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فخ إبليس

بقلم بريك بارسنس
كتب الشاعر الفرنيس تشارلز بودلري ( )Charles Baudelaireاذلي يعود إىل القرن اتلاسع عرش أن أفضل خدعه

إلبليس يه إقناع انلاس بأنه غري موجود .يف تدبري اهلل ،جنح إبليس جدا يف إقناع انلاس بأنه غري موجود .احلقيقة
ُ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َّ
ار ُة إ ْجن َ ْ ْ َ
ال تُِض َء ل َ ُه ْم إنَ َ
يح" ( 2كورنثوس .)4 :4
ري المؤ ِمنِنيِِ ،ل
يل َم ِد الم ِس ِ
ِ
ِ
يه أن " ِإهل هذا ادله ِر قد أعَم أذهان غ ِ
ِ ِ ِ
نتيجة ذللك ،فالعمل األسايس إلبليس بال شك هو الرتكزي يف ماكن آخر — ىلع عدوه ،أي اهلل ،وشعبه ،أي الكنيسة.
َ َ ُّ َ
ُ
الرؤ َساءِ،
حنن اذلين هم من أتباع الرب يسوع املسيح نعرف جيدا أن إبليس موجود بالفعل ،ألننا نصارع يوميا "مع
َ َ َّ َ
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ
جنَا ِد َّ ر
الرش ُّ
وح َّي ِة" (أفسس .)12 :6
ني ،مع وال ِة العال ِم ىلع ظلم ِة هذا ادله ِر ،مع أ
ط
ال
مع الس
ِ
الر ِ
ِ
إن إبليس اكذب من ابلدء ،وبالسقوط ،صارت اخلطيئة سيدا نلا (رومية  .)20 :6يف اتلجديد ،رحبنا املسيح ،باتلايل،

صار عدوه هو عدونا — أي إبليس ومجيع شياطينه .ويف حني أننا نعلم أن الشياطني ال يمكنها أن تسكن يف
َّ
املؤمنني وال أن تتحكم يف عقونلا ،فإننا نعلم أيضا أن بإماكنها السيع إلحداث الفوىض يف حياتنا .نرى هذا يف
مجيع أحناء الكتاب املقدس ،وبشلك أكرث وضوحا يف حياة أيوب ويف حياة املسيح ُ
ورسله .ومع ذلك ،فإن اهلل يتمتَّع
بالسيادة املطلقة ىلع لك األشياء — بما يف ذلك الشياطني .وهو صاحب السيادة ىلع الغايات وكذلك الوسائل تلحقيق
ُ َرُ َ َُْ َ ْ َ َ ُ
ْ َ
ور" واذلي
تلك الغايات ،وقد داعنا حبكمته إىل مقاومة " ِإب ِليس" (يعقوب  ،)7 :4اذلي "يغري شْكه ِإىل ِشب ِه مال ِك ن ٍ
َ ُ
خ َّدامٍ للْ ر
ِب" ( 2كورنثوس .)14-13 :11
يغري خدامه شْكهم "ك
ِ ِ

ُ
ُ
يف رواية يس .إس .لويس بعنوان رسائل خربر ( ،)The Screwtape Lettersيكتب شيطان كبري ،أي خربر ،رسائل

إىل تلميذه ،علقم ( ،)Wormwoodويقدم هل نصائح وتوجيهات بطرق عديدة تلحقيق اغيات إبليس الرشيرة .وقال
لويس ،فيما يتأمل يف كتابته تللك الرسائل" ،ىلع الرغم من أنين لم يسبق يل أن كتبت أي يشء بسهولة أكرث من
ُ
ذلك ،إال أنين لم أكتب أبدا بمتعة أقل كتلك اليت كتبت بها ".وبروح رواية لويس رسائل خربر ،نقدم هنا "ديلل

ميداين من اهلاوية" ،وهو ديلل خيايل تلدمري الكنيسة .يأخذ ادليلل امليداين شلك كتيب تعلييم للشياطني اذلين
سرتاتيجية األ َّ
َّ
ساسية تلحقيق اغياتهم الرشيرة.
حيتاجون إىل دورة تدريبية يف اال
َْ َ ُ
يقوا ِم ْن فَ رخ إبْل َ
يس" ( 2تيموثاوس  )26 :2ويلصبحوا
إن اهلدف األسايس من هذا ادليلل هو مساعده املؤمنني يك "يست ِف
ِ ِ
َّ
سرتاتيجيات إبليس
أكرث وعيا باملخطط اخلادع لعدونا — أي تدمري كنيسة ربنا .بنعمة اهلل ،ستساعدنا معرفة ا
َ ََ
َْ ُ َْ َ
َ
َ َّ
ُ
ىلع أال "ي ْط َم َع ِفينا الشيْ َطان" وال "جن َهل أفاك َر ُه" ( 2كورنثوس  )11 :2بدال من ذلك ،سنكون أكرث يقظة ألنه "كأس ٍد
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َّ
َ ُ ْ
َّ
ْ ُ ُ
العالم ( 1يوحنا :4
َزائِ ٍرَ ،يُول ُملتَ ِمسا َم ْن يَبتَ ِل ُعه ه َو" ( 1بطرس  )8 :5وسوف نتذكر أن اذلي فينا أعظم ِمن اذلي يف
ِ
.)4

ادلكتور بريك بارسنس ( )@BurkParsonsهو رئيس حترير َملة تيبوتلوك ،والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز

يف مدينة سانفورد بوالية فلوريدا ،وعضو هيئة اتلدريس يف خدمات يلجونري .شارك يف ترمجة وحترير "كتاب قصري
عن احلياة املسيحية" ( )A Little Book on the Christianبقلم جون اكلفن.

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف َملة تيبوتلوك.
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