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 إرضاء اهللا
 الشيطاناملعر�ة مع : ٥املحارضة 

 أر. يس. سربول 

لوثر إن مارتن  قال  املسيحية  عندما  للحياة  اثلالثة  والشيطان  األعداء  العالم واجلسد  يُدرج األخ�،  هم  أي    ،لم 
حقيقة ىلع  شديد وعميق    بويع شخيصيتمتع  لوثر   ل�ن اكن،  أو كعقيدة  كمجرد تعب� جتر�دي الهو� ،  الشيطان

اكنت  ،  يف القرن السادس عرش  يهتمون بعيش احلياة املسيحية  انلاس  ل�ن �ب أن تدرك أنه ح� اكن .  إبليس
دلرجة أنه ت�لم    الشيطان  اكن لوثر واعيًا تماًما ىلع وجود .  ايلوم شائعة  قليًال عن انلظرة ال  دليهم نظرة للواقع �تلفة

.  يف حياته الشخصية  ،العدو، رئيس ملكة الظلمةضده    اجلامح" اذلي شنّه  عتداء"االأي  ،  "أنفكتونغ"ـال  دائًما عن
بينما اكن    موضوعة ىلع مكتبه  دلرجة أنه ذات مرة محل �ربة،  ملموًسا جًدا أحيانًا   و�ن لوثر �د حضور الشيطان

ت دليه  اكن.  باحلربلكيًا    طخهو حائط ملنتيجة ذلك  وما لقيه    ،فيه  ا واقفً   الشيطان  االجتاه اذلي ظنّ ورماها ب،  ي�تب
 تقر�بًا    ل�ن اكن اللّك   .وسأذكر هذه ب� هالل� ،  للتخلص من الشيطان  وسائل أخرى أقّل جاذبية

ً
  منشغًال ا�شغاال

انلوع    هذايف    ون ال يعيشانلاس بمعظمهم  و،  ل�ن األوقات تغ�ت .  حبقيقة الشيطان  اكمًال يف القرن السادس عرش 
 . من اإلطار يف أيامنا 

و�ن يوجد ثالثون تلميًذا  ، يف جامعة علمانية الفلسفة هنا يف الواليات املتحدة م مادةكنت أعلّ  ،منذ بضع سنوات
وأخً�ا قررت  .  وجدال ب� اتلالميذ   و�شأ حديث يحّ ،  إبليس بطر�قة ما   وتمت إثارة مسألة الشيطان أو،  يف صيّف 

ورفع ثالثة    موجود فعًال؟"  وقلت "من من�م يؤمن بأن الشيطان،  الكتشاف موقف لك واحد  باستطالع رأيالقيام  
لم    صف الفلسفة املعارص  ملئة من تالميذي يفا�سعون يف  ،  السؤال  ملا طرحت.  يف املئة  ١٠أي  ،  أيديهم من ب� ثالث�

لم أعلم ماذا    قلت "من من�م يؤمن باهللا؟"،  اتلايل  السؤالفتابعنا احلديث وطرحت  .  د الشيطان فعليًا ويؤمنوا بوج 
بالرضورة    مجيًعا   أي أنهم لم يتشار�وا ،  اللك يده  ، رفعباذلات  ل�ن يف ذلك الصف،  السؤال  �ب أن أتوقع من ذلك

 . يف ذلك الصف اللّك  –  اكئن أس� لكنهم اكنوا يؤمنون مجيًعا بوجود ، هللا جتاه نلظرة نفسها ا

ىلع وجود    فيما ال يوافق إال عرشة يف املئة  وجود اهللافكرة  ىلع     من دون استثناءملاذا يوافق اللّك  �!"هذا �ّ� وقلت  
اهللا  :  بهذه الطر�قة   فت عنهمن من�م يؤمن باهللا إن عرّ :  هذا السؤال  وقلت "أخربو�، سأطرح علي�م  الشيطان؟"

"ماذا  ثم قلت  .  ىلع ذلك  فوافق اللّك   خل�؟"ا  ىلع فعلالبرش    �ّث   ىلع أن  أو اإلماكنية  اكئن فائق للطبيعة يملك القدرة
ما اذلي �عل�م   لرش؟"فعل ا يملك القدرة ىلع حث البرش ىلع الشيطان ىلع أنه اكئن فائق للطبيعة عن فُت لو عرّ 

و�سارع إىل إن�ار وجود اكئن  ،  خل�ثنا ىلع فعل ا�ستطيع أن �  ىلع وجود اكئن فائق للطبيعة  مستعدين للتأ�يد 
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اخل� ىلع الرش    سود فيه�  أو يف اعلم  �تمعأألننا يف اختبارنا، نعيش يف    لرش؟قادر أن �ثنا ىلع فعل ا  للطبيعة  فائق
إىل    من اتلأث�ات الفائقة للطبيعة ابلاعثة،  للطبيعة ابلاعثة إىل اخل�  اتلأث�ات الفائقةأدلة ىلع    وجدت  ساحق؟  �شلك 
 .  رش�ر التأث� لل  مصداقيةيث أننا ال نعطي أّي حب ، الرش

"ال    حد اتلالميذ قائًال فرّد أ  اآلخر؟"  ونوتنكر   ىلع األول  ونقلت "ملاذا تؤ�دف،  وقالوا "ال، ال، ال ليس هذا السبب"
اثلورة العلمية  إًذا،  فقلت ".  الشياط�"  وأن تظل تؤمن بأشياء مثل،  املتطور للعلم املعارص  يف العالم  يمكنك اال�راط

ضليًعا   فقلت "ساعد� اآلن، فأنا لست،  فقال "أجل"  ،الشيطان"  إليمان احلضارة الغر�ية بوجود   وضعت حًدا   � اليت
يف املختربات أو    األمر يف هو  �، ما  أخرب.  تتحمل جه� هنا   أن  أنا متخصص يف الفلسفة، عليك ،  يف العلوم الطبيعية

اثلا�    أهو قانون ادليناميكيا احلرار�ة  ،متعذًرا أمًرا    وجود الشيطان  عن   ادلفاع   من  فجأة   اذلي جعل  انلظر�ة العلمية
 "  املصداقية العلمية؟  ي أبعد الشيطان فجأة عناذل الشفرة الوراثيةاكتشاف أم 

ولم �ستطع  ،  انمفهوم الشيطعتّم ىلع  ي  أو اكتشافًا ناجًتا عن العالم العل�  برهانًا   وانتظرت طو�ًال ليك �د اتلالميذ
  مع   نضع الشيطان يف اخلانة نفسها   "ل�ن أال ترى أننا يف أدبنا   إىل أن قال أحد اتلالميذ أخً�ا ،  أحد أن �د شيئًا 

الفئة    وهو أننا نضع تلك األمور لكها يف،  ثقافتنا   فقلت "أتعلم؟ الحظت هذا أيًضا يف  "؟الساحرات والعفار�ت واجلان
، يف ما يتعلق بالعفار�ت  �ك مشكّ   كون نلدلينا سبب منطيق  باتلأ�يد،    السبب يا ترى؟"ثم قلت نلفيس "ما  .  نفسها"

ألننا مىت ناقشنا    ملاذا؟.  ل�ن الشيطان أمر �تلف تماًما ،  ما يتعلق بالساحرات  يف  �مشكك كون  وسبب منطيق نل
 ذلك؟  لته أو غ�ر أحدهم و�يّ أهو تصوّ ،  ىلع هذه احلقائق  يف مصدر اتلأ�يد�ب أن نفّكر  ،  أو آخر  مسألة وجود أمر

خضع تلحليل عل�،  الشيطان�شدد ىلع وجود    الكتاب املقدس  اتلغايض عن كونال يمكن�  
ُ
  نقدي   وأنه كمصدر أ

أنا مقتنع جًدا بأنه مصدر  ،  موثوق جًدا  بأنه مصدر  ر�ما لستم مقتنع�.  ىلع األرض   أ�رث من أي مصدر مكتوب 
   أصّدق إن الشيطان موجود، فإ�  عندما يقول يل الكتاب املقدس   ، عذًرا،الشيطانوعندما يقول يل  .  جًدا   موثوق

األمر ملجرد أنها    سيؤمن املليارات من انلاس يف.  ماالكين الشخصية عن اتلقمص   ش��شهادة  أ�رث ما أصّدق    ذلك
 . إًذا، علينا إاعدة انلظر يف املصدر. يدي مور�" أو ما شابها أو "بر، قاتله

الشيطان برمتها   األسباب اليت جتعل� أقتنع بأنأحد   القرون  ار�خ  تل  هو سوء فهم عميق  ،لم تعد تلىق ثقة  فكرة 
طرق ملقاومة   بإ�اد  جًدا  و�نت الكنيسة مهتمة،  الكنيسة تؤمن بوجود الشيطان  يف العصور الوسطى، اكنت.  الوسطى

و�يف يص�  ،  الشيطان  وجود   م �سوع عن ت�لّ   هل تدر�ون �م مرة،  دعو� أدعم الك� قليًال .  تأث� الشيطان
 انية،هيا، أنتم تعرفون الصالة الر�ّ   انية؟من من�م يعرف الصالة الر�ّ   محاية شعبه من الشيطان؟  ألجل  بلجاجة�سوع  

اإلطالق األ�رث شهرة ىلع  بَانَا  ":  الصالة 
َ
يِف  اأ ي  ِ

َّ
ِس  اذل يِلَتََقدَّ َماَواِت،  يَّامِ إِ�ََّما  .  ْسُمَك ا لسَّ

َ
أ لُكَّ  يَتْبََعانِِ�  َورمَْحٌَة    َخْ�ٌ 
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، َورمَْحٌَة، إنه .  "َحيَايِت   ،  اثلالث يف العهد القديم  الفتيات  نإِ�ََّما، َخْ�ٌ
َ
ي يِف  ابَانَا  ال "أ ِ

َّ
ِس  اذل َماَواِت، يِلَتََقدَّ ِت  يِلَ .  ْسُمَك ا لسَّ

ْ
أ

َماِء َكَذلَِك ىلَعَ  اَملَُكوتَُك. تِلَُ�ْن َمِشيئَتَُك َكَما يِف   رِْض السَّ
َ ْ
 تُْدِخلْنَا "  و�تابع الصالة الر�انية قائًال فيها   إلخ."،  أل

َ
َوال

ِّنَا ِمَن  
َ

ِْر�ٍَة، لَِ�ْن �
َ

�رِ ايِف جت ِّ ِّنَا ِمنَ  –  "لرشِّ
َ

�ِر"  هذه � الرتمجة احلديثة "� ِّ  .  الرشِّ

إىل أمر    وهذان السطران األخ�ان �ش�ان  . "ون� "بون�،  لإلشارة إىل الرش  اعدةً   لةستعمَ يف العهد اجلديد، اللكمة المُ 
املختلفة  أواخر  م دراسةلي�عاكن    أنه  اللغةدرستم  ح�  ون  أتذكر  –  ما    لصيغة انلصب والرفع واجلر   اللكمات 

ال توجد أواخر    ؟بالشلك الصحيح  يف �اولة لضبط أواخر اللكمات  جنون�م  األشياء اليت تث�ومجيع تلك  ،  واملضاف
صيغة املذكر    سواء اكن يف ،  إىل اجلنس  ل�ن توجد أيًضا أواخر لكمات �ش� ،  احلاالت فحسب  لكمات لإلشارة إىل 

و�  ،  حسنًا، لكمة "بون�ون" �ّ�ة  القيام بها؟اكن علي�م    أتذكرون مجيع تلك اتلمار�ن اليت.  املؤنث أو املح�َّ   أو
فإنه ،  "أوس"  ر املفرد املذكّ املتلكم  الضم�  إىل    ح�َّ آخر اللكمة امل   إن حتّول.  لإلشارة إىل الرش  اللكمة الطبيعية املستعملة

لعهد  لكمة "بون�وس" يف ا .  د�دّ    لقبًا لشخص شلّك �تق�  مصطلح  أي  ،  ت�نيكوس"  "ت�مينوس   يصبح ما �سميه
 .  "الرش�ر" "هو بون�وس" تع� حرفيًا  – ص للشيطان� لقب �ّص  اجلديد 

ما اكن �سوع  .  "بون�وس" " بللم ترد فيها لكمة "بون�ون،  وردت يف العهد اجلديد  كما  ،انيةأيها األحباء، الصالة الر�ّ 
ِّنَا ِمَن  " "مىت صليتم، صلوا بهذه الطر�قة:  اآليت  يقوهل تلالميذه هو

َ
ِْر�ٍَة، لَِ�ْن �

َ
 تُْدِخلْنَا يِف جت

َ
.  ، من الرش�رالعدوال

الشيطانايا رب،   ماكيد  من  ف.  وتأث�اته"  محنا  ذلكإن كنت مسيحيًا،  يب�  أن  بتأنك    يجب  املسيح ؤمن    تعايلم 
  تعليم �سوع   لبوما أحاول قوهل ل�م هو أنه يف ق.  املسيح وتعايلمه  أن ت�ون مسيحيًا يع� أن تتبع.  وتصّدقها 

 يف،  �سوع عن حقيقة الشيطان  ة تعليمل�ن ىلع الرغم من مر�ز�ّ .  الصارمة  اهتمام عميق حبقيقة الشيطانيوجد  
 .  لألمر مستمرة  يومنا وعرصنا توجد معارضة

، يف العالمبوجود قوة رش�رة    ر�ما "يا آر يس، �ن نعرتف    فإنهم يقولون  انلاس  ل�ن أ�رر، ح� أناقش األمر مع
لكننا نؤمن  ،  هذا ما �علنا �تنق حىت املوت ،  شخصية، كما لو أنها فرد ما   ل�ن عندما تبدأ بالالكم عنها بصيغة

وأ�رث    إن اكن �ب أن ت�ون موثوقة  أن فكرة الشيطانذلك؟ بهل سمعتم ب.  يف الكون"  بوجود قوة خبيثة تعمل
 من أنها اكئن رش�ر؟  ،�ب فهمها ىلع أنها قوة رش�رة  رصي الع   تطوًرا بالنسبة إىل اإل�سان

ً
�ن نقوم بهذا اتلغي�    بدال

   جلعل األمر
ً

هو تبديل    فعلناه  أظن أننا س�ى أن ما لنا ذلك،  إن حلّ .  منا الفكري يف القرن العرش�ن تلقدّ   أ�رث قبوال
دون    كيف يم�ن أن توجد قوة رش�رة من.  فّكروا يف األمر بلعض الوقت.  غ� سليم  فكر�ًا بمفهوم  مفهوم سليم

 هل تفهمون ما أقول؟  الأخالقية، أيها األحباء؟  أيم�ن اعتبار ر�اح أو إعصار بأنها   أن ت�ون تلك القوة شخصية؟
  ما لم نتلكم عن قوة منبثقة من اكئن   إًذا، ال �وز الالكم عن قوة رش�رة.  معنو�ة  القوات املجردة ال تملك أي قدرة 
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 ال يمكنها ارت�اب اخلطايا ألنها ال،  اخلطايا   ألننا ال نقول إن األزهار ترت�ب،  ا و�رادة وضمً�ا ي يملك ذهنً فرد 
 هل تفهمون ما أقول؟ . الرت�اب اخلطايا  الالزمةالطبيعية الت تملك املؤهّ 

الكنيسة تؤمن    اكنتيف العصور الوسطى،    ايلوم والعرص؟  ملاذا نلىق هذه املقاومة يف هذا.  نعود إىل العصور الوسطى
لوثر و�ربته ،  فابتكرت وسائل �تلفة،  نفسها من هجماته  و�نت تبحث عن طرق حلماية،  حبقيقة وجود الشيطان

إًذا، يف مجيع  ".  الشيطان سقط �سبب الكرب�اء  قالوا "ما نعرفه عن الشيطان هو أن:  اآليت   تفعل  ا لكنه  .وما إىل ذلك
إًذا،  .  " قَاِوُموا إِبِْليَس َ�يَْهُرَب ِمنُْ�مْ "  و�قول الكتاب املقدس.  و � كرب�اؤه نقطة ضعف دلى العد  االحتماالت، أ�رب

قائلة الكنيسة ذلك لكه  الشيطان  مجعت  الشيطان  "أفضل طر�قة ملقاومة  بالسخر�ة من  ومهامجة كرب�ائه    تقيض 
بعيًدا،  و�ذالهل يبعده  يتحمّ   ،ما  ال  اإلذاللألنه  فعلته  ".  ل  ما  أنها إًذا،  هو  الرسومات    اخرتعت  الكنيسة  تلك 

مشقوقة ومال�س حتتية    فاكنت تضع هل قرونًا وحوافر.  وجعلته يبدو كمهرج،  الفاضحة للشيطان  الاكر��اتور�ة
 الاكر��اتور�ة ىلع احلائط   قون تلك الرسومو�نوا يعلّ   ، مثل مفستوفيليس  ومذراة وما إىل ذلك، ليك يبدو  محراء

  آبايئ اكنوا "ال تقولوا يل إن    تلك الرسوم وقالشاهد    �ن ما حدث هو أن اجليل اتلايلل.  للسخر�ة من الشيطان
الاكئن  يؤمنون أي نوع من  .  مشقوقة وقرون  وحوافري اكن �ول مع مذراة  اذل،  مراءاحل   اخليةادلال�س  بامل  بهذا 

 " يؤمنون؟ اكنوا بأي نوع من األساط�  السذاجة هذا؟ 

 ىلع أنه مهرج يرتدي مال�س   الشيطان تب� لك أنه لم يتم أبًدا وصف  سطيح  �شلك الكتاب املقدس  بالطبع، قراءة 
َيَُّة  "  للمرة األو� يف العهد القديم؟  ىلع العكس، كيف تم اتلعر�ف عنه .  محراء

ْ
يعِ أ َوَ�نَِت احل َحيََوانَاِت    ْحيََل وأمكر مَجِ

�َِّة"  أن  .  الرَْبِّ
ً

مواهب فائقة    ، لكنه �لوق يملكهو �لوق،  ومن وجهة نظر كتابية  الشيطان،يمكن� أن أضيف أوال
لعهد اجلديد إن يقول ا.  آدم وحواء  اليت استعملها ضد،  موهبة املكر أو احليلة  �املوهبة األو� املذكورة  .  للطبيعة

ك   الشيطان ك،  نور  مالك شبه  يظهر  يظهر  نورشبه  إنه  والاله.  مالك  الفلسفة  يف  مجلة  اكآليت   وت دلينا   مفادها 
، لكنه خبيث يف احلقيقة،  و�أنه �ش� خ�  تع� أنه يظهر  سا�سبيس� بونا"".  ما يع� "يشء يظهر"،  "سا�سبيس� بونا"

 ،  "أو�ل اكن هاري"  ال يأيت الشيطان وهو يبدو مثل.  ه هو الشيطانالكون لكّ   ما يع� أن الاكئن األ�رث مكًرا يف
ً

�اوال
 ،وفصيًحا   ،متطوًرا   يقيض مكره وذاكؤه بأن ي�ون.  إنه يتنكر و�ظهر كشبه مالك نور،  ال، الادلخول يف صفقة،  

 . وارتباطه بالشيطان مهمّ  ضد املسيح لك ما يقوهل الكتاب املقدس عن. ضلًال وم ،ووسيًما 

و�وجد لعب ىلع ، اجلديديف العهد  يوجد وجهان الستعمال لكمة "أنيت".  "ضد املسيح" دعو� أقول هذه اللكمة �دًدا
، شخص مناهض ليشء ما ،  "أنيت" تع� "ضد"  تعرفون طبًعا أحد أوجه استعماهلا . "ضد املسيح"عبارة    يفهذه اللكمة  

 .  و�قف ضده  املسيح  أي أن ضد املسيح هو من يعادي
ً

أي ،  من" أو "عوًضا عن"  ل�ن أيًضا لكمة "أنيت" تع� "بدال
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كتابيًا  يظهر  املسيح  املز�ّ ،  للمسيح  كبديل   أن ضد  تقليد إنه  اذلي �اول  الكتاب  .  األص�  ف  حتذيرات  وجاء يف 
 .  أنهما يضلالن املختار�ن إذا أم�ن  دلرجة ،باراعن جًدا يف ما يفعالنه أن الشيطان وضد املسيح املقدس

�تلفة تماًما عن طر�قة    الكتاب املقدس  أن صورة الشيطان اليت أراها يف  تدر�وا   إًذا، أنا أوضح هذه الفكرة ليك
  ومن اكن يلؤمن برسوم ،  حد يؤمن بوجود الشيطانأ  و�اتلايل، ال عجب يف أنه لم يعد.  يف اثلقافة احلديثة  تصو�ره 

  اذلي لن يظهر ىلع أنه هتلر أو ،  مالك انلور  ل�ن الشيطان يف الكتاب املقدس هو  اكر��اتور�ة غر�بة ماثلة؟
أنا ال أقصد أبًدا أن أقول  .  بي� غراهاممثل    ل�ن ح� يأيت سيبدو باألحرى ،  موسويل� أو عيدي أم� أو ما شابه

سيتمتع بهذا انلوع من   الشخص اذلي   ع� أنلك� أ،  فوا الك�ال حترّ ،  غراهام متحالف مع الشيطان  ل�م إن بي�
 .  إنه مالك نور خدعنا هو من سي املوثوقية

َسٍد  "  يف الوقت نفسه، إنه يدىعإًذا،  
َ
الشيطان    نلا الكتاب املقدس أنإًذا، يبّ� .  "َزائٍِر، َ�ُوُل ُملْتَِمًسا َمْن يَبْتَِلُعُه ُهوَ أ

اليت تم �سبها إىل املسيح،    مصطلحات القوة نفسها   جًدا دلرجة أن  بل إنه قوي، قوي ،  ليس حقيقيًا وذكيًا فحسب
اذلي يلتمس    والشيطان يُدىع "األسد الزائر"،  لكيةامل  يدىع املسيح "أسد يهوذا"، رمز.  إىل الشيطان أيًضا   تم �سبها 

 . ذكرت  ، كما صعبةحبيث أن مقاومته ، أع� أنه أقوى م� ومنك ب�ث� .من يبتلعه

قلبه  ره �سوع تذكروا بطرس، ح� حذّ  الشيطان إىل  أفعل ذلك".  قائًال "سوف ختون�"  من دخول  لن  أجاب  ،  "ال، 
أبًدا" وستفعل ذلك ثالث  ،  السااعت األر�ع وعرش�ن املقبلة  �سوع "ستفعل ذلك يففقال  ،  بطرس "لن أفعل ذلك 

ال  .  الطر�ق  لكنك تعلم أ� سأتبعك حىت آخر  انلوع من اتلجر�ة يا �سوع   "ليس أنا، فليقع اجلميع يف هذا.  مرات"
يَْطانُ ِسْمَعاُن ِسْمَعاُن هُ "  ماذا قال �سوع؟  هل تتلكمون بهذه الطر�قة؟  يشء سيحمل� ىلع فعل ذلك"  َطلَبَُ�ْم    وََذا الشَّ

ِنَْطِة"
ْ
قال هل �سوع "أنت  ،  القادر أن يقف يف وجه أي اكن،  واملندفع  الصياد العظيم، بطرس القوي .  ِليَكْ ُ�َغْر�ِلَُ�ْم اَكحل

وهو أ�رث  ،  وهو أذىك منك  ،فهو أقوى منك ،  أبًدا بقوة الشيطان  ال �ستخف  . يديه، سيغر�لك اكحلنطة"  سهل املنال ب�
الكتاب املقدس  باألمر  املتعلقة   وعندما أراجع اتلحذيرات   . خدااًع منك   تهرب تر�د أن  ف� اكفية تلجعلك  ،  يف 

 .  تلنجو حبياتك

بَُسوا ِسَالَح  ا"  رسالة أفسس سمعتموه مراًرا عدة   سمعوا ما يقوهل بولس يف مقطع يفا
ْ
ِليَكْ  اِهللا  ا ل اَكِمَل 

ْ
ْن  ل

َ
أ َ�ْقِدُروا 

ٍْم، بَْل َمَع    .تَثْبُتُوا ِضدَّ َماَكيِِد إِبِْليَس 
َ
لَيَْسْت َمَع َدٍم َوحل ؤََساِء، َمَع  افَإِنَّ ُمَصاَرَ�تَنَا  ةِ  الرُّ

َ
َالِطِ�، َمَع ُوال َعالَِم ىلَعَ  السَّ

ْ
ل

ْجنَاِد  ا ُظلَْمِة َهَذا  
َ
ْهِر، َمَع أ ِّ  ادلَّ وِحيَِّة يِف  الرشَّ َما الرُّ ْجِل َذلَِك    .ِو�َّاِت لسَّ

َ
لُوا ِسَالَح  ا ِمْن أ ْن  اِهللا  ا مْحِ

َ
اَكِمَل ِليَكْ َ�ْقِدُروا أ

ْ
ل

َْوِم  اُ�َقاِوُموا يِف  ْن تَثْبُتُوا ايلْ
َ
ٍء أ ُموا لُكَّ يَشْ ْن ُ�تَمِّ

َ
�ِر، َو�َْعَد أ ِّ  ."لرشِّ
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يف  .  د العهد اجلديد من جوهره فتجرّ ،  اجلديدالعهد    الفائق للطبيعة مناجلانب  أِزل  .  املسيحية فائقة للطبيعة تماًما 
هنا، قال الرسول بطر�قة    .�ادعهو أساًسا عمل    من دون الفائق للطبيعة  بناء املسيحية  �اولة إاعدة الواقع، أعتقد أن  

،  ل�ن هذه معر�ة  عيش حياة تعكس القداسة،  ونتر�د،  حتاولون إرضاء اهللا  سمعوا، أنتم يف رصاع، أنتما":  تعليمية
رصاعنا ليس مع حلم ودم،   ،اليت ختوضونها تتجاوز ذلك  ل�ن املعر�ة  .إنها معر�ة مع العالم، ا معر�ة مع اجلسدإنه

�ن نتلكم  ".  و�اتا يف السم،  يف "أورانوس"  –  و�اتا السم  مع أجناد الرش الروحية يف،  القوات، مع السالط�   بل مع
 . الطبيعة اخلارقةإنه اعلم ، اعلم غ� منظور الرش الكو� هنا، يف عن

اإلدراك   وأننا ننال معلومات تتجاوز إطار،  أن املسيحية مبنية ىلع اإلعالن  املسييح   نرى يف قلب إعالن اإليمان
ذاك اذلي يتجاوز ما هو  و،  اخلارق للطبيعة، والعالم انلومي�  العالم  عن  وأننا ننال معلومات،  الطبييع واتلجر�يب

إنه  .  منظور اهللا  للحقيقة و�قول نلا  بعد  املجردة  يوجد  بالع�  بالع� ،  غ� منظور  املنظور  الواقع غ�    ل�ن هذا 
  أع� أنه توجد جسيمات وحقائق   أليس كذلك؟،  �ن نفهم ذلك ىلع سبيل التشابه.  هل تأث� عميق يف حياتنا ،  املجردة

عن اعلم  ،  أي يشء عنها   سابقة لم تعرف األجيال البرش�ة ال،  األخ�ة  ا من اكتشافها يف القرون تمكنّ   دون �هر�ة
 .  عميًقا ىلع حياتهم يمارس تأثً�ا  غ� منظور

ال يشء �رّس الشيطان أ�رث  .  تهالشيطان وقوّ   األو� � االستخفاف حبقيقة :  الشيطان  يواجه املسييح مشلكت� مع
، شيطانية  "أمر��ان إكسربس" دليه بطاقة    فعندئٍذ، يتم�ن من اتلحرك بأمان.  مسييح ال يؤمن بوجوده  من جيل

صفقة أفضل  وأي  ،  بوجوده  لن يزعجه أحد ألن ال أحد يؤمن ،  وادلخول إيله  يمكنه اذلهاب إىل أي ماكن ير�ده
اخلطر  .  إىل آخر يف املجتمع   االنتقال من نقيض يميل انلاس إىل  ،  ل�ن إن لم يعمل األمر  عليها؟  يمكنه احلصول

حبيث أنه  ،  الشيطانترّ�ز كثً�ا ىلع    ايلوم  يف �تمعنا املسييح�سود نزعة  .  يطانقوة الش  اآلخر هو املغاالة يف تقدير
الشيطاني�  و� أعمال الرش واخلطية ناجتة  البرشي   بالاكد بيق ماكن للنشاط الواقع،  .  عن األرس أو االمتالك  يف 
وهذا هو ابلعد اذلي سنتطرق  ،  املؤمنيف حياة    الشيطان  � العمل األسايس اذلي يقوم به  أعتقد أن شاكية الشيطان

املقبلة  إيله ىلع   باحلصول  قوي واتلمتع �شعور  ،  ضم� نيقىلع    نتلكم عن مدى أهمية احلفاظ  ح�  ،يف �ارضتنا 
 . انلمو الشخيص بينما �وض هذا الرصاع ألجل، لغفرانا

 

 تُ كْ ادلُّ 
َ
ُس ؤَ مُ  وَ ول هُ رْبُ . سْ . يِس رْ ور أ   �نَ �، وَ ونِ جُ يِل  اِت مَ دَ خَ  ةِ ئَ يْ هَ  سِّ

َ
  ةِ يسَ نِ كَ  اعةِ رُ  دَ حَ أ

ْ
  �ِس دِّ قِ ال

َ
 St. Andrews(و رُ دْ نْ أ
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َ
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ْ
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Bible College( َلُِّف ؤَ مُ  وَ هْ . و  
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نا الهو�ِ " َك لِ  ذَ ا يِف مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ �ْ أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian(" يُّونَ لك
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