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%حلر/ %لر"حية ٤

%ملقدمة

قد يسأ- %لبعض: "هل تعتقد حق; M& هنا9 نوع; من %حلر/ %لر"حية غ% 
%ملنظو%6 "%%. عاملنا %مللموL؟"

%جلو%/ هو "نعم. Mنا Mعلم �Mا موجو67."
%هللا.  شعب  يدّمر   &M هي  %لشيطا&  مهمة   &M بوضو'   Lملقد% %لكتا/  يعّلمنا 
"%ملشكلة هي M& %لشيطا& ال يرسل جتا%به "خططه تلغر%في;. لكنه على %لعكس 
ناعمة "خفية،  طريق  2و  %ملسيحيني  قيا67  #ا"-  عندما  فهو كتو1  &لك  من 

"منحد%6 مليئة باخلد% .
كتب سي. %L. لويس C.S.Lewis: "حق; M &3سر  طريق 3+ جهنم هي 
%لطريق %ملتد%جة %ملنحد%6 %لبسيطة %لناعمة حتت %جليك "%خلالية من %ملنحنيا* 

%لفجائية "%ملعا( "%لعالما* %إل%شا7ية."
يريد %لشيطا& M& /د له موطئ قد1ٍ غ% مرئي > حياتنا "&لك من خال- 3ثا6% 
%لصر%عا* > عالقاتنا، M 3M& يثّقلنا باخلو1 "%لقلق "%إلحبا0 "%لشعو% بعد1 
%ملخد%%*  مثل  للهر/  خال- "سائل  من  Mنانيتنا "3دعنا  من  %ألما&، "يزيد 
"%لكحو-، "يغوينا من خال- شهو6 %لعيو& "شهو6 %جلسد "تعظم %ملعيشة.

 &M &&3 قد تسأ- حينئذ: "3&% كا& هنا9 معركة غ% منظو%6 فكيف ميكن4 
 L"%7 نتصر؟" هذ% ما 2ن بصد7 7%%سته > سلسلةM 7%فع عن نفسي؟ "كيفM

%حلر/ %لر"حية.
7عونا نفتح كتابنا %ملقدL "نر6 ما يريد %هللا M& يقوله لنا عن Mهد%1 3بليس 
 &M ساليبه، "عن %لسال' %لر"حي %لذ3 قدمه %هللا لنا، "عن %لثقة %ل7 ميكنM"
تزيد9  %لد%%سة  هذ8  ليت  %لعد".  على  %ألكيد  3نتصا%نا  ناحية  من  لنا  تكو& 

حكمة "قو6 > %ملستقبل.

3ستمر > %ملثابر6
تشيب 3جنر1%

Lئيس هيئة جولة خال- %لكتا/ %ملقد%
" Living on the edge" < عي معّلم%%"



%حلر/ %لر"حية ٥

احلرب الروحية - %جلز. %أل"-
%لد%L %أل"-

ما هي احلرب غير املنظورة؟
Mفسس ١٠:٦-١٢

مقدمة: 
يد%عب "%لعا( غ% %ملنظو%" �يلتنا. فقد نشاهد > 3حد6 %لليا� على 3حد6 
%لقنو%* "سيط; %"حي; يساعد %جا- %لشرطة على %كتشا1 %جلر%ئم. M" قد 
نقرM > %جلر%ئد عن تعا"يذ لطر7 %أل%"%'. "من %ألساط% %خليالية "ح� Mفال1 
%لسينما %ملعاصر6 هنا9 قصص ال ُتحصى تتكلم عن شخصيا* كونية تتجا"� 

%!يتنا ح� لو كانت قو6 نظرنا ٦/٦.
%حلديثة،  %إلعال1  "سائل   +3 %لوسطى  %لعصو%  فن  منذ  %لعصو%،  مر  "على 
يتجه خيالنا 3+ بعض جو%نب %لعا( غ% %ملرئي %لذ3 هوعا( خفي "%%. عاملنا 

.Lمللمو%
ما&% سنر6 3&% %ستطعنا M& نرفع %لستا% "ندخل 3+ هذ% %لعا(؟ كيف سيبد" 

لنا؟
-  هل هنا9 مالئكة؟

يلو'  "كأنه  فيها  يبد"  كا%يكاتو%ية  صو6%  Mنه   1M %لشيطا&  يوجد  هل   -
مبذ%%ته؟

-  هل هنا9 معركة غ% منظو%6 تد"% > %لكو&؟
- "3& كانت هنا9 معركة غ% منظو%6 فكيف ميكن7M &M 4%فع عن نفسي؟

-  هل ميكن للشيطا& M& ميتلك Mحد=؟
سنبدM هذ8 %لد%"L بدعو6 3+ نز  %لغمامة عن عيوننا لنمعن %لنظر > %لعا( 
غ% %ملرئي. %لكتا/ %ملقدL يوضح M& هنا9 حرب; خفية ال نر%ها "هي ليست 
#ر7 خيا-. قد ال يد%9 %لكث%"& M& %لقو%* غ% %ملنظو%6 حتا%بنا "تستنفذ 
قو%نا عن طريق %إلحبا0 "%لصر%  > عالقاتنا "%لشعو% بعد1 %ألما&. > هذ% 
%لصر%   %ألساسية %ملتعلقة ֲדذ%  %لد%L سو1 نلقي نظر6 على بعض %حلقائق 
%لكونـي. %مبا سنر6 ما ال نستطيع M& نرM 8%ال "هو %حلر/ غ% %ملنظو6%.



L%مالحظا* %لد

 ١٢
س ١٠:٦-

س
Mف

%ْلَبُسو%  ِتِه.  ُقوَّ  6ِ ِشدَّ َ"ِفي  %لرَّ/ِّ  ِفي  َتَقوُّ"%  3ِْخَوِتي  َيا  "Mَِخ%= 
ِسَالَ' %ِهللا %ْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُ%"% Mَْ& َتْثُبُتو% ِضدَّ َمَكاِيِد 3ِْبِليَس َفِإ&َّ 
َالِطِني،  ُمَصاَ%َعَتَنا َلْيَسْت َمَع 1ٍ7َ َ"َلْحٍم، َبْل َمَع %لرَُّ!َساِ.، َمَع %لسَّ
رِّ %لرُّ"ِحيَِّة  ْهِر، َمَع Mَْجَنا7ِ %لشَّ َمَع ُ"َال6ِ %ْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َهَذ% %لدَّ

َماِ"يَّاِ*".  ِفي %لسَّ

١- "صية ــــــــــــــــــــ  (عد� ١٠ )
(3M لتكن باستمر%% قوي; بالقو6 %لM 7تيحت لك بالفعل من خال- مركز9 
%جلديد "عالقتك مع %ملسيح. �3ا %لقو6 %لM 7قامت %ملسيح من %ملو* "تسكن 

فيك %آل&.)

٢- "صية ــــــــــــــــــــ  (عد� ١١ ) 

كيف؟ بأ& تلبس %حلماية %لر"حية باستمر%% "> مو%قف �منية �د67، تلك 
%حلماية %ل7 يقدمها %هللا لك. "&لك من Mجل %لغر� %لو%ضح بأ& حتافظ على 
مركز9 > %ملسيح، فأنت تو%جه %ملخططا* %لشيطانية %ل7 ُصممت من Mجل 

تدم%9 "جعلك غ% فعا- > سعيك للملكو*.
ــــــــ > %لوصايا %ملذكو%6 > %آليا* ١٠-١١ (عد�١٢) ٣-ـ 

%لسبب هو M& صر%عنا %حلقيقي (معركة - %ملصا%عة ح� %ملو*) ليس ضد 
Mعد%. طبيعيني �سوسني (MناL - ظر"1 - منظما*) 3منا هو ضد مملكة 

%لقو%* %لشيطانية %ل7 حتا%/ > %لعا( %لر"حي.

 س حقائق Mساسية عن %حلر/ %لر"حية
١- هنا9 عا( غ% منظو% ـــــــــــــــــــ  متام; مثل %لعا( 

%ملنظو%.  ($فسس ٦ : ١٢)

%حلر/ %لر"حية ٦



%لعهد %لقدمي

ـي  ٦: ١٥-١٩
ملو9 %لثان

َر َخا1ُ7ِ َ%ُجِل %هللاَِّ َ"َقا1َ َ"َخَرَ" َ"3َِ&% َجْيٌش ُمِحيٌط ِباْلَمِديَنِة  "َفَبكَّ
َ"َخْيٌل َ"َمْرَكَباٌ*. َفَقاَ- ُغَالُمُه َلُه: #8ِ َيا َسيِِّد3! َكْيَف َنْعَمُل؟ 
َفَقاَ-: َال َتَخْف، َأل&َّ %لَِّذيَن َمَعَنا Mَْكَثُر ِمَن %لَِّذيَن َمَعُهْم َ"َصلَّى 
َعْيَنِي  %لرَّ/ُّ  َفَفَتَح  َفُيْبِصَر.  َعْيَنْيِه  %ْفَتْح   ، ُّ/%َ َيا  َ"َقاَ-:  Mَِليَشُع 
َحْوَ-  َناٍ%  َ"َمْرَكَباِ*  َخْيًال  َمْمُلوٌ.  %ْلَجَبُل   %&َ3ِ"َ َفَأْبَصَر،  %ْلُغَال1ِ 
: %ْضِرْ/ َهُؤَالِ.  ا َنَزُلو% 3َِلْيِه َصلَّى Mَِليَشُع 3َِلى %لرَّ/ِّ Mَِليَشَع. َ"َلمَّ
%ُألَمَم ِباْلَعَمى َفَضَرَبُهْم ِباْلَعَمى َكَقْو- Mَِليَشَع. َفَقاَ- َلُهْم Mَِليَشُع: 
ِريَق، َ"َال َهِذ8ِ ِهَي %ْلَمِديَنَة. %ْتَبُعونـي َفَأِسَ%  َلْيَسْت َهِذ8ِ ِهَي %لطَّ
اِمَر6ِ." ِبُكْم 3َِلى %لرَُّجِل %لَِّذ3 ُتَفتُِّشوَ& َعَلْيِه. َفَساَ% ِبِهْم 3َِلى %لسَّ

%لعهد %جلديد

L  %لثانية 
كو%نثو

٥-
٣:١٠

"َألنََّنا َ"3ِْ& ُكنَّا َنْسُلُك ِفي %ْلَجَسِد، َلْسَنا َحَسَب %ْلَجَسِد ُنَحاِ%ُ/. 
َهْد1ِ  َعَلى  ِباهللاَِّ  َقا6ٌ%َ7ِ  َبْل  َجَسِديًَّة،  َلْيَسْت  ُمَحاَ%َبِتَنا  Mَْسِلَحُة   &ْ3ِ
%ِهللا،  َمْعِرَفِة  ِضدَّ  َيْرَتِفُع  ُعْلٍو  َ"ُكلَّ  ُظُنون;  َها7ِِمَني  ُحُصوٍ&. 

َ"ُمْسَتْأِسِريَن ُكلَّ ِفْكٍر 3َِلى َطاَعِة %ْلَمِسيِح."

ـــــــــــــــــ  3M > صر%   ٢- 2ن منخرطو& > حر/ـ 
كونـي له تأث%%* Mبدية. ($فسس١٢:٦)

L %لثانية 
كو%نثو

٥
-
١٠ :٣

"َألنََّنا َ"3ِْ& ُكنَّا َنْسُلُك ِفي %ْلَجَسِد، َلْسَنا َحَسَب %ْلَجَسِد ُنَحاِ%ُ/. 
َهْد1ِ  َعَلى  ِباهللاَِّ  َقا6ٌ%َ7ِ  َبْل  َجَسِديًَّة،  َلْيَسْت  ُمَحاَ%َبِتَنا  Mَْسِلَحُة   &ْ3ِ
%ِهللا،  َمْعِرَفِة  ِضدَّ  َيْرَتِفُع  ُعْلٍو  َ"ُكلَّ  ُظُنون;  َها7ِِمَني  ُحُصوٍ&. 

َ"ُمْسَتْأِسِريَن ُكلَّ ِفْكٍر 3َِلى َطاَعِة %ْلَمِسيِح."

L %لثانية 
كو%نثو

ْهِر َقْد Mَْعَمى Mَْ&َهاَ& َغْيِر %ْلُمْؤِمِننيَ، ِلَئالَّ ٤:٤   "%لَِّذيَن ِفيِهْم 3َِلُه َهَذ% %لدَّ
ُتِضيَ. َلُهْم 3َِناَ%6ُ 3ِْنِجيِل َمْجِد %ْلَمِسيِح، %لَِّذ3 ُهَو ُصوَ%6ُ %ِهللا. "

%حلر/ %لر"حية ٧



Mسئلة للمناقشة:
١- عندما تسمع هذ1 �لعبا�/ "حر- �,حية" ما �لذ% يتبا�� على �لفو� 

H IJهنك؟ بعد $E �ستمعت Bذ� �لد�A، كيف تغّير مفهومك عن �حلر- 
�لر,حية؟

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

٢-  ما هو �� فعلك عندما تسمع �لناA ينسبوE مشاكلهم IJ عمل �لشيطاE؟
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 Oقا,$ Qهم؟ ,هل هناRتفس S م على حقUتشعر فيها بأ Oقا,$ Q٣- هل هنا
ترفض فيها هذ1 �ألمو� فو�_؟ ما سبب �إلختالZ بني �ملوقفني؟ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

٤- ما هو ميلك �لطبيعي S مو�جهة هذ� �لصر�e ؟ هل حتا�- $c ִדر-؟ هل هذ� 
�مليل يقلل من قو/ �هللا S حياتك؟ EJ كاE �ألمر كذلك فكيف؟

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

٥- هل حدE$, t فكرO بأE خطية موجو�/ S حياتك $, نز�عp q ُيحل ميكن 
$E تكوE له wة صلة باحلر- �لر,حية؟

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

%حلر/ %لر"حية ٨



%حلر/ %لر"حية ٩

%لنقا0 %لرئيسية > %لد%L %أل"-

١- لقد Mُمرنا باال�ر%0 > %حلر/ غ% %ملنظو6%.
٢- 3& %لعا( غ% %ملنظو% موجو7 متام; مثل %لعا( %ملنظو%.

خطو%* عملية:

فكر > سؤ%- %ملناقشة "م� كانت #خر 
صر%ع;  بأ&  بأمانة  فيها  فكر*  مر6 

M" نز%ع; ما > عالقاتك مع %آلخرين 

3ننا  شيطانية؟"  هجما*  منبعه  كا& 
توجيه   +3 %لصر%عا*  Mغلب   < نسا%  

للمشاكل   "M "لآلخرين  ألنفسنا  %للو1 

%الجتماعية. بد"& M& تقلل من مسؤ"ليتك 

%لشخصية عن %خلطية، هل ميكنك M& تفكر 

%لشيطانية  للقو%*  ميكن  موضو    3M  <

يلي  فيما  %كتب  تدبر8؟   "M به  تر%"!   &M

تقيِّم   &M %لصعب  من  يكو&  %مبا  Mفكا9%. 

شريك  عن  %"ث  لذلك  مبفر97،  %ألمو% 

 &M ميكنك  صغ6%  #موعة  عن   "M به  تثق 

تشا%9 معها Mفكا9%.

"3& حقيقة M& %لشياطني 
#ا Mشكا- مضحكة > 
%خليا- %ملعاصر، سو1 
تساعد9 (ياشيطا&) 
حينما يكو& هنا9 شك 
> "جو97 7%خل &هن 
%إلنسا&، فإنك ستقد1 
#م صو%6 شي. 

ما 7%خل سر%"يل $ر%. 
"من %َّ الميكنه M& يؤمن 
 &M ֲדذ% "بالتا� الميكنه

يؤمن بك."
  سي. %L. لويس



> %مل�-:

 < "نر8%"  %لذ3   &M كيف   Philip Yancy يانسي  فيليب  يصف 
%لو%قع قليل مقا%نة مع ما تر%8 %حليو%نا*.

"3& كل حيو%& على %أل%� له #موعة "سائل %تصا- مع %لبيئة %ل7 حوله، 
"بعضها يزيد عما لدينا. ميكن للبشر M& يد%كو% فقط ثالثني باملائة من نو% 

%لشمس ""%حد 3+ سبعني (١/٧٠) من %نعكاL %لطاقة %لكهر"مغناطيسية.  
"قد تتعد6 قد%%* حيو%نا* كث%6 قد%%تنا. فالوطو%0 يكتشف %حلشر%* 
بالسونا%، "%حلما1 يط% بو%سطة %ملجاال* %ملغناطيسية، "%لكال/ %لبوليسية 

متتلك مقد%6 على %لشم غ% متاحة لنا."
هل فكر* من قبل > �د"7يتنا عندما يتعلق %ألمر بالعا( %لر"حي؟ 3&% كا& 
%لرسو- بولس يأمرنا باال�ر%0 > "%حلر/ %لر"حية"، فما هي بعض %لطر4 

%ل7 متكننا من %إل�ر%0 > هذ% %لصر%  %لكونـي %غم �د"7يتنا؟

#ية %حلفظ: Mفسس ١٠:٦-١١ 

ِتِه. %ْلَبُسو% ِسَالَ' %ِهللا %ْلَكاِمَل  6ِ ُقوَّ "Mَِخ%= َيا 3ِْخَوِتي َتَقوُّ"% ِفي %لرَّ/ِّ َ"ِفي ِشدَّ
ِلَكْي َتْقِدُ%"% Mَْ& َتْثُبُتو% ِضدَّ َمَكاِيِد 3ِْبِليَس. "

%حلر/ %لر"حية ١٠



%حلر/ %لر"حية ١١

احلرب الروحية - %جلز. %أل"-
%لد%L %لثانـي

من الذي نحاربه؟
Mفسس١٠:٦-١٢

�يَّل هذ%. �3ا %ملبا%%6 %لنهائية!! > &لك %ليو1 %ملرتقب "كال %لفريقني مستعد 
للقا.. لقد كانا #لما& ֲדذ8 %ملبا%%6 طو%- %ملوسم. "لكنهما > #خر Mسبوعني 
قاما بعمل Mشيا. كثM 6%كثر من #ر7 %حللم. لقد شاهد"% Mفالم; ملد6 ساعا* 
"جلسو% Mما1 شاشة %لتلفزيو& مستخدمني جها� %لتحكم عن بعد (%لرميو*) 
"هم  %خللف   +3 قليلة  ثو%ٍ&  يرجعونه   "M %ألما1   +3 %لشريط  يقدمو%  كي 

يشاهد"& "#للو& لعب %خلصم مر6 "مر%*.

ما %لذ3 يعطيهم Mمًال Mك� من %لفر4 %ل7 خرجت من %لتصفيا* منذ Mسابيع؟ 
لقد 7%سو% حتركا* %خلصم "خططه "علمو% M& نقطة %لضعف > %لفريق هي 
> %باعي خط %لظهر %لذ3 يندفع لألما1 تا%ك; مسافا* كب%6 خلفه. "لذلك 
فمن %ألفضل M& يلعبو% كر6 سريعة تربك %خلصم. "هم يقومو& بوضع كل 
%خلطط %ملمكنة "من ّ% لن تكو& هنا9 مفاجآ* أل�م 7%سو% %ملبا%%6 جيد=. 

"قد فعلو% &لك أل�م يريد"& %لفو�.

3& معد- مقا"متنا ضد خصمنا هو > Mفضل %حلاال* متوسط. "حلسن %حلظ 
فإ& خطة %لعد" قد سقطت > Mيدينا ليس بالصدفة "3منا بقصد. يعطينا %هللا 
"خدعه  Mالعيبه  مقا"مة  ميكننا  كيف  عن  تفاصيل   Lملقد% كتابه  خال-  من 
%ملاكر6 "�ططاته %آل�ة. يقو- %لر/ يسو  > 3جنيل يوحنا "%لسا%4 ال يأ� 
3ال ليسر4 "يذبح "يهلك...". > هذ% %لد%L سند%L عد"نا "سنفحص 

طر4 عمله "سنتعلم كيف نقا"1 هجومه.



%حلر/ %لر"حية ١٢

L%مالحظا* %لد
 س حقائق Mساسية عن %حلر/ %لر"حية    ( تكملة)

١- هنا9 عا( غ% منظو% موجو7 متام; مثل %لعا( %ملنظو%.

٢- 2ن منخرطو& > حر/ غ% منظو3M 6% > صر%  كونـي له 
تأث%%* Mبدية.

من  "%حلط  تدم%نا  "هدفه  ــــــــــــــــــــ  عد"نا   -٣
قيمة عمل %ملسيح. ($فسس ٦: ١٢)

L %أل"+
بطر

 ٥ : ٨ 

"ُ%ْصُحو% َ"%ْسَهُر"% َأل&َّ 3ِْبِليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َ�%ِئٍر، َيُجوُ- ُمْلَتِمس; 
َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو. "  

 يهو&%٩

َعْن  ُمَحاّج;  3ِْبِليَس  َخاَصَم  ا  َفَلمَّ %ْلَمَالِئَكِة،  َ%ِئيُس  ِميَخاِئيُل  "َ"Mَمَّا 
َجَسِد ُموَسى، َلْم َيْجُسْر Mَْ& ُيوِ%7َ ُحْكَم %ْفِتَر%ٍ.، َبْل َقاَ-: ِلَيْنَتِهْر9َ 

%لرَّ/ُّ "

هل %لشيطا& حقيقي ؟
• سلطا& %لكتا/ %ملقدL (تكوين ٣: ١؛ $خبا� �ألياc �أل,� ٢١: ١؛ ��يا ١٢: ٩)

• شها67 %ملسيح - ٢٥ شاهد= ( م� ٤)
• حقيقة "جو7 %لشياطني M& "بعلزبو- %ئيس %لشياطني" (لوقا ١١: ١٥)

من هو %لشيطا& ؟
• %"' �لو4 (كولوسي١: ١٦؛ $يو- ١: ٦)

• مال9 ( م� ٢٥: ٤١؛ ��يا ١٢: ٧)
• كر"/ (حزقيا� ٢٨: ١٤)

(٩ �Hحزقيا� ٢٨: ١٤؛ يهو) على كل %لكائنا* %ملخلوقةM •



من Mين جا. %لشيطا&؟
• ُخلق كامًال (حزقيا� ٢٨ : ١٢ ـ ١٣)

(٦ �Hيهو ) كا& لديه مسكن >ا"3 •
• حا%L ملجد %هللا (حزقيا� ٢٨)

• %لباعث خلطيته = %لقو6 "%لبها. (حزقيا� ٢٨)
• طبيعة خطيته = %لك�يا. (تيموثا,A �أل,I ٣: ٦ ؛ Jشعيا� ١٤ : ١٣)
• سبب خطيته = %إلختيا% %لشخصي %حلر (حبقو� ١ : ١٣ ؛ يعقو- ١: ١٣)

٤- /ب M& 2تر1 عد"نا "لكن M& ال �افه - /ب M& ــــــــ 
"Mساليبه" "لكن M& ال ننشغل ֲדا ($فسس ٦: ١١)

L %لثانية
كو%نثو

٢ : ١١

لقد %تفق بولس مع كنيسة كو%نثوL على مسا�ة Mٍ  قد Mخطأ 
ْيَطاُ&، َألنََّنا َال َنْجَهُل Mَْفَكا8ُ%َ." "ِلَئالَّ َيْطَمَع ِفيَنا %لشَّ

M>ا. %لشيطا& تكشف ـــــــــــــــ...

مشتكي   - قا&1   - %لكب%  %لعد"   - 7يابوليس  (باليونانية)   - 3بليس   •
(بطرA �أل,I ٥: ٨؛ يعقو- ٤: ٧؛ $فسس ٦: ١١؛ تيموثا,A �لثانية ٢: 

٢٦؛ ع��نيني ٢: ١٤؛ يهو�H ٩؛ ��يا ٢: ١٠)  
• %لشيطا& - مفتر3 - خصم - مقا"1 ( لوقا ١٠: ١٨؛ �,مية ٢٠:١٦؛ 

كو�نثوA �لثانية ٢: ١١؛ كو�نثوA �لثانية ١٢: ٧؛ ��يا ٢: ٩ )
%لصبح (Jشعيا� ١٤: ١٢- ١٤)  - "هي تع4  • لوسيفو% - �هر6 بنت 

حامل %لنو% %ملتأللئ، بعكس %لنو% %إل#ي 
• بعلزبو- (م� ١٢ : ٢٤)

• بليعا- (كو�نثوA �لثانية ٦: ١٥ )
• %لشرير (يوحنا �أل,I ٥: ١٩؛ م� ٦: ١٣ ؛ م� ١٣: ١٩؛ يوحنا ١٧: 

(٢: ١٤ I,١٥؛ $فسس ٦: ١٦؛ تسالونيكي �لثانية ٣: ٣؛ يوحنا �أل
• %ملجرِّ/ (تسالونيكي �أل,I ٣: ٥؛ لوقا ٤: ٢، ١٣؛ يعقو- ١: ١٣ ؛ م� 

٦: ١٣؛ م� ٤: ٣)

%حلر/ %لر"حية ١٣



%حلر/ %لر"حية ١٤

• %ئيس هذ% %لعا( (يوحنا ١٢: ٣١؛ يوحنا ١٤: ٣٠؛ يوحنا ١٦: ١١) 
• %ملشتكي على %إلخو6 (��يا ١٢: ١٠)
• 3له هذ% %لدهر (كو�نثوA �لثانية ٤: ٤)

3#نا  Mما1  يشتكينا  "%لذ3   (٢،١:٢ $فسس   ) %#و%.  سلطا&  %ئيس   •
يشتكي  %لذ3  يقا"1 "%لعد"  %لذ3  %خلصم  Mمامنا "ألنه  3#نا  "يشتكي 

ى Mيض;:  فُيسمَّ
* عد" كل بر ($عما� ١٣: ١٠)

* عد" (م� ١٣: ٣٩،٢٥؛ لوقا ١٠: ١٩)
(٥: ١٤ I,أل� A,تيموثا) ( &لشيطا% ) ملقا"1% *

* %ملضا7 (تيطس ٢: ٨)

• باإلضافة لتشبيها* تشمل :
* %حلية %لقدمية ( تكوين ٣؛ كو�نثوA �لثانية ١١: ٣)

*%لتنني %لعظيم  ( ��يا ١٢ :٩، ١٣)
* مال9 نو% ( كو�نثوA �لثانية ١١: ١٤ )

* Mبو %لكذ%بني (يوحنا ٨: ٤٤)

يهاجم %لشيطا& ـــــــــــــــــــ، 3M %لكنيسة بو%سطة...
• %لفلسفا* %لكا&بة (كولوسي ٢: ٨)

(١٠ :١٩ I,ال� Aكو�نثو) لديانا* %لكا&بة% •
• %ملعلمني %لكذبة (كو�نثوA �لثانية  ١١ : ١٤ - ١٥)

(٢: ١٨ I,يوحنا �أل) لعقائد %لكا&بة% •
• %لتالميذ %لكذبة (م� ١٣)

• %ألخالقيا* %لكا&بة (تسالونيكي �لثانية ٢: ٧)
يهاجم %لشيطا& ـــــــــــــــــــــــــــ ،  بو%سطة...

• قيا67 %حلكوما* (��نيا� ١٠ : ١٣)
• %لعمل على خد%  %لناL (كو�نثوA �لثانية ٤: ٤)

• تدم% %حليا6 (ع��نيني ٢: ١٤)
• 3ضطها7 %لقديسني (��يا ٢: ١٠)

(٢: ١٨ I,تسالونيكي �أل) 3عاقة عمل %خلد%1 •



%حلر/ %لر"حية ١٥

• %لدعاية لالنقساما* %لدينية (كو�نثوA �لثانية ٢: ١٠، ١١)
• �%  %لشك (تكوين ٣: ١ - ٢)

• %لتحريض على %خلطية، "&لك بو%سطة ...
* %لغضب ($فسس ٤: ٢٦ - ٢٧)

(٣: ٦ I,أل� A,تيموثا) .لك�يا% *
* %لقلق (م� ١٣: ٢٢)

* %التكا- على %لذ%* ( $خبا� �ألياc �أل,� ٢١ : ١)
(٥: ٦ - ٨ I,أل� Aبطر) إلحبا0% *

(٢: ١٦ I,يوحنا �أل) )بة %لعا� *
* %لكذ/ ($عما� �لرسل ٥: ٣)

(٥: ١- ٢ I,أل� Aكو�نثو) لسلو9 غ% %ألخالقي% *
(٤: ١ I,أل� A,تيموثا) *نشر %لبد  "%لضالال *

��يا  ٦؛  �Hيهو ١٢:٦؛  ($فسس  %لشو%هد  هذ8  من  نر6  كما 
(١٣:١٠  � نيا �� ٩:١٢؛ 

ــــــــــــ "#ا جيو� من   كيف �Mا مملكة منظمة #ا %LM هوـ 
ـــــــــــــ #م ــــــــــ %!سا.... سالطني... "ال6... 

Mجنا7  "#م مناطق نفو& > %لعا( "سب تقسيمه %جلغر%> ... 

قو6 %لشيطا& ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ...   

• 3نه �لو4 "لذ% فهو ليس كلي %ملعرفة M" غ% �د"7 (حزقيا� ٢٨: ١٦- ١٧) 
• ميكن مقا"مته من ِقَبل %ملؤمن (يعقو- ٤: ٧)

• لقد "ضع %هللا حد"7= له ($يو- ١: ١٢)

ـــــــــــــ %النتصا%  ٥- كمؤمنني > %ملسيح 2ن ال 2ا%/ منـ 
3منا 2ا%/ ــــــــــــــــــــــــــ Mننا منتصر"&.

> قو6 %ملسيح 2ن ال ُنقهر. ($فسس ٦: ١٠)



تسعة "عو7 من %هللا تتعلق باالنتصا% على %لشيطا&.

 "Mَْنُتْم ِمَن %ِهللا Mَيَُّها %َألْ"َال7ُ، َ"َقْد َغَلْبُتُموُهْم َأل&َّ %لَِّذ3 ِفيُكْم 
Mَْعَظُم ِمَن %لَِّذ3 ِفي %ْلَعاَلِم."                  

 يوحنا %أل"+ 
٤: ٤

"َأل&َّ ُكلَّ َمْن ُ"ِلَد ِمَن %ِهللا َيْغِلُب %ْلَعاَلَم. َ"َهِذ8ِ ِهَي %ْلَغَلَبُة %لَِّتي َتْغِلُب 
%ْلَعاَلَم: 3ِميَاُنَنا. َمْن ُهَو %لَِّذ3 َيْغِلُب %ْلَعاَلَم، 3ِالَّ %لَِّذ3 ُيْؤِمُن Mَ&َّ َيُسوَ  

ُهَو %ْبُن %ِهللا "

يوحنا %أل"+ 
٥: ٤ - ٥

َحَياَتُهْم  ُيِحبُّو%  َ"َلْم  َشَها7َِتِهْم،  َ"ِبَكِلَمِة  %ْلَحَمِل  ِبَد1ِ  َغَلُبو8ُ  "َ"ُهْم 
َحتَّى %ْلَمْوِ*."

 %!يا 
١١:١٢

"َفاْخَضُعو% ِهللاَِّ. َقاِ"ُمو% 3ِْبِليَس َفَيْهُرَ/ ِمْنُكْم." 

 /
يعقو

٤: ٧

"َ"َلِكنََّنا ِفي َهِذ8ِ َجِميِعَها َيْعُظُم %ْنِتَصاُ%َنا ِبالَِّذMَ 3َحبََّنا."

 %"مية 
٣
٨: ٧

ْيَطاَ& َتْحَت Mَْ%ُجِلُكْم َسِريع;. ِنْعَمُة َ%بَِّنا  َال1ِ َسَيْسَحُق %لشَّ "َ"3َِلُه %لسَّ
َيُسوَ  %ْلَمِسيِح َمَعُكْم. #ِمَني. "                  

 %"مية 
٢٠:١٦

"َكَتْبُت 3َِلْيُكْم Mَيَُّها %آلَباُ. َألنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم %لَِّذ3 ِمَن %ْلَبْدِ.. َكَتْبُت 
3َِلْيُكْم Mَيَُّها %َألْحَد%ُ� َألنَُّكْم Mَْقِوَياُ.، َ"َكِلَمُة %ِهللا َثاِبَتٌة ِفيُكْم، َ"َقْد 

رِّيَر." َغَلْبُتُم %لشِّ

يوحنا  %أل"+  
٢: ١٤

"َألنَُّه Mَْخَضَع ُكلَّ َشْيٍ. َتْحَت َقَدَمْيِه. َ"َلِكْن ِحيَنَما َيُقوُ- «3ِ&َّ ُكلَّ 
". َشْيٍ. َقْد Mُْخِضَع» َفَو%ِضٌح Mَنَُّه َغْيُر %لَِّذMَ 3ْخَضَع َلُه %ْلُكلَّ

L %أل"+ 
 كو%نثو

١٥: ٢٧

"َ"َلِكْن ُشْكر= ِهللاَِّ %لَِّذ3 َيُقو7َُنا ِفي َمْوِكِب ُنْصَرِتِه ِفي %ْلَمِسيِح ُكلَّ 
ِحٍني، َ"ُيْظِهُر ِبَنا َ%%ِئَحَة َمْعِرَفِتِه ِفي ُكلِّ َمَكاٍ&".

L %لثانية 
   كو%نثو

٢: ١٤

%حلر/ %لر"حية ١٦



%خلالصة:
١- 3بليس عد" ــــــــــــــــــــ (يوحنا ١٢: ٣١)
٢-حّطم ــــــــــــ عمل %لشيطا& (كولوسي ٢: ١٤ - ١٥)

(١٥: ٥٥- ٥٨ I,أل� Aكو�نثو) ٣- 2ن ــــــــــــ > %ملسيح
٤- لدينا %لقو6 "%ملصا7% %لال�مة ـــــــــــــــ %لشيطا& "هجماته 

(٤: ٤ I,يوحنا �أل)
ـــــــــــــــ، لنخت� > %حليا6 %ليومية  ٥- /ب M& نعر1 كيف نلبسـ 

%لغلبة %ل7 منتلكها بالفعل ($فسس ٦: ١٣- ١٧؛كو�نثوA �لثانية ١٠: ٤، ٥)

Mسئلة للمناقشة: 
 eقناJ eهي $نه �ستطا Eك� جرمية ��تكبها �لشيطا$ EJ" /مر O�H ١- قا� $حدهم

�لعاp بأنه غR موجو�." هل تو�فق على Hلك؟ ملا�H؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٢- قبل ��A �ليو�HJ ،c سألك $حدهم بأE تصف �لشيطاE ,من $ين $تى، فما 
�لذ% تقوله؟ ,كيف تغّير مفهومك عن �لشيطاE بعد هذ� �لد�A؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٣- ��سنا �ليوE$ c �لشيطاE يهاجم شعب �هللا ,برنامج �هللا. ��جع سريعq �لسبل �ل  يهاجم 
ֲדا �لشيطاE شعب �هللا، ,شا�Q �ملجموعة S �جلو�نب �ل  تعتقد $نه يها"ك فيها، ,ملا�H؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٤- بطريقة مماثلة �فحص قائمة �لوسائل �ل  &ا�- ֲדا �لشيطاE برنامج �هللا $% �لكنيسة، 
,شا�Q بفكر/ $, فكرتني جديدتني تعلمتهما عن $ساليب �لشيطاE ضد برنامج �هللا.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٥- من بني ,عو� �هللا �لتسعة لالنتصا� على �لشيطاE، ما هو �لوعد �لذ% مينحك 
�جاً� $عظم ,ملا�H؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

%حلر/ %لر"حية ١٧



%حلر/ %لر"حية ١٨

%لنقا0 %لرئيسية > %لد%L %لثانـي
١- 3بليس موجو7 "هو عد" خط%.

٢- 3بليس كائن �د"7.
٣- بالنسبة للمؤمن، فإ& %هللا يؤكد %لغلبة على 3بليس.

خطو%* عملية: 
%حلاجة  عن  %ليو1   L%7 يتكلم 
"%حلكمة"   " "%لتو%�&"   +3
%لر"حية.  للمعركة  تقدير9   <
عشر6   +3 "%حد   Lمقيا على 
,عشر/  جد_  قليًال  يعت�  (,�حد 

تعت� كثR_ جد_) ما هو مقياسك 

%لنشا0  لوجو7  تعطيه  %لذ3 
%لشيطانـي > حياتك؟ "ملا&%؟

ما هي بعض %لطر4 %ل7 ميكنك 
عن  مفهومك  ֲדا  تو%�&   &M

%حلر/ %لر"حية؟

%لشيطا& لديه معلوما* 

الهوتية Mكثر من 3ٍM منا، 

"بالرغم من &لك فهو 

ما�%- شيطان;

     M. ". تو�%



> %مل�-: 
%قرM 3شعيا. ١٤: ١٢ - ١٤

3َِلى  ُقِطْعَت  َكْيَف  ْبِح؟  %لصُّ ِبْنَت  ُ�َهَر6ُ  َيا  َماِ.  %لسَّ ِمَن  َسَقْطِت  "َكْيَف 
َماَ"%ِ*.  3َِلى %لسَّ %َألْ%ِ� َيا َقاِهَر %ُألَمِم؟ َ"Mَْنَت ُقْلَت ِفي َقْلِبَك: Mَْصَعُد 
Mَْ%َفُع ُكْرِسيَّ َفْو4َ َكَو%ِكِب %هللاَِّ َ"Mَْجِلُس َعَلى َجَبِل %ِالْجِتَماِ  ِفي Mََقاِصي 

 ". َحاِ/. Mَِصُ% ِمْثَل %ْلَعِليِّ َماِ-. Mَْصَعُد َفْو4َ ُمْرَتَفَعاِ* %لسَّ %لشِّ
ضع خط; > كل مر6 تستخد1 فيها هذ8 %آليا* فعًال مضا%ع;. لقد سقط 
3بليس ألنه %غم Mنه ُخلق Mعلى من كل %ملالئكة، ظل > 7%جة 7Mنـى من 
ممنو   هو  ما  على  يركز%&  جعلهما  بأ&  #17 "حو%.  َجرَّ/  فقد  باملثل  %هللا. 
لد3َّ  "3&% كا&  تقو-  نفسك "Mنت  جتد  مر6  #ان;. كم  #م  Mُُعطي  مما  Mكثر 
%هللا  يعطي4  ال  ملا&%   ""M ، سأكو& حينذ%9 سعيد="  ــــــــــــ  فقط 
ـــــــــــ فقط" 3& حيل %لشيطا& ( تتغ% منذ &لك %لوقت > %جلنة.

• Mية عبا%%* �د67 تلمع > &هنك؟ Mكتبها هنا:
ـــــــــ • "%جه %لعبا%%* %لسابقة بكيف با%9 %هللا حياتك. Mكتبها هنا:ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < %هللا  بركا*  بتذّكر  "%جهها  &هنك   < %لعبا%%*  هذ8  تلمع  مر6  > كل 
�ا > كر%سة يومياتك "%حفظها > %لذ%كر6 ح� ميكنك  حياتك. %كتبها "7"ِّ

M& ُتبطل �ططا* %لشيطا&.
#ية للحفظ : بطرL %أل"+ ٥: ٨

"ُ%ْصُحو% َ"%ْسَهُر"% َأل&َّ 3ِْبِليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َ�%ِئٍر، َيُجوُ- ُمْلَتِمس; َمْن 
َيْبَتِلُعُه ُهَو."  

#ية للحفظ : يوحنا %أل"+ ٤:٤
"Mَْنُتْم ِمَن %ِهللا Mَيَُّها %َألْ"َال7ُ، َ"َقْد َغَلْبُتُموُهْم َأل&َّ %لَِّذ3 ِفيُكْم Mَْعَظُم ِمَن %لَِّذ3 

ِفي %ْلَعاَلِم."

%حلر/ %لر"حية ١٩



%حلر/ %لر"حية ٢٠

احلرب الروحية - %جلز. %لثانـي
%لد%L %لثالث

أربعة مفاتيح للنصرة الروحية
Mفسس ٦: ١٣ - ١٥

هل جلست مر6 > طائر6 "هي تقف على مد%" %إلقال  لفتر6 تبد" �Mا بال 
�اية "هم يقومو& بإ&%بة %لثلج %ملوجو7 على جسمها؟ سيقو- لك 3M قائد 
 &M طائر6 3& بضعة سنتيمتر%* فقط من %لثلج %لذ3 يغطي %جلناحني ميكن
يتسبب > 3سقا0 %لطائر6؟ هذ% ي�هن على M &Mشيا. صغ%6 جد= قد تسبب 

ضر%= كب%=.
نا7%= ما /ربنا 3بليس "باخلطايا %لكب%6". قليلو& منا يستيقظو& &%* صبا' 
 "M %ئيسي"  على  Mكذ/   &M  < %ليو1  "Mفكر  قائلني:  Mنفسهم  3اطبو&  "هم 
 "M %إلنترنت"  على  3باحية  Mفالم;  "Mشاهد  %لظهر  بعد  Mجلس  بأ&  "Mفكر 
"سُأصا/ باكتئا/ هذ8 %لليلة" "بدًال من &لك يقو1 3بليس  بسحبنا خطو6 

خطو6 > طريق ناعم "�ا7 .
 C. S. لويس .L% . ل7 كتبها سي% "Screwtape Letters" <
%لتد%يب.  %لكب% "#خر حتت  Lewis توجد مناقشة خيالية بني %لشيطا& 

"يشجع %ملد%ِّ/ تلميذ8 على M& يكتفي بإنتصا%%* "قليلة":
ستقو- 3& هذ8 خطايا صغ%6 جد=، "Mنت بال شك مثل كل %ملجرِِّبني %لصغا% 
تتطلع M +3& تقد1 تقرير= عن خطايا عظيمة. لكن تذكر M& %لشئ %لوحيد 
%لذ3 يهم هو 3M +3 مد6 تفصل %إلنسا& عن عد"نا (%هللا). 3& %لقتل ليس 
%لطريق   &3 بالغر�.  سيفي  %لو4%  لعب  كا&   &3 %لو4%  لعب  من  Mفضل 
منحنيا*  من  %خلا�  %لناعم  %لطريق   3M %ملتد%"  %لطريق  هو  جلهنم  %ألكيد 

فجائية "ليست به معا( M" عالما* 3%شا7ية. 
هذ8 هي مشكلة %خلد% . ال نستطيع متييزها 3ال بعد فو%* %أل"%&. فالكذبة 
%إلنترنت  على  "%ملشبوهة"  %ملو%قع  "بعض  Mك�،  كذ/   +3 تقو7  %لبيضا. 
مدمر6  3+ كر%هية  %لبنَّا.  %لنقد  سيتحو-  جنسي. كما  73ما&   +3 ستتحو- 
للذ%*. ستكتشف > هذ% %لد%M Lنه بالرغم من M& %لشيطا& مهز"1 فإنه 
 < تتم  %ل7  �اية حليله "خططه  خند4، "ال  7%خل  %ملتحصن  %لعد"  سيظل 
%خلفا.. "لكي نثبت %%سخني ضد مكايد8 علينا M& نلبس M"- قطعة من %لسال' 

%ألساسي. "بد"�ا فإ& هجماته "%لصغ%6" ستقص Mجنحتنا باستمر%%. 



%حلر/ %لر"حية ٢١

 L%مالحظا* %لد

مقدمة: حر/ %لعصابا*

١- ــــــــــــــ  %لشيطا& > %لصليب.
كل   < %لبشر  كل  عن  7ُفعت  قد  %خلطية  ــــــــــــــ   -٢

%أل"قا*.
٣- ــــــــــــــ %خلطية حتطمت.

يشنو&  %لساقطني  %ملالئكة  من  3بليس "Mعو%نه  فإ&  &لك  ٤- "مع 
ــــــــــــــ إلحبا0 "خد%  "تدم% شعب %هللا "برنامج %هللا. 

٥- %ملؤمنو& مطالبو& بأ& ــــــــــــــ  " ــــــــــــــ 
مكايد  ضـد  يثبتو%  شدته، "&لك كي  قو6 %لر/ ">  Mنفسهم > 
%لعد" "يقا"مو% حيله %ل7 تتخذ صو%= متعد67 "يهزمو8 > معا%كهم 

معه - ($فسس ٦ :١٠-١٢)

"%لسؤ%- هو كيف نفعل هذ%؟
%إلجابة: هناM 9%بعة مفاتيح للنصر6 %لر"حية.

�أل,�   Eلد�سا�  - %لر"حية  للحر/  "%عني  نكو&   &M /ب   -١
,�لثانـي.

 Eنتعلم كيف نستخد1 $اية %هللا > حياتنا %ليومية - �لد�سا &M ٢- /ب
�لثالث ,�لر�بع.

٣- /ب M& نتعلم كيف نتعامل مع %لعد" مستخدمني %ألسلحة %لفائقة 
.Aخلامس ,�لسا�� Eللطبيعة - �لد�سا

للهجـو1  نتعر�  عندما  للنجا6  %هللا  نستخد1 "سائل   &M /ب   -٤
%"حي; - �لد�ساE �لسابع ,�لثامن.



كيفية 3عد%7 نفسك للهجو1 %لشيطانـي

س ٦: ١٣ - ١٥
س
Mف

"ِمْن Mَْجِل َ&ِلَك %ْحِمُلو% ِسَالَ' %هللاِ %ْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُ%"% Mَْ& ُتَقاِ"ُمو% ِفي 
ُمو% ُكلَّ َشْيٍ. Mَْ& َتْثُبُتو%. َفاْثُبُتو% ُمَمْنِطِقَني  رِّيِر، َ"َبْعَد Mَْ& ُتَتمِّ %ْلَيْو1ِ %لشِّ
َ 7ِْ%َ  %ْلِبرِّ، َ"َحاِ&يَن Mَْ%ُجَلُكْم ِباْسِتْعَد%7ِ 3ِْنِجيِل  ، َ"َالِبِسني Mَْحَقاَ.ُكْم ِباْلَحقِّ

َال1ِ. "  %لسَّ

 &M ـــــــــــــــــــــ  %ملسيح)  (يسو   قائدنا  يأمرنا   •
2مل سالحنا %لر"حي "بأ& نلبسه (عد�١٣) 

"%أل"قا*  مو%جهة  على  "قا7%ين  متام;  مستعدين  نكو&   &M ֲדد1  ملا&%؟ 
%ملظلمة" %لصعبة "%خلط%6 عندما يها�نا %لعد". علينا M& نتذكر جيد= �Mا 

Mسلحة %"حية "�Mا سال' %هللا "ليست Mسلحتنا %لشخصية.

&لك  بعد  مطالبو&  فإننا  للمعركة،  %ستعد7%=  سالحنا  $ل  بعد   •
بطريقة  ــــــــــــــــ  متتابعة)  Mعما-   "M) بعمل  نقو1  بأ& 
ـــــــــــــ "قوية لكي نقف بثبا* "بد"& خو1 ضد هجو1 
%لشيطا&، "&لك عندما يسعى خلد%عنا "%لشكو6 علينا "3حباطنا. 

(عد�١٤$)

• على غر%% Mسلحة %جلند3 %لر"مانـي (%ل7 حتميه > %ملعركة) فقد 
 &M ــــــــــــــــ �ّد67 من %لسال' %لر"حي /ب منحنا %هللاـ 
نلبسها كمؤمنني "&لك كشرM 0ساسي للوقو1 بثبا* "بد"& خو1 

ضد %#جما* %لشيطانية. (عد� ١٤- - ١٥).

%حلر/ %لر"حية ٢٢



%حلر/ %لر"حية ٢٣

١- " ممنطقني Mحقا.كم باحلق"

ــــــــــ  • M &3"- هجو1 للشيطا& على %جلنس %لبشر3 كا&ـ 
%لذ3 تبعه %ختبا. %إلنسا& "3نكا%8 "3لقا!8 %للو1 على %آلخرين. 

• %حلق هو %حلقيقة، "معرفة %حلق (يوحنا ٣٦:٨؛ يوحنا �أل,I ٢٠:٥) تسا"3 
معرفة %حلقيقة "هي متام; عكس %لضال- "%لظلمة "%خلد%  "%لكذ/ %ل7 هي 

من %لعد".

• 3& معرفة %حلق %ألصيل كما هو > شخص %بنا يسو  %ملسيح "كما هو ُمعلن 
"ُمتضمن > %لكتا/ %ملقدL #ر%نا من %لضال- "%ألكا&يب "%خلد%  %ل7 هي 
%لنمو > هذ8 %ملعرفة يوم; بعد يو1 > كل حكمة  من %لعد" "يساعدنا على 

"فهم %"حي ( كولوسي ٩:١)

%لتطبيق:
"%ْخَتِبْرِني َيا %ُهللا َ"%ْعِر1ْ َقْلِبي. %ْمَتِحنِّي َ"%ْعِرMَ 1ْْفَكاِ%3. َ"%ْنُظْر 3ِْ& َكاَ& ِفيَّ 
َطِريٌق َباِطٌل َ"%ْهِدِني َطِريق; Mََبِدّي;. "          ( مزمو% ١٣٩: ٢٣ - ٢٤ )

 



Mسئلة للمناقشة:

١- ما هي �لفكر/ �جلديد/ �ل  $��كتها من تعليم ��A �ليوc عن " منطقة 

%حلق"؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Eنكو E$ ب� �Hملؤمنني، فلما� eد� E$ بليس �ألساسية هيJ كانت خطة �HJ -٢
صا�قني متامq مع �هللا ,مع $نفسنا ,مع �آلخرين؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 S qمتام qتكن $مين p ا�ثة !ّد�/ (مبا هو مناسب للمجموعة) عندما" Q٣- شا�
�ملاضي مع �هللا ,مع نفسك، ما�H كانت نتائج فشلك E$ S تكوE $مينq؟ كيف 

�ستخدc �لعد, هذ� �ألمر S حياتك بطريقة مدمر/؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٤- شا�Q بوقت ما خال� �لشهر �ملاضي p تكن فيه $مينq متامq مع شخص $خر. 
 Oألننا كائنا qل  منر فيها "يع�) Oنتعامل مع هذ1 �أل,قا E$ كيف يريد �هللا منا

بشرية ساقطة) عندما نفشل E$ S نكوE $منا� مع �هللا $, مع �آلخرين؟  
�قر$ يوحنا �أل,I ١ :٩ ,$فسس ٤: ١٥، ٢٥.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 cعد Eخر' فإ$ Oبكلما, .qهذ� �لشخص يرتد% قناع EJ ما يقا� _R٥- كث
�ألماE يقو�نا ألE نتخذ مو�قف معينة لكي نعطي �آلخرين �نطباعq جيد_ عنا. 

كيف ميكن حلقيقة مركزنا S �ملسيح $E تساعدنا على نزe قناعنا؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

%حلر/ %لر"حية ٢٤



%حلر/ %لر"حية ٢٥

%لنقا0 %لرئيسية > %لد%L %لثالث
١- تتطلب %حلر/ %لر"حية "3جر%.%* ُملِّحة" من جانبنا.

%خلد%   هي  ضدنا  "%لرئيسية  %أل"+  %لشيطا&  حيلة   &3  -٢
"%خلد%  "%خلد% .

٣- " منطقة %حلق" هي معرفة %حلق %ألصيل عن %لر/ يسو  %ملسيح 
مع  %لكاملة  %ألمانة  Mيض;  "هي  %ملقدسة  كلمته   < %ملُتَضَمن  "%حلق 

%آلخرين "مع 3#نا "مع Mنفسنا.

خطو%* عملية:
Mمامك موضو  عليك M& تتحد8% 
 %قرM مزمو% ١٣٩: ٢٣- ٢٤

"%ْخَتِبْر� َيا %ُهللا َ"%ْعِر1ْ َقْلِبي. %ْمَتِحنِّي َ"%ْعِر1ْ 
َباِطٌل  َطِريٌق  ِفيَّ  َكاَ&   &ْ3ِ َ"%ْنُظْر  Mَْفَكا3%ِ. 

َ"%ْهِدِني َطِريق; Mََبِدّي;."
• ما هي %جلو%نب %ل7 ُخدعت فيها؟

• ما هي حالة قلبك؟
• هل جرحَت Mحد=؟

3كشف نفسك Mما1 %هللا. فهو لن يتركك مع 
3جابا* مبهمة. فر"حه %لقد"L يو�نا بطريقة 
"%ضحة "7قيقة. فعندما يضي. بنو%8 "يكشف 
فو%=  تبا%7   &M عليك  %ملستتر6،  %خلطايا  تلك 
باالعتر1% ֲדا. 3& %هللا %ملحب "%لقد"L، 3له 
من  ضغينة  #مل  ال  �دمه  "%لذ3  نعمة  كل 
2ونا. "عندما تكو& > سال1 مع %هللا "تذكر* 
قم  %ألشخا�  Mحد  مع  > سال1  Mنك لست 
تعمل   &M "%ألفضل  معه.  "تصا�  %لفو%  على 

&لك بسرعة.

M &3فضل %حلق %ألصيل 
 6Mملر% "M هو "%لرجل
 L%للذ%& ال ميا%
 "M  %هنهما %خلد&

%لتخفي خلف قناٍ  > 
مس%ִדما مع %هللا"
كينيث "يست



> %مل�-:
ضمان;  %ألكثر  %#جو1  كا&  %لبشرية  على  %أل"-  %لشيطا&  هجو1   &3
1 %حلق ح� /عل للخطية ُمِ�%=،  "جناح;: 3نه %خلد% . 3& 3بليس ُيحرَّ
"/عل %لقد%سة Mمر= غ% مرغو/ فيه، "/علنا ُنلقي %للو1 على %آلخرين 

بدًال من Mنفسنا.
"%مبا يهمس %لشيطا& %آل& ֲדذ8 %لكلما* > &هنك "M%يد يا 3بM 4& يتعلم 
هذ%   +3 #تا"  شخص   -"M  &M على  جيد6  عالمة  �3ا   ".L%لد% هذ%  فال& 

%لد%L هو %لذ3 تر%8 كل صبا' > %ملر6#.
&كر L%7 %ليو1 بعض %ألكا&يب %ملنتشر6 > ثقافتنا %حلالية:

• 3عِنت بنفسك M"ًال قبل 3M شخص #خر.
%لوقت   < مناسب  غ%  "هو  قر"&  عد6  منذ   Lملقد% %لكتا/  ُكتب   •

%حلاضر.
• %حلق Mمر نس�، فما هو حق بالنسبة لك قد ال يكو& حق; بالنسبة �.

•  لو كا& %هللا كلي %ملحبة ملا كا& يسمح "د"� %ألشيا. %لسيئة.
• سأ7%فع عن حقوقي مهما كانت %لنتائج.

M 3Mكا&يب هذ8 %ل7 تصدقها؟ هل تصد4 %ألكا&يب %ملذكو%6 #نف;؟ "ألنه 
%ألسبو  عن صديق ميكنك  %خلد% ، فا"ث هذ%  تكتشف   &M لصعب% من 
3+ شر9%  ت�لق  %لثقة به "يث يكو& Mمين; "صر#; ليو%جهك عندما ير9% 

3بليس.

#ية للحفظ: مزمو% ١٣٩ :٢٣-٢٤
"%ْخَتِبْرِني َيا %ُهللا َ"%ْعِر1ْ َقْلِبي. %ْمَتِحنِّي َ"%ْعِرMَ 1ْْفَكاِ%3. َ"%ْنُظْر 3ِْ& َكاَ& ِفيَّ 

َطِريٌق َباِطٌل َ"%ْهِدِني َطِريق; Mََبِدّي;."

%لسال' %لذ3 يريدنا %هللا M& نستخدمه Mسلو/ %لشيطا& > %#جو1

منطقة %حلق: %لصد4 "%ألمانة مع %هللا.%خلد% 

%حلر/ %لر"حية ٢٦



%حلر/ %لر"حية ٢٧

احلرب الروحية - %جلز. %لثانـي
 %لد%L %لر%بع

كيف تعد نفسك للمعركة الروحية؟
Mفسس ٦: ١٣ - ١٥

%لشعو% بالذنب ميكن M& يكو& مفيد= 3&% 7فع شخص; تائب; لكي /ثو على 
%كبتيه، "هو #د� نتيجة لتبكيت %لر"' %لقدL. هو %لذنب %لذ3 ُيظهر 
%لذ3  %لد%خلي. "هو  تو%ضعه  خال-  من  للشخص  %لر"حية  %حلالة  مستو6 
يطلق %لصرخا* طلب; للر$ة "%لذ3 يقو-: "Mنا #سف، من فضلك سا�4." 

مثل هذ% %لنو  من %لذنب يستدعي %لنعمة.

هنا9 نو  #خر.
ُتوجه  73عا.%*  نتا"  %لناموسية. "هو   +3 %لشخص  يقو7  %لذ3  %لذنب  3نه 
3+ %لشخص مثل "Mنت لست جيد= بد%جة كافية " M"" /ب M& تعمل كذ% 
"كذ% ح� تكسب �ب7". "هذ% %لذنب يقيس %حلالة %لر"حية للشخص من 
خال- %ملظاهر %خلا%جية. "هو %لذنب %لذ3 ُيطلق %لصرخا* من Mجل %لكما- 

%لشخصي "كما- %آلخرين. "مثل هذ% %لذنب يشل عمل %لنعمة.

%لشيطا&.  من  %آلخر  "%لنو   %هللا  من   6%7M هو  %لذنب  من  %أل"-  %لنو  
نو  يطلب %لنعمة "%آلخر يسلب %لنعمة. نو  يشعر باحلرية "%آلخر يتقيد 
بالناموسية. فما هو %لفر4؟ كيف نصبح مشجعني للنعمة بدًال من M& نشل 

عملها؟
 

هذ%   <" %خلد% .  من سها1  Mنفسنا  2مي  كيف  %لسابق   L%لد%  < تعلمنا 
%لد%L سنر6 كيف 2ا%/ ضد %ִדاما* %لعد" %ل7 تشعرنا بالذنب "سها1 
%لشك %ل7 يوجهها 2ونا. "%آل&، "بعد M& %بطنا حز%1 %حلق "مّكنا8 حو- 
Mحقائنا، ما هي قطع %لسال' %ألخر6 %ل7 ستحمينا > صر%عنا %لكونـي؟



%حلر/ %لر"حية ٢٨

L%مالحظا* %لد
كيف تستعد #جما* %لشيطا&

١-" ممنطقني Mحقا.كم باحلق."

٢-" البسني 7%  %ل�."
%حلق  "صنع  %لصحيحة  "%حليا6  %الستقامة   = ــــــــــــ   •
"%لعد- (3M نفعل ما ينبغي عمله بال �ابا6) "%ل�%هة "%لصد4 > 
إل67%%  3%%7تنا  3خضا    3M شخصيته،  %لشخص ">  Mسلو/ حيا6 
%ملسيح  عمل  خال-  من  %هللا  Mما1  م�%"&   Mننا  من  "بالرغم  %هللا. 
%لكفا%3، (كو�نثوA �لثانية ٥: ٢١؛ فيل� ٣: ٩) فإ& 7%  %ل� هذ% 
(%لذ3 #مي "#افظ على قلوبنا) هو %لتطبيق %لعملي للحق > حياتنا 
- 3M سيا67 %ملسيح (حزقيا� ١٨: ٥؛ هوشع ١٤: ٩؛ مزمو� ٢٥ : 

.(٢: ٢٩ I,٢١؛ يوحنا �أل

• 3& هجو1 %لشيطا& ليس #ر7 خد%  بل هو 3ִדا1 للمؤمن يؤ37 3+ %لشعو% 
بالذنب "%إل7%نة، "عندما نعطي ظهرنا بالكامل ملا هو معر"1 بالنسبة لنا Mنه 

3%%67 %هللا، فإننا نضع Mنفسنا حتت %لتأث% %لشيطانـي.

شا"- %مللك=%لعهد %لقدمي

بطرL= %لعهد %جلديد



%لتطبيق:               
• 3ننا ֲדذ% %لسلو9 ـــــــــــــ على حياتنا Mما1 %هللا "Mما1 
%آلخرين "ال نعطيه فرصة M" مكان; للدخو- > حياتنا M" بيتنا  
                                      ($فسس ٤: ٢٧)

• %لسلو9 بال� ــــــــــ عن صد4 3مياننا ""%قعيته "فضح لكل 
Mكا&يب %لعد" عن %حليا6 %لر"حية مع %هللا.     (م� ٥: ١٦)

/
 يعقو

"َفَمْن َيْعِرMَ 1ُْ& َيْعَمَل َحَسن; َ"َال َيْعَمُل، َفَذِلَك َخِطيٌَّة َلُه."  ٤: ١٧

جانب شخصي Mتعامل معه: ـــــــــــــــــــــــــــــــ

٣- "حا&ين M%جلكم باستعد%7 3جنيل %لسال1."

%%سخ، "يقد1   LساM إلقامة  %لوسائل   3M  Lألسا%  = ــــــــــــ   •
Mيض; فكر6 %الستعد%7 ملشا%كة %إلجنيل %لذ3 يؤ37 3+ مصاحلة "سال1 بني 

%إلنسا& "%هللا.

• %لشيطا& ال يستخد1 فقط ــــــــــــــ " ـــــــــــ  
لكي /عل %ملؤمنني غ% مؤثرين "لكنه يتخصص Mيض; > �%  %لشك 
فينا من 2و صال' %هللا "> %لطريقة %لM 7ظهر لنا ֲדا هذ% %لصال' 
3M %إلجنيل (بطرA �أل,I ٣: ١٤، ١٥؛ تيموثا,A �لثانية  ٤: ٢؛ 

كو�نثوA �لثانية ٥: ٢٠؛ ��يا ١٢: ١١)
L %لثانية يهاجم %لنعمة - كيف يقو1 بذلك؟

كو%نثو
٤ -

١١: ٣

َهَكَذ%  ِبَمْكِرَها،   .َ% َحوَّ %ْلَحيَُّة  َخَدَعِت  َكَما  Mَنَُّه  Mََخا1ُ  "َ"َلِكنَِّني 
ُتْفَسُد Mَْ&َهاُنُكْم َعِن %ْلَبَساَطِة %لَِّتي ِفي %ْلَمِسيِح. َفِإنَُّه 3ِْ& َكاَ& %آلِتي 
َيْكِرُ� ِبَيُسوٍ  #َخَر َلْم َنْكِرْ� ِبِه، Mَْ" ُكْنُتْم َتْأُخُذ"َ& ُ%"ح; #َخَر َلْم 

َتْأُخُذ"Mَ ،8ُْ" 3ِْنِجيًال #َخَر َلْم َتْقَبُلو8ُ، َفَحَسن; ُكْنُتْم َتْحَتِمُلوَ&."

%حلر/ %لر"حية ٢٩



%لتطبيق:              
١- %عر1 ــــــــــــــــــــــــــ �تو6 %إلجنيل. 

(كو�نثوA �أل,I ١٥: ١-٥، $فسس ٢: ١- ٩)

٢- %عرM 1ساL ــــــــــــــــــ " ـــــــــــــــــ.
(٥: ١١- ١٣ I,مية ٨: ٣٨- ٣٩؛ $فسس١: ١٣- ١٤. يوحنا �أل,� )

٣- %إلميا& مؤسس على ــــــــــــــــــ "ليس على %ملشاعر.
٤- 3& مشا%كة 3ميانك هي من Mقو6 %ألساليب %ملتاحة لبنا. %إلميا&. فغالب; 
ما تكو& "Mفضل "سيلة للدفا  هي ــــــــــــ". %لكر%�6 هي حر/ 
%"حية أل�ا هجو1 على مملكة %لعد" "3طال4 لألسر6 %لذين سباهم "%قتنصهم 
إل%%7ته "Mعمى M&ها�م لننقلهم بقو6 %ملسيح من مملكة %لظلمة 3+ ملكو* %هللا         

($عما� ٢٦: ١٨؛ يعقو- ٥: ٢٠) 

%خلالصة:
لقد هز1 %هللا %لشيطا& "�ططاته، " خّلصنا من عقوبة "قو6 %خلطية، "سيخّلصنا 
> %لنهاية من كل "جو7 للخطية > حياتنا. Mما > %لوقت %حلاضر فنحن > 
حر/ عصابا* مع %لقو%* %لشيطانية. "كمؤمنني مت نقلنا من مملكة %لظلمة 

3+ مملكة %لنو% مع كل %حلقو4 "%المتيا�%* %ل7 لنا كأبنا. هللا.
 &M 3& %ملعركة %لر"حية %ل7 2ا%/ فيها تتضمن مسئولية من جانبنا "هي

"نلبس" قطع %لسال' %لر"حي %ل7 "فّرها %هللا لنا. "هكذ% ميّكننا M& نقا"1 
�ا"ال* %لعد" "خلد%عنا" ""3ִדامنا" ""�%  %لشك فينا" عندما نقف ضد8 

بثبا*، "&لك عن طريق:
%آلخرين كشر0  "مع  Mنفسنا  "مع  ـــــــــــــــ  نكو&   &M  -١

ضر"%3 لكل معركة %"حية.
 3M ٢- %لتجا"/ مع %حلق %لذ3 يظهر8 %هللا لنا عن ـــــــــــــــ

حيا6 %ل�.
٣- فهم 3جنيل %لنعمة بوضو' ـــــــــــــــ برسالة %لنعمة تلك.

%حلر/ %لر"حية ٣٠



%حلر/ %لر"حية ٣١

عملي;   L%منا  &M 3ال  #تا"  ال  %لر"حية  من %حلر/  %ألعظم  %جلز.   &3
"بانتظا1 %حليا6 طبق; ملركزنا > %ملسيح باإلميا&. 3& تطبيق %لتشبيه %لذ3 
%ستخدمه %لرسو- بولس لقطع %لسال' %لر"حي سيحمينا من �ا"ال* 
هذ%  فإ&  لذلك  "نتيجة  %ملسيح.  مع  شركتنا  لكسر  %ملستمر6  3بليس 

%لسال' سيقلل بشد3M 6 تأث% للعد".
"مع &لك فإ& هناM 9"قات; علينا M& نتحر9 فيها Mبعد من #ر7 "%لوقو1 

بثبا*" فنلتحم مع %لعد" > معركة فعلية.
 "هذ% سيكو& موضو  7%%ستنا %لتالية > Mفسس ٦: ١٦- ٢٠

Mسئلة للمناقشة:
١- ما هي �لفكر/ �جلديد/ �ل  تعلمتها S هذ� �لد�A بشأE " 7%  %ل�" ؟ ما 
هو �لعضو �جلسد% �حليو% �لذ% &ميه �لد�e، ,ما هي �لتطبيقاO �لر,حية Bذ�؟  

_________________________________________________________________$نظر $مثا� ٤: ٢٣ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٢- لقد ��سنا S تعليم �ليوE$ c �لشيطاE يستخدc �إل��نة لكي يدمر $,ال� �هللا 
,يشل حركتهم. ,قد ��سنا $يضE$ q �إل��نة ,�لتبكيت يؤ�ياE معq للشعو� بالذنب، 
$حد!ا هو "شعو� حقيقي بالذنب" $ما �آلخر فهو "شعو�  �ئف بالذنب". كيف 
 E$ Aنتجا,- مع "�لشعو� �حلقيقي بالذنب" عندما ُيظهر لنا �لر," �لقد E$ ميكننا
هناQ تناقضq بني Jمياننا ,سلوكنا؟ ($نظر يوحنا �أل,I ١: ٩). كيف نتجا,- عندما 
تكو��J EناO �لشيطاE $, "�لشعو� �لز�ئف بالذنب" مصد�_ إل��نتنا ؟ ($نظر �,مية 

٨: ١). كيف ميكنك Hكر �الختالZ بني تبكيت �لر," ,بني ��Jنة �لعد,؟
جد"- يوضح %لفر4 بني تبكيت %لر"' %لقدL "7ينونة %لعد":

L7ينونة %لعد"تبكيت %لر"' %لقد
 -١-١

-٢-٢

-٣-٣

-٤-٤

-٥-٥

-٦-٦



%حلر/ %لر"حية ٣٢

٣- شا�Q بأمر ما خال� �ألسبوعني �ألخRين َعِمل �لر," �لقدA فيه على 
تبكيتك، ,جتا,بت معه حسب يوحنا �أل,I ١: ٩. ما�H كانت �لنتائج؟ 

شا�Q بصد� ,بأمانة قد� �ستطاعتك كي نتعلم من بعضنا �لبعض.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

٤- ملا�H من �ملهم جد_ $E تفهم ضمانك S �ملسيح؟ هل من �ملمكن للمؤمن 
$E يكوE مطمئنq متامq خلالصه ,يعرZ $نه بالتأكيد �Hهب IJ �لسما�؟ �قر$ من 
فضلك بصوO عاٍ� S �ملجموعة يوحنا �أل,I ٥: ١١ - ١٣. ما هو �لوعد �لذ% 

يقدمه عد� ١٣ لكل مؤمن حقيقي؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٥- EJ ضماE خالصنا متأصل S �لفهم �حلقيقي إلجنيل �لنعمة. من خال� ما 
تعلمته A�� S �ليوc �نقسمو� IJ $موعاO تتكوE كل منها من �ثنني ملد/ #س 
�قائق لكي تتد�بو� على تقدمي �إلجنيل بصو�/ ,�ضحة. تذّكر $E �سالة �إلجنيل 

:Oعلى $�بعة مكونا qتشتمل ��ئم
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

١- هنا9 مشكلة - فاخلطية فصلت %إلنسا& عن %هللا ( �,مية ٣: ٢٣).
 L٢- هنا9 حل- لقد 7فع %ملسيح مبوته على %لصليب عقوبة كل خطايا %لنا

"&لك على مر %أل�ما& لكونه 3#; كامًال "3نسان; كامًال ( �,مية ٥: ٨).
٣- 3& حل %هللا (17 يسو  %ملدفو  �ن; لكل خطايانا) هو عطية #انية "ال 

ميكن M& نكتسبه باجلهو7 %جلسدية لكنه يستلزM 1& نقبله باإلميا&
 ( $فسس ٢: ٨ -٩ ).

٤- 2تا" M +3& نقبل شخصي; عطية %هللا للخال� باإلميا& 
(يوحنا ١: ١٢).



%حلر/ %لر"حية ٣٣

%لنقا0 %لرئيسية > %لد%L %لر%بع
١-" %ل�" هو %لتطبيق %لعملي حلق %هللا. 

٢- يستخد1 %لعد" %لذنب ليهاجم %لنعمة.
٣- /ب M& 2ا%/ مشاعرنا %ل7 حتا"- بل "تزعز  "%حلقائق" %ملب4 

عليها Mساسنا  %لر%سخ.

خطو%* عملية:
عا67 ما نقيس مستو6 حياتنا %لر"حية على 

MساL مد6 تطبيقنا للقائمة %لتالية:
* 7Mفُع %لعشو%

* M&هُب للكنيسة بانتظا1
Lملقد% Hكتا MُقرM *
* Mصلي مثل %آلخرين

* ال Mشر/ %لكحو- "ال 7Mخن "ال Mصا47 
فتيا* بنو%يا شرير6. 

 &M يعر1  %لرسو-:"فمن  يعقو/  يقو- 
له".  خطية  فذلك  يعمل  "ال  حسن;  يعمل 
عندما �تصر مسيحيتنا > قائمة من %ألمو% 
%لو%جب عملها فإننا نركز Mعيننا على مظاهر 
خا%جية من %حليا6 %لر"حية Mكثر من %لد"%فع 
"7%%سة  %لصال6   &M من  بالرغم  %لد%خلية. 
%لكتا/ "%لعطا. %ملستمر Mمو% مهمة للحيا6 
جتاهلنا   %&3 شيئ;  تع4  ال  لكنها  %ملسيحية 
%ملر%%6 "%لغضب "%حلسد %ملتأصلة > قلوبنا. 
%كتب Mمر= شخصي; تصا%  معه: ــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ 
%هللا M" مع  %ليو1 بأ& حتل %ملشكلة مع  %لتز1 

3M شخص #خر.

ْيُنوَنِة  3ِ&= َال َشْيَ. ِمَن %لدَّ
%آلَ& َعَلى %لَِّذيَن ُهْم 
ِفي %ْلَمِسيِح َيُسوَ  
اِلِكَني َلْيَس َحَسَب  %لسَّ
%ْلَجَسِد َبْل َحَسَب 

%لرُّ"ِ'.
          (%"ميه ٨: ١)



> %مل�-:
تتأ%جح مشاعرنا يومي; بني صعو7 "هبو0،  فتا%6 نكو& كالفر%شا* 
%ملذعو%6 "2ن نصعد جبا- %لقلق، "تاM 6%خر6 نشعر بالنشو6 "%لسعا67 
من خال- Mفر%' %حليا6. %لوال67 "%ملو*، %أل"قا* %لعظيمة "%أل"قا* 
%ملريعة، عمل 2صل عليه "عمل نفقد8، مناقشا* ال �اية #ا "سكو* 
#طم %ألعصا/. 3& مشاعرنا ترتفع "تنخفض. فقد ُتغيَّر حالة من عسر 
%#ضم > Mحد %أليا1 نظرتنا "ملشيئة %هللا." قا- يسو  3نه /ب M& نب4 
مرتفعا* ""7يا&  Mما1  بقو6  يثبت   LساM قو3."   LساM" على  حياتنا 
حياتنا. "لكي نعمل هذ% ينبغي M& نؤسس حياتنا على حقائق %إلجنيل 

"3ال سنصبح 7%ئم; عبيد= ملشاعرنا.
%إلجنيل: تأ مل  S  يوحنا ١٦:٣؛ �,مية ٢٣:٦؛ كو�نثوA �أل,I ١:١٥- ٥؛ 
$فسس ٢: ١- ٩.  %كتب حقائق %إلجنيل %ملذكو%6 فيها. % %ختر #ية من هذ% 

%جلز. لتحفظها هذ% %ألسبو .
Mماننا "ضماننا: تأمل > يوحنا١٠: ٢٨-٢٩؛ �,مية ٨: ٣٨-٣٩؛ 

ضماننا  حقائق  %كتب   .١٣  -١١  :٥  I,أل� يوحنا  ١٣-١٤؛   :١ $فسس 
%ألبد3 > %ملسيح. % %ختر #ية من هذ% %جلز. لتحفظها هذ% %ألسبو .

#ية للحفظ: يعقو/ ٤: ١٧
"َفَمْن َيْعِرMَ 1ُْ& َيْعَمَل َحَسن; َ"َال َيْعَمُل، َفَذِلَك َخِطيٌَّة َلُه. "

#ية للحفظ:  يوحنا %أل"+ ١: ٩
"3ِِ& %ْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو Mَِمٌني َ"َعا7ٌِ-، َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َ"ُيَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ 3ِْثٍم "

%لسال' %لذ3 يريدنا %هللا M& نستخدمهMسلو/ %لشيطا& > %#جو1

منطقة %حلق: %لصد4 "%ألمانة مع %هللا.%خلد% 
7%  %ل�: طّبق ما تعلم Mنه حقيقة.%لشكاية

حا&ين M%جلكم: فهم %إلجنيل�%  %لشك

%حلر/ %لر"حية ٣٤



%حلر/ %لر"حية ٣٥

احلرب الروحية - %جلز. %لثالث
 %لد%L %خلامس

االشتباك مع العدو
Mفسس ٦ : ١٦-١٧

ح� %آل& كا& حديثنا عن %حلر/ %لر"حية ُمطمِئن; نسبي;. خد%  "شكايا* 
"شك، ليس هنا9 شي. غريب فيها. فخطط %لعد" %لغامضة ُمسجلة "ُموثَّقة 

بطريقة جيد6 "مت %ختبا%ها من ِقَبل مؤمنني كث%ين.

ملتوية  %"حية  هجما*  عن  3شاعا*  >عُت  "لقد  قائًال:  تفكر  %مبا  لكن 
ُتَشن > %لظال1. مهًال، M%جو M& ال تظن Mن4 #نو&، لقد %خت�* Mشيا. غ% 
مفهومة: حلظاٌ* كا& فيها كاهلي ير�' حتت ثقٍل كب%، M "Mفكا% كانت 
ثقيلة جد= ح� شعر* بأنM 4حتر9 على %ماٍ- متحركة. من %ملستحيل جتاهل 

هذ8 %ألمو%، "من %ملزعج جد= مناقشتها، "لكن لست Mعلم M +3ين Mجته."

#ر7  ليس  3نه  %ملُباشر6 "%ملُزِعجة؟  %لعد"  هجما*  تو%جه  عندما  تعمل  ما&% 
3ִדا1 ُمبَهم من ِقَبل %لعد" M" حلظا* من %لشك منر ֲדا، لكنه %لوجو7 %لفعلي 
"%ملحسوL للشر؟ %مبا يكو& هذ% %#جو1 نا7%= لكنه حقيقي. عندما ִדبط 

عليك %لسحب %لسو7%.، كيف حتمي نفسك؟

عنا للوقو1 بثبا* "&لك بأ& جنهز "سائل  من خال- %لد%"L %لسابقة َتشجَّ
بأ&  بولس  %لرسو-  يوصينا  كيف  نتعّلم  سو1   L%لد% هذ%   <" 7فاعنا. 
نتحر9 > %#جو1 "%الشتبا9 مع عد"نا. "عندما يقتحم %لعد" منطقتنا فإنه ال 

ميكننا M& �تبئ بسلبية "%%. %جلد%%&. /ب M& نتقد1 بثقة "نصد تقدمه.



%حلر/ %لر"حية ٣٦

 L%مالحظا* %لد
كيف 2ا%/ %لعد" "ننتصر
Mفسس ٦: ١٦ - ١٧

١- مقدمة: هناM 9%بع حقائق /ب M& تعرفها.

من  لقد حر%نا  %لشيطا& "�ططاته.  بالفعل  %هللا  هز1  لقد  %أل"+:  %حلقيقة 
عقوبة "قو6 %خلطية، "سو1 #ر%نا > %ألبدية من "جو7 %خلطية &%ִדا. Mما > 

%لوقت %حلاضر فنحن > حر/ عصابا* مع %لقو%* %لشيطانية.

%حلقيقة %لثانية: لقد مت نقلنا كمؤمنني من مملكة %لظلمة 3+ مملكة %لنو% "لنا 
كل %حلقو4 "%المتيا�%* كأ"ال7 هللا.

%حلقيقة %لثالثة: 3& %ملعركة %لر"حية %ل7 2ا%/ فيها تتطلب مسئولية من 
نقا"1   &M ميكننا  لنا.  %هللا  "فرها  %ل7  %لر"حية  %حلماية  "نلبس"  بأ&  جانبنا 
�ا"ال* %لعد" > "خد%عنا" " "%لشكو6 علينا" " " �%  %لشك فينا" عندما 

نقف بثبا* ضد8، "&لك بأ&: 
١- نكو& صا7قني مع %هللا "مع Mنفسنا "مع %آلخرين كشر0 لكل معركة 

%"حية.
٢- نستجيب للحق %لذ3 يظهر8 %هللا لنا عن مشيئته حلياتنا ـ بأ& 2يا حيا6 

%ل�.
٣- نفهم "نكو& مستعدين ملشا%كة 3جنيل %لنعمة.

%حلقيقة %لر%بعة: 3& %جلز. %ألعظم من %حلر/ %لر"حية ال يتطلب منا Mكثر 
طبق;  %لعيش   &3 باإلميا&.  %ملسيح   < مركزنا  على  بناً.  حياتنا  مما%سة  من 
لتشبيه بولس لقطع %لسال' %لر"حي #مينا من �ا"ال* %لشيطا& %ملستمر6 
لكي #طم شركتنا مع %لر/ يسو ، "نتيجة #ذ% فإنه يقلل بشد3M 6 تأث% 

للعد".



%حلر/ %لر"حية ٣٧

٢- "مع &لك، فهناM 9"قا* ينبغي M& نتحر9 فيها Mبعد من #ر7 
"%لوقو1 بثبا*" "%الشتبا9 مع %لعد" > معركة حقيقية.
• عندما نتخذ خطو%* 3ميا& هامة من Mجل منونا %لر"حي.

• عندما نقتحم مو%قع %لعد" (مثل %لكر6�%).
• عندما نكشف %لشيطا& على حقيقته.

• عندما نتو/ "نقطع صلتنا متام; مع %لعا( "مع منهج %خلطية %لذ3 %عتدنا 
عليه "مع كل عالقة غ% مقدسة.

• عندما /هزنا %هللا، سو%. على %ملستو6 %لشخصي M" %ملستو6 %جلماعي، 
لعمل عظيم ملجد8.

%لسؤ%- هو: عندما تكو& البس; Mسلحتك %لر"حية "مع &لك جتد نفسك 
�اط; باملقا"مة %لر"حية، كيف تشتبك > %ملعا%9 "تنتصر؟

%إلجابة هي:

س 
س
Mف

١
٧
-٦ : ١٦

ُتْطِفُئو%   &ْMَ َتْقِدُ%"َ&  ِبِه  %لَِّذ3  %ِإلميَاِ&،   Lَُتْر %ْلُكلِّ  َفْو4َ  "َحاِمِلَني 
رِّيِر %ْلُمْلَتِهَبِة. (عد7 ١٦) َجِميَع  ِسَها1ِ %لشِّ

َ"ُخُذ"% ُخوَ&6َ %ْلَخَالِ�، َ"َسْيَف %لرُّ"ِ' %لَِّذ3 ُهَو َكِلَمُة %هللاِ.(عد7 ١٧).

٣- كيف حتا%/ %لعد" "تنتصر - $فسس ٦: ١٦- ١٧

١- حاملني ترL %إلميا&: عد� ١٦
"بـ  باهللا  %ملطلقة"  هو"%لثقة  %لسيا4  هذ%   < %إلميا&  %لتعريف:   •

ــــــــــــــــــ، "بقوته، "�ططه حلياتنا.
• %لغاية / %لقصد: M& يطفئ ـــــــــــ، سها1 %لشرير %مللتهبة 
فال تصل 3لينا M" ُتسقطنا من ثباتنا M" تعطل تقدمنا > موكب %لنصر6 

(٥: ٤ I,٥: ٩؛ يوحنا �أل I,أل� Aبطر )



%حلر/ %لر"حية ٣٨

• سهامه %مللتهبة / قذ%ئفه: 3& خطط %لعد" "جتا%به "Mكا&يبه 
"خد%عه "هجومه %ملوجه ضدنا "ضد شعب %هللا هي لكي /علنا 
 "M لعا( %ملحيط بنا% "M نفسناM +3  ـــــــــــــــــــــ

شخص #خر غ% %هللا فنسقط > %لتجربة:-

 7 - %غبة شديد6 للخطيةM - Mفكا% جتديف
هـ - %لشك > 7"%فع %آلخرين/ - Mفكا% بغضة

 " - Mمو%" من %إلحبا0 "%ليأL" - شكو9  
Mصل �يع هذ8 %ألشيا. > %لغالب هو Mكا&يب عن طبيعة %هللا M" هويتنا %جلديد6 

> %ملسيح.
يوحنا %أل"+
١٦

-٢ : ١٥ 

"َال ُتِحبُّو% %ْلَعاَلَم َ"َال %َألْشَياَ. %لَِّتي ِفي %ْلَعاَلِم. Mَ &ْ3َِحبَّ Mََحٌد %ْلَعاَلَم 
%ْلَجَسِد،  َشْهَو6َ  %ْلَعاَلِم  ِفي  َما  ُكلَّ  َأل&َّ  %آلِ/.  َمَحبَُّة  ِفيِه  َفَلْيَسْت 
َم %ْلَمِعيَشِة، َلْيَس ِمَن %آلِ/ َبْل ِمَن  %ْلَعاَلِم."  َ"َشْهَو6َ %ْلُعُيوِ&، َ"َتَعظُّ
 Lتر" "حقَّه،  "بطرقه  هللا  %لعميقة  "%ملعرفة  %حلميمة  %لعالقة  "ليد  هو  %إلميا& 

%إلميا& #مينا من خو1 %لعا( "ִדديد%* %لعد".

 %لتطبيق:
%إلميا&، 3M بالتطبيق   Lلفو% بتر% تصد سها1 %لشك "%خلد%  على   &M /ب 
على  %لتعر1  مبجر7  "&لك  %لشخصية  مو%قفك  على  للحق  "%ليومي  %لفعا- 

%لسهم %ملوجه 3ليك. كيف تقو1 بذلك؟
ر � %ألفضل.( مزمو%٨٤: ١١؛ %"مية ٨: ٣٢). ١- بالثقة > طبيعة %هللا. فاهللا يذخِّ
٢- بالثقة > "عو7 %هللا "كلمته. سيتمم %هللا كل ما "عد� به.(عد7 ٢٣: ١٩؛ 

بطرL %لثانية ١: ٢- ٤).
"لكنها  7%ئم;  %ألسهل  ليست  طرقه   &3 "توقيته.  %هللا  برنامج   < بالثقة   -٣

%ألفضل 7%ئم;. (3%ميا٢٩: ١١؛ 3شعيا. ٥٥: ٨ - ١٣).
٤- بالثقة > غفر%& %هللا � "ضما& %حليا6 %ألبدية > %ملسيح يسو .

(يوحنا %أل"+ ٢:  ١٢؛ يوحنا %أل"+ ٥: ١٣) 



Mسئلة للمناقشة:
١- بعد $E �ستمعت لتعليم �ليوc، هل تعرضت من قبل لتجربة تعتقد $Uا 

 Qمثل هذ�، شا� tحد EJ مباشر_ من عمل شيطانـي؟ qكانت هجوم
ضر,�%  شر�  �لسرية   E$ (تذّكر  هذ�.   Eكا ,م�   tحد مبا  باختصا� 
لصحة $ية $موعة صغR/. لقد �خت�نا "يعq $شيا� p نكن نفهمها S بعض 

�ألحياE ,قد تسببت J Sحر�جنا S $حياE $خر'.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٢- ما هو �لشي� �جلديد �لذ% تعلمته عن  ل ترA �إلمياE عندما يها"نا �لعد,؟ 
,ما هو �,� معرفة ,عو� �هللا ,كلمته حتديد_ ,$نت حتمل ترA �إلمياE ؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٣- من بني �حلقائق �أل�بع �ملذكو�/ "صو! نصرتنا S �ملسيح، ما هي على ,جه 
�لتحديد �حلقائق �ل  ساعدتك $كثر، ,ملا�H؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٤- ما هو �لوعد �لذ% حتتا$ $E #بئه S قلبك من بني �لوعو� �لكتابية �ملذكو�/ 
�ل   �مللتهبة   cلسها� كل  لتطفئ  مستعد_   Eتكو  E$ ميكنك  ١٦ح�  صفحة   S

يصوֲדا �لعد, ضدQ؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 E$ ميانك. $طلب من �ملجموعةJ تطبق E$ IJ مبوقف !د� حتتا$ فيه Q٥- شا�
تساعدQ على حتديد ,عد �هللا �لذ% سيساعدQ $كثر S هذ� �لوقت. �قض بضع 
�قائق إلUا� هذ� �لد�A بالصال/ لشخص $خر من $جل �لناحية �ل  &تا$ Jليها 

,�ل  َشاQ�َ فيها كل شخص S �ملجموعة.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

%حلر/ %لر"حية ٣٩



%حلر/ %لر"حية ٤٠

%لنقا0 %لرئيسية > %لد%L %خلامس 
١- يأ� "قت > %حلر/ %لر"حية فيه /ب M& نقا"1 %حلر"/ 

مباشر6.
٢- عا6ً7  ما ُيطِلق 3بليس قذ%ئفه علينا عندما �طو خطو%* > %لنمو %لر"حي.

٣- ترL %إلميا& هو ثقتنا %ملطلقة > %هللا "> مو%عيد8 حلياتنا.

خطو%* عملية:
نقا"1   &M /ب  كيف  عن  هذ%  7%سنا  حتد� 
على %لفو% سها1 %لشك "%خلد%  بترL %إلميا&. 
"هذ% يع4 تطبيقك %لفعا- "%حلاضر للحق على 
مو%قفك %لشخصية مبجرM 7& تعرM 1& هنا9 

سهم; موجه; 3ليك. 
كيف تقو1 بذلك؟ %سأ- نفسك هذ8 %ألسئلة 

%أل%بعة:
١- هل Mثق > طبيعة %هللا؟

�,مية  ٨٤: ١١؛  (مزمو�  %ألفضل   � يذخر  %هللا 
.(٨: ٣٢

٢- هل Mثق > "عو7 %هللا "كلمته؟
سيتمم %هللا كل ما "عدنـي به 

(عد� ٢٣: ١٩؛ بطرA �لثانية ١: ٢- ٤).

٣- هل Mثق > برنامج %هللا "توقيته؟
3& طرقه ليست %ألسهل 7%ئم; "لكنها %ألفضل 7%ئم; 

(�Jميا ٢٩: ١١؛ Jشعيا� ٥٥: ٨ - ١٣).
%هللا � "ضما& %حليا6  ٤- هل Mثق > غفر%& 
%ألبدية > %ملسيح يسو ؟ (يوحنا �أل,I ٢: ١٢؛ 

.(٥: ١٣ I,يوحنا �أل
بطاقا*  على  %آليا*  مع  %ألسئلة  هذ8  %كتب 
صغ%6 "%حتفظ ֲדا معك. طالب بتحقيق هذ8 
%آليا* عندما تو%جه "هجوم; مباشر=" "جتا"/ 

> %حلا- بأ& تثق > حق كلمة %هللا.

3مياننا هو %إلميا& 
بالر/ يسو  كل 
حلظة للغلبة على 
%خلطية "على قو%* 

%لشيطا&.
   كينيث "ست



> %مل�-: 
7%%سة  عا67  لديهم  تأصلت  قد  ألنه  %ملعا9%  %لعظا1  %لضبا0  يكسب 
عد"هم "Mساليبه. "Mنت Mيض; تعمل &لك بتحليل %ملعا%9 %لسابقة. > 
هذ% %ألسبو  قم بد%%سة %لنّصني %لتاليني من %لكتا/ %ملقدL "الحظ 

م� تعّر� كل شخص للتجربة من عد"نا "Mين "كيف مت &لك؟ 
تكوين ٣

م� ١:٤ -١١
* ما هو %لتشابه %لذ3 جتد8 > هذين %لنصني؟

* كيف جتا"/ %لر/ يسو   بطريقة �تلفة عن #17 "حو%.؟
* كيف تر6 %لعد" يستخد1 هذ8 %ألساليب > حياتك؟

#ية للحفظ:  يوحنا %أل"+ ٢ : ١٥-١٦

"َال ُتِحبُّو% %ْلَعاَلَم َ"َال %َألْشَياَ. %لَِّتي ِفي %ْلَعاَلِم. Mَ &ْ3َِحبَّ Mََحٌد %ْلَعاَلَم َفَلْيَسْت 
ِفيِه َمَحبَُّة %آلِ/. َأل&َّ ُكلَّ َما ِفي %ْلَعاَلِم َشْهَو6َ %ْلَجَسِد، َ"َشْهَو6َ %ْلُعُيوِ&، 

َم %ْلَمِعيَشِة، َلْيَس ِمَن %آلِ/ َبْل ِمَن %ْلَعاَلِم." َ"َتَعظُّ

%لسال' %لذ3 يريدنا %هللا M& نستخدمهMسلو/ %لشيطا& > %#جو1

منطقة %حلق: %لصد4 "%ألمانة مع %هللا.%خلد% 
7%  %ل�: طّبق ما َتْعَلم Mنه حقيقة.%لشكاية

حا&ين M%جلكم: فهم %إلجنيل�%  %لشك
سها1 %لتجا%/ %مللتهبة 

"Mكا&يب %لشيطا& "خد%عه
طبيعة   < مطلقة  ثقة  %إلميا&:   Lتر
%هللا "> "عو87 "قوته "خطته حلياتنا.

%حلر/ %لر"حية ٤١



%حلر/ %لر"حية ٤٢

احلرب الروحية - %جلز. %لثالث
L7لسا% L%لد%

النصرة في احلرب الروحية 
Mفسس ٦: ١٦- ١٧

%غم M& >ا  بعض %لكلما* ال يكشف معناها بوضو'، 3ال M& هنا9 بعض 
%لكلما* %ألخر6 مث%6 مثل "%لوميض" "Mخر6 �بطة مثل "%لكآبة" M" قوية 

مثل "%لديناميت" M" مملة بكل ما تعنيه كلمة "ممّلة."

"عن  "%لسأ1  %لضجر  عن  تعبِّر  فهي  ثقيلة.  Mلسنتنا  جتعل  "ممل"  %لكلمة   &3
قليًال. "%لسكني  تبكت  %ململة  %لعظة   &3 %لكلل.  عن  %لعاطفة "Mيض;  %نعد1% 
%لتا( يقطع قليًال من %للحم. "%لفيلم %ململ 3لق مناقشة قليلة. "%ملو%عد6 %ململة 

لشا/ "فتا6 تسفر عن Mمل ضعيف > M& يكو& هنا9 موعد #خر.

"باختصا% فإ& %لبال67 ت�  %لقد%6 على %لتأث% من حياتنا. "هي تع4 %نعد1% 
%لر%حة بشكل مؤقت > M"قا* كث%6 من حياتنا. Mما > %ملعركة فإ& %لسال' 

غ% %حلا7 (%لتا() يع4 موت; مؤكد=.

ال /ر! 3M �ا%/ حقيقي على 7خو- %ملعركة M &"7& #مل سالح; حا7=، 
حا7= لد%جة Mنه يقطع شعر6 "هي تسقط. 3ال M& %ملسيحيني %ملؤمنني يدخلو& 

يومي; M%� %ملعركة %لر"حية بسكٍني ال يصلح 3ال لتقطيع %لزبد6 !!! 

"> هذ% %لد%L سو1 ندخل 3+ ساحة %ملعركة مع %لعد" لنشتبك معه "جه; 
لوجه. "عندما حتتد1 %ملعركة ستحتا" M& ُتخِر" Mقو6 ما لديك من Mسلحة. 
مع %ألسف فإ& سال' معظم %ملسيحيني تا( (غ% حا7) "نا7%= ما يستخدمونه، 
"هو عموم; غ% فعا-. هّلم نكتشف كيف نسن %لسال' %لذ3 منلكه "%لذ3 

سيبعد عد"نا.



%حلر/ %لر"حية ٤٣

L%مالحظا* %لد
كيف تقاتل %لعد" "تنتصر 
Mفسس ٦: ١٦- ١٧
١- "حاملني فو4 %لكل ترL %إلميا&" - عد7 ١٦

٢- ""خذ"% خو&6 %خلال�" - عد7 ١٧
١) ــــــــــــــ هي %إلشا%6 %لو%ضحة عن %لضما& %لذ3 حصلنا 
عليه كُمخلَّصني "كمؤمنني ُمَ�ِ%ين، "> مأمن من هجما* %لشيطا&. "لكن 

%لتركيز /ب M& يتجه 3+ خالصنا %حلا� من %خلطية.
٢) خو&6 %خلال� هي تأكيد %خلال� ــــــــــــــ "$اية M&هاننا 

> %ملعركة.

• هذ% شي. ال تستطيع M& تعمله (مبفر97)، "لكنه شي. /ب M& تسمح هللا 
بأ& يعمله > &هنك.

• كيف نقو1 بذلك؟ بالتركيز على جتديد %هللا لذهن %ملؤمن.( %"مية ١٢: ٢؛ 
%"مية ٨: ٥- ٨؛ كو%نثوL %لثانية ١٠: ٥ )- %ملعركة خاصة بالذهن.
• عملي; - %لصال6 "%لعبا67 "%لترنيم "قر%.6 %لكتا/ "%لتعليم "حفظ %آليا* 

"%لشركة مع %ملؤمنني.
%خلال�  %جا.  �Mا  %خلو&6  بولس  يدعو   -  ٨  :٥ %أل"+  تسالونيكي   •

(%لضما&).
• يربط %لرسو- بولس بني %لرجا. "%لص� > مو%ضع عديد6 مثل (تسالونيكي 
%لر/  "ننتظر  "2تمل  نص�  فبالرجا.   (١٢  :١٢ %"مية  ٣؛   :١ %أل"+ 

متمسكني بإقر%% %لرجا. أل& %لذ3 "عد هو Mمني (ع�%نيني ١٠: ٢٣)

3& %ملؤمنني %لذين ال ميأل"& M&ها�م بكلمة %هللا يشبهو& %لتطبيق : 
%ملحا%بني %لذين يذهبو& للمعركة بد"& خو&6



%حلر/ %لر"حية ٤٤

٣- ""خذ"%... سيف %لر"'" عد7 ١٧ 
ـــــــــــــــ هو كلمة %هللا (%لكلمة %ملنطوقة M" %لكلما*  ١)ـ 
%هللا) لنستعملها "2ن 2ا%/ "جه; لوجه "عن  لنا %"'  %ل7 يعطيها 

قر/ ضد Mكا&يب "خد%  %لعد". 
٢) عندما تقتبس حق كلمة %هللا "تستخدمه لصد Mكا&يب "خد%  %لعد" فإ& 

&لك سيسمح لك بأ& "تستأسر كل فكر 3+ طاعة %ملسيح."

 %لتطبيق:
لقد قد1 لنا %ملسيح مثاًال على %ستخد%1 سيف %لر"' - (م� ٤: ١-١١).

* تطبيقا* على حياتنا - (مزمو% ١١٩: ١١، ١٠٥؛ مزمو% ١٩: ٩، 
١١؛ كولوسي ٣: ١١؛ يشو  ١: ٨).

*  تأمال* "%قعية - الحظ M& %لسيف هو سال' 7فاعي "قت %لتجربـة 
 - %لكـر6�%  هجـومي "قـت  Mيض; سال'  ١٠) "هو   ،٧  ،٤:٤ (م� 

(ع�%نيني ٤: ١٢).

%خلالصة:
كيف تشتبك مع %لعد" > %ملعركة %لر"حية

١- %حليا6 %لر"حية ــــــــــــــــ هي مطلب %ئيسي.

٢- %فهم ــــــــــــــــ > %ملسيح.
٣- مّيز م� يكو& ــــــــــــــــ هو %لسبب.

ֲדا  "طالب  عاٍ-  بصو*  ـــــــــــــــــــــ  3علن   -٤
.(٥: ٤- ٥ I,٤:٤؛ يوحنا �أل I,يوحنا �أل)

ـــــــــــــــــــــــ لتأمر %لقو6 %لشيطانية  ٥- %ستخد1ـ 
بأ& توقف نشاطها "ترحل.



%حلر/ %لر"حية ٤٥

٦- الحظ %لعالقة %لقوية بني ـــــــــــــــــــ "باقي 
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ �يعها فمعرفتناـ 
ـــــــــــــ "هي تشر' لنا سبل %هللا %ملستقيمة لنعيش  مرتبطةـ 
ـــــــــــــ. "هي مضمو& %لرسالة > ـــــــــــــ 

"7ستو% ـــــــــــ هو ـــــــــــ.

٧- %ستخد1 %لكلمة %ملقدسة نفسها كسال' > حد &%ته > يد %لر"' 
%لقدL ــــــــــــــ "قت %لتجربة، " ـــــــــــــ "قت 

%لكر%�6 "%لشها67.

 

 Hكتب - قر%.%* مو%�ية%لنص %لكتا
يعقو/ ٤: ١- ٨

 The Invisible War
Chip ingram

Mفسس ٦: ١١- ١٨
يوحنا %أل"+ ٤: ٤، ٥: ٤- ٥

%!يا ١٢: ١٠ - ١٢ 



Mسئلة للمناقشة: 
١- شا�Q بطر� !د�/ تعلمتها على مر �لسنني لكي جتد� Hهنك (مثًال 

ما �لذ% عملته S $,قاO تأمالتك ,S حفظ �آلياS, ،O $,قاO �لعبا�/ 
,عند قر��تك �لكتب �لر,حية... ��.) شا�Q مع �ملجموعة بطر� !د�/ 

جد_ ساعدتك على $E تلبس خوH/ �خلال!.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٢- شا�Q مع �ملجموعة ببعض �لطر� �ملحد�/ �ل  َحِفظت Hهنك من �لشر. على 
سبيل �ملثا� هل هناQ $فالc $, عر,  تلفزيونية $, كتب $, بعض $نو�e �ملوسيقى 
 E$ بقناعتك �لشخصية عن ما تسمح به Qهنك؟ شا�H تدخل Eا بأB ال تسمح

يدخل Hهنك، ,ملا�H؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٣- ما هي خطة �لعمل �ملحّد�/ لتجديد Hهنك بكلمة �هللا؟ 
�قر$ مزمو� ١١٩: ٩ ،١١ ,�شر" كيف $E هذ� �لنص له صلة بسيف �لر,".

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 qحتفظ نصوص E$ من �ملهم �Hم� ٤: ١- ١١ ملا S e٤- من مثا� �لر- يسو
�ئيسية من �لكتا- �ملقدA، ليس فقط للمعرفة بل لتر�يدها بصوO عاٍ� عندما 

تو�جه �لعد,؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٥- ما هي على ,جه �لتحديد �لنصو! �لكتابية �ل  ساعدتك S �ملعا�Q �لر,حية 
�ل  ,�جهتك S �ملاضي؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

%حلر/ %لر"حية ٤٦



%حلر/ %لر"حية ٤٧

 L7لسا% L%لنقا0 %لرئيسية > %لد%
١- %خلال� يعM 4ننا Mحر%% من قو6 %خلطية على حياتنا.

%لكتا/   < %ملوجو7  باحلق  %لعد"  Mكا&يب  2ا%/  2ن   -٢
.Lملقد%

خطو%* عملية:
%ملعركة  حقيقي  �ا%/   3M يدخل  ال 
فلما&%  حا7.  غ%   "M تامل;  سيف;  حامًال 
%لكتابية  %آليا*  عن حفظ  نتوقف   &&3

بعد %نتقالنا من %ملرحلة %البتد%ئية.  
%جعل سيفك حا7= بأ& تعمل خطة حلفظ 
#يا* من %لكتا/ %ملقدL ح� لو كانت 
#ية "%حد6 > %ألسبو . %كتب %آليا* 
على بطاقا* "%%جعها "Mنت > %لسيا6% 

تنتظر  عندما   "M %حلافلة  تستقل  "عندما 
M"ال97 لكي تصطحبهم. خذ %آليا* > 
"%لتز1  "%كتبها  %لد%%سي  %لكتا/  هذ% 

معني  شخص  على  %عثر   % "فظها، 
 "M Mصدقائك  Mحد   "M �"جتك  مثل 
حفظ  َمَلَكة  معهم  "طّو%  Mطفالك  Mحد 

%آليا*.
 

هل عندنا من %ملخز"& 
%لكتاH > 7"%خلنا ما 
 &M Lيسمح للر"' %لقد
يذكرنا مبا 2تاجه "قت 

%لتجربة لكي جنيب به على 
 1M /نفسنا "على %ملجّرM
Mننا ال منلك هذ% %لسال' 
%لعظيم للنصر6!  

"هل عندنا من %ملخز"& 
%لكتاH > 7"%خلنا ما 
 &M Lيسمح للر"' %لقد
يستخدمه من خاللنا "2ن 
 &M 1M ،نكر� بإجنيل %ملسيح
كر%�تنا هي فقط بكلماتنا 

%لشخصية !



> %مل�- :
 < %لعد"  مع  نشتبك  ما سبق "نلخص كيف  على  نظر6  نلقي  7عونا 
%ملعركة %لر"حية. "عندما تر%جع هذ8 %لنقا0 ، %كتب فيما يلي كيف 

.Mتتجا"/ جيد= مع كل مبد
١- حافظ على حيا6 %"حية سليمة.

٢- %فهم مركز9 > %ملسيح "Mنك %بن %هللا %ملحبو/.
٣- ميِّز عندما يكو& عمل %لشيطا& هو %لسبب > صر%عك.

٤- طالب مبو%عيد %هللا بصوٍ* عا-.
٥- %ستخد1 سلطانك "مركز9 > %ملسيح لكي تأمر %لقو%* %لشيطانية بأ& 

توقف نشاطها "ترحل.
٦- مّيز %لعالقة %لقوية بني %لكلمة "ِقَطع %لسال' %ملختلفة 

٧- %ستخد1 كتابك %ملقدL > %لدفا  "%#جو1 

#ية %حلفظ:  يوحنا %أل"+ ٥ : ٤-٥
"َأل&َّ ُكلَّ َمْن ُ"ِلَد ِمَن %ِهللا َيْغِلُب %ْلَعاَلَم. َ"َهِذ8ِ ِهَي %ْلَغَلَبُة %لَِّتي َتْغِلُب %ْلَعاَلَم: 
3ِميَاُنَنا. َمْن ُهَو %لَِّذ3 َيْغِلُب %ْلَعاَلَم، 3ِالَّ %لَِّذ3 ُيْؤِمُن Mَ&َّ َيُسوَ  ُهَو %ْبُن %ِهللا؟"

%لسال' %لذ3 يريدنا %هللا M& نستخدمهMسلو/ %لشيطا& > %#جو1

منطقة %حلق: %لصد4 "%ألمانة مع %هللا.%خلد% 
7%  %ل�: طّبق ما تعلم Mنه حقيقة.%لشكاية

حا&ين M%جلكم: فهم %إلجنيل�%  %لشك
سها1 %لتجا%/ %مللتهبة 

"Mكا&يب %لشيطا& "خد%عه
ترL %إلميا&: ثقة مطلقة > طبيعة %هللا 

"> "عو87 "قوته "خطته حلياتنا.

قد عركة هدفها M&هاننا Mننا  من  %لتأكد  %خلال�:  خو&6   
خلصنا من %خلطية

سيف %لر"': معرفة كلمة %هللا"جه; لوجه "عن قر/ 

%حلر/ %لر"حية ٤٨



%حلر/ %لر"حية ٤٩

احلرب الروحية - %جلز. %لر%بع
%لد%L %لسابع

السالح السري للمؤمن
Mفسس ٦: ١٨ - ٢٠

%لغد6%   <" صرخت   /% يا  فإليك  Mنا  "Mما  قائًال:  %لر/   +3  7"%7 صر  
على  يعر�   &M قبل  %لصال6   < Mشهر  2ميا  سة  قضى  تتقدمك."  صال� 
%مللك M%حتشستا خطته لبنا. Mسو%% M"%شليم. "كا& يسو  يصعد 3+ %جلبل 
 Lملقد% %لكتا/   < %لصال6   &3 %نقطا ".  بال  "صلو%  بولس  للصال6. "قا- 

ليست شيئ; %ختيا%ي; "لكنها ضر"6%.

"بالنسبة ملعظم %ملسيحيني فإ& %لصال6 مع %ألسف يتم %لتحد� عنها كث%= 
"لكنها نا7%= ما ُتماَ%L، "تتبع Mفكا%نا Mكثر مما تتقدمها، كما منا%سها بطريقة 
"Mعمُل  Mعمُل   " لوثر:  ما%تن  قا-  بقصد.   L%متا  &M من  Mكثر  منظمة  غ% 
جد=  عمل كث%  هنا9  %لو%قع   < %لليل.  من  متأخر  %لصبا' ح� "قت  من 
/ب M &Mعمله لد%جة Mنه يلزمM &M 4قضي M"- ثال� ساعا* من يومي > 
%لصال6." يا له من 73%%9! "لنكن صا7قني، فما �%لت %لصال6 عنصر= مفقو7= 

> حياتنا.

�يل كعكة 7"& 7قيق M" شوكوالتة بد"& سكر. هل تبد" لذيذ6؟ 3ننا ال 
نستطيع M& نأكل كعكة ليس #ا طعم M" شوكوالتة ال مذ%4 #ا. لكننا كث%= 

ما نسلك > حياتنا %ملسيحية بد"& صال6. 

قو6.  بال  حيا6   +3 سيؤ37  %لصال6  غيا/   &M عن  سنتكلم   L%لد% هذ%   <
"سنتعلم ملا&% ُتعَت� %لصال6 %لشفاعية MقوM 6سلحتنا > هذ% %لصر%  %لكونـي. 
"قد ال نفهم متام; كيف يتحد %هللا معنا > %لصال6، "لكننا سنعرM 1نه من 

خال- %لصال6 فإ& %هللا ينجينا > خضم %#جو1 %لر"حي.



L%مالحظا* %لد
كيف ننجو من %لتأث% %لشيطانـي.

س ٦ : ١٠-١٢
Mفس

مقدمة: "%لعنصر %ملفقو7."
َ"ِفي  %لرَّ/ِّ  ِفي  َتَقوُّ"%  3ِْخَوِتي  َيا  "Mَِخ%= 
%ْلَكاِمَل  %ِهللا  ِسَالَ'  %ْلَبُسو%  ِتِه.  ُقوَّ  6ِ ِشدَّ
ِلَكْي َتْقِدُ%"% Mَْ& َتْثُبُتو% ِضدَّ َمَكاِيِد 3ِْبِليَس. 
َفِإ&َّ ُمَصاَ%َعَتَنا َلْيَسْت َمَع 1ٍ7َ َ"َلْحٍم، َبْل 
ُ"َال6ِ  َمَع  َالِطِني،  %لسَّ َمَع  %لرَُّ!َساِ.،  َمَع 
ْهِر، َمَع Mَْجَنا7ِ  %ْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َهَذ% %لدَّ
َماِ"يَّاِ*."        رِّ %لرُّ"ِحيَِّة ِفي %لسَّ %لشَّ

١-١٥
س ٦ : ٣

س
Mف

ِمْن Mَْجِل َ&ِلَك %ْحِمُلو% ِسَالَ' %ِهللا %ْلَكاِمَل 
%ْلَيْو1ِ  ِفي  ُتَقاِ"ُمو%   &ْMَ َتْقِدُ%"%  ِلَكْي 
 &ْMَ .ٍُمو% ُكلَّ َشْي رِّيِر، َ"َبْعَد Mَْ& ُتَتمِّ %لشِّ
 ، َتْثُبُتو%. َفاْثُبُتو% ُمَمْنِطِقَني Mَْحَقاَ.ُكْم ِباْلَحقِّ
Mَْ%ُجَلُكْم  َ"َحاِ&يَن  %ْلِبرِّ،    َ%ْ7ِ َ"َالِبِسَني 

َال1ِ.  ِباْسِتْعَد%7ِ 3ِْنِجيِل %لسَّ

س ٦ : ١٦-١٧
س
Mف

%ِإلميَاِ&،   Lَُتْر %ْلُكلِّ  َفْو4َ  "َحاِمِلَني 
َجِميَع  ُتْطِفُئو%   &ْMَ َتْقِدُ%"َ&  ِبِه  %لَِّذ3 
ُخوَ&6َ  َ"ُخُذ"%  %ْلُمْلَتِهَبِة.  رِّيِر  %لشِّ ِسَها1ِ 
ُهَو  %لَِّذ3  %لرُّ"ِ'  َ"َسْيَف  %ْلَخَالِ�، 

َكِلَمُة %ِهللا." 

٢٠
س٦ : ١٨-

س
Mف

َ"ْقٍت  ُكلَّ  َ"ِطْلَبٍة  َصَال6ٍ  ِبُكلِّ  "ُمَصلَِّني 
ِبُكلِّ  ِبَعْيِنِه  ِلَهَذ%  َ"َساِهِريَن  %لرُّ"ِ'،  ِفي 
يِسنيَ،  ُمو%َظَبٍة َ"ِطْلَبٍة، َألْجِل َجِميِع %ْلِقدِّ
َ"َألْجِلي، ِلَكْي ُيْعَطى ِلي َكَال1ٌ ِعْنَد %ْفِتَتاِ' 
َفِمي، ألْعلَِّم ِجَها%= ِبِسرِّ %ِإلْنِجيِل، %لَِّذ3 
َألْجِلِه Mََنا َسِفٌ% ِفي َسَالِسَل، ِلَكْي Mَُجاِهَر 

ِفيِه َكَما َيِجُب Mَ &ْMََتَكلََّم." 
                  

2ن > حر/
غ% منظو6%

/ب M& نعّد
Mنفسنا للمعركة

عندما نقا"1 %لعد" 
فإنه سيهر/ منا

%لصال6 %لشفاعية
 Mمر Mساسي 

"ضر"%3 للنجا6 
على %ملستو6 
 "M لشخصي%
%جلماعي 

%حلر/ %لر"حية ٥٠



%حلر/ %لر"حية ٥١

تلخيص ألفسس ٦: ١٨ - ٢٠
3& %لوسائل %ل7 ميكن للمؤمنني M& يستخدموها من Mجل صد "%لتغلب 
على هجما* %لعد" > %حلر/ %لر"حية هي %لصال6 %ملتو%صلة "%ملكثفة 

فة من Mجل %آلخرين مع %إلستخد%1 %لعملي لسال' %هللا. "%ملُهدَّ
قو6  %ألعظم  سالحنا  هي  ــــــــــــــــــــ  %لصال6   -١

"%لقاسم %ُملشَتر9 %ملهم > %حلر/ %لر"حية. 
• %لصال6 #ا تأث% مباشر > %حلر/ %لر"حية. مرقس ٩: ٢٩

• %لصال6 تقد1 "تساعد على جنا6 %آلخرين %لذين يو%جهو& حرب; %"حية. 
لوقا ٢٢: ٣١- ٣٢

• حتل %لقو6 على %ملكا& %لذ3 توجد فيه صالM .6عما- %لرسل ١: ١٤، ٢: 
 :٤٢، ٣: ١، ٤: ٢٤ - ٣٥، ٦: ٤- ٨، ٨: ٤-١٦، ٩: ٤٠-٤٢، ١٠

١- ٤، "تا%يخ %لكنيسة ملي. باألمثلة على &لك.

 ٢- ما هي نوعية %لصال6 %ل7 تأ� �ال� %هللا "قوته Mثنا. %#جو1 
%لر"حي؟

• %لصال6 ــــــــــــــــــــ - عد� ١٨ $   
.Oلصلو�� eبكل صال6 "طلبة" =  كل $نو�" •

.Z,كل �لظر S /مصلني كل "قت" = �لصال" •
•"مصلني > %لر"'" = �ال�تبا� مع �لر," �لقدA ,بتوجيه منه ,بفاعليته.

• %لصال6 ــــــــــــــــــــ  - عد� ١٨ - 
• "ساهرين" = بد,E نوc، متمنطقني.

.cستسال� E,بكل مو%ظبة" = باحتما� - بد"  •
• %لصال6 ــــــــــــــــــــ - عد� ١٨$ - ٢٠

• "ألجل �يع %لقديسني" = ليكونو� ُمرَسِلني بكل جر$/ من قَبل �هللا.
فرصة   Qهنا, ,�ضحة  �هللا  �سالة   Eتكو  E$  = كال1"   � ُيعَطى  "لكي   •

لتقدميها. 



%خلالصة:
حيا6           < %ملفقو7  %لعنصر   &3
معظم   <" %ملؤمنني  معظم 
%لكنائس هو %ملما%سة %ملنتظمة 
%لشفاعية.  للصال6  "%مللتزمة 
 Lملقد% %لكتا/  "يش% 
%لشفاعية  %لصال6   &M  +3
فة  "%ملُهدَّ "%ُملكثَّفة  %ملتو%صلة 
 "M %لشخصي  %ملستو6  على 
من  تنجينا  سو1  %جلماعي 

كل شر.
كما   "M) %لر"'   < %لصال6 

يقو7نا %لر"') ألننا:- 
١- ال نعرM 1& نصلي بد"& %لر"' 
%لقدL فهو يعني ضعفنا %لبشر3.

٢- ال نعر1 ما نصلي ألجله كما 
%هتما1  يعر1  %لذ3  فهو  ينبغي 
لنطلب  %آلخرين.  "%حتياجا*  %هللا 
 - لنا  فسيسمع  %هللا  مشيئة  حسب 

(%"مية ٨: ٢٦- ٢٨).
%لر"'  سيف  هي  %لكلمة   -٣
"%لصال6 %لفعالة هي %لصال6 بالر"' 

Mيض;.
%لصال6  %لصال6 > %لر"' هي   -٤
فيها  "يصلي  %لر"'  يبدMها  %ل7 
"سب  أل�ا  %لر"'  %لر"' "ينهيها 
.L3%شا7%* "قيا67 %لر"' %لقد

M &3عظم %لناL على %أل%� 
هم %لذين ُيصّلو&. "ال Mع4 
ֲדم %لذين يتكلمو& عن 
%لصال6، "ال %لذين يقولو& 
�3م يؤمنو& بالصال6، "ال 
%لذين ميكنهم M& يفسر"% 
%لصال6، لكM 4ع4 ֲדم 

هؤال. %لناL %لذين يأخذ"& 
فرص; للصال6.

 &M ليس لديهم "قت. /ب 
يستقطعو% هذ% %لوقت من 
شي. #خر. "هذ% %لشي. 
%آلخر مهم Mيض;، مهم جد= 
"عاجل جد= لكنه مع &لك 
يظل Mقل �Mية "Mقل ضر"6% 

من %لصال6."
         %L. 37. جو7%"&

%حلر/ %لر"حية ٥٢



%حلر/ %لر"حية ٥٣

%جلز. %ألخ% من %!يا ١٢: ١١ يتحد� عن Mحد Mهم Mسر%% 
%لنصر6 "%لغلبة على %لعد"."َ"ُهْم َغَلُبو8ُ ِبَد1ِ %ْلَحَمِل َ"ِبَكِلَمِة 

َشَها7َِتِهْم، َ"َلْم ُيِحبُّو% َحَياَتُهْم َحتَّى %ْلَمْوِ*".

2تا" M& نتسلح ֲדذ% %الختبا% فال تكو& حياتنا �ينة عندنا  بل 
نبذ#ا من Mجل %ملسيح "من Mجل %إلجنيل "نقبل بفر' M& نضع 
ترينا  %لتالية  %لصو6%   &3 %ملسيح.  يسو   شها67  Mجل  من  حياتنا 
كيف M& قطع %لسال' تعمل مع; > "حد%نية فهي ليست Mسلحة 
3 جز.= منا  لكنها سال' %هللا %لكامل، "غيا/ 3M "%حد6 منها ُيعرَّ

فيصيبه %لعد".



Mسئلة للمناقشة:
١- شا�Q بإختصا� �ختبا�_ �$يت فيه �هللا يستجيب لصلو�O !د�/ بطريقة 
بالنسبة  �لشفاعية  �لصال/  $!ية  ما  �آلخرين.  حيا/   S قو%   Rتأث Bا   Eكا
الختبا��لنصر/ S �حلر- �لر,حية �عتما�_ على �لنص �لذ% تعلمنا1 �ليوc؟ 

$فسس ٦: ١٨- ٢٠
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٢-هل فكرO يومE$ S q بعض �لقضايا ,�الهتماماO �لرئيسية S حياتك قد 
ُ$حِبطت ألنك p جتاهد فيها بصال/ شفاعية ُمكثَّفة ,ُمستِمر/ ,ها�فة؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٣- لقد تعلمنا S هذ� �لد�E$ A "صال/ من $% نوe" ال حتقق نتائج. ما هي 
نوعية �لصال/ �ل  حتقق نتائج قوية S �حلر- �لر,حية؟ �كتب ثالt  اB Oذ1 

�لنوعية من �لصال/ ,شا�Q كيف يريد �هللا تشكيلها S حياتنا؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 S عاٍ�   Oبصو  E,جو��  .%�  .AJ من  �ملُقَتبسة  �لسابقة   Oلكلما� �قر$   -٤
 =١)  ١٠  IJ  ١ من   Aمقيا على   ! عليها.  $فعالك  بر�,�   Qشا�, $موعتك 

ضعيف، ١٠= قو% جد_) كيف ُتقّيم حياتك �لشخصية S �لصال/ ؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٥- ما هي �خلطو�O �ُملحّد�/ �ل  حتتا$ $E تتخذها ح� ميكنك $E ُتمِسك بسر 
�لقو/ S �لصلو�O �لشفاعية �ملُتاَحة لكل مؤمن؟ ما �لذ% ُيمكنك عمله لكي ُتنمَّي 
$كثر حيا/ �لصال/ �ملستمر/؟ من ميكنه $E يساعدQ لكي تتعلم $E تصلي بعمق 

$كثر ,بطريقة ها�فة؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

%حلر/ %لر"حية ٥٤



%حلر/ %لر"حية ٥٥

%لنقا0 %لرئيسية > %لد%L %لسابع 

١- حتل %لقو6 على %ملكا& %لذ3 توجد فيه %لصال6.
٢- يفتقد معظم %ملسيحيني Mعظم %لوسائل "�Mها ملحا%بة %لعد" 

عندما يهملو& %لصال6 %لشفاعية.
ُمكثَّفة  تكو&   &M" "%لقو6  %الستمر%%ية  %لفعّالة  %لصال6  تتطلب   -٣

فة. "ُمهدَّ

خطو%* عملية:
%لثال�  %لنو%حي  مع  تتعامل  كيف 

للصال6 %لشفاعية؟
قّصر*  %ل7  بالناحية  %هللا  Mما1  %عتر1 
فيها. % جد7 %لتز%مك بطريقة عملية. 
> %لفر%غا* %لتالية %كتب طريقة "%حد6 

ستّحسن من خال#ا نوعية %لصال6.

%لصال6 %ُملستِمر6 

%لصال6 %ُملكثَّفة

فة  %لصال6 %ملُهدَّ

صّل عندما تشعر باحلاجة 
للصال6. صّل عندما ال 
تشعر باحلاجة للصال6. 
صّل M +3& تشعر باحلاجة 

3+ %لصال6.
                   #هو-



> %مل�-: 
3&% كانت %لصال6 هي %لعنصر %ملفقو7 > حيا6 %ملؤمن، فإ& %لصوM 1يض; 
Mصبح غذ%. تفتقد8 %ملجموعة. "لكننا نر6 على كل صفحا* %لكتا/ 
%ملقدM L& %ملؤمنني مدعو"& ملما%سة تد%يب %لصو1. "بالنسبة للكث%ين 
ملد6  بالك  فما  %لصال6.   < 7قائق  عشر  قضا.  َتخُيل  %لصعب  من  فإنه 
ساعة. هذ% %ألسبو  َتحّد6 نفسك أل& تكرL يوم; M" ح� #ر7 "جبة 

"َتغّذ6 على طعا1 %هللا %لر"حي.

خال- هذ% %ليو1 ما%M Lسلو/ %لصال6 %ملوجو7 > سفر Mعما- %لرسل كما 
تر%8 فيما يلي. > كل مرحلة %كتب صلو%تك. "لتكن منو&ج; لك > %ملستقبل 

لكي تطيل M"قا* صالتك.

%لعبا67 ( %لتسبيح "%لتمجيد)

%لتوبة (%العتر%1 "%لتطهر من %خلطايا)

تقدمي %لشكر 

%لصلو%* %لتشفعية 

%لطلبا* %لشخصية

#ية %حلفظ: فيل� ٤: ٦
ْكِر، ِلُتْعَلْم  َعاِ. َمَع %لشُّ َال6ِ َ"%لدُّ و% ِبَشْيٍ.، َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍ. ِبالصَّ "َال َتْهَتمُّ

ِطْلَباُتُكْم َلَد6 %ِهللا."

%حلر/ %لر"حية ٥٦



%حلر/ %لر"حية ٥٧

احلرب الروحية - %جلز. %لر%بع
%لد%L %لثامن

خدمة التحرير
Mفسس ٦: ١٨ - ٢٠

يد4 كل قلب بشد6 عندما يسمع "يو1 %لتخر""، �3ا مناسبة إل%تد%. %لر%7. 
من  ستنتقل  %ل7  "شر%شيبها  %ليو1  ֲדذ%  %خلاصة  "%لقبعة  %ألسو7  %جلامعي 
%ليمني 3+ %لشما- بعد M& ُتمِسك %ليد شها67 %لدبلو1. 3نه Mمر خا� بيو1 

%لتخر".

%لبد%ية  يع4  #خر  مستو6  على  "لكنه   %لد%%سة.  "3متا1  %لنهاية  يع4  3نه 
"نقطة %النطال4 "%لدخو- > مغامر6 جديد6. هكذ% فإ& 7%"سك عن %حلر/ 
%لر"حية M"شكت على %إلنتها.، سو1 تتخر" قريب; من %لتعليم %لكتاH عن 

%لكيفية %ل7 تغز" ֲדا %لقو%* غ% %ملنظو%6 عاملنا %ملنظو%.

صحة  "سنفحص  %لر"حية.  %حلر/  عن  7%%ستنا  سُننهي   L%لد% هذ%   <"
بعض  سنكتشف  &لك  "بعد  %لشيطا�.  %لتأث%  "7الئل  "Mسبا/  "مشاكل 

%خلطو%* %لعملية %لبسيطة للتحر% من Mنشطة %لشيطا& > حياتنا.

ִדانينا! لقد %نتقلنا من %لد%"L %ألساسية  طو%- %لفتر6 %لسابقة 3+ مستو6 
%لتخر" > %حلر/ غ% %ملنظو%6. لكن بعكس معظم %خلر/ني %لذين ال يعملو& 
> #ا- �صصهم، فإنه /ب علينا M& ُنطبَّق ما تعلمنا8 > هذ8 %لد%%سة. 3& 
%غبة %هللا هي َجْعل %ألشخا� %لذين تغّير"% أل& يكونو% مستعدين للهجو1 

%لر"حي "يتحر%"% من %لتأث% %لشيطانـي.



%حلر/ %لر"حية ٥٨

 L%مالحظا* %لد
كيف نتحر% من %لتأث% %لشيطانـي 

خدمة %لتحرير
M - حقيقة "جو7ها

• ــــــــــــــــــــــــــــــ (مرقس ١: ٢٧، ٣٩).

• ــــــــــــــــــــــــــــــ ( لوقا ١٠).

• ــــــــــــــــــــــــــــــ ($عما� ١٦).
• #با. %لكنيسة

• %لشهيد جوستنيا& (١٠٠ - 1١٦٥.)
• ترتليا&            (١٦٠- 1٢٠٣.)
(.1١٨٥ - ٢٥٤)        Lانو/%"M •
(.1٢٩٦ - ٣٧٣)           LثناسيوM •

• لقد قّد1 لنا كاتبو %لعهد %جلديد %جتاه; "%ضح; بشأ& هذ8 %خلدمة.          
(يعقو/ ٤: ١- ١٠) 

.Lيامنا %حلاضر6 توجد خدما* حترير متزنة تساعد %لعديد من %لناM < •
/ - مشاكلها 

• %لتطر1 "%لتعصب يقدما& هذ8 %خلدمة بطريقة سلبية. 
• %لتشويش �صو� ُسْكَنى %لشيطا& مقابل معا%ضة %ملؤمنني &لك ُيقلَّل من 

مما%سة هذ8 %خلدمة بني %ملؤمنني.
• %خلو1 "%جلهل جعال %لكث%ين يتجاهلو& هذ8 %خلدمة.

• قد ُيصا/ %لذين يقومو& ֲדذ8 %خلدمة بالك�يا. "يتمحو%"& حو- &"%ִדم 
فيقعو& > Mخطا. الهوتية.

• 3لقا. %للو1 على %لتأث% %لشيطانـي > كل %ملشاكل مقابل حتّمل %ملسئولية 
%لشخصية "%ستخد%1 %ملنطق %لكتاH %لسليم َجَعل هذ8 %خلدمة موضع تسا!-.



%حلر/ %لر"حية ٥٩

" - Mسبا/ %لتأث% %لشيطانـي

١- ـــــــــــــــــــــــ - (يوحنا ٨: ٣٤)

٢- ـــــــــــــــــــــــ - ( صموئيل �أل,� ١٥: ٢٣)

٣- ـــــــــــــــــــــــ - ( تثنية ١٨: ١٠- ١١)

٤- ـــــــــــــــــــــــ -  ( تثنية ١٨: ١١)

٥- ـــــــــــــــــــــــ - ($فسس ٤: ٢٦- ٢٧)

ــــــــــــــــــــــ -  (كو�نثوA �لثانية ٦: ١٤-١٦) ٦-ـ 

7 - شها7%* %لعهد %جلديد عن %لتأث% %لشيطانـي
• Mمر%� َشْكُلها عضو3 مثل: %َخلَرL، "%ال2نا.، "%ملر� %لشديد 

( م� ٩: ٣٢؛ م� ١٢: ٢٣،٢٢؛ لوقا ١٣: ١٠- ١٧)
• %لِعرَ%فة 3M %لتنبؤ عن %ملستقبل - ($عما� �لرسل ١٦: ١٦)

• قو6 جسدية غ% عا7ية - ( مرقس ٥: ٣)
• نوبا* هيا" - ( مرقس ٥: ٤)

• %نفصا1 %لشخصية - ( مرقس ٥: ٦- ٧ )
• مقا"مة %خلدما* %لر"حية - ( مرقس ٥: ٧ )

• Mصو%* Mخر6 صا7%6 من %لد%خل - ( مرقس ٥: ٩ )
• %لذين ֲדم M%"%' "لديهم َصَر  (م� ٤: ٢٤)

• قو%* خفية - ( تثنية ١٨: ١٠- ١١)

هـ - %لعال" من %لتأث% %لشيطانـي
نقا0 عامة

١- %لنصر6 هي من خال- صليب %ملسيح - ( كولوسي ٢: ١٤- ١٥)
٢- %لنصر6 هي > %سم %ملسيح - ( م� ١٠: ١؛ $عما� �لرسل ٥: ١٦)

(٤: ٤ I,يوحنا �أل ) - L٣- %لنصر6 هي > قو6 %لر"' %لقد



%حلر/ %لر"حية ٦٠

خطو%* �د67 للتحر% من %لتأث% %لشيطانـي 
١- ــــــــــــــــــــــ - ( يوحنا ١: ١٢)

( ١: ٩ I,يوحنا �أل ) - ٢- ــــــــــــــــــــــ
٣- ــــــــــــــــــــــ - ( كو�نثوA �لثانية ٤: ٢)

٤- ــــــــــــــــــــــ - ( $عما� �لرسل ١٩: ١٧- ٢٠؛ 
$نظر $يضq $خبا� �ألياc �لثانـي ١٤: ٢، ٢٣: ١٧)

ـــــــــــــــــــــ  - ( كو�نثوA �لثانية ٦: ١٤- ١٦) ٥-ـ 

٦- ــــــــــــــــــــــ  - ( كولوسي ١: ١٣)

٧- ــــــــــــــــــــــ - ( يعقو- ٤: ٧- ١٠)
٨- ــــــــــــــــ - ( $فسس ٦: ١٧، م� ٤: ٤، ١٠،٧)
٩- ـــــــــــــــــــ - ( $فسس ٦: ١٨؛ م� ١٨: ١٩)

١٠- ــــــــــــــــــــــ - ( $عما� �لرسل ١٦: ١٦)

M . بو%سطة شخص مؤهل %"حي; للقيا1 ֲדذ% - ( غالطية ٥: ١٦؛ $فسس ٥: ١٨)
/ . #يا حيا6 %التضا  – ( يعقو- ٤: ٧)

 " . يلبس سال' %هللا %لكامل – ( $فسس ٦: ١٢)
 7 . يعر1 كلمة %هللا – ( م� ٤:٤، ٧، ١٠)

هـ . مدعو1 بصلو%* %ملؤمنني – ( $فسس ٦: ١٨؛ م� ١٨: ١٩)



Mسئلة للمناقشة: 
١- ملا�H تعتقد $E موضوe خدمة �لتحرير يثR جدًال كبR_؟ ما هي $هم 

خدمة  �لتحرير  خدمة  كانت   �HJ عما  تسا�ًال  لديك   Oثا�$ �ل   �ألشيا� 
حقيقية ,كتابية $c ال؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٢- ما هي �لطر� �ُملحَد�/ �ل  جتعلنا ُنعرِّ  $نفسنا للوقوe حتت �لتأثR �لشيطانـي؟  
من بني �لطر� �لستة �ملذكو�/ S �ملالحظاO �لسابقة ما هي �لطريقة �ل  تر' فيها 

نفسك $كثر عرضًة بوعي $, بغR ,عي لعمل شيطانـي ؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٣- مما تعلمته S هذ� �لد�A، هل هناQ شخص $, موقف �علك تشك $نه توجد 
$عما� شيطانية حتتا$ للَتحرُّ� منها؟ �HJ كانت Jجابتك نعم، من هو �لر�عي $, 

�لقائد �لر,حي �لذ% ميكنك $E تلجأ Jليه ملعاجلة هذ� �ألمر؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٤- ملا�H تكوE �ملر��/ $, �لغضب طريقq لدخو� �لشيطاS E حيا/ �ملؤمن؟
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

٥- من بني �خلطو�O �لعشر �ملذكو�/ S هذ� �لد�A عن خدمة �لتحرير، ما هي 
�خلطو/ �ل  حتتا$ $E تطبقها �آلS E حياتك؟

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

%حلر/ %لر"حية ٦١



%حلر/ %لر"حية ٦٢

%لنقا0 %لرئيسية > %لد%L %لثامن 
١- 2تا" M& ننظر 3+ %لتأث% %لشيطانـي بنظر6 ُمتِزنة.

٢- هنا9 خطو%* �د67 ميكن لكل مؤمن M& يتخذها ح� 
يتحر% من %لتأث% %لشيطانـي. 

٣- 3ْ& ( نلتز1 ببعض %ألعما- %ملحد67 فإ&َّ هذ8 %لد%%سة ستثبت 
عد1 فائدִדا "فاعليتها خال- ثالثة شهو%.

خطو%* عملية: 
طر' L%7 %ليو1 هذ% %لسؤ%-: M +3ين 

ستذهب من هنا؟
من %لسهل جد= M& ُتنِهي 7%%سة عظيمة 
%الختبا%%*  بعض  لديك  تكو&   &M"
%لدليل  تضع   % "%لر"حية  %لعاطفية 
%لعملي لتلك %لد%%سة على %لر1. لكن 
M&هاننا،   < َتْلَصق  %ملعرفة  جنعل  لكي 
 Mنطبق عملي; ما 7%سنا8. %قر &M علينا

للحظا*  مزمو% ٨٤: ١١
. %لرَّ/ُّ  "َأل&َّ %لرَّ/َّ %َهللا َشْمٌس َ"ِمَجنٌّ
ُيْعِطي َ%ْحَمًة َ"َمْجد=. َال َيْمَنُع َخْير= 

اِلِكَني ِباْلَكَماِ-. " َعِن %لسَّ
هو  ما  تعلمته  ما  ضو. كل   < "%آل& 
تعمله   &M %هللا  يريد9  %لذ3  %لشي. 
 &M "بنعمة منه؟ قد تكو& عالقة حتتا
 "M ،8Mبرنامج تلمذ6 تبد "M ،تستر7ها
 &M "عمًال شيطاني; حتتا "M 73مان; تتركه
تعاجله. %كتب &لك فيما يلي "%جعله 

هدفك عندما تنهي هذ8 %لد%%سة.

ليست %لصال6 حو%%= 
منفر7= بني %لشخص 

"نفسه، "لكنها حو%% بني 
3ثنني "يكو& فيه صو* %هللا 

%جلز. %ألكثر �Mية.
3& %الستما  لصو* %هللا 
هو %لسر %لذ3 يضمن � 

M& %هللا يستمع �.
              Mند%" مو3%%     



> %مل�-: 
لنكن عمليني للحظا*. َ&َكر L%7 %ليوM 1شيا. قليلة ميكن M& نعملها 
هذ8  ُننهي  "2ن  حياتنا.   < عملي;  "نطبقها  %هللا  كلمة   < نتأمل  لكي 
%لد%%سة %لتز1 بأ& تبدM شيئ; جديد= > حياتك %لر"حية. M%جو M& تكو& 
حياتك قد %ختلفت > �اية هذ8 %لد%%سة عما كانت عليه > بد%يتها.

3& %لتأمل يتطلب "قت; "%لتز%م; "قر%%=. فيما يلي قائمة ببعض %ألفكا% %ل7 ميكن 
M& تساعد9 > تطبيق كلمة %هللا. %خَتْر "%حد6 منها M" فكر > "%حدM 6خر6 

غ% موجو67 > %لقائمة % %لتزM 1ما1 %هللا بأ& تنفذها.

Mفكـا%:

• صيا1 عن "سائل %إلعال1 - %بتعد عن كل "سائل %إلعال1 ملد6 عشرM 6يا1 
على %ألقل. %ستخد1 هذ% %لوقت لقر%.6 كلمة %هللا "%لتأمل فيها.

• %قرM > %لعهد %جلديد ملد6 ثالثة Mسابيع - 3ننا نقرM %لر"%يا* فلما&% ال نفعل 
&لك مع حكمة %هللا %ألبدية - %لكتا/ %ملقدL؟

 Mبرنامج للحفظ - لديك #يا* كث%6 7%خل هذ8 %لد%%سة ح� تبد •
برنا#; حلفظ %آليا*. 7  %لكلمة %ملكتوبة تستقر > قلبك.

ـــــــــــــــــ  ــــــــ MلتزM 1ناـ  ــــــــ %ملو%فقـ  > يو1ـ 
ــــــــــــــ.  بالتأمل > كلمة %هللا "تطبيقها > حيا� بو%سطةـ 
%لر"'  خال-  من  حيا�   < "كمته  سيشر4  %هللا  بأ&  Mثق  3ن4 

.Lلقد%

#ية للحفظ: كولوسي ١: ١٣ 

ْلَمِة َ"َنَقَلَنا %َلى َمَلُكوِ* %ْبِن َمَحبَِّتِه" "%لَِّذ3 %ْنَقَذَنا ِمْن ُسْلَطاِ& %لظُّ

%حلر/ %لر"حية ٦٣



%حلر/ %لر"حية ٦٤

Mسلو/  %لشيطا& 
> %#جو1

لبس %لسال' %لذ3 يريدنا 
%هللا M& نستخدمه

منطقة %حلق: %لصد4 "%ألمانة مع %هللا%خلد% 

7%  %ل�: طّبق ما تعلم Mنه حقيقة%لشكاية

حا&ين M%جلكم: فهم %إلجنيل�%  %لشك

%مللتهبة  %لتجا%/  سها1 
"Mكا&يب %لشيطا&

%هللا "> "عو87   < مطلقة  ثقة  %إلميا&:   Lتر
"قوته "خطته حلياتنا.

َخُلْصنا معركة هدفها M&هاننا قد  Mننا  من  %لتأكد  %خلال�:  خو&6 
من %خلطية

سيف %لر"' : معرفة كلمة %هللا."جه; لوجه "عن قر/

%لصالM :6قو6 %لِقَطع%لتأث% %لشيطا�

سال' %هللا %لكامل


