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 سقوط الشيطان وانتصار المسيح

 15-1 :3تكوين 

يَِّة الَِّتي َعِمَلَها الرَّبُّ اإِللُه، َفَقاَلْت ِلْلَمْرأَِة: 1" َأَحقًّا َقاَل هللُا اَل َتْأُكاَل ِمْن »َوَكاَنِت اْلَحيَُّة َأْحَيَل َجِميِع َحَيَواَناِت اْلَبرِ 
َجَرِة الَِّتي ِفي َوَسِط اْلَجنَِّة 3ِمْن َثَمِر َشَجِر اْلَجنَِّة َنْأُكُل، »َفَقاَلِت اْلَمْرأَُة ِلْلَحيَِّة: 2« ُكلِ  َشَجِر اْلَجنَِّة؟ َوَأمَّا َثَمُر الشَّ

اُه ِلَئالَّ َتُموَتا َبِل هللُا َعاِلٌم َأنَُّه َيْوَم َتْأُكاَلِن 5ا! َلْن َتُموتَ »َفَقاَلِت اْلَحيَُّة ِلْلَمْرأَِة: 4«. َفَقاَل هللُا: اَل َتْأُكاَل ِمْنُه َواَل َتَمسَّ
رَّ  َجَرَة َجيِ َدٌة ِلأَلْكِل، َوَأنََّها َبِهَجٌة 6«. ِمْنُه َتْنَفِتُح أَْعُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاهلِل َعاِرَفْيِن اْلَخْيَر َوالشَّ َفَرَأِت اْلَمْرأَُة َأنَّ الشَّ

َجَرَة َشهِ  َفاْنَفَتَحْت 7يٌَّة ِللنََّظِر. َفَأَخَذْت ِمْن َثَمِرَها َوَأَكَلْت، َوأَْعَطْت َرُجَلَها َأْيًضا َمَعَها َفَأَكَل. ِلْلُعُيوِن، َوَأنَّ الشَّ
 أَْعُيُنُهَما َوَعِلَما َأنَُّهَما ُعْرَياَناِن. َفَخاَطا َأْوَراَق ِتيٍن َوَصَنَعا أَلْنُفِسِهَما َمآِزَر.

ي لِه َماِشًيا ِفي اْلَجنَِّة ِعْنَد ُهُبوِب ِريِح النََّهاِر، َفاْخَتَبَأ آَدُم َواْمَرَأُتُه ِمْن َوْجِه الرَّبِ  اإِللِه فِ َوَسِمَعا َصْوَت الرَّبِ  اإلِ 8
َجنَِّة َسِمْعُت َصْوَتَك ِفي الْ »َفَقاَل: 10«. َأْيَن َأْنَت؟»َفَناَدى الرَّبُّ اإِللُه آَدَم َوَقاَل َلُه: 9َوَسِط َشَجِر اْلَجنَِّة. 

َجَرِة الَِّتي َأْوَصْيُتَك َأْن اَل »َفَقاَل: 11«. َفَخِشيُت، أَلنِ ي ُعْرَياٌن َفاْخَتَبْأتُ  َمْن أَْعَلَمَك َأنََّك ُعْرَياٌن؟ َهْل َأَكْلَت ِمَن الشَّ
َجَرِة َفَأَكْلتُ اْلَمْرأَُة الَِّتي َجَعْلَتَها َمِعي ِهَي أَْعَطْتِني ِمنَ »َفَقاَل آَدُم: 12« َتْأُكَل ِمْنَها؟ َفَقاَل الرَّبُّ اإِللُه 13«.  الشَّ

ْتِني َفَأَكْلتُ »َفَقاَلِت اْلَمْرأَةُ: « َما هَذا الَِّذي َفَعْلِت؟»ِلْلَمْرأَِة:  أَلنَِّك َفَعْلِت »َفَقاَل الرَّبُّ اإِللُه ِلْلَحيَِّة: 14«. اْلَحيَُّة َغرَّ
يَِّة. َعَلى َبْطِنِك َتْسَعْيَن َوُتَراًبا َتْأُكِليَن ُكلَّ َأيَّاِم هَذا، َمْلُعوَنٌة َأْنِت ِمْن َجِميِع الْ  َبَهاِئِم َوِمْن َجِميِع ُوُحوِش اْلَبرِ 

 "«.هُ َعِقبَ  َوَأَضُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبْيَن اْلَمْرأَِة، َوَبْيَن َنْسِلِك َوَنْسِلَها. ُهَو َيْسَحُق َرْأَسِك، َوَأْنِت َتْسَحِقينَ 15َحَياِتِك. 

َرَأى هللُا ُكلَّ َما : "يقول 31 :1تكوين  .يبدو كل شيء على ما يرام، 3إصحاح نأتي لسفر التكوين  عندما
ا  جدا. شرير. كان كل شيء حسن اهلل لم يخلق أي شيءف." َعِمَلُه َفِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ

. كلمة هللاتشكك في  شريرة. فهي الواضح إنها من. و ةنجد هذه الحي  ، بداية اإلصحاح الثالث ثم فجأة عند
 :2تكوين لقد قال هللا في خادعة ومدمرة. َأَحقًّا َقاَل هللُا اَل َتْأُكاَل ِمْن ُكلِ  َشَجِر اْلَجنَِّة؟" فهي ملتوية و " 1اآلية 

َبِل هللُا َعاِلٌم 5 َتُموَتا! َلنْ " 4ي اآلية ف "أَلنََّك َيْوَم َتْأُكُل ِمْنَها ]هذه الشجرة[ َمْوًتا َتُموُت." ولكن الحية قالت 17
." لذلك ر   :8 المسيح عنها في يوحنا، يقول َأنَُّه َيْوَم َتْأُكاَلِن ِمْنُه َتْنَفِتُح أَْعُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاهلِل َعاِرَفْيِن اْلَخْيَر َوالشَّ
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. َذاَك َكاَن َقتَّااًل ِللنَّاِس ِمَن اْلَبدْ . وأضاف "أيضا قاتلو أنه كذاب  44 ِء، َوَلْم َيْثُبْت ِفي اْلَحقِ  أَلنَُّه َلْيَس ِفيِه َحقٌّ
 "َمَتى َتَكلََّم ِباْلَكِذِب َفِإنََّما َيَتَكلَُّم ِممَّا َلُه، أَلنَُّه َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاِب.

 :ة القديمة، الحي  الشيطان

َفُطِرَح التِ نِ يُن اْلَعِظيُم، اْلَحيَُّة اْلَقِديَمُة " 9: 12على أكمل وجه في سفر الرؤيا  نجد اإلجابة؟ الحي ة هي هذهمن 
ْيَطاَن، الَِّذي ُيِضلُّ اْلَعاَلَم كُ  إبليساْلَمْدُعوُّ  فالحي ة التي  ْرِض، َوُطِرَحْت َمَعُه َماَلِئَكُتُه."لَُّه، ُطِرَح ِإَلى األَ َوالشَّ

يسوع يدعوه ، ومخادع العالم كله. (لمشتكياويعني ) إبليس(، و المفتري ويعني الشيطان ) هي كانت في الجن ة
يرُ " رِ  يطلقون  (. الفريسيون 11 :16؛  30 :14؛ 31 :12" )يوحنا َرِئيُس هَذا اْلَعاَلمِ "(، و19 :13" )متى الشِ 

َياِطينِ عليه " ْهرِ "س يدعوه (. بول24 :12" )متى َبْعَلَزبوَل َرِئيِس الشَّ َرِئيِس "( و4 :4كورنثوس  2" )ِإلُه هَذا الدَّ
 (.2 :2" )أفسس ُسْلَطاِن اْلَهَواءِ 

ظهر في جنة هللا. في  حين، وبالفعل قاتل ير، بالفعل مضلشر . هو بالفعل 3في تكوين  هو ما نجدههذا 
َنْسِلَها. ُهَو َأَضُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبْيَن اْلَمْرأَِة، َوَبْيَن َنْسِلِك وَ : "اعليه علن دينونتهوي إلى الحي ةهللا يتحدث ، 15اآلية 

َبْيَن َنْسِلِك : "الحرب ستكون بين ذريتينفي البداية يبدو أن  ه" الحظ أنَيْسَحُق َرْأَسِك، َوَأْنِت َتْسَحِقيَن َعِقَبهُ 
ُهَو"؟ " عم ن يقصد بالضمير" ُهَو َيْسَحُق َرْأَسِك.شيئا مختلفا: "يقول ." ولكن في الكلمات التالية َوَنْسِلَها
، الحي ة نفسها: "(؟ اإلجابةَرْأَسك  ُهَو َيْسَحُق " )"َرْأَسكِ " عم ن يعود ضمير الملكي ة في كلمةالمرأة.  : نسلاإلجابة

 .وليس نسلها

 :سحق الشيطان في الصليب

نسل هذه  األرض. سيسحقكمن على وجه  ُتزال( و نسلكليس فقط ) سُتهزمعندما  ،هللايقول ، سيأتي اليوم
نسل المرأة الكامل، من قد وج هت حاسمة الضربة ال(. أن 14 :2عبراينيين و  20 :16المرأة )انظر رومية 

، ب التي جعلت ابن هللا األزلي أن يصبح إنسانا، عندما مات على الصليب. هذا هو أحد األسبايسوع المسيح
 يسحق الشيطان.أن لمرأة على نسل األنه كان 

بابنه، عندما مات على الصليب: "ِإْذ َمَحا ما فعله هللا ألولئك الذين يثقون  15-14 :2كولوسي تصف 
ا َلَنا، َوَقْد َرَفَعُه ِمَن الْ  كَّ ]سجل الديون التي كانت ضدنا[ الَِّذي َعَلْيَنا ِفي اْلَفَراِئِض، الَِّذي َكاَن ِضدًّ َوَسِط الصَّ
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َد الر ِ  ِليِب، ِإْذ َجرَّ اَلِطيَن َأْشَهَرُهْم ِجَهاًرا، َظاِفًرا ِبِهْم ِفيِه.ُمَسمِ ًرا ِإيَّاُه ِبالصَّ المسيح من عندما مات  "َياَساِت َوالسَّ
أننا ب شكايته أمام هللا وهو ،من يده المدمر األبدي هسالح انتزاع وهزم الشيطان. وتم جر د، أجل خطايانا

 يهلك لنلمسيح نفسه ليعهد  ل منك. الشكاية لغيت هذهمعه. عندما مات المسيح أُ ينبغي أن نهلك مذنبون و 
 (.39-37 :8عن محبة هللا في المسيح )رومية  أن يفصلهملشيطان فال يمكن ل. أبدا

 :د الشيطانتمر  

في هو يظهر ؟ هللا نشاطه القاتل يجيز: من أين أتى الشيطان؟ ولماذا اإلجابة هو طالباالسؤال الذي يصرخ 
ا)" 31 :1 تكوينالموصوف في سفر التكوين. بين الكمال  ، 3تكوين "( وظهور الشر في َفِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ

لنا  وافي العهد الجديد يقدم بطرس الثانيةو القصيرة يهوذا رسالة . الخليقة الحسنة قد ُأفسدتحدث شيء ما. 
َبْل َتَرُكوا َمْسَكَنُهْم َحِفَظُهْم َواْلَماَلِئَكُة الَِّذيَن َلْم َيْحَفُظوا ِرَياَسَتُهْم، " :يقول 6 :1على ما حدث. يهوذا  تلميحات

هللُا َلْم ُيْشِفْق َعَلى َماَلِئَكٍة َقْد : "تقول 4 :2 بطرس 2ِإَلى َدْيُنوَنِة اْلَيْوِم اْلَعِظيِم ِبُقُيوٍد َأَبِديٍَّة َتْحَت الظَّاَلِم." و
 َمُهْم َمْحُروِسيَن ِلْلَقَضاِء."َأْخَطُأوا، َبْل ِفي َساَلِسِل الظَّاَلِم َطَرَحُهْم ِفي َجَهنََّم، َوَسلَّ 

، أو كما َأْخَطُأوا"، "من المالئكة المقدسة. وبعض منهم، بما في ذلك الشيطان مجموعة هناكأنه إذن يبدو 
ة كانت نوعا من التمرد. والرغبة في مزيد َلْم َيْحَفُظوا ِرَياَسَتُهْم." وبعبارة أخرى، فإن الخطي" 6 :1يقول يهوذا 

 امالكهو كونه الشيطان  فأصلهللا.  سيادة وتحت هللا من قبللهم  ُعين أكثر ممايد من السلطة مز القوة و من 
د، مع المالئكة أخرى، على هللا، ورفضو  مخلوقا  ووضعوا ألنفسهم مسارا، يجدوا فيه كفايتهم للفرحه ملكا قد تمر 

هللا  ُيرسلوا منأن  لم يريدوا. مرؤوسين واأن يكون لم يريدوا. هممصير القدرة على تقرير  افترضواتمجيد الذات و ل
وا أنفسهم فوق دأن يمجو  أنفسهمالحصول على السلطة على  أرادوا بل(. 14 :1لخدمة اآلخرين )عبرانيين 

 هللا.

 :ة الشيطانأصل خطي

فإن ، ؟ ال توجد إجابة سهلة. في الواقع: لماذا؟ كيف يمكن أن يحدث هذالذلك نحن نسأل اآلن مرة أخرى 
" َبْعَض اْلَمْعِرَفةِ "ونحن نعرف ، سئلة. لذا يبدو أنه في هذا الدهريخلق المزيد من األ النهائي الكتابي  الجواب 

مارس العالج في القول بأن المالئكة كان لديها إرادة حرة وهللا لم يالناس بعض  يجد، (12 :13كورنثوس  1)
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: تجيب على السؤال نها ببساطة الألرة مفيدة. ال أجد هذه الفك ي. ولكنيعبدونهما يكفي من النفوذ البقائهم 
 كي يكره هللا فجأة؟إرادته الحرة  ،هلل بال حدودالبديع حضور الفي تماما،  مقدسامالكا يستخدم لماذا 

 توج ه فاشل:

مصيرها  األمر يرجع إلرادة المالئكة البارة التي تقرر بالفطرة  كان عاجزا عن منع هذا التمرد، وأنفكرة أن هللا
من كانت حتقر إرادتها لتالكائنات المقدسة تماما تستخدم هذه نها ال تفسر لماذا ، ليست حال للمشكلة. إلذاتيا

 باقي ما يقوله الكتاب المقدس عن سيادة هللا على الشيطان. وهي ال تتناسب مع. تعبده منذ أن ُخلقت

 :الكتابي التوج ه

: ة الكتاب المقدس كله مع السؤالة الشيطان هو قراءخطيل عن كيفية التفكير في أصل السؤا إلجابةتوجهي 
تحد من نفسه  ادة قوى الشر؟ هل هناك قوة خارجأمام إر  يتعامل هللا مع إرادة الشيطان؟ هل هللا عاجزكيف 

الحق والقوة لكبح الشيطان في أي  الكتاب المقدس بأن لديه ي جميع أجزاءهللا فم ُيقدَّ  سيادته عليها؟ أو هل
 ؟ه مباشرةر دم  وإذا كان األمر كذلك فلماذا ال ي ء؟وقت يشا

 هللا وقوته. سلطان. مجرد غيض من فيض هما أجد اقرأ الكتاب المقدس، هذالذلك عندما 

 :على الشيطان المسيطرةهللا سيادة 

اْلَعِليَّ ": يقول 17 :4دانيال فإن ، (31 :12" )يوحنا َرِئيُس هَذا اْلَعاَلمِ "ُدعي الشيطان أن . على الرغم من 1
الرَّبُّ َأْبَطَل ُمَؤاَمَرَة اأُلَمِم. اَلَشى : "يقول 11-10 :33ومزمور  ُمَتَسلِ ٌط ِفي َمْمَلَكِة النَّاِس، َفُيْعِطيَها َمْن َيَشاُء."

ُعوِب. َأمَّا ُمَؤاَمَرُة الرَّبِ  َفِإَلى اأَلَبِد َتْثُبُت. َأْفَكاُر َقْلِبِه ِإَلى َدْورٍ  "َرِئيُس هَذا هو  إبليسنعم " َفَدْوٍر. َأْفَكاَر الشُّ
 هللا. لكن الشخص المطلق الذي يملك السيادة الحاسمة هو  "اْلَعاَلمِ 

إال أن يسوع المسيح لديه كل ، وقاتلة أن األرواح النجسة في كل مكان تفعل أشياء خادعة. على الرغم من 2
، الشيطانالمسيح يأمر ." عندما اأَلْرَواَح النَِّجَسَة َفُتِطيُعهُ َيْأُمُر َحتَّى " أنه 27 :1 سلطان عليهم، ويقول مرقس

 الشيطان يطيع.
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َفَقاِوُموُه، َراِسِخيَن ِفي اإِليَماِن، َعاِلِميَن َأنَّ : "بطرسيقول  . الشيطان هو أسد َزاِئر، َيُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن َيْبَتِلُعُه.3
" هو السبيل اآلاَلمِ ، "ة أخرى (. وبعبار 9-8 :5بطرس  1" )ِتُكُم الَِّذيَن ِفي اْلَعاَلمِ َنْفَس هِذِه اآلاَلِم ُتْجَرى َعَلى ِإْخوَ 

أَلنَّ َتَألَُّمُكْم ِإْن " 17 :3بطرس  1يقول في  بطرسالقديسين. ولكن أن يلتهم الشيطان الذي من خالله يحاول 
يَئُة هللا   ".ْنُه َوَأْنُتْم َصاِنُعوَن َشرًّاَشاَءْت َمِشيَئُة هللِا، َوَأْنُتْم َصاِنُعوَن َخْيًرا، َأْفَضُل مِ  ، اآلاَلمِ  هذه. إ ْن َشاَءْت َمش 

 بحسب مشيئة هللا. فقطهي ، الذي يجول ِخلسةغلق فكي األسد فتح وتُ تُ  حين

 أعطاها؟ ال.خذ هبة الحياة من يد من هل أ(. لكنه 44 :8)يوحنا  قاتل منذ البدء إبليس. قال يسوع: نعم، 4
ُاْنُظُروا اآلَن! َأَنا َأَنا ُهَو َوَلْيَس ِإلٌه َمِعي. َأَنا ُأِميُت َوُأْحِيي. َسَحْقُت، َوِإنِ ي َأْشِفي، َوَلْيَس : "تقول 39 :32تثنية 

ليس إن شاء  ""ِإْن َشاَء الرَّبُّ َوِعْشَنا َنْفَعُل هَذا َأْو َذاَك. 15 :4 في يعقوب يعقوبويقول  ِمْن َيِدي  ُمَخلِ ٌص."
 (.21 :1يوب فليكن اسم الرب مباركا )أ. يأخذ الربو نفعل هذا أو ذاك. الرب يعطي عشنا و  إبليس

من الحصول على إذن من  ال بد لهكان ، أيوب ويثبت أن هللا ليس كنزهر أن يدم  الشيطان قصد . عندما 5
، يقول هللا: 12 :1أيوب المرض. في بجسده يهجم على ن قبل أو  ليدمرهاممتلكاته على  يهجمن هللا قبل أ

كنك لن تتجاوز الحدود التي للديك إذن مني للهجوم، ." ُهَوَذا ُكلُّ َما َلُه ِفي َيِدَك، َوِإنََّما ِإَليِه اَل َتُمدَّ َيَدكَ "
 .وضعتها

للمسيح  بطرس إنكاركان وراء  لوقا يخبرنا بأن إبليس. نخطيءن إبليس هو مجرب كبير. إنه يريد منا أ. 6
به لكيل. ثالثة مرات ستمع إلى ما يقول أن يفعل ذلك بدون إذن هللا؟ ا هيمكنكان يسوع. ولكن  ينكر قد جر 

ْيَطاُن َطَلَبُكْم ِلَكْي ُيَغْرِبَلُكْم َكاْلِحْنَطِة! " 32-31 :22لوقا في يسوع لسمعان بطرس  ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن، ُهَوَذا الشَّ
 ْفَنى ِإيَماُنَك. َوَأْنَت َمَتى َرَجْعَت َثبِ ْت ِإْخَوَتَك."َولِكنِ ي َطَلْبُت ِمْن َأْجِلَك ِلَكْي اَل يَ 

قصة ، تماما مثل من هللا. وعندما أخذ اإلذندون إذن  مع بطرس يفعل ما يرغب أن لم يكن ممكنا إلبليس
بب وهذا هو الس "ر هذه الليلة.تعث  ه يجعلوإنما فقط ت. لن تدم ر بطرس" ا ال يتخط اهاهللا له حدود أيوب، وضع

 اليد العليا هنا. َثبِ ْت ِإْخَوَتَك." يسوع، وليس إبليس، له[ رجعت إنليس ]َرَجْعَت  َمَتى"َأْنَت  :ه المسيحيقوللما 
 .من ذلك ، وليس أبعدب إلى حيث الحدود التي وضعها هللاأن يذه مسموح إلبليسو 
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ْهِر َقْد أن " 4 :4كورنثوس  2. يقول بولس في 7 هذه القوة هل ." ولكن أَْعَمى َأْذَهاَن َغْيِر اْلُمْؤِمِنينَ ِإلُه هَذا الدَّ
، يمكنه ذلك. في ها؟ نعموإبطال التغلب عليها ومقاومتهاهلل التي تعمي الناس قوة غير محدودة؟ هل يمكم 

الَِّذي َأْشَرَق ِفي ُقُلوِبَنا،  ، ُهوَ « َأْن ُيْشِرَق ُنوٌر ِمْن ُظْلَمةٍ »أَلنَّ هللَا الَِّذي َقاَل: : "اآليتين الالحقتين يقول بولس
إلنارة هللا عندما  يعطي طريقا تعمية إبليس ، تأثيرإِلَناَرِة َمْعِرَفِة َمْجِد هللِا ِفي َوْجِه َيُسوَع اْلَمِسيِح." وبعبارة أخرى 

 ".يقول: "ليكن نور

 إلبليس: هللا كل خطوةيحكم 

ئكته الخاصة؟ هل هناك قوة أمام إرادة مال عاجزهل هللا . خطية إبليسسؤال حول منشأ العود إلى اآلن ن
م هللا قدَّ يُ  ه األخرغالف إلىالكتاب المقدس غالف ه من عليها؟ استنتاجي هو أن حد من سيادتهتنفسه  خارج

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

ألن لديه هدف لذلك. وألن ، ولكن ليس، ليس ألنه كان عاجزا عن إقافهإبأن هللا سمح سقوط ب وبالتالي أختتم
وسبب  -يفعل ذلك لسبب ، ون هادفة. إذا اختار أن يسمح بشيءه دائما ما تكفأذونات، يصادفه شيءهللا ال 

اإلجابة. هللا لم يخبرنا. ما نعرفه  نحن ال نعرفإبليس، ة في قلب ت الخطينشأبشكل النهائي. كيف  حكيم
خطوة تحرك من دون إذن هللا. وبالتالي كل إرادة إبليس ال ت، وبالتالي إبليس على صاحب السيادةن هللا هو أ

ال هللا  نفس الوقتفي وبشكل ما و  األمر هو حق . وهذهللا الشاملةوخطة جزء من هدف  من إبليس هي
حكمة هو تحت  إبليس، و يرهو الشر  إبليس. قدير بال حدود، وهللا حدود فاهلل قدوس بالأبدا.  يرتكب الخطية

 كل.في التحكم التي ت هللا

 محو الشيطان؟لماذا ال ي

فعل ذلك نه سيتقول إ 10 :20له الحق والسلطة للقيام بذلك. ورؤيا ف؟ ، ببساطة ال يمحو هللا إبليسلماذا، إذن
 قرون؟عدة االنسانية لب أن يثورسمح له ه؟ لماذا ييوم تمردفي ه في بحيرة النار يوما ما. لماذا لم يلقي ب

(. وسوف 16 :1" )كولوسي الكل ُخلق بالمسيح وللمسيح" النهائي، كما رأينا األسبوع الماضي، أنالجواب 
من خالل الصبر وطول  الشيطانيهزم سفي نهاية المطاف ألنه أكثر  ينال ابن هللا، يسوع المسيح، إكراما
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، كلما ازداد إكرام االبن أكثر، وليس عن طريق القوة الغاشمة. و والخدمة، واأللم والموت، لتواضعاألناة، وا
 فرحة أولئك الذين يحبونه.كلما عظمت 

 مجد المسيح:لملء 

 :2يسوع على الشيطان )كولوسي حيث انتصر صليب على ال ذبيحة الطاعةفي  لذروتهمجد المسيح يصل 
َد هللُا ِفيِه.[ األخيرةساعة ال]في اآلَن : "(. قال المسيح15 َد اْبُن اإِلْنَساِن َوَتَمجَّ (. وقال 31 :13" )يوحنا َتَمجَّ
لبولس  (. قال المسيح24-23 :1كورنثوس  1) "َنْحُن َنْكِرُز ِباْلَمِسيِح َمْصُلوًبا... ُقوَِّة هللِا َوِحْكَمِة هللِا.: "سبول

ْعِف ُتْكَملُ س "َتْكِفيبول إبليس التي في جنبعن شوكة  ِتي ِفي الضَّ (. 9 :12كورنثوس  2" )ك ِنْعَمِتي، أَلنَّ ُقوَّ
يسوع  في النهاية إلى تضخيم قوة وحكمة ومحبة ونعمة ورحمة وصبر وغضبيخدم إبليس، وكل ألمه، 

 .افعلهالتي الطريق ي ملء مجده لو لم يهزم الشيطان بعنه ف سنعرفالمسيح. لم نكن 

 :تعامل مع الشركيف ن

الشر؟ فكيف ينبغي لنا التفكير والشعور  نتعامل مع: فكيف ينبغي لنا أن عمليالعاجل و ال سؤالالأختم بلك لذ
وقع في حفرة الثور؟ وفاة ثالثة  في الهجوم الذي وفاة زاك الصغير – الشر الشيطانيةقوى  جهةوالتصرف 

في  هتواجهونالذي خرين من عمال المناجم في محاولة النقاذ رفاقهم؟ خمس مئة قتيل في زلزال بيرو؟ الشر أ
أربعة أشياء ال و بها مع الشر.  يجب أن تقومثمانية أشياء هناك حياتكم الخاصة؟ جوابي هنا هو ملخص. 

 .ا أبدابه تقوم

 1" )ِرَقَة الَِّتي َبْيَنُكْم َحاِدَثٌة، أَلْجِل اْمِتَحاِنُكْم، َكَأنَُّه َأَصاَبُكْم َأْمٌر َغِريبٌ اَل َتْسَتْغِرُبوا اْلَبْلَوى اْلُمحْ الشر. " عتوق  . 1
 (.12 :4بطرس 

ُق ُكلَّ َشْيٍء، َوَتْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوَتْصِبُر َعَلى ُكلِ  َشْيءٍ الشر. " لتحم  . 2  1" )اْلَمَحبَُّة َتْحَتِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوُتَصدِ 
 (.13 :13 مرقس؛ راجع 7 :13رنثوس كو 

َشاِكِريَن ُكلَّ ِحيٍن َعَلى ُكلِ  َشْيٍء ِفي اْسِم َربِ َنا َيُسوَع لشر الذي يأتي ضدك. "النقي لللتأثير  الشكر مقد  . 3
 (.5-3: 5؛ رومية 18 :5تسالونيكي  1؛ راجع 20 :5" )افسس  اْلَمِسيِح، هلِل َواآلبِ 
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، ُمْلَتِصِقيَن ِباْلَخْيِر. َكار ه ينَ َاْلَمَحبَُّة َفْلَتُكْن ِباَل ِرَياٍء. ُكوُنوا الشر. " أكره. 4 رَّ  (.9 :12)رومية  " الشَّ

يرِ من الشر. " جل الهروبمن أ صلي. 5 رِ  َنا ِمَن الشِ   (.13 :6" )متى َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة، لِكْن َنجِ 

ْلَمِة َغْيِر اْلُمْثِمَرِة َبْل ِباْلَحِريِ  َوبِ ُخوَهاَواَل َتْشَتِرُكو الشر. " وب خ. 6  (.11 :5" )افسس ا ِفي أَْعَماِل الظُّ

رَّ ِباْلَخْيرِ على الشر بالخير. " بتغل  . 7 رُّ َبِل اْغِلِب الشَّ  (.21 :12" )رومية اَل َيْغِلَبنََّك الشَّ

 (.7 :4)يعقوب " َقاِوُموا ِإْبِليَس َفَيْهُرَب ِمْنُكمْ الشر. " قاوم. 8

 :ولكن، من ناحية أخرى 

" َيْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأِي َمِشيَئِتهِ [ هوسيطرة هللا. "]ير هو خارج أن هذا العالم الشر وتظن أبدا  ال تيأس. 1
 (.11 :1)أفسس 

اَمُه َعِن اْلَفْحِص َما َأْبَعَد َأْحكَ وبال معنى. " ةعبثي  هي عشوائي اللشعور بأن الحياة بسبب الشر ل. ال تستسلم 2
 (.36 ،33 :11)رومية  "َوُطُرَقُه َعِن االْسِتْقَصاِء! ... أَلنَّ ِمْنُه َوِبِه َوَلُه ُكلَّ اأَلْشَياِء. َلُه اْلَمْجُد ِإَلى اأَلَبدِ 

طريقة التي يحكم غير بار في الغير عادل على اإلطالق أو أنه ، أو يخطيءلفكرة أن هللا أبدا م ال تستسل. 3
 (.17 :145" )مزمور الرَّبُّ َبارٌّ ِفي ُكلِ  ُطُرِقِه، َوَرِحيٌم ِفي ُكلِ  أَْعَماِلهِ الكون. "بها 

شك تأنت في المسيح. ال تماما في المسيح. إذا كنت تثق به في حياتك، ففي أن هللا هو لك أبدا شك ت. ال 4
 ، واألبوي المحب، والمنق ي، والمخلص أبدا أن كل الشر الذي يصيبك، حتى لو أنه أخذ حياتك، هو التأديب

أَلنَّ الَِّذي ُيِحبُُّه الرَّبُّ على يسوع المسيح بديال عنا. " فهذا جاءتعبيرا عن عقوبته في غضب.  هلل. إنه ليس
ُبُه، َوَيْجِلُد ُكلَّ اْبٍن َيْقَبُلهُ   (.6: 12" )عبرانيين ُيَؤدِ 

في السماح هللا هدف في المسيح، نحقق هللا  في قوة وحكمة وصالح ونثق إبليسنبذ مخططات نعندما 
 .للمسيح ةالنهائي  وال العلياقيمة ال. نمجد إلبليس أن يحيا


