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 إبليسفخ 
 بريك بارسنسبقلم 

ن أفضل خدعه أاذلي يعود إىل القرن اتلاسع عرش ( Charles Baudelaire)كتب الشاعر الفرنيس تشارلز بودلري 
ا يف إقناع انلاس بأنه غري موجود. احلقيقة جد   إبليس جنح ،تدبري اهلليه إقناع انلاس بأنه غري موجود. يف  إلبليس

يِل ََمِْد الَْمسِ "ن أيه  ْذَهاَن َغرْيِ الُْمْؤِمنِنَي، ِِلاَلَّ تُِِضَء لَُهْم إِنَاَرُة إِجْنِ
َ
ْعََم أ

َ
ْهِر قَْد أ  (.4: 4كورنثوس  2) "يِح إهُِل هَذا ادلَّ

الكنيسة.  يأ اهلل، وشعبه،ي أعدوه،  ىلع — آخريف ماكن بال شك هو الرتكزي  إلبليسعمل األسايس فاللك، ذلنتيجة 
ؤََساِء، "ا صارع يومي  نُ موجود بالفعل، ألننا  إبليسن أا تباع الرب يسوع املسيح نعرف جيد  من أ هم حنن اذلين َمَع الرُّ

ر  ْجنَاِد الرشَّ
َ
ْهِر، َمَع أ الَِطنِي، َمَع ُواَلِة الَْعالَِم ىلَعَ ُظلَْمِة هَذا ادلَّ وِحيَّةِ  َمَع السَّ  (.12: 6)أفسس  "الرُّ

 اتلايل،باملسيح،  رحبنا، يف اتلجديد. (20: 6)رومية  نلا ااخلطيئة سيد   صارت، بالسقوط، وءمن ابلد ذباك إبليس إن
 يف تسكنن أ ان الشياطني ال يمكنهأننا نعلم أومجيع شياطينه. ويف حني  إبليسأي  — هو عدونا عدوه صار

من أاملؤمنني وال  هذا يف  نرىيف حياتنا.  إلحداث الفوىض بإماكنها السيعن أا ننا نعلم أيض  إعقونلا، ف يف تتحكَّ
 يتمتَّع اهللفإن سله. ومع ذلك، ورُ املسيح  ةأيوب ويف حيا ةا يف حياأكرث وضوح  وبشلك حناء الكتاب املقدس، أمجيع 

الغايات وكذلك الوسائل تلحقيق  لك الشياطني. وهو صاحب السيادة ىلعبما يف ذ —املطلقة ىلع لك األشياء سيادة بال
ُ َشْْكَُه إِىَل ِشبِْه َماَلِك نُوٍر" واذلي (7 :4 يعقوب)إِبِْليَس" " مقاومةكمته إىل حبتلك الغايات، وقد داعنا  ، اذلي "ُيَغرير

" خدامه شْكهميغري  اٍم لِلِِْبر  (.14-13: 11كورنثوس  2) "َكُخدَّ

رسائل  ،ي ُخربرأ، شيطان كبرييكتب  (،The Screwtape Letters) ُخربررسائل بعنوان لويس  .سإ .رواية يسيف 
. وقال يرةالرش إبليستلحقيق اغيات  عديدة بطرق توجيهاتح وائنصويقدم هل  (،Wormwood) علقم ،تلميذهإىل 

رث من أك ةي يشء بسهولأن كتبت أنين لم يسبق يل أالرغم من  الرسائل، "ىلع تللكه تيف كتاب يتأمل مالويس، في
ا كتب ألم  نينأال إ، ذلك نقدم هنا "ديلل  ،ُخربررسائل  وبروح رواية لويس." قل كتلك اليت كتبت بهاأبمتعة أبد 

كتيب تعلييم للشياطني اذلين خذ ادليلل امليداين شلك أديلل خيايل تلدمري الكنيسة. يهو و ،ميداين من اهلاوية"
 تلحقيق اغياتهم الرشيرة. ةساسيَّ ة األسرتاتيجيَّ يف اال ةتدريبي ةحيتاجون إىل دور

 واصبحويل (26: 2تيموثاوس  2)"يَْستَِفيُقوا ِمْن فَخر إِبِْليَس" يك  املؤمننياهلدف األسايس من هذا ادليلل هو مساعده إن 
إبليس ات سرتاتيجيَّ ا ةمعرفستساعدنا اهلل،  ةربنا. بنعم ةتدمري كنيسأي  — لعدوناا باملخطط اخلادع أكرث وعي  
يَْطانُ "ىلع أال  فاَْكرَُه"  "َيْطَمَع ِفينَا الشَّ

َ
َسٍد  بدال   (11: 2نثوس ركو 2)وال "جَنَْهُل أ

َ
من ذلك، سنكون أكرث يقظة ألنه "َكأ
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ا َمْن يَبْتَِلُعُه ُهوَ  ي يف العالمِ أر وسوف نتذكَّ  (8: 5بطرس  1)" َزائٍِر، ََيُوُل ُملْتَِمس  : 4يوحنا  1) ن اذلي فينا أعظم ِمن اذلَّ
4.) 

 

كنيسة سانت أندروز ل الرئييسالرايع و، تلوكوتيبهو رئيس حترير َملة ( BurkParsons@) ادلكتور بريك بارسنس
 قصريكتاب " شارك يف ترمجة وحترير. وعضو هيئة اتلدريس يف خدمات يلجونري ،سانفورد بوالية فلوريدايف مدينة 

 .بقلم جون اكلفن (A Little Book on the Christian" )ةعن احلياة املسيحي  

 

 .تيبوتلوكتم نرش هذه املقالة يف األصل يف َملة 
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