة أن تدمِّ

 أ. تحاول األرواح الّشّريرة أن تدّمر وتهلك أجساد وأرواح النّاس.  

 د وأرواح البشر؟ : كيف تحاول األرواح الّشّريرة أن تدّمر أجساشف وناق  اكتش  
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 . 21، 22: 20؛ 21: 22؛ لوقا 00: 20؛ 01-00: 1متّى  اقرأ

في بعض األحيان، تسبّب األرواح الّشّريرة مشاكل وأمراض جسديّة. ومع أّن األرواح الّشّريرة ليست الّسبب 

يها سلطة بأن (، فإّن بعض األرواح الّشّريرة لد0-2: 9وراء كّل األمراض والمشاكل الجسديّة )انظر يوحنا 

(، والشلّل آلخرين أيًضا 21: 22(، والّصَمم والخرس آلخرين )لوقا 00: 20تسبّب العمى لبعض الناس )متّى 

 (. 21، 22: 20)لوقا 

 

 . 00-02: 9؛ مرقس 01، 09-01: 2لوقا  اقرأ

ة لديها قدرة في بعض األحيان تسبّب بعض األرواح الّشّريرة مشاكل روحيّة ونفسيّة. فبعض األرواح الشّرير

(. ولكن 00-02: 9مرقس (، أو تدفعهم لالنتحار )01 ،09-01: 2الجنون عند البعض )لوقا على أْن تسبّب 

علينا أن نوّضح هنا أنّه ليس كّل مرٍض أو ألم أو عجٍز جسدي أو مرض عقلي يحدث بسبب أرواح شّريرة، 

 ! 01-00: 1ألن الكتاب الُمقدَّس يميّز بوضوح بين هذه األمور في متّى 

 

 . 02، 0: 2؛ لوقا 11-10: 20متّى  اقرأ

في بعض األحيان، تمتلك األرواح الّشّريرة بعض النّاس، فتسكن فيهم. تدخل بعض األرواح الّشّريرة في 

. مع مسكونين بأرواٍح شّريرةأجساد غير المؤمنين، الذين ال يسكن فيهم الّروح القدس. وهكذا، يُدعى هؤالء ب

(، فإنّها ال تستطيع أن تسكن 21، 22: 1ّشّريرة تهاجم المسيحيّين المولودين ثانيةً )أفسس أّن األرواح ال

مسيحيًّا مؤمنًا مولوًدا ثانيةً، ألّن "الّروح القُدس الّساكن فيكم أقوى من الّروح الّشّرير المنتشر في العالم" 

 (. 21-21: 21؛ 02: 22؛ انظر يوحنا 11-10: 20؛ متّى 1: 1يوحنا 2)

 

 ب. تحاول األرواح الّشّريرة أن تدّمر وتتلف أذهان وأرواح النّاس.  

ر وتتلف أذهان وأرواح النّاس؟ شف وناق  اكتش    : كيف تحاول األرواح الّشّريرة أن تدمِّ
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 . 02-22: 22كورنثوس 2؛ 09-01: 221؛ مزمور 21-21: 00تثنية  اقرأ

في سعيها لتدمير وإتالف أذهان وأرواح النّاس! تربط  تستخدم األرواح الّشّريرة عبادة األوثان بشكٍل خاصّ 

األرواح الّشّريرة أنفسها باألوثان والّذبائح التي تُقدَّم لألوثان. وهكذا، فإّن عبادة األوثان واألصنام هي في 

 الحقيقة عبادة لألرواح الّشّريرة! 

 

 . 22-1يوحنا 0؛ 1-2: 1يوحنا 2؛ 0-2: 1تيموثاوس 2 اقرأ

ح الّشريرة نفسها بالُمعلّمين الكذبة وتعاليمهم المنحرفة الُمزيَّفة من أجل تدمير وإتالف أذهان تربط األروا

وأرواح الناس! ليس من شّك في ارتباط األرواح الّشّريرة بالتعاليم المنحرفة التي تذيعها ديانات العالم 

اإلساءة للّسمعة التي تمأل وسائل اإلعالم وفلسفاته وأيدولوجياته. ال شّك أن األرواح الّشّريرة مرتبطة بالكذب و

(. والّراجح أن األرواح الّشّريرة منخرطة بشكٍل مقصود في االفتراضات الخاطئة، التي يقّدمها 11: 2)يوحنا 

 العلماء في بعض األحيان.

 

 . 20-9: 22؛ تثنية 01، 1: 02؛ 02، 01: 29الويين  اقرأ

الّسحر من أجل أن تدّمر النّاس! تسيطر األرواح الّشّريرة على تربط األرواح نفسها بكّل أنواع وممارسات 

الّسحر وممارساته، مثل تقديم الّذبائح البشرية، والعرافة، والسحر، وتفسير الفأل، والّسحر األسود، وعمل 

الّرقى، والوساطة الّروحية وتحضير األرواح واالتّصال بالموتى، وغيرها من الممارسات الُمقر فة التي 

رسها األمم التي ال تعرف إله الكتاب الُمقدس. و"الّشيطانية" هي عبادة الّشيطان من خالل كل أنواع تما

 الممارسات المقّززة والُمقر فة، مثل الّسحر والفساد واالنحراف الجنسيّين وجرائم القتل. 

 

راف الّديني ج. تحاول األرواح الّشّريرة أن تدّمر شعب هللا من خالل االضطهاد الّسياسي واالنح 

 واإلغواء األخالقي. 
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 : كيف تحاول األرواح الّشّريرة أن تدّمر النّاس؟ شف وناق  اكتش  

 . 1-2: 21؛ 21-20: 21 يوحنا رؤيا اقرأ

"( خرجت من أفواه التّنين والوحش والنبي نجسةيتحدَّث يوحنا عن ثالثة أرواح شّريرة )حرفيًا: "ثالثة أرواح 

مل معجزات تهدف لخداع وتضليل قادة األمم والبلدان وإلبعادهم عن هللا وتهييجهم . وهذه األرواح تعالكذَّاب

ضّده. بدت هذه األرواح الّشّريرة على شكل ضفادع لإلشارة إلى طبيعتها الُمقر فة والُمقّززة والّرجسة. تمثّل 

ع الّشيطانية الجهنّمية التي هذه األرواح الّشّريرة أو النّجسة األفكاَر والخطط والمشاريع والمنهجيات والمشاري

. أما وكيل الكذَّابتُولَد في الجحيم وتدخل إلى أذهان النّاس من خالل الّشيطان نفسه ووكيليه: الوحش والنّبي 

 الّشيطان الثالث فهو الزانية الكبرى. 

 

 )رؤيا ات"الوحش الخارج من البحر" يمثِّل حكومات الّشيطان المحاربة للمسيحيّة واضطهادات هذه الحكوم

(، مع 21: 1(، خاّصة في إمبراطوريات العالم العظيمة )األمم كوحدات سياسية؛ دانيال 22-2: 20 يوحنا

( الذين يأتون واحُدهم بعد اآلخر عبر الفترة الممتدة من المجيء األّول 01: 1ملكوها )كّل حّكامها؛ دانيال 

(. ترمز هذه الّسنوات 1-1: 20 يوحنا بعين شهًرا )رؤياللمسيح إلى مجيئه الثّاني، والتي يُرَمز لها باثنين وأر

(، وتنتهي 1-1: 20 يوحنا الثاّلثة والنّصف إلى فترة مميّزة في الزمن تبدأ بالمجيء األّول للمسيح )رؤيا

(. يشير "الخروج من البحر" إلى األمم التي تهتاج وتضّج )مزمور 20-0: 22 يوحنا بمجيئه الثّاني )رؤيا

(. وهذا الوحش هو الُمضطه د الّسياسي التّابع للّشيطان في عمله 21: 21 يوحنا ؛ رؤيا20: 21ء ؛ إشعيا1: 11

 ضّد المسيح والمسيحية في فترة العهد الجديد التي نحيا فيها حالياً. 

" يمثاّلن المعرفة الّشيطانيّة ضّد المسيحيّة وضالل الّشيطان الكذَّاب"الوحش الخارج من األرض" و"النّبي 

(، خاّصة في عالم األديان واأليدولوجيّات والفلسفات والعلوم الّسائدة في 22-22: 20 يوحنا )رؤيا ناصريهوم

العالم مع مناصريها خالل الفترة الممتّدة من المجيء األّول إلى المجيء الثّاني للمسيح. يشير الخروج "من 

ور السماويّة، و"الحكمة األرضيّة البشريّة األرض" إلى "]االنصراف[ إلى األمور األرضيّة" واالفتقار لألم

(. يمثّل الوحش الخارج من األرض كّل النّاس والمؤّسسات التي تنادي بأديان 21-21: 0الّشيطانية" )يعقوب 

وفلسفات وأيدولوجيّات وعلوم تحارب المسيحيّة، وهي الّتي اضطهدْت المسيحيّين وتضطهدهم خالل الفترة 

ل إلى المجيء الثاني للمسيح، والتي يُرَمز لها بالّشهور االثنين وأربعين التي يحكم الممتّدة من المجيء األو



1 الُملَحق -ثامنال الدليل  

 
 

" إلى "الّشهادة" أو "الّدفاع" 0(. يشير العدد "20-20، 1: 20 يوحنا فيها الوحش الخارج من البحر )رؤيا

د الّديني المحارب هو ال الكذاب(. والنّبي 2: 22؛ لوقا 1: 22؛ متّى 1: 21عن شيٍء ما ومناصرته )تثنية  ُمفس 

 للمسيحيّة التّابع للّشيطان خالل فترة العهد الجديد )الفترة الممتّدة ما بين المجيئين(. 

 

، خاّصة في مجال الّصناعة "الّزانية الُكبرى" أو "بابل" تمثِّل العالم المعادي للمسيحيّة وإغواءاته وإغراءاته

والرفاهيّة والُمتَع والفن والّرياضة، وطبًعا في كّل أشكال الّديانة  والتّجارة واألعمال والمال والتعليم والعدل

 ثقافة الّشيطان المعادية للمسيحيّة(. وباختصار، إنه رمز ل00، 02، 0-0: 22 يوحنا العالمية )انظر رؤيا

ن خالل كّل المرتبطة بإمبراطوريات العالم عبر الفترة الممتّدة بين المجيء األّول للمسيح ومجيئه الثّاني. وم

هذه اإلغراءات واإلغواءات تسعى تلك الّزانية إلغراء الناس وسحرهم وإعمائهم حتى يبتعدوا عن هللا )انظر 

(. تمثِّل "بابل" العالم الذي يُنظَر إليه بصفته مركز الرفاه والّسحر والّرذيلة، وكتجسيٍد 0: 29 يوحنا رؤيا

: 0يوحنا 2" والعالم الذي يزول مع كلِّ ما فيه من شهوات )المعيشة، وتعظُّملـ"شهوات الجسد وشهوات العيش 

(. بابل، الّزانية العظيمة، تمثِّل خداع وإغراء الّشيطان األخالقي المقاوم للمسيحيّة عبر فترة العهد 21-21

ل والمجيء الثّاني للمسيح(.   الجديد )الممتّدة بين المجيء األوَّ

ارب الّساعية لدفع المؤمنين ليصيروا عالميين وألن ينكروا المسيح من خالل القرن الميالدي األّول، أتت التّج

 ثالثة اتّجاهات وطُُرق: 

اتّجاه االضطهاد مقاومةً للمسيحيّة، الذي استخدم السَّيف والوحوش البّريّة والخازوق والّسجن واالتّهامات  -

 (. 9: 0؛ 20، 22-9: 0 يوحنا المستمّرة أمام المحاكم الّرومانيّة )رؤيا

 ،1: 0 يوحنا اتّجاه الّديانات المعارضة للمسيحيّة، مثل عبادة اإلمبراطور والغنوسيّة والّديانات الّسّريّة )رؤيا -

20-21 .) 

اتّجاه األخالقيّات المخالفة لألخالقيّات المسيحيّة، مثل تجارب الجسد. كان النّاس يُدعون باستمرار للمشاركة  -

أخالقيّة الّتي كان الوثنيّون يقيمونها من أجل جعل وضعهم االجتماعي آمنًا وللتمتُّع في الوالئم واالحتفاالت الال

 بمسّرات وُمتَع العالم. 
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ينبغي للمسيحيّين المؤمنين في كّل جيل أن يفّكروا بما يمثّل االضطهادات للمسيحيّين الحقيقيّين والديانات 

 في مجتمعهم! المعارضة للمسيحيّة واألخالقيات المخالفة للمسيحيّة 

فر في اً، من أجل يضً أ رؤيا يوحنا، تخرج هذه األرواح الّشّريرة إلى أمم وبلدان كّل العالم، وبالتّالي إلى بلدك س 

تضليل النّاس وإثارتهم ضّد هللا وشعب هللا، أي ضّد المسيحيّين المؤمنين! وكلما اقتربنا من المجيء الثّاني 

الُموّجهة ضّد المسيحيّين، وازدادت الّديانة المضاّدة للمسيحيّة  للّرّب يسوع المسيح ازداد االضطهاد

واألخالقيات الفاسدة المخالفة للمسيحيّة! فسيزيد نشاط هذه األرواح الثالثة، المعارضة للمسيحيّة، في األيّام 

 األخيرة التي تسبق المجيء الثّاني للمسيح بقليل! 

دون الناس بالمعنى الّديني فقط، ولكن كثيًرا ما تُدعى األرواح الّشّريرة باألروا ح "النّجسة"، فهم ال يفس 

بالمعنى األخالقي أيًضا. ولذا، قد يكون لكثير من األرواح الّشّريرة تأثير  قوّي على الفساد الجنسي واألخالقي 

شكال الفساد وسط النّاس، كما يُرى في الّصَور واألفالم اإلباحية والعهارة والمثليّة الجنسيّة وكّل أنواع وأ

ُكبرى، تشير إلى الفساد الجنسّي األخرى. أنشطة الّروح الثّالث المقاوم للمسيحية، والذي يُدعى بابل والّزانية ال

 الكثير.  األخالقي

ومّرة أخرى ينبغي أن نوّضح أّن إبليس أو شياطينه ليسوا المصدر الوحيد للّشّر، ألّن الكتاب الُمقدَّس يقول إّن 

أعظم ست الّشيطان أو األرواح الّشّريرة أو حتّى العالم الّشّرير. فالكتاب الُمقدَّس يقول إنَّ أعظم مشكلة لي

 (! 2-1: 2 ية؛ روم9: 21)إرميا  مشكلة هي مشكلة القلب األثيم الفاسد في اإلنسان

 

ّب األرواح الّشّريرة أن يرتبطوا بالحّكام السياسيّين في البالد، وبالمعلّميناالستنتاج الوثنيّين والكذبة الذين  : يح 

 ينشرون الّديانات الفاسدة المعارضة للمسيحيّة، وبالفاسدين أخالقيًا. 

 ج. تجريد األرواح الّشّريرة من أسلحتها 

 

 : ماذا عمل يسوع المسيح لألرواح الّشّريرة؟شف وناق  اكتش  

  .ّل األرواح الّشّريرة من أسلحتهاجّرد يسوع المسيح ك. 1
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 . 21-21 :0كولوسي  اقرأ

: "صّك الفرائض المكتوب علينا" الُمشار إليه هنا هو بشكٍل خاّص شريعة العهد القديم الطّقسيّة. بموت عّلم

يسوع المسيح على الّصليب، لم يتّمم الّشريعة/ النّاموس فحسب، بل وأبطل النّاموس مّرةً وإلى األبد بشكٍل 

خصّي على النّاس، ألّن الجميع تعّدوا الّشريعة ولم نهائّي. فقد عمل النّاموس/ الّشريعة كمشتٍك غير ش

ل  يحفظوها! وألنَّ يسوع المسيح تّمم الّشريعة، بصفتها متطلَّبات هللا العادلة للتّبرير، فإنّه يستطيع أيًضا أن يبط 

 هذه الّشريعة/ النّاموس. المسيحيّون المؤمنون متحّررون من شريعة/ ناموس العهد القديم وكّل ناموس آخر

كوسيلٍة للحصول على التّبرير أو الخالص! كما أّن المسيحيّين المؤمنين لم يعودوا ملَزمين بأن يحفظوا 

 الّشرائع الطّقسيّة والّشرائع المدنيّة الُمقدَّمة في العهد القديم. 

لطات تشير الكلمتان "الّرئاسات والّسلطات" إلى األرواح الّشريرة في األجواء المحيطة باألرض، وإلى السّ 

وجّرد األرواح الّشّريرة الّشّريرة في األرض. بموت يسوع المسيح على الّصليب، لم يُقيّد الّشيطان فحسب، بل 

إلى األبد أيًضا. كان هؤالء األرواح الّشّريرة يعملون كمشتكين شخصيّين على الناس، ألن يسوع  من سالحهم

(. ولكن بعمل 22: 20 يوحنا ؛ رؤيا00: 2 يةنها بعُد )روملم يكن قد ُصل ب، ولهذا لم تُكن خطاياهم قد ُكفِّر ع

 ؛ رؤيا21: 0موته وقيامته وصعوده وتتويجه على العرش )كولوسي  وي هذ، الالعظيم ائييسوع المسيح الفد

وفضحهم جهاًرا بقيادتهم أسرى في هذه األرواح الّشّريرة  نزع هللا أسلحة(، 00-02: 2؛ أفسس22: 20 يوحنا

، كما لو كانوا ُمقيَّدين بسالسل إلى مركبته االنتصاريّة! عمل هللا هذه األمور الثاّلثة مرةً اريموكبه االنتص

وبشكٍل نهائي وكامل في مجيئه األّول قبل حوالي ألفي عام. ومن خالل يسوع المسيح المنتصر، حقّق هللا 

 (! 09-01: 2 ةياالنتصار على الّشيطان ومالئكته األشرار إلى األبد وبشكٍل نهائّي )روم

(، وجّرد األرواح الّشّريرة من أسلحتها 0: 02 يوحنا ؛ رؤيا09: 20قيّد يسوع المسيح الّشيطان )متّى 

من أسلحتها في كّل النّواحي، ألّن ثّمة مقاطع  جّردهاأو  قيّدها(. ال يعني هذا أّن يسوع المسيح 21: 0)كولوسي

ا أخرى في الكتاب الُمقدَّس تعلّم بحقيقة أّن ال ّشيطان واألرواح الّشّريرة ما تزال تمارس تأثيًرا شّريًرا قويًّا جّدً

في حياة الذين ال يعترفون بيسوع المسيح ُمخلًِّصا وربًّا له. ومع أّن الّشيطان ُمقيَّد واألرواح الّشّريرة منزوعة 

وموا هجمات هذه األرواح الّسالح، ما يزال المسيحيّون المؤمنون يحتاجون ألن يلبسوا سالح هللا الكامل ويقا

(. المسيحيّون المؤمنون قادرون على أن يقاوموا الّشيطان وأرواحه الّشّريرة فقط ألن 22-22: 1)أفسس 

الّشيطان قد قُيِّد وأرواحه الّشّريرة نُز عج سالحها! المسيحيّون المؤمنون الذين يهملون لبس سالح هللا الكامل 
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اراٍت شديدة وكثيرة في حياتهم المسيحيّة الّشخصيّة، وسيكون عليهم أن يمكن أن يتعرَّضوا النهزامات وانكس

 (. 21-21: 0 يوحنا يقفوا أمام المسيح في دينونته األخيرة )رؤيا

 

  .ؤمنين من سلطة األرواح الّشّريرةأنقذ يسوع المسيح المسيحيّين الم. 2

 . 21-20: 2كولوسي  اقرأ

أن هللا  20: 2يطرة الّشيطان وأرواحه الّشّريرة. فتعلّم رسالة كولوسي : يشير تعبير "سلطة الظاّلم" إلى سعّلم

المسيحيّين المؤمنين من سلطة الظاّلم" مّرةً وإلى األبد وبشكٍل نهائي ونقلهم إلى ملكوته. وقد عمل هذا من  أنقذ

المسيح. وتعلّمنا  خالل موت يسوع المسيح وقيامته، محقّقًا بهما الفداء والغفران لكّل الّذين يؤمنون بيسوع

 أنّه من هذه اللحظة فصاعًدا يسوع "رأس كّل رئاسة وسلطة" موجودة في هذا الكون.  22: 0كولوسي 

 

  .يعطي يسوع المسيح المسيحيّين المؤمنين القدرة على أن يهربوا من فخوخ األرواح الّشّريرة. 3

 . 01-01: 0تيموثاوس 0 اقرأ

من فّخ إبليس، الذين أسرهم الّشيطان ويجعلهم يعملون إرادته ورغباته. ينق ذ هللا  هللا النّاس إلى األبد ينّجي: عّلم

هؤالء من الّشيطان ومن وكالئه األشرار من خالل منح المؤمنين التّوبةَ التي تقودهم إلى معرف الحّق معرفة 

 تاّمة وإلى عودتهم إلى رشدهم. 

ً من كّل مسيحّي مؤمن يثبت في يسوع المسيح ويستمّر في ا العتماد عليه ينبغي له أال يخشى الّشيطان أو أيّا

ت أسلحتها، ولذا ال تستطيع أن تؤذي المسيحيّين  أرواحه الّشّريرة. فالّشيطان قُيّد وأرواحه الّشّريرة قد نُزع 

 المؤمنين إال إن عصوا هللا، سامحين بهذا لألرواح الّشّريرة بأن تؤذيهم. 

 

 ن وأرواحه الّشّريرةد. الحرب الروحيّة ضد الّشيطا

 



1 الُملَحق -ثامنال الدليل  

 
 

  .ين أن يقاوموا األرواح الّشّريرةينبغي للمسيحيّين المؤمن. 1

 : كيف ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يقاوموا الّشيطان وأرواحه الّشّريرة؟ شف وناق  اكتش  

ّريرة هُز موا ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يقاوموا هجمات األرواح الّشّريرة. مع أّن الّشيطان وأرواحه الشّ 

وقُيِّدت سلطتهم الُمطلَقة على النّاس، فإّن الكتاب الُمقدَّس يعلّم أّن على المسيحيّين المؤمنين أن يتنبّهوا ويصحوا 

ويشنّوا حربًا روحيةً ضّد تلك األرواح! ليس المسيحيّون المؤمنون مضطرين ألن يخافوا األرواح الّشّريرة أو 

دوا من أالّشياطين، فقد  الّرّب يسوع المسيح في مجيئه األّول. ولكن، ينبغي للحرب الّروحية  سلحتهم وقيّدهمُجرِّ

ضّد األرواح الّشّريرة أن تستمّر حتّى المجيء الثّاني للمسيح، ألّن األرواح الّشّريرة ما تزال تؤذي أذى عظيًما 

 ون يسوع المسيح. أولئك الذين ال ينتمون ليسوع المسيح، وما يزالون يحاولون إيذاء الذين يخصّ 

 

 أ. اخضع هلل أواًل، ثم قاوم إبليس الّشّرير.  

 . 2-1: 1يعقوب  اقرأ

يحّث يعقوب المسيحيّين المؤمنين على أن يقتربوا أّوالً إلى هللا وبأن ينقّوا قلوبهم أمام هللا وبأن يخضعوا هلل، 

د بأن يهرب إبليس منهم!  يقاومواوبعد ذلك عليهم أن   إبليس. وهللا يع 

 

 بثبات في اإليمان المسيحّي، ثم قاوم إبليس.  فْ ب. ُكْن أّواًل متعقاًّل ومتنبًّها وضابطًا نفَسك وق   

 . 9-2: 1بطرس 2 اقرأ

يحذِّر الّرسول بطرس من أن الّشيطان يجول حول المسيحيّين المؤمنين باحثًا كلَّ الوقت عن فرصٍة 

وا حياةً تتّسم بالتعقُّل وضبط النفس والتنبُّه من هجمات إبليس، لمهاجمتهم. ولذا ينبغي للمسيحيّين أواًل أن يحي

والثّبات في إيمانهم المسيحي. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يعرفوا أن مسيحيّين آخرين في كلِّ العالم 

 يتعرَّضون لهذا النّوع نفسه من األلم. 
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 ليس فرصةً أو وطأة قدم. ج. تخلَّص أّواًل من المرارة والغضب، وبعَد ذلك ال تعط  إب 

 . 02، 01-01: 1أفسس  اقرأ

يحّث الّرسول بولس المسيحيّين المؤمنين على التخلُّص من المرارة والغضب والّشجار وكّل أشكال الّشّر. 

فعمل هذه األمور يعطي إبليس وطأةَ قدٍم في حياتك. ومن األمور األخرى التي تعطي إبليس والّشّر فرصةً 

مة أو أن تنخرط في أنشطة شّريرة أو أن تذهب إلى أماكن ووطأةَ قدم في  حياتك أن تكون لك عالقة ُمحرَّ

 مشكوك بصّحتها. 

 

 د. ُكن على يقين أّواًل بأن الّروح القدس يحيا فيك، وبعد ذلك امتحن األرواح لترى إْن كانت من هللا.  

 . 22-1يوحنا 0؛ 1-2: 1يوحنا 2 اقرأ

يّين المؤمنين على أن يؤمنوا بأّن الّروح القدس الّي يحيا فيهم هو روح الحّق. يحّث الّرسول يوحنّا المسيح

ولذا، على المسيحيّين المؤمنين أن ال يؤمنوا بما تقوله األرواح الكاذبة في النّاس، الذين ال يعترفون أنَّ يسوع 

الحياة بحسب تعاليم الرب  في ا(، أو ال يستمّرو21، 2: 2المسيح هو هللا الّذي اتّخذ طبيعة بشرية )يوحنا 

يسوع المسيح. خرج معلّمون كذبة ودّجالون كثيرون إلى العالم، وينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يمتحنوهم 

ويرفضوا تصديق أو قبول كذبهم. ومع أّن هللا أعطى بعض المسيحيّين المؤمنين موهبة التّمييز بين األرواح 

الُمقدََّس لكلِّ المسيحيّين المؤمنين ليعرفوا الحّق ويتمّكنوا من تمييزه (، فقد أعطى الكتاَب 22: 20كورنثوس 2)

(! ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يقاوموا الُمعلّمين الكذبة ألنّهم 21-21: 0 تيموثاوس0؛ 21: 21)يوحنا 

عاليمهم وكالء دّجالون وأدوات بيد األرواح الّشّريرة. ينبغي أن يقاوموهم برفض االستماع إليهم أو لت

المنحرفة الخاطئة. وينبغي لهم بشكٍل خاّص أن يرفضوا قراءة ُكتبهم المليئة باالنحراف والخطأ! كما عليهم أن 

 يرفضوا أن يستقبلوهم في بيوتهم.

 

  .على األرواح الّشّريرة ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يشنّوا حربًا. 2

 أن يحاربوا الّشيطان وأرواحه الّشّريرة؟: كيف ينبغي للمسيحيّين المؤمنين شف وناق  اكتش  
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 ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يشنّوا حربًا ضّد األرواح الّشّريرة بأسلحٍة روحية. 

 أ. استخدم الّسالح الروحي إلطفاء الّسهام المشتعلة ولمواجهة الهجمات وصّدها.  

ترًسا به تقدرون أن تطفئوا جميع  ، حيث يقول الرسول بولس: "... احملوا اإليمان22-21: 1افسس  اقرأ

سهام الّشّرير المشتعلة ... وكلمة هللا سيف الروح. كونوا ُمصلِّين في كلِّ حاٍل، بكلِّ صالٍة وطلبة في الّروح 

 "... 

ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يعتمدوا بشكٍل خاّص على اإليمان، ويستخدموا آيات كتابية ُمعيّنة والّصالة في 

روحية ضّد إبليس وأرواحه الّشّريرة. و"سهام ]إبليس[ الّشّرير المشتعلة" هي هجماته على أجساد شّن حرٍب 

وأرواح وأذهان المسيحيّين المؤمنين، التي تتمثّل في كذبه واتّهاماته الكاذبة والمنحرفة. ولكّن الّرّب يسوع 

الّسهام الُمشتعلة. ويؤمن المسيحي المسيح أعطى المسيحيّين المؤمنين اإليمان بوعوده ترًسا إلطفاء هذه 

المؤمن بأن كالم هللا ووعوده صحيحة وحّق، وهو يعمل على أساس هذا اليقين. كما يستطيع المسيحي المؤمن 

 صّدهاعلى هجمات إبليس و للّردّ أْن يستخدم آيات كتابيّة ُمعيّنة لمواجهة هجمات إبليس كسيف للّروح 

يصلّي في اعتماد كامل على يسوع المسيح، الذي بروحه يحيا في  عليها. والمسيحّي المؤمن االنتصارو

المسيحيّين المؤمنين. ولذا، على المسيحيّين المؤمنين أال يحاولوا صّد األرواح الّشّريرة من دون االعتماد التّاّم 

في  الثّبات على يسوع المسيح وكالمه في الكتاب الُمقدَّس. هدف المسيحيّين المؤمنين في الحرب الّروحيّة هو

 (. 20: 1اإليمان المسيحي وفي االنتصار على كّل أنواع الّشرور )أفسس 

 

 ب. استخدم األسلحة الّروحيّة في هدم حصون وإنقاذ المسبيّين.  

. "فمع أنّنا نعيش في الجسد، فإنّنا ال نحارب وفقًا للجسد، فإّن األسلحة التي نحارب 1-0: 22كورنثوس 0 اقرأ

بل قادرة باهلل على هدم الحصون: بها نهدم النظريات، وكل ما يعلو مرتفًعا لمقاَومة معرفةَ  بها ليست جسديّة،

 هللا، ونأسر كلَّ فكٍر إلى طاعٍة." 

ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يعتمدوا على حكمة وحقائق وحجج الكتاب الُمقدَّس في شّن حربهم الّروحيّة ضد 

هدم ّول عند المسيحيّين المؤمنين في شنّهم الحرب الّروحيّة ضد إبليس هي إبليس وأرواحه الّشّريرة. الهدف األ

األرواح الّشّريرة. "حصون" األرواح الّشّريرة هذه هي حججهم الكاذبة المنحرفة واّدعاءاتهم  حصون
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الّذين سبتهم الناس في العالم، أي أولئك  إنقاذوأفكارهم. أّما الهدف الثّاني للمسيحيّين في حربهم الّروحيّة فهو 

 (. 01-01: 0تيموثاوس 0األرواح الّشّريرة )

 

  .تهاوسلط ألرواح الّشّريرةينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يكسروا قّوة ا. 3

 أ. اكسروا قّوة األرواح الّشريرة خاضعين تحَت قيادة الكنيسة.  

ا في استخدام المسيحيّين المؤمنين في تحرير النّاس من األسر واغتنامهم وسلبهم  ما يزال يسوع المسيح مستمّرً

  .من سلطان الظّلمة

 . 01-01: 0تيموثاوس 0؛ 21-20: 2؛ كولوسي 00-02: 20؛ يوحنا 02-09: 20متّى  اقرأ

ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أال يقاوموا الّشيطان فحسب، بل ويهاجموا "أراضيه" و"حصونه" أيًضا. ينبغي أن 

"ربط" و"تقييد" األرواح الّشّريرة في النّاس وفي المجتمعات من خالل  يسمحوا للمسيح بأْن يستمّر في

صلواتهم وإعالنهم بشارة اإلنجيل. وهكذا، يصير المسيحيّون المؤمنون أدوات بيد المسيح لتحرير النّاس من 

ل الناس إل ى يسوع أسر الّشيطان ولسلبهم من سلطة ظلمة الّشيطان، والمجيء بهم إلى ملكوت هللا. حين يتحوَّ

رون من عبودية وظلم الّشيطان، فإنّه بحسب لوقا  يستمّر طرد الّشيطان من الهواء  02-22: 22المسيح ويتحرَّ

 وطرحة بقّوة إلى األرض! 

  .األرواح الّشّريرة خاّصة لرُسله يعطي يسوع المسيح سلطةً وقّوةً لطرد وإخراج

ُسل(؛ مرقس  2، 2: 22متّى  اقرأ )تالميذ المسيح(؛  02-22: 22يذ المسيح(؛ لوقا )تالم 02-9: 21)الرُّ

ُسل(؛ أعمال 21: 1 الرسل أعمال )الّرسول  20-1: 20 الرسل )المبّشر فيلبُّس(؛ أعمال 1: 2 الرسل )الرُّ

 20: 20كورنثوس 0)الّرسول بولس(؛  22-21: 01)الّرسول بولس(؛  22: 21 الرسل بولس(؛ أعمال

ُسل(؛ عبرانيّين  ميذ المسيح(. )تال 1-0: 0)الرُّ

ينبغي لكّل المسيحيّين المؤمنين أن يكونوا منخرطين ومشاركين في فتح عيون النّاس لحّق هللا في الكتاب 

الُمقدَّس، بما في ذلك الحّق المتعلِّق بعمل إبليس وأرواحه الّشّريرة الهّدام. ينبغي لكّل المسيحيّين أن ينخرطوا 

 الصالة، وبالتّالي في سلب النّاس وإنقاذهم من سلطة ظلمة الّشيطان.  ويشاركوا في إعالن بشارة اإلنجيل وفي
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ولكّن يسوع المسيح لم يعط  سوى لبعض المسيحيّين المؤمنين سلطته على كسر سلطة الّشيطان وأرواحه 

ثني الّشّريرة التي تسكن في بعض النّاس. ففي األناجيل، أعطى يسوع المسيح هذه الّسلطة والقّوة للتاّلميذ اال

سل( فقط ولمجموعة أكبر من تالميذه )مجموعة االثنين وسبعين تلميًذا(. وفي س   ، الرسل فر أعمالعشر )الرُّ

لطة والقّوة فقط لرُسله والّرسول بولس والمبشِّر فيلبُّس. وهؤالء عملوا ما عمله  أعطى يسوع المسيح هذه السُّ

واألرواح الّشّريرة غادرت وتركْت من كانت تسكن يسوع، فانتهروا األرواح الّشّريرة باسم يسوع المسيح، 

لطة والقّوة لُرُسله كسمٍة مميّزة لُرُسل يسوع  فيهم. وتعلّم رسائل العهد الجديد أّن يسوع المسيح أعطى هذه السُّ

 (. 1-0: 0؛ عبرانيّين 20: 20كورنثوس 0المسيح )

إليه هو تالميذ يسوع  02-21: 21ير مرقس في ضوء سياق إنجيل مرقس وتعاليم بقية الكتاب الُمقدَّس، ما يش

(، ولكن حين 21، 22: 21المسيح المباشرين الذين كانوا معه. هؤالء هم الذين في البداية لم يؤمنوا )مرقس 

، 2: 22؛ متّى 02، 21: 21آمنوا ثبّت الّرّب الكلمة التي كرزوا بها باآليات التي صاحبت كرازتهم )مرقس 

(. وعالوةً على ذلك، ربّما 21-20: 29 الرسل ن مع أعمال؛ وقار  20: 20نثوس كور0؛ 02-22: 22؛ لوقا 2

جزًءا من النّّص األصلي إلنجيل مرقس. فأقدم المخطوطات اليونانيّة والالتينيّة  02-9: 21لم يُكن مرقس 

لسنا . 2: 21والّسريانية، والتي تحظى بأعلى درجة من الموثوقيّة، تظه ر أن إنجيل مرقس انتهى بمرقس 

متيقّنين إن كان مرقس ختم إنجيله فعاًل. وإن لم يختمه فإننا ال نعرف سبب ذلك. وإن كان قد ختمه، فال نعرف 

كخاتمٍة مناسبة لهذا اإلنجيل.  02-9: 21ماذا حدث لسطوره الختاميّة. فيبدو أن كاتبًا الحقًا أضاف مرقس 

عت من األناج 02-9: 21ومرقس  ُسل، وهي تروي يل األخرى وس  رواية تلخيصيّة الفتة ُجم  فر أعمال الرُّ

ُسل.  بعض ظهورات يسوع المسيح بعد قيامته، وتروي حدث صعوده وحدث عمله المستمّر من خالل الرُّ

، الذي يروي قّصة ظهور يسوع المسيح لمريم المجدلية. 22-22: 02ُملخَّص ليوحنّا  22-9: 21مرقس 

، الذي يروي قصة ظهور يسوع المسيح لتلميذين كانا ذاهبين 01-20: 01ُملخَّص للوقا  20-20: 21ومرقس 

، الذي يروي ظهور يسوع لألحد عشر على 02-21: 02ُملخَّص لمتّى  22-21: 21إلى عمواس. ومرقس 

، الذي يروي صعود يسوع المسيح 22-9: 2 الرسل ُملخَّص ألعمال 02-29: 21جبٍل في الجليل. ومرقس 

 الميذ. وعمله المستمّر من خالل التّ 

نّص ذو سلطة في شؤون اإليمان والممارسات حين تكون تعاليمه مدعومة بالكتاب  02-9: 21نّص مرقس 

ّم المميت )مرقس  ( ليسا مدعوَمين من أيٍّ من 22: 21الُمقدَّس بشكٍل عاّم. وألن اإلمساك بالحيّات وشْرب السُّ

هذا الجزء من الكتاب الُمقدَّس، بل ينبغي أن يُنظَر المقاطع األخرى في الكتاب الُمقدَّس، فينبغي عدم اعتبار 
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عت الحقًا بقلم كاتب آخر بحيث تشابه  إليه بصفته ماّدة أبوكريفيّة، أي مادةّ مشكوك بأصلها وصّحتها ُوض 

كلمات الكتاب الُمقدَّس. ولتجنُّب أخطاء خدمة كسر قّوة وسلطة األرواح الّشّريرة بطردها، فينبغي أن تتّم هذه 

 مة تحَت إشراف وقيادة شيوخ الكنيسة وبالتّعاون معهم. الخد

 

  .يجتاح يسوع المسيح حصون الّشّر ومناطق نفوذه من خالل صلوات شعبه وعملهم الكرازي

 . 02-09: 20؛ متّى 20: 2لوقا  اقرأ

ت ، فإّن الهدف الّرئيسي لألرواح الّشّريرة، حيثُما تكون في العالم، أي مهما كان20: 2بحسب لوقا 

"األراضي" و"الحصون" التي تقطنها وتدافع عنها، هو أن تمنع انتشار بشارة اإلنجيل وتمجيد إله الكتاب 

، حين "يربط" يسوع المسيح هذه األرواح الّشّريرة من خالل صلوات 02-09: 20الُمقدَّس. ولكْن بحسب متّى 

لّشّريرة ترخي قبضتها عن النّاس، وترفع المسيحيّين المؤمنين وعملهم الكرازي اإلرسالي، فإن هذه األرواح ا

 في النّهاية قبضتها بشكٍل عام عنهم. وحينئٍذ يسود ملكوت هللا على هؤالء بدل األرواح الّشّريرة! 

 

 ب. كسر قّوة وسلطة األرواح الّشّريرة بالّصالة واإليمان.  

( بطريقٍة ُمحّددة. ومع هذا، 02-09: 20 ال يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن القيام بـ"ربط" األرواح الّشّريرة )متّى

فهناك بعض المسيحيّين المؤمنين الذين يقولون إن ربط األرواح الّشّريرة يتم بطريقة ُمعيَّنة تُدعى "الّصالة 

اإلستراتيجيّة". يصف هؤالء هذه الطّريقة بما يلي: أواًل، ينبغي تحديد أسماء هذه األرواح الّشّريرة وأهدافها. 

بغي تقييد األرواح الّشّريرة وطردها باسم يسوع المسيح. ثالثًا، األفضل أن تتّم هذه الّصالة ثانيًا، ين

اإلستراتيجيّة في المكان الذي تعمل فيه هذه األرواح المناطقيّة أو اإلقليميّة. يزيد هذا الّرأي من تقديره لقّوة 

ّب يسوع المسيح على الّشيطان وأرواحه وسلطة األرواح الّشّريرة، ويقلّل من قدر االنتصار المكتمل للرّ 

الّشّريرة في كّل مكاٍن في العالم. وعالوةً على ذلك، ال ينادي الكتاب الُمقدَّس بهذا الّرأي، وال يعلّم عن هذه 

 "الّصالة اإلستراتيجيّة". -الطّريقة في الّصالة 
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  .اح الّشّريرةما تعاَمل مع األرو لم تُكن صالة دانيال، ولكن عمل هللا الّسيادي هو

 . 21-20، 2: 22؛ 0-2: 9دانيال  اقرأ

فر إرميا النّبي أّن شعب إسرائيل سيعاني مسبيًا مّدةَ سبعين سنة. وتواضع دانيال فهم دانيال باالعتماد على س  

أمام هللا وصلّى بشأن الظّروف القاسية التي كان شعب إسرائيل يمرُّ بها. اعترف بخطايا شعب إسرائيل، وأقرَّ 

بأنَّ عقاب هللا لخطايا إسرائيل كان عاداًل. وتوسَّل إلى هللا بأن يرحم شعب إسرائيل وأورشليم. وقد استجاب هللا 

صالته بطريقٍة سيادية ومن خالل رؤيا أعلن فيها ما سيحدث لشعب إسرائيل في المستقبل القريب. لم تُكن 

ورطة شعب إسرائيل. والمالك الذي شرح  فهمتتعلّق بالّرئاسات الّشيطانية، ولكنّها كانت  لتقييدصالة دانيال 

لدانيال ما سيحدث لشعب إسرائيل في المستقبل القريب أخبره عن الحرب الّروحيّة التي جرت في الهواء وعن 

نتيجتها الُمحّددة. لم تُكن صالة دانيال أو أمر  آخر عمله اليهود المؤمنون هو ما قيّد أو هزم هذه األرواح 

ورئاساتها الّشيطانيّة، متّمًما بهذا خطّته الّسياديّة مع شعبه! ومع أّن الّصراع الذي كان سيجري على الّشّريرة 

األرض كان سيلقي بالّشّك بشأن نجاة شعب إسرائيل نتيجةً لهذا الصراع، فإّن الّرؤيا الّتي أعطاها الّرّب 

ا أكيًدا بأنّه مهما كان مستوى بؤس الوضع في لدانيال كانت تهدف لتشجيع دانيال. ففيها أعطى هللا دانيال يقينً 

األرض، فإّن هللا هو دائًما المسيطر على األحداث الجارية على األرض وأنَّ نتيجة الحرب الروحيّة الجارية 

مت!  ما فر دانيال لتعليم المسيحيّين المؤمين بمن س   22و 9يهدف األصحاحان  الفي الهواء قد تحّددت وُحس 

في  ما عمله هللا وما سيعملهفي الحرب الّروحيّة، بل لتشجيع المسيحيّين المؤمنين ب عملوهينبغي لهم أن ي

الحرب الّروحيّة! طبًعا، يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يتبعوا مثال دانيال الّصالح بتواضعه وصالته واعترافه 

ستراتيجيّة" ضد ما يُدعى األرواح بما يعرفه من خطايا شعبه، ولكّن المقطع ال يعلّم عن منهجية "الّصالة اإل

 المناطقيّة/ اإلقليميّة. 

 

  .دي هو ما يفتح األبواب الُمغلَقةليست صلوات المسيحيّين المؤمنين بل عمل هللا الّسيا

 . 22: 02؛ متّى 01، 01: 21؛ إشعياء 9-1: 0 يوحنا رؤيا اقرأ

ون المؤمنون بصلواتهم. واألفكار التّالية ليست الذي يفتح األبواب ويغلقها هو الّرّب يسوع المسيح ال المسيحيّ 

 أفكاًرا كتابيّةً: 
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يؤمن بعض النّاس بفكرة أنّه بسبب عدم وجود من يقاوم األرواح الّشّريرة، فإن هذه األرواح الّشّريرة  -

 المناطقيّة/ اإلقليميّة حّرة تعمل ما تريد. ال يؤيّد الكتاب الُمقّدس االعتقاد بهذه الفكرة. 

قد بعض النّاس بفكرة أنّه ما لم يقيّد المسيحيّون هذه األرواح الّشّريرة بصلواتهم، فإنّه ال يمكن عمل أّي يعت -

 أمٍر روحي، مثل الكرازة أو الخدمة اإلرساليّة، في هذه المنطقة. لكنَّ الكتاب الُمقدَّس ال يدعم هذه الفكرة. 

البلد تحَت لعنٍة بناحيٍة ُمعينة، ولذا يحتاج ذلك البلد ألن ة بلٍد ما قد تجعل ذلك خطيَّ يعتقد بعض النّاس أن  -

يتحّرر بصلوات المسيحيّين المؤمنين قبل أن تُقبَل بشارة اإلنجيل في ذلك البلد. ولكن ليس من تبريٍر أو دعم 

 في الكتاب الُمقدَّس لالعتقاد بهذه الفكرة. 

يحّددوا الّروح الّشّرير أو الّشيطان، ووطأة قدمه في يؤمن بعض النّاس بأنّه ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن  -

 أن يستطيعوا الّصالة ضّد ذلك الّروح. لكن ال يمكن استخالص هذه الفكرة من الكتاب الُمقدَّس.  قبلذلك البلد 

هذه األفكار واألراء بشأن األرواح الّشّريرة ورئاساتها الّشيطانية تزيد من تقديرها لقّوة وسلطة األرواح 

ّشّريرة، وتقلّل من مقدار سيادة هللا وسلطته! كما أنّها تبالغ في تقديرها لمسؤولية ودور صلوات المسيحيّين ال

 المؤمنينن وتقلّل من قدر عمل يسوع المسيح الكامل والمستمّر! 

وبقاع  يعلّم الكتاب الُمقدَّس أّن األرواح الّشّريرة ورؤساءهم الّشيطانيّين ليسوا هم المسيطرين على أماكن

األرض وكلِّ أحداث التاريخ وكّل النّاس في األرض، بل سيّدنا هللا صاحب الّسلطان بيسوع المسيح هو 

(. 02: 2؛ أفسس 22: 02؛ متّى 01، 01: 21؛ إشعياء 22، 2: 01المسيطر الُمطلَق على كل هذه )مزمور 

ببشارة اإلنجيل بصلوات المسيحيّين المؤمنين،  يعلّم الكتاب الُمقدَّس أّن المناطق والبالد ال تُفتَح أمام الكرازة

فيسوع المسيح هو الممسك بالمفاتيح، وهو يفتح بسيادته كّل األبواب إلى األماكن الُمغلَقة في العالم، ويعطي 

 (! 1-0: 1الفَُرص إلعالن بشارة اإلنجيل )كولوسي 

 

 .تهاوقوّ  يكسر سلطة األرواح الّشّريرة ال الّصلوات، بل استجابات هللا لصلوات المسيحيّين المؤمنين هو ما

 . 1-0: 22كورنثوس 0؛ 09: 20؛ متّى 22-22: 1؛ أفسس 1-0: 1كولوسي  اقرأ
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س أنفُسنا للّصالة،  ما هي مكانة الّصالة ودورها الحقيقي؟ يعلّم الكتاب الُمقدس بأنَّ علينا نحُن المؤمنين أن نكرِّ

اٍن لكرازتنا ببشارة اإلنجيل! ليست الّصلوات هي الوسيلة التي بها حتّى يفتح الّسيّد الّرّب فرًصا في كلِّ مك

تُفتَح األبواب، ولكنّها الوسيلة التي بها نطلب من هللا أن يفتح األبواب إن أراد أن يفتحها! ليست الّصالة قّوة 

ن أقوى من هللا. بشريّة تحّرك بشكٍل آلّي يَد هللا صاحب الّسلطان. فهذه الفكرة فكرة  متعجرفة  تجعل اإلنسا

 فالّصالة هي يد اإلنسان المفتوحة التي تستقبل من هللا صاحب الّسيادة والّسلطان كّل ما يريد أن يعطيه! 

يعلّم الكتاب الُمقدَّس أّن علينا نحُن المسيحيّين المؤمنين أن نلبس سالح هللا الكامل لنستطيع الثّبات في مواجهة 

كرزايّة وإرساليّة في أّي بقعٍة أو منطقٍة على األرض! وهو يعلّم أنّه  إبليس حين نصلّي وحين نقوم بخدماتٍ 

بسبب عمل هللا الخالصي الكامل على الّصليب، فإّن يسوع المسيح سيستمّر في سيادته بربط األرواح الّشّريرة 

جابةً (. سيعمل يسوع المسيح هذا است00-02: 20ورؤسائها الّشيطانيّين ويجذب الناس إلى نفسه )يوحنا 

لصلوات المسيحيّين ومن خالل عمل المسيحيّين المؤمنين الكرازي اإلرسالّي! بل إن هللا قادر على أن يعمل 

 (! 02: 0أكثر جًدا بما ال يُقاس مّما نطلب أن نتخيّل أو نفتكر )أفسس 

 

 اإليمان بوعود هللا يجعل المسيحيّين المؤمنين يصلّون بثقة وينتظرون بثقة.

 . 21: 1؛ يعقوب 20: 21؛ يوحنا 10: 00؛ لوقا 29: 22؛ 22-9: 1متّى  اقرأ

 ما هو دور اإليمان في الصالة؟ 

د يسوُع في متّى  قائاًل: "إن اتّفق اثنان منكم على األرض في أيِّ أمٍر، مهما كان ما يطلبانه، فإّن  29: 22يع 

فعله لكم." تهدف هذه الوعود إلى : "فأيُّ شيٍء تطلبونه باسمي أ20: 21ذلك يكون لهما." ويعد في يوحنّا 

إيصال المسيحيّين المؤمنين إلى نقطة الّصالة بثقة. يحتاج المسيحيّون للّشجاعة والتّشجيع حين يصلّون ألجل 

أبواب وفرٍص أو ضّد األرواح الّشّريرة. تشير هذه الوعود إلى إلٍه يسمع كلَّ صلواتنا قادٍر على أن يعمل كلَّ 

 ًدا بحيث ال يحرمنا من أيِّ خير! هذه األمور، وكريٍم ج

ما  نعرفولكّن األمَر الذي ال تشّجعنا هذه الوعود عليه أو تسمح به هو أن نصلّي بإلحاح وإصرار على أن 

 هو األمر الّصحيح أو أن تتّم مشيئتنا! فوعود هللا ال تهدف لتعزيز الكبرياء والعجرفة عند النّاس. 
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ة بثقة ومن ثم االسترخاء واالطمئنان بإرادة هللا الّسياديّة بكّل ثقة. تعلِّم جوهر اإليمان في الّصالة هو الّصال

(. يعلّم 10: 00أن جوهر الحياة والّصالة هو: "لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك" )لوقا  21: 1رسالة يعقوب 

أبانا الذي في  يسوع أن هذا الموقف ضروري في كل صلواتنا. فقد علّم قائاًل: "فصلّوا أنتم مثل هذه الّصالة:

(. ولذا، فإنّه في صالة اإليمان ال 22-9: 1السماوات، ليتقدَّس اسمك! ليأت  ملكوتك! لتكن مشيئتك" )متّى 

يكون إيماننا بأن هللا سيعمل بطريقٍة آلية ما نطلبه أو ما وعد به، ولكنّنا نستريح ونطمئن بكّل ثقة بإرادة إلهنا 

ّب. ولهذا السّ   بب على المسيحيّين المؤمين أن يقولوا في كلِّ صلواتهم: "لتكن مشيئتك!" الّسيّد األمين الُمح 

حينما نصلّي نحُن المؤمنين: "لتُكن مشيئتك،" فإننا نزيل كّل المحدوديّات والتّحديدات البشريّة من صلواتنا. 

ا معرفةً محدودة! معرفتنا للوضع الحقيقي لمنطقتنا أو بلدنا أو الّشخص أو المجموعة التي نخدمها تكون دائمً 

وحلولنا الُمقتَرحة وفهمنا إلرادة هللا الّسياديّة دائًما محدودة أيًضا! وفي بعض األحيان نفرض حدوًدا وتحديداٍت 

بما هو األفضل في وضٍع ُمعيَّن. صالتنا "لتُكن مشيئتك" ليست عالمة ضعف أو شك،  ناعلى صلواتنا بإحساس

صلّي نحُن المسيحيّين المؤمنين "لتكن مشيئتك" فإننا ال نفرض أيّة حدود أو ولكنّها عالمة قّوة وإيمان! حينما ن

قيود على صلواتنا، ولكنّنا بهذا نرفع صلواتنا فوق كلِّ المحّددات البشرية والقيود البشريّة! طلبتنا "لتُكن 

رتين وحكمته مشيئتك" تضع الظّرف أو المنطقة أو الّشخص أو المجموعة بال تحفُّظ في يَدي هللا الجبّا

الالمحدودة، ومحبّته وقّوته الساميتَين. ليس من مكان نضع فيه إنسانًا أو مجموعةً من الناس أكثر أمانًا من 

يدي هللا! وليس من حلٍّ ألية مشكلة يكون أفضل وأنفع وأمجد من الحّل الّذي في فكر هللا ألجل ذلك الشخص 

 أو تلك المجموعة من النّاس أو بلدهم! 

التي نرفعها من األرض تختلط ببخور  غير الكاملةبأن صلواتنا المحدودة و 1-0: 2 يوحنا فر رؤيايعلّم س  

(. وهكذا، تصل صلواتنا 01: 1؛ عبرانيين 01: 2 يةفي الّسماء ألجلنا )روم الكاملةصالة يسوع المسيح 

اعدتنا في وقت حاجتنا المحدودة والنّاقصة إلى عرش هللا بكمال مطلَق! هو دائًما يعطي رحمة ونعمة لمس

(. يستجيب هللا صلواتنا دائًما، ولكن ليس بعمل ما تطلبه صلواتنا النّاقصة بل بعمل 21: 1الحقيقيّة )عبرانيين 

 ما خطّطت له مشيئته الكاملة! 

 

  .اية إبليس وكّل أرواحه الّشّريرةسيدين الّرّب يسوع المسيح في النّه. 4

 . 22-1: 02؛ 21-20: 21 يوحنا رؤيا اقرأ
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: قبل المجيء الثّاني للمسيح مباشرة، وخالل الضيقة العظيمة، سيقود إبليس وشياطينه تمّرًدا عظيًما ضد عّلم

جهنّم، من حيُث لن يمكنهم الهروب، بل  -هللا. ولكن في المجيء الثّاني، سيُلقي يسوع المسيح بهم إلى الهاوية 

 سيُعذَّبون لياًل ونهاًرا إلى أبد اآلبدين! 

 

 


