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 أخطر ماكن ىلع األرض 
 ستيفن لوسانبقلم 

ت  يِّ �ين امللمح سُ  طاملا ت. ويِّ ادلين امللكمة اهللا ل والرص�ح اتلعليم املبارش يواجه  ح� �ده خطر ما أ  موضعجد ال يو
د  ادلين الفارغ، فمن املؤ�َّ الكتايب ق احل ى تحدَّ يوسالم. ول�ن عندما  لك يشء �سكينةٍ ستمر �، ينام نوم املوت أن 
  �عج يف دور العبادة اليت ختلو من حق اإل�يل، ي  اللكمة  �لمةب  عليماتلتم  ي  عندما ألنه    هذا�دث تصادم اكر�.  أن  

غضب األرواح  تة، و اخلطيَّ  فضح يضء نور القداسة واحلق يف ملكوت الظالم، تُ بمجرد أن يُ . ا و�متلئ غيظً  اجلحيم 
ُ ، وانلجسة   ال يوجد ماكناحلق.  قمع فيها  يتم اليتمن دور العبادة  أعظم  صنحالشيطان ليس هل فالشيطان. ستفز �

نور القداسة واحلق اخلارق  يهم ليس دل اذلين  ن�املتديِّ  البرش أ�رث من أوئلك يف حياةبعمق الشيطان  فيهخ يرتسَّ 
  قالع يغزو هذه  اذلي نور القداسة واحلقال يوجد تهديد أ�رب ململكة الشيطان من اخرتاق ل�ن و. للطبيعة

 . هذه الشياط� 

 
َ
بِْت وََصاَر ُ�َعلُِّم. َ�بُِهتُوا ِمْن َ�ْعِليِمِه أل نَُّه اَكَن  ُ�مَّ َدَخلُوا َ�ْفَرنَاُحوَم، َولِلَْوقِْت َدَخَل الَْمْجَمَع يِف السَّ

ُ ُسلَْطاٌن َولَيَْس اكَ 
َ

َخ قَائًِال: «آهِ! َما  ُ�َعلُِّمُهْم َكَمْن هل ٌس، فرََصَ ِ
َ

َكتَبَِة. َوَ�َن يِف َ�َْمِعِهْم رَُجٌل بِِه ُروٌح �
ْ
ل

وُس اِهللا!» نَْت: قُدُّ
َ
ْعِرفَُك َمْن أ

َ
نَا أ

َ
َ�يَْت تِلُْهِلَكنَا! أ

َ
؟ أ  ) ٢٤–٢١:  ١(مرقس  نَلَا َولََك يَا �َُسوُع انلَّارِصِيُّ

  ا فيه الشيطان موطئً   اكتسب   ا هناك ماكنً   مع املجاكن  .  وجد �سوع نفسه ذات يوم يف �فرناحوم يف ماكن خط� كهذا
مع    عالقة  بال   ول�نبه قواعد    ؛ثانيةوالدة  طقوس ل�ن بدون  به    ؛فيه  اكن ماكنًا فيه دين ول�ن ال تو�ةلقدميه.  

ن اعرض  هو أ�رث مَ  شدةٍ ن �يِّ اكن احلشد املتد، � شك. بال أد، الرب �سوع املسيح وس قدُّ اهللا اليح من خالل ابنه ال 
روه يف  ، وسمَّ عليه ا وافرتو قاموا بإهانته،، ودل خارج إطار الزواج، واتهموه بأنه وُ �سبوا أعماهل إىل إبليس. فقد املسيح

. لوجه ا ، اتلىق الشيطان وجهً ةم �سوع باحلق دون خوف إىل معقل ادليانة الشيطانيَّ عندما تقدَّ . انلهاية ىلع الصليب
 سة. ا ج، والقداسة وانليمح، والسماء واجلاحلق وابلاطل، ومةما تبع ذلك اكن صدام ب� انلور والظل

 

اتلدر�س يف  ). وهو عضو هيئة OnePassionهيئة خدمات وانباشون ( ومدير ادلكتور ستيفن لوسان هو مؤسس
   ).Foundations of Grace and The Moment of Truth، ومؤلف للعديد من الكتب منها (خدمات يلجون�

 

 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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