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  يلغوجويس  .أل.إيقلم بمجموعة كتب 

  

  كَ ياجاتِ ميع احتِ جَ ل رّب  دُ عْ وَ 

  ركاتِ البَ بِ  لك رّب  دَ عاھَ 

  يادةِ لسّ ٌر لِ دَّ قمُ 

  سوعباسم يَ  ! جاخرُ 

  داععلى الخِ  صارُ نتِ ا:ِ 

  

  

  
  ةِ جموعَ في ھذه المَ  ةمَ دِ خْ تَ سْ المُ  باتُ تيِّ الكُ 

  

  المنتصرةُ ة نيسَ الكَ 

  ا�عمالِ  كتابِ  خ�لِ  نْ مِ 

  الشفاءِ  من أجلِ  رّب  تدبير

  خدمةوال ا�ستقبالُ 

  الشفائيّة رّب  قدرةُ 

  مواھب الخدمة

  ، الراعي، المعلّمُ ، المبّشرُ النبيُّ ، سولُ الرّ 

  كرازة المعجزة

  إلى العالم للوصولِ  رّب  خطّةُ 

  للخلق جديدة صورة

  في المسيح أنتَ  نْ مَ  ةفَ رِ عْ مَ 

   أْنماط المعيشة                                          

  القديم العھدِ  نَ مِ 

  بادةُ والعِ  جيدُ مْ التَّ 

  رّب  بادَ عِ  بحُ صْ نُ 

  Oةلصَّ ا

  الجنّة على ا�رض إحضارُ 

  ق خارقةطرُ بِ  شُ يْ العَ 

  القدس وحِ الرّ  بِ واھِ خ�ل مَ  نْ مِ 
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  تّابِ الكُ  حولَ 

  
خدمLة ان سLفريات . عالميLاً المعLروفين مي ا�نجيل لِّ معَ الكتاب و،المتحدثين نْ وجويس غيل مِ  .أل.إي رُ بَ تَ يُعْ     
التLي فLاق  عِظ الحشLودِ وَ يّاً بLِخِصLشَ  قLامَ  حيLتُ  ،أّمLٍة  فLي العLالم خمسLينَ  أكثLر مLنإلLى  خذتLهأَ الرسوليّة،  أل.يإ

  . ا�ذاعة والتلفاز ھم من خ�لِ غيرَ  ينَ يم�الكذلك  ،ألف المئةِ  عددھا

  

ھم التLي أّمLا كتابLاتُ  .المشLھورةھم تيّبLاتُ وكُ م ھُ بُ تLًكُ  من  خةليونَّي نُسْ مَ  نْ عَ  زيدما يَ  ةدَ حِ ات المتّ يفي الو`بيع قد ل   
  . العالمِ حول  راسيّةِ الدّ  لقاتِ والحَ  الكتاب المقدسدارس مَ في  تْ مَ خدِ استُ فقد غات، الل نَ مِ  العديدِ إلى  تْ مَ رجِ تُ 

  

م ھِ تعLاليمِ  م،ھِ ظِ عْ وَ  يّةِ دينامِ  �لِ خِ  نْ مِ  رينَ اdخَ  ياةِ في حَ  القوية والمغيّرة للحياة إنفجرت رّب  ةُ مَ قائق كلِ حَ إن ّ    
  .يّةعِ مَ سَ الطة شرِ ا�فيديو وخدمة ال �لِ خِ  نْ مِ  ضاً أيم وھِ تاباتِ كِ 

  

 نLLون كيLLفَ ؤمِ َف المُ َشLLاكتَ  حLLين. ھمبLLاداتِ عِ  ھم وَ جيLLدِ تمْ َحلقLLات فLLي  رّب ضLLورِ حُ لِ  ظLLيمُ العَ  دُ ْجLLالمَ لقLLد اختُبLLَِر    

   .والحميمينَ  الحقيقيينَ  رّب تكوَن من عباِد  يصبحون

  . نالمؤمِ  لطةِ سُ  حولَ ھم تعاليمِ  خ�لِ  نْ رأِة والنَّصِر مِ قاً للجُ جديداً ومشوَّ  مدى قد َوَجَد العديدُ ل

  

ة  ،رّب الممنوحLة مLن  خارقLةال ھمخLدماتفLي ليَتقLدَّموا بثبLاٍت  عائلة غيل العديَد ِمَن المLؤمنينَ َدّربَِت     رّب بقLوَّ

حLين  طبيعيين بطريقة خارقة أْن يكونوا منھُ مِ  الكثيرونَ  تعلّمَ لقد . ديِھمأيفائيّة التي تنساُب انسياباً من خ�ِل الشّ 
     .اليوميّة خدمتَِھموھم حياتِ بأجمعھا في  التسعةِ لروِح القدِس ا مواھبِ  فييطلقون ليعملوا 

  

شLLھادِة  علLLى .أل.يإ حLLازَ  ذلككLL .ھوتيLLّةال�ّ  راسLLاتِ فLLي الدِ  شLLھادة� علLLى َصLLوجLLويس حَ  .أل.يإك�ھمLLا   
ْوَل َحL َمْحLَورتت ،رّب كلمLة ترتكزعلى  مھِ تِ مَ دْ خِ ان .  سيحيّةِ ؤيِة المَ عِة الرّ جامِ  نْ مِ  تِ ھوالدكتوراه في فلسفِة ال�ّ 

ُس تدَ مان وَ يا�ھي قوية في  ،سيحسوع المَ يَ    . وح القدسالرُّ  بقوةرِّ

  

 ،�مLLاتالعَ ب ،ويLLّةة القحَ ْسLLالمَ مرفقLLة ب َوتعLLاليِمھم ظLLاتِھمعوَ ان .بِّ ِحLLاdِب المُ  قلLLبِ ل تعريLLف يَ ھُم ِھLLِخLLْدَمتان   
   .رّب  طةِ لت سُ في َمْوجاٍت تحْ  ھامواذيَن الّ  ِمنَ  ديد لعَ مع اجيبِة والشفاءاِت العَ  زاتِ جِ عْ المُ ب

  

 رّب ِد ْجLLمَ لِ ت عظيمLLة اورظھLLبِّ والLLرَّ  كLLاء أمLLامَ بُ ، قLLّدسِك المُ الّضLLحِ  نَ جLLاٍت ِمLLوْ مَ  بمLLا فLLي ذلLLكَ  نھضLLةُر بLَوادِ   

    . ھمماعاتِ تِ روَن اجضُ حْ يَ  وا كانَ  نْ مَ اختبرھا العديد مداِث ذه ا�حكلُّ ھَ  ،قوتهوَ 
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  Oّبِ والطُّ  سينَ رِّ دَ مُ لْ ةٌ لِ مَ لِ كَ 

  
. بكLLلِّ طالLLِفLLي حيLLاِة طرِة يْ ِة الَسLLعادَ تِ ْسLLعLLن ا حيوَ بLL ، َسLLتأتينِ مِ ؤْ ِة الُمLLطَ لْ ْن ُسLLَعLLالقويLLة إّن ھLLذِه الدراسLLةَ     

المؤمنLوَن سLيكوُن  .بِتَْحقيLِق النَّجLاِح فLي َجميLِع ِصLراعاِت الحيLاةِ البLَْدِء وَ  مسLاراتِھِ خَ  نْ الحLدِّ ِمL يLّةَ فِ يْ كَ  علّمونَ تَ يَ سَ 
ثقLLةً رأةً وُجLL الط�LLّبِ  يLLاةِ فLLي حَ  ةُ ھLLذه الّدراَسLLَسLLتُْطلُِق . يسLLوععLLن مLLاھيتھم فLLي المسLLيح ديLLٍد ٍي جَ حْ وَ عيَن بLLِفِ دَ ْنLLمُ 

  . بالنّصرِ 

  

سLمعية ا�شرطِة الالحلقات من خ�ل ھذه وتَستمعوا إلى اأْن تُشاھدوا  الفصلِ  ھذا قبَل تدريسِ عليكم ُح رِ تَ قْ نَ     
ِة قLالمتعلّ  رّب كلمLِة  قِ قائِ حَ َك بِ سَ فْ نَ  شبّعتما لّ كُ . المدرجة كقراءات مقترحةالكتِب ضاً أيان تقرأوا ، و الفيديوأو
ھذا كم لَ وفُّر يُ بعَد ذلَك سَ . باتّجاِه روِحكَ  فكرك نْ ُق مِ قائِ ّرَكْت ھذه الحَ حَ يِّة، كلّما تَ وحِ رِب الرُّ والحَ  نِ مِ ؤْ لمُ طِة الْ بِسُ 
ِ̀  طوطَ الخُ كتيُّب ال   . رينَ rخَ لِ  قائقِ ھذه الحَ  ھا في نقلكمدامِ خْ تِ سْ العريضةَ 

   

  

مِل ْن ھذا العَ يحاِت مِ ضوھذه التَّ  حذفؤلُّف فالمُ  .ِة الَشْخِصيّةِ التَّوضيحات عن الَحيا من ` بُدَّ  الفّعال لتّدريسل   
 ذيناdخLريَن الL خبLراتِمLْن  او ،ا الذاتيِّة الغنيLّةِ راتِھبُ خُ  راتِه أوْ بُ عٍة ِمْن خُ ضيحاٍت نابِ وْ تَ  قديم تَ  سِ رِّ دَ مُ لْ لِيتسنّى لِ 

   .معھم لِ واصُ التَّ ُب ِمَن تمّكُن الط�َّ يَ 

  

ُب أْن ِجLيَ م نLدرس اونعلLّوانLه حLين  شLيءٍ  نا كلَّ علّمَ يُ ى لِ وَح القدس ھو الذي أتَ أّن الرّ ذّكَر، بِ تَ أْن نَ  دائماً غي بَ نْ يَ    
  . وح القدسالرّ ومنقادين بلئيّن تَ مْ مُ  دوماً كوَن نَ 

  

 .المنزلية جماعاتِ لْ لِ  كذلكَ وَ ، دِ حَ ا�َ  دارسِ مَ ل الكتاب المقدس، مدارسِ لْ ، ةِ ماعَ جَ لْ لِ وَ ا دِ رْ فَ لْ لِ  ةُ تازَ مْ مُ  راسةُ ھذه الدِّ    

    .فصل الدراسة ناءَ أثْ  تيّبِ ھذا الكُ  نْ عَ  خٌ الِب نُسَ لطَّ ول  علّمِ لمُ لكوَن مِّ أْن يَ ھِ ِمَن المُ 

  

م كُ ظLLاتِ �حَ مُ لِ  ةً احَ َسLLنLLا مَ كْ رَ تَ  دْ قLLَلَ . واسLLتيعابھا ،التأمLLل فيھLLا ،ھاريسLLطّ ت،بِ تُ الكُ  لُ َضLLأفْ  كتابLLةفيھLLا  تّمLLت  لقLLد  
مَ  .مكُ عليقLLاتِ تَ وَ  . رىجLLا`ٍت أُْخLLعلى مَ ثLLورِ تُِكم فLLي العُ دَ سLLاعَ مُ لِ وَ  ةَعLLراجَ ريع لِلمُ َسLL عLLيٍّ جِ رْ مَ  ظLLامٍ نِ  عَ كل َمLLالّشLL ُصLLمَّ

  . ھذه المادة سرَ قْد دَ  بعَد أْن يكونان يعلّم المحتويات لrخرين ، لكلِّ فْرد يسمح فالّشكُل الخاصُ 

  

    :تيموتاُوس ل َب بُطرسُ تَ كَ    

XاWشياُء التي َسِمْعتوني أقولُھا في حاضِ و "            ُن الXّذيَن يُْمِكX ُد إلXى الّرجXال ِ َھXھوِد تُعْ ِر العديِد ِمXَن الشُّ
  2-2:1تيموتاوس 2" رينَ اZخَ  ّھليَن لِتَعليمِ ما َسيَكونوَن ُمؤَ ِھم كَ يْ لَ عَ  ا:عتمادَ 

  

َم ھذا الفَ      يھLوَ  )الخدمLةطLويِر تَ نظLام (ا�فكLار ظLامنِ فLي  سِ قLدَّ تLاِب المُ فصLول الكِ ل ليَّةَ مَ عَ ُمشاَركة كُل صْ ُصمِّ
ٌر ِخصيصاً طَ تَ ٌج مُ ھَ نْ مَ  َم ھذا المَ  لقد. للتعليم المبرمجوَّ للتعليم المستقبلي وَ  خدمةللِ ، واحا�رْ  تضاعف لِ فھوُم ُصمِّ

  . لrخرينَ  ھولةٍ سُ بِ  لِ صْ ھذا الفَ ريَس دْ تَ  طيعونَ تَ سْ ، يَ استِخداِمِھم لِھذا الُكتيِّبِ الطّ�ُّب ا�ْسبَقيَن بِ فَ . للط�ب
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  اتِ يتوَ حْ المُ  لُ وَ دْ جَ     

 الّدرس ا�ّول ْف َعُدّوكعراِ   7

 الّدرس الّثاني على ا�رِض  ُسلطة  15

 الّدرس الّثالث ادعةُ خالم إبليس ِخطة 23

 الّدرس الّرابع  رّب ُة طخ -َء المسيح ثم# جا 30

 الّدرس الخامس   سوع بُسلطةٍ يَ  خدم 38

 الّدرس الّسادس رشالّصليِب إلى العَ  منَ  44

لطة المستعادة 51  الّدرس الّسابع لبشرّيةلِ  الس1

 الّدرس الّثامن حالياً  إبليسستراتيجّياُت اِ  60

لطة الكنيسة 67  س الّتاسعالّدر والس1

 الّدرس العاِشر الى الملكوت فاتيحمَ ال 74

 الّدرس الحادي عشر سوعِاسُم يَ  88

 الّدرس الّثاني عشر المنتصرة رُب الّروحّيةالحَ  95

  للحفظاٌت أي 99

  

  

  

  

   

   

    

  

  

  

  

  

  

                              
  ْلطَِة الُمْؤِمنفي سُ  َسةالُكتُُب الُمقَد

  .ْسَخِة الَجديَدِة لِْلَملِِك جيمسالنُّ َمأْخوَذة ِمَن 
  .رينَ اشِ لنَّ ، لِ .توماس نيلسون ةَشِرك ،1980،1980 ،1979التّأليِف والنَّْشِر  قوقُ حُ 
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  لِ ھذا الفصْ لِ  القراءة المقترحة
                   

  ، ويادةِ لسِّ المقّدرة ل                                                

  سيحسوع المَ يَ  مسْ باِ  !أخرج                                  
    .غيل، دار النِّشر أل.يإقلم بِ                                     
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  اWّولُ  الّدرسُ 

  

ك                                              اِعرْف عُدوَّ

  
  ! بٍ رْ في حَ  نُ حْ نَ 

  

   بُ رْ الحَ 

    إحدىوَ . ربِ في الحَ  شاركونَ ، يَِجُب أَْن نُدِرَك َحقيقةَ أنَّنا مُ يينَ سيحِ كمَ                     

ستراتيجيّاتِ                      ِ̀                      راع الذي  قيقِة الصِّ أعيُنِنا َعْن حَ  ھي ان يعمي ِ�بليسا�ساسيِّة  ا

  ميَع ا�ْسلِحِة التيَمنََحنا جَ  رّب نَّ لكِ . يَْجَعلُنا ُعَز`ًء ضدَّ ھََجماتِهِ  كذاوھ، هُ ضُ نَخو                    

  !َعلى أعدائِنا لنكون منتصريننحُن بِحاَجٍة إلْيھا                     

  
ِد التَّفكيِر بِأنَّنا نَمشي في الجسِد، لَْسنا حَ "  4-3: 10كورنتس  2                       َسَب الَجَسِد لُِمجرَّ

  ". على َھْدم ُحصون رّب إْذ أَْسلِحةُ ُمحاَربَتِنا لْيَسْت َجَسِديّة، بَل قاِدَرةٌ ب. حاِربُ ن                         

  

  مان الَحَسن، واْمِسْك بِالحياِة اWبديِّة التي يجاِھْد ِجھاَد اW"  12:  6تيموتاوس  1                    

  " .واعتَرفَت ا:ْعتِراَف الَحَسَن أماَم ُشھوٍد كثيرينَ ضاً، أي إلْيھا ُدعيَتَ                     

             

، بَل ھي ِمَن الّروحِ  لْيَسْت ِمَن العالمأنَّ ھذه ا�َْسلَِحةَ  ِمَن الُمھمِّ التذكر                       .  الطبيِعيِّ

  

   لْيَسْت  ھي. لَحاِت الَحْربِ طالَعھِد الَجديِد اِستَخَدموا ُمصْ  ابِ ُكتّ  الَعديُد ِمنْ                     

     َخِرطونَ التي نحُن ُمن َمْعركةِ لِل واقعي فٌ صْ وَ با�حرى َرمِزيَّةٌ، بَْل  اتُمْصطَلح                    

   . ةِ ھَي التي َستُداُر في الّساَحِة الّروحيَّ  ھذه الَمعاِركُ .فيھا                    

  

  ناوُّ دُ عَ 

  

  : داِخل  –َوَع�قاتِنا اليومية تأثيِرھُجوماِت العدوِّ في كلِّ َمجا`ِت َحياتِنا ْحَت نحُن ت                    

   ا�َُسر •                    

   ا�َوضاع الماليّة •                    

  الِمھَن •                    

  )الَعقلِيَّة(ل قوالعُ  •                    

ة(ْجساد ا�َ  •                         )الِصحَّ

  الَمناِزل •                    

   الجيران •                    

  الُمُدن •                    

   ا�َُمم •                    

    مالعال •                    

   

  
  

  

  ھا ھي أّن َحْربَنا لْيَسْت َمَع ا�ْفراِد وِر التي يَِجُب تََعلّمّم ا�مأھَ  إحدى                    
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  والدُّخوُل   ،إنّھا في عالم الّروح. الّشريرةِ  َحهاروأإنّھا َحْرٌب ِضّد إبليَس و                       

  . �حباِط والفََشلِ لى ااع َمَع ا�فراِد ` يؤّدي إ`ّ في ِصرا                       

  

  

نا؟     َمْن ُھَو َعُدوَّ

  

  . إذا كنّا نَْعلُم أنّنا في حالِة حرٍب، فَِمَن الُمھّم تْحديِد َعُدّونا                     

   –ھَْل َعُدّونا                      

  ؟ عائلتُنا •                       

  ؟ �شخاُص الذيَن نَْعَمُل َمَعھُما •                       

  نا؟ حكوَمت •                       

  نا الماليّة؟أْوضاع •                       

   !ك�                    

  

  ُسلُطات – وjة

  الروحيّة القوات – قوات

  

نا                              .بشكل تخطيطي يَِصُف الّرسوُل بولس عُدوَّ

  .  ِمْن َحولِناالذين ا�شخاص لْم يَُكْن َمَع  ناان ِكفاحقال لنا                            

  . قال نحن ` نُصاِرُع َضدَّ اللّْحم والدَّم                           

  
  ساء، َمَع ؤ، بَْل َمَع الرُّ فإّن ُمصاَرَعتُنا لْيَسْت َمَع َدٍم َولْحمٍ "  12:  6أفُسْس                                 

  السOَّطين،ََمَع ُوjِة العالم على ظُلَمِة ھذا الّدْھِر، َمَع أْجناِد الّشّر الّروحيِّة                                 

      "  .في الّسماواتِ                                 

  إبليس
  . إبليسبُطرس أّن َخْصَمنا ھو  أْوَضحَ                            

  
  كأَسٍد زائٍر، يَجوُل   َخصَمكمْ  حوا واْسَھروا Wّن إْبليسَ صاْ " 8: 5بُطرس  1                          

  ". تِمساً َمْن يَْبتلُِعهُ ُھوَ ُملْ                                

  

  ليَ حِ 
  ْستخِدُمھا التي يَ  ِطِه الخاِدَعةِ ، استراتيجيّاتِِه َوُخطِحيَُل إْبليُس تَكُمُن في أساليبهِ                           

نا                              في ُمحاَولتِِه ليستخدمھا ِمَن النَّْوع الَعْسكِرّي حربية لَدْيِه ِخطّة . ِضدَّ

  أْن نكوَن أكثََر ، يَجُب ُمَخطّطاتهل يندركم فيما نصبحوَ  َمَع ذلِك، .لِھَزيمتِنا                          

   إّن الّدًروَع ِھَي . َمْعَركتِنال رّب  زّودنا بھاوا�ْسلِحِة التي اھاً لِلّدروع بانت                          

  . فھَي لِتْحقيِق ا�ْنتِصار في ھُجوِمنا َعلى أْعدائناأّما ا�ْسلَِحة  ،لِِدفاِعنا                          

  
  " .ِد إْبليسيالِكْي تْقِدروا أْن تَثبُتوا ِضدَّ َمكالكاِمِل  رّب اِلبسوا ِسOَح " 11: 6أفَُسْس                           
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   تْحذير
   بيسوع إْبَق ُمْنشِغ�ً  •

  إْعَرَف الّسلطة •

   يسأبَداً ُمْرتِعباً ِمْن إْبل ` تَكنْ  •

                                      

  بِإبليس، شياطينِِه أو  أْو ُمفَرطي ا�عجابِ  منشغلين لَْسنا لِنُْصبحَ  نْحنُ                                      

   بقيفيما ن. نكوَن ُمنشِغليَن بِيَسوععلْينا أْن ، با�حرى. تِهِ ُمَخطّطا                                     

  َوكلّما أْصبَْحنا . َمْن نْحُن فيهِ سندرك َعلْيِه  عيوننا                                     

  داِخلَ  ُجْرأةٌ َستْنشأ ، يَسوع الُمستَعادِة ِمْن ِخ�لُسلطتِنا واثِقيَن من                                      

   . ليس َوُمَخطّطاتِهِ خائفيَن ِمْن إبْ  كونَ نَ لَْن و ،اأْرواِحن                                     

  
  َخلَق كائِناٍت مOئكيّة رّب 

  

   خالِدٌ   رّب 

  . أَزلِيُّ الُوجوِد َوخالُِق كّل شيٍء  ،خالِدٌ  رّب                                     

  ، وكاَن رّب بدِء كاَن الكلِمة، والكلِمة كاَن ِعنَد في ال"  3- 1:1يوحنّا                                     

    ". كّل شيٍء بِه كانَ . رّب ھكذا كاَن في البَدِء ِعنَد . رّب الكلِمة                                     

                                      

  نا َمْجَدهُ ُمَمّجداً أيصاَر َجَسداً وحّل بَْيننا، َورَ  والكلَِمة"  14: 1يوحنّا                                     

  ". ة وحقّاً كما  لَوحيٍد ِمَن اZِب، َمْملوءاً نِعمَ                                     

  . يَسوع وھ "الكلَِمة"                                    

  َخلَق الOئكة رّب 

  لْم . الَم�ئكةِ  وع جميَع ا�شياِء بما فيھايَسَخلَق ، رّب  كابن                                   

  .ھية�لاُخلِقوا �ْجل أْھدافِِه يُخلقوا بواِسطتِِه فقط، بَل                                    

  

  في السماوات وما  ما: فإنّهُ فيِه ُخلَِق الُكلّ "  17 -16: 1كولوسي                                    

  روشاً أم ِسياداٍت عُ كاَن  رض، ما يُرى َوما j يُرى، ِسواءاW على                                   

  الذي ھَُو ُكّل شيٍء، . ْد ُخلِقَ الكّل بِه َولهُ ق. Oطينَ رياساٍت أم سَ  أم                                    

                                                                  ". َوفيِه يَقوُم الُكلّ                                     

                                    

   المOئكة ُمنظّمة

  ، كانت طينوالسُّ� الرياسات ،السيادات، الُعروش بولس عّددِعْنَدما                                   

  . ْخَدَم ُمْصطلحاٍت تَعوُد لَِمھاِمھماِْست .َمْرَجعاً لِلَم�ئكة                                  

  :ُمْختلِفةٍ  ألقابلَدْيھم                                   

  الّرئيسيّ  �كُ المَ  •                                  

   يروبيمالشّ  •                                  

   يرافيمالسّ  •                                  

    الَمخلوقاُت الَحيّة •                                  
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  : ختلفةمُ  ِمھامٌ لَدْيھم                                      

   العروشُ  •                                           

يادةُ  •                                               السِّ

   رياساتال •                                           

   طينالّس� •                                           

  

  إبليس رّب َخلَق 

  

  بِأنّه  نعلمَخلَق كّل ا�شياِء،  رّب بِأّن  نعلم طالما                                                

  . إبليسضاً أيَخلَق                                                 

  

   بليسُق ِ: بالَمركُز الّسا

  َمقاماِت ال فعرْ كاَن واِحداً ِمْن أصلّي ِ�بليس ا� المركزُ                                                 

  .حْجَمة الّصبنَ  ألقابِه كان َوأحد. الُمشّرفةِ                                                 

  

  َھَرةَ، بنَت َف َسقَطِت ِمَن الّسماء يا زُ يْ ك"  12: 14 إشعياء                                                

  "؟ َف قُِطعَت إلى اWرِض يا قاِھَر اWَممالّصبح؟ كيْ                                                 

  

  َمَع بَْعِضھا،   ِعْنَدما تَُرنُّم نجوُم الّسماء..." 7: 38اWعماُل                                                 

  "صُرخوَن لِلفََرح؟ يَ  رّب َوكّل أبناُء                                                 

  

   إبليسمواصفاُت 

  نظَرةً عياء لقد أْعطانا كلٌّ ِمَن النّبيُّ َحزقِيال والنّبيُّ إشِ                                                 

  . َعْن ُمواَصفاِت إبليس                                                

  

   نَموذٌج لِلكمالِ  •

  بالِحكمةِ ُمْمتلٌِئ  •

  كاِمٌل في الجمال •

  أنَت خاتُِم : " بُّ ھكذا قال السيُّد الرَّ ...ب 12: 28ِحزقِيال                                                 

  ." الكمال، َمuٌن ِحكَمةٌ َوكاِمُل الَجمال                                                

  

   ُمغطّى بالَجواِھرِ  •

  ُكّل َحَجر كريم ِستاَرتَُك، َعقيٌق أحَمُر ..."أ 13: 28ِحزقِيال                                                

  َوياقوٌت أصفُر وَعقيٌق أْبيَُض َوَزبَْرَجٌد َوَجْزٌع َويَْشٌب                                                 

ٌد َوَذَھبٌ َوياقوٌت أْزَرُق َوبَْھَرماُن                                                    ". َوُزُمرُّ

  

  الّصوُت الجميلُ  •

  أنشأوا فيَك َصنَعةَ صيَغِة الفُصوص ..."ب 13: 28قِيالزح                                                

  ". قتَ َوتْرصيِعھا يوَم ُخلِ                                                 

                                                  

  ُت القْرع الموسيقيِّة وا�نابيُب ھَي آ`ُت ھي آ` الّدفوفُ                                                
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  . ياالنّفخ مثَل النّ                                                

  

  ".أُْھبط إلى اWْرِض فخُرَك، َرنّة أْعواِدكَ " أ 11: 14إِشعياء                                               

  

   . َصْوتُهُ يُْشبهُ َصْوَت أورِكسترا عظيمة كان                                               
  

  غير ُم�م •

  كاِمٌل في طُرقَِك ِمْن يَوم ُخلِْقَت حتّى أنتَ " 15: 28 ِحْزقِيال                                          

  ".ُوجَد فيَك إثمٌ                                           

  

   ائُف إبليسُ َوظ

  . ا�صليّة إبليسالنّبيُّ ِحزقِياُل عّما كانْت َوظيفةُ َكتَب                                           

  

  حارُس الَعرش •

  على أْنَت الكروُب الُمنبَِسط الُمظلُِّل، وأقَْمتُك"  14: 28ِحْزقِيال                                           

   ".الُمقّدس كنَت بَْيَن ِحجاَرِة النّارتَمّشْيتَ  رّب َجبَِل                                           

   الكروبيم على جانِبَيْ  تْ كان حينحتّى                                           

  ، )22 -18: 25الخروج (َمْقَعِد الّرْحَمِة تُغطّي تابوَت الَعْھِد                                           

ْبح أو ابَن . في مكان الّشَرفِ  رّب ِب بجانِ  إبليسكاَن                                              كنَْجَمِة الصُّ

  كانَ . َوْھَجهُ َوَمْجَدهُ  َويَْعكسُ  رّب ْحمي َعْرَش يَ يَُغطّي وكان الفْجِر،                                           

  على أكثر  رّب ِمَن  كان ُمؤتَمنا .حاِرس ْد ُمِسَح َككروبقَ                                           

  . ا�ْمِكنَِة َعظَمٍة َوَمسؤوليّةٍ                                           

  

  قائد التمجيد •

  الَم�ئِكة َد َجميعِمْن ِخ�ل َوْصِف َصْوتِِه الموسيقّي، يبدو أنّهُ قا                                          

  َمع  رّب راَسِة َعْرش وكاَن يَقوُم بِحِ  رّب تمجيدھم وِعباَدتِھم في                                           

  . ِمَن التّمجيِد والِعبادةِ  تَغِطيَةٍ                                           

  

   إبليس –َحْرٌب في الّسماِء 

   التَّمّردِ / ناِجٌم َعن التّفاُخرِ 

   ،النَّعيمفي  التي نتجت َحْربٍ ه وال، ُسقوطلتَّمّرِد إبليس ناْھمُ ف                                          

  الَحْرِب التي نُشاِرُك نَْحُن فيھا اليَْوم  أھميةتيُح لنا َمْعِرفَة يُ                                           

  . على ا�رض                                          

  َت كاِمٌل في طُرقَِك ِمْن يَْوَم ُخلِقَت َحتّى أن"  17-15: 28ِحْزقِيال                                          

   ".ُوجَد فيَك إثمٌ                                           

  

  َسأطَرُحَك . أْفَسْدَت ِحكَمتَك Wْجل بَھائكَ . قَِد اْرتفَع قلبَُك لِبَْھَجتِكَ  "                                         

  ". نظروا إلْيكَ َوأْجَعلَك أماَم الُملوِك لِيَ  إلى اWرض،                                          

  

  اھتِماَمهُ على َجمالِِه الخاّص ُز ِمثاليّاً إلى أْن بََدأ يَُركّ إبليس كاَن                                           

  . الكبرياء دخل.يِز على الواِحِد الذي َخلَقهُ بََد`ً ِمَن التّرك                                          

   الوھجعلى فّكَر في ُسطوِعِه الخاّص بََد`ً ِمْن إْبقاِء انتِباِھِه                                           

   .نَْفِسهِ  رّب ِمَن  الساطع                                          



13 

  

   "إراداتي أنا"

  إلى  ِت العالمالتي َحَكمَ  رّب  إراَدةُ  ،ھُناَك إراَدة واِحَدة تكانَ                                            

  .في إبليس  الِكْبِرياءُ دخل أْن                                            

  ِمَن الّسماِء يا ُزْھَرةُ، بِْنَت كْيَف َسقَْطِت "  17-12: 14إِشعياء                                           

ْبح؟ كْيَف قُِطْعتَ                                               إلى اWرِض يا قاِھَر اWَُمم؟ وأنَت قلَت في  الصُّ

  : قَلبكَ                                            

  .الّسماواتِ أْصَعُد إلى                                             

  ، رّب أْرفَُع كْرسيِّي فوَق كواِكُب،                                             

  .ضاً فوَق ُمْرتَفَعاِت السَّحابِ أيأجلُِس                                             

  . أصيُر ِمثَل الَعلِيِّ                                             

             

  .ل الُجبِّ ، إلى أسفِ إلى الھاويَةِ  لِكنَّك اْنَحَدْرتَ                                            

    

  أھذا ھو الّرُجُل  .يَتطلّعوَن إلْيَك، يتأّملوَن فيكَ الذيَن يََرْونَك                                            

  الَممالَِك، الذي َجَعَل العالَم كقَفر،  الذي َزلَزَل اWرَض َوَزعَزعَ                                            

  "؟َوَھَدَم ُمُدنهُ، الذي لم يُطلِْق أسراهُ إلى بيوتِھمْ                                            

                             

  في ظِة لم يَكْن ھُناَك ِسوى إراَدة واِحدةه اللحْ ھذَحتّى                                            

ِد،  من خ�ل. رّب ِھَي إراَدةُ  –العالم                                               إراَدتهُ في  مارس إبليسالتَّمرُّ

  الخمسة �بليس" تي أنااداإر"كما يبدو في  .رّب ُمعاَرَضِة إراَدةُ                                            

ِد كانتّعبيرو  ِخداعهفإن                                                إلى َحدِّ  تقُدِميَّاً  هُ َعِن التمرُّ

    .السماءلِيَُحلَّ َمَحلّهُ على الَعْرش في  رّب ُمحاَولِة استِبدال                                            

  َكةالَمْعرَ 

  ميخائيُل : َوَحَدثْت َحْرٌب في الّسماء"  10 -7: 12ياُرؤْ                                            

  َوَمOئكتُهُ حاَربوا التِنّيَن، َوحاَرَب التِنّيُن َوَمOئكتُهُ َولم يَقَوْوا،                                            

  .فلم يوَجْد َمكانُھُم بَْعَد ذلك في الّسماءِ                                            

  إبليُس والَم�ئكةُ طُِردوا خاِرجاً  •

  إبليس  الَحيَّة القديَمة الَمدُعوُّ  ِرَح التِنّيُن الَعظيُم،فط                                            

   ُكلَّهُ، طرَح إلى اWرض،  المَ عَ ذي يُِضلُّ ال، الإبليسو                                           

  . َوطرَحْت معهُ مOئكتُهُ                                            

  

  اZَن صاَر َخOُص : "َوَسِمْعُت َصْوتاً َعظيماً قائOً في الّسماءِ                                            

  Wنّهُ قَْد طرَح الُمْشتكي إلھنا َوقُْدَرتُهُ َوُملكهُ َوُسلطاُن َمسيِحِه،                                            

   ".َولْيOً  ھاراً إلھنا نعلى إخَوتِنا، الذي كاَن يَْشتكي َعلْيھم أماَم                                            

  

  . بِكثَرِة تِجاَرتَِك َم}وا َجْوفََك ظُلماً فأخطأتَ " 16: 28ِحزقِيال                                           

  ھا الَكروُب الُمظَلُِّل ِمْن ِحجاَرةِ أيَوأبيُدَك  رّب فأطَرُحَك ِمْن َجبَل                                            

  ". النّار                                           

  .السماءطُِردوا خاِرَج  وَم�ئَكتُهُ  إبليس                                          
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  نتيَجة الَحْربِ 

  الَم�ئكِة َسقَطوا ثِلثٌ  • 

  . َعهُ مَ َوَسقطوا  إبليسكانوا تحَت إْمَرِة الَم�ئكِة  ثِلثٌ                                                    

  تحَت إمَرِة ميخائيُل  الذين كانواالم�ئكة اdخرينَ                                                    

      . رّب ظلّوا ُمخلِصْيِن جبرائيل فقد وَ                                                    

                                                 

  َوذنبُهُ يَِجرُّ ثُلَث نُجوم الّسماِء فطَرَحھا "أ 4: 12ياُرؤْ                                                    

   ". اWرض إلى                                                   

  

  ا�ْسفل ُوصو`ً إلى ِرَح بھم إلى َوَم�ئكتُهُ ط إبليس                                                  

  . كْوكِب ا�رض                                                   

  

  فَطُرَح التنّيُن العظيُم، الَحيَّة القديَمة  " 9: 12ُرْؤيا                                                  

  ، الذي يُِضلُّ العالَم كلَّهُ، طُرَح إبليسإبليَس و الَمدُعوُّ                                                   

  ". إلى اWرض، َوطُرَحْت َمَعهُ َمOئكتُهُ                                                   

  تغييُر ا�ْسماءِ 

  ِمَن  نَِح الَعديدبعدما كاَن قَْد مُ . إبليسغيََّرْت أْسماُء تَ                                                   

  والَم�ِك الَممسوح،  قاِب النّبيلِة ِمثَل إبن الّصبحا�ل                                                  

  : أْصبََحْت أْسماؤهُ                                                   

  ينُ التِنّ  •                                                   

  الَحيّة •                                                   

  إبليس •                                                   

  إبليسُ  •                                                   

  ، أولئك الّذيَن لطِة إبليسا تْحَت سالَم�ئكة الّذيَن كانو                                                 

ِد، حافظوا على عتب                                                    التّنظيميِّ  ھمھَْيكلوهُ في التَمرُّ

  ، لِكنَّ أْسماَءھُم والس�طين لِلُعروش، القوى، السيادات                                                 

  يُْدَعْونَ  وصاروا .طبيعتھم الساقطةتبَدَّلْت لِتْعُكَس                                                  

  . شياطيَن، أرواحاً شّريرةً                                                  

    تْغييُر الطّبيَعةِ  •

   ة إبليستغيّرت كامل طبيع                                                 

  :كان                                                  

  حبنْجَمة الصّ  •                                                  

  ابُن الفْجرِ  •                                                  

  العبادةالتّمجيَد و الذي قادَ  •                                                  

  رّب َعْرَش  الذي َحَرَس وَحَمى •                                                  

  :  أْصبََح                                                  

  فاِسد •                                                  

  ُمھان •                                                  

  َمْنبوٌذ ِمَن الّسماءِ  •                                                  
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  :  َخِسرَ                                                 

  . َجمالهُ الَعظيم •                                          

فيع في َمْنِصبُ  •                                             رّب  ملكوتهُ الرَّ

  

  : أْصبََحْت طبيَعتُهُ                                          

  ُمظلَِمةٌ  •                                          

  بَِشَعةٌ  •                                          

  ِشّريَرةٌ  •                                          

  َمليئةٌ بالكراھيَةِ  •                                          

  

  . الفَْخِر والتَّمّردِ  لُّهُ كاَن نتيَجةٌ لِذنوبھذا ك                                        

  

    أْسئِلةٌ لِلُمراَجَعِة 

  . مرتبتهوَ  ِصْف َوظيفة إبليس ا�صلِيّة ِ. 1 

  

َدهُ، ُسقوطهُ  .2    . التي نتجت عن ذلك والَحْربِ  ِصْف تََمرُّ

  

  لِلُمْؤِمنيَن ؟ الَعُدوُّ الَحقيقيُّ حالياً َمْن ھَُو . 3 
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  الّدرُس الثاني

  

   ُسلطة على اWرض             

  
  لقتخُ  اWرضُ 

   رّب بواِسطِة 
  . َخلَق ا�رضَ  رّب ِسفِر التكوين قيَل لنا أنَّ  في                                         

  

  ". الّسماواِت واWرضَ  رّب في البَدِء َخلَق " 1: 1التكوين                                               

   ھولةألِتكوَن مَ  •

نْت . ِوفقاً �ِشعيا، لم تُْخلِق ا�رُض لِتكوَن فاِرغة                                                  بَْل ُكوِّ

  . لِتكوَن َمأھولة                                               

  

  خالُِق الّسماواِت : "ھكذا قاَل الَربُّ  لنذھب 18: 45إِشعياء                                               

ُر . رّب ھو                                                 َرھا. عُھارض َوصانِ اWُمصوِّ   لم يَْخلقھا . ھو قرَّ

َرھا                                                  ". أنا الّربُّ َولْيَس آَخرُ . باِطOً، لِلّسكن َصوَّ

  بِدون َشْكلٍ  تْ أْصبَحَ  •

  بِدون  على انھايَِصُف ا�رَض  2: 1َوَمَع ذلَِك، ِسْفُر التكوين                                               

  َمكان جاِھزٍ لصُف لْيَس  ھذا الوَ . َوُمظلَِمةِ  َشكٍل، فاِرَغةٍ                                                

  في اللَّغِة الِعبِريِّة، الكلَِمة الُمتْرَجَمة إلى ا�نكليِزيِّة . لِلسَّكن                                               

  ."أْصبََحتْ " ُن فقط أْن تتْرَجَم َوبِدقٍة كيُْمكِ  "كانتْ "ك                                                

  

  َوخالية، َوعلى َوْجِه َوكانِت اWرُض َخربَة " 2: 1التكوين                                               

  ". ، يَِرفُّ على َوْجِه الِمياهِ رّب الَغْمِر ظُلَمة، َوروُح                                                

  

  . الكلِمة الِعبِريَّة نَفَسھا ُمْستخَدمة َوُمتْرَجَمة نَِجدُ في إرِميا                                                

  

  نَظْرُت إلى اWرض َوإذا ِھَي َخْربَة " 25 -23: 4إْرِميا                                               

   نَظْرُت إلى الِجبالِ . َوخالِيَة، َوإلى الّسماواِت فO نوَر لھا                                               

  نَظْرُت َوإذا j . ، َوكلُّ اZكام تَقلقلتْ َوإذا ِھَي تْرتِجفُ                                                

    ".إنساَن، َوكلُّ طُيوِر الّسماِء َھَربَتْ                                                

  أْصبََحْت ُمظلَِمة َوفاِرغة •

لَ  رّب  ينونةإْرِميا أنَّ دفَسَّرَ                                                   الِمثاليَّة إلى َمكاٍن  ت ا�رضَحوَّ

ٍر                                                   ). ُمظلِمٍ (ُمَدمَّ

  

  إلى اWرض َوإذا ِھَي َخْربَة َوخالِيَة، ظْرتُ نَ  " 23: 4إْرِميا                                               

   ".َوإلى الّسماواِت فO نوَر لھا                                               

  . على ا�رضِ  تكانَ  التي رّب دينونة  إْرِميا َوْصف                                               

  

  ، َوكلُّ ُمُدنِھاريَّةبنَظْرُت َوإذا البُْستاُن " 27 -26: 4إْرِميا                                               

، ِمْن َوْجِه ُحُموِّ غَضبِهِ                                                   �نّهُ ھكذا . نُقَِصْت ِمْن َوْجِه الربَّ

   ".فنيھااُ َخراباً تكوُن ُكلُّ ا�رِض، َولِكنَّني ` : "قاَل الربُّ                                                
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  ، إjّ اWرُض كلّھا َسْوَف تكوُن َمھجورة: "Wنَّهُ ھكذا قاَل الربّ                                                                 

      ." ة كاِملةأيأنّني لْن أصنََع نِھ                                                      

  جاَء إبليُس إلى ا�رض •

  ا�رض بَْيَن ِسفِر  الى ألقَِي بهِ ِمَن الُمْمِكِن أْن يكوَن إبليُس قْد                                                       

  ). 17اْنظُْر لِلُم�َحظة َصفَحة ( 2: 1َوِسفِر التكوين 1: 1التكوين                                                      

  

  كاَن . على ھذِه ا�رض يُلقى وھو حاِوْل أْن تتخيَّل إْبليس                                                      

ً َسلِّمتمُ                                                          كاَن لَدْيِه َجماٌل . السماءأعلى الَمناِصِب في  أِحد ا

ِدِه،بَرِغَب  ومَع ذلِكَ . رّب كاَن انعكاساً لَِمْجِد  .يَفوُق الَوْصفِ                                                          تَمرُّ

  . َرِغَب في حكم السماء. في المزيدِ                                                      

  

  . عوهُ نُفِيوا إلى ا�رضلَم�ئِكة الذيَن تبھو وا.ت ھناَك َمعَركةٌ كانَ                                                       

  يَكَرھُهُ صار الذي  الخالِق رّب ُر بإبليُس يُذكّ كاَن ،نما نَظرَ أيو                                                      

ِدِه ھذالقد تّم تذكيُرهُ بِكلِّ م .كثيراً                                                          . ا فقَدهُ بتَمرُّ

  

  ِر،يقتل ويّْدمّ لالذي أتى لِيّسِرق، ُربَّما إبليُس باعتِباِرِه                                                       

َر فِْع�ً ھذه في كْرِھِه ا�ْعَمى َوَغَضبهِ  يكون                                                         . ا�رض قد َدمَّ

  قد أْصبََح فاِرغاً،  ،عليهبليُس لِيَْحكَم � الذي تَركُ الَوحيُد الّشيىُء                                                       

  كَم أْن يَحْ بيَْرَغُب إبليُس كاَن  .َمْوجوداً في ظ�ٍم داِمس باِط�ً،                                                      

  كْوكٍب واِحٍد  باَرةٌ َعنْ عِ واdَن، ُكل ما تَبَقّى لهُ كاَن . بأْسِرهِ العالَم                                                       

  . َصغيٍر ُمظلٍِم َوخالٍ                                                       

  رّب بَل ِمْن ق ضُ اWراستُعيَدْت 

   َرفِرُف فْوقَ كان ي رّب قَرأ أنَّ روَح ، نَ 2: 1التكوين في ِسفرِ                                                       

  ". لِيَُكْن نورٌ " الَ ق رّب يَنِصُّ على أنَّ  3: 1وِسفُر التكوين. الِمياهِ                                                       

ْوتِ                                                          !َعَرَف إبليُس ذلَِك الصَّ

                                                        

  إبليس ُذعرتخيّْل كْيَف . لقْد َسِمَعهُ في ماضي ا�بَِديَّةِ                                                       

  َحتّى ھنا على ا�رض لم . رّب َسِمَع َصْوَت ِعْنَدما                                                       

   رّب َحتّى ھنا، لم يَُكِن . رّب ا�ختِباَء ِمَن من يَتَمّكْن إبليُس                                                       

  . يَتُرَكهُ َوحيداً ل                                                      

ْعبِ                                                          يُعيُد ل�رض  رّب شاھَد يُ  وھو ذاَق إبليسُ  قد َكْم ِمَن الرُّ

  . اِم الَخْمس التاليةيَجمالِھا ا�ْصلِّي في ا�                                                      

  "رّب ثُمَّ قاَل "

  فِمَن الُمِھمِّ . عيَد َخلُق ا�رَض ِمْن ِخ�ِل الكلِماِت الَمنطوقَةِ أ                                                      

رَ تكلََم مُ  رّب ا�دراِك أنَّ                                                          .َجدَّداً لِكلِّ الُوجوِد الذي كاَن قْد ُدمِّ

  .، فكاَن نورٌ "لِيَُكْن نورٌ : "رّب وقاَل  3: 1ِسفُر التكوين                                                       

  

                                                       Wَجلٌد في َوسِط الِمياهِ  لِيَُكنْ : "رّب وقاَل  6ةيا . ًOولِيَُكْن فاِص  

  ."بَْيَن ِمياٍه َوِمياهٍ                                                        

                                                       Wْجتَِمِع الِمياهُ تَحَت الّسماِء إلى َمكاٍن لِتَ : "رّب وقاَل  9ةيا  

  . َوكاَن كذلِكَ ." واِحٍد، َولتظَھِراليابَِسة                                                       
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                                        Wيُبِرُز : "رّب وقاَل  11ةيا ًOرُض ُعشباً َوبَقWبزراً، َوشَجراً ذالِتُنبِت ا                                                                       

  .وكاَن كذلِكَ  ."ثَمراً كجْنِسِه، بزُرهُ فيِه على اWرض يَْعَملُ  ثَمرِ                                         

  

                                        Wلِتُكْن أنواٌر في َجلِد الّسماِء لِتفِصَل بَْيَن النّھارِ : "رّب وقاَل  14ةيا   

  ."اٍم َوِسنينٍ أيَوأوقاٍت و اتٍ يَوتكوَن W واللّْيلِ                                         

  

                                        Wَت نفٍس َحيٍَّة، َوليَِطْر طْيٌر لِتفِِض الِمياهُ زّحافاٍت ذا: "رّب َوقاَل  20ةيا  

  ."اWرِض على َوْجِه َجلِد الّسماءِ  فْوقَ                                         

  

                                        Wرُض َذواِت أنفٍس َحيٍَّة َكِجْنِسھا: "رّب وقاَل  24ةياWبَھائَِم : لِتُخِرِج ا   

  ". َوَدبَّاباٍت َوُوحوَش أْرٍض كأْجناِسھا                                        

  

                                        Wفيَتَسلَّطوَن  نْعَمُل ا:نساَن على صوَرتِنا كشبَِھنا،: "رّب وقاَل  26ةيا  

  ْيِر السَّماِء َوعلى البَھائِم، َوعلى ُكلَّ َوعلى ط البَْحرِ ى َسَمِك لع                                        

بّاباِت التي تِدبُّ على اWرضِ                                             ".  اWرِض، َوعلى َجميِع الدَّ

  

                                        Wبزراً على َوْجِه إنّي قد أْعطْيتُُكْم ُكلَّ بَقٍل يُْبِرُز : "رّب َوقاَل  29ةيا  

  ". اWرِض، َوُكلَّ َشَجٍر فيِه ثَمُر يُْبِزُر بْزراً لُكْم يَكوُن طعاماً                                         

  فِْعِل إبليسِ  ُردة

َر ھنا على ا�رِض، أعا ، ماُكلُّ ذلَِك كاَن كاِم�ً                                             ُصنَعهُ  رّب َد كاَن قَْد ُدمِّ

ةً اُخرى                                           ُمْھتّماً بھذا الكْوكِب؟ رّب ؟ لِماذا كاَن رّب ما كانْت ِخطّة . كاِم�ً َمرَّ

  

َر أنَّ                                            ؟ ان يدعنا وشأننا رّب  لِماذا ` يَستطيعُ "يَْصُرُخ لِشياطينِِه،  إبليستَصوَّ

  "!بَْينما نْحُن لْيَس لَدْينا ِسوى كْوكباً واِحداً َصغيراً هُ لِيُديَرهُ، عالَمه كللَدْيِه                                         

  

ْعرِ  مشاِعرَ  ` بُدَّ أنَّ                                            حين كان يُسمع  إبليس كانت تجتاحَ  والكراِھيَةِ  الذُّ

اْسLLتَعاَدْت ، رّب كمLLا تكلLLَّم و. امٍ أيLLَسLLِة خمْ  ولُِمLLدَّةفLLي ُكLLلِّ يLLَوٍم  رّب صLLوت                                         
  ا�رُض 

  .ُكلَّ يَومٍ  تَنمو كانتْ  رّب إبليُس راھيَِة دَّةُ كشِ ` بُّد أنَّ . ا�ْصلِيِّ َجمالھا                                         

                                         

  
  ُعلماُء الِكتاِب الُمقدَِّس لم يُوافِقوا على تََسلُسِل ا�ْحداِث التي لھا َع�قٍة بُسقوِط  :ُمOَحظة                                        

  " نظريَِّة الفْجَوةِ "المادةُ الَمْوجوَدةُ في ھذا الدَّرِس بُنِيَْت على . إبليِس وبَِعُمليِّة خلِق آدم                                                

ل ِة الثانيِة يِة ا�ولى واdيبَْيَن اd الزمنفي " فْجَوة"التي تَُعلُّم أنَّ ھُناَك                                                    في الفْصِل ا�وَّ

ِدِه َوكنتيَجةٍ  ھذهِ النظِريَّة أنَّ إبليَس نُفَِي إلى ا�رضِ تَعلُِّم . ُِمْن ِسفِر التكوينِ                                                    ، لذلك بَْعَد تَمرُّ

  . ِة الثانِيةِ يُوِصَف في اd ا�رُض ِخْربَة، خالِيَة َوُمظلَِمة كماأْصبََحْت                                                 

  

َد إبليِس وُسقوِطِه تمَّ بَْعَد َخلِق آَدم                                                   لْم يُوافِقوا  كما انھم . واdخروَن يَُعلِّموَن أنَّ تَمرُّ

  . إلى ا�رضِ  السماءَن اعلى تْوقيِت نَفِي إبليِس مِ                                                 

  بقدرأھمية �ْحداِث كما ُوِصفْت في ھذا الدَّرس، تَّسلُسِل ا علىفَِق أْن نَتّ  لْيَس ِمھماً                                                 

يادة                        ، رّب ا�نسان الذي خلق على صوَرِة أنَّ  فھمنا                                                   اُْعِطَي الُسلطَة الُمطلقة والسِّ

  . أنَّ ھذا ھو َسبَُب ُكْرِه إبليِس الكبير لِلبَشِريَّةِ  ان نفھمضاً أيَوِمَن الُمھمِّ . ا�رضعلى ھذه                                                 
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                                      لِلبََشِريَّة لطةُ المعطاةالسُّ 

  

  رّب َمخلوٌق على صوَرِة 

ُجل والَمْرأة رّب بَْعَد أْن أعاَد                                                       . على صوَرتِهِ  َخلَق ا�رِض، َخلََق الرَّ

  . لطة على َجميِع الكائناِت الّحيَّة فوَق َوْجِه ا�رضثمَّ أعطاھُُم السُّ                                                    

لطة فلتكن لھم •   السُّ

  ْوِجَدْت على صوَرِة د، قيَل لنا أنَّ البَشِريَّة أفي ِسفِر التكوين واحِ                                                    

ةً في ِسفِر التكوين تِْسَعة، قيَل لنا ا�ْمَر نَْفَسهُ . رّب                                                         . اُخرى َمرَّ

  

  نَْعَمُل ا:نساَن على صوَرتِنا : "رّب َوقاَل  26: 1ِسفُر التكوين                                                   

  طْيِر السَّماِء وعلى ، فَيَتَسلَّطوَن على َسَمِك البَْحِر َوعلى كَشبََھنا                                                   

بَّاباتِ                                                       التي تِدبُّ على  البَھائِم، َوعلى ُكلِّ اWرِض، وعلى َجميِع الدَّ

  ."اWرضِ                                                    

  

  Wنَّ . سافُِك َدِم ا:نساِن با:نساِن يُْسفَُك َدُمهُ " 6: 9ِسفُر التكوين                                                    

  ". على صوَرتِِه َعِمَل ا:نسانَ  رّب                                                    

  

جاَل والنِّساَء ُخلِقوا على صوَرِة                                                       ھذا  لِفَھْمِ  ُمھم رّب َمْعِرفة أنَّ الرِّ

لطةِ  خاصة من خصائصھَي  رّب صوَرةَ  نَّ الَمْوضوع �                                                       .السُّ

  

  على . ا:نساَن على صوَرتِهِ  رّب لَق فخَ "  27: 1ِسفُر التكوين                                                   

   ".َذكراً َواُنثى َخلقھُم. َخلقهُ  رّب صوَرِة                                                    

  رّب  اُْعِطَي َحياة

ُجِل ِمْن َسَد جَ  رّب  كّون                                                       فيهِ  خَ نَفَ  تُراِب ا�رِض بِيَدْيِه، َوِمْن ثمَّ الرَّ

  . في البََشِريَّةِ طبيَعتِِه  رّب لقْد نَفََخ . رّب نفَس                                                   

  

بُّ ا:لهُ آَدَم تُراباً ِمَن اWرض، َونَفَخ " 7: 2ِسفُر التكوين                                                      َوَجبََل الرَّ

  ". فَصاَر آَدُم نفساً َحيَّة. أْنفِِه نََسَمة َحياةٍ  في                                                   

  ُسلطة على إبليس

  ْمِكنَُك أْن تَتَخيََّل أي. ليُس إلى ا�رضِ سَّماِء، نُفَِي إبْ بَْعَد الَحْرِب في ال                                                   

  َوِمْن ، تَهُ َحيا يھا، يَْنفُُخ فِ البََشِريَّة قيَْخلُ  رّب يُشاِھُد وھو  ُرْعبَهُ                                                   

يادةَ فْوَق َجميعِ الَمخلوقاِت عطي لِھذَ ثمَّ يُ                                                      ِه الَخليقِة الَجديدِة الُحكَم والسِّ

  ؟ھذِه ا�رضِ  َوْجهِ  لىعالَحيَِّة الَمْوجوَدِة                                                   

  

ياَدةُ تضّمنت  !إبليُس يَعيُش على ا�رضِ كاَن                                                      اُْعِطيَْت التي السِّ

ُجِل،                                                    للِلرَّ   . إبليس َوأتباِعهِ  علىطة السُّ

   مالِِكلَْيھِ  السُّلطة المعطاة

LLلطة  تَع آَدِم كانLLََحLLّواَء، َوَجْنبLLاً إلLLى َجْنLLٍب َمLL رّب كLLّون                                                   لLLَدْيھِم السُّ
يادة    والسِّ

  . فْوَق ُكلِّ ا�شياِء على ا�رضِ                                                   

ة  2في ِسفِر التكوين                                                . َحّواء خلقلَدْينا قِصَّ

  

بُّ ا:لهُ ُسباتاً على آَدِم فناَم، فأَخذ " 24-21: 2ِسفُر التكوين                                                فأوقَع الرَّ
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  ". واِحَدةً ِمْن أضOِعِه َوَم} َمكانَھا لْحماً                                              

  

بُّ ا:لهُ الضِّ  َوبَنى                                                . لَع التي أَخذھا ِمْن آَدَم امرأةً َوأْحَضَرھا إلى آَدمالرَّ

  

  ھذِه تُْدعى . ھذِه اZَن َعظٌم ِمْن ِعظامي َولْحٌم ِمْن لْحمي: "فقاَل آَدمُ                                              

  ."ِخذتْ اْمِرٍء اُ اْمَراةً :نَّھا ِمِن                                              

  

هُ َويَلتَِصُق بامَرأتِِه َويَكوناِن َجَسداً واِحداً                                               ُجُل أباهُ َواُمَّ   . لِذلَِك يَْتُرُك الرَّ

   لْيَس فقط dَدم •

ِل ِذكٍر لِلبََشِريَِّة، قاَل  في                                              ياَدةِ : "رّب أوَّ   ھو لم ." َدْعھُْم يَْحُصلوَن على السِّ

ياَدةِ "يَقُْل                                                 ".َدْعهُ يَْحُصُل على السِّ

                                                   

  نَْعَمُل ا:نساَن على صوَرتِنا : "رّب َوقاَل أ 28-26: 1ِسفُر التكوين                                             

بَّاباِت التي تِدبُّ                                                 َكَشبَھنا، فَيَتَسلَّطوَن على َسَمِك البَْحِر َوعلى َجميِع الدَّ

  ."َعلى اWرضِ                                              

  

  َذَكراً َواُْنثى . َخلَقهُ  رّب على صوَرِة . ا:نساَن على صوَرتِهِ  رّب فََخلَق                                              

  . َخلَقھُمْ                                              

  

  وام}وا اWرَض،  رواكثُ اأثِمروا وَ " َوِمْن ثمَّ باَرَكھُم، َوقاَل لَھُم،                                             

  َوأخِضعوھا، َوتَسلَّطوا على َسَمِك البَْحِر َوعلى طْيِر السَّماِء َوعلى ُكلِّ                                              

  ."َحيَواٍن يَِدبُّ على اWرضِ                                              

  

ُجُل لْيَس                                               ُجِل، بَْل لُِمماَرَسِة ھَْيَمنَتِِه على الَمْرأالرَّ   ِة، َو` الَمْرأةُ على الرَّ

لطِة على ھِذِه جسد -َكِوْحَدةَ                                               ياَدِة والسُّ   ، َعلْيِھْم أْن يَسيروا َمعاً في السِّ

  . ا�رضِ                                              

  :السُّلطة فْوقَ َمعاً قَْد ُمنِحوا ل                                             

  البَْحرِ  أَسماك •                                             

   اءِ السَّم طيور •                                                      

   الَحيَوانِيَّةِ  الثروة •                                             

  بكاِملِھا ا�رض •                                                      

   كائٍن َحيٍّ  ُكلّ  •                                                      
  

  لْيَس على ِرجاِل آَخرينَ  •

   لقْد اُْعِطيَ . ى أخيِه ا�نسانعل كوَن لََدْيِه ُسلطةلْيَس لِتَ  ا�نسانُ                                                       

لطة على                                                         إبليِس  على ھِذِه ا�رِض وعلى رّب ِت ُكلِّ َمخلوقا السُّ

   . َوشياطينِهِ                                                       

  

يادة في ُكلِّ  يملكاdَن  رّب                                                        لطة الُمطلَقة والسِّ   باْستِثناِء  الكونالسُّ

   رّب لمخلوقات شبه ھُنا أْعطى ُسلطتَهُ . ضِ كْوَكِب ا�ر                                                       

  .  َرُجل وامَرأةالمدعّوة                                                       

ةً  معطى ا:نسانُ    إرادةً ُحرَّ

  الَمشيئة •
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ةً  رّب أعطى                                                          لَدْيِه القُْدَرةُ على ا�ختِياِر بَْيَن  تكانَ  .آَدَم إرادةً ُحرَّ

  ، ا�ْختِياَر، الَمشيئةَشِريَّة اُْعطيَِت البَ . َوَعَدِم طاَعته رّب طاَعِة                                                       

ةَ وَ                                                          .ا�رادةَ الُحرَّ

  

  ،بَْيَن الطاَعِة  جنّةفي النساِن َمشيئَة ا�كان يجب اختبار                                                      

، أْو                                                          َوَعَدِم الطاَعِة، بَْيَن ا�كِل ِمْن َشَجَرِة َمْعِرفِة الخْيِر والَشرِّ

ةَ . َعَدِم ا�كِل ِمْنھا                                                         . ما زالِت البََشِريَّة تَملُِك ا�راَدةَ الُحرَّ

    

بُّ ا:لهُ آَدَم قائOً  17، 16: 2ِسفُر التكوين                                                         ِمْن : "َوأْوصى الرَّ

  تأُكُل أكOً، وأّما َشَجَرةُ َمْعِرفِة الَخْيِر  َجميِع َشَجِر الفِْرَدْوسِ                                                       

  ."  والشرِّ فO تأُكُل ِمْنھا، Wنََّك يَْوَم تأُكُل ِمْنھا، َمْوتاً تموتُ                                                       

  يَكَرهُ البََشِريَّة إبليسُ 

     

  في لْحظِة . رّب َكِرهَ إبليُس آَدَم َوَحّواَء �نَّھُما ُخلِقا على صوَرِة                                                       

ةِ  هأخذُكلَّ ما حاَوَل  ھُما، اُْعِطَي لَ خلقھم                                                         . بالقُوَّ

  رّب كانا ُمشابھان  •                                                      

  رّب كانا يَتكلماِن ِمثَل  •                                                                 

  رّب يَْمِشياِن مَع  اكان •                                                                 

  

ياَدةَ لقْد                                                                    الموجوَدِة على ا�رِض بما فيھا  ا�شياءِ  على ُكلِّ  ُمنِحا السَّ

ُن ُكلُّ ما كاَن ھذا يَتضَ . إبليسِ                                                       ُن . َعلْيهِ لهُ ُسلطة مَّ   ھذا يَتَضمَّ

  ".ھوَ "َمْملكتُهُ                                                      

  الَعظيُم إبليس خْوُف 

  .هَ َعِملو رّب  قاله َعَرَف ما. إبليُس ِسلطتَنا َعَرفَ                                               

  

   ونسيرأْن ` نَْكتِشَف  -ُسلطتَنابشأن ِة لهُ أْن ` نَْعلَم أيِمَن الُمھمِّ لِلغ                                              

ياَدِة التي أْعطانا                                                لطِة والسِّ   لِيَخاَف اَسباٌَب بليِس �. رّب اھا أيفي السُّ

جاِل والنِّساِء الّذيَن يَ                                                لطِة الُمْعطاةِمَن الرِّ   لھُم ِمْن   سيروَن في السُّ

  . رّب قِبَِل                                               

  للشيطان "اراداتي انا"

  .في إِشْعياءِ المذكورة �بليس "  اراداتي انا "تَذكَّر ال                                            

   

  : لَت في قَلبِكَ َوأنَت ق" 15-13: 14إِشعياِء                                            

   ،أْصَعُد إلى الّسماواتِ                                              

  ؛رّب ْوَق كواِكِب أْرفَُع ُكْرَسيِّي فَ                                              

  َوأْجلُِس على َجبَِل اjْجتِماِع في أقاصي الَشماِل؛                                             

  أْصَعُد فَْوَق ُمْرتَفَعاِت السَّحاِب؛                                             

  . ثَل الَعلِيِّ أصيُر مِ                                              

  ". الُجبِّ  أسافِلِ لِكنَّك اْنَحَدْرَت إلى الھاِويَِة، إلى                                            

  ُكلُّ شيٍء أُْعِطَي ل�ْنسانِ 

ِدهِ  من خ�ل هُكلُّ ما أراَد إبليس أْن يَكونَ                                                !ا�نساُن  لِيَكونَهُ  رّب  َخلقَ ، تََمرُّ

  

  ". أْصَعُد إلى السَّماواتِ "قاَل إبليُس،  •                                                    
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   إله َمَع ُخلِقنا لِنَسيَر ونَتََكلََّم . رّب ُخلِقَِت البََشِريَّة لِيَكوَن لھا اُلفَة َمَع                                            

  . ُخلِْقنا لِنَْملَِك َمَعهُ  !الكْون                                           

  

  ھؤjء . ُمباَرٌك َوُمقدٌَّس َمْن لهُ نَصيٌب ِمَن القِياَمِة اWولى" 6: 20ُرؤيا                                            

  والمسيح،  رّب لْيَس لِلَمْوِت الثاني ُسلطاٌن َعلْيھم، بَْل َسيَكونوَن كَھنَة                                            

  ". َوَسيَْملِكوَن َمَعهُ ألَف َسنَةٍ                                            

  

  ". رّب  أْرفَُع ُكْرِسيِّي فَْوَق كواِكبِ "قاَل إْبليُس،  •                                           

  

  َرِغَب إْبليُس أْن يَكوَن لهُ أھَِميَّة أعلى ِمَن . لِلَم�ئَكةِ  ترمز رّب كواِكُب                                            

  . الم�ئكةِ                                            

  

سوُل بول                                              . ضي الَم�ئكةيَْوماً ما َسْوَف نُقا ناُس كتَب أنَّ الرَّ

  

  ألْستُْم تْعلموَن أنَّ القِدِّيسيَن َسيَدينوَن العالَم؟ فإْن " 3، 2: 6كوَرنتس1                                          

غرى؟كاَن العالُم يُداُن بُِكْم، أفأْنتُْم غ                                              "ْيُر ُمْستأِھليَن لِلَمحاِكِم الصُّ

                                              

  "!ألْستُْم تَْعلموَن أنَّنا َسنُديُن َمOئكة؟ فباWولى اُموَر ھِذِه الَحياةِ  "                                          

  

  ". على َجبَِل ا`ْجتِماِع في أقاصي الِشمالِ  َوأْجلِسُ "إبليُس،  قالَ  •                                           

                                          

   .السَّماِويَِّة في يَسوعنْحُن نْجلُِس في الَعوالِِم                                            

  

  ، َوأْجلَسنا َمَعهُ في السَّماويَّاِت في الَمسيِح َوأقاَمنا َمَعهُ ... " 6: 2أفُسسْ                                            

  ". يَسوع                                           

  

    ."أْصَعُد فْوَق ُمْرتَفعاِت السَّحابِ "، إْبليسُ  َوقالَ  •                                            

                                               

   . في الَغْيمِ  –نُقابُِل يَسوُع في الھَواِء سَ                                                    

   

بَّ نفَسهُ بھُتاٍف، بَصْوِت َرئيِس  17" -16: 4تسالونيكي 1                                                       Wنَّ الرَّ

  ، َسوَف يَنِزُل ِمَن السَّماِء واWْمواُت في الَمسيح رّب  مOئكٍة َوبوقِ                                              

                                              ًj   نْحُن اWْحياَء الباقيَن َسنُخطُف َجميعاً َمَعھُْم في ثُمَّ . َسيَقوموَن أوَّ

بِّ                                               بِّ في الَھواِء، َوَھكذا نَكوُن ُكلَّ حيٍن َمَع الرَّ ُحِب لُِمOقاِة الرَّ    ".السُّ

  

  ". أصيُر ِمْثَل الَعلِيِّ "إْبليُس،  قالَ  •                                             

  

  لِماذا َكِرهَ إْبليسُ  ھَْل ما زلت تَتَساَءل. رّب  على صوَرةِ آَدُم ُخلَِق                                              

  ؟ البََشِريَّة                                             
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  : لقَْد ُخلِقنا لِكيْ                                              

  

   رّب  ِمثلَ  نَْبُدوَ  •                                             

   رّب نتكلَُّم ِمثَل  •                                             

  وَ  رّب نسيُر ِمثَل  •                                             

  رّب َع مَ  نْحُكمُ  •                                             

                                                     

ِدهِ بھَو أْن يَأُخذهُ َمنَحنا ُكلَّ ما حاَوَل  رّب ُمھيٌن �ْبليِس أنَّ َكْم ھذا                                                        . تَمرُّ

  أْسئلة لِلُمراَجَعةِ 

  

ٍة بَِك أْصل ا�رضِ اْشرَ  -1   . َونتائَج ُحكِم ا�رضِ  ، ُسقوط إبليسْح بَِكلِماٍت خاصَّ

  

ياَدِة  رّب ِصْف كْيَف يَْعَمُل  -2 لطِة والسِّ   . أعاَد خلَق ا�رضِ  حينفي السُّ

  

  ماذا فَعلَت لِتَُسبَِّب ھذا الُكْرِه؟ . اْشَرْح لِماذا يَكَرھَُك إبليس -3
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  الدَّْرُس الثالِث

  

  ِخطَّة إبليس لِلِخداعِ                                        

  
   ةَ َجْمعاَء، اُْعِطَي لھا نْفس الَحياةأنَّ آَدَم َوَحّواَء، وبِالتالي البَشِريّ  َرأى إبليس                                   

  َمْرعوباً �نَّ البََشِريَّة اdَن  �ْبليِس أْن يَكونَ  ` بُدَّ . رّب والطَّبيَعِة التي يَْمتَلُِكھا                                    

لطة فْوَق ُكلِّ شيٍء على ھِذِه ا�رضِ  لَدْيھا                                      . السُّ

  

ُف ِمثَل . رّب ا�ْنساُن يُْشبِهُ                                       ، رّب تِجاهَ ا الذي يَْملُِكهُ إْبليسُكلُّ الُكْرهِ . رّب يَتَصرَّ

لهُ                                     نا َحوَّ    لِذلَِك َوَضَع إْبليُس َخطَّته. ْع أْن يََدِع ا�نساَن يَْنَجحلْم يَْستَطِ . ِضدَّ

ة                                 . الخاصَّ

  ِخطَّةُ إبليس

  

  الِخداع

دِ  وتَبِعهُ الثِلث، السماءالَم�ئكة في  يسإبل َخَدعَ                                       كاَن ِمْن ذِويِّ . في التَمرُّ

  . الِخْبَرِة في اْستِْخداِم الِخداعِ                                    

  

ةً  رّب لقْد أْعطى                                       َعَدُم  الطَّاَعِة أو ركاَن بِإْمكانِھْم اْختِيا –البََشِريَّة إرادةً ُحرَّ

  . ضاً ُعقوبَة على الِعْصيانِ أي َمْع ُحِريَّة في ا�ْختِياِر،أْعطاھم. الطاَعةِ                                    

  

ا َشَجَرةُ َمْعِرفَِة الَخْيِر والشرِّ فO تأُكْل مِ ... 17" : 2ِسفُر التَّكوين                                      ْنھا، Wنَّك َوأمَّ

  ". يَْوَم تَأُكُل ِمْنھا َمْوتاً تموتُ                                    

  تَنَكَّرَ  •

  رّب شّكك ب  

َر بِ إ                                    َن ِمَن الدُّخوِل إلى يٍَّة لِكْي حَ  ھَْيئةْختاَر إبليُس أْن يَتَنَكَّ    الحديقةيَتََمكَّ

  طَرَدهُ  واُجِد ھُناَك َولكاَن آَدُم لَْم يَُكْن لَدْيِه الَحقُّ بالتَّ . دوَن أْن يُ�ِحظَهُ أحدٌ                                    

رٍ ببُِجْرأٍة ھناك ساَر  لو انهخاِرجاً                                       . دوَن تنَكُّ

  

يَّةِ "أ 1: 3كوينِسفُر التّ                                       التي َعملھا  َوكانِت الَحيَّةُ أْحيََل َجميِع َحيَواناِت البَرِّ

بُّ ا:لهُ                                        ".الرَّ

  . ْعني أْن تكوَن َخبيثاً أو ُمخاِدعاً ي" كرمال"                                   

  

  ما زالت الشياطين الى . ِجْسِم الَحيَِّة ِعنَدما تكلَّم َمَع ّحّواء داِخلَ  إبليسَن كا                                   

  .ھَو تنُكُرِھْم َوغطاُؤھُم لِلشرِّ الذي يُريدوَن إْنجاَزهُ  ذلِكَ . ا�ْجسادِ  اليَوَم تمتلك                                   

  

  j تَأُكO ِمْن ُكلِّ َشَجِر  رّب أَحقاً قاَل :"ب فقالْت لِلَمْرأةِ 1: 3نِسفُر التكوي                                   

  "الَجنَِّة؟                                   

  

  . ، َوفي الَوْقِت نَفِسِه اْستَْبَعَد ُعقوبَة الَخطيئةِ رّب َشكََّك إْبليُس بِقْوِل                                    
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  رّب س عن باقت •

ِھم  رّب `ِحْظ أنَّ إْبليَس يَقتَبُِس ك�َم                                             فيَ بِھََدِف ا�ْحتِياِل َعلْيھم َوَجرِّ

  . أخاديِعهِ                                         

  

  ِر الَجنَِّة نَأُكُل، ِمْن ثَمِر َشجَ :"أةُ لٍلَحيَّةِ فقالِت الَمرْ  3-2: 3ِسفُر التكوين                                        

َجَرةِ الّتي في َوَسِط الَجنَّةِ فقاَل                                          ا ثَمُر الشَّ   ". j تأُكO ِمنهُ لِئOّ تموتا: رّب َوأمَّ

  

ُر الِعقابَ  رّب  هلِما قالَ " ألُمسُ "كلمة أضافَْت َحّواُء       . ، لِكنَّھا بَقِيَْت تَتَذكَّ

  إبليس كذبة •

                                       Wلْن تموتا"ب 4ةيا "!  

  

ةً  ، لِكنَّ رّب  هما قالَ على  إبليسُ  عاَرضَ                                         اَء ظلَّْت ُمْستِمرَّ   ثمَّ . ا�ْستِماعِ في َحوَّ

  .إبليُس بُِمكافأٍة على خطيئتِھاَوَعَدھا                                        

   رّب ِمثَل  انَستكونُ  •

   رّب فتكوناِن ك ُكماأُكOن ِمْنهُ تَْنفَتُِح أْعيُنُ عالٌِم أنَّهُ يَْوَم ت رّب بَِل " 5ةيWا                                               

   ". عاِرفيَن الَخْيَر َوالَشرَّ                                        

  

  كانا !" رّب تَْنفَتُِح أْعيُنُُكما فتكوناِن ك "إْبليُس لَِحّواِء َوآَدِم،  قالَ                                        

  . َولِكنَّ إبليَس َخَدَعھُم لِيَْرَغبا بالَمزيدِ  رّب أْص�ً ِمثَل                                        

   حواء خطئاآَدُم وَ 

  

Oأخطأ ھُماِك   

ُر َحّواَء َوحيّدةً ِعنْ ما  كثيرا                                          .كأفَعى جاَء إلْيھا إبليُس متنكَّراً َدما نَتََصوَّ

  نقَرأ،  السادسةِة يففي اd ،ما يَقولهُ الكتاُب الُمقدَّسَ  لْيَس ھذا                                        

  ". ضاً أْعطَْت لَِزْوِجھا َمَعھا، َوأكلَ أيِھَي "                                       

  

  بيِعيَِّة، اْستََمعا إلى ، تَبِعا َحواَسھُما الطّ رّب كلَِمِة ِك�ھُما تَوقََّف َعِن اتباع                                        

  . ، َوأك� ِمَن الفاِكھَةِ إبليسإلى                                        

  

                                       Zَجَرةَ َجيَِّدة لِ}كِل، َوأنّھا بَْھَجة لِلعُيوِن وأنَّ " 6ةيا   فَرأِت الِمْرأةُ أنَّ الشَّ

َجَرةَ َشِھيَّ                                           ضاً َمَعھا أيفأخذْت ِمْن ثَمِرھا َوأكلْت، َوأْعطْت َرُجلِھا . ة لِلنَّظرِ الشَّ

  ".فَأكلَ                                        

  

  كانا . رّب طبيَعة تَركْتھُم اِكھَِة، َوأك� ِمَن الف رّب آَدَم َوَحّواَء  علْم يُط ِعْنَدما                                       

  . اdَن أْصبَحا ُعراةً  – رّب طبيعة  –ُمَغطَّياِن بِنوٍر َمجيٍد                                        

  َشَجَرةَ َمْعِرفَِة الَخْيِر آَدَم َوَحّواَء، َخَدَعھُْم َوھََزَمھُْم، باْستِْخداُمه  إبليسَغشَّ                                        

  .والَشر                                       

  !تَْكتيكاتِِه ما زالْت ِھَي نَفَسھا اليَْومَ  ،لْم يَتََغيَّرْ  إبليس                                       
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  تُركا

  َمْھزوَمْينِ  •

  ُعراةً  •

َدِت البََشِريَّةُ ِمْن وَ ، إبليسَخَدَعھُما  لقدْ                                                   . ِسياَدتِھا َوُسلطتِھا ،طائھاغِ ُجرِّ

   

  فخاطا أْوراَق . ما َوَعلِما أنَّھُما ُعْريانانِ فاْنفتَحْت أْعيُنُھُ " 7: 3ِسفُر التكوين                                       

  ".تيٍن َوَصنَعا Wْنفُِسھما َمآِزرٍ                                        

  خائفَْينِ  •

  ُمْختَبِئْينِ  •

  الُحكاُم الّسابِقيَن لِھَِذِه ا�رِض  وأصبح. آَدُم َوَحّواءُ  ھََزَم اشيطان                                       

  !َجَرةٍ يَْرتَِعدوَن َويَْختبِئوَن خلَف شَ                                        

  

  َسِمْعُت َصْوتََك في الَجنَِّة فَخشيُت، :نّي ُعْرياٌن :"فقالَ  10: 3ِسفُر التكوين                                       

  ". فاْختَبَأتُ                                        

  رّب ظلّوا على صوَرِة  •

  ظ�َّ على صوَرِة  ،َحّواء للخطيئةِ ّحتَّى بَْعَد ارتِكابِ آَدم وَ  هأْن نَْفھََم أنَّ  الُمھمِّ ِمَن                                        

  . لقْد ماتا روِحيّاً  ،رّب لْم يَُعْد في داِخلِھما َحياةَ  غْيَرأنّه .رّب                                        

  

  أثِمروا:"نوحاً َوبَنيِه َوقاَل لھُمْ  رّب َوباَرَك " 6، 2، 1: 9فُر التكوينسِ                                        

  وْلتَُكْن َخْشيَتُُكْم َوَرْھبَتُُكْم على ُكلِّ َحيَواناِت . واكثُروا واْم}وا اWرضَ                                        

  طُيوِر السَّماِء، َمَع ُكلِّ ما يَِدبُّ على اWرِض، َوُكلِّ أْسماِك  اWرِض َوُكلِّ                                        

  ".ديُكمْ أيقْد ُدفَِعْت إلى . أْسماِك البَْحرِ                                        

  

  . على صوَرتِهِ َعِمَل ا:نسانِ  رّب Wنَّ . سافُِك َدِم ا:نساِن با:نساِن يُْسفُك َدُمهُ                                        

  

  :بَقَِي لِكيْ  ا�نسانُ                                        

  ُمثِمراً  يَكونَ  •                                       

  يَتَكاثرَ  •                                               

  يَْم� ا�رضَ  •                                               

   يَْغلِبَ  •                                               

لطةِ  كونَ ت •                                                ياَدِة والسُّ   لهُ السِّ

                                     

  ، َوَستعيُش َجميُع الكائناِت الحيٍَّة ٍم، ِمْن ِخ�ِل َعَرِق الَجبينِ َسيَتِمُّ ھذا بألاdن                                        

  . في الَخْوِف ِمَن الجْنِس البََشِريِّ                                        

  مراجعة

  حيَن َعصى ا�نساُن أوأِمَر ، هلِيَْحُكما ا�رَض، غْيَر أنَّ  آَدَم َوَحّواءَ  رّب خلَق                                        

ُسLلَِب ِمLْن إلھLِه . ، مLاَت روِحيLّاً رّب إراَدِة  إراَدتLَهُ علLى َعْكLسِ َوماَرَس  رّب                                        
  الذي 

ياَدةَ                                         لطة َوالسِّ   . َمنَحهُ السُّ
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ُجِل والَمْرأةِ  رّب إراَدةُ    ھي ان لِلرَّ

ياَدةِ  يكون لھما لطِة والسِّ   .السُّ
  

دعلى إراَدةُ إْبليس   .رّب  لِلبََشِريَِّة كانْت التَمرُّ
  

  - لِيَأُخذاهُ  آَدُم َوَحّواُء كاَن لَدْيھم ِخياراً 

  .لَدْيھْم إراَدةٌ لُِمماَرَستِھا تكانَ 

  

  .إبليس ادةإرادتھم مع إر انحازت
  

  :ِمْن آَدم اWلقابِ  إبليسَسلََب 

  حاِكُم ھذا العالم،

  .أميُر ھذا العالم
  

  

  

                                        

   

  

  ا:نسان خطىءبَْعَد أْن 

  

  حلّتاللََّعناُت التي 

   على الَحيَّةِ  •

  لْعنَة على ُكلَّ َحلَّْت باْستِخداِم َجَسَدھا،  للشيطان َسَمَحتْ ةٌ َحيَّ  �ن                                                      

  . الَحيَّاتِ                                              

                                               

بُّ ا: 14: 3 ِسفُر التكوينِ                                                 Wنَِّك فَعلِت ھذا، َملعونَة :"لهُ لِلَحيَّةِ فقاَل الرَّ

يَّةِ                                                 على بَطنِِك تَْسَعْيَن . أنِت ِمْن َجميِع البَھائِم َوِمْن َجميِع ُوحوِش البَرِّ

  ". اتِكِ اِم َحيأيَوتُراباً تأُكليَن ُكلَّ                                              

  على الَمْرأةِ  •

  َسْوَف تُنِجُب  .كانت من جزئين على النّساءِ  حلّتلِلَّْعنَِة التي ا                                             

ُجلَسْوَف يَْحُكُمھاو ا�طفاَل بِالَوَجِع                                                 . الرَّ

  ، بِالَوَجِع كِ أتعاَب َحبَلِ  تْكثيراً اُْكثِّرُ :"َوقاَل لِلَمْرأةِ  16: 3فُر التكوينسِ                                              

  ". َوإلى َرُجلِِك يَكوُن اشتِياقِك َوھَو يَسوُد َعلْيكِ . تَلِديَن أْوjداً                                              

  

، تَْستَعيُد  ِعْنَدما تَقبَلُ                                                 . طبيعتھا ا�ولىالَمْرأةُ يَسوَع َكُمَخلَِّصھا الشْخِصيِّ

  . يَسوُع اللّْعنَةلھا  صار                                             

  

  ْن لْعنَِة النّاموِس، إذ صاَر لْعنَة الَمسيُح افتدانا مِ  13: 3غOِطيَّة                                             
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  ".  َملعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق على َخَشبَةٍ :"Wْجلِنا، :نَّهُ َمْكتوبٌ                                              

  

ُجل •   على الرَّ

ُجِل تقضي حلّت اللَّْعنَةُ التي                                                تأمينِ ل ا�رَض بِألمٍ  يَكّد فيبأْن على الرَّ

    . الِغذاءِ                                            

  

  Wنََّك َسِمْعَت لِقْوِل امَرأتَِك َوأَكْلَت ِمَن :"َوقاَل آَدمُ  17: 3ِسفُر التكوين                                           

                                            ًOتأُكْل ِمْنھا،:الَشَجَرِة التي أْوَصْيتَك قائ j  َرُض بَِسبَبِكWَملعونةٌ ا .  

  ".اِم َحياتِكَ أيتأُكُل ِمنھا ُكلَّ  بالتََّعبِ                                            

  على ا�رضِ  •

  . لعونةضاً مَ أيكانْت  ا�رضُ                                            

                                             

                                           Zبَِعَرِق . َوشْوكاً َوَحَسكاً تُنبُِت لَك، َوتَأُكُل ُعْشَب الَحقلِ " 19 -18تانِ يا  

  Wنََّك تُراٌب، . َد إلى اWْرِض التي اُِخذْت ِمنھاَوْجِھَك تأُكُل ُخْبزاً َحتَّى تعو                                           

  ". َوإلى تُراٍب تَعودُ                                            

  إبليسعلى  •

  انتِصاَرهُ الَعظيِم على البََشِريَّةِ  إبليسفيِه في الَوقِت الذي اْكتَسَب                                            

  . لْعنةً َعلْيِه  رّب لفظَ                                            

             

  َوأَضُع َعداَوةً بَْينَِك َوبَْيَن الَمْرأِة، َوبَْيَن نَْسلِِك " 15: 3 ِسفُر التكوين                                           

  ". ھو يَْسَحُق َرأَسِك، َوأنِت تْسَحقيَن َعقِبَهُ  .ھاَونَْسلِ                                            

  

  الَمْرأِة  ، َوقاَل لهُ أنَّ نَْسلَ الذي كاَن داِخَل الحيَّةِ  ،إبليسالى  رّب تََكلََّم                                            

  . َسيَْسَحُق َرأَسهُ                                            

  !ْعُد الخOصِ وَ 

ل لِلَمسيِح القاِدمِ  ضاً الَوْعدأيكانْت  إبليساللَّْعنةُ التي َحلَّْت علٮ                                              .ا�وَّ

  يولَُد ِمْن ل كانَ  الذي الَسيِِّد الَمسيحعن كانْت نَبوَءةَ  "النَّْسلُ "                                           

  . امَرأة                                           

  

  . َرأُسهُ َويَُحطِّمُ َسيُْسَحُق . تَْحَت أقداِم الَسيِِّد الَمسيح إبليسَسيَكوُن                                            

  ُرموُز الُمْستقبَِل 

ةِ                                               . ا�نساِن ھُناَك ِعدَّةَ َع�ماٍت، أو ُرموٍز لِلُمْستقبَلِ ُسقوِط  في قِصَّ

  أوراُق التينةِ  •

  تَغِطيَِة أنفُِسھما ِھَي ُرموزھا آَدَم َوَحّواَء لِ أوراُق التيِن التي اْستْخَدم                                           

  انھم يرمزون للديانات . الخاَصة اهيا�نساِن في إخفاِء َخطلُِمحاَولِة ا                                           

  .المصّممة من ا�نسان                                           

                             الَحيَواناتِ  َذْبحُ  • 
  

ُل َسفكٍ                                            ماِء تمَّ ِمْن ِخ�ِل  أوَّ   .لِيُغطَّي آَدَم َوَحّواءَ  رّب لِلدِّ

  كانْت ھذِه إشاَرةٌ، أْو َع�َمةٌ لِلَسيِِّد الَمسيِح الذي َسيُذبَُح كتَْكفيٍر َعْن َخطايا                                          

  . العالِم بأْكَملِهِ                                            
    



29 

  رّب طَّةُ خ

، كانَ  منفي أْحلِك نُقطٍة  َحتَّى                                           َخ�ٍص  خطَّة رّب  تتاريِخ الِجنِس البََشِريِّ

  . لِلبََشِريَّةِ                                         

ِة، َسيَُضّحي بَِحياتِِه ، ِمْن ِخ�ِل إرارّب يَسوُع الَمسيِح،ابُن                                          ةِ والخاصَّ   َدتِهِ الُحرَّ

  . �ْجلِنا                                        

  َعقََب الَمسيِح، لِكنَّ  إبليسَسيُھاِجُم . للشيطانبَمْوتِِه، َسيَْجلُِب الھَزيَمة                                         

ا ا�نساُن فَسيَْستَعيُد ھِذِه  إبليسُسلطةُ َستُْسَحُق . َسيَْسَحُق َرأَسهُ الَمسيَح                                            ، أمَّ

لطة                                            . ا�ْصلِيَّةِ  رّب طَِّة ِوفقاً لِخالسُّ

  طَّة إبليسخ

  

  ِخداُع إبليس

ُجِل والَمْرأِة الذيْ  إبليسيَتََوقَّْف ْم ل                                            ِن ُخلِقايَْوماً َعِن الُكْرِه َوالَخْوِف ِمَن الرَّ

فا                                           ِخ�َل الِخداِع، من . طَّتُهُ الُمخاِدَعِة أبَداً خلْم تَتََوقَّْف . رّب ك لِيُْشبِھا َويَتََصرَّ

لطِة ِمَن القاَدِة الروِحيّينَ                                            لقْد أْصبَحوا قاَدةً  .َوَعْبَر الُعصوِر، تَمَّ َسلَب السُّ

  . فاقدي البصر                                        

  تَْعييناُت إبليس

  ُحّكاُم الظ�ِم تمَّ تَْعيينَھُم . حربية كاِملةإلى ِخطَِّة اوحّولھنظََّم إبليُس قواتَهُ  لقد                                        

ٍة، ُكلِّ ليْضِعوا في الُعبوِديَِّة ُكلِّ                                            تَْعليماتُھُْم كانَْت . َرُجٍل واْمَرأٍة، َوِطفل أُمَّ

  . َوالتَّْدميرِ  قَِة، القْتلِ على السَّرِ تَنُصُّ                                         

  

  َمْغفَِرةِ يَتََسنّى لھُْم الُحصوِل على ل، بشريةِمْن أْجِل ال ناموسالب رّب أتى                                         

ْيِر في تَواُصٍل َمَعهُ يالَخطا                                            إبليسِف َسنٍَة عاَش إنَّما �ْربََعِة آ`. ا، والسَّ

  . ا�رِض بَسبَِب َعَدِم طاَعِة البََشِريَّةِ  يسود                                        

                           

  

  

    

    

          

   البشرالذين ُخلقوا ليسودوا                               

  :كانوا ،على ھذا الَكْوَكبِ                           

لين ُعْمياناً                      ،بِجانِِب الطَّريقِ  وُمتََسوِّ

  ُمقَيَّديَن بروِح الَعْجِز،                            

  . َمْمسوسيَن بَِجحافٍِل ِمَن الشَّياطينِ                     

  

  ،رّب ُخلِقْت لِتْبُدَو ِمثَل التي  الُوجوهُ واWْجسادُ                

  . المخيف الِجذامِ  يأكلھا                      

  

جاُل والنِّساُء                  ،لِيَْملُكوا َويَْحُكمواالمخلوقين الرِّ

   !كانوا يَعيشوَن في َھزيَمةٍ                      
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                                                                                                                             أْسئِلَة لِلُمراَجَعةِ 

  

  . بَِكثيٍر ِمَن الُعْنفِ البََشِريَّة الُمَسّماة َرُجٍل واْمَرأٍة إْبليُس َكِرهَ إْشَرْح لِماذا  -1

  

  . إشَرْح نتائَج َخطيئِة ا�نساِن َوُسقوِطهِ  -2

  

  ؟ 15: 3الفِدائيِّ كما ُكِشَف في ِسفِر التكوين رّب ما كاَن َوْعُد  -3
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  الدَّْرُس الّرابِع

  

   رّب طَّةُ خ -جاَء يَسوع ثمَّ                                     
ل   آَدم آِخر –آَدم  أوَّ

  اْبنَهُ  رّب أْرَسَل 

ِة ا�ولى، َوَعدَ آَدُم وَ  ِعْنَدما أخطأ                                           الَمْرأِة،  بإْرساِل اْبنِِه، نَْسل رّب  َحّواُء لِلَمرَّ

ُ يُْخبِر) 15: 3التكوين. (إبليسَرأَس لِيََسَحَق                                            بولُس َعْن ھذا الَحَدِث  نا

ِل لِلُمَخلِّصِ بالَوْعِد ويَْربِطُهُ                                            . ا�وَّ

  

ماِن، أْرَسَل "5، 4: 4غOِطيَّة                                           اْبنَهُ َمْولوداً ِمِن  رّب َولِكنَّ لّما جاَء ِمْلُء الزَّ

   ".تْحَت النَّاموِس، لِننالَ التَّبَنِّيَ اْمَرأٍة، َمْولوداً تْحَت النّاموِس، لِيَفتَِدَي الذيَن                                         

  

  التضِحيَِة  َوُسلطتِِه ستُْستَعاُد من خ�ل ِ رّب ب ا�نسانِ  َع�قَة كانت                                        

ليبِ على  َمْوتِهِ بالتي أراَد يَسوُع أْن يَقوَم بھا  الفدائية                                           . الصَّ

  

  ناموس، تمكن ال منناِجَمٍة اللْعنٍَة الَ ، وِمَن الَخطيئِة وُعقوبَتھا حين تخلص                                        

أْن يُصLبَِح خليقLةً مLن كLن تم .رّب ِمLْن َجديLٍد فLي عائلLِة أْن يولLَد مLن �نسان ا                                       
  . ّجديَدةً 

ةً                                            . في داِخلِهِ  رّب على روِح  الحصولمن اُخرى، تمكن َمرَّ

  الَخطيئةِ بآَدُم  جاء

  . جاَءِت الَخطيئةُ إلى ھذا العالِم ِمْن ِخ�ِل ِعصياِن آَدمِ                                         

  ِمْن أْجِل ذلَِك كأنَّما بإنساٍن واِحٍد َدَخلتِ الَخطيئَة إلى العالِم، " 12: 5ةيَّ رومِ                                         

  َوبالَخِطيَِّة الَمْوُت، وھكذا اْجتاَز الَمْوُت إلى َجميِع النَّاِس، إذ أْخطأ                                         

  "...الَجميعُ                                         

  

  جلب يَسوع

  البِرّ  •

  أْن  صاربإمكان الَعديدينُمطلقَِة لَِرُجٍل واِحٍد، يَسوع، ِخ�ِل الطّاَعِة الِمْن                                         

  .أبرارايصبحوا                                         

                                        Zنَّهُ كما بَمْعِصيَِة ا:نساِن الواِحِد ُجِعَل الكثيرو"19ةياWطاةٌ، ھكذا َن خ  

  ". الواِحِد َسيَْجَعُل الكثيروَن أْبراراً  طاَعةِ بإضاً أي                                        
  

  أخباٌر َجيَِّدة •

وا وراَء ، اختبLLLLأرّب نLLLLدما َعلِمLLLLوا بقLLLLدوِم ، وعِ آدم وحLLLLّواءبعLLLLَد أْن أخطLLLLأ                                                   
َجْيرات   .الشُّ

  ھذِه أخباٌر ! فَ تخ` " كاَن قاِدماً وقالِت الَم�ئكة، رّب اdَن، يَسوُع ابَن و                                          

  ". َجيَِّدةٌ لكَ                                           

                                          

ُرُكم بِفََرٍح  ! j تَخافوا: "الَمOكُ  فقاَل لھُم 11، 10: 2لوقا                                             فھا أنا اُبَشِّ

  ِم اليَوَم في َمدينِة داُوَد ُمخلِّصٌ أنَّهُ ُولَِد لكُ : َعظيٍم يَكوُن لَِجميِع الشَّْعبِ                                           

بُّ                                              ". ھَو الَمسيُح الرَّ
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  السَّ�ُم لِ�نسان •

َر االلّيلة، واِحٌد ِمَن ال تِلكَ في                                            عاةَم�ئكِة بَشَّ   على تِ�ِل بْيَت لْحم،  لرُّ

  عالِم الانفَجَر عالُم الّروِح في لدرجة  في الَجنَِّة كانْت َعظيَمة السَّعاَدةَ  َولِكنَّ                                           

  . الطبيعي                                          

  

                                          Zِك ُجمھوٌر َمَن الُجنِد السَّماِويِّ  َوظَھَر بَغتة َمعَ " 14، 13 تانِ ياOالَم  

  ، في اWعالي، وعلى اWرِض السOَّم رّب الَمجُد : "وقائلينَ  رّب ُمَسبِّحيَن                                           

ةِ                                              ". وبالنّاِس الَمَسرَّ

  

  على ا�رِض السَّ�ِم " .ُولَِد الَمسيحُ  ْعِطَي، حينيا لهُ ِمْن َوْعٍد رائٍع قد اُ                                           

ةِ                                              !" وفي الناِس الَمسرَّ

               

                               

  َرحِ j توَجُد كلِماٌت لَِوْصِف الفَ           

  .الكونالُمنتِشِر في َجميِع أرجاِء           

َسXXXXة           كثيXXXXراً                        كانXXXXَِت المOئِكXXXXةَ ُمتَحمِّ
  عاةلِلرُّ  اقتحمت تجّمعاً  درجةل

   .لتُنشد تْسبيَحھا              

  ! تّى النجوُم أْعلنْت ِوjَدتَهُ حَ           

                         
  

  !لى ھذه اWرِض كإنسانعيَسوُع يَْعَمُل 

         

ةٍ                                              –له، أْم كإنساٍن كاَن في ھذا العالِم كإ حين ھْل َعِمَل يَسوُع بُسلطٍة َوقوَّ

   ؟ِمْن الّروِح القُُدس ممتلئاً                                         

  اWخير ُع، آَدميَسو

  . أخير آَدمكأشاَر بولس إلى يَسوع                                          

ً أيھكذا َمكتوٌب  45: 15كورنتس1                                         ُل، نفساً : "ضا   صاَر آَدُم، ا:نساُن اWوَّ

  .وآَدُم اWخيُر روحاً ُمحيِياً ". َحيَّة                                         

   حتى حين لى ھذه ا�رضعيَمشي َويَخُدُم بُِسلطٍة كان ،  أخير آَدمكيَسوُع،                                          

ل لِھذا ال آَدملَق خ                                           . َعَملا�وَّ

  

   إتمام الناموس كآِخِر آَدم، أنَّهُ فقط ِمْن ِخ�ِل نفھمِجداً أْن  ِمَن الُمھمِّ                                          

   يصيرأْن بناسوته فقط استطاع  .الناموس ِمنْ  تحررنا لنا بَ ه أْن يَْجلنُ أْمك                                         

  يَْستعيَد ِمْن َجديد ، ان كإنسانٍ  أْن يَھِزَم إبليس ،َن الُمھمِّ كاَن مِ . ُمخلَِصنا                                         

لطة                                             . ِمْن آَدم ا�ول إبليسالتي َسلبَھا السُّ

  

ل كانَ  عيَسو أنَّ  بما                                          لطة الُمعطاة تإنساٍن كاِمٍل ُمنُذ آَدم، كانَ  أوَّ    لَدْيِه السُّ

   .هضاً فيأيَمْوجوَدةٌ  رّب ةُ ُح القُدس َعلْيِه، كانَْت قوَّ ِعنَدما َحلَّ الرو .dَدم                                         

  َمْعموِديَّة يسوع

  هِ ُحلوُل الروح علي •
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  وھذا الَحدُث كاَن ُمھّماً . نِزُل على يَسوعي رّب روَح  الَمْعَمدان يوَحنّا َرأى                                         

نَ                                             ،  22: 3، لوقا 10: 1مرقس. (في َجميِع ا�ناجيِل ا�ربََعة ِجداً، لِذلَِك ُدوِّ

  ). 32: 1يوحنّا                                         

  

  يَسوُع َصِعَد لِلَوقِت ِمَن الماَء َوإذا السَّماواُت قِد فلّما اعتَمَد "16: 3َمتّى                                         

  ". آتِياً َعلْيهِ ماَمٍة وَ ناِزjً ِمثَل حَ  رّب انفتَحْت لهُ، فَرأى روَح                                          

  متّممة ْعجزاتم •

  ِخ�َل السَّنواِت الث�ثين ا�ولى ِمْن َحياتِِه،  ة ُمْعِجزاتأيب مْ يَسوُع لم يَقُ                                          

ِة . َحلَّ الروُح القُُدُس َعلْيهِ لِكْن ِعنَدما جاَء الَوقُت لِيَقوَم بِخْدَمتِِه َعلناً،                                             ثمَّ بقوَّ

  . ِخدَمة يَسوع الَعجائبيَّةبََدأْت الّروِح القُدِس،                                          

ة التّْوأُم لِ�نتِ رّب التي تعَمُل َمَع روِح  رّب ُسلطة                                             !صارِ ، ھَي القوَّ

  عنيَسوُع تخلّى 

  ُحقوقه كإله

  نفَسهُ  أخلى •

  . ِعنَدما جاَء إلى ا�رضِ  المسيح بَة إلى فكرنظَرةً ثاقِ  الرسولبولُس يُْعطينا                                          

  .كإلهتِِه كتَب بولُس أنَّ يَسوَع َوَضَع جانِباً ُكلَّ ِصفا                                         

  

ً أيفليَُكْن فيُكْم ھذا الفِكُر الذي في الَمسيِح يَسوَع " 8 -5: 2فيليبي                                            : ضا

   لِكنَّهُ . رّب ، لم يَْحِسْب ُخلَسة أْن يَكوَن ُمعاِدلرّب الذي إذ كاَن في صوَرِة                                          

  َوإذ ُوِجَد في . أخلى نفَسهُ، آِخذاً صوَرةَ َعْبٍد، صائِراً في ِشْبِه النّاسِ                                          

ليبِ الَھيئِة كإنساٍن، َوَضَع نفَسهُ َوأطاَع حَ                                             ".تّى الَمْوَت، َموَت الصَّ

  : يَسوُع أنْ أراَد                                          

دَ  •                                             شھرةة أيِمْن  نفَسهُ  يَُجرِّ

  صورة العبديأُخَذ  •                                                 

  يصير على شبه الناس •                                         

  يَتواَضعَ  •                                         

   حتّى الَمْوتيطيع  •                                         

  

َد نفَسهُ ِمْن ُكلِّ  ،رّب مع ، َوكاَن ُمتساِوياً رّب  كاَن لِيَسوع طبيَعة                                    ومع ھذا فقد َجرَّ

  َشبَهَ العبد، و صورةخذ لِنفِسِه تأ. يَْعَمَل على ھذِه ا�رض كإنسانلِ ُحقوقِه كإله                                  

   إنسانجاَء إلى ھذا العالِم ك. ُمطيعاً َحتّى الَمْوت صارتواَضَع وَ .وَمظھََرا�نسان                                 

  .ا�رِض َستَظھَُر ِمْن ِخ�ِل الروِح القُدسھذِه تَهُ على وكانت قوَّ                                  

  

  لماذا كاَن ھذا ُمھّماً؟                                  

لُ  ا�نسانُ  آَدم،                                    ، أخير آَدمكيَسوع، . للشيطانَوَسلََّم ُسلطتَهُ  رّب  تمّرد على، ا�وَّ

   يَكونسَ . رّب روِح كإنسان ممتلىء من على ھذِه ا�رِض َسيَْعَمُل ما بوسعه                                  

  . عمللِيَ  الذي يعمل على ھذِه ا�رض كما ُخلَِق آَدم الِمثالِيُّ ا�نسان                                  

  رّب  كابن

  . ُسلطة ا�نسان كانتكاَن على ھذِه ا�رض،  يَسوع حين تي عمل بھاالسلطة ال                                

  ابُن " -" رّب ابُن : "في الَمقطِع التالي، اْستخَدَم يوَحنّا اختِياراً َدقيقاً لِلكلِماتِ                                  

  ". ا�نسانِ                                  

  

  إنَّهُ تأتي ساَعة وھَي اZَن، حيَن : الَحقَّ الَحقَّ أقوُل لُكم" 27 -25: 5وَحنّاي                                 
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  Wنَّهُ كما أنَّ اZَب لهُ حياةٌ . ، والّساِمعوَن يَْحيَْونَ رّب يَْسَمُع اWمواُت َصوَت ابِن                                  

  َحياةٌ في ذاتِِه، َوأْعطاهُ ُسلطاناً أْن  ضاً أْن تكوَن لهُ أيطى اjِبَن في ذاتِِه، كذلَِك أعْ                                  

  .ضاً، Wنّهُ ابُن ا:نسانِ أييَديَن                                  

  

  كِجزٍء ِمنْ  يَسوع عِملَ  ،خاِرَج ھذِه ا�رض .رّب َصْوَت ابن ا�مواُت  َسيَْسَمع                                 

   .المقدسثالوِث ال                                 

  

  ا�نساُن لِيَْمِشَي ُخلَِق  .ا�نسان يسوع بُسلطٍة �نَّهُ كاَن ابنعلى ھذِه ا�رض، َمشى                                  

  ا�نسان، �نَّهُ كاَن ابن. كاَن يَْملُِك ُسلطةالذي ھو ُع ا�نسان يَسو. بُسلطٍة َوِسياَدةٍ                                  

  . رّب ، لْيَس لِكْونِِه اْبن آَدم ا�خير                                  

  ،طالما فَعلھا يَسوعُ 

ً أييُمِكنُنا فِْعلھا نحُن    !ضا

  في  كان يتحّرك. على ا�رضأص�ً لِيَقوَم بِه  ا�نسانفقط بما ُخلَِق  يَسوُع قامَ                                  

  !رّب الّروِح القُدِس، َولْيَس في ُسلطِة ابَن  ُسلطةِ                                  

                   

  نحن ، بإْمكانِنا ا�رض على ھذهِ  ما دام يَسوع َعِمَل كإنسان! لنا جداً  ھذا أْمٌر ُمھمٌّ                                  

لطِة، والَحقِّ لِنقوَم بُكلِّ ما قاَم . ھو ما قاَم َ بِهِ بأْن نقوَم أيضاً                                     لَدْينا نفَس القدَرِة، السُّ

  . إنسانبِه يَسوُع ِعنَدما كاَن ھُنا على ا�رِض ك                                 
  

  إنسان ك تجربةال واِجه

  ِمثلنا ُجّرب

ة رّب  أعطى                                        . ، ِخياراً ُوَمشيئةآَدَم َوَحّواَء إرادة ُحرَّ

  كاَن  ،ا�خير بالكامل آَدملِيَكوَن  .كانت ليسوع المشيئة ذاتھا                                     

ً أي التجربةعلى يَسوع أْن يُعانَِي ِمَن                                         . ضا

  

  :يادينفي ثOثِة مَ  ت تجربتھمَ تمّ ُم َوَحّواُء آدَ                                      

  

  . أنَّھا كانْت َجيِّدةً لِلطّعامِ  رأْت َحّواُء الفاِكھَةَ   - لَجَسدا •                                     

  .الَشرِّ ِمَن بالِحكَمِة، َمْعِرفة الخْيِر  إبليسَوَعَدھا  -نفسال •                                     

    . رّب ِمثَل  بأنَّھا َستكون إبليس َوَعَدھا أخيراً  - الّروح •                                     

                                    

  . ضاً أي يادينيَسوع في ھذه المَ  جّربلقد                                      

  الَجَسد -لىاWوّ  التجربة

ِة أْربَعيَن يَْوماً  بقي                                        ، في ھذا الَوقِت ِمَن إبليسحاَوَل . يَسوُع في البَِريَِّة لُِمدَّ

عِف الَجَسدِ                                       ، الضِّ   لِتلبيَِة  رّب يَسوع لَِحثِِّه على اْستِخداِم ُسلطاتِِه كابِن  تجربةيِّ

  ِعْنَدما جاَء إلى رّب لِكنَّ يَسوَع َوَضَع جانِباً ِصفاَت . بشرياْحتِياجاِت َجَسِدِه ال                                     

  . َمِل كابِن ا�نسانِ ا�رِض لِلعَ                                      

ْحتِياجاِت البَشِريَّة إْرضاءُ  • ِ̀   ا

َب ِمْن إبليسَ ثمَّ اُْصِعَد يَسوُع إلى البَِريَِّة مِ  3-1: 4متى                                        فبَعَد . َن الّروحِ لِيَُجرَّ

ُب وقاَل عيَن لْيلةربَعيَن نھاراً َوأربَ ما صاَم أ                                      َم إلْيِه الُمَجرَّ   ، جاَع أخيراً فتقدَّ

  ". فقُْل أنَّ ھذِه الِحجاَرةَ ُخبزاً  رّب إْن كنَت ابَن : "لهُ                                      

  

  ، أثبْت نفَسَك، إْستِعْد ُحقوقَك رّب إذا ُكْنَت ابَن "، قاَل، الُمجّربَدما جاَءهُ ِعن                                     
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  ". ، ُمْر ھذِه الِحجاَرةَ أْن تْصبَِح ُخبزاً رّب إذا ُكنَت ابَن . كإله                                     

  

َل يَسوُع الِحجاَرةَ إلى ُخبٍز لما كاَن                                         لكاَن  .يَْعَمَل كإنسانلو َحوَّ

َن  فلو كانَ . لهِ إاْستخَدَم ِسماتَهُ ك                                        أْن يَْغلَِب ِكلْيھما،  إبليس منفََعَل ذلَِك، لتَمكَّ

ل وآَدم ا�خيرآدم                                         . ا�وَّ

  أجاَب يَسوعُ  •

  . رّب كلمة ِمَن  إبليس مقتبسا يَسوعُ أجاَب                                      

  

  لْيَس بالُخبِز َوْحَدهُ يَْحيا ا:نساُن، بَْل بُكلِّ : ِمكتوبٌ : "جاَب َوقالَ فأ 4 :4َمتَّى                                     

  ". رّب كلَِمٍة تْخُرُج ِمْن فَِم                                      

  

َف `ِحظ أنَّ يَسوَع                                         .عن نفِسه كإنسانَعرَّ

                                       

                                     Zدََّسِة، َوأْوقفهُ على َجناِح الَھْيكلِ إلى الَمدينِة الُمق ثمَّ أَخَذهُ إبليسُ " 5ةيا ."  

  

  النفس – ةالثانيالتجربة 

   ليفّكر  إبليُس يَسوع جّرب. نفسِ ال ميدانفي  تكانَ  التجربة الثانية                                            

  . على َعواِطفِهِ ليتصّرف بناء و رّب ِخ�فاً لَِمشيئِة بَحياتِِه                                             

  نفَسك أثبت •

                                            Zنَّهُ  رّب اْبَن  إْن ُكْنتَ : "َوقاَل لهُ ... 6ةياW ،فاطَرْح نفَسَك إلى أْسفَل  

  اديھْم يَْحِملونََك لِكْي j تْصِدَم أيهُ بَك، فَعلى أنَّهُ يوصي َمOئكتَ : َمكتوبٌ                                             

  ". َجٍر ِرْجلكبحَ                                             

  

  إبليس ..." رّب إذ ُكنَت اْبُن . "للتجربة ا�ساسية ذاتھاھذا اْستِْمراراً كاَن                                             

  يَعيَش لعلى ھذه ا�رض كانْت َحياةُ يَسوع . رّب يَْعلُم أنَّهُ ابُن كان                                             

  . كابِن ا�نسان، آَدم ا�خير                                            

  أجاَب يَسوع •

  َعلَِم يَسوُع بأنّهُ . رّب َكلَِمة ببِصْدٍق  التكلّميَسوُع ھََزَم إبليس ِمْن ِخ�ِل                                             

  . الّرب َوكذلَِك َعلَِم إبليس                                            

  

                                            Zأيَمكتوٌب : "قاَل لهُ يَسوعُ  7ة يا ً بَّ إلَھكَ : ضا ِب الرَّ   ". j تَُجرِّ

  الّروح – التجربة الثالِثة

  ذاألْيَس ھ .ِك العالمِ لِيَسوَع ُكلَّ َممال قدََّم إبليسُ  ،التجربة الثالِثةي ف                                            

  يَسوع إلى ھذِه ا�رض؟ ألْيَس ھُنا لِيَْستعيَد ا�رَض ِمْن  َسبَب َمجيء                                            

  إبليس؟                                             

  العالم اھذ إلهُكن  •

  ضاً إبليُس إلى َجبٍَل عاٍل ِجّداً، َوأراهُ َجميَع أيأخذهُ  ثمَّ " 9، 8: 4َمتَّى                                            

  اُْعطيَك ھِذِه َجميَعھا إْن َخَرْرَت : "َممالِِك العالِم َوَمْجَدھا، َوقاَل لهُ                                             

    ". َوَسَجْدَت لي                                            

  

  آَدمَ  إبليسبَْعَد أْن َخَدَع . الَحقُّ في تقديِم ھِذِه الَممالِِك لِيَسوع بليس� كانَ                                             

  . ا�رضِ  ھذه صار حاِكم لطة،ھذِه السُّ  هَوَسلبَ                                             
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  َشكٍل ِمَن  أيعاَدِة ا�رِض ِمْن إبليس بستبإ ھتّماً يَسوَع لم يَُكْن مُ لِكنَّ                                             

ً ا�شكاِل التي ِمْن شأنِھا أْن تكوَن ِعصيا                                               . لrِبِ  نا

  يَسوع أجابَ  •

  َمْن يَحكُم ھذِه  أنَّهُ لْم يُجاِدلهُ َحولَ َحتَّى . نقاٍش َمَع إبليسبيَسوُع لم يَدُخْل                                             

  . مجدداً  رّب كلَِمةَ  قال. أْن يُغاِدرَ يَسوُع قاَل لهُ . ا�رضِ                                             

  

بِّ : �نَّهُ َمكتوبٌ ! اذھَْب يا َشْيطانُ : "حينئٍذ قاَل لهُ يَسوعُ  10: 4َمتَّى                                                لِلرَّ

  ". اهُ َوْحَدهُ تْعبُدُ يإتَْسُجُد وَ  إلھكَ                                             

   ُمراَجَعة

  

َف كابِن                                          ، لكاَن تَخلّى َعْن ُحقوقِِه كما جّربه إبليس رّب لو أنَّ يَسوَع تَصرَّ

`ً لِيَكوَن البَديل ولما كان. كابِن ا�نسان                                         الِمثالِيُّ لِتْوفيِر الَخ�ِص  ُمخوَّ

  .َشِريَّةِ لِلبَ                                       

  

َم إبليس                                         لِيَْحُكَم ھِذِه  الَحقّ  – `ستعادتهأتى لِيَسوع الشَّيَء الذي  قدَّ

  ` َمْوَت  –ريقِة إبليس لكاَن ِمَن السَّْھِل ِجداً أْن يَقوَم بذلَِك بَِحَسِب ط. ا�رض                                      

ليبِ                                          لِِدمائِه َسْوَف لْن يَكوَن ھناَك  سفكبدوِن  هأنَّ  سوعيَعلَِم . على الصَّ

  . َمغفَِرةٌ لِلخطيئةِ                                       

  

لي َحتَّى                                         ِمْن يَسوع  إبليسَسِخَر ِب، ِعنَدما كاَن يَسوُع يَموُت على الصَّ

  .ِمْن ِخ�ِل النّاس بنفِس الطريقةِ                                       

  

   إنْ ! ، خلِّْص نَفَسكَ امٍ أييا ناقَِض الَھْيكِل َوبانيِه في ثOثِة ..."40: 27َمتَّى                                      

ليبِ  رّب كنَت ابَن                                          ". فانِزْل َعِن الصَّ

  

                                       ً ُم لنا  ما غالِبا   ُكلُّ ما َعلْينا فِْعلَهُ . رّب بھا التي َوَعَدنا  ا�ْشياَء نفَسھا إبليسَسيُقدِّ

  ِھَي  ْستراتيِجيّاتِهِ على ا طريقتنا لِلفوز. يادينفي بَعِض المَ  التسويةھو                                       

   .رّب وقول كلَِمة  معرفة                                       

  

                                 التجربةلنا في ُمقاَوَمِة ايَسوُع، ِمث

  

  التجربةيَفَھُم  يَسوع

ِة كما في                                           ْعِطيَْت لنا الفُْرَصة لِنتَعلَّمَ أ فقد َمتَّى، المذكورة فييَسوع  تجربةقِصَّ

  َستَتِمُّ تجربتنا. الِخيار الُحرّ ضاً لَدْينا أينْحُن . في ھذا الَمجالِ  إبليس كْيفِيَّة ھَزيَمةِ                                       

  ! ونضاً قاِدرأينحُن  -في النّْصر بَعيداً  يَسوعُ ساَر  كما لكن، ايضا نحن                                      

  

َح بولس                                         ُمساَعَدةَ أولئَِك  تهاْستطاعَ فب، بما ان يَسوع عانى من التجربة هأنَّ  ،َصرَّ

  . يُجّربونالذيَن                                       

  

بينَ هُ في ما ھو قْد تألَّم ُمَجرَّ Wنَّ " 18: 2الِعبرانِيينَ                                          ". باً يَقِدُر أْن يَُعيَن الُمَجرَّ

  يَسوُع ِمثلَناجّرب 

   ،كافةِ الَميادين فيُجّرب أنَّ يَسوَع ب ِمْن ِخ�ِل َمْعِرفتنايُْمِكننا اختبار ثِقة َجريئة                                       

ً أي، نحُن لتلك التجربةأنَّهُ لم يَْرَضْخ بما . يحصل معناكما                                          يُْمِكننا أْن نذھَب  ضا
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موِد أماَم  نحصلوَ  رّب إلى                                          . التجربةعلى ُمساَعَدتِِه الخاِرقة لِلصُّ

  

  فإذ لنا َرئيُس كَھنٍة َعظيٌم قد اجتاَز السَّماواِت،  16 -14: 4الِعبرانِيينَ                                       

ْك با:قرارِ رّب يَسوُع ابُن                                          Wنَّ ليَس لنا َرئيُس كَھنٍة غْيُر قاِدٍر أْن . ، فلنتَمسَّ

ٌب في ُكلِّ شيٍء ِمثلُنا، بO َخطيئةٍ                                        ْم بثِقٍة إلى . يَْرثَي لَضَعفاتِنا، بَْل ُمَجرِّ   فلنتقدَّ

  . نناَل َرْحَمةً ونِجَد نِعَمةً َعْوناً في حينِهِ النِّْعَمِة لِكْي  َعْرشِ                                       

  ُمشتركة التجاربُكلُّ ا
   

   وان تجربتناُر بأنّنا ُمختلِفيَن، نْشعُ إبليس تقضي بَجْعلِنا  إحدى اْستراتيجيّات                            

ا يُعانفريدة ِمْن نوِعھا                               وقْد أْعطانا  شائَعة تجاربلِكنَّ كل ال .الغْير يه، أو أْصَعُب ِممَّ

  .نلجأ اليھاَرِب رّب طريقة  رّب                             

  

  أميٌن، الذي j يََدُعُكْم  رّب ولِكنَّ . لم تُِصْبُكْم تْجِربَة إjّ بََشِريَّة 13: 10كورنتس1                           

بو                               ، لِتْستطيعوا أْن ضاً الَمنفذأي َن فوَق ما تْستَطيعوَن، بَْل َسيَْجَعُل َمَع التْجِربَةِ تَُجرَّ

  . تْحتِملوا                            

  إتبَْع ِمثاَل يَسوع

  ،َعلْينا أْن رّب اْستِخداِمِه لِكلَِمِة إبليس بتماماً كما أجاَب يَسوع . ھَو ِمثالُنايَسوُع                             

  . ثلِ بالمِ  نقومَ                             

  لمْ  الى يَسوَع، يَسوع ِعنَدما جاَء إبليسُ                             

  يَتجاَدْل َمع إبليس •                                  

    إبليس يناقش •                            

   سْر أنَّهُ يقوُم بذلَِك على طريقِة إبلييَْعتب •                                  

                                   

  . الَمكتوبَة رّب كلَِمة من يَسوُع إقتبس                                  

  

  لْيَس بالخْبِز َوْحَدهُ يَْحيا ا:نساُن، بَل بُكلِّ كلَِمٍة : َمكتوبٌ : "فأجاَب َوقالَ 4:4َمتَّى                            

  ".رّب تخُرُج ِمْن فِم                             

  

  . ِمْن أفواِھنا رّب يَجُب أْن تتَدفَق كلَِمةُ . الطريقة التي ھُِزَم بھا إبليس ھذِه ھيَ                            

  

               بُجروِحِه كتوٌب، مَ " ،على أْجساِدنا، يُْمِكننا القْولتھُجَم أْن  ِعنَدما تحاِوُل ا�مراض                           

  ". ُشفيت                           

  َمكتوٌب، إلھي َسْوَف "مواِرِدنا الماليَّة، يُْمِكننا القْوَل،على  ا�ستي�ءنَدما يُحاِوُل الفقُر ع                          

ُدني بَجميِع اْحتِياجاتي                              ...".يُزوِّ

  

  ، و`ديَمكتوٌب، َجميُع أ"ا، يُْمِكننا القْوَل، و`دنِعنَدما يُحاِوُل إبليُس أْن يَُضلَِّل أ                           

بِّ                               ..."َسيَتَعلَّموَن ِمَن الرَّ
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                  .الُمْشِكلةبj  –الحلُّ ب تكلّم                    

  . الحاَجةبj  –ا:جابَةُ ب تكلَّم             

  ،رّب تكلَّم َوآِمْن بِكلَِمِة                

  : َوَسيَكوُن إبليسُ                 

  ُكلِيّاً،                        

  تماماً،                      

  نِھائياً،                       

  !َمھزوماً                      

  

  !َوأنَت َستكوُن ُمنتِصراً               
  

                                             

  

                                

                                
  

             

  أْسئلة لِلُمراَجعةِ 

  

  كاَن على ھِذِه     حين ِه َوعاَش َوَعِمَل كإنسانٍ يَسوَع تَخلّى َعْن ُحقوقِِه كإللِماذا ِمَن الُمھمِّ لَك أْن تْعلَم أنَّ   -1

  ا�رض؟     

  

لطِة كإنساٍن  -2   ِخ�َل فتَرةَ ُوجوِدِه على ا�رِض؟ما الِمثاُل الذي يُْمِكنَك أْن تُعطيِه َعْن َعَمِل الَمسيِح في السُّ

  

3-  ً    تجربتكِمثاَل يسوع، كْيَف يُْمِكنَك أْن تُلِحَق أفضَل ھَزيَمٍة بإبليس أو شياطينِِه ِعنَدما يُحاِولوَن  متّباعا

ِد على ل       ؟رّب لتَمرُّ
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  دَّرُس الخاِمسال

  

  بُسلطةٍ م يَسوع خد                                       
  

  لِكافِة الُمؤِمنينَ  رّب ِخطَّة 

  

  ،كإنسانٍ يَسوع
  ِمْن ُحقوقِِه  خ�ء نفسهلقد قَصَد إ. على ھذِه ا�رِض كإنسانٍ  َعِمَل يَسوع                                     

  . على إبليس وكإنساٍن تغلَّبَ . لتجاربعانى ِمَن اكإنسان . كإلهٍ                                            

  

لطة على ھذِه ا�رضِ كانت َمْن  كاَن يَسوع ا�نسان                                              ُسلطتُهُ كانْت . لَدْيهِ السُّ

  . رّب ن بلْيَس �نَّهُ كاَن او، �نَّهُ كاَن ابُن ا�نسان، آَدم ا�خير                                           

  

ل رّب يتّمم ُكل ما َخلق لِ  أخير آَدمكجاَء يَسوُع                                                متّمماً . هلِيَكونَ  آَدم ا�وَّ

ل، ساَر يَسوع رّب خطَِّة                                               َوِسياَدٍة على ھذِه  في ُسلطٍة ُمطلقةٍ  dَدم ا�وَّ

  . ا�رضِ                                            

  

لطة التي ساَر فيھا يَسوع                                            لطة ھي . ِمَن الُمھمَّ أْن نفھََم السُّ   إذا كانْت ھِذِه السُّ

لطة التي                                             ً أيِعنَد الخلِق، ، إذاً نحُن ِريَِّة لِلبَشَ  رّب  َمنَحھاالسُّ   ضا

لطِة بإْمكانِنا                                             ْيَر في نفِس السُّ جال ونِّساء مخلّصينالسَّ     .اليَوِم كرِّ

  

ً ھا أنا اُْعطيُكْم  19: 10لوقا                                              اِت والَعقاِرَب َوُكلُّ لِتدوسوا الَحيَّ  ُسلطانا

ُكْم شيءٌ                                             ، َوj يَُضرُّ ِة الَعُدوِّ   . قوَّ

  

جال والنِّساءَجديَدٍة في الَمسيِح يُْمِكننا  َكخليقة فقط                                              الّذيَن  أْن نْصبَِح الرِّ

  يَسيُر  نرى يَسوعوَ  نقرأُ ا�نجيلَ  حينفقط . رّب لِنكوَن في ِخطَِّة ُخلِقنا                                            

  لَِحياتِنا َوَسْيِرنا في ُسلطٍة ُمطلقٍة  رّب يُْمِكننا أْن نفھََم نَمطَ  كإنساٍن كاِمل                                           

  . َحياتِنامن اِم أيَوِسياَدٍة ُكلَّ                                            

  

          َعْن ُسلطِة يَسوع لوقا يُخبرُ 

            

سالة    اWولى الرِّ

ِة الّروِح القُدس" •   "بقوَّ

َد يَسوع في نھِر ا�رُدن                                           ةَ ب يم�هلِ  عليه، َحلَّ الروُح القُدُس حين تَعمَّ   القوَّ

نيَِويَّةِ                                               ُمباَشَرةً بَعَد ھذا، قيَد إلى البَِريَِّة، َحْيُث انتَصَر على. في ِخْدَمتِِه الدُّ

  بَْرھََن ُسلطتَهُ على ھذِه بَعَد أْن . رّب بتكلّمه بكلَِمِة  تجاربهِ وَ إبليس                                           

ة ِمْن قِبَلِ ب تلىءا�رِض كإنساٍن َممْ                                              لِيَْبَدأ  الّروِح القُدِس، كاَن حاِضراً  القوَّ

نيَِويَّةِ                                              .ِخْدَمتَهُ الدُّ
  

ِة الّروحِ  بََدأ ِخْدَمتَهُ في الَجليِل،                                        . القُدِس َوُمتكلِّماً بُسلطة َمْمسوحاً بقُوَّ

  

ِة الّروِح إلى الَجليِل، َوخَرَج خبٌَر  21 -18، 16، 14: 4لوقا                                  َوَرَجَع يَسوُع بقُوَّ
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  .ِع الكوَرِة الُمحيطةِ َعْنهُ في َجمي                               

  

ْبِت  .َوجاَء إلى النّاِصَرِة َحْيُث كاَن قد تَربَّى                                  َوَدَخَل الَمجَمَع َحَسَب عاَدتِِه يَوَم السَّ

  . َوقاَم لِيَقَرأ                               

  

بِّ َعليَّ "                                َر الَمساكيَن، أرَسلني Wْشفَِي الُمنكِسري روُح الرَّ   ، Wنَّهُ َمَسَحني Wُبَشِّ

  القلوِب، Wُنادَي لِلَمأسوريَن با:طOِق ولِلعُْمِي بالبَْصِر َواُرِسَل الُمنَسِحقيَن في                                

  ". بِّ الُحِريَِّة، َوأكِرَز بِسنَِة الرَّ                                

  

فَر َوَسلََّمهُ إلى الخاِدِم َوَجلسَ                                   َوَجميُع الَّذيَن في الَمْجَمِع كانْت . ثمَّ طوى السِّ

  إنَّهُ اليَوَم قد تمَّ ھذا الَمكتوُب في :"ُعيونُھُم شاِخَصة إلْيِه فاْبتَدأ يَقوُل لھُم                              

  ". ُكمْ َمساِمعِ                                

  )2، 1: 61كاَن يَسوُع يَقَراُ أِشْعيا (                              

سالةُ الثّانِيَة   الرِّ

   منفي كفْرناحوم، ھُناَك اْستْغَرَب النّاُس  تكلّمبَعَد أْن تكلََّم يَسوُع في النّاِصَرِة،                                

  .ُسلطتِهِ                                

لطة تكانَ  •   لَدْيِه السُّ

  ِمَن الَجليِل، َوكاَن يَُعلُِّمھُْم في  َمدينةٍ  وانَحَدَر إلى َكفْرناحوم، 32 -31: 4لوقا                               

بوتِ                                   .Oَمهُ كاَن بُسلطانٍ فبُھتوا ِمْن تْعليِمِه، Wنَّ ك. السُّ

   

   خاِرجاً  إبليس لقِيَ أ •

                               Wَوكاَن في الَمْجَمِع َرُجٌل بِه روُح َشْيطاٍن نِجٍس، فَصَرَخ بَصْوٍت  35 -33تانِ يا  

                                ًOأنا أعِرفَُك َمْن ! َت لِتُْھلِكنا؟ أتيْ ما لنا َولَك يا يَسوُع النّاِصِريُّ ! آهِ : "َعظيٍم قائ  

  !".رّب قُّدوُس : أنتَ                                

  

                                ًOفي الَوَسِط  إبليسفَصَرَعهُ !". واخُرْج ِمْنهُ ! اِخَرسْ : "فانتَھَرهُ يَسوُع قائ  

هُ َشْيئاً َوخَرَج ِمْنهُ وَ                                   . لْم يَُضرَّ

  

  .  ُسلطة يَسوع، َخَرجَ ببالُخروِج، َو�نَّهُ َعلَِم  الشيطانوُع أَمَر يَس                               

ةٌ  انُسلط" •    "َوقوَّ

                                     Wما " :عضاً قائلينَ فَوقَغْت َدھَشةٌ على الَجميِع، َوكانوا يُخاِطبوَن بَعُضھُْم بَ  36ةيا  

ٍة يَأُمُر اWْرواَح النَِّجَسة فتَخُرجُ ھِذِه الكلَِمة                                  !".؟ Wنَّهُ بُسلطاٍن َوقوَّ
  

  الَعواِصف -اWْشجار –الَمَرض  –الشَّياطيِن  علىُسلطة يَسوُع 
  

لطةِ التي  النّاساندھاش وِة يَسوع في َكفْرناحوم كتَب َعْن ِخدمَ ايضا  ُمرقسُ                                    بھَِذهِ السُّ

  الَّذينَ الُمْرضى  ا�خَرى والنّاس الممسوسينَعْن كذلك . يَُعلُِّم بھاكاَن                                 

  .ُشفِيُوا ِمْن أْمراِضِھمْ                                 
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  الَشياطينِ  على ُسلطة

  . الشَّياطينِ  على لِيَسوَع ُسلطة كانَ                                 

  

                                Wَجميُع الّذيَن كاَن ِعنَدھُْم ُسقماُء  َوِعنَد ُغروِب الشَّْمسِ  41، 40 تانِ يا ،  

   َوكانت. تلِفٍَة قدَّموھُْم إلْيِه، فَوَضَع يََدْيِه على ُكلِّ واِحٍد ِمْنھُْم َوَشفاھُمْ بأْمراٍض ُمخ                                

  !". رّب أنَت الَمسيُح ابُن " :ضاً تخُرُج ِمْن كثيريَن وھَي تْصُرُخ َوتقولُ أيَشياطيُن                                 

  . يَتكلَّموَن، Wنَّھُْم َعَرفوهُ أنَّهُ الَمسيحُ  يََدْعھُمْ َولْم  فانتَھَرھُمْ                                 

   الَمَرضِ  على ُسلطة

   الَمرضِ  على ةكاَن لِيَسوَع ُسلط                                

  

   إْن أَرْدَت تقِدرْ " :َوقائOً لهُ  فأتى إلْيِه أْبَرٌص يَطلُب إلْيِه جاثِياً  41، 40: 1ُمرقس                                

  !". اُريُد، فاطھُرْ " :فتَحنََّن يَسوُع َوَمدَّ يََدهُ َولَمَسهُ َوقاَل لهُ  ".أْن تطھَِّرني                                

  

َك                                     ".إطھرأنا اُريُد؛ "يََدهُ َولَمَسهُ َوقاَل لهُ، مدّ ، بتحنّنَويَسوُع، تَحرَّ

  

   ا:نسانِ  جَسدِ  على ُسلطان

ُجِل صاِحِب اليَِد الُمتَصلِّبَةِ  يَسوعُ  تكلّم                                   !". يََدَك خاِرجاً  ُمدَّ . "إلى الرَّ

  

  فصاروا. َسةٌ َوكاَن ھُناَك َرُجٌل يَُدهُ ياب، ضاً إلى الَمْجَمعِ أيثمَّ َدَخَل  3 -1: 3ُمرقس                                

ُجِل الذي لهُ اليَُد  ھْل يُْشفيِه في السَّْبِت؟ لِكْي يَْشتكوا َعلْيهِ : يُراقِبونَهُ                                    فقاَل لِلرَّ

  !". قُْم في الَوَسطِ : "اليابَسةُ                                 

  

ُجَل َسيُشفىيَسوُع َعلَِم ب                                      ".تقدَّْم لِ�مامِ "قاَل، . أنَّ الرَّ

  

                                W؟ تخليُص : "ثمَّ قاَل لھُم 5 -4تاِن يا ْبِت فِْعُل الَخْيِر أْو فِْعُل الشَّرِّ   َھْل يَِحلُّ في السَّ

  هُ إلْيھْم بغَضٍب، َحزيناً على ِغOظَِة قلوبِھْم، فنظَر َحْولَ . فَسكتوا" نفٍس أْو قتٌل؟                                

  

ُجلِ                                    . فَمدَّھا، فعاَدْت يَُدهُ َصحيحةً كاWُخرى". ُمدَّ يََدكَ " :َوقاَل لِلرَّ

  

ُجُل َمدَّ يََدهُ خاِرجاً وَ  قال ،بُسلطة                                   .إذا بِه قْد ُشفِيَ يَسوُع كلَِمة والرَّ
  

  

  ُسلطةٌ على الخلقِ 
   َشَجَرةُ التينِ  لعن •

  . َشَجَرِة التّينِ  علىكاَن لِيَسوَع ُسلطة                                         

  

  ْد فيھا فنظَر َشَجَرةَ تيٍن على الطّريِق، َوجاَء إلْيھا فلْم يَجِ  19: 21متّى                                         

  فيَبَسِت !". j يَُكْن فيِك ثَمٌر  بَعُد إلى اWبَدِ " :فقاَل لھا. َشْيئاً إjّ َوَرقاً فقط                                         

  .  التينة في الحالِ                                         
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  الَعناِصرِ  علىُسلطة 
  ھََدأِت العاِصفةُ  •

ياِح والبحاِر بُسلطٍة                                            . طاعتهفأَ تكلََّم يَسوُع َمَع الرِّ

  

  لِنْجتَْز إلى : "لّما كاَن الَمساءُ  َوقاَل في ذلَِك اليَومِ  38 -35: 4ُمرقس                                        

  ".الَعْبرِ                                         

  

  ضاً ُسفٌُن أيَوكانْت َمَعهُ  .فَصَرفوا الَجْمَع َوأخذوهُ كما كاَن في السَّفينةِ                                         

  إلى السَّفينةِ  بُ ْضرِ فَحَدَث نَْوُء ريٍح َعظيٍم، فكانِت اWْمواُج تَ . اُخرى َصغيَرةٌ                                         

ِر على ِوساَدٍة نائماً . َحتَّى صاَرْت تْمتلِئُ                                            قظوهُ أيف. َوكاَن ھو في الُمؤخِّ

َك أنَّنا ن: "َوقالوا لهُ                                            ". ْھلُِك؟يا ُمَعلُِّم، أما يَھُمُّ

  

يحانتھر يَ                                            . البَْحرِ  الىوتكلََّم  سوع الرِّ

  

                                        Wيَح، َوقاَل لِلبَْحرِ  فقاَم وانتََھرَ  40، 39تاِن يا يُح . !"بِكمْ ا: "الرِّ   فَسكنَِت الرِّ

  . َوصاَر ھُدوٌء َعظيمٌ                                         

  

  ". ماَن لُكْم؟أيما بالُُكْم خائفيَن َھكذا؟ كْيَف j : "َوقاَل لھُمْ                                         

  

ً يَقوُل  يَسوعُ  كانَ                                            ْسِكنواتُ ان ذا ُكْنتُْم ِجّداً خائفيَن؟ كاَن بإْمكانُِكْم لِما"، ِضْمنا

  مانُُكْم؟أيَن أي. العاِصفةِ                                         

  

                                        Wَمْن ھو ھذا؟ فإنَّ : "فخافوا َخْوفاً َعظيماً، َوقالوا بَْعُضھُْم لِبَْعضٍ  41 ةيا  

يَح                                            !". ضاً َوالبَْحَر يُطيعانِهِ أيالرِّ

   الناِمث ،يَسوع

ْير والِخْدمة بُسلطةكيْ ل لنا يَسوُع ھَو ِمثا                                             على ان أْعماله. َف يَنبَغي لنا السَّ

  كبشر وَ  نحن كُمَخلِّصين قيامنا،َكْيفِيَِّة ِھَي ِمثاٌل عن أخيرآَدم كا�رِض                                          

  نحُن لِنْحيا َونْخُدم في نفِس . بأْعماِل يَسوع على ا�رِض اليَومُمعّوضين،                                         

لطةِ                                            . نقوُم بأْعمالِهِ  فيماالتي قاَم بھا يَسوَع  الجريئة السُّ

  

  َمْن يُؤِمُن بي فاWْعماُل التي أنا : الَحقَّ أقوُل لُكمْ  الَحقَّ  12: 14يوَحنّا                                        

  . ضاً، َويَْعَمُل أْعظَم ِمنھا، Wنّي ماٍض إلى أبيأيأْعَملُھا يَْعَملُھا ھَو                                         
   

  الُحمَّى ينتھر يَسوع

  . الُحّمى الَمْوجوَدة في َحماِة بُطُرس انتھر حين ُسلطةب تكلََّم يَسوع                                       

  

  َوكانْت َحماةُ . َولّما قاَم ِمَن الَمْجَمِع َدَخَل بَْيَت ِسْمعانَ  39، 38: 4لوقا                                       

  فَوقَف فْوقھا وانتَھَر . ألوهُ ِمْن أْجلِھافسَ . ِسْمعاَن قد أخذْتھا ُحمَّى َشديَدةٌ                                        

  . َوفي الحاِل قاَمْت َوصاَرْت تخُدُمھُمْ ! الُحمَّى فتَركتھا                                       

  يعاَزرلِ قِياَمةُ 

ْرأِة والقبا بَصْوٍت عاٍل َمليء ِعنَد قْبِر ليعاَزر، تكلََّم يَسوع                                          . وةلجُّ

  

  ". لِعاَزُر، َھلُمَّ خاِرجاً : "ْوٍت َعظيمٍ َولّما قاَل ھذا َصَرَخ بصَ  43: 11يوَحنّا                                       
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  القِياُم بأْعماِل يَسوع

   نتيَجة لَِمْعِرفتهاَءْت ھَذِه الُجرأةُ َ، كاَن يَُعلُِّم بُجْرأٍة، َوقْد جنما ذھََب يَسوعأي                                       

لطة  عنَدما أدَركَ . ا�نسانِ كابِن  ُسلطتِه                                        ِة الّروِح القُُدِس، َشفى  التي فيالسُّ   قوَّ

  وقتھاھذا كِمثاٍل لِلُمؤِمنيَن فََعَل . الَمَرضى، طَرَد الشياطين َوأقاَم ا�ْموات                                       

   ليَْوِمنا ھذاو                                        

  

لطِة وَ قاَل �تباِعِه لِيَخِدموا  يَسوع                                          يَْعَملوا تْحديداً نفَس ا�ْعماِل بنفِس السُّ

  . كاَن ھَو يَقوُم بھا الّتي                                       

  

  . أخِرجوا َشياطينَ . أقيموا َمْوتى. طھِّروا بُْرصاً . اَشفوا َمرضى 8: 10َمتَّى                                       

  . أخذتُْم، َمّجاناً أْعطوا َمّجاناً                                        

  

لطِة التي عاشَ ا�تباُع القِياَم بأْعماِل يَسوَع �نَّهُ أعْ  ْستطاعَ ا                                           طاھُم نفَس السُّ

  . ھاَوخَدَم ب                                       

  

ِة ھا أنا اُْعطيُكْم ُسلطاناً لِتدوسوا الَحيّاِت والَعقاِرِب َوُكلَّ قُ  19: 10لوقا                                          وَّ

ُكْم شيءٌ                                         ، َوj يَُضرُّ   . الَعُدوِّ

  ُسلطة َجريئَة

نْت َمث�ً لِلُجْرأةِ                                         ِة ُمقابَِل الَخْوِف والَخَجلِ  إنَّ ِخْدَمةَ يَسوع أمَّ   .َوالقوَّ

  

ِة والَمَحبَِّة  رّب Wنَّ  7: 1تيموتاُوس2                                          لم يُْعطينا روَح الفَشِل، بَل روَح القوَّ

  . َوالنُّْصحِ                                        

  

َر                                           ياطيَن طَرَد الشَّ وحين كان يخَدَم بُسلطٍة ،  ،بُجْرأٍة  با�نجيل يَسوعبَشَّ

  يَسوُع ِمثالنا، تَركنا . َمْرضى َوَرآھُم يُْشفَْونَ خاِرجاً َوَوَضَع يََدْيِه على اُناٍس                                        

  . الفِراِق ھِذهِ َمع كلِماِت                                        

  

  كِرزوا ااذَھبوا إلى العالِم أْجَمَع وَ : "َوقاَل لھُمُ  18 -15: 16ُمرقُس                                        

  .َمْن آَمَن واْعتَمَد َخلَص، َوَمْن لم يُؤِمْن يَُدنْ . با:نجيِل لِلخليقِة ُكلِّھا                                        

  يُخِرجوَن الّشياطيَن باْسمي، َويَتكلَّموَن : نينَ اُت تَْتبَُع الُمؤمِ ياWوَھِذِه                                         

ھُْم، . بألِسنٍة َجديَدةٍ                                            يَْحِملوَن َحيّاٍت، َوإْن َشِربوا شيئاً ُمميتاً j يَُضرُّ

  ". أونَ ِديَھُْم على الَمرَضى فيَْبرَ أيَويََضعوَن                                         

  

  ، َسنِجُد أنفَُسنا نُطيُع كلَِمة يَسوع، كما ِر يخِ أ آَدمٍ كِعنَدما نَْتبَُع ِمثاَل يَسوع،                                         

ل سَ                                            على ھذا العالم، َسنا نْحُكُم ونَسْيطرنِجُد أنفُ الخالُِق،dَدِم ا�وَّ

  . قِر َوالَمْوتِ ِه الَمَرِض، الُعبوِديَِّة، الفَوعلى ُكلِّ َشيٍء في ھذا العالِم بما في                                        

ةً اُخرى َسنقوُم بما ُخلِقنا لِنَقوَم بهِ                                            . َمرَّ

  إبليس ُرعب

        . نظر إليه بُرْعبعلى ھِذِه ا�رِض، ` بُدَّ ِمْن أنَّ إبليَس  خَدَم يَسوع حين                                        

راً بذلك  بُسلطة يخدموَ  يتكلمإنسان، كان يسود، ك هعمليَسوع ب                                          مَدمِّ

                                                                                                                             .    إبليس   أْعمالَ                                        

  

  .لِكْي يَنقَُص أعماَل إبليسَ  رّب Wْجِل ھذا اُظِھَر ابُن  ب8: 3يوَحنّا 1                                       
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لطِة التي أْعطانا أينْتبَُع ِمثاَل يَسوع اليَْوم، نحُن  فيما                                           ضاً َسنعيُش َونْخُدُم بالسُّ

ُر أْعماَل إبليسضأينْحُن . اھا الَربّ أي                                           . اً َسنَُدمِّ

  أْسئِلةٌ لِلُمراَجَعِة 

  

  ، أو كابِن ا�نساِن؟ رّب ، ھل َعِمَل يَسوُع بُسلطٍة كابِن  72 -52: 5لِيوَحنّا ِوفقاً . 1

  

  . الشيطانيةا�رواِح  علىا�ْمراِض والِعلَِل، وَ  علىالَعناِصِر،  على العامل بسلطةأْعِط أْمثا`ً َعْن يَسوَع . 2

  

ةُ فِْعِل النّاِس اتّجاهَ الَمسيِح ال. 3   ھِذِه ا�رِض؟  بُسلطٍة على عاملما كانْت َردَّ

  

ةَ فِْعِل النّاِس اليَوِم حيَن ت. 4   بُسلطٍة على ھذِه ا�رِض؟  عملما قْد تكوُن َردَّ
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  الدَّرُس الّساِدس

  

ليِب إلى الَعْرشِ    ِمَن الصَّ

  
  مْوُت يَسوع

  

ضُ  َمْملكةكانْت                                         يَِجُب على يَسوع أْن  هأنَّ  سوَعلَِم إبليلِلتَّْدميِر،  إبليس تتَعرَّ

   ضدلِكنَّهُ فِشَل . َعِمَل ِضدَّ آَدَم َوَحّواءَ  كما. َم�ئكةَمَع الالِخداُع نَجَح  .يُقتَلَ                                      

  !يَسوع                                     

  

ةً اُ َمَع ذلَِك، مَ                                       َعماَء الّدينييَن . خرى، اْستْخَدَم إبليُس الِخداعرَّ   يومھاخَدَع الزُّ

ذا لِيُنِجَز . بَمْوِت يَسوع ليطالبوا                                         كماالِخيانة اْستْحّوذ على َجَسِد يَھُوَّ

َم لِيُت في َجَسِد أفَعىَدَخَل                                         . ِخداَع آَدم َوَحّواءمِّ

  

  َجميُع . ، بَْل أراَدهُ ُمَعذباً لدرجة أنه لم يكتف بموتهيَسوع كثيراً  كِرهَ إبليس                                     

   جاَءتْ  لدى إبليس، الشِّريرةِ  إ�ماراِت ، القَِوى، سادة الظ�ِم، وا�رواح                                    

ر لِلْحظة ` بَدَّ أنَّھا كانت. لتشمت جميعھا                                        �حتِفالواا�نتِصار العظيم  تتَحضَّ

  . جاَء َدماُرھا الخاص                                    

  

   .، َمْخدوعاً، َمصلوباً كاَن يَسوُع ُمخاناً                                      

  ُمخاِدٌع َعظيٌم، ُخِدعَ 

  في ِحقِدِه ا�ْعمى، لْم يُْدِرْك أنَّهُ ف. بدوره إبليُس، الُمخاِدُع الَعظيُم كاَن َمخدوعاً                                     

  هُ نِھائيّاً قِة، ھَزمَ ال�حِ  اَمتهقِيه وَ َمْوتِ بالَمْوَت لِلشَّخِص الذي َسبََّب                                     

  . َص البَشِريَّةُ ِمْن نتائَج أخطاِءِھاَوخلَّ                                     

  

ليبِ                                        . يَسوُع َدفَع ثَمَن َخطيئتِنا ِمْن ِخOِل َمْوتِِه على الصَّ

  

  أزيلْت  حينَ . انا، أْمراِضنا، ِعلَلِنا َوُعيوبنا إلى َمكاِن الَعذابِ ياطخَ  يسوع ُكلّ َسلََّم                                     

ةُ َحلَّْت َعلْيِه ، يَسوع عنا ھذا العالِم ياَخطَجميع                                        العالُم بأْكَملِِه اْھتزَّ . رّب قُوَّ

  . إبليَس َوَشياطينِهِ  أفسديَسوُع . لفتَرِة ِمَن الَحْرِب الّروِحيَِّة الَعظيمةِ ِخ�َل تِلَك ا                                    

جاَل تحَت ُسلطتِهِ  ُمنذ َعْھِد آَدِم، وإبليس                                       َمفاتيَح يَسوُع أخَذ . يَْحتِجُز الرِّ

لطِة                                        . إبليس بَعيداً ِمنَ السُّ
  

  ماذا َحَصَل على اWرض؟
  

  يوناُن ث�ثة  بقي قاَل أنَّهُ كمايَسوُع كاَن قد . امٍ أي معركة لث�ثةكانت ھُناَك                                            

  اٍم َوث�َث لياٍل في أييَكوُن ث�ثة س ھو ايضااٍم َوث�َث لياٍل في بَطِن الحوِت، أي                                    

  . ا�رضِ قلِب                                     

  

  اٍم َوثOَث لياٍل، أيWنَّهُ كما كاَن يوناُن في بَطِن الحوِت ثOثة  40: 12َمتّى                                    

  . اٍم َوثOَث ليالٍ أيلِب اWرِض ثOثة يَكوُن ابُن ا:نساِن في ق َھكذا                                    

  إلى إثنْينالِحجاُب  انشقّ  •
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ِت ا�رضُ  •   اْھتزَّ

خورُ  تشقّقت •   الصُّ

  فُتَِحِت القبورُ  •

جالُ  وديَعُ  لن                                        إلى داِخِل في الَمْعبَِد،  �ن الِحجاب الذي. رّب ُمنفِصليَن َعِن  الرِّ

ِت ا�ْرُض بُعنٍف كما َحطََّم يَسوُع قيوَد . انشّق إلى إثنْينا�قداس، قد  قدسِ                                        اْھتزَّ

  .الَمْوِت في قلِب ا�رضِ                                     

  

  َوإذا . ، َوأْسلَم الّروحَعظيمٍ  ْوتٍ ضاُ بصَ أيفَصَرَخ يَسوُع  53 -50: 27َمتّى                                     

  َواWرُض تزلزلْت،. ِحجاُب الَھْيكِل قِد انَشقَّ إلى إثنْيِن، ِمْن فْوُق إلى أْسفلُ                                      

خورُ                                         ساِد القِّديسيَن الّراقِديَن َوقاَم كثيٌر ِمْن أجْ  تَشقَّقْت، والقبوُر تفتََّحْت، والصُّ

  . خلوا الَمدينة الُمقدََّسة، َوظَھروا لِكثيرينَ وخَرجوا ِمَن القبوِر بَْعَد قِياَمتِِه، َودَ                                      

  

    ماذا َحَصَل في عالِم اWرواِح؟ 
                

  . ضيوفه الشياطينيَسوع، بَديلُنا، َوإبليُس َمَع بيَن  ُمحتدمة ِركةالَمعْ  كانتْ                                    

  

ليِب، ` بُدَّ أنَّ إبليس كاَن يَسوُع ُمَسمَّراً على فيما                                       قِد اْستْدعى َجميَع  الصَّ

  جداً لھم ولم يكونوا  ھذا كاَن ُمِھماً . َدَث الحاِسمِ لحَ ھذا اعلى َشياطينِِه لِيَْشھَدوا                                     

  كانوا  ياطينهَوشَ  أنَّ إبليسعلى الّصليِب، ` بُدَّ  ماَت يَسوع حين! ليفّوتوه                                    

  ِمْن أْعظِم لَحظاِت ْعتقِدوَن أنَّهُ َسيَكون انوا يَ َشْيطانِيٍَّة لِما ك روَن في َسعاَدةٍ يَتَحضَ                                     

  . ھمإنتِصارِ                                     

  

  ` بُدَّ �بليِس . ُجثَّةً ھاِمَدةً ُمَعلَّقةً على الَصليبِ  رؤية يَسوعكافِياً �بليِس  لم يَُكنْ                                     

  في أْعماِق يَِجُب أْن يُلقى "قْد َصَرَخ،  أْن يَكوَن في كراِھيَته الَعْمياء،                                    

  وا كانوا قد بََدأ ياطينِِه في َجْھلِھِم ا�ْحَمقَوشَ  يسإبل` بُدَّ أنَّ !". الجحيم                                    

  أْبواَب الَجحيِم َوراَء أغلِقْت  حين لِكنَّ ا�ْحتِفاَل لم يَُدم طوي�ً ا�ْبتِھاِج، وب                                    

  . الَمسيحِ                                     
  

ھيبة البََشِريَِّة ا ياَخطحام�ً ، يَسوع                                انَحَدَر  حين الجحيم ، عانَى ُكلَّ ّعذاباتِ َجْمعاء الرَّ

  .َستُْرتَكبُ  ِكبَْت أوْ َوَسلََّم ُكلَّ خطيئٍة اْرتُ  توقّفھُناَك، . حفرةإلى أْعماِق ال عاجزاً                              

  . بعد اdنَدفََن ُكلَّ ذنوبِنا لِكْي ` تُذكَر                              

  

  . َن الَمغِرِب أْبَعَد َعنّا َمعاِصيَناكبُْعِد الَمْشِرِق مِ  12: 103الَمزامير                             

  داُود قِبلتنَبٌُّؤ ِمْن 

    َحَمَل ُعقوبَةُ الخطيئةِ  •

   الخطيئةِ  دينونةَحَمَل  •

  فيما كاَن ، حام�ً خطايانا ، بَدا يسوع عاِجزاً . داُود ما َحَصَل لِيَسوع بَْعَد َمْوتِهِ  َوَصفَ                              

                                  أولئَك الّذيَن      حيث.انحدر إلى الِجزِء الَعميِق ِمَن الجحيم. لَِدماِرِه النّھائيِّ  يُخططإبليس                              

  يَسوُع ذھََب إلى الَجحيِم، ماتوا وھم غير مؤمنين، اْحتُِجزوا في الَعذاِب والُحكِم                              

  .ُمتَحمِّ�ً الُعقوبَِة والُحكِم ِمْن أْجِل خطايانا                             

      

  . Wنَّهُ قْد َشبَِعْت ِمَن الَمصائِب نفسي، َوَحياتي إلى الھاِويَِة َدنَتْ  7 -3: 88الَمزامير                             

ة لهُ بَْيَن اWْمواِت، فِراشي . ُحِسْبُت ِمثَل الُمنَحِدريَن إلى الُجبِّ                                 ِصْرُت كَرُجٍل j قُوَّ
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   . عيَن في القْبِر، الّذيَن j تذُكُرھُْم بَْعُد، َوھُْم ِمْن يَِدَك انقطعواالقْتلى الُمْضطجَ ِمثُل                              

  

  . ٍت، في أْعماقٍ َوَضْعتني في الُجبِّ اWْسفِل، في ظُلما                             

  

   . ضاً َعْن قِياَمِة يَسوعأيداُود تنبَّأ                              

  

  . لْن تَدَع تقِيََّك يََرى فساداً . Wنََّك لْن تتُرَك نفسي في الھاِويَةِ  10: 16الَمزاميرِ                              

  تنبٌُؤ ِمْن قِبَِل إِشْعياء

   . بَمْوِت َوقِياَمِة يَسوع النّبِيُّ أِشْعياءتنبَّأ                              

  

غطِة َوِمَن الَدْينونِة اُِخذَ  12-8 :53ِشْعياُء إ                                يَظُنُّ أنَّهُ  َمْن كانَ  َوفي جيلِهِ . ِمَن الضُّ

  َوُجِعَل مَع اWْشراِر قْبُرهُ، ُضِرَب ِمْن أْجِل ذنِب َشْعبي؟ قُِطَع ِمْن أرِض اWْحياِء، أنَّهُ                              

  . ظُلماً، ولْم يَُكْن في فِمِه ِغشٌّ  على أنَّهُ لم يَْعَملْ . َوَمَع َغنِيٍّ ِعنَد َمْوتِهِ                              

  

بُّ فُسرَّ بأْن يَْسَحقهُ بالُحز                                إْن َجَعَل نفَسهُ ذبيَحةَ إثٍم يََرى نْسOً تطوُل . نِ أّما الرَّ

بِّ بيَِدِه تنَجحُ أي                              َرةُ الرَّ   . اُمهُ، َوَمسَّ

  

ُر كثيريَن، َوآثاُمھُ ِمْن تَعِب نفِسِه يََرى َويَْشبَُع،                                 ْم ھَُو َوَعْبِدي البارُّ بَمْعِرفتِِه يُبَرِّ

  اُقِسُم لهُ بَْيَن اWِعّزاِء َوَمَع العُظماِء يَقِسُم غنيَمةً، ِمْن أجِل أنَّهُ َسكَب  لِذلِكَ . يَْحِملُھا                             

  .الُمذنِبينَ  لِلَمْوِت نفَسهُ َواُْحِصَي َمَع أثََمٍة، وھو َحَمَل خِطيَّةَ َكثيريَن وَشفََع في                             

  

  رّب َحَمُل 
  َحَمَل ذنوَب الكثيرينَ  •

  ذنبينْجِل المُ � تشفّع •

  لِذلَِك اُقِسُم لهُ بْيَن اWِعّزاِء َوَمَع العُظماِء يَقِسُم غنيَمة، ِمْن أْجِل أنَّهُ َسكَب                                                  

  َمَع أثَمٍة، وھَو َحَمَل خِطيَّةَ كثيريَن َوَشفَع في  لِلَمْوِت نفَسهُ َواُْحِصيَ                                         

  . الُمذنِبينَ                                         

  

ليبِ                                            . فِداِء الَعْھِد القديمِ َوظيفة كْبِش يَسوُع أتمَّ ، على الصَّ

  

  ھَُوذا َحَمُل : "إلْيِه، فقالَ  َوفي الغِد نظَر يوَحنّا يَسوَع ُمقبOً  29: 1يوَحنّا                                        

  !الذي يَْرفُع خِطيَّة العالمِ  رّب                                         

  كبُش الفِداء
  ِمْن قِبَِل  ا�رِض، َحقََّق َوظيفتَهُ المرسومة ُذنوبَنا إلى أْعماقِ  يَسوع حين َحَملَ                                   

  . كْبِش الفِداِء الّذي َحَمَل بَعيداً ذنوَب النّاسِ                                         

  

  ْت َعلْيِه القُْرَعة لَِعزازيِل خَرجَ َوأّما التْيُس الذي  21،22، 10: 16الOوينَ                                         

، لِيُكفَِّر َعْنهُ لِيُْرِسلهُ إلى َعزازيَل إلى البَِريَّةِ                                          بَّ   . فيوقُِف َحيّاً أماَم الرَّ

  

  َويُقِرُّ َعلْيِه بُكلِّ ذنوِب بني  َويََضُع ھاروَن يََدْيِه على رأِس التْيِس الَحيِّ                                         

  اھُُم، َويَْجَعلُھا على َرأِس التْيِس، أيإْسرائيِل، َوُكلَّ َسيِّئاتِھم َمَع ُكلَّ خط                                        

  ِمَل التّْيَس َعلْيِه ُكلَّ ُذنوبِھم إلى َويَْرِسلهُ بيِد َمْن يOُقيِه إلى البَِريَِّة، لِيَحْ                                         

  . أْرٍض ُمقفَِرٍة، فيُطلُِق التَّْيَس في البَِريَّةِ                                         
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    !يَسوُع j يُْمِكُن أْن يُْحتَجزَ 

  

ةُ َعلْيِه جْزٍء ِمَن الُحفَرِة، َحلَّْت  يَسوُع ذنوبَنا إلى أْعَمقِ  ِعنَدما َسلَّمَ                                            . رّب قوَّ

  

  Wنَّك لْن تتُرَك نفسي في الھاِويَِة َوj تَدَع قُّدوُسَك يََرى ... 27: 2اWْعمال                                        

  . فساداً                                         

  

موَد بَوْجِه يَسوعَ ) الھاِويَةِ (لَجحيِم أْبواُب ا                                            اختَرَق أْبواب .لم تْستِطِع الصُّ

  . الَجحيِم والقْبِر بَعيداً َعْن إبليسِ  الَجحيِم، انتَزَع َمفاتيَح الَمْوِت،                                        

                                             إبليُس والشَّياطيُن ھُِزموا

ةً  انا�ْعداِء يُْعطي تاريخ الَمعاِرِك القديَمِة َوھَزيَمةان                                            إلى أھَِميَِّة نظَرةً خاصَّ

                                        dِة التّالِيَةِ يا .  

  

ياساتِ  15: 2كولوسي                                         َد الرِّ   والسOَّطيَن أْشَھَرھُْم ِجھاراً، ظافِراً بھم إذ َجرَّ

  . فيهِ                                         

  

   َمِة إبليسِھَي َمراِجٌع لُِمنظّ ،  ِحيَّات َوالُسلطاتَص�ال كما َدَرْسنا ِمْن قْبل، ان                                               

  . الشيطانية                                      

         

هُ، قديماً، حين كان َجْيٌش                                         ُدهُ ِمْن كان يَقوُم بنْزِع ِس�ِحِه، ييَْھِزُم َعُدوَّ   َجرِّ

  في الخلِف،  ُرهخٍر، َوبُخزٍي ُمطلٍق يَسيّ باdواِحٍد البَس�ِسٍل هُ َم�بِسِه، يُقيِّدُ                                        

ِة                                           . الُمنتِصَرةِ كَعْبٍد، لِ�مَّ

  

  .َم�بِسھمَعْنھُم خلع  ،وكل شيطان من ِس�َحه إبليس جّرديَسوُع َشخِصيّاً                                        

  . َوَجَعَل ِمْنھُم َمْشھَداً لِلعاَمةِ                                         

  

داً، ، كاَن يَسوُع ُمَعلَّقاً  حينيَْحتفِلوَن في َوقٍت ُمْسبٍَق أولئَِك الّذيَن كانوا                                           ُمَجرَّ

ليِب، ھُِم اdَن بدورھم مذلولينَوُمھاناً  عاِرياً                                           . على الصَّ

  

  إبليُس آَدَم َوَحّواءَ َھَزَم                                        

  تَركھُْم ُعْرياناً  •                                       

َدھُْم ِمْن ُسلطا •                                                  نِھمْ َجرَّ

  

  إبليُس أنَّهُ غلَب يَسوعَ ظنَّ                                        

  ُعْرياناً  َوتَركهُ مجلوداً  •                                       

ليبِ  •                                           َمصلوباً على الصَّ

  

   يَسوُع غلَب إبليَس َوَشياطينِهِ  ،يَُكنْ َمھما                                        

  تَركھُْم ُعْرياناً  •                                               

َدھُْم ِمْن ُسلطانِھم إلى ا�بَدِ  •                                                  !َجرَّ

  القِياَمة

  انا إلى أْعماِق ياَدفَع ُعقوبَة الَخطيئِة بَمْوتِِه على الصليِب َوتْسليِم خط بَْعَد أنْ                                        
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  . َمفاتيَح الَمْوِت، الَجحيِم والقْبِر بَعيداً َعْن إبليسِ  الُحفَرِة، أخَذ يَسوع                                       

  

تَهُ  دّمر لهإبليَس وَ  بَْعَد أْن ھََزمَ                                         ِن القبر قوَّ   ِمَن ا�ْمساِك على الَمْوِت، لْم يَتَمكَّ

  إبليُس . يَسوُع ِمَن الَمْوتِ قاَم ، القويّة في اْنفِجاٍر ِمْن ا�نتِصاراتِ . بَجَسِد يَسوعَ                                        

  !ياطينِِه قْد ُسِحقواَوَجميُع شَ                                        

  

  نْحَونا نْحُن الُمؤِمنيَن، الفائقةُ  قُْدَرتِهِ  َوما ِھَي َعظَمةُ ... 21 -19: 1أفُسسْ                                        

تِِه الذي َعِملهُ في الَمسيِح، إذ أقاَمهُ                                           ِمَن اWْمواِت، َحَسَب َعَمِل َشدَِّة قُوَّ

ةٍ                                           َوأْجلَسهُ َعْن يَمينِِه في السَّماِويَّاِت، فوَق ُكلَّ ِرياَسٍة َوُسلطاٍن َوقوَّ

ْھِر فقط بَل في الُمْستق                                        ً أيبَِل َوِسياَدٍة، َوُكلُّ اْسٍم يَُسمَّى لْيَس في ھذا الدَّ   . ضا
  

  ُصعوُد يَسوع

  نتِصارٍ :في ا

  . موكبهَوقاَد ا�َْسرى في ُمنتِصراً إلى السماء يَسوُع  َصِعدَ                                     

                                      

  َوأْعطى النّاَس  ى الَعOِء َسبَّى َسْبياً إذ َصِعَد إل: "لِذلَِك يَقولُ  10 -8: 4أفُسسْ                                     

  ". اأيَعط                                    

  

فلىأي، فما ھو إjّ إنَّهُ نََزَل "َصِعدَ "َوأّما أنَّهُ                                      jً إلى أقساِم اWْرِض السُّ   . ضاً أوَّ

  . ضاً فوَق َجميِع الّسماِواِت، لِكْي يَْم} الُكلِّ أيالّذي نَزَل ھو الّضي َصِعَد                                     

  

  ، لَدْينا صوَرةٌ لِيَسوَع باْعتِباِرِه القاِھِر العاِم رىا�س موكبِعندما قاَد يَسوُع                                     

  اناً ھم، مكبّ�ً ، السِّ�ِح، ُعرياناً  ِمنَ مجّرَداً  – ّو المھزوم في َمْوِكبٍ الذي يقود الَعدَ                                     

  إبليُس َوُكلُّ َشْيطاٍن ھُِزموا تماماً َوفي . سماءعلى َمْرأى ِمْن َجميِع َم�ئكِة ال                                    

  . وا َمْشھَداً لِلعاَمةِ ھِم التّاِم ُجِعلُخزيِ                                     

  

لطةِ                                      لطِة التي  ِعنَدما نزَع يَسوُع َمفاتيَح السُّ   بَعيداً ِمْن إبليِس، اْستعاَد َمفاتيَح السُّ

  يَِد إبليس،ِمْن السلطة يَح يَسوَع َمفاتانتَزَع  حين. إبليسِ بِعْصيانِِه الى َسلََّمھا آَدُم                                     

  يسوع شخصيّاً غلب إبليس         .جّرده من سلطته على البشرية وعلى ا�رض                                    

  .َوُكلِّ واِحٍد ِمْن َشياطينِهِ                                     

  

                                                     اْستلَم بِفَرح

 رّب ِعْنLَد َعLْوَدِة ابLِن  سّكان السَّماءفْرَحِة ھُناَك ِمْن كلِماٍت لَِوْصِف  بالتّأكيِد لْيسَ                                     

  إلى 

حيٍح في ال                                       . سماءَمكانِِه الصَّ

  

  ؟لَك الَعْوَدِة ا�نتِصاِريَّةِ َكْيَف يُْمِكُن �نساٍن َوْصَف تِ                                     

  

  . كاَن داُود ُملھَماً �ْعطاِءنا َوْصفاً لھذا الَوقتِ                                     

  

، وارْ أياِرفْعَن  10 -7: 24الَمزامير                                       تُھا اWْبواُب أيتفِْعَن تُھا اWْرتاُج ُرؤوَسُكنَّ

ْھِريَّاتِ                                        . فيَْدُخُل َملُِك الَمْجدِ ! الدَّ
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بُّ الَجبّاُر في القِتالِ                                      بُّ القديُر الَجبّاُر، الرَّ   . َمْن ھو ھذا َملُِك الَمْجِد؟ الرَّ

  

، واْرفْعنھا أياِْرفْعَن                                        ، فيَْدُخَل َملَِك تُھا اWْبواُب الدَّْھِريَّاتُ أيتُھا اWْرتاُج ُرؤوَسُكنَّ

  . الَمْجدِ                                     

  

  .ِسOهْ  .الَمْجدِ  َمْن ھو ھذا َملُِك الَمْجِد؟ َربُّ الُجنوِد ھَو َملِكُ                                     

  

  !إْعOُن النَّْصرِ 

سوُل  يوَحنّا يعطينا                                          !َرهاْنتِصا وھو يعلن عنيَسوَع،  قولالرَّ

ؤيَة                                          فاتيُح َولي مَ . آمينَ ! َوُكنُت َمْيتاً، َوھا أنا َحيٌّ إلى أبَِد اZبدينَ 18: 1رُّ

  . الھاِويَِة َوالَمْوتِ                                        

  

                                  يَسوُع يَْملُِك الَمفاتيَح 

                                              

   ! أنا أْملُِك الَمفاتيحَ  أبَتاهُ،"اً، ھاتف سماءإلى الفيَسوُع جاَء                                       

  !معي ھُِزَم إبليُس َوالَمفاتيحَ                                       

  

لطِة  بين يََديِّ يَسوع تكانَ                                           بدوره كان قد الذي سالتي أخَذھا ِمْن إبليَمفاتيَح السُّ

  .       الَجنَّةِ  ِعنَدما خَدَعھما في آَدَم َوحّواءَ ِمَن َسَرقھا                                       

  أَھِميَّةُ الَمفاتيح

  . أعاَدھا لِلبََشِريَّةِ . يَسوُع الَمفاتيَح ِمْن إبليِس، لِكنَّهُ لم يَْحتفِْظ بھا إْستعادَ                                       

  

ؤيَِة ا�ولى لِلكنيَسِة،                                          يَسوُع ت�ميَذهُ بأنَّهُ َسيُْعطيھُْم َمفاتيَح َملكوِت أخبََر في الرُّ

  .السَّماواتِ                                       

  

  هُ على َواُْعطيَك َمفاتيَح َملكوِت السَّماواِت، فُكلُّ ما تربطُ  19: 16َمتّى                                      

  َوُكلُّ ما تَُحلُّهُ على اWرِض يَكوُن . اWرِض يَكوُن َمْربوطاً في السَّماواتِ                                       

  . َمْحلوjً على اWرضِ                                       

  

  . ٌر لِلَمفاتيحِ ھُناَك َمرَجٌع آخ في إِشْعياء                                      

  

  َوأْجَعُل ِمفتاَح بَْيِت داُود على كتِفِِه، فيَفتُح َولْيَس َمْن يُغلُِق،  22:22إِشْعياء                                      

  . َويُغلُِق َولْيَس َمْن يَفتَحُ                                       

  

  غالباً ما كان و. الَمفاتيُح َضْخَمةً ِجّداً، ثقيلةً َوُمزخَرفةً كانْت ، ي الماضيف                                      

جاُل ا�ثِرياُء                                          .بَسبَِب َجمالِھاوخاصة يَْحِملونھا على أْكتافِھم بَسبَِب َوْزنِھا، الرِّ

ُجَل الثِريَّ حاِمليَن الَمفاتيِح على عبيد اِن أو ث�ثةٌ ِمَن العاَدةً، إثن                                         يَْتبَعوَن الرَّ

  . لثَّراءِ ھذا كاَن َعرضاً ل. أكتافِھمْ                                       

  

  ِميَِّة أْن تكوَن الَمفاتيُح ، أشاَر إلى أھَ نبَّأ إِشْعياء عن الَمسيِح الُمنتظرِعْنَدما ت                                      

  . على ا�كتافِ َمْحمولةً                                       

  

ياَسةُ على كتِفِهِ 6: 9إِشْعياء                                          . أ Wنَّهُ يولُد لنا َولٌد َونُْعطى اْبناً، َوتكوُن الرِّ
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لطةُ، كانْت في                                          تِلَك المفاتيَح  أخذ يَسوع! دي الَمسيحِ يالَمفاتيُح، الُحكوَمةُ والسُّ

  .َوأْعطاھا لِكنيَستِهِ                                       
  

             

                    

   اُعيَدْت لِلبََشِريَّةِ                   
                    

    ى اWرضِ ُسلطةٌ علال
  

                                                                                                                  

  أسئلة لِلُمراَجَعةِ 

  
ليِب، إلى . 1   ؟معاصيناَجميَع ذنوبِنا وَ  َن أخذ يَسوعأيبَْعَد َمْوتِِه على الصَّ

  

  أفَسَد رؤساًء َوَس�طيَن َوَوَضَعھُم في عاٍر َمكشوٍف؟  دَُّس ِعتَدما يَقول أنَّ يَسوعِكتاُب الُمقماذا يَْعني ال. 2

  

ؤيَة تُمثّلهما الذي . 3   ؟  18: 1الَمفاتيِح التي ذكَرھا يَسوُع في الرُّ
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  الدَّرُس الّسابع

  

لطةُ    لِلبََشِريَّةِ  ُمْستعاَدةُ  سُّ
  

  !َعَمُل يَسوَع اكتَملَ 

  
  !ھوُمكتملَمُل يَسوَع كاَن، وعَ                                  

  

لطةَ  رّب ِعنَدما خلَق                                     ِمْن ِخ�ِل . لُِحكِم ھذه ا�رضِ  آَدَم َوَحّواَء، أْعطاھُما السُّ

ُجُل الكاِمُل، آَدم. صالِِح إبليسِ لطة لِ الخطيئِة، أضاعا ھَذِه السُّ                                      ثمَّ يَسوع، الرَّ

  . لِيقوَم بهِ ا�نساَن  رّب ، َمَشى على ھذِه ا�رِض في ُكلِّ ُسلوٍك قْد خلَق ا�خير                                 

ليِب البََشِريَِّة على عاتِقِِه وَ  كلا ياَخط حمليَسوُع                                     دافعاً ماَت على الصَّ

  . تِلَك الَخطيئةِ  ُعقوبَةَ                                  

  

  إلى أْعماِق الُحفَرِة  خطاياال َسلََّم تِلكَ . لقْد عانَى الَمْوَت ِمْن أْجِل البََشِريَِّة َجْمعاءِ                                  

ةُ َحلLَّْت ْعَد ذلَِك َوبَ                                   ھLََزَم إبلLيَس َوَجميLَع الَشLياطيِن ِعنLَد . علLى يَسLوعنفِسLِه  رّب قLُوَّ
  أْبواِب 

لطةِ يَسوُع اْستعاَد . الَجحيمِ                                     .َمفاتيَح السُّ

  

  لَق آَدَم َوَحّواَء خُ  ُكلُّ . ِمَن البََشِريَّةما َسَرقَهُ إبليس  ُكلَّ  اْستعاَد يَسوع                                 

  . ِمْن ِخ�ِل يَسوعَ  ،َمّرةً اُخَرى لِلبََشِريَّةِ  َوإعطاؤه اْستِعاَدتَهُ  تتمَّ  ه،ولِيَْملُكا هلِيَكونا                                 

  

  :، قالَ ھانائِ بِ الكنيَسِة التي َسيَقوُم بِ  َعنِ  ةيابدفي ال تكلََّم يَسوعِعنَدما                                 

  

خَرِة أبني كنيَستي 19ب، 18: 16َمتَّى                                    ، وأْبواُب أنَت بُطُرُس، َوعلى ھذِه الصَّ

  تُحلُّهُ على َوُكلُّ ما َواُْعطيَك َمفاتيَح َملكوِت السَّماواِت، . الَجحيِم لْن تقَوى َعلْيھا                                

  . على اWرِض يَكوُن َمْحلوjً في السَّماواتِ                                 

  سماءيَسوُع في ال

  . اليَْومَ  َمركز يَسوعيُْعطينا  كاتُِب ِكتاَب الِعْبرانِيينَ                                 

  

َم َعِن الَخط 13، 12: 10نَ الِعبرانِيي                                   ا ذبيَحةً واِحَدةً، َجلَس ياَوأّما ھذا فبَْعَدما قدَّ

  . َمْوِطئاً لِقَدَمْيهِ  أْعداُؤهُ  ، ُمنتِظراً بَْعَد ذلَِك َحتّى توَضعَ رّب اWبَِد َعْن يَميِن إلى                                 

  

  . dبِ ا َعْن يَمينِ  يَسوع يَْجلِسُ                                 

  

  . في الوقِت الحاِضرِ  عن مركز يَسوعضاً تنبَّأ أيداُود                                 

  

بُّ لَِربِّي 1: 110الَمزاميرِ                                   اْجلِْس َعْن يَميني َحتَّى أَضَع أْعداَءِك َمْوِطئاً : "قاَل الرَّ

  ". لِقَدَمْيكَ                                

  

  .dبِ ا َعْن يَمينِ جالِساً أنَّ يَسوَع َسيَكوُن ب أ داُودتنبَّ                                
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  يَسوُع يَنتِظر

  َر ِمَن الُجلوِس ِعنْ َعُل أْكثأنَّ يَسوَع يَفبِك�ھُما داُود َوكاتُِب ِكتاَب الِعْبرانِييَن قا` لنا                              

  . يَسوُع يَنتِظُر أْعداَءهُ لِيُْصبحوا َمْوِطئاً لِقَدَمْيهِ . dبِ ا يَمينِ                              

  

  َمْوِطئاً لِقَدَمْيِه؟ هُ ءَ َمِن الّذي َسيَْجَعُل أْعدا                             

  

بِّ لِيَكتِشَف ُسلطل المخلّصين يَسوُع يَنتِظرُ                                 َولِيُبَْرِھَن أنَّ إبليَس ھو َعُدوٌّ ھُِم الُمْستعاَدةُ تَ لرَّ

   إنَّهُ َعَمل. ِطئاً لِقَدَمْيهِ إنَّهُ يَنتِظُر أْعداَءهُ لِيَْجَعَل ِمنھُم َموْ ! َعَمُل يَسوُع اْكتَملَ . َمْھزومٌ                              

  يََضعوا إبليَس يَِجُب على الُمؤِمنيَن أْن . َمكانِهِ في  إبليس واعِ الُمؤِمنين ان يض                             

   .تْحَت أقداِم الَمسيحِ َوَشياطينِِه                              

  

َب َعلْيِه  قاَم يَسوع                                نْحُن جسده. ھَي لنا ةُ اdَن، الَمْسؤولِيَّ . فِعلهبُكلِّ ما تَوجَّ

  . نْحُن َمْن َعلْينا أْن نْحُكَم عالََمنا اليَْومَ . َدماهُ اهُ، ق، ساقاهُ نْحُن يَدَ . على ھِذِه ا�رضِ                              

    َصOةُ بولسُ 

                            

سول                                 ركزمَ  غطّتَص�تُهُ . ةً َوقِويَّةً لَِجميِع القِّديسينَ َص�ةً ھامَ  َصلّى بولُس الرَّ

تَنا َوَمْسؤولِياتَ يمين اdِب، َمركزنا يَسوَع ِعندَ                                 .نا، قُوَّ

  

  َوتِِه، َوما لِتْعلموا ما ھو َرجاُء َدعْ  ُمْستنيَرةٌ ُعيوُن أذھانُِكْم،...  23 -18: 1أفُسسْ                              

  نْحُن الُمؤِمنينَ  ِغنَى ِمراثِِه في القِّديسيَن، َوما ھَي َعظََمةُ قُْدَرتِِه الفائقَةُ نْحَونا ھو                             

تِِه الذي َعِملهُ في الَمسيِح، إذ أقاَمهُ ِمَن اWْمواِت، وَ                                 أْجلَسهُ َعْن َحَسَب َعَمِل ِشدَِّة قوَّ

ٍة َوِسياَدٍة، َوُكلُّ اسٍم لْيَس في                                 يَمينِِه في السَّماِويّاِت، فوَق ُكلِّ ِرياَسٍة َوُسلطاٍن َوقُوَّ

  . ضاً أيھذا الدَّْھِر فقط بَْل في الُمْستقبَِل                              

  

  لِلكنيَسِة، التي ھَي  َشيءٍ  فْوَق ُكلِّ اهُ َجَعَل َرأساً أيخَضَع ُكلَّ َشيٍء تْحَت قَدَمْيِه، وَ وأ                             

    . ِملُء الذي يَْم}ُ الُكلَّ في الُكلِّ َجَسُدهُ                              

  ركز يَسوعمَ 

سولِ ِوفقاً لِبولُ                                 ، ِس الرَّ

  يَسوُع قاَم ِمْن بَْيِن ا�ْمواتِ  •                             

       ءِمَن السَّما يميناdبَجلَس  •                             

                         يُْمِكُن أْن يُْعطى إسمفْوَق ُكلِّ ع •                                   

    ْشياِء ھَي تْحَت أقداِمهِ ُكلُّ ا� •                             

  ُعيَِّن لِيَكوَن الّرأسَ  •                                   

  

  لقٍَب  يَسوُع ھو أْعلى بكثيٍر ِمْن ُكلِّ . يَّةِ إبليس القَِوى ِمْن ُكلِّ بكثيٍر  يَسوُع ھو أْعلى                             

  . ُكلُّ ا�ْشياِء ھَي تْحَت أقداِم يَسوعَ . يُْعطَى أو َسيُْعطى أبَداً  يُْمِكُن أنْ                              

  مقياس القّوة

  . في الَعْھِد القديِم، وا�ُْخرى في الَعْھِد الَجديدِ واِحَدةٌ . مقاييس القّوةھُناَك نَْوعاِن ِمَن                             

  

  . البَْحِر ا�ْحَمرِ انشقاق في الَعْھِد القديِم ّوة كاَن مقياس الق                             

  

ةُ قِياَمةَ يَسوَع الَمسيحِ في الَعْھِد الَجديِد َوما زالَ كاَن مقياس القّوة                                 . ، قوَّ
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  ،كتَب بولس                             

  

تِِه الذي َعِملهُ في الَمسيِح، إذ أقاَمهُ ِمَن حَ  أ20ب، 19: 1أفُسسْ                                 َسَب َعَمِل ِشدَِّة قُوَّ

  ...اWْمواِت،                              

  ركز الُمؤِمنينمَ 

سول بولُسُ  َصلّى                                :و يَْعلموا ;الُمؤِمنوَن ليتنّور الرَّ

    ْعَوتِهِ دَ  رجاء •                             

  راثِهِ يِغنَى َمْجُد مِ  •                                   

تِهِ الَعظَمة ال�متناھية ل •                                      قُوَّ

  نْحُن َجَسُدهُ  •                             

  .نْحُن ِمْلئه •                                   

  لنا ظَمة ال�متناھية لقّوته عَ الثْرواِت َمْجِد ميراثِِه وَ  يجب `ن نْحُصَل على َمْعِرفٍة عن                                   

  . الّتي أقاًمْت يَسوَع ِمْن بَْيِن ا�ْمواتِ  بنفِس القَِوى الُعظيمة علينا ان نخِدمَ . الّذيَن آَمنوا                             

  

   ا:ْمتOُِء ِمْنهُ 

                               

  ".لِلكنيَسِة، التي ھَي َجَسُدهُ، ا�ْمتِ�ُء ِمْنهُ الّذي يَْم�ُ الُكلَّ في الُكلِّ "َصلَّى بولُس                              

   

  ھذا الفراَغ؟  فَمتَى حدث، رّب ابن نْم�ُ الَخ�َء أِو الفراَغ في كنا نْحُن كنيَستُهُ  إذا                             

  ِرَد ِمَن حين طُ  ،يغطيالَمْمسوُح الّذي  كروب، الإبليسھذا الفراغ إلى َوقِت يَعوُد ُربَّما                              

ِدهِ  السماء                                . َمَع الَم�ئكِة الّذيَن تبِعوهُ في تَمرُّ

  

  الُمقدَِّس  رّب على َجبَِل . أنَت الَكروِب الُمنبَِسطُ الُمظَلُِّل، َوأقَْمتُكَ  14: 82ِحزقِيال                             

  . النّاِر تَمشَّْيتَ  بَْيَن ِحجاَرةِ  ُكنتَ                              
  

  قِياَدةٌ َمOئِكيَّةٌ 

  . ضاً على ما يَْبدو ثالوثاً في قِياَدِة الَم�ئكةِ أيلوثاً في ا�لوِھيَِّة، ھُناَك ھُناَك ثا كما أنَّ                                      

  . َوِجْبرائيلُ  إبليسكاَن ھُناَك ميخائيُل،                               

   الثِّلثُ  •

دَ                                         . خاِرجاً َمَعهُ وا طُِرد" َم�ئكتُهُ "ان، قيَل  إبليس ِعْنَدما تَمرَّ

  

ؤيَة                                  ميخائيُل َوَمOئكتُهُ حاَربوا التِّنّيَن، : َوَحَدثَْت َحْرٌب في السَّماءِ  9 -7: 12الرُّ

  . في السَّماءِ  َولم يَقَووا، فلم يوَجْد َمكانُھُْم بَعَد ذلِكَ  َوحاَرَب التِّنّيُن َوَمOئكتُهُ                                

  

  ، الذي يُِضلُّ العالَم شيطانفطُِرَح التِّنّيُن الَعظيُم، الَحيَّةُ القديَمةُ الَمْدُعوُّ إبليَس و                               

  . ، طُِرَح إلى اWرِض، َوطِرَحْت َمَعهُ َمOئكتُهُ هُ ُكلَّ                                

  

   ثلث كانوا يؤلفونيَن ُوِصفوا كَم�ئكِة إبليِس َواُْلقوا َمَعهُ إلى ا�رِض، الَم�ئكةُ الّذ                               

  .السماءَم�ئكِة                                

  

  . أ َوَذنَبُهُ يَِجرُّ ثُلَث نجوِم السَّماِء فطَرحا إلى اWرضِ 4: 12ُرؤيَة                               

  ميخائيل •

  َرئيُس الَم�ئكةِ بإلْيِه  ميخائيُل كاَن الَوحيد الُمشار                               
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ذا                                   ...أ أّما ميخائيُل رئيُس الَمOئكِة 9: 1يَھُوَّ

  

  ". التِنّيُن َوَم�ئكتُهُ "إبليِس،  حاَربوا ِضدَّ  ھم الّذين" هُ م�ئكتُ "َو  ميخائيل                               

  

ؤيَة                                   ميخائيُل َوَمOئكتُهُ حاَربوا التِّنّيَن، : َوَحَدثْت َحْرٌب في السَّماءِ   7: 12الرُّ

  ...َوَمOئكتُهُ َوحاَرَب التِّنّيُن                                

  

ئيِسيٍّ  كَم�كٍ ُربَّما                                                             .يخِدمون اdب الَم�ئكةِ الَمْوجوَدِة تحَت إْمَرتِِه، ثِلثُ ، ميخائيُل وَ رَّ

   جْبرائيلُ  •

   لٌث ِمَن الَم�ئكِة،، الذي يَظھَُر دائماً كَم�ٍك َرسوٍل، َوتْحَت قِياَدتِِه ثِ جبرائيلُربَّما                                      

  . لّروِح القُدسِ يخدم ا                               

  

  َوَسيَكوُن ُمْمتلِئاً ِمَن  ابناَستُنِجُب  صاباتأنَّ اْمَرأتَهُ إليبكِريّا، لِيُْعطيِه ِرسالةً ظھََر لِز                               

  . "و`دتهِس ُمنُذ القدُ الّروِح                                

  

  ، َواُرِسلُت رّب أنا ِجبرائيُل الواقُِف قُّداَم : "فأجاَب الَمOُك َوقاَل لهُ  19: 1لوقا                               

َرَك بھذا                                  ". Wُكلَِّمَك َواُبَشِّ

  

  . على َعذراء تُدَعى َمْريَم ِجبرائيل ظھَرَ                                

   

  j تخافي يا َمْريَُم، Wنَِّك قْد َوَجْدِت نِْعَمةً :"فقاَل لھا الَمOُك  35،  31، 30: 1لوقا                               

  ". سوعَ تَُسّمينَهُ يَ َوھا أنِت َستْحبَليَن َوتلِديَن اْبناً وَ . رّب ِعنَد                                

  

  "بما أنَّني ` أْعِرُف َرُج�ً ؟... كْيَف يُْمِكُن أْن يَكوَن ھذا"، َسألْت َمْريَم                               

  

ةُ الَعلِيِّ تُظلِّلُِك، فلِذلِ  الّروح: "فأجاَب الَمOُك َوقاَل لھا                                   كَ القُُدُس يَِحلُّ َعلْيِك، َوقُوَّ

  ". رّب ضاً القُدُّوُس الَمولوُد ِمنِك يُْدَعى ابَن أي                               

  

وِح القُُدسِ  جبرائيلُ  كَشفَ                                   . َعَمَل الرُّ

  إبليس•

  ؟رّب من خَدموا ابَن تَهُ َوَم�ئك إبليسيُْمِكُن أْن يَكوَن في ذلَِك الحيِن،أ                               

  

راً  َخَدَم إبليس                                  على  الكاروبيم الذي كانِمْن  ككروب يغطّي، َوكاَن ُمَصوَّ

ْحَمةِ جانِبي                                 ّ كاَن . َمقَعِد الرَّ بِّ  تماما    نا، التَّغِطيَةُ أيكما رَ . إلى جانِِب َعرِش الرَّ

  . ِعباَدةو سبيحِ كانَْت ِخْدَمة  ت                               

  

ِدِه  فْجأةً من السماء،َوُكلُّ َم�ئكتِِه إبليس  ِعْنَدما طُِرد                                        ، كْيَف يُْمِكُن لِھذا بسبب تَمرُّ

  ؟يُْم�أْن بالفراِغ                                

  

  وا ھذا ْعضاً ِمْن َم�ئكتِھْم لِيَم�يِل أْن يَُعيِّنوا بَ ائاdُب ِمْن ميخائيِل َوِجبرطلَب  ھَل                               

  ا�بِن؟الفراَغ في ِخْدَمِة                                

  . عن حدوث شيء كھذا لْيَس لَدْينا ِسِجلٌّ                                
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  ِخطَّةٌ أفَضَل ِعنَدما َخلَق البََشِريَّةَ على صوَرتِِه، لِيَكونوا ِمْن  رّب أْن يَكوَن  ْمِكنُ أي                               

  لُكوا َمَعهُ ، لِيَكونوا بجانِبِه َولِيَْحُكموا َويَمْ لِسوا َمَعهُ في ال�ماكن السَّماويةِعباِدِه، لِيَجْ                                

  .طيلة ا�بدية                               

    الفَراغُ  اْمتَ}

  أْن يَكونوا كاِمليَن وتاّمين، فقط ھُم، يُْمِكنُ رّب على صوَرِة  مخلوقين، ِرجاٌل َونِساءٌ                               

ةً اُخَرىفيھم نَفَسهُ  لِقاالخ حين ينفث                                 � الفراَغ ھو يم. في لْحظِة الخ�صِ  َمرَّ

   تقديمفيِه ِمْن ِخ�ِل الذي الفراِغ يم�  ان  رّب  َجَسدَ على اdَن، . في الَحياِة بذاته ھو                              

  .ةِ ْسبيِح والِعبادَ التّ ذاتھم لھمن خ�ل  ِخْدَمة                               

  

   ت،ِعنَدما توقَّفَ . َمةٌ التّْسبيِح والِعباَدةِ ، ِخدفقط  ھُناَك ِخدَمةٌ واِحَدةٌ  تِة، كانَ يافي البد                              

فاِء، ال –ِمَن الَخَدماِت َضروِريَّةً  أْصبََحْت الَعديد                                 ، تحريرخَدماُت الشِّ

  . َوغْيِرھا التعويضالُمصالَحِة،                               
  

  ھِذِه ` تصبح  ، ھل يُْمِكُن أنْ التّْسبيِح والِعباَدةِ ِخدَمةَ باستعادة الكنيَسِة                                     

  ھَي اليْوَم؟  داِخَل جَسِد الَمسيِح كما بنفس الضرورةالَخَدماُت ا�ُخَرى                               

  

  ، َسنكتَِشُف أنَّ رّب ُكلَّما قَضْينا الَمزيَد َوالَمزيَد ِمَن الَوقِت نخِدُم في تْسبيح َوِعباَدِة                               

فاِء أِو التحرير ھُناكَ                                  . اتِنايفي خَدماٍت اُخَرى في حَ  وَ ا نقصاً في الحاَجِة لِلشِّ

  

وَن                                  ِمْن ِخ�ِل . تَسبيِح والِعباَدةِ نحُن لِنخِدَمهُ في ال. لهُ  ملءنْحُن لِنكوَن ! رّب نْحُن ُمھمُّ

  ".الُكلَّ في الُكلِّ ِمنهُ الذي يَْم� " ِمْلءُ "ما نفَعُل، نحُن كَجَسِدِه نُْصبُِح ال                               

  

  اهُ َجَعَل َرأساً فْوَق ُكلِّ أيوأخَضَع ُكلَّ شيٍء تْحَت قَدَمْيِه، وَ  23، 22: 1أفَُسْس                               

  . هُ، ِمْلُء الذي يَْم}ُ الُكلَّ في الُكلِّ َشيٍء لِلكنيَسِة، التي ھَي َجَسدُ                               

  

  َوَم�ئكتِِه، نحُن  بليسيفِة الّسابقِة ِ� لَوظم� ا، نحُن لْسنا فقط نرّب نَُسبُِّح َونَْعبُُد  حين                               

لُّھُْم َونَضُعھُْم . سماءفي ال وا َولْم يَُعْد لدْيِھْم َمكانأنَّھُْم ھُِزم واقعنُظھُر                                  نحُن نَذِّ

، نحُن نقوُم بَسْحِق إبليِس . تحَت أقداِمنا                               بِّ   ِمنْ  وْھِزَمهَوبينما نرقُُص أماَم الرَّ

  . أقداِمنا عملِخ�ِل                               

                                
قٍة ِمَن  :ُمOحظة                                   . وجويس غيل أل.أيلِم قوالِعباَدِة ب سبيحتوالِعباَدِة، اِقَرأ ُكتيَِّب ال تسبيحالِمْن أجِل ِدراَسٍة ُمتَعمِّ

  

   ؟ ماذا يَعني ھذا لنا

                               

ليِب َوِمْن ِخ�ِل ا�ْحداِث التي                                  !ھُِزَم إبليس، تلتهِمْن ِخ�ِل َعَمِل يَسوَع على الصَّ

  . َجَعَل ِمنھُْم ِصفراً كبيراً ! وجّردھم من كل شيء ھََزَمھُْم يَسوع! ُكلُّ َشْيطانٍ ھُِزَم                               

  اdَن؟  يَْھِزُمنابأن  بليس� نسمحلِماذا  •                              

  نا؟ ناِزلنا ُمُدننا، ُدَولنسمح له ان يأُخُذ ِمنّا مَ لِماذا  •                              

   ؟ بتعريضنا للَمَرض نسمح لهلِماذا  •                              

  ؟ بالفقرلِماذا نقبَُل  •                                    

                                 

   علينا. ما قْد اُْعطينا في الَمسيحِ  نْعِرفوَ  سرند علينا انالَجواُب ھو أنَّ                               
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  .نكتٍشَف ُسلطتَنا الُمْستعاَدة أنْ                               
  

  !أنقذنا

سول �ْھِل كولوسي، قاَل لقْد                                   : ِعْنَدما كتََب بولُس الرَّ

  أنقَذنا •                               

  نَقَلنا •                                     

  نايدافت •                                     

  ُغفر لنا •                                     

  

    ونَقَلنا إلى ملكوِت ابنِ ، الذي أنقَذنا ِمْن ُسلطاِن الظُلَمةِ  14 -13: 1كولوسي                               

بَتِِه، الذي لنا فيِه الفِداُء، بَدِمِه ُغفراُن الَخط                                  . اأيَمحَّ

  الَملكوُت ھُنا

  ؟ ا�بنما ھَو ملكوُت                                

�ة، َصلَّى ھِذِه الكلِماتِعنَدما عَ                                   . لََّم يَسوع ت�ميذه الصَّ

  

  . كما في السَّماِء َكذلَِك على اWرضِ تَُك لِتَُكْن َمشيئ. لِيَأِت َملكوتُكَ  10: 6متَّى                               

  

  ِمْن ِسياَدِة  إنقاذنالقد تمَّ . إنَّهُ ھُنا اdنَ . لْيَس َشيئاً في الُمْستقبَلِ  رّب كوُت لم                               

  . انايافراِن َخطفداء َوغإلى َملكوِت ا�بِن ِمْن ِخ�ِل الأحضرنا الظ�ِم وَ                                

  

  َسيَكونُ و بَح ِرجا`ً ونِساًء أقِوياءُسلطَتِنا الُمْستعاَدِة، يُمِكنُنا أْن نُصْ بمعرفتنا ل                               

  . على ھذِه ا�رضِ بقوة َملكوِت السَّماواِت  تقّدمي ف نا َدْوٌر ُمِھمّ ل                               

  

   ُب،صَ اِم يوَحنّا الِمعَمداِن إلى اZَن َملكوُت السَّماواِت يُغأيَوِمْن  12: 11متَّى                                

  . والغاِصبوَن يَختَِطفونَهُ                                

  

  . مَع َوْصٍف رائٍع لِيَسوعَ  تابََع بولسُ                                

  

  فإنَّهُ فيِه . غيِر الَمنظوِر، بكُر ُكلِّ خليقةٍ  رّب الذي ھو صوَرةُ  18 -15: 1كولوسي                               

  وما j يَُرى، ِسواٌء كاَن ما في السَّماواِت وما على اWرِض، ما يَُرى : ُخلَِق الُكلُّ                                

  الذي ھَو قبَل ُكلِّ . الُكلُّ بِه ولهُ قد ُخلِقَ . ُعروشاً أم ِسياداٍت أم ِرياساٍت أم َسOطينَ                                

  اَءةُ، بكٌر ِمَن الذي ھَو البد. الكنيَسةِ : شيٍء، َوفيِه يَقوُم الُكلُّ وھَو َراُس الَجَسدِ                                

ماً في ُكلِّ َشيءٍ                                   . اWمواِت، لِكْي يَكوَن ھَو ُمتقدِّ
  

  رأُسنا يَسوع

  :يَسوع                                   

  رّب ھو صوَرةُ  •                                   

  ُخلق كل شيءبه  •                                   

  ھو قبل كّل شيء •                                   

  فيه يقوم الكلّ  •                                   

  ھو رأُس الَجَسِد، الكنيَسةِ  •                                   

  . اWمواتِ بِكٌر من ، اءةھو البد •                                   
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  كَجَسِدِه، . َجَسُدهُ يَتألُّف ِمْن َجميِع الُمؤِمنينَ  .نْحُن َجَسُدهُ . يَسوُع ھو َرأُسنا                                    

  وت َجديدٍ لكمَ تمَّ إنقاَذنا ِمْن ُسلطِة إبليِس َونقلِنا إلى  ُوِصفنا على أنَّه                                    

   فداءناُوِصفنا على أنَّهُ تمَّ  .رّب ُث َسنْحُكُم بُسلطٍة مَع يَسوع، ابُن َحيْ                                     

  . بكاملھا ناُغفرت ذنوبوَ                                     

  

  َجَسِدِه، بما في ذلَِك قَدَمْيِه،  بقيّة. سماءفي ال ، ھويَسوع َرأُس الَجَسِد                                     

   .مھمته السياديةا�رِض يَِجُب على ا�نساِن ان ينجزعلى  .ھم على ا�رضِ                                     

م رّب ان نجعل ملكوت ھُنا َعلْينا                                      ٍة ِمْن ِخ� يتقدُّ   .الّروِحيَِّة الفّعالةِل الَحرِب بِقوَّ

                                     

  إبليس وقعمَ 

  َت قَدَميِّ إبليستحْ 

  فْوَق ُكلِّ  الرأسَوَعيََّن يَسوَع لِيَكوَن  إبليَس تحَت أقداِم يَسوع رّب َوَضَع                                     

  . بالكنيَسة شيء يختصّ                                     

  

  اهُ َجَعَل رأساً فوَق ُكلِّ َشيءٍ أيوأخَضَع ُكلَّ َشيٍء تحَت قَدَمْيِه، وَ  22: 1أفُسسْ                                     

  . لِلكنيَسةِ                                     

  تْحَت أقداِمنا

  . تحَت أرُجلُِكْم َسريعاً  إبليسأ وإلهُ السOَِّم َسيَْسَحُق 20: 16ةروميَ                                     

  

ً ، َمْھزوماً وَ كلّياً  َمغلوباً  كونهھَي صوَرةُ أْن يَكوَن تحَت أقداِمنا،                                         انھا. خاضعا

لطِة  عن صوَرة                                       . ياَدةالمطلقةوالسِّ السُّ

  

  . َوأَضُع َعداَوةً بَْينَِك َوبْيَن الَمْرأِة، وبَْيَن نْسلِِك ونْسلِھا 15: 3ِسفُر التكوينِ                                     

  . ھَو يَْسَحُق َرأَسِك، َوأنِت تْسَحقيَن َعقِبَهُ                                     

  تْحَت ُسلطتِنا

  ِمنهُ أعلى بكثيٍر  ارتفع بعيداً وَ  �نَّ يَسوَع ھََزَمهُ ُكلِيّاً إبليس تحَت قّدَميِّ يَسوَع                                     

  يوَضعوا تحَت أقداِمنا بما أنَّنابليُس َوَشياطينُهُ سإ. َوِمْن ُكلِّ َشياطينِهِ                                     

لطِة على ا�رضِ                                        . اكتَشفنا ُسلطتَنا الُمْستعاَدةَ َوبََدأنا باْستِخداِم تِلَك السُّ
  

  َعلْيهِ  داسٌ مُ 
  . تحَت أقداِمنا سيُسَحق. قع إبليسلوقا صوَرةً واِضَحةً َعْن َموْ يُْعطينا                              

  . ا�ذى سيُلحُق بنا نَّ ` َشيَء أبكما ُوِعْدنا                                   

  

،  ھا أنا اُْعطيُكم 19: 10لوقا                                   ِة الَعُدوِّ   ُسلطاناً لِتدوسوا الَحيّاِت والَغقاِرِب وُكلَّ قوَّ

ُكْم َشيءٌ                                      . َوj يَُضرُّ

  

صLوَرِة الLى  تمامLاً  يدتعافتLُِديت، ُغفLَِر لھLا واْسLتُ ، تبLَلِ ، جُ ذتالبََشِريَّة التي أُنقِ إنَّ                                   
   رّب 

   .اdن إبليس تحَت قَدَمْيھا وتبَيَّن أنَّهُ َعُدٌو َمْھزوم ستدوسُ ا�رِض، على                                   

  

  .ْحَت ا�قدامأشاَر إلى كْونِِه ُمداساً تةَ إبليس، يانِھ َوَصَف إِشِعياء ِعنَدما                                  

  

  ُكلُّ ُملوِك اWَمِم بأْجَمِعھِم اضطََجعوا بالكراَمِة ُكلُّ واِحٍد  20 -18: 14إِشْعياءُ                                   
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ا أنَت . في بَْيتِهِ                                      فقد طُِرْحَت ِمْن قْبِرَك كغُصٍن أْشنََع، كلِباِس القتلى َوأمَّ

، كُجثٍَّة َمدوَسةٍ                                    ْيِف، الھابطيَن إلى ِحجاَرِة الُجبِّ   .الَمضروبيَن بالسَّ

  

  j يَُسمَّى إلى اWبَِد نَْسُل . لَت َشْعبَكَ j تتَِّحُد بھْم في القبِر Wنََّك أخَرْبَت أرَضَك، قتَ                                   

  . فاِعلي الشَّرِّ                                   

        ِسلِسلةُ القِياَدة

                                   

  بِن ا�نساِن واْستعاَد ، َوَضَع جانِباً ُحقوقهُ كاِعنَدما َصِعَد يَسوُع عائداً إلى أبيهِ                                  

  . رّب فِسِه ُكلَّ ُحقوقِِه كابِن لن                                  
  ُحقوُق ا:نساِن على اWرضِ 

، أعطى ُكلَّ ُسلطانِهِ  ، لم يَُعْد يُماِرسكإله                                           ھنا ُسلطانَهُ على ا�رِض، �نَّ

  .لِ�نسانِ                                  

  

  . كما ُخلَِق لِيَفَعل تحَت قَدَمْيِه على ا�رضِ  َع إبليسأْن يَضَ  يجب على ا�نسان                                 

  

َعةً أْعطانا                                     .إِشْعياُء النَبِيُّ نبوَءةً رائَعةً، َوُمَشجِّ

  تُثبَّتالبِرِّ ب •                                 

  بعيدا عن الظلم •                                 

  ف� تخاف •                                 

  ` يدنو منك ا�رتعاب •                                 

  من اجتمع عليك فغليك يسقط •                                 

  كل آلة صورت ضدك ` تنجح •                                 

  كل لسان يقوم عليك في القضاء تحكم عليه •                                 
  

  بالبرِّ تُثبَّتيَن بَعيدةً َعِن الظُّلِم فO تخافيَن، َوَعِن اjرتِعاِب 17 -14 :54 اءيإِشعْ                                          

  .ِمنكَ  فO يَدنو                                   

  

  . َمِن اْجتَمَع َعلْيَك فإلْيَك يَْسقُطُ . ھا إنَّھُْم يَْجتِمعوَن اْجتِماعاً ليَس ِمْن ِعندي                                  

  

  لفَحَم في النّاِر َويُخِرُج آلةً لَِعَملِِه، َوأنا َخلْقُت ھأنذا قد َخلَقُت الَحّداَد الذي يَنفُُخ ا                                  

َرْت ِضدَِّك j تنَجُح، َوُكلُّ لِسانٍ . "الُمْھلَِك لِيَخِربَ                                      يَقوُم َعلْيِك في  ُكلُّ آلٍة ُصوِّ

ھُْم ِمْن ِعندي، يَقوُل ھذا . القضاِء تْحُكميَن َعلْيهِ                                    بِّ َوبرُّ   ھو ميراُث َعبيِد الرَّ

بُّ                                      الرَّ

  

  . `َدةِ ْن ِخ�ِل َحقِّ الوِ مِ ملك لنا ميراثُنا                                   

  

  إِشْعياُء تنبَّأ،                                   

بِّ                                    اِم الرَّ   !ھذا ھو ميراُث ُخدَّ
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  أسئِلةٌ لِلُمراَجَعةِ 

  

  على ُمتابََعِة أْعمالِھا  َرةإبليِس والشَّياطيِن قادِ  قِوىما زالْت ُكلُّ ا�ْشياِء تحَت قَدَمْي يَسوَع، لِماذا كانت إذا . 1

  على ھِذِه ا�رِض؟  الشِّريَرةِ     

  

ِه على  �بليس رّب يَْسَمُح لِماذا . 2 ليِب؟ب ا�رِض بَعَد أْن ھََزَمهُ يَسوعبُمتابََعِة َشرِّ   َمْوتِِه على الصَّ

  

ةً لِماذا . 3        إبليَس ھLو لِتُبَْرِھَن أنَّ  –ِة سير في ُسلطتَِك الُمْستَعادتان  كان عليكإذا  في َحياتِكالتغييراُت ھي ُمھمَّ

  ُدوٌّ َمھزوٌم؟ عَ 
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  اِمنْ الدَّرُس الثّ 

  

  اْستراتيجيّاُت ُإبليُس اليَومَ 
  

  ماذا َحَصَل ؟

  
لطةَ تلك  إبليسُ  إفترض–َسنة  ٢٫٠٠٠بعد    السُّ

             

  
                         

  :  نرى  َسنة ٢٫٠٠٠بعد                             

  النّاُس يَْحيَْوَن بدوِن                            

  اِسَم يَسوعُ                                

  النّاُس يَْحيَْوَن في الفِقرِ                          

  النّاُس يَْحيَْوَن في الَخطيئةِ                         

  النّاُس يَْحيَْوَن في الَھزيَمةِ                         

  يتطلقونالنّاُس                        

  مدمنون على المخدراتلنّاُس َمَع أْبنائھْم ا                     

  ما ھو غامضالنّاُس يَْعبُدوَن                         

                       

  كأنَّهُ وإبليُس يَْعَمُل j يَزاُل لِماذا                       

  إلهُ ھذا العالِم ؟                             

                       

  يسوع من قبل لقد ُھِزَم ب                         

  . O ُسلطةٍ ب وصار                         

  ! حررنايَسوُع قاَم بَدْوِرِه لِيُ                          

  

  َھْل قُْمنا بَدْوِرنا                               

تِنا                          نا ؟ ُسلطتِ  –ِسياَدتِنا  –بقوَّ
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  اْستراتيِجيَّاُت إبليس

  jكرّب قْتِل ولقِة، للِلسَّرِ 

  نِيَّة إبليِس لْم تَتََغيَّْر ِخ�َل َجميِع الُعصوِر،                                             

  . ذبََح َويُْھلِكَ الّساِرُق j يَأتي لِيَْسِرَق َويَ أ ١٠:١٠يوَحنّا                                            

  

  كثيراً لَِدَرَجٍة أنَّهُ قْد أْعطى أواِمراً  إبليس يَكَرھُنا                                            

  َوَصَدَرْت ! والھ�كِ  بالسَِّرقةِ، القْتلِ  الشيطانيُصفوِف َجْيِشِه ل                                            

  ِدَرْت صوَ . َضروِريَّاِت َحياتِنا َوَخَدماتِنا تَْعيينات لَِسلبِنا                                             

   محاولة الَحواِدث. أواِمٌر بقَْتلِنا ِمْن ِخ�ِل روحِ الَعْجِز، القْتِل وا�نتِحارِ                                             

    إبليسأْصَدَر . َحياتِنافي  الَمأساِويَّة                                            

  !". َمھْما كلََّف ا�ْمُر، ` بُدَّ ِمْن تَْدميِرِھمْ . "َمْرسوَمهُ                                             

  

  نُھا ا�ب�غِ بأنَّھايُْمكِ قْتلِنا،  عن ان كانت ا�رواح النجسة عاجزة                                            

  . اھاأي رّب لخَدماِت التي َوھَبَنا إتمام ا أْبطَأتنا أْو أْوقَفتنا عن                                             

  الَعْجزِ  تَْعييُن أْرواح

تَنا  إبليس يحاول                                               . واحِ الَعْجزِ أرْ  هاْستِخدامِ بَسِرقةَ ِصحَّ

  

  َوإذا اْمَرأةٌ كاَن بِھا روُح َضْعٍف ثمانَِي َعَشَرةَ  ١٣ -١١׃١٣لوقا                                             

ا َرآھا يَ . نْت ُمنَحنِيَةً َولْم تقِدْر أْن تَنتَِصَب البَتَّةَ اَسنٍَة، َوك                                               سوُع فلمَّ

  َوَوَضَع !". يا امَرأةُ، إنَِّك َمْحلولةٌ ِمْن ًضْعفِكِ : "َدعاھا َوقاَل لھا                                             

َدِت َعليِ                                                . رّب ھا يََدْيِه، ففي الحاِل اْستقاَمْت َوَمجَّ

  

  ُمنُذ ثَماٍن َوثOثيَن َسنَة َوكاَن ھُناَك إنساٌن بِه َمَرضٌ  ٥׃٥يوَحنّا                                             

غِط َوا:رباِك َوا:ضِطھادِ    لِلضَّ

سول                                               ِمَن . ماِت إبليِس على َحياتِِه َوِخْدَمتِهِ ھج يصف بولُس الرَّ

عِ ُرؤيَةَ                                                قاِف ِخْدَمِة أيفي  تفَشل ُمحاَو`ت ٳبليسالُمَشجِّ

  . بولَس ِمْن أْجِل الَربِّ                                             

  قيَن، ياُمتض ُمكتئبيَن في ُكلِّ َشيٍء، لِكْن غيرَ  ٩،٨׃٤سثوكورن٢                                            

  . َمطروحيَن، لِكن غيَر ھالِكينَ . ُمتَحيِّريَن، لِكن غْيَر يائسينَ                                             

                               

  : في َحياتِنا  ُكلَّ ما ھو َجيِّدٌ  إبليس يھاَجم                                            

  الزيجاتُ  •                                            

  ا�طفالُ  •                                            

  العائ�تُ  •                                            

  ا�ْصِدقاءُ  •                                            

  الخَدماتُ  •                                            
                              

َحةُ  •                                                           الصِّ

  الفَرحُ  •                                            
  السَّ�مُ  •                                            
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  ِدفاُعنا

َك                                              عَ  اعَرْف اْستراتيِجيَّات   ُدوَّ

   سيمنعون إبليسإذا كانوا . لِنقِص الَمْعِرفةِ  لِكواِرجاٌل َونِساٌء ھ                                             

  ، يَِجُب أْن يَْعِرفوا ھ�كِل والِمْن تْحقيِق ھََدفِِه ِمَن السَِّرقِة، القتْ                                              

  . واْستراتيِجيَّتَهُ  الَعُدوّ                                              

  

    يَْجلُِب الَحياةَ  رّب  –إبليُس يَْجلُِب الَمْوَت  •                                             

  . يَْجلُِب الَمَحبَّةَ  رّب  – إبليُس يَْجلُِب الكراِھيَّةَ  •                                             

  يَسوعُ 

  َدمََّر الَمْوَت   •

  . يَسوُع  الَمْوَت َوَجلَب الَحياةَ والُخلودَ َدمََّر                                              

  

  َوإنَّما اُظِھَرِت اZَن بظُھوِر ُمخلِِّصنا ...  ١٠׃١ تيموتاُوسْ  ٢                                            

  يَسوَع الَمسيحِ، الذي أْبطَل الَمْوَت َوأناَر الَحياةَ والُخلوَد                                              

  . بواِسطة ا:نجيلِ                                              

ةَ  •   إبليسَدمََّر قوَّ

َرنا ِمَن الَخْوِف  إبليسيَسوُع َدمََّر                                                 . الَمْوتِ من َوَحرَّ

  

  فإذ قَْد تشاَرَك اWْوjُد في اللَّْحِم والدَِّم  ١٥،١٤׃٢الِعبرانِيينَ                                              

  ضاً كذلَِك فيِھما، لِكْي يُبيَد بالَمْوِت ذاَك الذي لهُ أياشتَرَك ھو                                              

  خْوفاً ِمَن   –إبليَس، َويُْعتَِق أولئَِك الّذيَن  أيُسلطاُن الَمْوِت،                                              

  . يعاً ُكلَّ َحياتِھْم تْحَت العُبوِديَّةِ كانوا َجم –الَمْوِت                                              

  خلََّصنا ِمِن الُعبوِديَِّة  •

  مانِنا أينحُن، ِمْن ِخ�ِل ف. بإْبقائنا في الُعبوِديَّةِ له َحقُّ `  إبليس                                             

  . إبليِس وَمْملكتِهِ أعتقنا ِمْن عقيد ُعبوِديَِّة  بالَمسيحِ يَسوَع،                                             
                                               

ِرقِة، القتِل وال ِعنَدما يَأتي                                                            يَِجبُ  `، ھ�كإبليُس َوَشياطينُهُ لِلسَّ

  بالُمقابِِل َوِمْن ِخ�ِل . ليَِجدونَنا ُضَعفاًء، غْيَر َمْحِمييَن أْو ُعزَ ان                                              

  يَِجُب أْن . ، يَِجُب أْن يَِجَدنا ُمَغطّيَن َبَدِم الَمسيحِ رّب َمْعِرفِة كلَِمِة                                              

  بُجْرأٍة َوب� َخْوٍف  رّب ان نقول َكلَِمة يَِجُب . نامانِ أي ترسنقَِف بَحْزٍم َمْع                                              

  . النَّبِيِّ إِشْعياء انبإلى جَ                                              

                                              

َرتْ " ١٧׃٥٤إِشْعياء                                                ... ِضدََّك j تنَجُح  ُكلُّ آلٍة ُصوِّ
  

  رّب َسلبنا كلَِمِة  – قصوىبليِس الإأْولِويَّةُ 
  

  َسْيفِكَ  ْشَحذإ

  بليِس إ مأْو في أْرواِحنا،` نْستطيُع ھَز إذا لم يكْن لَدْينا الكلَِمةَ في ُعقولِنا                                   

  حي نوايَسوُع يُريُدنا أْن نْحُصَل على الِوفَرِة في َجميعِ . بواسطتھاَوأتباِعِه                                    

  . بليسِ إ قبلقْد تمَّ َسلبَنا ِمْن فإذا لم يَُكْن لَدْينا ھذا، . َحياتِنا                                   

  

  !يَِجُب أْن نْعلَم َمْن نحُن في الَمسيحِ لِنُْدِرَك أنَّنا بالفِْعِل َربِْحنا الَحْربَ                                    
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  ُرؤيَةٌ لِلنَّْصرِ   – َمثُل الُمزاِرِع 
     

  

  
                               

  
  

   

         

  

                                 

  

                                 

                                   
  

                                                                            

   

  

  

                                  

  

  

  

     

  النَّتائِج الى وتزرع لى بُذوِر الخ�صِ التي الِ�شاَرِة  ھذا المثلَ  الكثيرونفھَم  لقد                             

  . الُمختلِفِة لِلتبشيِر وھذا َصحيحٌ                                  

  

  حيَن نتلقَّى  هيَسوُع أنَّ لََّم عَ . رّب مَع ذلَِك، يَسوُع قاَل أنَّهُ كاَن يَتكلَُّم َعْن كلَِمِة                                  

  ھذهِ يُْمِكُن أْن تكوَن . إبليُس فْوراً لِيَْسِرقهُ ِمنّاَسيَأتي ، رّب لِكلَِمِة  فِھما َجديدا                                 

  .ياتِناَمجاٍل ِمْن َمجا`ِت حَ  أينطبُِق على التي ت رّب كلَِمة                                  

  

بِّ أنه َسِمْعَت النّاَس يَقولوَن  الَمّراتٍ كْم ِمْن                                     بَعَد وقٍت َوثيٍق مَع الرَّ

  ، يَْبدو َوأنَّ ُكلَّ شيٍء  رائعة  التجاِرُب دائماً ؟ بعَد مؤتمٍر أْو نْدَوةٍ تأتي                                  

  . يَسِرق الكلَِمةقاِدُم لِ  إبليساھو ھيَسوُع قاَل ". يَنھارُ "                                 

  واِحٌد ِمْن ثOثِة أْشياٍء 

  : تزَرُع الكلَِمةَ ھُناَك ث�ثةَ أْشياٍء يُْمِكُن أْن تْحُدثَ  ِعنَدما                                 

  يَْجلُِب إبليُس  اْستأنا حين الكلَِمةَ بُسرَعٍة إذا إبليسْسُرُق قد يَ  •                                          

  . وا�ضِطھادَ  المحنة                                 

  الثّرَوِة أو  إغراءاتبھُموم ھذه الحياة ،ب، تخنق الكلمةقد   •                                 

غباب                                    . ِت الخاطئةِ الرَّ

  . نمووال بالتجذر للكلمة يُسمح •                                 

    

  الَمثَلُ                       
  ٨ -٤:٣ُمرقس                 

  

  ھَوذا الّزاِرُع قْد خَرَج لِيَزَرَع، !اْسَمعوا"

  

يَزَرُع َسقطَ بعٌض على الطّريِق، فجاَءْت وفيماھو 
  .طيوُر السَّماِء َوأكلْتهُ 

  

  وَسقطَ آخُرعلى مكاٍن ُمحِجرٍ، َحْيُث لم تُكْن لهُ 

. تُربَة كثيرة،فنبََت حا`ً إذ لم يَُكْن لهُ ُعمُق أرضٍ 

ولِكْن لّما أْشَرقَِت الشَّْمُس اْحتَرَق، وإذ لم يَُكْن لهُ 
  . أصٌل َجفَّ 

  

  

  . آخُر في الشَّوِك َوخنقهُ فلم يُعطي ثَمراً وَسقطَ 

  

  

وَسقطَ آخُر في ا�ْرِض الَجيَِّدِة، فأْعطى ثَمراً 
  ".   يَْصَعُد َويَنمو، فأتى واِحٌد بث�ثيَن َوآَخُر بِمئةٍ 

  

  يَسوُع يَشَرُح الَمثَلُ                
   ٢٠ -٤:١٤ُمرقس                

  
وھؤ`ء ھم الذين الى  ةُ،الكلِمَ  الّزاِرُع يَزَرع"

  .جانب الطريق حيث زرعت الكلمة

َويَنَزُع  في الحال إبليسَوحينَما يَْسَمعوَن يَأتي 
  . في قلوبِھمْ  التي زرعتالكلَِمة 

َوھؤ`ِء كذلَِك ھم الّذيَن ُزِرعوا على ا�ماِكِن 
الّذيَن حينما يَْسَمعوَن الَكلِمةَ يقبَلونھا : الُمْحِجَرةِ 
وھكذا يبقون  ، جذورفَرحٍ، واكْن ليَس لھُم لِلَوقِت ب

ضيٌق أو اضِطھاٌد  يَحدث حينبَعَد ذلَِك . إلى حينٍ 
 .  ِمْن أجِل الكلَِمِة، فلِلَوقِت يَعثُرونَ 

ھؤ`ِء ھُُم : وھؤ`ُء ھُُم الّذيَن ُزِرعوا بيَن الّشوكِ 
ھُموُم ھذا العالم تدُخُل ف الّذيَن يَْسَمعوَن الكلَِمةَ، 

َوتخنُُق  أشياء أخرىلِغنَى وَشھَواُت وُغروُر ا
  . الكلَِمةَ فتصيُر ب� ثَمرٍ 

: ا�رِض الَجيَِّدةِ  فيھُُم الّذيَن ُزِرعوا  وھؤ`ءُ 

 بعض:الّذيَن يَْسَمعوَن الكلَِمة ويَقبَلونھا، ويُثِمرونَ 

  ". ثَ�ثيَن وآخُر ِستيَن وآخُر ِمئةٌ 
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  اضِطھاد/ محنة 

  . سيحدثان من أجل الكلَِمة بأنَّ المحنة وا�ضِطھاد يَسوعُ  َحذَّرھُم                                 

  

  فبعَد . ھُم أْصٌل في ذواتِھْم، بَل ھُم إلى حينٍ ولِكن ليَس ل... ١٧: ٤ُمرقس                                 

  . ذلَِك إذا َحَدَث ضيٌق أو اضِطھاٌد ِمْن أجِل الكلَِمِة، فلِلَوقِت يَعثرونَ                                  

  إبليُس يَأتي فْوراً 

  ْبقى في قلوبنا، لِي رّب لَِمِة ك َمْسموحاً �ع�نبليُس أنَّهُ إذا كاَن إ يعرف                                 

  لَدْيِه الِعديَد ِمَن الِخطِط  في حين. ِمْن ِخ�ِل نفِس الكلَِمِة، يُْمِكُن أْن يُھَزمَ ف                                 

ْستِراتيجيّاِت لَِجلِب الھزيَمِة إلى َحياتِنا،                                   ِ̀   ھَي دائماً  قصوىال هفإن أْولِوياتِ وا

  . دائماً ِعنَدما يَْسَمعونَ يَأتي إبليُس  قاَل يَسوع. التي لدينا رّب كلَِمِة  سرقة إع�ن                                 
        

  الكلَِمةَ، َحْيُث تُزَرُع : الّذيَن على الطريقِ  وھؤjِء ھُمُ  ١٥: ٤ُمرقس                                          

  . وحينما يَْسَمعوَن ويَنِزُع الكلَِمةَ الَمزروَعةَ في قلوبِھم                                 

  ّدأ البْحرَ يَسوُع ھَ 

  

  وسرعان ما ، ھو وأتباُعهُ في القاِربِ  خَرجأنھى يَسوُع التعليَم،  عندما                                  

  . جاَء إبليُس مَع ھُموِم الَحياة ثمَّ . يَسوُع في الخلفِ نام                                        

  

  : وقاَل لھُم في ذلَِك اليَوِم لّما كاَن الَمساءُ  ٤١ – ٤:٣٥ُمرقس                                       

  ".لِنْجتْز إلى الَعبرِ "                                       

   

  فَحَدَث نَْوُء ريحٍ َعظيٌم، فكانِت . ضاً ُسفٌن اُخَرى َصغيَرةٌ أيَوكانْت َمَعهُ                                        

  َوكاَن ھو في          . اWمواُج تضِرُب إلى السَّفينِة َحتّى صاَرْت تْمتلِئُ                                        

ِر على ِوساَدٍة نائماً                                         َك : "قظوهُ َوقالوا لهُ أيف. الُمؤخِّ   يا ُمَعلُِّم، أما يَھُمُّ

  "أنَّنا نھلُِك؟                                       

  

يَح، وقاَل لِلبَْحرِ                                         يُح  فَسكنَتِ !". اِبكمْ ! اْسُكتْ : "فقاَم وانتَھَر الرِّ   الرِّ

  ماَن أيما بالُُكْم خائفيَن ھكذا؟ كْيَف j :"َوقاَل لھُم. َوصاَر ھُدوٌء َعظيمٌ                                        

  َمْن ھو ھذا؟ :"فخافوا خْوفاً َعظيماً، َوقالوا بَعُضھُْم لِبَعضٍ ". لُكْم؟                                       

يَح                                           !". ضاً والبَْحَر يُطيعانِهِ أيفإنَّ الرِّ

  

  كانْت واِحَدةٌ ِمَن الِمِحِن وا�ضِطھاداِت التي قاَل  العاِصفةُ التي جاَءتْ                                        

  . تزرع الكلمة حالمايَسوُع أنَّ إبليَس َسيَْجلِبُھا                                        

  

َك أنَّنا . "كانوا ُمْستائينَ . `ِحظ َرّدةُ فِْعِل التّ�ميذ                                          يا ُمَعلَِّم، أ` يَھُمُّ

  ْم، واتَّھَموهُ �نَّ يَسوَع كاَن نائماً ولْيَس خائفاً ِمثلھُ كانوا ُمْستائين " لَُك؟نھْ                                        

ْھتِمامِ                                         ِ̀   . بَعَدِم ا

  لَدْينا ِخيارٌ 

نا  بليًس الِمَحنَ إِعْنَدما يَجلُِب                                           َسلبِنا في ُمحاَولة َوا�ضِطھاداِت ِضدَّ

بِّ لِتحذيِرنا. ، لَدْينا ِخيارٌ رّب  كلَِمةِ                                            كي ` نجھل يُْمِكنُنا ُشكَر الرَّ

  ، نَفقُِد نستاءيُْمِكُن أْن . نوبخهَوبَعَد ذلَِك  ُمخطَّطاِت إبليس                                       

  التي  رّب كلَِمِة  إع�نِمنّا  َسِرقليمُح �بليِس فْرَحتَنا وبِذلَِك نس                                       

  .في قلوبِنا زرعت                                       
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ةً                                         راِخ وَ  الِمَحُن وا�ضِطھاداُت، نْبّدأ تأتي حينكم َمرَّ    بلْومبالصُّ

  ؟ رّب                                        

َك أنَّنا على َوَشِك الَغَرِق؟يا ُمَعلِّم" •                                          ، ا` يَھُمُّ

َك أنَّ أطفالي يَِضلّون؟رّب يا " •                                          ، أ` يَھُمُّ

  أنَّ الَمَرَض قد جاَء ِضدَّ ّحياتي؟  ، أ` يَھُمُّكَ رّب يا " •                                       

َك أنَّني عاِجٌز عْن تْسديد، أ` يَھُ رّب يا " •                                          " فواتيري؟ مُّ
  

   فيالتي على الَعواِصِف  رّب  نيأس َونلومنَْسَمُح �نفُِسنا بأْن  نَدماع                                     

  . الثَمينَةِ  رّب كلَِمِة بُذوِر ُح �بليِس أْن يَْسلُبَنا ِمَن نْحُن نْسمَ فَحياتِنا،                                      
  

  الكنيَسةُ والسُّلطة

  

  مانيإتكلَّْم بال

  بُذوِر الكلَِمِة فاظَ على َعَم� ايجابيُّا ل�يمان ُمھم إذا أَرْدنا الحِ ان                                        

قُع َمْحصول كبير                                        ٍة  في قلوبِنا وتوَّ   ِمْن ث�ثيَن، ِستيَن أو َحتّى ِمئةَ َمرَّ

  ِمّما كاَن َمزروعا                                       

  

  ماَن أيما بالُُكْم خائفيَن ھكذا؟ كيَف j : "لھُمْ  َوقالَ  ٤:٤٠مرقس                                       

  ". لُكْم؟                                       
  

  تكلَّْم بُسلطةٍ ال

  ِضدَّ َسفينَتِنا،  تأتي َعواِصُف الَحياةِ  حين بَد`ً ِمْن أْن نستاء                                       

  . مانِ يبإ رّب ُم بُجْرأٍة كلَِمةَ ونتكلَّ ِ إبليسيَِجُب أْن نقَِف بَوْجهِ                                        

  

  وفي الحاِل قاَمْت ! فَوقَف فوقَھا وانتَھَر الُحمَّى فتَرَكھا٣٩: ٤لوقا                                       

  .َوصاَرْت تخُدُمھُمْ                                        

  ُكْن ُمتأھِّباً 

غِم ِمْن أنَّ إبليَس ھو َعُدوٌّ َمْھزوٌم،                                          َسيَقوُم بُكلِّ شيٍء لِيَْمنَعنا فھو على الرُّ

  بيَن، يَِجُب أْن نظلَّ ُمتأھِّ . رّب ُسلطتِنا الَمْمنوَحِة ِمَن ب التصرفِمَن                                        

  . اتِنالُّبِ على ُكلِّ ھُجوٍم ِضدَّ َحيَحِذريَن َوُمْستِعّديَن لِلتَّغَ                                        

  

  Wنَّ إبليَس َخْصَمُكم كأَسٍد زائٍر، . اُْصحوا واْسَھروا ٨׃٥بُطُرس١                                      

  . يَجوُل ُملتِمساً َمْن يَبتلِعُهُ ھو                                       

  رّب ِدْرُع 

  مواجھةِمَن  كْي نتَمكَّنَ  رّب علينا ان نلبس ِدرَع ، مانِ يبا�                                       

  . إبليس كايدم                                       

  

بِّ وفي ِشدَِّة قّوتِهِ  أخيراً  ١١،١٠׃٦أفُسس                                        وا في الرَّ   .يا إخَوتي، تقوَّ

  . ِد إبليسَ ياالكاِمِل لِكْي تقِدروا أْن تثبَتوا ِضدَّ َمك رّب لبُسوا ِسOَح اِ                                        

  

  . إبليِس في َوَسِط العاِصفةِ ثابتين في وجه َسنِجُد أنفَسنا  ذا،ِعنَدما نفَعُل ھ                                       

       

  الكاِمِل لِكْي تقِدروا أْن  رّب ِمْن أجِل ذلَِك اْحِملوا ِسOَح  ١٣: ٦أفُسس                                       

موا ُكلَّ شيٍء أْن تثبُتواتُقاِوموا في اليَوِم الشِّري                                           .ِر، وبَعَد أْن تُتَمِّ
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  ِسلطتُنا 

  . لقد غلَب بالفِْعل إِبليَس َوَشياطينَهُ ! كاملَعَمُل يَسوَع                                        

                     

جاَل والنِّساَء                                           لقد أعاَد . اعلى ا�رضِ ليتسلطولقد خلَق الرِّ

  َن، يَِجُب َعلْينا أْن نقَِف َونُبَرِھَن أنَّ إبليَس ھو َعُدوٌّ dلنا ُسلطتَنا، وا                                        

ة يَِجُب َعلْينا أْن  . َمْھزومٌ                                           .ه ا�رضِ على ھذيتقدم  رّب  لكوتمَ نجعل بقوَّ

  

                                        أْسئلةٌ لِلُمراَجَعةِ 

  َسمِّ ھَذِه ا�ھداِف       . أھداٍف رئيِسيَّةٍ  جوِم على َحياتِنا بث�ثةرّب بليُس يأتي إ، ١٠: ١٠ِوفقاً لِيوَحنّا .١

  . الث�ثةِ     

  

  القَصَوى كساِرقٍ؟ ِوفقاً لِِمثاِل الُمزاِرعِ ما ھَي أولِويَّةُ إبليسِ  .٢

  

  نا الِمَحَن تواَجھ بُسلطٍة َوأن ` نْسَمَح �نفُِسنا بأْن نغَضب حينلِماذا ِمَن الُمھمِّ أْن نْعَمَل  .٣

  وا�ضِطھاداِت؟    
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  الدَّرُس التّاِسعُ 

  

لطة                                                  الكنيَسةُ والسُّ

  

  ما ھَي الكنيَسةُ؟
  

لُ الت   ذكيُر اWوَّ

  . تأِو الكنيسِ ْحَوُر َحْوَل الَمْعبَِد، تتمَ  الِعباَدةُ دائماً كانْت  الَعھِد القديِم، خ�ل                                 

  . لْم يَُكْن ھُناَك كنيَسةٌ كما نعِرفُھا اليَْومَ                                  

  

ٍة ، كَشَف الكنيَسةَ ِعنَدما ذكَر يَسوُع                                   ِل َمرَّ   ا�ْشياَء الث�ثةَ التي كانْت عن ضاً أي�وَّ

  تكوَن س. َسوَف تُْبنى ِمْن قِبَِل يَسوعَ . بھا فْوَق ُكلِّ َوظائفِھا ا�ُخَرىتتَميَُّز                                  

   .على أْبواِب الَجحيمِ  كوُن لهُ النُّْصَرةُ الذي َسيت ا ُمتغلِّبانتِصرِ مُ َجْيشا                                  

لطةُ  كوُن لھا َسيت                                    . الربط والحلالسُّ

ا جاَء يَسوُع إلى نواحي قيَصِريَِّة فيلبَُّس َسأَل تOميذَ  18 -13: 16َمتَّى                                    هُ ولمَّ

                                  ًOَمْن يَقوُل النّاُس إنّي أنا ابُن ا:نساِن؟: "قائ ."  

  

  إْرِميا أْو واِحٌد ِمَن : لِيّا، وآَخرونَ أي: يوَحنّا الَمعَمداُن، َوآَخرونَ : قَْومٌ : "فقالوا                                 

  ". ياءِ اWنبِ                                  

  

  ". َوأنتُْم، َمْن تقولوَن إنّي أنا؟: "قاَل لھُمْ                                  

  

  !".الَحيِّ  رّب أنَت ھو الَمسيُح ابُن : "فأجاَب ِسْمعاُن بُطُرُس َوقالَ                                  

  

  إنَّ لْحماً َوَدماً لْم يُْعلِْن  طوبَى لَك يا ِسْمعاُن بَن يونا،: "لهُ فأجاَب يَسوُع َوقاَل                                  

  .لَك، لكن أبي الذي في السَّماواتِ                                  

  

ً أيَوأنا أقوُل لَك                                   خَرِة أبني كنيَستي، َوأبواُب : ضا   أنَت بُطُرُس، َوعلى ھِذِه الصَّ

  ".الَجحيِم لْن تقَوى َعلْيھا                                 

  ِسيَّةُ ساةُ اWقالَحقي

كانLِت . رّب أنَّ يَسوَع كLاَن الَمسLيُح، ابLُن ب رّب ِمَن إع�ن ِمْن ِخ�ِل  َعلَِم بُطُرسُ                                  
  ھِذهِ 

  . التي َعلْيھا قْد بُنِيَِت الكنيَسةِ  َحقيقةُ ال                                 

  يَسوعُ ب يةبَنم

َمةُ ا�ولى لِلكنيَسِة ھَي أنَّ يَسوَع َسيَبنيھا                                    ، ِمْن لْن تُبنى بواِسطِة البََشر َسوفَ . السِّ

  . ِخ�ِل تقاليِدِھم وبَراِمِجھمْ                                  

  تغلُُّب على أبواِب الَجحيمِ تس

َمةُ                                     .الثانِيَةُ ھَي أنَّ أبواَب الَجحيِم لْن تقَوى َعلْيھا السِّ

  

  ، الموسعفي ا�نجيِل نقَرأُ                                     

  

  لْن تقَوى )ُسلُطاُت الَمنطقِة الَجَھنَِّميَّةِ (لَجحيِم َسأْبني كنيَستي، َوأبواُب ا                                    
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    . ھافي وجھْصُمْد تَضَرِرھا، أو وْن قِويّة فتكُ تأْو  – َعلْيھا                                    

  

بطِ َمفاتيُح    َحلِّ وال الرَّ

  . ْبِط َوالَحلِّ لرَّ الكنيَسةُ لَدْيھا القُْدَرةَ على ا                                    

                                     

  َواُْعطيَك َمفاتيَح َملكوِت السَّماواِت، فُكلُّ ما تربِطُهُ على   19: 16 َمتَّى                                    

  ا تُحلُّهُ على اWرِض يَكونُ َوُكلُّ م. اWرِض يَكوُن َمْربوطاً في السَّماواتِ                                     

  . َمْحلوjً في السَّماواتِ                                     

  

  َعِن الكنيَسِة ُمنُذ اللْحظِة ا�ولى التي  ھالِنتَعلَّمَ أشياٍء نحُن بحاَجٍة  ھُناَك ث�ثَةَ                                     

  . َذَكَرھا يَسوعُ                                     

  يَسوَع ھَو  أنَّ بِمَن اdِب  بإع�نِمْن ِخ�ِل يَسوَع الكنيَسةُ َستُْبنى  •                                    

  .الَمسيُح ابُن الِه الَحيِّ                                        

موِد بَوْجِه الكنيَسةِ  تقوى لنْ  أْبواُب الَجحيمِ  •                                        . على الصُّ

ْبِط والَحلِّ  َمفاتيحَ  َستُْمنَُح الكنيَسةُ  •                                     لطة لِلرَّ    . َملكوِت السَّماواِت َوتْملُِك السُّ

  الَمفاتيُح ُمْستعاَدة

  

ْدنالقْد                                      لطِة على ھِذِه ا�رضِ أنَّ الَمفات أكَّ   إّما  الَمفاتيحُ تْستطيُع . يَح تعوُد لِلسُّ

  كانَ  َكياٍن ِسواءً  أيُحكوماُت َعلى ھَي الوناھا أيَل أو فْتَح ا�ْبواِب التي رَ اقَفْ إ                                    

ةً ُمنظََّمةً، َمدينةً، َدْول َشخصاً،                                       . ةً أْو اُمَّ

   مفاتيٌح لِلُحكمِ 

لطِة التي أْعطاھا  كانَْت ھِذهِ                                      ُجَل والَمْرأةَ  رّب َمفاتيُح السُّ   لِلبََشِريَِّة ِعنَدما خلَق الرَّ

  . على صوَرتِهِ                                     

  

  كَشبَھنا،  نَْعَمُل  ا:نساَن على صوَرتِنا: "رّب َوقاَل  26: 1ِسفُر التكوينِ                                     

  فيَتَسلَّطوَن على َسَمِك البَْحِر وعلى طْيِر السَّماِء َوعلى البَھائِم، َوعلى ُكلِّ                                     

  ". اWرضِ                                     

  قھا إبليسُ رَ سَ 

َمLَع ذلLَِك، . أْن تُْستخَدَم لِلَخْيِر على ھLِذِه ا�رضِ  ھوھِذِه الَمفاتيُح من  رّب قَصد                                     
  ِعنَدما 

  . ھلكَب، يَقتَُل َويُ الذي جاَء لِيَْسلُ  الَمفاتيَح �بليسَ  ، َسلَّماآَدُم َوَحّواءُ حين خطىء                                    

  

لطِة،  ان َمفاتيح                                       . الَمْوِت والَجحيمِ  َمفاتيح تحَت َسْيطَرِة إبليسَ أْصبََحْت السُّ
  

  َولي َمفاتيُح . آمينَ ! إلى أبَِد اZبِدينَ  َوُكنُت َمْيتاً، َوھا أنا َحيٌّ  18: 1رؤيا                                             

  . الھاِويَِة َوالَمْوتِ                                       

  بيسوع اْستُعيدت

لطِة التيكانْت                                           سلّمْن إبليِس بَْعَد أْن م اْنتزَعھا يَسوُع ب ھذِه َمفاتيُح السُّ

   بانتصاريَسوُع ُمَحطِّماً  دخلِعنَدما . انا إلى أْعماِق الھاِويَةِ ياخط                                      

لطةِ أبواِب الَجحيمِ                                          بليُس لْم يَُعْد �. ْن إبليسَ م ، أخَذ َمفاتيَح السُّ

  . ُسلطٍة َشْرِعيٍَّة على ھِذِه ا�رضِ  أي                                      

  ُمْستعاَدةٌ لِ�نسانِ 

لطةُ التي اْستعاَدھا يَسوُع لِلبََشِريَِّة كخليقٍة َجديَدٍة بَْعَد  حُ يھذِه الَمفاتكانِت                                          السُّ
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  �ْصحابھا اُعيَدْت  ھِذِه الَمفاتيحُ  بما ان . dبِ َوُصعوِدِه الى عند ا قِياَمتِهِ                                       

  �ساَءِة اْستِخداِمھا كَمفاتيِح  لْم يَُعْد ھُناَك َمجالھِذِه ا�رِض، ا�ْصلِييَن على                                       

  . ماواتِ بالُمقابل أْصبََحْت َمعروفةً كَمفاتيِح َملكوِت السَّ .للَمْوِت وللَجحيمِ                                       

  َمفاتيُح الَملكوتِ 

  تربِطُهُ على َواُْعطيَك َمفاتيَح َملكوِت السَّماواِت، فُكلُّ ما  19: 16َمتَّى                                      

  ُن َوُكلُّ ما تُحلُّهُ على اWرِض يَكو. اWرِض يَكوُن َمربوطاً في السَّماواتِ                                       

  . َمْحلوjً في السَّماواتِ                                       

  

  . َوَملكوتِِه على ا�رضِ  رّب يُْمِكنُنا تثبيَت إراَدِة  بھِذِه الَمفاتيحِ                                       

  

�ةِ ھذا ھو النَّْصُر الذي �ْجلِِه                                          . َعلََّم يَسوُع ت�ميَذهُ الصَّ

  

  كثيروَن قْد  َوبَْينما ھو ُمتَّكٌئ في البْيِت، إذا َعشَّاروَن َوخطأةٌ  10 -9: 6َمتَّى                                      

  . َواتَّكأوا مَع يَسوَع َوتOميِذهِ  جاؤوا                                      

  

لطِة التي َوھَبَھا مَ نْستخِدُم  عندما ِجْسُم الكنيَسِة، نحن                                         لنا ِوْفَق  رّب فاتيَح السُّ

  . على ا�رضِ  رّب نحُن نُثبُِّت َملكوَت إراَدتِه ف                                      

   أْبواُب الَجحيمِ 

  

  الكنيَسةُ في الھُجومِ 

  ، على الفَْوِر ذَكَر أنَّ أْبواَب الَجحيِم لْن كنيَسة كلَِمةَ في البداية ْنَدما ذَكَر يَسوُع عِ                                       

  . تقَوى َعلْيھا                                      

  

  . لْن تقَوى علَْيھالَجحيِم كنيَستي، وأْبواُب ا ...ب 18: 16َمتَّى                                      

  

  تقوى ِمَن الُمھمِّ أْن نفھََم ماذا َعنّى يَسوُع ِعنَدما قاَل أبواَب الَجحيِم لنْ                                       

  . الكنيَسةِ على                                       
  

ُر في البَوابَِة كفْتَحٍة في ِسياٍج أْو ِجدارٍ ، ِرنافي َعصْ                                                وَرِة . نحُن نُفكِّ   َمَع تِلَك الصُّ

ْعِب الُحصوِل على في أذ                                          ْعظُمنا لْم مُ ف. ةِ يفِْھٍم َحقيقيٍّ لھِذِه اd أيھانِنا، ِمَن الصَّ

  . ابَةبَوجوِم ِمْن قِبَِل رّب يَتََعرَّض                                        

   ما ھَي البَّواباُت؟

  تقام عند الَمدينة  أْعمال و ُحكوَمةكانت ، ا�زمنة التوراتيةفي                                        

رِة،  ا�ْمن توفرالبَواباُت في حيِن كانت  ،وبالتالي . أْبوابِھا                                          لِلَمدينِة الُمَسوَّ

  أشاَر الَملُِك ُسلْيماَن لِھذا في . لحكومة البلدَمْرَجعاً لَِمدينٍة أْو أْصبََحْت أيضاً                                        

  . أْمثالِهِ واِحَدٍة ِمْن                                        

  

  َخ أيَزْوُجھا َمْعروٌف في اWبواِب حيَن يَْجلُِس بَْيَن َمش 23: 31اWْمثال                                       

  . اWرضِ                                        

  jمتOِِك البَّواباتِ 

  . بركةھِذِه كانت . ئهِ أْعداأْبواِب إبراھيَم، أشاَر إلى امتِ�ِك  رّب ِعنَدما باَرَك                                        

  

  اُباِرُكَك ُمباَركةٌ، واُكثُِّر نَْسلَك تكثيراً كنُجوِم السَّماءِ  17: 22ِسفُر التكوين                                       
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ْمِل الذي على شاِطئ البَْحِر، َويَِرُث نَْسلَُك باَب أعْ                                           . دائهِ والكرَّ

  

   . أْبواِب ا�ْعداءِ  ضاً إلى امتِ�كِ أيأشاَر  رفقةعلى  البركةُحلوُل                                        

  

  صيري . أنِت اُختُنا: "َوباِركوا ِرفقَةَ َوقالوا لھا 60: 24ِسفُر التكوينِ                                        

  ". ِرْث نَْسلُِك باَب ُمْبِغضيهِ ياُلوَف ِرْبواٍت، ول                                       

  

  لنااليَْوَم . أْبواِب الَعُدوِّ تْعني ا�ستي�ء والسَّْيطَرةَ على ُحكوَمته `ْمتِ�كِ                                        

ياَدة ،لطةِ بس. نا في عالِم الّروحِ ائنْمتلَِك أبواَب أْعدان                                           ُعْدوانِيَِّة بو بسِّ

ةِ  الَحِرب الّروِحيَّة الَعنيفة تؤخذ                                          .البَوابات بالقوَّ

  

  .َعْن ھذا تكلََّم الَملُِك ُسلْيمان                                       

  

  اWْشراُر يَنَحنَْوَن أماَم اWخياِر، واWثَمةَ لََدى أْبواِب  19 :14اWْمثال                                       

دِّيقِ                                           . الصِّ

  

ضLLيَن                                         يمLLا ھLLم ِمLLْن قِبLLَِل إْبلLLيِس ف جLLومِ رّب كثيLLروَن قLLْد تخيَّلLLوا أنفَُسLLھُْم ُمَعرَّ
    يرتعشون 

  ان تكون في  علما، إنَّ على الَكنيَسة َولْيَس إبليس. بخوف وقلق داِخِل ا�ْبوابِ                                        

  . موقع الھجوم                                        

  

ِة نقLLتحم  أْبLLواَب الَجحLLيِم وعلينLLا ان نحLLُن، الكنيَسLLةُ،                                          رّب ملكLLوَت نجعLLل بLLالقوَّ

  يتقدم 

  .أْرجاِء العالمِ في َجميِع                                        
  

  َمفاتيُح الَملكوتِ 

  

ٍة، قالَ  ِعنَدما ذكَر يَسوُع الكنيَسة                            ِل َمرَّ   َن ذلَِك لِيَْحُدَث في كا". َسأُْعطيَك الَمفاتيحَ : "�وَّ

ً . الُمْستقبَلِ                               !". لَديَّ الَمفاتيحَ "، بَْعَد َمْوتِِه َوقِياَمتِِه،قاَل لrِِب، `ِحقا

  

لطةَ الُمْستعاَدةَ لِلبََشريَّةِ تَُمثُِّل                               نتَزَعھا يَسوُع ِمْن كانْت ھِذِه الَمفاتيُح التي ا. الَمفاتيُح السُّ

لطات                              . إبليِس ِعنَدما جّرَد  القِوى والسُّ

  

  ما ھَو ملكوُت السَّماواِت ھذا الذي نَحِمُل َمفاتيَحهُ؟                           

  

  كْوكِب َمْملكتِِه ان تؤسس على ى علو.الكلّ َمَع اdِب على  يملكيَسوُع، َملُِك الُملوِك،                            

  . ا�رضِ                            

  

   خلّصينمُ  ْسراً في َجميِع أنحاِء العالِم حين يْستخدم ِرجال َونِساءق َسيَتقدم رّب لكوُت مَ                            

لطِة الالُمْستعاَدِة لل ھم َمفاتيحَ                               . ّروِحيَّةِ سُّ

  

لطةَ ل. ربط والحلھا لِلان علينا استخدامقاَل يَسوُع التي ھِذِه ھَي الَمفاتيُح                                ربطلَدْينا السُّ

لطِة لِ إبليَس                               كةَ في عالِم ُب الَمْعرَ ِعنَدما نَْكس! تْحريِر ا�ْسَرىَوَشياطينِِه َولَدْينا َمفاتيَح السُّ
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  . يَكوُن ظاِھراً في الطّبيَعِة أْو في عالِم الَجَسدِ سَ  الروح                           

  

ْبِط والَحلِّ     . َمباِدُئ الرَّ

  

   على ا�رِض َسيَكونُ  نربطهما  اتيَح َملكوِت السَّماواِت وٌكلُّ َسيُْعطينا َمف قاَل يَسوُع أنَّهُ                            

  . ِحلُّهُ على ا�رِض َسيَكوُن َمْحلو`ً في السَّماواتِ لسَّماواِت َوُكلَّ ما نفي ا مربوطا                           

  

  ماذا يَْعني ھذا؟                           

ُجُل القِويُّ  يربطيَسوُع    الرَّ

ُجلِ  ربطتكلََّم َحْوَل  يَسوعُ                               . القِويِّ  الرَّ

  

  أقبََل َعلْيُكْم اُخِرُج الشَّياطيَن، فقد  رّب ولِكْن إْن ُكنُت أنا بروِح  29، 28: 12َمتَّى                           

  هُ، إْن لم يَربِط أْم كْيَف يَْستطيُع أَحٌد أْن يَْدُخَل بْيَت القَِويِّ َويَنَھَب أْمتَِعتَ ! رّب َملَكوُت                            

jً، َوحينئٍذ يَنَھُب بَْيتَهُ؟  القِويَّ                               أوَّ

؟ ُجُل القِويُّ   َمْن ھَو الرَّ

ُجُل ال                              ُحكوَمٍة، ُمنظََّمٍة،  هيِّنَ الشيطان الحاِكُم الذي عإقِويُّ ھَو إبليُس أِو الرَّ

  . أْو على َحياِة الفردِ                            

  

ُجِل القِويِّ وَ                             ُجَل القِويَّ  ربطَدَخَل يَسوُع بْيَت الرَّ   . إبليَس وَشياطينَهُ الُحّكامِ  –الرَّ

  

  إبليَس َوِمْن ثمَّ ُحّكاِمِه الَشياطيِن َعْبَر القْوِل بُسلطٍة، نربط                      

  !". باْسِم يَسوعَ  ربطكإبليُس، اُ " •                       

  

ُجلَ  نربط ،عدھاب                        ، قائليَن بُجْرأٍة لِّذلك الش الرَّ   ْيطاِن الحاِكِم،  القِويَّ

  !". باْسِم يَسوعَ  ربطكاُ  ،الشيطانية الحمقاءتُھا الّروُح أي •                       

ْبطُ    ؟ ما ھَو الرَّ

بطُ مَ                          إلى  رّب حيُث قاَدنا  ظرف ُمَعيَّن على للشيطان الحاكمأْو  بليسَ � وضع حد ْعناهُ الرَّ

  . روِحيَّةٍ َحرٍب                       

  

ھاُب الك باْستِطاَعةإلى َعموٍد،  ِعنَدما نْربُطُ كلباً بِسلِسلٍة ُمثبَّتةٍ ، مث�                         إلى لب الذِّ

  . هُ ربطناھَو َمْحدوٌد ِمَن الُوصوِل إلى أْبَعِد ِمْن طوِل الِسلِسلِة حْيُث . فقط َمسافٍة ُمَعيَّنةٍ                       

  . مربوطكلَِمةُ  تعنيه ماَ ھذا . عالَم نُفوِذهِ من لقد َحَدْينا                       

   إفساُد َمْنِزلِهِ 

ُجِل  الشياطين التينَفَعُل ھذا، ِمْن ِخ�ِل أْمِر . نُفِسَد َمنِزلَهُ علينا ان  ،بعدھا                         تحَت ُسلطِة الرَّ

  ،القِويِّ قائلين                      

  !"باْسِم يَسوعَ  أخرجوا" •                      

  

  تْمييِز ا�ْرواِح كموھبة الروِحيَِّة  باستخدامناالمواھبِه ا�ْرواِح يُْمِكنُنا َمْعِرفةَ ھَِويَِّة ھذِ                       

  .فِِھمْ ضاً َمْعِرفةَ ھَويَّتِِھم ِمْن ِخ�ِل ُوضوِح َوظائِ أييُْمِكنُنا . الَمْعِرفةِ َوموھبة َك�م                       

  :ِمْنھا ھو البَْعضُ                         

   

  ،خفية أْرواح •                      

  ،إعاقة أْرواح •                      
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  . ُمْنَحِرفةً  َشْھوانِيَّةً، أْرواح –نِجَسةً  أْرواح •                      

  ،وھنأْرواَح ال •                      

   ،عذبةمُ  أْرواحا •                          

    تِحارِ أْرواَح ا�ن •                          

  !إقصاُء اWرواحِ 

ُجِل القِويِّ  ا�ْرواحِ  ھِذهِ  ِمْن ِخ�ِل إقصاءِ                          ِعْنَدما يُفِسُد َمنِزلهُ يُْصبُح  .نَْحُن نُفِسُد بْيَت الرَّ

  . عاجزاً َويُْمِكنُنا أْمَرهُ بأْن يَْرَحَل باسِم يَسوعَ                       

  

  َولِكْن َمتى . حينما يَحفظُ القَِويُّ داَرهُ ُمتََسلِّحاً، تكوُن أْموالُهُ في أمانٍ  22، 21: 11لوقا                      

ُع  جاَء َمْن ھو أقَوى ِمنهُ فإنَّهُ يَغلِبُهُ، َويَنِزُع ِسOَحهُ الكاِمَل الذي اتََّكلَ                          َعلْيِه، َويَُوزِّ

  . غنائَمهُ                       

ً َوَجَعَل ِمْنھُْم َمْشھَداً عام والسُّ�طين سياداتيَسوُع بالفِْعِل الجرد                          ْعلى بكثيٍر الى ا�َوَصَعَد . ا

  . السَّماءِ  منجزفيھذا واقٌِع . َجلَس َعْن يَميِن اdبِ ھو يوَ ِمْنھم جميعا                       

   ُسلطةُ الُمؤِمنِ 

  ان ننجز يَِجُب َعلْينا اdَن . ` بُدَّ لنا ِمْن ُمماَرَسِة ُسلطتِنا َوِسياَدتِنا على ا�رضِ  َكُمؤِمنيَن،                      

  . ما ھَو َحقيقةٌ ثابِتَةٌ في السَّماءِ  –في بَقِيَِّة العالِم  تمَّ إنجاَزهُ قد ما ونفرض على ا�رِض                       

  يَِجُب َعلْينا  .على ا�رِض، يَِجُب َعلْينا َرْبطَ إبليَس َوُحّكاِمِه الَشياطيِن َوتْحريَر ا�ْسَرىو                      

  . َمجاَل نُفوِذهِ  تحديد                      

  

  َوُكلُّ ما تُحلُّهُ . فُكلُّ ما تربطَهُ على اWرِض يَكوُن َمْربوطاً في السَّماواتِ ب 19: 16َمتَّى                       

  . على اWرِض يَكوُن َمْحلوjً في السَّماواتِ                       

  

ُ�  سياداتال تجريدضاً نقوُم بأي نحنُ ،نفَعُل ھذا  وفيما                         َونْجَعُل ِمنھُْم َمْشھَداً عاماً،  طينوالسُّ

  . ليبِ الصَّ بَعلْيھْم  منتصرين                     

  

  موقع إبليس

   َمصنوٌع بO تأثيرٍ 

  . يَسوُع بَمْوتِِه َوقِياَمتِِه، َجَعَل إبليَس بدوِن تأثيرٍ                       

  

ِم اشتَرَك ھو  14: 2الِعبرانِيين                         ضاً كذلَِك فيِھما، أيفإذ قد نشاَرَك اWوjُد في اللّْحِم والدَّ

  . إبليسَ  أيذاَك الذي لهُ ُسلطاُن الَمْوِت،  لِكْي يُبيَد بالَمْوتِ                       

  ِسَرنالْم يَعُْد يأ

ْرنا ِمَن َخْوِف الَمْوِت َوالُعبوِديَّةِ  لقد                        . ُحرِّ

  

  كانوا َجميعاً ُكلَّ َحياتِھْم تحَت  – خْوفاً ِمَن الَمْوتِ  –َويُْعتُِق أولئَك الذيَن  15: 2الِعبرانِيين                      

  . العُبوِديَّةِ                       

  

  ِصَرِة، لْم يَعد الِرجاٌل َوالنِساٌء َوقِياَمتِِه الُمنت ِمْن ِخ�ِل الَعَمِل الُمنَجِز ِمْن قِبَِل يَسوَع بَمْوتِهِ                       

  نتخلصوَ  نتحررنكتِشُف ھِذِه الَحقيقةَ، نكوُن قد  حين.أْسَرى لِلَخْوِف والَمْوتِ  بحاَجٍة لِيَقعوا                      

  . إبليسبالكاِمِل ِمَن الُعبوِديَِّة والَخْوِف ِمَن                       

َرتْ    أْعماٌل قد ُدمِّ

  ؟ رّب لِماذا تَجسََّد ابُن                       

َر أعلِيُ  •                         ماَل إبليسِ َدمِّ
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    لِيَْجَعَل ِمنھُْم َمْشھَداً لِلعاَمةِ  •                          

  

  Wْجِل ھذا . Wنَّ إبليَس ِمَن البَْدِء يُخِطئَمْن يَفَعُل الخِطيَّةَ فھَو ِمْن إبليَس، 8: 3يوَحنّا 1                            

  .لِكْي يَنقَُص أْعماَل إبليسَ  رّب  أظَھَر ابنُ                        

  

ياساِت والسOَّطيَن أْشَھَرھُْم ِجھاراً، ظافِراً بِھْم فيهِ  15: 2كولوسي                         َد الرِّ    . إذ َجرَّ

  

  تستيقظالكنيَسةُ النائَمةُ 

                      
َر أْعماَل إبليَس، َوضَ  ا�رضِ ِعنَدما جاَء يَسوُع إلى ھِذِه                        .جانِباً ُسلطتَهُ كإلهٍ  عَ لِيَُدمِّ

  .بُسلطٍة وِسياَدةٍ على ا�رِض ، َمَشى َوخَدَم أخير كآَدمٍ و                       

  

  يَسوُع َل َجعَ . ب� تأثيرٍ  صاروَ  كليا لقد أبيد. يسوعِمْن قِبَِل ُكلِيّاً إبليُس َمْھزوماً كاَن                        

  . كبيراً " ِصفراً "ِمَن إبليس                        

  

ياَدةَ ھَي الَمفاتيُح التي تمَّ اْستِعاَدتُھا لِلبََشِريَِّة فإن اdَن،                         لطةَ والسِّ   التي بواِسطِة المخلصة، السُّ

  . َسِدِه على ا�رضِ ماِن، ھَي اdَن كنيَستِهُ َوجَ يا�                       

  

  ما سمحنا ھَو  ،هُ على ھِذِه ا�رضِ أْن يَفَعلَ  الَوحيُد الذي يُْمِكُن �بليس كَعُدوٍّ َمْھزوٍم، الشَّيءُ                        

  َرْبطَ ، يُْمِكنُنا النُھوَض وَ رّب ِمْن كلَِمِة  ع�نمَع ھذا ا�. َجْھلِنا له بفعله بسبب                       

ُجَل القِويَّ َونفِسُد يُْمِكنُنا ھَدم حصون . ِه الُحّكامِ إبليَس َوَشياطينِ                           إبليَس ِعنَدما نَْربِطُ الرَّ

  . بالخروِج باسِم يَسوعَ  َمنِزلهُ،ِعنَدما نأُمُر ا�رواَح الشيطانية                       

  

  على َھدِم  رّب قاِدَرةٌ بإذ أْسلَِحةُ ُمحاَربَتِنا لْيَسْت َجَسِديَّةً، بَل  4: 10سثوكورن2                       

  . ُحصونٍ                        

  

  في  لتعمل تستيقظاdَن، إنَّھا . كانْت ِعم�قاً نائماً ، يَسوُع بأنَّهُ َسيَْبنيھا عنھا قالَ الكنيَسةُ التي                        

لطِة التي َمنَحھا                           !إبليسَ  حصونَوَستْھِدُم  رّب اھا أيالسُّ

  

   أْسئلةٌ لِلُمراَجَعةِ 

  

  على الكنيَسِة؟  " أْبواَب الَجحيِم لْن تقَوى"ماذا َعنى يَسوُع ِعنَدما قاَل أنَّ . 1

  

ِة ِمْن يَسوعَ خطِّ ت ِصْف كْيفَ . نُحلَّ ان نْربُطَ وَ أنَّ علينا ان يَسوُع قاَل . 2    . طُ لِتنفيِذ ھِذِه التعليماِت الُمھمَّ

  

ُجل القِوّي على أحد حصون ناَرْبطِ عند . 3   َمْن . بضاَعتَهُ  علينا ان نفسديَسوُع أنَّ يقول إبليَس،  الرَّ

؟ ما ھو ا�ْجراُء �فساِد بضائِعِه؟        الذي ُوِصَف كَرُجٍل قِويٍّ
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  الدَّرُس العاِشرُ 
  

  لِلَملكوتِ  الَمفاتيحُ 

  
  يَسوُع يَملُِك الَمفاتيحَ 

                                        

     ؟السَّماءِ  إلىتتذكَُّر الكلِماِت الُمنتِصَرِة التي ھَتََف بھا يَسوُع حيَن عاَد  ھل                                  

  ولي َمفاتيُح . آمينَ ! ، وھا أنا َحيٌّ إلى أبَِد اZبدينَ َوُكنُت َمْيتاً  18: 1رؤيا                                  

  . الھاِويَِة والَمْوتِ                                   

  

   انا الىياما إْن ألقَى يَسوُع بَخط. ِمْن إبليسالَجحيِم َوالَمْوِت يَسوُع َمفاتيَح أخَذ                                   

  . أْن يَظلَّ ُمْحتَجزاً ھُناَك أكثَر ِمْن ذلِكَ  له ممكناأعماِق الھاِويَِة، لْم يَُكْن                                   

   ناقِصاً أْوجاَع الَموِت، إذ لم يَُكْن ُمْمِكناً أنْ  رّب الذي أقاَمهُ ...  24: 2أعمال                                  

  . ِمْنهُ  يُْمَسكَ                                   

  

  !يَسوُع الَمْوتَ َغلَب                                   

  

لطةَ اْستعاَد                                    ياَدةَ، والُملك لِ�نسانيَسوُع السُّ   . عاَد لنا ُكلَّ ما َسلبَهُ إبليساْست. ، والسِّ

  

ى باْبنِِه  مطلقةيُريُدنا أْن نْحيا في ِسياَدةٍ  رّب أنَّ نَْعلُم                                      َوُسلطةٍ على إبليَس �نَّهُ َضحَّ

  .على ھِذِه ا�رضِ  هَونفَعلَ  هالَوحيِد �ْستِعاَدِة ُكلَّ ما قْد خلقنا لِنَكونَ                                   

  

ةً لَهُ يَسوُع على ھِذِه ا�رضِ ُكلُّ ما فعَ                                      ، َحياتِِه، َمْوتِِه، َوقِياَمتِِه كاَن لِيَتَسنَّى لنا َمرَّ

  على  ان نعمل بُسلطٍة ونكوُن ُمنتِصرينَ قاَم بذلَِك لِيَتََسنَّى لنا . دَ ستعااُخَرى أْن ن                                  

  . َوَشياطينِِه، والَجميِع على ھِذِه ا�رضِ إبليَس                                   

  

                                          رِ َمفاتيُح التَّغلُِّب لِلنَّص –َدُم الَمسيِح 

  ِجزٍء لْم تقتَِصْر ھِذِه الَحياةُ على . آَدَم، نفَث فيِه َحياتَهُ الخاَصةَ  رّب ِعنَدما خلََق                                   

  باْستِْمراٍر يضخ كاَن . َحياتَهُ في داِخِل َدِم آَدمِ  رّب َوَضَع . واِحٍد ِمْن جْسِم آَدمِ                                   

  .إلى ُكلِّ ِجزٍء ِمْن ِجْسِم آَدم                                 

  

  . ياةَ الَمخلوِق كانِت في الدَّمِ كتََب موَسى أنَّ حَ                                   

  

مِ  أ11: 17الOوين                                     ...Wنَّ نفَس الَجَسِد ھَي في الدَّ

  المْوتُ  – خطيئةُ آَدمِ 

  الَحياةُ يُْمِكُن فقط  ھذهِ . التي كانْت في َدِمهِ  رّب خِسَر آَدُم َحياةَ  ِمْن ِخ�ِل الخطيئِة،                                  

   ،رّب ا�نساُن صوَرِة  سترجعلِيَ �نه . الفدائية رّب أْن تُْستَردَّ لِ�نساِن َعْبَر ِخطَّةَ                                   
  

ةً اُخَرى أْن يَْحُصَل على َحياِة يَج                                        . في َدِمهِ  رّب ُب َعلْيِه َمرَّ

  

  .َدَمهُ الخاصَ  ان يَْسفُك كان على ابنِِه يَسوع، الفدائية رّب في ِخطَِّة                                

   



76 

ِم، َوبدوِن َسفِك َدٍم 22: 9الِعْبرانيين                                  َوُكلُّ َشيٍء تقريباً يَتطھَُّر َحَسَب النّاموِس بالدَّ

  !j تْحُصُل َمغفَِرةٌ                                

  

  التي ھَي الَموَت، كاَن يَِجُب أْن تُْدفََع ِمْن ِخ�ِل بَديٍل ِمثالِيٍّ لْم  ُعقوبَةُ الخطيئِة،                               

  . ئةِ الخطي من خ�لفي َدِمِه  رّب يَخَسْر َحياةَ                                

  

  أْصبََح . ، يَسوُع لْم يَِرْث َدَم آَدمِ ِمْن عذراءِ  ِس َوولدالّروِح القدُ  حبل به من                               

  . َدِمِه الخاِص الطّاِھرِ  سفكَحياتِِه َعْبَر ھذا البَديُل الِمثالِيُّ الذي تخلَّى طْوعاً َعْن                                

  َدِم يَسوعَ  من خOلع

  لَدْينا

   اياَمغفَِرةُ الخط •

  . خ�ُصنا ھو في َدِم يَسوعَ                                      

  

  ...ى نِْعَمتِهِ ا، َحَسَب ِغنَ أيالذي فيِه لنا الفِداُء بَدِمِه، ُغفراُن الخط 7: 1أفُسسْ                                

  

ٍة أو ذَھبٍ، ِمْن ... 19، 18: 1بُطرس1                                 عالِميَن أنَُّكم افتُديتُْم j بأْشياٍء تفنى،بفِضَّ

  وj  تُِكُم الباِطلِة التي تقلَّدتُموھا ِمَن اZِب، بَْل بَدٍم كريٍم، كما ِمْن َحَمٍل بO َعْيبٍ سيرَ                                

  . سٍ َدنَ                                

  تْبريرٌ  •

  خ�صٌ  •

ريَن َوبرُّ  ُكنّا                                        .اُعيَد لَِحياتِنا ِمْن ِخ�ِل َدِم يَسوعَ  رّب ُمبَرَّ

  

  .لَمسيُح Wجلِنابَيََّن َمَحبَّتَهُ لنا، Wنَّهُ ونحُن بَعُد ُخطاةٌ ماَت ا رّب ولِكنَّ 9، 8: 5روما                               

روَن اZَن بَدِمِه نخلُُص بِه ِمَن الَغَضبِ                                   !فباWولى كثيراً ونَحُن ُمتبَرِّ

  

حLيَن أْصLبََح يَسLوُع  رّب َوقْد ُخلِْصنا ِمْن غَضLِب  راضيةكانْت  الِمثالِيَّةُ  رّب َعدالةُ                                
  ديلَنا بَ 

ليبِ  الَمْوِت من خ�ل َوَحَمَل َعنّا ُعقوبَةَ                                   . َسفِك َدِمِه على الصَّ

  

ةً  رّب تحوي حياةَ ِدماِء يَسوَع التي  سفكفقط َعْن طريِق ا�ْشتِراِك ب                                  فيھا، يُْمِكنُنا َمرَّ

  . فينا رّب اُخَرى الُحصوَل على َحياِة                                

  

  َمْن يُقبُِل إليَّ فO يَجوُع، َوَمْن . أنا ھو ُخْبُز الَحياةِ : "فقاَل لھُْم يَسوعُ  53: 6يوَحنّا                               

  . يُؤِمْن بي فO يَْعطُش أبَداً                                
  

  صداقة •

ةً  رّب تْستعاد َحياةَ َحياتِنا بَحْيُث  نالَخطيئِة ع كل تأثيراتِدماُء يَسوَع َستُزيُل                                   َمرَّ

  . اُخَرى                               

  

  نّوِر، فلنا شِرَكةٌ بَعِضنا َمَع ولِكْن إْن َسلْكنا في النّوِر كما ھو في ال 7: 1يوَحنّا 1                              

  . بَعٍض، وَدُم يَسوَع الَمسيِح يُطھُِّرنا ِمْن ُكلِّ خِطيَّةٍ                                

     فِداءٌ  •

  . الكاِملةُ ھَي ِمْن ِخ�ِل َدِمهِ  خ�ُصنا َوُمساَمَحتُنا                                     



77 

  

  الذي أنقَذنا ِمْن ُسلطاِن الظُّلَمِة، َونَقلَنا إلى ملكوِت ابِن  14، 13: 1كولوسي                               

  . اأيَمَحبَّتِِه، الذي لنا فيِه الفِداُء، بَدِمِه ُغفراُن الخط                               

  

                                    تْضِحيَةَ  تعاداً بدون الحصول على ` مجال لِ�نساِن لِيغفر له َويكون ُمسْ                                

   .َدِم يَسوعَ سفك  لِلخ�ِص من خ�ل رّب ھِديَّةَ الفِداِء و                                

                                

  

ِم، وبدوِن َسفِك   22: 9الِعْبرانِيين                                   َوَكلُّ شيٍء تقريباً يَتطھَُّر َحَسَب النّاموِس بالدَّ

  !َمغفَِرةٌ َدٍم j تْحُصُل                                

  

ةً واِحَدةً إلى 12: 9الِعْبرانِيين                                   َولْيَس بَدِم تُيوِس َوُعجوٍل، بَْل بَدِم نفِسِه، َدَخَل َمرَّ

  . اWقداِس، فَوَجَد فِداًء أبَِديًّا                               

   ب� َعْيبٍ  •

      ُمَؤھٌَل لِلِخْدَمةِ  •

  . رّب يَتَسنَّى لنا ِخْدَمةَ لْرنا طُھّ  ِمْن ِخ�ِل َدِم يَسوَع،                                     

  

َم نفَسهُ  فكْم بالَحريِّ يَكوُن َدُم الَمسيِح، الذي بروٍح أزلِيٍّ  14: 9الِعْبرانِيينَ                                    رّب قدَّ

  !الَحيَّ  رّب بO َعْيٍب، يُطھُِّر َضمائَرُكْم ِمْن أعماٍل َميِّتٍَة لِتخِدموا                                

  تَحلّى بالثِقَّةِ  •

َر ا�نساَن ِمْن ُكلِّ ذنٍب َوإدانٍة وبالتالي فھو                                                                          يستطيعمن خ�ل دم يسوع تَحرَّ

  بحضور       يَْوِميَّةٍ  صداقةفي  كما ساَر آَدمٌ ،  رّب يسير مرة أخرى بُجْرأٍة في ُوجوِد ان                                

                                                                                                                                                .                   قبل ان يخطيء رّب                                 

                                 

  

خوِل إلى أيفإذ لنا  19: 10الِعْبرانِيين                                  بَدِم " اWقداسِ "ھا ا:خَوةُ ثِقةٌ بالدُّ

   ...يَسوَع                                

  
  

  تَحلَّى بالسَّ�مِ  •

  . ِمْن ِخ�ِل َدِمهِ  السَّ�ُم والُمصالَحةُ ُمحتملين أْصبَحَ                                

  

  الُكلَّ  ، َوأْن يُصالَِح بهِ Wنَّهُ فيِه ُسرَّ أْن يَِحلَّ ُكلُّ الِملءِ  20، 19: 1كولوسي                               

لَح بَدِم َصليبِِه، بواِسطتِِه، ِسواٌء كانَ                                   ما على اWرِض، أْم : لِنَفِسِه، عاِمOً الصُّ

  . السَّماواتِ في                                

   

  ا�ْصلِيِّ  موقعهاُعيَد إلى  •

  ِمْن  رّب افتَدى َوأعاَد البََشِريَّةَ إلى َحياِة  حينلََّب على إبليَس َدُم يَسوَع تغ                               

  . ِخ�ِل الِو`َدِة الَجديَدةِ                                

َر ا�نساَن الذي خلقَهُ                                   وصوَرتِهِ   ِمثالِهِ بِدقٍَّة على َ رّب جاَء إبليُس لِيَْسِرَق، يَقتَُل َويَُدمِّ

  كاَن ا�نساُن . رّب ِمْن ِخ�ِل الخطيئِة، أضاَع ا�نساُن َحياةَ . على ھِذِه ا�ْرضِ                                

   قضي التي ت الخ�صية رّب ِخطَِّة  من خ�ل. عاِجزاً أماَم ھََجماِت إبليَس َعلى َحياتِهِ                                

   موقعه ا�صلي عند الخلق، يُْمِكُن لِ�نساِن أْن يَْستعيَد ُكلِيّاً الوحيدِدماِء اْبنِِه بسفك                                
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ةً في ھَزيَمٍة َمْيؤوٍس ِمنھا، بإْمكانِِه  ا�نسان الذي وقع ان. رّب َوَع�قتِِه ب                                  َمرَّ

ةً                                   . ِمْن ِخ�ِل َدِم يَسوعَ  اُخَرى أْن يُْصبَِح الُمتغلَِّب الُمنتِصرَ  َمرَّ

   ةِ يالِلِحم طاءٌ غِ  •

   عرشعلى  يَرشَّهِمْن َدِم الَحَمِل الَمذبوِح وَ  أخذيالكاِھُن في الَعْھِد القديِم  كما كان                               

ْحَمِة                                   اليَْوَم، كذلك ا الشَّْعِب، يالِخط ِغطاٌء أْو تكفيراً  لِيصير رّب الرَّ

  . المخلصة بََشِريَّةِ ِة للياِحمبا�يماِن،ِغطاء َدُم الَحَمِل يُْصبُح                                

   النَّْصرُ  •

  !َدِم يَسوَع، لدْينا ا�نتِصارَ  ِخ�لِ  ِمنْ                                      

  

  : ماِن، نْستطيُع أْن نقوَل بُجْرأٍة يا�وفي  رّب لَمغفَِرِة، في طاَعِة نسيُر في ا فيما                               

    !"إبليُس، أنا ُمغطَّى بَدِم يَسوعَ " •                               

  !"بَدِم يَسوعَ  عائلتي َوُمْمتلكاتي ُمَغطَاة" •                               

   !"َدم يَسوع تغلب عليكإبليُس، " •                                     

  !"بَِب َدِم يَسوَع، ` يُْمِكنَُك لْمسيبسَ "  •                                     

  ضا  التغلَُّب على إبليَس بَدِم أينحُن يُْمِكنُنا على إبليَس بَدِمِه،  يَسوعَب تغلَّ كما                                      

نا أْن يَ  وجهِس�ٍح يُ  ي` يُْمِكُن �َدِمِه، ِة ياِحمب! يَسوع                                  . نجحَ ِضدَّ

  

  . َوبكلَِمِة َشھاَدتِِھمْ  أ وھُْم غلبوهُ بَدِم الخروفِ 11: 12رؤيا                               

  

  .  َدِم الَمسيحِ بَعلْيِه  إبليُس تمَّ التغلُّبُ                                

                                      

لطِة َدِم يَسوَع ِمفتاُح                                   ِمْن  خ�صحصلنا على ال الّذينَ  نحن ،ْعِطَي لُِكِل واِحٍد منَّاأسُّ

  َوإبليُس َسيَظلُّ َمھزوماً  غالبوننْحُن  َدِمهِ لمَع الِمفتاِح القِويِّ . ِخ�ِل ذلَِك الدَّمِ                                 

  . في َحياتِنا                               

  

  ِمفتاُح التغلُِّب لِلنَّْصرِ  – رّب كلَِمةُ 

  َسْيُف الّروحِ 

وِح، الذي ھَو كلَِمةُ "انهِس�ُحنا لِلنَّْصِر في الَمْعَركِة ُوِصَف  في أفُسْس،                                  َسْيُف الرُّ

  دفاع  ` ِمْن أفواِھنا تُْصبُِح ِس�حاً َعظيماً  رّب كلَِمةُ ِعنَدما تخُرُج ). 17: 6" (رّب                                

  .َحياتِنابُسلطٍة، َسنتغلَُّب على إبليَس في  رّب كلَِمةَ  فيما نقول. �بليس ِضدَّه                               

                                 

  

  .وھُْم غلبوهُ بَدِم الَخروِف وبكلَِمِة َشھاَدتِھمْ أ 11: 12ُرؤيا                               

  كلَِمةٌ في َشھاَدةٍ 

  َشھاَدتِنا ھَي ". الكلَِمةُ في َشھاَدتِِھمْ "أْن تُتْرَجَم بِدقٍَّة يُْمِكُن " كلَِمةُ َشھاَدتِھمْ "                               

  ِع ، ونشرَمخاِوفَنا عن أفكاَرنا، عن ،َعِن الُمْشِكلةِ  ِعنَدما نتَوقَُّف في التكلم. ما نقوله                               

  ضاً أينحُن ندھا ع ،َوْضِعنا عن رّب كلَِمةُ  هتقولُ َعْن ما بُجْرأٍة  في التَّكلم                               

  . نُْصبُِح ُمتغلِّبينَ                                

   الكلَِمةُ تْجلُِب النَّْصرَ 

  ِمْن أفواِھنا، ِمَن الُمھمِّ أْن  باْستِْمرارٍ  رّب ِمْن أْجِل ان تخرج كلَِمة                                

َل بالكلَِمةِ نقَرأ                                  في ْصبُح إيماناً َعميقاً مجّذراً راِسخاً ِعنَدھا َستُ . ، نتََعلََّم، ونتَأمَّ

  . َحياتِنا                               
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  أكتُُب . ھا اZباُء، Wنَُّكْم قْد َعَرفتُُم الذي ِمَن البَدءِ أيأكتُُب إلْيُكْم   14، 13: 2ايوَحنَّ 1                              

  ھا اWوjُد، Wنَُّكْم قْد أيأكتُُب إلْيُكْم . ھا اWحداُث،Wنَُّكْم قْد َغلْبتُُم الشِّريرَ أيإلْيُكْم                                

  .َعَرفتُُم اZبَ                                

  

  ھا اWْحداُث، أيكتْبُت إلْيُكْم . ھا اZباُء، Wنَُّكْم قْد َعَرفتُُم الذي ِمَن البَْدءِ أيكتَْبُت إلْيُكْم                                

يرُ  ثابتَةٌ فيُكم، وقْد غلْبتُمُ  رّب Wنَُّكْم أقِوياُء، وكلَِمةُ                                 رِّ   . الشِّ

  

بان قيل                                 حين. ثابتَةً فيِھم رّب �نَّ لَدْيھْم كلَِمةَ  ،لِيكونوا أقِوياء ُمتغلِّبين عن ھؤ`ء الشُّ

ياَدِة المَ بتكلَّموا بُجْرأٍة تِلَك الكلَِمةَ ِمْن أفواِھھْم                                 لطِة والسِّ    ،رّب منوَحِة لھُْم ِمَن السُّ

  . على الشِّريرِ  بواغلُّ ت                               

  

  . رّب َوخذوا خوَذةَ الَخOِص، وَسْيَف الّروحِ الذي ھو كلَِمةَ  17: 6أفُسسْ                                

  

   . رّب  َسْيُف الّروِح ھَي كلَِمةُ                                
  

  ". رّب كلَِمةَ "َويُدعى اسُمهُ , وھو ُمتَسربٌِل بثوٍب مغموٍس بَدمٍ  ١٦-١٣׃١٩رؤيا                                  

  ضَ ْيٍل بيٍض، jبسين َبَّزاً أبيَ واWجناُد الذيَن في السَّماِء كانوا يتبَعونَهُ على خ                               

  .ونقِياً                                

  

  وھَو َسيَْرعاھُْم بَعصاً ِمْن . فِمِه يَخُرُج َسْيٌف ماٍض لكْي يَضِرَب بِه اWَممَ  َوِمنْ                                      

  . على ُكلِّ شيءٍ  القاِدرِ  رّب َحديٍد، وھو يَدوُس َمعَصَرةَ خمِر سَخِط َوغَضِب                                

  َملُِك الُملوِك وَربُّ اWربابِ                                                        

  قُِل الكلَِمةَ 

لطةَ ويَْعلُم كْيفِيَّةَ  مانيا� عنأْعظَم ِمثاٍل  قاَل يَسوع ان                                  كاَن ا�نساُن الذي يَفھَُم السُّ

  .ُمماَرَستِھا ِمْن ِخ�ِل قوِل الَكلَِمةِ                                

  

  يا َسيُِّد، لسُت ُمْستِحقاً أْن تدُخَل تحَت : "فأجاَب قائُد الِمئِة َوقالَ  10 -8: 8َمتَّى                               

  لي . ضاً إنساٌن تْحَت ُسلطانٍ أيأنا Wنّي . Oميَسقفي، لكن قُل كلَِمةً فقط فيَْبَرأ غُ                                

  افَعل : فيَأتي، ولَِعْبديَ ! ائتِ : فيَذَھُب، وZَخرَ ! اذَھبْ : أقوُل لھذا. ُجنٌد تْحَت يَدي                               

  ". فيَفَعلُ ! ھذا                               

  

َب، وقاَل لِلذيَن يَتبَعونَ فلّما سَ                                   إنَّ كثيريَن : الَحقَّ أقوُل لُكمْ : "ِمَع يَسوُع تَعجَّ

  َن الَمشاِرِق والَمغاِرِب ويَتَّكئوَن مَع ابراھيَم وإْسحاَق َويَْعقوَب في َسيَأتوَن م                               

  ھُناَك . ا بنو الَملكوِت فيُطَرحوَن إلى الظُّلَمِة الخاِرِجيَّةِ ملكوِت السَّماواِت، وأمّ                                

  اذَھْب، َوكما آَمنَت : "ثمَّ قاَل يَسوُع لقائِد الِمئةِ ". يَكوُن البُكاُء َوًصريُر اWْسنانِ                                

  . ةِ لَك السَّاعَ فبََرأ ُغOُمهُ في تِ ". لِيَُكْن لكَ                                

   أْن تؤكََّد الكلَِمة

ُد َعْبَر  رّب كلَِمةُ                                   . اٍت َوَعجائبٍ أيَستَُؤكَّ

  

بَّ بَْعَد أْن كلََّمھُُم ارتفََع إلى السَّماِء، َوَجلَس َعْن ثمَّ إنَّ  20-19: 16ُمرقُس                                  الرَّ

  . رّب يَميِن                                

                               Wَم باOبُّ يَْعَمُل معھُْم َويُثبُِّت الك   اتِ يَوأّما ھُم فخَرجوا وكَرزوا في ُكلِّ َمكاٍن، والرَّ

  . آمينَ . التّابَعةِ                                
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  الكلَِمةيَسوُع ھو 

     .رّب اسُم يَسوَع الَحقيقِيِّ ھو كلَِمةُ                                

  

  ". رّب كلَِمةَ "َويُدعى اسُمهُ , وھو ُمتَسربٌِل بثوٍب مغموٍس بَدمٍ  13: 19ُرؤيا                               

                             

  . رّب ، وكاَن الكلَِمةُ رّب بَدِء كاَن الكلَِمةُ، والكلَِمةُ كاَن ِعنَد في ال 1: 1يوَحنّا                               

  

  الكلَِمةُ j يُمِكُن أْن تعوَد فاِرَغةً 

   

ِة كلَِمتِِه ِمْن ِخ�ِل إِشعياء رّب تكلََّم                                   . َعْن قوَّ

  

  j ترِجُع إليَّ فاِرغةً، بَْل . ھكذا تكوُن كلَِمتي التي تخُرُج ِمْن فمي 11: 55إِشْعياء                               

   . تْعَمُل ما ُسِررُت بِه وتنَجُح في ما أرَسلتُھا لهُ                                
                                                                                                                    

  

فاِء في كلَِمتِِه ِمْن ِخ�ِل داُود رّب تكلََّم                                 ِة الشِّ   . َعْن قوَّ

  

  . أرَسَل كلَِمتَهُ فَشفاھُْم، َونّجاھُْم ِمْن تھلُكاتِھمْ  20:  107الَمزامير                               

  

الةٌ في إنجاِز ا�موِر التي تُرضي  الكلَِمةُ التي نتكلَُّمھا بُسلطٍة ھيَ                                    رّب كلَِمةُ . رّب فعَّ

  . تَِعُدنا بأنَّھا َستنجح                               

    الكلِماُت تخلُُق 

ةَ على الخلقِ                                   . الكلِماُت لھا القوَّ

  

ْن ما رّب اُتقِنْت بَكلَِمِة  ماِن نفَھُم أنَّ العالَمينَ يباW 3: 11الِعبرانِيين                                  ، َحتَّى لم يتكوَّ

  . يَُرى ِمّما ھو ظاِھرٌ                                

  الكلِماُت لھا ُسلطةً 

  . بُسلطةٍ  الكلَِمةيَسوُع   قال                              

  

  :فَوقَعْت َدھَشةٌ على الَجميِع، وكانوا يُخاِطبوَن بَعُضھُْم بَْعضاً قائلينَ 36: 4لوقا                               

ٍة يأُمُر اWرواَح النَِّجَسةَ فتخُرجُ "                                  !". ما ھِذِه الكلَِمةُ؟ Wنَّهُ بُسلطاٍن َوقوَّ

  !كلَِمةٌ تخُرجُ  -َمةٌ تدُخُل كلِ 

                                 

   رّب مَع كلَِمِة  الكلمة، ولِكْن ما لم نواجه ظروفناَف ِمَن الجيِِّد أْن نعر                               

  !الَملفوظِة ِمْن أفواِھنا، لْن يَكوَن لنا النَّْصرَ                                

  

ةٍ يَسوُع تكلََّم                                   . الكلَِمةَ بُسلطٍة َوقوَّ

  

  : ا:لھي مانِ يا: نوع                               

  ثِْق بالكلِمِة، ي •                               

  الكلَِمةَ،  ينطُق •                               

    . نظُْر لِلكلَِمة تَُحقُِّق الُمْعِجزاتِ ي •                               
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  . بُسلطٍة وِسياَدةٍ  تكلمنواِصُل الحفيما  فَشلَ ` يُْمِكُن أْن ي رّب كلِمةُ  ِمفتاحُ                                

  

يعلى ا�رِض َحتَّى يَتَسنَّى لنا الَعَمَل                                   ،  أْعطانا يَسوعاَدِة التي ِمْن أْجلِھا ُخلِقنا، في السِّ

لطِة نحن كنيَستَهُ، م                                  نكتِشُف ھذِه الَمفاتيَح  فيما. المنتصرة لَحرِب الّروحيِّةِ لفاتيَح السُّ

  . َمصاِعِب الَحياةِ نعيُش في انتصاٍر على  وكْيفيَّةَ استِخداِمھا بفعاليٍَّة، َسنِجُد أنفَُسنا                               

ً   هُ قْد أعلنَ كان يَسوُع ما  قد أصبحناَسنَِجُد أنفَُسنا                                   . سابقا

       

  نْحُن أكثُر ِمْن قاِھريَن                    

    نحُن ُمتغلِّبوَن باْسِمِه                   
                                                                          

  

  أْسئلةٌ لِلُمراَجَعةِ 

  

اٌل ِجّداً في التغلُِّب على ھََجماِت . ١   . الشيطانيةأِو ا�رواحِ  إبليساْشَرْح لِماذا َدَم يَسوَع ھو فعَّ

  

  . َر في حياتَِك الَشخِصيَّةِ َك النَّصْ طاأعْ قد  رّب بكلَِمِة  َمث�ً كْيَف أنَّ التَّكلم اَْعطِ . ٢

  

  الّروِحيَِّة؟  حروبككِس�حٍ في  تْستخِدَمھالِ  ھاَستْحفظُ  ما ھي اdيات التي  .٣
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  الدَّرُس الحادَي َعَشرَ 

  

  اسُم يَسوعَ 

  

  َمفاتيُح التغلُِّب لِلنَّْصرِ  –اسُم يَسوَع 

                    

  بذلَِك ا�ْسِم،  ِعنَدما نتكلم. نْحُن نتَكلَُّم بُسلطِة يَسوعَ فْستخِدُم اْسَم يَسوَع، ِعنَدما ن                                  

  لقْد أعطانا الَحقَّ . ھُناَك يَتكلَُّم لِلحالةِ  واقفكأنَّ يَسوَع و التأثيرذاتهلَدْيِه فإن                                   

  . اْسِمهِ  بإْستِخدامِ                                   

  با:ْسمِ  المؤمنين عOمات تتبع

  . الَّذيَن يُؤِمنوَن باْسِم يَسوعَ ستتبع  ع�ماتال                                  

  اذَھبوا إلى العالِم أْجَمَع واكِرزوا با:نجيِل : "َوقاَل لھُمُ  18 -15: 16ُمرقُس                                  

  . ، َوَمْن لْم يُؤِمْن يَُدنْ َخلَص َمْن آَمَن واْعتَمدَ . ُكلِّھالِلخليقِة                                   

  

                                  Zيُخِرجوَن الشَّياطيَن باْسمي، َويَتكلَّموَن بأْلِسنٍَة : اُت تَتبَُع الُمؤِمنينَ يَوھِذِه ا  

ھُْم، َويََضعوَن . ديَدةٍ جَ                                      ديھْم أيبَْحِملوَن َحيّاٍت، وإْن َشِربوا َشْيئاً ُمميتاً j يَُضرُّ

  ". الَمرَضى فيَْبَرأْونَ                                   

  

َِّة،                                       التي ُكتَِب بھا الَعْھُد الَجديدُ  اللُّغِة ا�ساِسيَّةِ  وھيلْم يَُكْن ھُناَك ترقيٌم في اليونانِي

  َن ِوْفقاً فقد اُضافه الُمتْرِجموفي أناجيلِنا  اما التَّرقيُم الموجود .أص�ً                                   

  .الخاصلُِحكِمھِم                                   

  

  ،يقول 17:  16ُمرقُس                                  

  ... اُت تتبَُع الُمؤِمنينَ يآاWوھِذِه                                   

  

  ،بِدقٍَّة  ترجمة ھذا الَمقطَعيُْمِكُن                                   

                                  Zتتبَُع الُمؤِمنيَن الّذيَن يُؤِمنوَن باْسمياُت يوھَذِه ا...   

  

لطةَ التي ھَي ِملُكنايَِجُب . ؤِمَن باْسِمهِ أْن نُ  ، ِمَن الُمھمِّ قاَل يَسوع                                      أْن نُدِرَك السُّ

لطِة بإيَِجُب َعلْينا بجُ . باْسِم يَسوعَ                                      ِعْنَدما نْستخِدُم اسَم  مانيْرأٍة إط�َق تِلَك السُّ

  . يَسوع                                  

  

  . خاِرجاً  الشياطين مانِنا باْسِم يَسوَع، َسنطرديإِعنَدما نتكلَُّم بُجْرأٍة َونْعَمُل على                                   

  . َوَسْوَف يَْشفْونَ الَمْرَضى،  ديَنا علىأيَسنََضُع                                   

      َحٌق ُمْدِھشٌ 

ليِب لْم يَُكْن أَحٌد يَْجُرُؤ على قْوِل اسمِ  ان تم َعَملقْبَل                                      . رّب  اءيَسوَع على الصَّ

   الَمكانداِخَل كانوا منقوشين . ليُنطق بھم  جھورياً ِجّداً  ا ُمقدَّسينبَرواْعتُ                                   

  . وحده كان يعرفھم َرئيِس الكھَنَةِ و، ا�كث قدسية                                   
  

  ،رائعاً  يَسوُع الُمؤِمنيَن الَحقَّ في اْستِخداِم اْسِمِه، كاَن امتِيازاً  ِعنَدما أْعطَى                                        

  . اَن بهِ َويَنبَغي أ`َّ يُْستھ                                  

   يَسوعَ يطلق ُسلطة 
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  ،رّب  �نَّ يَسوَع كاَن ابن                                  

  سماءلَدْيِه ُكلُّ ُسلطٍة في ال تكانَ  •                                  

                                         

   ،ا�نسانِ  كاَن ابن  سوعَ �نَّ يَ                                          

  لَدْيِه ُكلُّ ُسلطٍة على ا�رضِ  تكانَ  •                                         

  

َم يَسوُع َوكلََّمھُْم قائOً  18: 28َمتَّى                                             ُدفَِع إليَّ ُكلُّ ُسلطاٍن في السَّماِء : "فتقدَّ

  ". َوَعلى اWرضِ                                   

  

ةٌ  طلقَستِعنَدما نْستْخِدُم اْسَمهُ،                                      َمكانِِه  وكأنَّنا واقِفون في. غاِمَرةٌ  ُسلطةٌ َوقُوَّ

  . هِ نستخدم ُسلطتوَ                                   

  توكيٌل 

  َشْرِعيَّ `ْستِخداِم اْسِمِه، َوَضَع أقصى ثَقتَهُ فيالَحقَّ ال ِعنَدما أْعطانا يَسوعُ                                   

  . `ْستِخداِم اْسِمهِ  تَّوكيَ� ِحيَِة القانونِيَِّة، أْعطانا ِمَن النّا. َسْيطَرتِنا                                  

  

  التَّوكيُل ھو َوثيقةٌ قانونِيَّةٌ تُْعطي الفْرَد الَحقَّ  ،القضائيِّ  في نِظاِمنا                                  

   َعقداً ، المؤتمن يَوقَع الشَّخصنَدما عِ .`ْستِخداِم اْسم شخص آَخر وا�ْمتِيازَ                                   

  فإن لعمله ھذا الَعقِد، الى ذلك َن التوكيِل نُْسخةً مِ  رفقويُ  نِيابَةً َعِن الشَّخصِ                                   

   .ذات التأثير الملزم  قانونياً كما لو ان الشخص ھو من وقّع العقد شخصياً                                   

      

  رّب ماُع ِمَن لسا

ُف نِيابَةً َعْن أبيهِ ، ِعنَدما كاَن يَسوُع يَخِدُم على ھذِه ا�رضِ                                      . كاَن يَتَصرَّ

  

   j يَقِدُر اjبنَ : الَحقَّ الَحقَّ أقوُل لُكمْ : "فأجاَب يَسوُع وقاَل لھُمُ  19: 5يوَحنّا                                   

  Wْن َمھما َعِمَل ذاَك فھذا يَعَملُهُ . لُ أْن يَعَمَل ِمْن نفِسِه َشيئاً إjَّ ما يَنظُُر اZَب يَعمَ                                   

  ". اjِبُن كذلِكَ                                   

  

َف نِيابَةً َعِن ا�بنِ علينا ان  بْينما نَخِدُم على ا�رِض،واdَن                                      يَِجُب أ`َّ . نتَصرَّ

  نستمعل نادوَن أْن نأُخَذ َوقتَ  لِنُنِجَز َرَغباتنا الخاَصة اْسَم يَسوعَ تخِدَم نسْ                                   

   . رّب نصغي و                                  

  بالباطلاْستِخداُم ا:ْسِم 

`ً إراَدةَ  ن نميّز ااسِم يَسوَع �نجاِز َرَغباتِنا الخاَصِة دوَن  ان ُمحاَولة اْستِخدام                                     أوَّ

  . `ْسمه باطل ، َسيَكوُن اْستِخدامرّب                                   

  

بِّ j يُبِرُئ َمْن نَطََق  11: 5التثنِيَة                                   بِّ إلھَك باِطW ،ًOنَّ الرَّ   j تنِطْق باسِم الرَّ

                                   ًOباْسِمِه باِط .  
  

  اْسُمهُ فوَق ُكلِّ اWْسماءِ 

   .اْسُم يَسوَع ھو فوَق ُكلِّ ا�ْسماءِ                                          

                      

ً أيَع فليَُكن ْفيُكْم الذي في الَمسيحِ يَسو ١١ -٥׃٢فيليبِّي                                              إذ كاَن  الذي: ضا

لِكنَّهُ أخلى  .رّب ، لم لم يَحِسْب ُخلَسةَ أْن يَكوَن ُمعاِدjُ رّب في صوَرِة                                          
   نفَسهُ، 
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  .صوَرةَ َعبٍد، صائراًفي ِشْبِه النّاسِ  آِخذاً                                          

   

  وإذ ُوِجَد في الَھْيئِه كإنساٍن، َوَضَع نفَسهُ وأطاَع َحتَّى الَمْوِت، مْوَت                                          

ليبِ                                             .الصَّ

  

  يَسوَع  اً فوَق ُكلِّ اْسٍم لكْي تْجثَُو باْسمِ ضاً، َوأْعطاهُ اْسمأي رّب لِذلَِك َرفََّعهُ                                          

  َويَْعتِرُف ُكلُّ  ُركبٍَة ِممَّْن في السَّماِء وعلى اWرِض َوَمْن تحَت اWرِض،                                         

ٌ◌ لَِمجِد                                             . اZبِ  رّب أنَّ يَسوَع الَمسيَح ھو ربٌّ

  

ِة َشْيطانية لَدْيھا اْسمكُ  •                                                       .لُّ قوَّ

  .ُكلُّ إنساٍن لدْيِه اْسماً  •                                         

  . َمَرٍض َوِعلٍَّة لَدْيھما اْسمُكلُّ •                                         

  .لدْيِه اْسماً  إبليسُكلُّ ُمخطٍَّط ِمَن  •                                         

  .إبليسقَِوى تھُرُب يَسوَع،  باْسم حين ينطق •                                         

     الِعلَِل ا�ُخَرى   على السََّرطان َوَجميعيَسوَع،  باسم حين ينطق •                                         

  . ا�نِحناءِ                                           

  .تُْھَزُم خطط إبليسيَسوَع،  باسم حين ينطق •                                         

  

    اضعةخُركبٍَة َسْوَف تْنَحني  ُكلُّ . اْسُم يَسوَع ھو اْسٌم فْوَق ُكلِّ ا�ْسماءِ                                          

  . مانٍ يإب باْسمه حين ينطقلِِسياَدِة يَسوَع                                          

  الَشياطيُن تخًضُع لِ�ْسمِ 

ةَ اْسِم يَسوعالَشياطيُن  تعرف                                            . ، َوَسْوَف تْخَضُع لِذلَِك ا`ْسمِ قوَّ

  

، َحتَّى: "فَرَجَع السَّْبعوَن بفَرٍح قائلينَ  ١٩،  ١٧ ׃١٠لوقا                                               يا َربُّ

  !". الشَّياطيُن تخَضُع لنا باْسِمكَ                                          

   ھا أنا . ساقِطاً ِمثَل البَرِق ِمَن  السَّماءِ  يسإبلُت أير: "فقاَل لھُمْ                                          

                                          jو ، ِة الَعُدوِّ   اُعطيُكم ُسلطاناً لِتدوسوا الَحيّاِت والَعقاِرِب َوُكلَّ قوَّ

ُكْم شيءٌ                                             . يَُضرُّ

  

  ُدفَِع إليَّ ُكلُّ ُسلطاٍن في : " فتقدََّم يَسوَع َوكلََّمھُْم قائOً  ١٨׃٢٨َمتَّى                                          

  ." السَّماِء َوعلى اWرضِ                                          

  

  

   تِلَك  نفس اسَم يَسوَع لَدْينا ناامِ اْستِخدبُكلُّ ُسلطٍة قد اُْعِطيَْت لِيَسوَع،                                          

لطِة على ا�رضِ                                             . السُّ
  

  آِمْن با:ْسمِ 

  .أْن نُؤِمَن باْسِم يَسوعَ بنحُن مأموروَن                                          

  

    الَمسيِح،  أْن نُؤِمَن باْسِم ابنِِه يَسوعَ : وھَذهَ ھَي َوِصيَّتُهُ  ٢٣ ׃٣يوَحنّا ١                                        

  . َونُِحبَّ بَعُضنا بَْعضاً كما أْعطانا َوِصيَّةً                                          

  

  . نُؤِمُن باْسِم يَسوَع لِلَحياِة ا�بَِديَّةِ علينا ان                                          
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   يُؤِمنْ  الذي يُؤِمُن بِه j يُداُن، والذي j يُؤِمُن قد ديَن، Wنَّهُ لم ١٨׃٣يوَحنّا                                          

  .  الَوحيدِ  رّب باسِم ابِن                                          

  

   ، ولِكيْ رّب َوأّما ھِذِه فقد ٌكتِبَْت لِتُؤِمنوا أنَّ يَسوَع ھو الَمسيُح ابُن  ٣١׃٢٠يوحنّا                                         

  . تكوَن لُكْم إذا آَمنتُْم َحياةٌ باْسِمهِ                                          

  

  . ِصنا �نَّنا نُؤِمُن باْسِمهِ الُحصوَل على ضماٍن كاِمٍل لِخ� يُْمِكنُنا                                         

  

  ، لكْي تعلموا أنَّ لُكْم رّب كتَْبُت ھذا إلْيُكم، أنتُْم الُمؤِمنيَن باسِم ابِن  13: 5يوَحنَّا 1                                        

  . رّب  َحياةً أبَِديَّةً، ولكي تؤِمنوا باسِم ابنِ                                          

  ْسأْل باْسِمهِ إ

  . أْن نْسأَل باْسِم يَسوعَ  وأوصانا                                         

  

  َمْن يُؤِمُن بي فاWْعماُل التي أنا : الَحقَّ الَحقَّ أقوُل لُكمْ  14 -12: 14يوَحنّا                                         

  َوَمھما َسألتُْم . ضاً، ويَعَمُل أْعظََم ِمنھا، Wنّي ماٍض إلى أبيأيأْعَملُھا يَعَملُھا ھو                                          

َد اZُب باjبنِ                                             . إْن َسألتُْم َشيئاً باْسمي فإنّي أفَعلُهُ . باْسمي ضذلَِك أفَعلُهُ لِيَتَمجَّ

  

  قاَل . اْستِخداِم اْسِمهِ ب هُ ، أْوصى أْتباع اdبِ لِ�نتِقاِل إلى  مغادراً بْينما كاَن يَسوُع                                          

  . في ا�بنِ  ليتمّجد اdُب ، سألونه إياه، َسيَفَعلهأنَّ ما َسيَ لھُْم                                          

  

  ليَس أنتُُم اختَرتُموني بْل أنا اختَرتُُكْم، َوأقْمتُُكْم لِتذَھبوا َوتأتوا  16: 15يوَحنّا                                         

  . بثَمٍر، َويَدوَم ثَمَرُكْم، لكْي يُْعطيُكُم اZُب ُكلَّ ما طلْبتُْم باْسمي                                         

  

  : الَحقَّ الَحقَّ أقوُل لُكمْ . وفي ذلَِك اليَوِم j تْسألونَني َشْيئاً  24، 23: 16يوَحنّا                                         

  . اُطلُبوا تأُخذوا، لِيَكوَن فَرُحُكْم كاِمOً . إنَّ ُكلَّ ما طلْبتُْم ِمَن اZِب ِباسمي                                         

  

  . ْسِم يَسوعَ اب لنا أْن نْسألَ  صاناأو                                         
  

  ْعَمْل ُكلَّ شيٍء باْسِمهِ إ

  !يا لھذا ا�ْمتِياِز الّرائعِ . نَْعَمَل ُكلَّ شيٍء باْسِم يَسوعَ علينا ان                                          

  

بِّ يَسوَع، ُكلُّ ما َعِملتُ و 17: 3كولوسي                                            ْم بقْوٍل أْو فِْعٍل، فاعَملوا الُكلَّ باْسِم الرَّ

  . واZَب بهِ  رّب شاِكريَن                                          

  

  ُمناِسباً لِنَْعَملَهُ  ِجُب أْن يَكونَ يَ  ،أنَّ ُكلَّ َشيٍء نَْعَملُهُ  أخذ بعين ا�عتباريَنبَغي أْن ن                                         

  . ْحِدَث ثَْوَرةً في طريقِة َمعيَشتِناقيامنا بذلَِك يُِمِكُن أْن يلِ . باْسِم يَسوعَ                                          

  

ُسُل اْستْخَدم                                     ْسَم يَسوعإالرُّ

  

ُسلان                                             بُجْرأٍة َمَع اْستخَدموا اْسَم يَسوَع في ِكتاِب ا�ْعماِل  ولونوالُمؤِمنوَن ا� الرُّ

  . نتائجٍ خاِرقَةٍ                                          

ةٌ في اْسِمه    قُوَّ
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Oِة َوَصِعَد بُطرُ  10 - 1: 3أْعمال                                            ُس ويوَحنّا َمعاً إلى الَھْيكِل في ساَعِة الصَّ

  .التّاِسَعةِ                                          

  

ِه يُْحَمُل، كانوا يََضعونَهُ ُكلَّ يَوٍم ِعنَد باِب الَھْيكِل                                             َوكاَن َرُجٌل أْعَرُج ِمْن بَطِن اُمِّ

  لّما رأى  فھذا. لِيَْسأَل َصَدقةً ِمَن الذيَن يَدُخلوَن الَھْيَكلَ " الَجميلُ "الذي يُقاُل لهُ                                          

  . بُطُرَس َويوَحنّا ُمزِمعيَن أْن يَدُخO الَھيْكَل، سأَل لِيَأُخَذ َصَدقةً                                          

  

َس فيِه بُطُرُس مع يوَحنّا                                            فOَحظَھُما ُمنتِظراً أْن يأُخذَ !". انظُْر إلْينا: "، وقالَ فتفرَّ

  . ِمنھُما َشْيئاً                                          

  

  باسِم : اهُ اُْعطيكَ أيةٌ وj ذَھٌب، ولِكْن الذي لي فليَس لي فِضَّ : "فقاَل بُطُرسُ                                          

  !". يَسوَع الَمسيَح النَّاِصِريِّ قُْم وامشِ                                          

  

  باهُ،َوأمَسَكهُ بيَِدِه اليُْمنَى َوأقاَمهُ، ففي الحاِل تَشدََّدْت ِرْجOهُ وكعْ                                          

  

  َوصاَر يَْمشي، َوَدَخَل َمَعھُما إلى الھْيَكِل وھَو يَمشي ويَطفُُر فَوثََب َوَوقَف                                          

  َوَعَرفوهُ أنَّهُ ھو . رّب وأْبَصَرهُ َجميُع الشَّْعِب وھَو يَْمشي َويَُسبُِّح . رّب ويَُسبُِّح                                          

َدقِة على باِب الَھْيكِل الَجميِل، فامتَ}وا َدھَشةً َوحيَرةً الذي كاَن يَجلُِس Wْجِل                                             الصَّ

  . ِممَّا َحَدَث لهُ                                          

Wماُن باْسِمهِ يا  

لطةكاَن ِ�  ،يَسوع اْسم بُطُرُس أنَّ ِمفتاَح اْستِخدام َشَرحَ                                             ا�ْسمِ  ذلِكَ  ط�ق سُّ

  . مانِ يبا�                                         

  

جاُل ا:ْسرائليّوَن، ھأي: "فلّما َرأى بُطُرُس ذلَِك أجاَب الشَّعبَ  12: 3أْعمال                                            ا الرِّ

تِنا أْو تَقوانا قد َجَعلنا                                           بوَن ِمْن ھذا؟ ولِماذا تشَخصوَن إلْينا، كأنَّنا بقُوَّ   ما لُُكْم تتَعجَّ

  ھذا يَمشي؟                                         
  

َد اْسُمهُ ھذا الذي تنظُرونَهُ وتعِرفونَهُ، يوباW" 16: 3أْعمال                                            ماِن باسِمِه، شدَّ

                                         Wةَ أماَم َجميعُُكمْ يوا حَّ   . "ماُن الذي بواِسطتِِه أْعطاهُ ھِذِه الصِّ

  الشِّفاُء باْسِمهِ 

فاءھذا اللكنتيَجِة                                           ْجِن ليلةً َوُضحاھا،  إحتجزوا، ويوَحنّا  تمَّ اْعتِقاُل بُطُرس شَّ   في السِّ

َعماِء الّدينييَن  ھدَّدواوَ                                           ِث باسِم يَسوعَ ِمْن قِبَِل الزُّ    أجاَب بُطُرس. بعد اdن بَعَدِم التََّحدُّ

فاِء                                             : قائ�ً بُجْرأٍة عْن سؤالِِھْم َحْوَل ھذا الشِّ

  

  فليَُكْن َمعلوماً ِعنَد َجميِعُكْم َوَجميعِ َشعبِ إْسرائيَل، أنَّهُ باْسِم ..." 10: 4أْعمال                                         

، الذي َصلْبتُموهُ أنتُُم، الذي أقاَمهُ                                             ِمَن اWْمواتِ، رّب يَسوَع الَمسيِح النّاِصِريِّ

  " .بذاَك َوقََف ھذا أماَمُكْم َصحيحاً                                          

  الَخOُص باسِمهِ 

فاءِ كنتيَجٍة `ْستِخداِم بُطرُ                                           ُجِل الَمْشلوِل،  َس َويوَحنّا `ْسِم يَسوَع في ِخدَمِة الشِّ   لِلرَّ

جاِل َعَدُد الُمؤِمنيَن زاد                                             . َحوالَْي خمَسةِ آ`فٍ الى ِ الرِّ

  

جاِل نَْحَو َوكثيروَن ِمَن الّذيَن َسِمع 4: 4أعمال                                            وا الكلَِمةَ آَمنوا، َوصاَر َعَدُد الرِّ

  . َخمَسِة آjفٍ                                          
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ِة اْسِم يَسوعَ                                                .خ�ُصنا الثَّميُن ھو في قُوَّ

  

  Wنَّ لْيَس اسٌم آخُر تْحَت السَّماِء، قْد . لْيَس بأَحٍد َغْيِرِه الخOصُ و 12: 4أْعمال                                         

  . أْن نخلُصَ اُْعِطَي بَيَن النّاِس، بِه يَنبَغي                                          

  َخوُف ا:نساُن ِمن ِاْسِمهِ 

َعماِء الدّ ھُدِّ بُطُرُس ويوَحنّا                                           ِث دوا ِمْن قِبَِل الزُّ   . ذلَِك ا`ْسِم ُمَجدَّداً بينييَن بَِعَدِم التََّحدُّ

  

  ولِكْن لِئO تشيَع أكثََر في الشَّعِب، لنَُھدِّدھُما تھديداً أْن j  " 18 -17: 4أْعمال                                         

  فَدَعْوھُما وأوَصْوھُما أْن j يَنِطقا ". يُكلِّما أَحداً ِمَن النّاِس فيما بَعُد بھذا اjْسمِ                                          

  . البَتَّةَ، وj يَُعلِّما باْسِم يَسوعَ                                          

  الُجْرأةُ في اْسِمهِ 

  . بُطُرَس َويوَحنّاعلى روٌح الُجْرأِة حلّت ْحظَِة اللَّ  في تِلكَ                                          

  

، انظُْر إلى تھديداتِِھْم، واْمنَْح  30 -29: 4أْعمال                                            َعبيَدَك أْن واZَن يا َربُّ

  اٌت َوَعجائُب باسِم أيدِّ يَِدَك لِلشِّفاِء، ولِتُجَر يتكلَّموا بكOِمَك بُكلِّ ُمجاَھَرٍة، بمَ                                          

  . فتاَك القُّدوِس يَسوعَ                                          

                                                                                                     
  

  س بشََّر باْسِمهِ فيلبُ 

ِة بَملكوتِ ةلِكن لّما َصدَّقوا  12: 8أْعمال                                          ُر باWُموِر الُمختصَّ   فيلُبَُّس وھَو يُبَشِّ

  . وباْسِم يَسوَع الَمسيحِ، اْعتََمدوا ِرجاjً َونِساءً  رّب                                          

  

  اْعتُقِلوا بَسبَِب اZْسمِ 

  . نادوا باْسِم يَسوعَ  اٌْرِسَل بولُُس `ْعتِقاِل اُولئَك الّذينَ                                          

   

  يوثَِق َجميَع الذيَن  وھھنا لهُ ُسلطاٌن ِمْن قِبَِل زَؤساِء الكَھنةِ أنْ  14: 9أْعمال                                         

  ". يَْدعوَن باْسِمكَ                                          

  

  اُختيَر لِيَْحِمَل اسَمهُ 

  .اْسَم يَسوَع لِلعالَمِ  لِيَْحِملَ  رّب اُختيَر بولُُس ِمْن قِبَِل                                          

  

بُّ  15: 9أْعمال                                            Wنَّ ھذا لي إناٌء ُمختاٌر لِيَحِمَل اْسمي أماَم  !اذَھبْ : "فقاَل لهُ الرَّ

  ". اَُمٍم َوُملوٍك وبَني إْسرائيلَ                                          

                                           

  بَشََّر باjْسِم بO َخوفٍ 

بَّ في فأخذهُ  27: 9أْعمال                                          ُسِل، َوَحدَّثَھُْم كيَف أبَصَر الرَّ   بَرنابا َوأحَضَرهُ إلى الرُّ

  . الطريِق وأنَّهُ كلََّمهُ، وكيَف جاَھَر في ِدَمْشِق باْسِم يَسوعَ                                          

  

  ا:سمالخOُص ِمْن ِخOِل 

   18:  16أعمال                                          

  إكرام ساٍم jسمه                                        

  َوصاَر ھذا َمعلوماً ِعنَد َجميِع اليَھوِد واليونانيَّيَن الّساِكنيَن  18، 17: 19أْعمال                                         
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بِّ يَسوعَ فَوقََع خوْ . في أفُسسَ                                             َوكاَن . يَتَعظَّمُ  ٌف على َجميِعھْم، وكاَن اْسُم الرَّ

يَن َوُمخبريَن بأفعالِِھمْ                                             . كثيروَن ِمَن الّذيَن آَمنوا يأتوَن ُمقِرِّ

  

  .اٌت َوَعجائٌب باْسِم يَسوعَ أي

                                         

  ماٍن أيونْستخِدَم ب َعلْينا أْن نخطَُو بقّوةَونُطيُع َصْوتَهُ،  رّب  فيما نْستَِمعُ                                          

  اَت والَعجائَب في َحياتِنا ياd ، َسنًختَبِرُ قوم بذلكِعنَدما ن. العظيمة اْسِم يَسوعَ سلطةَ                                          

  . َوِخْدَمتِنا اليَوِميَّةِ                                          

  

، انظُْر إلى تھديداتِِھْم، واْمنَْح َعبيَدَك أْن  31 -29: 4أْعمال                                            واZَن يا َربُّ

  اٌت َوَعجائُب باسِم يآجاَھَرٍة، بَمدِّ يَِدَك لِلشِّفاِء، ولِتُجَر يتكلَّموا بكOِمَك بُكلِّ مُ                                          

  ". فتاَك القُّدوِس يَسوعَ                                          
  

  َجميُع ِمَن الّروِح ّما َصلُّوا تَزعَزَع الَمكاُن الذي كانوا ُمْجتِمعيَن فيِه، وامتَ} الول                                                

  . بُمجاَھَرةٍ  رّب َوكانوا يَتكلَّموَن بكOِم القُدِس،                                          

  

ةَ اسِم يَسوعَ  نُواِصُل اْستِخدامَ  فيما                                            ضاً َسنَھُزُّ عالََمنا بُحضوِر أينحُن  ،ُسلطةَ َوقوَّ

ِة إلٍه َمْدِھشٍ                                             . َوقُوَّ

  

  . يَسوعَ الجبارلْسِم �اي ف ة الُمنتِصرةالَمسيِحيِّ  الحياةَمفاتيُح تتواجد                                          

  

  ِة التي ُوِصفْت في ِكتاِب ا�ْعماِل، حيَن نَْنَضمُّ نفِس القوَّ ب ان نسيريُْمِكنُنا                                          

لولين في اْستِخداِم لِلُمؤِمنيَن ا�                                            . اسِم يَسوعَ طِة سُّ

  

     أسئلةٌ لِلُمراَجَعةِ 

  

ُسُل اْسَم يَسوعَ  .1   . أْعِط َمثَلْيِن ِمْن ِكتاِب ا�ْعماِل َحْيُث اْستخَدَم الرُّ

  

ِة ال ولنا أنَّ اْسَم يَسوَع ھو ِمثلقب نعنيماذا . 2   َوكيِل؟ تالُحصوِل على قُوَّ

  

،  ھاتُواِجھُ  التيِمَن التَحِدياِت  في أية واحدة . 3 �ختِباِر النَّْصِر ِمْن ِخ�ِل اْستِخداِم اْسَم  انت تَُخطِّطفي الَوقِت الحاليِّ
  يَسوَع؟ 
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  الدَّرُس الثانَي َعَشرَ 
  

  َحرُب الّروِحيَِّة الُمنتِصَرةِ ال
  

  !ُمَجھٌَّز لِلَمْعَرَكةِ 

  
ةُ ا:لھيَّةُ    القِوَّ

                                                           

راَع ا�بَِديَّ َونَْعِرُف ُسلطتَنا وأْسلَِحتَنا القِويَّةَ،اdَن نحُن                                       َونحُن ُمَجھَّزيَن  نفھَُم الصِّ

ٍة وانتِصارٍ                                   . لِلتَّغلُِّب على الَمْعركِة بقُوَّ

  

  كتَب بولُس،                                

  

  على َھْدِم  رّب إذ أسلَِحةُ ُمحاَربَتِنا ليَسْت َجَسِديَّةً، بَْل قاِدَرةٌ ب ٤ ׃١٠ كورنتس٢                              

  . ُحصونٍ                                

  

لطةَ التي لدْيِھْم  .قْد حاَوَل الَعديُد ُدخوَل َمْعَركٍة دوَن ھذا الَوْحيِ                                   لم يَفھَموا السُّ

  .بَسبَِب َمْن ھُم في يَسوعَ                                

  

راعِ َمَع َعُدوٍّ قِويٍّ                                   لقْد . بالنِّْسبَِة لھُْم، أْصبََحِت الَحرُب الّروِحيَّةُ كثيفةً، ثابِتَت الصِّ

  ُكلَّما ركَّزوا انتِباھَھُْم أْكثَر على إبليَس . أْصبَحوا ُمنَشِغليَن َمَع إبليَس َوَشياطينِهِ                                

ةً َولُؤماً                                   .  َوَشياطينِِه، ُكلَّما بَدوا لھُْم أكثَر قوَّ

  َعُدوٌّ َمھزومٌ 

  . أْعطانا صوَرةً واِضَحةً َعْن َمصيِرهِ . كتََب َعْن ُمستقبَِل إبليسَ  إِشعياُء النَّبِيُّ                                

  

  الذيَن . لِكنََّك انَحَدْرَت إلى الھاِويَِة، إلى أسافِِل الُجبِّ  ١٧ -١٥ ׃١٤إِشْعياء                               

ُجُل الذي َزلَزَل اWرَض َوَزْعَزَع . يََرْونَك يَتطلَّعوَن ٳليَْك، يَتأمَّلوَن فيكَ                                   أھذا ھو الرَّ

  َل العلَم كقَفٍر، وَھَدَم ُمُدنَهُ، الذي لْم يُطلِْق أْسراهُ إلى بُيوتِِھْم؟ الَممالَِك، الذي َجعَ                                

  

  َسيَنظُروَن . في ھذا الذي يُْدَعى إبليَس اليائِس الَمْھزوِم والُمھانِ  النّاُس َسيَُحدِّقونَ                                

ٍب إلى ھذا ا�                                  َسيََرْونَهُ ُمْرتَِعداً داِخَل . خيِر الُمْعتقِديَن بأنَّهُ كبيٌر ِجّداً َوقِويٌّ ِبِ◌تَعجُّ

ُجُل الذي َجَعَل الَجميَع ِمْنهُ " "؟... أھذا ھو الّرّ◌ُجلُ "َسيَْسألوَن، . عارٍ                                   أھذا ھو الرَّ

  "َمْوضوعاً كبيراً ؟                               

  

قوَن في ھذا ا�خيِر الذي اُْحِضَر ٳلى الَعَدمِ                                   . َسيَنظُروَن ٳلْيِه باِزِدراءٍ . َسيَُحدِّ

  . َسيََرْونَهُ في ھزيَمٍة تاَمةٍ                                

  

  َمْن نحُن في يَسوَع، ` نَعوُد ُمنَشِغلي الباِل  ِعنَدما يَكوُن لدْينا الَوْحَي بَشأنِ                                

  !نحن باْستِْمراٍر ُمنَشِغليَن َمَع يَسوعَ . إبليسب                               

   
  ُسلطةُ الُمؤِمِن      
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َرتْ . ھوَعُدوٌّ َمھزومٌ  إبليس                                     تُهُ ُدمِّ َد ِمْن . فراً يَخُرُج ِمْنهُ َجَعَل يَسوُع صِ . قُوَّ   ُجرِّ

 .  ِس�ِحِه، عاِجزاً َوُوِضَع لِعاٍر مكشوفٍ                                

  ُجلَِب إلى j شيءٍ 

  ضاً كذلَِك فيِھما، لكْي يُبيَد بالَمْوِت ذاَك الذي أيھو  ب اشتَركَ ١٤ ׃٢الِعبرانيينَ                                

  . إبليسَ  أيلهُ ُسلطاُن الَموِت،                                

  

ِة . َوشياطينِهِ  نحُن ب� َعْيٍب في التعاُمِل مَع إبليسَ                                 ةَ على ُكلِّ قِوَّ   لقد اُْعطينا القُوَّ

  . الّعُدوِّ                                      

  

    ماِن بأنّنايونحُن ندُخُل في َحْرٍب، ٳنَّهُ لِيَكوَن ِمْن َمْوقِِع التأكيِد على الثِّقِة وا�                               

  نحًن لْسنا . نحُن لِنْدُخَل في َحْرٍب ِمْن َمْوقِِع َمْعِرفِة َمْن نحُن في يَسوعَ . َسنفوزُ                                

   نْحُن، بالُمقابِِل، لِنتطلََّع لِلفْوزِ . راٍع على ِخطٍَّة ُمكثَّفٍة َمَع َعُدوٍّ قِويٍّ في صِ                                

  .قْد ھُِزَم سابِقاً  إبليسالُمْبھجِ بَْينما نْشَرُح َحقيقةَ أنَّ         

  

  ." َمْوضوعاً كبيراً "ليَس  إبليس •                               

  ." الَموضوُع الكبيرُ "يَسوُع ھو  •                               

  . يُْمِكنُنا فِْعَل ُكلَّ َشيٍء ِمْن ِخ�لِهِ  •                               

  

يني ١٣ ׃٤فيليبي                                  . أْستطيُع ُكلَّ َشيٍء في الَمسيِح الذي يُقوِّ

  

  خطواٌت إلى النَّْصرِ 

  
ةُ َوُسلطةُ الُمؤِمِن لْيَسْت                               يَِجُب أْن نكوَن في وئاٍم . الخاَصةِ  �نجاِز َرَغباتِنا" بلُْعبَةٍ "قُوَّ

  . رّب تاٍم َمَع إراَدِة                                

  اْعتِراُف الَخطيئةِ 

`ً أْن نَتوَب إذا أَرْدنا أْن نكوَن ُمنتَِصريَن في حَ                                   ْربِنا الّروِحيَِّة، يَِجُب َعلْينا أوَّ

سوُل يوَحنّا. َونْحُصَل على ُغفرانِهِ  رّب َونَْعتِرَف بَِذنوبِنا                                   . أخبََرنا كْيَف نَفَعُل ھذا الرَّ

  

  انا أينا فھو أميٌن َوعاِدٌل، َحتَّى يَْغفَِر لنا خطاأيإِن اْعتََرفنا بَخط 9: 1يوَحنّا1                              

  . َويُطھَِّرنا ِمْن ُكلِّ إثمٍ                                

  اْلتِزامٌ 

  . لَِحياتِنا ، لِيَسوَع كَربًّايَِجُب أْن نُلِزَم َحياتَنا، ِمئٍة في الِمئةِ                                

  

موا أْجساَدُكْم ذبيَحةً  رّب ھا ا:خَوةُ بَرأفَِة أيفأطلُُب إلْيُكْم  2، 1: 12روما                                  أْن تُقدِّ

  وj تُشاِكلوا ھذا الدَّْھَر، بل تغيَّروا . ، ِعباَدتَُكُم الَعقلِيَّةَ رّب َحيَّةً ُمقدََّسةً َمْرِضيَّةً ِعنَد                                

  الّصالَِحةُ الَمْرِضيَّةُ : رّب َعْن َشكلُِكْم بتْجديِد أذھانُِكْم، لِتختبِروا ما ھَي إراَدةُ                                

  .الكاِملةُ                                

  
    الَحرُب الّروِحيَّةُ الُمنتِصَرةُ 

  

  َعِن العالمِ ا:نفِصاُل 

  . ِمَن الُمشاركِة في ُشؤوِن العالمِ  ` بُدَّ لنا ِمْن فْصِل أنفُِسنا                                    
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  لْيَس أَحٌد وھو يَتَجنَُّد يَرتبُِك بأْعماِل الَحياِة لَكْي يُْرِضَي  4: 2 تيموثاوس 2                                    

  . َمْن َجنََّدهُ                                      

  َوضُع جانِباً َرَغباتِنا

  نْحُن، ِمثَل . رّب نََضَع جانِباً َرَغباتَنا الخاَصةَ َونكوَن بِقِياَدِة روِح  يَِجُب أنْ                                      

  ." أنا فقط أفَعُل ما أَرى والِدي يَفَعلُ "يَسوَع، يَِجُب أْن نقوَل،                                      

  

  j يَقِدُر اjبَن : الَحقَّ الَحقَّ أقوُل لُكمْ : "فأجاَب يَسوُع وقاَل لھُمُ  19: 5يوَحنّا                                      

                                     Zما يَنظُُر ا َّjْن َمھما َعِمَل ذاَك فھذا . َب يَعَملُ أْن يَعَمَل ِمْن نفِسِه َشيئاً إW  

  ". يَعَملُهُ اjِبُن كذلِكَ                                      

  

لطِة على قْد أْعطَى ُكلَّ ُمؤِمنٍ  رّب إنَّ                                         : بَعَض نواحي السُّ

  . ھْم، أْطفالِھْم َوعائ�تِھمْ زيجاتِ  •                                     

  . الجيراِن، الُمُدِن، ا�َممِ  –َحْيُث يَعيشوَن  •                                     

  . لِيَخِدموا رّب َحْيُث اُْرِسلوا ِمْن قِبَِل  •                                     

  

ھاِب إلى َحْرًب على َمْعقَِل ِمْن إبليَس غالِباً سَ                                       َر في أْرواِحنا لِلذِّ   وَف لْن نتَحرَّ

لطِة التي َوھبَھا في َمنطقٍة خاِرِج                                         . لنا رّب نِطاِق عالِم السُّ

  اْحَصْل على ُسلوِك الُحبِّ 

جاُل والنِّساُء الُمؤِمنونَ ، كُجنودٍ                                         َح ُمتَغطِرسيَن ، يَِجُب أ`َّ نُْصبِ رّب بَجْيِش  الرِّ

  . َوفَظّيَن في َمْوقِفِنا اتجاِه اdَخرينَ                                      

  

  اَك في َصلواتي، ساِمعاً أيأْشُكُر إلھي ُكلَّ حيٍن ذاِكراً  5، 4: 1فيلمون                                     

بِّ يَسوَع، ولَِجميِع القِديسينَ ي، واWبَِمَحبَّتِكَ                                         . ماِن الذي لَك نحَو الرَّ

  

ْيَر في يَِجُب أْن نُتابَِع الفاسيَن على إبليَس َوَشياطينِِه، لِكْن  يَِجُب أْن نكونَ                                         سَّ

  .نحُن نكَرهُ إبليَس، لِكنَّنا نُِحبُّ النّاسَ . ُحبٍّ اتجاهَ النّاِس اdَخرينَ                                      

  

َر دائماً أنَّ ُسلطتَنا كُمؤِمنيَن لْيَسْت لِلسَّْيطَرِة على اُناٍس                                          يَِجُب َعلْينا التذكُّ

  .آخرينَ                                      

  

َر باْستِْمراٍر  رّب بِما أنَّنا نسيُر في الُحبِّ نحَو                                         واُناٍس آَخريَن، نحُن لْسنا لِنُفكِّ

  . إبليسَحْوَل الَحرِب َمَع                                      

  
  ؤِمنِ ُسلطةُ المُ 

  

     بO تسِويَةٍ 

  دوَن الخليِط ِمَن تْسِويٍَة، خطيئٍة أو د  – رّب بْينما نسيُر في َع�قٍة َوثيقٍة َمَع                                      

ُرنا ِمْن ِخطِط إبليَس  رّب  –في َحياتِنا  ُدنيَِويَّةٍ                                         لِھَزيَمتِنا ِمْن ِخ�ِل َعَملِيَِّة َسيَُحذِّ

  ، ُكلَّما ُكنّا أكثَر َوْعياً رّب ُكلَّما اقتَرْبنا ِمَن . الّروِحيَِّة لِلتمييِز بْيَن ا�ْرواحِ ا أيالھَد                                     

، الِخداِع، التَسْ لُِوجوِد                                         . ِويَِة أِو الخليِط ِعنَدما تأتيالَشرِّ

  

   -إذا إبليُس أو َشياطينُهُ اْعتَرضوا الطَّريقَ . يَِجُب أْن نُْبقَِي أْعيُنِنا على يَسوعَ                                      

  ا�فكاَر والتََّخيُ�ِت التي لْيَسْت  اطُردِ  –تَعاَمْل َمَعھُْم، قاِوْمھُْم، اطرْدھُْم خاِرجاً                                      
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ةً اُخَرى على يَسوَع بْينما نَُسبَِّحهُ على . رّب ِمَن                                         نحُن بَعَد ذلَِك لَِوضِع أْعيُنِنا َمرَّ

  . النَّْصرِ                                      

  

            الذي يَقوُدنا في َمْوِكِب نُصَرتِِه في رّب ولِكْن ُشكراً  14: 2نثوسركو2                                    

  . الَمسيح ُكلَّ حيٍن، َويُظھُر بنا رائَحةَ َمعِرفتِِه في ُكلِّ َمكانٍ                                      

  بO ُمتَخِصٍص روِحيّ 

  ، لْيَسْت ِمْن ِخطَّتِِه أنَّ الَحرَب الروِحيَّةَ والخ�َص يَتََحقَُّق ِمْن رّب َملكوِت  في                                     

ْعَوِة في، أِو الذِّھاِب إلى، اختِصاِصيٍّ أو ُمطاِرٍد َشْيطانِيٍّ َرفيِع                                         ِخ�ِل الدَّ

سوُل يَْعقوَب، ُكلُّ ُمؤِمٍن ھو لِيُقاِوَم ِعَوضاً َعْن ھذا، كما كتََب . ُمْستَوىال                                        الرَّ

  . إبليس                                     

  

َ◌لواتِ  ةُ ُكلِّ َشيءٍ أيوإنَّما نِھ 7: 4يَعقوب                                        . قد اقتَربَْت، فتَعقَّلوا واصحوا للصَّ

  

  رّب ِدْرُع 

  

َدنا                                       سوُل بولَُس لم يَْكتُْب أنَّهُ َعلْينا . التي نحُن فيھا بِدْرعٍ لِلَمْعَركةِ  رّب لقْد َزوَّ   الرَّ

  . رّب أْن نََضَع ِدْرَعنا، كتََب أنَّهُ َعلْينا َوْضَع ِدْرَع                                      

  

  ِعنَدما فُرساِن الُعصوِر الِوْسطى َوَضعوا َعلْيھْم ُدروَعھُم، َوخْوذاتَھُْم َوأْسقطوا                                     

ليَن، ُمحاِربيَن َخِطرينَ  أقنَِعتَھُمْ                                          على ُوجوِھھْم، بَدوا َوكأنَّھُْم أقِوياًء، ُمَعضَّ

  تِلَك الدُّروِع، بَدوا  بغضِّ النَّظَِر َعْن أْوُجِه القُصوِر في الِجْسِم ِمْن داِخلِ . لِلّعُدوِّ                                      

  . َوكأنَّھُْم ُمحاِربيَن ُعظماءَ                                      

  ثُمَّ ُكلُّ ما يَِجُب أْن . لِلشَّْيطانِ  رّب ، نْبدو تَماماً ِمثَل رّب ُع َعلْينا ِدرَع ِعنَدما نضَ                                      

ْيُر ِمثَل رّب نَفَعلَهُ لِكْسِب الَمْعَركِة ھو الَحديُث ِمثَل                                       ُف ِمثَل رّب ، السَّ   ، والتََّصرُّ

  . رّب                                      

تُنا   قُوَّ

ِة                                       تِنا . الَعظيَمةِ  رّب نحُن لِنَْعَمَل في قٌوَّ   نحُن لْسنا لِنذھََب إلى الَمْعَركِة في قُوَّ

  . الخاَصةِ                                      

تِهِ  أخيراً يا إخَوتي، 11، 10: 6أفَُسس                                      بِّ وفي ِشدَِّة قوَّ وا في الرَّ   البَسوا . تقَوَّ

  . ِد إبليسَ أيالكاِمِل لكْي تقِدروا أْن تثبُتوا ِضدَّ َمك رّب ِسOَح                                      

  الَحرُب الّروِحيَّةُ الُمنتِصَرةُ                                                                                                                         
  

  نِضالُنا

                                    Wطيَن، 12 ةُ ياOَّؤساِء، مَع الس   فإنَّ ُمصاَرَعتَنا لْيَسْت مَع َدٍم ولْحٍم، بَل مَع الرُّ

  . مع ُوjِة العالِم عل ظُلَمِة ھذا الدَّھِر، مع أْجناِد الشَّرِّ الّروِحيَِّة في السَّماواتِ                                     

  

ُرنا بأنَّ نِضالَ  سُ بولُ                                      لُطاِت،يُذكِّ   نا ليَس مَع لْحٍم وَدٍم، إنَّما َمَع الُحكماِء، والسُّ

، ولِكْن نِضالُنا . والقَِوى الروِحيَِّة الِشريَرةِ                                        ليَس في َمناِطٍق ِمَن العالِم الطبيِعيِّ

  . في العالِم الّروِحيِّ                                     
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  ِدْرُعنا

  ِحزاُم الَحقيقةِ  •

  ِدْرُع البِرِّ  •

  ُمنتَِعُل قَدٍم َمَع ا�نجيلِ  •

                                      

                                           Wَح  15 -13تانِ ياOالكاِمَل لِكْي تقِدروا أْن تُقاِوموا  رّب ِمْن أجِل ذلَِك اْحِملوا ِس  

ريِر، َوبَعَد أْن تُتِّموا ُكلَّ شيءٍ                                        فاثبُتوا ُمَمنِطقيَن . أْن تثبُتوا في اليَْوِم الشِّ

                                     ، ، وjبسين َِدرَع البِرِّ   . َوحاذيَن أرُجلُكْم باستِعداِد إنجيِل السOَّمِ أحقاَءُكم بالَحقِّ
  

َر كلَِمةَ  بولُسُ                                      `ً ق. ث�ثةَ َمّراتٍ " قِف"كرَّ ، أوَّ   اَل ذلَِك ِعنَدما جاَء يَوُم الَشرِّ

  ثمَّ قاَل ھذا بَعَد أْن أْن فَعلنا ُكلَّ . لِلُوقوِف على أْرِضنا َسوَف نكوُن قاِدرينَ                                     

  البِرِّ في الَمكاِن، َوُمنتَِعِل أخيراً، قاَل، تَمّسَك ثمَّ بِدرِع . َشيٍء، يَِجُب أْن نقِفَ                                     

  . أقداِمنا َمع إْعداِد ا�نجيِل في السَّ�مِ                                     
  

  ةً لنا، يَِجُب َعلْينا أْن نعلَمَ أيِمْن أْجِل أْن يَكوَن ھُناَك ِحم. رّب الَحقيقةُ ھَي كلَِمةُ                                     

  . ماذا تَقولُ                                     
  

  لْيَس َمطلوٌب ِمنّا أْن نكوَن كاِمليَن، إنَّما الَمطلوُب . رّب ِدْرُعنا لِلبِرِّ ھو َصواُب                                     

  . لِيَكوَن ھذا الدِّرُع في الَمكانِ  ِمنَّا أْن ` نعِرَف الخطيئةَ في َحياتِنا                                    
  

  ا�ْعداُد ھو َدوُرنا وھذا يَتِمُّ ِمْن . أقداُمنا أْن تكوَن ُمنتِعلةً َمَع إْعداِد إنجيَل السَّ�مِ                                     

  . رّب ِخ�ِل ِدراَسِة كلَِمِة                                     
  

  كتَب بولُُس �ھِل تيموثاُوس،                                    

                                     

Oً  رّب اْجتِھْد أْن تُقيَم نفَسَك  15: 2تيموثاوس2                                       ُمَزّكًى، عاِمj ًO يُخَزى، ُمفصِّ

  . ةَ الَحقِّ باjستِقاَمةِ كلِمَ                                     

                                      
  ُسلطةُ الُمؤِمنِ 

  

  مانِ يِدْرُع ا� •

  َخوَذةُ الخ�صِ  •

  َسْيُف الّروحِ  •

  ماِن، الذي بِه تقِدروَن أْن يحاِمليَن فوَق الُكلِّ تُرَس اW... 17، 16: 6أفُسس                                           

ريِر الُملتھبَةِ                                        وُخذوا خوَذةَ الخOِص، وَسْيَف الّروحِ . تُطفِئوا جميِع ِسھاِم الشِّ

  .  رّب الذي ھو كلَِمةُ                                     
  

ھاِم النَّاِريَّةَِ◌ لِلَشْيطانِ ماِن �ي`ْستِخداِم ِدْرَع ا�نحُن                                      ھاُم النّاِريَّةُ . ْخماِد السِّ   السِّ

  ا�فكاُر، ا�غراءاُت، ا�ْمراُص وا�ستراتيجيّاُت ا�خَرى التي يُلقيھا  ھي                                    

  . وبكلَِمتِهِ  رّب ماِن بيِل ا�نْحُن �طفائھا ِمْن ِخ�. َعلْيناإبليُس                                     

  

  ھذا ھو الخ�ُص الذي ` . خوَذةُ الَخ�ِص توَضُع متى َحَصلنا على الخ�صِ                                     

، بَل يُعيُد لنا ُكلَّ ما ُخلِقنا لِنكوَن                                      ُخ فقط َمصيَرنا ا�بَِديِّ   ِعنَدما ُكنّا على يَُرسِّ

خLLLوَذةُ الخ�ِصتْسLLLَمُح لنLLLا بتجديLLLِد ُعقولِنLLLا إلLLLى الLLLَوحي الكاِمLLLِل . رّب صLLLوَرِة                                     
  . لِخ�ِصنا



94 

  

  ِد أذھانُِكْم، وj تُشاِكلوا ھذا الدَّھَر، بل تغيَّروا َعْن َشكلُِكْم بتجديأ  2: 12روما                                    

  . الّصالِحةُ الَمرِضيَّةُ الكاِملةُ : رّب لِتختبِروا ما ھَي إراَدةُ                                     
  

   رّب َحيِّ ِمْن عالِم " ماء"َغْسِل ُعقولِنا بواِسطةِ  ھذا التجديُد لِلَعقِل يَأتي ِمْن ِخ�لِ                                     

  . كما نقراُ، ندُرُس ونتأمَّل بهِ                                     
  

  .اھا بَغْسِل الماِء بالكلَِمةِ أيلكْي ُيً◌قدَِّسھا، ُمطھِّراً ... 26: 5أفُسس                                    
  

  ذي ھو كلَِمةُ ھَو َسيُف الّروِح ال لكالھُجوِميَِّة وذ ةِ لقد اُْعطينا واِحداً ِمَن ا�ْسلِحَ                                     

وِح في ِكتاِب الِعبرانيينَ . رّب                                        . قاَل لنا بولُُس الكثيَر َعْن َسْيِف الرُّ

  

  ُكلِّ َسْيٍف ذي َحّدْيِن، ِمْن  َوفعِّالةٌ َوأمَضى َحيَّةٌ  رّب Wنَّ كلَِمةَ  12: 4الِعبرانيين                                    

  وخاِرقةٌ إلى َمفَرِق النَّفسِ والّروحِ والَمفاِصِل والِمخاِخِ◌، ّوُمَميَّزةٌ أفكاَر القلِب                                     

  . َونِيَّاتِهِ                                     
  

ْيِف لَدْينا رّب كلَِمةُ                                        ْمِكُن أْن يَكوَن ھُناَك أي! ھَي ِحزاُم الَحقيقِة، كْسَوةُ أقداِمنا والسَّ

  َشكٍّ في أھَِميَِّة ِدراَسِة الكلَِمة؟  أي                                    

Oةُ الُمنتِصَرةُ    الصَّ

  الكاِمِل، نحُن لِنَُصلّي بالّروِح على ُكلِّ  رّب مان، نَضُع َعلْينا ِدْرَع يبا� إنْ  ما                                    

  . الُمناَسباتِ                                     
  

  ھذا ُمَصليَن بُكلِّ َصOٍة وِطلبٍَة ُكلَّ وقٍت في الّروحِ، وساِھريَن ل 18: 6أفُسسْ                                     

  . بَعْينِِه بُكلِّ ُمواظبٍَة وِطلبٍَة، Wْجِل َجميِع القِّديسينَ                                     
  

  َرةُ الَحْرُب الّروِحيَّةُ الُمنتصِ                                                                                                                          
  

�ِة با�                                       ماِن لَِجميِع القِّديسيَن، باْستِخداِم ُسلطتَنا يكما نُواِظُب على الصَّ

  بھَزِم قَِوى  َسنُْصبُِح ُشْجعاناً َوَسنقومُ . تْسقُطُ  إبليسالُمْستَعاَدةَ، َسنََرى َمعاقَِل                                     

  . إبليِس◌ِ                                     
  

ا ، نالوا : مانِ يالذيَن باW 34، 33: 11الِعبرانيينَ                                        قِھروا َممالَِك، َصنَعوا بِّرً

ةَ النّاِر، نَ                                      وا أفواهَ اُسوٍد، أطفَأوا قوَّ ْيِف، تقّووا ِمْن َمواعيَد، َسدُّ   جوا ِمْن َحدِّ السَّ

  . ُضْعٍف، صاروا أِشّداَء في الَحْرِب، ھزموا ُجيوَش ُغَرباءَ                                     

  التَّْجھيُز لَِعَمِل الِخْدَمةِ 
  

ُر با�خباِر الّساَرةِ قاَل يَسوُع نحُن لِنذھََب في ُكلِّ العالِم و                                              . نُبَشِّ

  

  اذَھبوا إلى العالِم أجَمَع واكِرزوا يا:نجيِل : "وقاَل لھُمْ  15: 16ُمرقُس                                    

  . لِلخليقِة ُكلِّھا                                    
  

اَرةَ إِشْعياُء تكلََّم عَ                                        . ْن ھؤ`ِء الذيَن َجلَبوا ا�خباَر السَّ
  

  فثُِغَرِت الَمدينَةُ وَھَرَب ُكلُّ زجاِل القِتاِل، وخَرجوا ِمَن الَمدينِة  7: 52إِشْعياء                                    

  ِن ِعنَد َجنَِّة الَملِِك، والكلدانِيّوَن ِعنَد لْيOً في طريِق الباِب بَيِن الّسوَرْيِن اللذيْ                                     

  .الَمدينِة َحوالْيھا، فذَھبوا في طريِق البَِريَّةِ                                     
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  رّب  ِمْن فاتِحيَن، �نَّ ` شيَء بإْمكانِِه فَْصلِنا َعLْن ُحLبِّ  بولُُس قاَل لنا نحُن أكثرَ                                     

   فإنّي. ولِكنَّنا في ھِذِه جميِعھا يَعظُُم انتِصاُرنا بالذي أَحبَّنا 39 -37: 8روما               . 

   

  ُمتيَفٌِّن أنَّهُ j موَت وj َحياةَ، وj َمOئكةَ وj رَؤساَء وj قُّواِت، وj اُموَر                                     

  حاِضَرةٌ وj ُمْستقبَلةٌ، وj ُعلَو وj ُعْمَق، وj خليقَةَاُخَرى، تقِدُر أْن تفِصلنا                                     

  . التي في الَمسيِح يَسوَع َربَّنا رّب َعْن َمَحبَِّة                                     
  

ةٍ  رّب َحتّى اdَن، َملكوُت  الَمْعَمدانِ  في َوقِت يوَحنّا يَسوُع قاَل لنا أنَّ                                      ُم بِقُوَّ   . يَتَقدَّ

  

  اِم يوَحنّا الَمعمداِن إلى اZَن ملكوُت السَّماواِت يُغَصُب، أيَوِمْن  12: 11َمتَّى                                     

  . ختَِطفونَهُ والغاِصبوَن يَ                                     

                                     

ةَ ھو ا�                                       !مانِ يبولُُس قاَل لنا أنَّ القُوَّ

  

ا، نالوا : مانِ يالذيَن باW...  33: 11الِعبرانِيين                                       قَھروا َممالَِك، َصنَعوا بِّرً

  . َمواعيَد، َسّدوا أفواهَ اُسودٍ                                     
  

  ُسلطةُ الُمؤِمنِ 
  

  في الِختامِ 

               

             

  !َعَمُل يَسوُع اكتَملَ                     

  لقْد َھَزَم إبليسَ                       

  واْستَْرَجَع ُكلَّ شيءٍ                     

  إبليُس أَخَذ ِمْن آَدم َوَحّواء                

لطةَ على ھِذِه اWرِض،              لقد اْستَعاَد السُّ

  jفتِداِء البََشِريَِّة،                       

  Wولئَِك الّذينَ                        

  ! َجْيَشهُ الَعظيمَ  –َكنيَستَهُ                   

  

  ! َمتروٌك لنا اZنَ                      

سالةِ                   نحُن َمْن َعلْينا أخَذ الرِّ

  . لِھذا الخOِص الَعظيِم لِلعالِم بأْسِرهِ             

  

ةٍ                       َم بقُوَّ   . نحُن لِنُقدِّ

  . َملكوِت السَّماواتِ                     

  

  نحُن لِنَْجَعَل أْعداءَ                      

  . يَسوَع ُكْرِسيًّا لِقَدمْيهِ                    
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  نحُن لِنسيَر بُسلطةٍ                      

  على ھِذِه اWرضِ                       

  !اليَْومَ                             

            

                    

    
  

  فظِ لحاٌت لِ أي      
  

ؤساِء، مَع  12ةُ ياW                   12: 6أفُسس   فإنَّ ُمصاَرَعتَنا لْيَسْت مَع َدٍم ولْحٍم، بَل مَع الرُّ

  السOَّطيَن مع ُوjِة العالِم عل ظُلَمِة ھذا الدَّھِر، مع أْجناِد الشَّرِّ الّروِحيَِّة                                     

  . في السَّماواتِ                                     

  

  ُملتِمساً َمْن يَْبتَلِعُهُ  اصحوا واْسَھروا، Wنَّ إبليَس َخْصَمُكْم كأَسٍد زائٍر، يَجولُ               9، 8: 5بطرس1

  ماِن، عالِميَن أنَّ نفَس ھِذِه اjZِم تُجَرى على يفقاِوموهُ، راِسخيَن في اW. ھو                                    

  . إخَوتُِكُم الذيَن في العلمِ                                     

  

  الّساِرُق j يأتي إj لِيَْسِرَق ويَذبََح ويُْھلَِك، َوأّما أنا فقد أتيُت لِتكوَن لھُْم حياةٌ                  10: 10يوَحنّا 

                            .  وليَكوَن لھُْم أفَضلُ                                     

                                        
     

  نَْعَمُل ا:نساَن على صوَرتِنا كَشبََھنا، فَيَتَسلَّطوَن على َسَمِك : "رّب َوقاَل            26: 1ِسفُر التكوين

وعلى َجميِع                                                اWرِض، البَھائِم، َوعلى ُكلِّ  البَْحِر َوعلى طْيِر السَّماِء وعلى                                    
بَّاباِت التي تِدبُّ على اWرضِ                                        ."الدَّ

  

  َحُق َرأَسِك،ھو يَسْ . َونَْسلِھاَوأَضُع َعداَوةً بَْينَِك َوبَْيَن الَمْرأِة، َوبَْيَن نَْسلِِك "           15: 3ِسفُر التكوين

  ".َوأنِت تْسَحقيَن َعقِبَهُ                                     

  

ِم اشتََرَك ھو                14: 2الِعبرانيين   ضاً كذلَِك فيھما، لَِكْي يُبيَد أيفإذ قد تشاَرَك اWوjُد في اللّحِم والدَّ

  . إبليسَ  أيلهُ ُسلطاُن الَموِت، بالموِت ذاَك الذي                                     

  

َمْن يَفَعُل الخِطيَّةَ فھَو ِمن ْإبليَس، Wنَّ إبليَس ِمَن البَدِء يُخِطُئ Wْجِل ھذا          ِ                                             8: 3 يوحنّا 1
       لِكْي يَنقَُص أعمالَ  رّب اُظِھَر ابُن 

                              

ياساتِ                 15: 2كولوسي َد الرِّ   . والسOَّطيَن أْشَھَرھُْم ِجھاراً، ظافِراً بھم فيهِ  إذ َجرَّ

  

  .  الھاِويَِة َوالَمْوتِ َولي َمفاتيُح . آمينَ ! َوُكنُت َمْيتاً، َوھا أنا َحيٌّ إلى أبَِد اZبدينَ                      18: 1ُرؤيا

  

  اهُ َجَعَل رأساً فوَق ُكلِّ شيٍء لِلكنيَسِة،أيَوأخضَع ُكلَّ شيٍء تحَت قَدمْيِه، و            23، 22: 1سأفسُ 

  . التي ھَي َجَسُدهُ، ِملُء الذي يَْم}ُ الُكلَّ في الُكلِّ                                     
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                                       َمَحبَّتِهِ  ونَقَلنا إلى ملكوِت ابنِ ، الذي أنقَذنا ِمْن ُسلطاِن الظُلَمةِ          14 -13: 1كولوسي

  

  حِ نِعَمةُ َربِّنا يَسوَع الَمسي. تحَت أرُجلُِكْم َسريعاً  إبليسوإلهُ السOَِّم َسيسَحُق                   20: 16روما

  . آمينَ . مَعُكمْ                                    

  

، وj ھا أنا  اُعطيُكم ُسلطاناً لِتدوسوا الَحيّاِت والَعقاِربِ                     19: 10لوقا ِة الَعُدوِّ   َوُكلَّ قوَّ

ُكْم شيءٌ                                        .   يَُضرُّ

  

ً أيوأنا أقوُل لَك              19، 18: 16َمتَّى خَرةِ أبني كنيَستي، وأبواُب : ضا   أنَت بُطُرُس، وعلى ھِذِه الصَّ

فُكلُّ ما تربطَهُ                                       واُعطيَك َمفاتيَح ملكوِت الّسماواِت،. الَجحيِم لن تقَوى علْيھا                                    
  َوُكلُّ ما تُحلُّه على اWرِض يَكوُن . على اWرِض يَكوُن َمْربوطاً في السَّماواتِ                                     

                                                             .  َمْحلوjً في السَّماواتِ                                      

  

  .ھُْم غلبوهُ بَدِم الخروِف َوبكلَِمِة َشھاَدتِِھمْ  أ و                   11 :12رؤيا

  

  أكتُُب . ھا اZباُء، Wنَُّكْم قْد َعَرفتُُم الذي ِمَن البَدءِ أيأكتُُب إلْيُكْم            14، 13: 2يوَحنّا1

  ھا اWوjُد، Wنَُّكْم قْد أيأكتُُب إلْيُكْم . ھا اWحداُث،Wنَُّكْم قْد َغلْبتُُم الشِّريرَ أيإلْيُكْم                                     

  .َعَرفتُُم اZبَ                                     

  

  ضاً، وأْعطاهُ اْسماً فوَق ُكلِّ اسٍم لكْي تجتَُو باسِم يَسوَع ُكلُّ أي رّب لِذلَِك َرفََّعهُ               10، 9: 2فيليبي

   .في السَّماِء وَمْن على اWرِض وَمن تحَت اWرضِ  ُركبَةٍ                                    

                                                

  


