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 هل يستطيع إبليس والشياطين معرفة ما في أذهاننا؟
 راندي ألكورن

 

 سؤال من أحد القّراء:
قد أزعجني أحد المفاهيم التي قرأتها ألنني لم أتمكن من وكانت بركة حقيقية لي. وللقد قرأت الكثير من كتبك 

 وبناقلما في أن الشيطان ال يستطيع أن يعرف أفكارنا و  فكرة يه. و ق من صحتها في الكتاب المقدسالتحق  
لشيطان أن يسمع صلواتنا المنطوقة ليمكن  ،عالوة على ذلك. على النقيض من اهلل الذي يعرف كل شيء

 ة...صلواتنا الصامت ه ال يستطيع أن يعرفولكن
أي شيء من هذا القبيل في الكتاب المقدس ولدي بعض األفكار حول هذا الموضوع،  يمكنني أن أجدال 

 :وهي
 ميخائيل، كان بإمكانه أن يخلق الشيطان و محدودةالغير قدرة الو  انسلطالقوة و البما أن اهلل يمتلك  -1

الكثير  أنه ُأعلن لناال يبدو لهم أن يمتلكوها.  أي قدرات يريد متالكال ىخر األ ةالسماوي الكائناتوالكروبين و 
 أذهاننا معرفة ما فيأن يخلق الشيطان ليكون لديه القدرة على  اهلل يبدو أنه كان بإمكاناألمر.  عن هذا

 .وقلوبنا إذا رغب في ذلك
فكان من المفترض ، ؤمنينإستراتيجي للم امتيازبما أن القدرة على منع الشيطان من معرفة أفكارنا هي  -2

اهلل" أو  سالح" يكون هذا االمتياز على قائمة كان من المفترض أنبشكل خاص، أن يتم توضيح ذلك لنا 
 كان من المفترض أن يعل م عنه المسيح. 

"مسار داخلي" في تفكيرنا، )أي قراءة  يهيكون لدفسبالطريقة التي يعمل بها، لكي يخدعنا إبليس يبدو أنه  -3
 .لقيها علينا، لمعرفة نقاط ضعفنا، إلخيلمعرفة الحيل التي  ،(ناما في أذهان

 
 إجابة راندي ألكورن:

 األنهليست كلي ة العلم، نعرف أن الشياطين إننا أواًل، فيما يتعلق بموضوع معرفة ما في الذهن، هذا رأيي. 
عودة المسيح  توقيت، بما في ذلك األمورعرف الكثير من تمخلوقات محدودة، والمالئكة ال و مجرد مالئكة، 

(. 10-9: 46 )إشعياءيستطيع أن يعرف المستقبل  هو من أن اهلل وحده (. فقد ُأعلن لنا32: 13 )مرقس
في كل مكان، كلي ة التواجد ومحدودة في المكان والزمان، وليست  قائمة بذاتهاكائنات شخصية  يالشياطين هف

 2 ، توضحمن ناحية أخرى. متى شاءوا بشرنجراف داخل وخارج الفترض أنها غير قادرة على االومن ثم يُ 
قراءة  اولكن هل يمكنه. تفكيرناطريقة أخرى أن الشياطين يمكن أن تؤثر على  نصوصو  10كورنثوس 
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: 6؛ لوقا 8: 2؛ مرقس 25 :12؛ 4: 9 متىأفكار الناس ) َعِلمَ  المسيح، نحن نعرف أن في الواقعأفكارنا؟ 
أن في أي مكان لنا  ُيعلنولكن لم  (.، إلخ139، مزمور 5: 6)تكوين  بشراهلل أفكار اليعلم  (.17 :11؛ 8

 البشر.أفكار  ونعرفيأو الشياطين  إبليس
يقول دانيال  28-27: 2صمت، إال أنه في دانيال ينبع من ال وافتراض، استنتاجمجرد  ذلك الرأيسيكون 

يمكنه أن يخبر الملك بما حلم به، بما في ذلك  سلطان إال اهلل الذيإنه ال أحد يتكلم بأي  لنبوخذنصر
الشياطين لم  تلكلكن يبدو أن . لمصادر شيطانية يلجأواأن  همالذين يمكنون" موالمنج   مجوس،وال ة،السحر "

النص بما هذا هو لذلك ر . مما حلم به، ناهيك عن تفسيره للتحققالملك حتى  ما في ذهنتستطع قراءة 
 الموضوع.األساسي الذي له تأثير مباشر على  الكتابي

. فهي من الخارج ترانا االستخالص ما يدور في أذهاننا ألنه ةممتاز مكانة في  هي الشياطينإن بالطبع، 
 تسمعجاباتنا الجسدية، و است ترىمحادثاتنا، و  تسمع يبالضبط ما نقرأه، ونشاهده على التلفزيون، وه تعرف

عندما ال يستطيع اآلخرون ذلك، في . فهي ترانا في قراءة تعبيراتنا ةماهر  احتى كلماتنا "الخاصة"، وال شك أنه
ال أعرف كيف فأنا فيما يتعلق بوضع أفكار في أذهاننا أو ممارسة قوى اإلقناع،  . ولكنأي وقت يرغبون فيه

 رةقاد تكونفكرة، دون أن  أو تزرعرسالة،  سلتر ربما يكون هناك شكل من أشكال التخاطر حيث  -ذلك  يتم
وجود نشاط شيطاني ينطوي على تشتيت انتباهنا أثناء  إنني أتفق على .بالضبط ما نفكر فيهعلى قراءة 

. للقيام بذلك أذهاننا ما في قادر على قراءة يكون الشيطانالصالة، ولكنني أعتقد أنه ليس من الضروري أن 
موعد ضغط ا متعبين وتحت كن   أو إنكان طفلنا مريًضا، إن ، شريك الحياةمع  في منازعة نقاش كن ا فإن

أيًضا  قدمانكما أن العالم والجسد يلنا. ) ، فيمكنه أن يراقب كل ذلك ويهمس بطريقة ما انحرافاتهمحدد
استماع من خالل  .والجسد بالتأكيد يعرف ما نفكر به( -، حتى بغض النظر عن الشيطان تشويشاتهم لنا
يمكن أن أفضل األشياء التي حول فكرة جيدة  الديهه في أذهاننا، فإن ضعهما نل تهاورؤي الشياطين لنا

لنا وألطفالنا بأن ما نقرأه ونشاهده وننظر إليه ونستمع إليه يقدم إما  هامهذا تذكير . و في إغراءناتستخدمها 
لشياطين من ناحية أخرى، ذخيرة في جهودهم لشن الحرب في ل، من ناحية، أو برارلروح القدس والمالئكة األل

 ة بالذخيرة.مه بندقية محملسل  أكان لدي عدو يهاجمني، فإنه ليس من المنطقي أن  أذهاننا. فإن
من أجلنا ومات الذي خلقنا، كلي العلم على اهلل  مقصور  هو واضح لما نفكر فيه بالضبط الفهم الأعتقد أن 

 يجعلنيكما هذا معزيًّا. أجد . يرى الجميعو الشخص الوحيد الذي يعرف الجميع، و ، الدي انهو فينا. ف ويسكن
أن  . هو يمكنهغير محدود إلى ذهني مدخالً ليس لديه  نفسيأعرف أن عدو أن أتنفس قلياًل من الصعداء 

)التي ترتبط  ذهنيني النافذة ويصيح باتهاماته، لكنه ال يستطيع أن يغزو مبا منيضرب الباب ويصرخ 
ولكن بالطبع، يجب أن نكون ساكن فيه. اهلل( ألن الروح القدس  هيكلهو  دي الذيجزء من جسأي بعقلي، 
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ال . فباستراتيجياته جهلالشيطان، ويجب أال نكون على  ظنونالحرب التي تهدم  شنعلى أهبة االستعداد ل
 ها.أن نقلل من شأن يجب أيًضاا ال المبالغة في تقدير قوة الشياطين في حياتنا، لكنن يجب

في اآلونة  حدث ليأحد التطبيقات األخرى لهذه الفكرة هو عندما نشعر بأننا نتعرض للهجوم الشيطاني، كما 
كنت . لي تهدم المسيح وحماي طلبت تغطية، وهاجس بالشرمن الخوف  بائس شعورعلى وقع  . حيناألخيرة

يسمعني اهلل في كلتا الحالتين، لكني أريد أن تسمع . أتكلم بصوت عال  صمت، لكنني اآلن في أفعل هذا 
اقتبس من التجربة. و بصوت عالي الشيطان أثناء  المسيح األبرار. لقد جاوب جنودالكذلك الشياطين أيًضا، و 

ال عندما نقاوم الشيطان، قد . و المالئكة القديسين فائدةسمعه الشيطان، ربما أيضا لي لكيالكتاب المقدس 
، على سبيل المثال اإلطالق)أو التحدث بصوت عال  على  مرتفعيكون من المناسب دائًما التحدث بصوت 

 شكالً  نقد مبالتعبير اللفظي . فميزة لذلك في مطعم أو في الكنيسة أو في العمل(، ولكن كقاعدة، أعتقد أن
حد أل اأصبح عنوانً الذي )و  ،االتهحدى مقإل اأ. و. توزر عنوانً . وضع أسلحة الحرب الروحيةعن  اوتعبيرً 

 ".كتبه(، "أتحدث إلى الشيطان
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