سقوط الشيطان وانتصار المسيح
تكوين 15-1 :3
ات اْلب ِري ِ
"1و َكان ِت اْلحَّي ُة أَحيل ج ِمي ِع حيوان ِ
لهَ ،فَقاَل ْت لِْلم أرَِة« :أ ًّ
الر ُّب ِ
ْكالَ ِم ْن
َّة َّالِتي َع ِمَل َها َّ
ال هللاُ الَ تَأ ُ
َ ََ َ
َ َ
اإل ُ
َْ
َ
َحقا َق َ
َ
َْ َ َ
َ
3
ُك ِل َشج ِر اْلجَّن ِة؟» َ 2فَقاَل ِت اْلم أرَة لِْلحي ِ
َما ثَمر َّ
الش َج َرِة الَِّتي ِفي َو َس ِط اْل َجَّن ِة
َّةِ « :م ْن ثَ َم ِر َش َج ِر اْل َجَّن ِة َنأ ُ
ْك ُلَ ،وأ َّ َ ُ
َْ ُ َ
َ
َ
5
4
َفَقال هللا :الَ تَأ ُ ِ
ْكالَ ِن
اه لِ َئالَّ تَ ُموتَا»َ .فَقاَل ِت اْل َحيَّ ُة لِْل َم ْ أرَِةَ« :ل ْن تَ ُموتَا! َب ِل هللاُ َعالِ ٌم أََّن ُه َي ْوَم تَأ ُ
ْكالَ م ْن ُه َوالَ تَ َم َّس ُ
َ ُ
الشَّر»َ 6 .ف أر ِ
ِ
ِ
َن َّ
ان َكاهللِ َع ِارَف ْي ِن اْل َخ ْير و َّ
ون ِ
َت اْل َم ْ أرَةُ أ َّ
الش َج َرَة َجِي َد ٌة لِألَ ْك ِلَ ،وأََّن َها َب ِه َجةٌ
َعُيُن ُك َما َوتَ ُك َ
م ْن ُه تَْنَفت ُح أ ْ
َ
َ َ
َن َّ
لِْل ُعُيو ِنَ ،وأ َّ
َك َلَ 7 .ف ْانَفتَ َح ْت
َع َ
الش َج َرَة َش ِه َّي ٌة لِ َّلن َ
ضا َم َع َها َفأ َ
َخ َذ ْت ِم ْن ثَ َم ِرَها َوأ َ
ظ ِرَ .فأ َ
ط ْت َر ُجَل َها أ َْي ً
َكَل ْتَ ،وأ ْ
اق ِت ٍ
َعُيُن ُه َما َو َعلِ َما أََّن ُه َما ُع ْرَي َان ِ
ص َن َعا أل َْنُف ِس ِه َما َم ِآزَر.
انَ .ف َخا َ
أْ
طا أ َْوَر َ
ين َو َ

اإل ِ
8وس ِمعا صوت َّ ِ ِ ِ
له م ِ
اش ًيا ِفي اْلجَّن ِة ِع ْن َد ُهُب ِ
الر ِب ِ
وب ِري ِح َّ
له ِفي
ام َأرَتُ ُه ِم ْن َو ْج ِه َّ
الن َه ِارَ ،ف ْ
ََ َ َْ َ
َ
اختََبأَ َآد ُم َو ْ
الرب اإل َ
10
ِ
الر ُّب ِ
ص ْوتَ َك ِفي اْل َجَّن ِة
َو َس ِط َش َج ِر اْل َجَّن ِةَ 9 .ف َن َادى َّ
اإل ُ
ال َل ُه« :أ َْي َن أ َْن َت؟»َ .فَق َ
له َآد َم َوَق َ
الَ « :سم ْع ُت َ
َّ ِ َّ ِ
اختَبأْت»َ 11 .فَقال« :من أَعَلمك أََّنك عريان؟ هل أ َ ِ
ِ
ِ
ص ْيتُ َك أ َْن الَ
ان َف ْ َ ُ
يت ،ألَني ُع ْرَي ٌ
َف َخش ُ
َ َ ْ ْ َ َ َ ُْ َ ٌ َ ْ
َكْل َت م َن الش َج َرة التي أ َْو َ

13
12
ِ ِ
َِّ
تَأ ُ ِ
ط ْتِني ِم َن َّ
الر ُّب ِ
له
ال َّ
َع َ
الش َج َرِة َفأ َ
ال َآد ُم« :اْل َم ْ أرَُة التي َج َعْلتَ َها َمعي ه َي أ ْ
اإل ُ
َكْل ُت»َ .فَق َ
ْك َل م ْن َها؟» َفَق َ
14
اإلله لِْلحي ِ
َّة« :ألََّن ِك َف َعْل ِت
ال َّ
لِْل َم ْ أرَِةَ « :ما ه َذا َّال ِذي َف َعْل ِت؟» َفَقاَل ِت اْل َم ْ أرَةُ« :اْل َحَّي ُة َغَّرْتِني َفأ َ
الر ُّب ِ ُ َ
َكْل ُت»َ .فَق َ
وش اْلب ِري ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
طِن ِك تَسعين وتُرابا تَأ ُ ِ
ين ُك َّل أَيَّامِ
َّةَ .عَلى َب ْ
ه َذاَ ،مْل ُع َ
ْكل َ
ْ َْ َ َ َ ً
ون ٌة أ َْنت م ْن َجمي ِع اْل َب َهائ ِم َو ِم ْن َجمي ِع ُو ُح ِ َ
ِ
ِ
حي ِات ِك15 .وأَضع ع َداوةً بي َن ِك وبين اْلم أرَِة ،وبين َنسلِ ِك وَنسلِها .هو يسحق أر ِ
ين َع ِق َب ُه»".
ْسكَ ،وأ َْنت تَ ْس َحق َ
ََ
َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ

هللا ُك َّل َما
عندما نأتي لسفر التكوين إصحاح  ،3يبدو كل شيء على ما يرام .تكوين  31 :1يقولَ " :أرَى ُ
َع ِمَل ُه َفِإ َذا ُه َو َح َس ٌن ِج ًّدا ".فاهلل لم يخلق أي شيء شرير .كان كل شيء حسن جدا.
ثم فجأة عند بداية اإلصحاح الثالث ،نجد هذه الحية .ومن الواضح إنها شريرة .فهي تشكك في كلمة هللا.

اآلية " 1أ ًّ
ْكالَ ِم ْن ُك ِل َش َج ِر اْل َجَّن ِة؟" فهي ملتوية وخادعة ومدمرة .لقد قال هللا في تكوين :2
ال هللاُ الَ تَأ ُ
َحقا َق َ
َ
5
" 17ألََّنك يوم تَأ ُ ِ
وت ".ولكن الحية قالت في اآلية َ" 4ل ْن تَ ُموتَا! َب ِل هللاُ َعالِ ٌم
ْك ُل م ْن َها [هذه الشجرة] َم ْوتًا تَ ُم ُ
َ َْ َ
ِ
ِ
ان َكاهللِ َع ِارَف ْي ِن اْل َخ ْير و َّ
ون ِ
الشر ".لذلك ،يقول المسيح عنها في يوحنا :8
أََّن ُه َي ْوَم تَأ ُ
َعُيُن ُك َما َوتَ ُك َ
ْكالَ ِن م ْن ُه تَْنَفت ُح أ ْ
َ َ
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اس ِمن اْلبد ِء ،وَلم ي ْثبت ِفي اْلح ِق ألََّنه َليس فِ ِ
يه َح ٌّق.
ان َقتَّاالً لِ َّلن ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
اك َك َ
 44أنه كذاب وقاتل أيضا .وأضاف " َذ َ
ُ َْ
َ
َّ ِ
َّ
اب وأَُبو اْل َك َّذ ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
اب".
َمتَى تَ َكل َم باْل َكذب َفإَّن َما َيتَ َكل ُم م َّما َل ُه ،ألََّن ُه َكذ ٌ َ
الشيطان ،الحية القديمة:
ِ
ِ
ِِ
من هي هذه الحية؟ نجد اإلجابة على أكمل وجه في سفر الرؤيا َ " 9 :12ف ُ
يمةُ
ط ِر َح التن ُ
يم ،اْل َحَّي ُة اْلَقد َ
ين اْل َعظ ُ
طانَّ ،ال ِذي ي ِ
اْلم ْد ُعُّو إبليس و َّ
ط ِر َح ِإَلى األَْر ِ
ط ِر َح ْت َم َع ُه َمالَِئ َكتُ ُه ".فالحية التي
ضَ ،و ُ
ض ُّل اْل َعاَل َم ُكَّل ُهُ ،
الش ْي َ َ
ُ
َ
َ

كانت في الجنة هي الشيطان (ويعني المفتري) ،وإبليس (ويعني المشتكي) ،ومخادع العالم كله .يدعوه يسوع
ِ
يس ه َذا اْل َعاَلمِ" (يوحنا 31 :12؛  30 :14؛  .)11 :16الفريسيون يطلقون
"الش ِر ُير" (متى  ،)19 :13و" َرِئ ُ
الشي ِ
الد ْه ِر" ( 2كورنثوس  )4 :4و" َرِئ ِ
بول َرِئ ِ
له ه َذا َّ
اط ِ
يس
ين" (متى  .)24 :12بولس يدعوه "ِإ ُ
يس َّ َ
عليه " َب ْعَل َز َ
طِ
ان اْل َه َو ِاء" (أفسس .)2 :2
ُسْل َ

هذا هو ما نجده في تكوين  .3هو بالفعل شرير ،بالفعل مضل ،وبالفعل قاتل حين ظهر في جنة هللا .في
َض ُع َع َد َاوًة َب ْي َن ِك َوَب ْي َن اْل َم ْ أرَِةَ ،وَب ْي َن َن ْسلِ ِك َوَن ْسلِ َهاُ .ه َو
اآلية  ،15يتحدث هللا إلى الحية ويعلن دينونته عليها" :أ َ
ِ
ِ
يسحق أر ِ
ين َع ِق َب ُه" الحظ أنه في البداية يبدو أن الحرب ستكون بين ذريتينَ " :ب ْي َن َن ْسلِ ِك
ْسكَ ،وأ َْنت تَ ْس َحق َ
َْ َ ُ َ َ
ِ
ْس ِك ".عمن يقصد بالضمير " ُه َو"؟
َوَن ْسل َها ".ولكن في الكلمات التالية يقول شيئا مختلفاُ " :ه َو َي ْس َح ُق َأر َ
ْس ِك" (" ُه َو َي ْس َح ُق َ ْأر َسك")؟ اإلجابة :الحية نفسها،
اإلجابة :نسل المرأة .عمن يعود ضمير الملكية في كلمة " َأر َ
وليس نسلها.

سحق الشيطان في الصليب:
ستهزم (ليس فقط نسلك) وتُزال من على وجه األرض .سيسحقك نسل هذه
سيأتي اليوم ،يقول هللا ،عندما ُ
المرأة (انظر رومية  20 :16وعبراينيين  .)14 :2أن الضربة الحاسمة قد وجهت من نسل المرأة الكامل،
يسوع المسيح  ،عندما مات على الصليب .هذا هو أحد األسبا ب التي جعلت ابن هللا األزلي أن يصبح إنسانا،
ألنه كان على نسل المرأة أن يسحق الشيطان.
تصف كولوسي  15-14 :2ما فعله هللا ألولئك الذين يثقون بابنه ،عندما مات على الصليبِ" :إ ْذ َم َحا
ضَّ ،ال ِذي َكان ِ
الص َّك [سجل الديون التي كانت ضدنا] َّال ِذي َعَل ْي َنا ِفي اْلَف َرِائ ِ
ض ًّدا َل َناَ ،وَق ْد َرَف َع ُه ِم َن اْل َو َس ِط
َّ
َ
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ظ ِاف ار ِب ِهم ِف ِ
ات و َّ ِ
الري ِ
ِ
ِ
َّاه ِب َّ ِ ِ ِ
يه ".عندما مات المسيح من
ين أ ْ
السالَط َ
ُم َسم ًار ِإي ُ
اس َ
الصليب ،إ ْذ َجَّرَد ِ َ َ
َش َه َرُه ْم ج َه ًاراْ ً َ ،
أجل خطايانا ،جرد وهزم الشيطان .وتم انتزاع سالحه المدمر األبدي من يده ،وهو شكايته أمام هللا بأننا
مذنبون وينبغي أن نهلك معه .عندما مات المسيح أُلغيت هذه الشكاية .كل من يعهد نفسه للمسيح لن يهلك
أبدا .فال يمكن للشيطان أن يفصلهم عن محبة هللا في المسيح (رومية .)39-37 :8
تمرد الشيطان:
السؤال الذي يصرخ طالبا اإلجابة هو :من أين أتى الشيطان؟ ولماذا يجيز هللا نشاطه القاتل؟ هو يظهر في
سفر التكوين .بين الكمال الموصوف في تكوين َ "( 31 :1فِإ َذا ُه َو َح َس ٌن ِج ًّدا") وظهور الشر في تكوين ،3
حدث شيء ما .الخليقة الحسنة قد أُفسدت .رسالة يهوذا القصيرة وبطرس الثانية في العهد الجديد يقدموا لنا

ِ َّ ِ
استَ ُه ْمَ ،ب ْل تََرُكوا
ين َل ْم َي ْحَف ُ
تلميحات على ما حدث .يهوذا  6 :1يقولَ " :واْل َمالَئ َك ُة الذ َ
ظوا ِرَي َ
ِ ٍ
ِإَلى دين ِ
ِ
َّة تَحت َّ
الظالَمِ ".و 2بطرس  4 :2تقول" :هللاُ َل ْم ُي ْش ِف ْق
ونة اْل َي ْو ِم اْل َعظي ِم ِبُقُيوٍد أ ََبدي ْ َ
َ ُْ َ
وسين لِْلَقض ِ
َّ
طأُوا ،بل ِفي سالَ ِس ِل َّ
ِ
اء".
الظالَ ِم َ
أْ
َ
ط َر َح ُه ْم في َج َهَّن َمَ ،و َسل َم ُه ْم َم ْحُر ِ َ
َخ َ َ ْ
َ

ظ ُه ْم
َم ْس َك َن ُه ْم َحفِ َ
َعَلى َمالَِئ َك ٍة َق ْد

طأُوا" ،أو كما
َخ َ
يبدو إذن أنه هناك مجموعة من المالئكة المقدسة .وبعض منهم ،بما في ذلك الشيطان" ،أ ْ

استَ ُه ْم ".وبعبارة أخرى ،فإن الخطية كانت نوعا من التمرد .والرغبة في مزيد
يقول يهوذا َ" 6 :1ل ْم َي ْحَف ُ
ظوا ِرَي َ
من القوة ومزيد من السلطة أكثر مما ُعين لهم من قبل هللا وتحت سيادة هللا .فأصل الشيطان هو كونه مالكا

مخلوقا قد تمرد ،مع المالئكة أخرى ،على هللا ،ورفضوه ملكا يجدوا فيه كفايتهم للفرح ،ووضعوا ألنفسهم مسا ار
لتمجيد الذات وافترضوا القدرة على تقرير مصيرهم .لم يريدوا أن يكونوا مرؤوسين .لم يريدوا أن ُيرسلوا من هللا
لخدمة اآلخرين (عبرانيين  .)14 :1بل أرادوا الحصول على السلطة على أنفسهم وأن يمجدوا أنفسهم فوق

هللا.
أصل خطية الشيطان:
لذلك نحن نسأل اآلن مرة أخرى :لماذا؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ال توجد إجابة سهلة .في الواقع ،فإن

ض اْل َم ْع ِرَف ِة"
الجواب النهائي الكتابي يخلق المزيد من األسئلة .لذا يبدو أنه في هذا الدهر ،ونحن نعرف " َب ْع َ

( 1كورنثوس  ،)12 :13يجد بعض الناس العالج في القول بأن المالئكة كان لديها إرادة حرة وهللا لم يمارس
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ما يكفي من النفوذ البقائهم يعبدونه .ولكني ال أجد هذه الفكرة مفيدة .ألنها ببساطة ال تجيب على السؤال:
لماذا يستخدم مالكا مقدسا تماما ،في الحضور البديع هلل بال حدود ،إرادته الحرة كي يكره هللا فجأة؟
توجه فاشل:
فكرة أن هللا كان عاج از عن منع هذا التمرد ،وأن األمر يرجع إلرادة المالئكة البارة التي تقرر بالفطرة مصيرها
الذاتي ،ليست حال للمشكلة .إنها ال تفسر لماذا تستخدم هذه الكائنات المقدسة تماما إرادتها لتحتقر من كانت
تعبده منذ أن ُخلقت .وهي ال تتناسب مع باقي ما يقوله الكتاب المقدس عن سيادة هللا على الشيطان.
التوجه الكتابي:
توجهي إلجابة السؤال عن كيفية التفكير في أصل خطية الشيطان هو قراءة الكتاب المقدس كله مع السؤال:
كيف يتعامل هللا مع إرادة الشيطان؟ هل هللا عاجز أمام إرادة قوى الشر؟ هل هناك قوة خارج نفسه تحد من
سيادته عليها؟ أو هل ُي َّ
قدم هللا في جميع أجزاء الكتاب المقدس بأن لديه الحق والقوة لكبح الشيطان في أي

وقت يشاء؟ وإذا كان األمر كذلك فلماذا ال يدمره مباشرة؟

لذلك عندما اق أر الكتاب المقدس ،هذا ما أجده .مجرد غيض من فيض سلطان هللا وقوته.
سيادة هللا المسيطرة على الشيطان:
يس ه َذا اْل َعاَلمِ" (يوحنا  ،)31 :12فإن دانيال  17 :4يقول" :اْل َعلِ َّي
 .1على الرغم من أن الشيطان ُدعي " َرِئ ُ
ِ
ط ِفي َم ْمَل َك ِة النَّ ِ
ُممِ .الَ َشى
اء ".ومزمور  11-10 :33يقولَّ " :
ُمتَ َسلِ ٌ
الر ُّب أ َْب َ
اسَ ،فُي ْعط َ
ام َرَة األ َ
ط َل ُم َؤ َ
يها َم ْن َي َش ُ
ِ
ِ
َما م َؤامرُة َّ ِ
ُّ ِ
يس ه َذا
الرب َفِإَلى األ ََبد تَ ْثُب ُت .أَْف َك ُار َقْلِبه ِإَلى َد ْوٍر َف َد ْوٍر ".نعم إبليس هو َ"رِئ ُ
أَْف َك َار الش ُعوب .أ َّ ُ َ َ
اْل َعاَلمِ" لكن الشخص المطلق الذي يملك السيادة الحاسمة هو هللا.

 .2على الرغم من أن األرواح النجسة في كل مكان تفعل أشياء خادعة وقاتلة ،إال أن يسوع المسيح لديه كل
ِ
سلطان عليهم ،ويقول مرقس  27 :1أنه " َيأْمر حتَّى األ َْرو َ ِ
يع ُه ".عندما يأمر المسيح الشيطان،
اح النَّج َس َة َفتُط ُ
ُُ َ
َ
الشيطان يطيع.
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ِِ
ِ
ِ
ِ
وهَ ،ر ِاس ِخ َ ِ ِ
يم ِ
ين أ َّ
َن
انَ ،عالم َ
ول ُمْلتَم ًسا َم ْن َي ْب َتل ُع ُه .يقول بطرسَ " :فَق ِاو ُم ُ
 .3الشيطان هو أسد َزائرَ ،ي ُج ُ
ين في اإل َ
َّ ِ
ِِ
ين ِفي اْل َعاَل ِم" ( 1بطرس  .)9-8 :5وبعبارة أخرى" ،اآلالَ ِم" هو السبيل
َنْف َس هذه اآلالَ ِم تُ ْج َرى َعَلى ِإ ْخ َوِت ُك ُم الذ َ
الذي من خالله يحاول الشيطان أن يلتهم القديسين .ولكن بطرس يقول في  1بطرس " 17 :3أل َّ
َن تَأَُّل َم ُك ْم ِإ ْن
َشاء ْت م ِش َيئ ُة هللاِ ،وأ َْنتُم ص ِانعو َن َخيرا ،أَْفضل ِم ْنه وأ َْنتُم ِ
اء ْت َمش َيئ ُة هللا .هذه اآلالَ ِم،
صان ُعو َن َشًّار ".إ ْن َش َ
ًْ
َ ْ َ ُ
َ ُ ُ َ ْ َ
َ َ
حين تُفتح وتُغلق فكي األسد الذي يجول ِخلسة ،هي فقط بحسب مشيئة هللا.

 .4قال يسوع :نعم ،إبليس قاتل منذ البدء (يوحنا  .)44 :8لكنه هل أخذ هبة الحياة من يد من أعطاها؟ ال.
ِ
ظروا اآلن! أَنا أَنا هو وَليس ِإ ِ
َش ِفيَ ،وَل ْي َس
ُحِييَ .س َحْق ُتَ ،وإِِني أ ْ
له َمعي .أ ََنا أُم ُ
َ َ َ َُ َ ْ َ ٌ
يت َوأ ْ
تثنية  39 :32تقول" :اُْن ُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
اك ".ليس إن شاء
اء َّ
الر ُّب َو ِع ْش َنا َنْف َع ُل ه َذا أ َْو َذ َ
م ْن َيدي ُم َخل ٌ
ص ".ويقول يعقوب في يعقوب " 15 :4إ ْن َش َ

إبليس وعشنا نفعل هذا أو ذاك .الرب يعطي والرب يأخذ .فليكن اسم الرب مباركا (أيوب .)21 :1

 .5عندما قصد الشيطان أن يدمر أيوب ويثبت أن هللا ليس كنزه ،كان ال بد له من الحصول على إذن من
هللا قبل أن يهجم على ممتلكاته ليدمرها وقبل أن يهجم على جسده بالمرض .في أيوب  ،12 :1يقول هللا:
ِ
ِ ِ
ك ".لديك إذن مني للهجوم ،لكنك لن تتجاوز الحدود التي
كَ ،وإَِّن َما إَِليه الَ تَ ُم َّد َي َد َ
" ُه َوَذا ُك ُّل َما َل ُه في َيد َ
وضعتها.

 .6إبليس هو مجرب كبير .إنه يريد منا أن نخطيء .لوقا يخبرنا بأن إبليس كان وراء إنكار بطرس للمسيح
ثالثة مرات .لقد جربه لكي ينكر يسوع .ولكن كان يمكنه أن يفعل ذلك بدون إذن هللا؟ استمع إلى ما يقول

ِ
ِ
انُ ،هوَذا َّ
ط ِة!
طَل َب ُك ْم ِل َك ْي ُي َغ ْربَِل ُك ْم َكاْل ِح ْن َ
ان َ
الش ْي َ
طُ
يسوع لسمعان بطرس في لوقا " 32-31 :22س ْم َع ُ
ان ،س ْم َع ُ َ
ِِ
طَلب ُت ِم ْن أ ِ ِ
ِ
يم ُان َكَ .وأ َْن َت َمتَى َر َج ْع َت ثَِب ْت ِإ ْخ َوتَ َك".
َولكني َ ْ
ْ
َجل َك ل َك ْي الَ َيْف َنى إ َ
لم يكن ممكنا إلبليس أن يفعل ما يرغب مع بطرس دون إذن من هللا .وعندما أخذ اإلذن ،تماما مثل قصة
أيوب ،وضع هللا له حدودا ال يتخطاها "لن تدمر بطرس .وإنما فقط تجعله يتعثر هذه الليلة ".وهذا هو السبب
لما يقوله المسيح" :أ َْن َت َم َتى َر َج ْع َت [ليس إن رجعت] ثَِب ْت ِإ ْخ َوتَ َك ".يسوع ،وليس إبليس ،له اليد العليا هنا.
ومسموح إلبليس أن يذهب إلى حيث الحدود التي وضعها هللا ،وليس أبعد من ذلك.
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ِ
له ه َذا َّ
ين ".ولكن هل هذه القوة
ان َغ ْي ِر اْل ُم ْؤ ِمن َ
َع َمى أَ ْذ َه َ
الد ْه ِر َق ْد أ ْ
 .7يقول بولس في  2كورنثوس  4 :4أن "إِ ُ
التي تعمي الناس قوة غير محدودة؟ هل يمكم هلل التغلب عليها ومقاومتها وإبطالها؟ نعم ،يمكنه ذلك .في
اآليتين الالحقتين

ِإل َن َارِة َم ْع ِرَف ِة َم ْج ِد

يقول" :ليكن نور".

َّ ِ
يقول بولس" :أل َّ
َش َر َق ِفي ُقُلوب َِنا،
ور ِم ْن ُ
ظْل َم ٍة» ُ ،ه َو الَّ ِذي أ ْ
ال« :أ َْن ُي ْشر َ
ِق ُن ٌ
َن هللاَ الذي َق َ
ِ
ِ
ع اْل َم ِسي ِح ".وبعبارة أخرى ،تأثير تعمية إبليس يعطي طريقا إلنارة هللا عندما
هللا ِفي َو ْجه َي ُسو َ

يحكم هللا كل خطوة إلبليس:
اآلن نعود إلى السؤال حول منشأ خطية إبليس .هل هللا عاجز أمام إرادة مالئكته الخاصة؟ هل هناك قوة
خارج نفسه تحد من سيادته عليها؟ استنتاجي هو أنه من غالف الكتاب المقدس إلى غالفه األخر ُي َّ
قدم هللا

كمتحكم في إبليس وأرواحه النجسة  .له الحق والقدرة على كبح جماحهم في أي وقت يشاء.

وبالتالي أختتم بأن هللا سمح سقوط إبليس ،ليس ألنه كان عاج از عن إقافه ،ولكن ألن لديه هدف لذلك .وألن
هللا ال يصادفه شيء ،فأذوناته دائما ما تكون هادفة .إذا اختار أن يسمح بشيء ،يفعل ذلك لسبب  -وسبب
حكيم بشكل النهائي .كيف نشأت الخطية في قلب إبليس ،نحن ال نعرف اإلجابة .هللا لم يخبرنا .ما نعرفه
هو أن هللا صاحب السيادة على إبليس ،وبالتالي إرادة إبليس ال تتحرك من دون إذن هللا .وبالتالي كل خطوة
من إبليس هي جزء من هدف وخطة هللا الشاملة .وهذ األمر هو حق وبشكل ما وفي نفس الوقت هللا ال
يرتكب الخطية أبدا .فاهلل قدوس بال حدود ،وهللا قدير بال حدود .إبليس هو الشرير ،وإبليس هو تحت حكمة
هللا التي تتحكم في الكل.
لماذا ال يمحو الشيطان؟
لماذا ،إذن ،ببساطة ال يمحو هللا إبليس؟ ف له الحق والسلطة للقيام بذلك .ورؤيا  10 :20تقول إنه سيفعل ذلك
يوما ما .لماذا لم يلقي به في بحيرة النار في يوم تمرده؟ لماذا يسمح له أن يثور باالنسانية لعدة قرون؟
الجواب النهائي ،كما رأينا األسبوع الماضي ،أن "الكل ُخلق بالمسيح وللمسيح" (كولوسي  .)16 :1وسوف
ينال ابن هللا ،يسوع المسيح ،إكراما أكثر في نهاية المطاف ألنه سيهزم الشيطان من خالل الصبر وطول
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األناة ،والتواضع ،والخدمة ،واأللم والموت ،وليس عن طريق القوة الغاشمة .وكلما ازداد إكرام االبن أكثر،
كلما عظمت فرحة أولئك الذين يحبونه.
لملء مجد المسيح:
يصل مجد المسيح لذروته في ذبيحة الطاعة على الصليب حيث انتصر يسوع على الشيطان (كولوسي :2

ان وتَم َّجد هللا ِف ِ
اآلن [في الساعة األخيرة] تَم َّج َد ْاب ُن ِ
يه( ".يوحنا  .)31 :13وقال
 .)15قال المسيحَ " :
اإل ْن َس ِ َ َ َ ُ
َ
ِ
وباُ ...قَّوِة هللاِ َو ِح ْك َم ِة هللاِ 1( ".كورنثوس  .)24-23 :1قال المسيح لبولس
بولسَ " :ن ْح ُن َن ْك ِرُز ِباْل َمسي ِح َم ْصُل ً

الضع ِ
ِ
عن شوكة إبليس التي في جنب بولس "تَ ْك ِفيك ِن ْع َمِتي ،أل َّ
ف تُ ْك َم ُل" ( 2كورنثوس .)9 :12
َن ُقَّوِتي في َّ ْ
إبليس ،وكل ألمه ،يخدم في النهاية إلى تضخيم قوة وحكمة ومحبة ونعمة ورحمة وصبر وغضب يسوع
المسيح .لم نكن سنعرف عنه في ملء مجده لو لم يهزم الشيطان بالطريق التي فعلها.
كيف نتعامل مع الشر:
لذلك أختم بالسؤال العاجل والعملي :فكيف ينبغي لنا أن نتعامل مع الشر؟ فكيف ينبغي لنا التفكير والشعور
والتصرف جهة قوى الشر الشيطانية – وفاة زاك الصغير في الهجوم الذي وقع في حفرة الثور؟ وفاة ثالثة
أ خرين من عمال المناجم في محاولة النقاذ رفاقهم؟ خمس مئة قتيل في زلزال بيرو؟ الشر الذي تواجهونه في
حياتكم الخاصة؟ جوابي هنا هو ملخص .هناك ثمانية أشياء يجب أن تقوم بها مع الشر .وأربعة أشياء ال
تقوم بها أبدا.

 .1توقع الشر" .الَ تَستَ ْغ ِربوا اْلبْلوى اْلمح ِرَق َة َّالِتي بين ُكم ح ِادثَ ٌة ،ألَج ِل ِ ِ
يب" (1
َص َاب ُك ْم أ َْمٌر َغ ِر ٌ
ُْ
َْ َ ْ َ
ْ ْ
امت َحان ُك ْمَ ،كأََّن ُه أ َ
ْ ُ ََ
بطرس .)12 :4
ٍ
ِ
ص ِد ُق ُك َّل َشي ٍءَ ،وتَْر ُجو ُك َّل َشي ٍءَ ،وتَ ْصِبُر َعَلى ُك ِل َشي ٍء" (1
 .2تحمل الشر" .اْل َم َحَّب ُة تَ ْحتَم ُل ُك َّل َش ْيءَ ،وتُ َ
ْ
ْ
ْ
كورنثوس 7 :13؛ راجع مرقس .)13 :13
ٍ ِ
ِ
ِ
ين ُك َّل ِح ٍ
اس ِم َرب َِنا َي ُسوعَ
 .3قدم الشكر للتأثير النقي للشر الذي يأتي ضدكَ " .شاك ِر َ
ين َعَلى ُكل َش ْيء في ْ
اْلم ِسي ِح ،هللِ و ِ
اآلب " (افسس 20 :5؛ راجع  1تسالونيكي 18 :5؛ رومية .)5-3: 5
َ
َ
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ٍ
ِِ
ين َّ
ين ِباْل َخ ْي ِر( " .رومية .)9 :12
ونوا َكاره َ
 .4أكره الشر" .اَْل َم َحَّب ُة َفْلتَ ُك ْن بِالَ ِرَياءُ .ك ُ
الشَّرُ ،مْلتَصق َ
لكن ن ِجنا ِمن ِ
ٍ ِ
ِ ِ
الش ِر ِ
ير" (متى .)13 :6
 .5صلي من أجل الهروب من الشرَ " .والَ تُ ْدخْل َنا في تَ ْج ِرَبةَ َ َ ْ ،
ال ُّ
ِ
َعم ِ
الظْل َم ِة َغ ْي ِر اْل ُم ْث ِم َ ِرة َب ْل ِباْل َحرِ
وها" (افسس .)11 :5
ِي َوب ُ
ِخ َ
 .6وبخ الشرَ " .والَ تَ ْشتَ ِرُكوا في أ ْ َ
اغلِ ِب َّ
 .7تغلب على الشر بالخير" .الَ َي ْغلِ َبَّن َك َّ
الشَّر ِباْل َخ ْي ِر" (رومية .)21 :12
الشُّر َب ِل ْ
ِ
يس َف َي ْهُر َب ِم ْن ُك ْم" (يعقوب .)7 :4
 .8قاوم الشرَ " .ق ِاو ُموا ِإْبل َ
ولكن ،من ناحية أخرى:
 .1ال تيأس أبدا وتظن أن هذا العالم الشرير هو خارج سيطرة هللا[" .هو] َي ْع َم ُل ُك َّل َشي ٍء َح َس َب َأر ِ
ْي َم ِش َيئِت ِه"
ْ
(أفسس .)11 :1
ام ُه َع ِن اْلَف ْح ِ
ص
 .2ال تستسلم للشعور بأن الحياة بسبب الشر العشوائي هي عبثية وبال معنىَ " .ما أ َْب َع َد أ ْ
َح َك َ
ِ
َشي ِ
اء!  ...أل َّ ِ
طرَقه ع ِن االسِتْقص ِ
اءَ .ل ُه اْل َم ْج ُد إَِلى األ ََب ِد" (رومية .)36 ،33 :11
َو ُ ُ ُ َ
َن م ْن ُه َوبِه َوَل ُه ُك َّل األ ْ َ
ْ َ
 .3ال تستسلم أبدا لفكرة أن هللا يخطيء ،أو أنه غير عادل على اإلطالق أو غير بار في الطريقة التي يحكم
طرِق ِه ،ور ِح ِ
ِ ِ
َع َمالِ ِه" (مزمور .)17 :145
بها الكونَّ " .
يم في ُك ِل أ ْ
الر ُّب َب ٌّار في ُكل ُ ُ َ َ ٌ

 .4ال تشك أبدا في أن هللا هو لك تماما في المسيح .إذا كنت تثق به في حياتك ،فأنت في المسيح .ال تشك
أبدا أن كل الشر الذي يصيبك ،حتى لو أنه أخذ حياتك ،هو التأديب المحب ،والمنقي ،والمخلص ،واألبوي
هلل .إنه ليس
ُي َؤِدُب ُهَ ،وَي ْجلِ ُد

تعبي ار عن عقوبته في غضب .فهذا جاء على يسوع المسيح بديال عنا" .أل َّ َّ ِ
ِ
الر ُّب
ُّه َّ
َن الذي ُيحب ُ
ُك َّل ْاب ٍن َيْقَبُل ُه" (عبرانيين .)6 :12

عندما ننبذ مخططات إبليس ونثق في قوة وحكمة وصالح هللا في المسيح ،نحقق هدف هللا في السماح
إلبليس أن يحيا .نمجد القيمة العليا والالنهائية للمسيح.
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