
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 الروحي الصراع  -والعشرون  التاسعةالحلقة 
 

 

 ًالخارج الرئٌسً الروحً العدو هو إبلٌس

 

، َكأََسد   َخْصَمُكمْ  إِْبلٌِسَ  ألَن   َواْسَهُروا اُْصُحوا ْبَتلُِعهُ  َمنْ  ُمْلَتِمسا   ٌَُجولُ  َزاِئر   (8 :5بط1)  ُهَو. ٌَ

 

 هوأفكار إبلٌس على التعرف

 

ْطَمعَ  لَِئل   (11 :2 كو2) َطاُن، فٌَِنا ٌَ ٌْ َنا الش   أَْفَكاَرهُ َنْجَهلُ  لَ  ألَن 

 

 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة



 
 

 
 

  المجرب: (1)

مَ » ( 3 :4 )مت هِ إِلَ  َفَتَقد  بُ  ٌْ ِ  اْبنَ  ُكْنتَ  إِنْ   لَُه: َوَقالَ  اْلُمَجرِّ  .«ُخْبزا   اْلِحَجاَرةُ  َهِذهِ  َتِصٌرَ  أَنْ  َفقُلْ  ّللا 

 

 حالرو

 4 متى ، 4 لوقا

 ةالخطٌ فً لتسقط اإلرادة على للتأثٌر الخطٌة فً للسقوط اإلرادة – المشاعر – للفكر المختلفة: العروض
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 سالنف

 71 ،7 :1 إر  الدٌنونة -

 41 :3 بط1   الحزن روح -

 81 :4 ٌو1  الفشل روح -

 7 :1 ت2ً  الخوف روح – 

 

 هوجه فً نجدف لكً فٌها ّللا نتهم :الجسد

 

 :7 :12 كو2 بولس المرض 

 21 :1 أٌوب القتصادٌة: الكوارث 

 (16-12 :5، 19 :2 بط1، 11 :2 رؤ ) والضطهاد: األلم 

 

 لالضال روح – المضل

ةُ   اْلَعِظٌُم، التِّنٌِّنُ  َفُطِرحَ » (9 :12 )رؤ  ٌ َطاَن، إِْبلٌِسَ  اْلَمْدُعو   اْلَقِدٌَمةُ  اْلَح ٌْ  ُطِرحَ  – ُكل هُ  اْلَعالَمَ  ٌُِضل   ال ِذي َوالش 

 .«َملَِئَكُتهُ  َمَعهُ  َوُطِرَحتْ  األَْرِض، إِلَى

 

 بالكذا

ْثُبتْ  اْلَبْدِء،َولَمْ  ِمنَ  لِلن اسِ  َقت ال   َكانَ  َذاكَ  َتْعَملُوا أَنْ  ُتِرٌُدونَ  أَِبٌُكمْ  َوَشَهَواتِ  إِْبلٌِسُ  ُهوَ  أَب   ِمنْ  أَْنُتمْ  (44 :8 )ٌو ٌَ 

ٌْسَ  ألَن هُ  اْلَحقِّ  ِفً .َمَتى فٌِهِ  لَ َما ِباْلَكِذبِ  َتَكل مَ  َحقٌّ َتَكل مُ  َفإِن  ا ٌَ هُ  لَهُ  ِمم  اب   ألَن  ابِ  َوأَُبو َكذ   اْلَكذ 

 

 يالمشتك -2

َماِء: ِفً َقاِئل   َعِظٌما   َصْوتا   َوَسِمْعتُ » (11 :12 )رؤ  َوُسْلَطانُ  َوُمْلُكهُ  َوقُْدَرُتهُ  إِلَِهَنا َخلَصُ  َصارَ  اآلنَ » الس 

ْشَتِكً َكانَ  يال ذِ  إِْخَوِتَنا َعلَى اْلُمْشَتِكً ُطِرحَ  َقدْ  ألَن هُ  َمِسٌِحِه، ِهمْ  ٌَ ٌْ ل   َنَهارا   إِلَِهَنا أََمامَ  َعلَ ٌْ  .«َولَ

 

 (11 :12 )رؤ إلهنا أمام ٌشتكٌنا – أ

 اأمامن إلهنا ٌشتكً – ب

 (11-5 :2 كو2) اآلخر أمام الواحد ٌشتكٌنا – ج

 ()التجربة الهجوم: فً استراتٌجٌته – ب

 

 .ةومبتكر متنوعة بطرق لكن ةمتكررو ةخاص فلسفة ٌستخدم أهدافه )إبلٌس( العدو ٌحقق لكً

 

 

 

 

 

 



 :هامين أمرين نالحظ

 

 : األساسٌٌن بشقٌها الذات مركزٌة ٌستخدم إنه  -1

 تالذا على العتماد الغرور.. الكبرٌاء.. ……بالذات الهتمام الشهوة.. .. األنانٌة

 هوجه فً الباب هذا ٌُغلق الذات عن الموت

 

 :الحاضر مالعال ٌستخدم -2

 هومبادئ أفكاره علٌنا لٌعرض 

 ةالمغرٌ العروض هذه لنقبل مختلفة بطرق علٌنا لٌضغط 

 

 اعلين ليضغط العالم يستخدمها التي الطرق

 

 بالترغي

اءَ  َولَ  اْلَعالَمَ  ُتِحب وا لَ » ( 15 :2 ٌو1) ٌَ َستْ  اْلَعالَمَ  أََحد   أََحب   إِنْ  اْلَعالَِم. ِفً ال ِتً األَْش ٌْ  ألَن   اآلبِ  ب ةُ َمحَ  ِفٌهِ  َفلَ

ٌُوِن، َوَشْهَوةَ  اْلَجَسِد، َشْهَوةَ  اْلَعالَمِ  ِفً َما ُكل   مَ  اْلُع ٌْسَ  اْلَمِعٌَشةِ  َوَتَعظ   «اْلَعالَمِ  ِمنَ  َبلْ  اآلبِ  ِمنَ  لَ

 

 بالترهي 

 فبالخو علٌنا الضغط

 ةالمادٌ التجارب خلل من واألحداث الظروف من 

 عالمجتم من بالرفض بالتهدٌد األقل على اآلخرٌن من 

 والتعذٌب بالضطهاد واألسرة السلطة من. 

 

 :خاللها من يأتينا التي والمداخل العدو طرق

 

 معنا الحدٌث أطراف ٌجتذب أن دائما   العدو ٌحاول  

 3 تك عدن جنة فً نراه ما وهذا

 

 ًطرقه علٌنا لٌقترح الحتٌاج وقت إلٌنا ٌأت  

لَة   َوأَْرَبِعٌنَ  َنَهارا   أَْرَبِعٌنَ  َصامَ  َما َفَبْعدَ  (3و2 :4)مت ٌْ مَ  أَِخٌرا . َجاعَ  لَ هِ  َفَتَقد  ٌْ بُ  إِلَ  …… لَهُ  َوَقالَ  اْلُمَجرِّ

 

 ٌأتً إلٌنا من خلل نقطة الضعف التً عندنا 

 

 من نقطة القوة التً عندنا ٌأتً إلٌنا أحٌانا  من حٌث ل نتوقع 

وِح.َقْبَل اْلَكْسِر الْ  قُوِط َتَشاُمُخ الر  اُء َوَقْبَل الس  ٌَ  ( 18: 16)أم  ِكْبِر

 

 



 ًةالمقاوم تضعف حٌث الشدٌد واإلجهاد التعب أوقات ف 

َواْسَتِرٌُحوا َمْوِضع   إِلَى ُمْنَفِرِدٌنَ  أَْنُتمْ  َتَعالَْوا» (31 :6 )مر  «َقلٌِل   َخلَء 

 

 الكنٌسة الجسد عن بعٌدا   بنا ٌنفرد عندما() 

ْكِفٌهِ  َهَذا ِمْثلُ » (8-6 :2 كو2)  ِباْلَحِريِّ  َتُكوُنواُتَساِمُحوَنهُ  َحت ى األَْكَثِرٌَن، ِمنَ  ال ِذي اْلقَِصاصُ  َهَذا ٌَ

وَنُه، ُنوا أَنْ  أَْطلُبُ  لَِذلِكَ   اْلُمْفِرطِ  اْلُحْزنِ  ِمنَ  َهَذا ِمْثلُ  ٌُْبَتلَعَ  لَِئل   َوُتَعز  ةَ  لَهُ  ُتَمكِّ  .«اْلَمَحب 

 

 لحٌاتنا ّللا دعوة عن بعٌدا   السترخاء وقت  

 (4-1 :11 صم2) وزنى واشتهى ورأى السطح إلى وصعد للمعركة ٌذهب لم عندما داود هنا والمثال

 

 ةالخطٌ فً نسقط عندما 

نًِ ب   أَُراِقبُ  َولَِكن  ْسَمُعنًِ َخلَِصً. إلِلَهِ  أَْصِبرُ  الر  ا ِبً َتْشَمتًِ لَ  إِلَِهً. ٌَ تًِ. ٌَ  إَِذا أَقُوُم. َسَقْطتُ  إَِذا َعُدو 

ْلَمةِ  ِفً َجلَْستُ  ب   الظ  بِّ  َغَضبَ  أَْحَتِملُ  لًِ. ُنور   َفالر  هِ  أَْخَطأْتُ  ألَنًِّ الر  ٌْ ٌُْجِريَ  َدْعَوايَ  ٌمَ ٌُقِ  َحت ى إِلَ  َو

ٌُْخِرُجِنً  َحقًِّ هُ. َسأَْنُظرُ  الن وِر. إِلَى َس  (9-7 :7 )مٌخا ِبر 

 

 ناآلخرٌ مع المقارنة فكرة ٌستخدم 

َرة   لَُكمْ  َكانَ  إِنْ  َولَِكنْ » (16-14 :3 )ٌع ٌْ ة   َغ ب   ُمر  . َعلَى َوَتْكِذُبوا َتْفَتِخُروا َفلَ  قُلُوبُِكْم، ِفً َوَتَحز  َستْ  اْلَحقِّ ٌْ  لَ

ًَ  َبلْ  َفْوُق، ِمنْ  َناِزلَة   اْلِحْكَمةُ  َهِذهِ  ٌ ة   ِه ٌ ة   أَْرِض . َنْفَساِن ٌ ة  َطاِن ٌْ ٌْثُ  ألَن هُ  َش َرةُ  َح ٌْ بُ  اْلَغ  َوُكل   الت ْشِوٌشُ  ُهَناكَ  َوالت َحز 

 .«َرِديء   أَْمر  

 


