
 

 مدرسة المسيح

 أساسيات الحياة مع هللا

 الروحي الصراع  - الثالثونالحلقة 
 

 
 الكامل سالحه في و الرب في النصرة

 
ا أَِخٌرا  » (01-01 48 )أف وا  إِْخَوتًِ ٌَ بِّ  فًِ َتَقوُّ ةِ  َوِفً الرَّ ِتهِ  ِشدَّ ًْ  اْلَكاِملَ  للاِ  ِسالَحَ  اْلَبُسوا  .قُوَّ  َتْقِدُروا لَِك
ٌِدِ  ِضدَّ  َتْثُبُتوا أَنْ  َستْ  ُمَصاَرَعَتَنا َفإِنَّ  إِْبلٌَِس. َمَكا ٌْ ، َدم   َمعَ  لَ َؤَساِء، َمعَ  َبلْ   َولَْحم  الَِطٌِن، َمعَ  الرُّ  ُوالَةِ  َمعَ  السَّ

ْهِر، َهَذا ُظْلَمةِ  َعلَى اْلَعالَِم، ةِ  الشَّرِّ  أَْجَنادِ  َمعَ  الدَّ ٌَّ وِح اِت. ِفً الرُّ ٌَّ َماِو  للاِ  ِسالَحَ  اْحِملُوا َذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ  السَّ
ًْ  اْلَكاِملَ  ْومِ  ِفً ُتَقاِوُموا أَنْ  َتْقِدُروا لَِك ٌَ ٌِر، اْل ُموا أَنْ  َوَبْعدَ  الشِّرِّ ء   ُكلَّ  ُتَتمِّ ًْ  ُمَمْنِطقٌِنَ  َفاْثُبُتوا َتْثُبُتوا. أَنْ  َش

الَمِ  إِْنِجٌلِ  ِباْسِتْعَدادِ  أَْرُجلَُكمْ  َوَحاِذٌنَ  ،اْلِبرِّ  ِدْرعَ  َوالَِبِسٌنَ  ،ِباْلَحقِّ  ْحَقاَءُكمْ أَ   ،اإلٌَِمانِ  ُتْرسَ  اْلُكلِّ  َفْوقَ  َحاِملٌِنَ  .السَّ
ٌرِ  ِسَهامِ  َجِمٌعَ  ُتْطِفُئوا أَنْ  َتْقِدُرونَ  ِبهِ  الَِّذي ٌْفَ  ،اْلَخالَِص  ُخوَذةَ  َوُخُذوا اْلُمْلَتِهَبِة. الشِّرِّ وحِ  َوَس  َكلَِمةُ  ُهوَ  الَِّذي الرُّ
نَ  .للاِ  وِح، ِفً َوْقت   ُكلَّ  َوِطْلَبة   َصالَة   ِبُكلِّ  ُمَصلٌِّ ِنهِ  لَِهَذا َوَساِهِرٌنَ  الرُّ ٌْ  َجِمٌعِ  ألَْجلِ  َوِطْلَبة ، ُمواَظَبة   ِبُكلِّ  بَِع

ٌِسٌَن، ًْ  َوألَْجلًِ، اْلِقدِّ  ِفً َسفٌِر   أََنا ألَْجلِهِ  الَِّذي اإلِْنِجٌِل، ِبِسرِّ  ِجَهارا   ألُْعلِمَ  َفِمً، اْفتَِتاحِ  ِعْندَ  َكالَم   ًلِ  ٌُْعَطى لَِك
ًْ   َسالَِسَل،  «.أََتَكلَّم أَنْ  ٌَِجبُ  َكَما ِفٌهِ  أَُجاِهرَ  لَِك

 
َستْ  ُمَحاَرَبتَِنا أَْسِلَحةُ  إِذْ » (3 ،2 018 كو0) ٌْ ، لَ ٌَّة  . َهْدمِ  َعلَى بِاّللَِّ  َرة  َقادِ  َبلْ  َجَسِد  َوُكلَّ  ُظُنونا   َهاِدِمٌنَ  ُحُصون 

ْرَتِفعُ  ُعْلو    «اْلَمِسٌحِ  َطاَعةِ  إِلَى ِفْكر   ُكلَّ  َوُمْسَتأِْسِرٌنَ  للِا، َمْعِرَفةِ  ِضدَّ  ٌَ
 

 
 

 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة
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 أن8 مدعوون فنحن
 

 هو. وبقوته الرب في أقوياء نكون - أ
 

ِ. َفاْخَضُعوا» (5 28 )ٌع ْهُربَ  إِْبلٌِسَ  َقاِوُموا ّلِلَّ ٌَ  «.ِمْنُكمْ  َف
ًْ  َتالَِمٌَذهُ َوَدَعا» (0 78 )لو ة   َوأَْعَطاُهمْ  َعَشرَ  االِْثَن اِطٌنِ  َجِمٌعِ  َعلَى َوُسْلَطانا   قُوَّ ٌَ ، َوِشَفاءِ   الشَّ  أَْمَراض 
ٌَّاتِ  لَِتُدوُسوا ُسْلَطانا   أُْعِطٌُكمْ  أََنا َها (07 018 )لو ةِ  َوُكلَّ  َواْلَعَقاِربَ  اْلَح ، قُوَّ ُكمْ ٌَضُ  َوالَ  اْلَعُدوِّ ء   رُّ ًْ  «.َش
 

 
 
 الكامل. سالحه نلبس -ب

 والهجوم للدفاع وبعضها السالم إنجٌل مثل هجومٌة أسلحة وبعضها اإلٌمان ترس مثل دفاعٌة أسلحة بعضها
 الروح سٌف مثل معا  
 
  الحق منطقة -1

، أَْحَقاَءُكمْ  ُمَمْنِطِقٌنَ » (02 48 )أف  «ِباْلَحقِّ
ُهودِ  ٌَُسوعُ  َفَقالَ » ( 14 ،10 ،10 68 )ٌو ٌَ ُكمْ  آَمُنوا ِذٌنَ الَّ  لِْل  َتُكوُنونَ  َفِباْلَحقٌَِقةِ  كالَِمً ِفً َثَبتُّمْ  إِنْ  بِِه8إِنَّ

ُرُكمْ  َواْلَحقُّ  اْلَحقَّ  َوَتْعِرفُونَ  تالَِمٌِذي، َرُكمْ  َفإِنْ  ٌَُحرِّ  «أَْحَرارا   َتُكوُنونَ  َفِباْلَحِقٌَقةِ  االِْبنُ  َحرَّ
. لَِنْعِرفَ  َبِصٌَرة   َوأَْعَطاَنا َجاءَ  دْ قَ  للاِ  اْبنَ  أَنَّ  َوَنْعلَمُ » ( 01 38 ٌو0) ُسوعَ  اْبنِهِ  ِفً اْلَحقِّ  ِفً َوَنْحنُ   اْلَحقَّ ٌَ 

اةُ  اْلَحقُّ  اإلِلَهُ  ُهوَ  َهَذا اْلَمِسٌِح. ٌَ ةُ  َواْلَح ٌَّ  «.األََبِد
لُونَ  َوأَْنُتمْ » (07 ،06 18 )أف ُسونَ  ُمَتأَصِّ  َجِمٌعِ  َمعَ  ُتْدِرُكوا أَنْ  ِطٌُعواَتْستَ  َحتَّى اْلَمَحبَِّة، فًِ َوُمَتأَسِّ

ٌِسٌنَ  ولُ  اْلَعْرضُ  ُهوَ  َما اْلِقدِّ ًْ  اْلَمْعِرَفِة، اْلَفائَِقةَ  اْلَمِسٌحِ  َمَحبَّةَ  َوَتْعِرفُوا َواْلُعْلُو، َواْلُعْمقُ  َوالطُّ  ُكلِّ  إِلَى َتْمَتلُِئوا لَِك
 «.للاِ  ِمْلءِ 
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 البر درع -2
 اْلِبرِّ  ْرعَ دِ  َوالَِبِسٌنَ … ب(02 48 )أف
 

 
 
 إبلٌس؟ على والنصرة الروحٌة بالحرب هذا عالقة ما
 للدخول مكانا   أو فرصة نعطٌه وال اآلخرٌن وأمام للا أمام حٌاتنا على العدو شكاٌة ُنسِكت السلوك بهذا إننا
  بٌننا. أو حٌاتنا فً
 

 «َمَكانا   إِْبلٌِسَ  ُتْعُطوا الَ » (05 28 )أف
 

 مع الروحٌة الحٌاة عن العدو أكاذٌب لكل وفضح وواقعٌته انناإٌم صدق عن الناس أمام شهادة بالبر السلوك
  للا

ًْ » (04 38 )مت َرْوا لَِك ُدوا اْلَحَسَنةَ  أَْعَمالَُكمُ  ٌَ ٌَُمجِّ َماَواتِ  ِفً الَِّذي أََباُكمُ  َو  «السَّ
 
 السالم إنجيل -3

الَمِ  إِْنِجٌلِ  ِباْسِتْعَدادِ  أَْرُجلَُكمْ  َوَحاِذٌنَ » (03 48 )أف  «السَّ
اَتُهمْ  ٌُِحبُّوا َولَمْ  َشَهاَدِتِهْم، َوِبَكلَِمةِ  اْلَحَملِ  ِبَدمِ  َغلَُبوهُ َوُهمْ » ( 00 008 )رؤ ٌَ  «.اْلَمْوتِ  َحتَّى َح
 
 العدو مملكة على هجوم ألنها روحٌة حرب هً الكرازة -0

ٌُوَنُهمْ  لَِتْفَتحَ » (06 048 )أع ًْ  ُع ْرِجُعوا َك ، إِلَى ُظلَُمات   ِمنْ  ٌَ َطانِ  ُسْلَطانِ  ِمنْ وَ  ُنور  ٌْ َنالُوا َحتَّى  للِا، إِلَى الشَّ ٌَ 
ا ُغْفَرانَ  ِبً ِباإلٌَِمانِ  ٌَ ِسٌنَ  َمعَ  َوَنِصٌبا   اْلَخَطا   «.اْلُمَقدَّ

 إلرادته البشر أخضع وقد له رئٌسا   وصار إبلٌس احتله قد للا صنعه الذي العالم ألن تحرٌر8 حرب هً
 معه لٌأخذهم

َرةِ  إِلَى»  ٌْ ِقَدةِ  النَّارِ  ُبَح  (01 078 )رؤ «ِباْلِكْبِرٌتِ  اْلُمتَّ
 
 

http://schoolofchrist.tv/wp-content/uploads/2016/10/9.jpg


 للدفاع وسٌلة خٌر هو كثٌرة مرات فً الهجوم -0
 ٌزداد. للا وملكوت تخسر مملكته فإن الشٌطان سلطان من نفسا   تربح مرة كل فً إنه خاصة

ْعلَمْ » (01 38 )ٌع ٌَ ْسُترُ   اْلَمْوتِ   ِمنَ  َنْفسا   َخلِّصُ ٌُ  َطِرٌقِهِ  َضالَلِ  َعنْ  َخاِطئا   َردَّ  َمنْ  أَنَّ  َفْل ٌَ  ِمنَ  َكْثَرة   َو
ا ٌَ  «اْلَخَطا

 
 أٌضا   روحٌة حرب للكرازة الدائم االستعداد

ا» (03 ،02 18 بط0) ُسوا َبلْ   َتْضَطِرُبوا، َوالَ  َتَخافُوهُ  َفالَ  َخْوَفُهمْ  أَمَّ بَّ  َقدِّ ٌنَ  قُلُوبُِكْم، فًِ اإلِلَهَ  الرَّ  ُمْسَتِعدِّ
ْسأَلُُكمْ  َمنْ  ُكلِّ  لُِمَجاَوَبةِ  ا  َداِئم َجاءِ  َسَببِ  َعنْ  ٌَ  «.َوَخْوف   بَِوَداَعة   فٌُِكمْ  الَِّذي الرَّ
 
 االيمان ترس -4

ٌرِ  ِسَهامِ  َجِمٌعَ  ُتْطِفُئوا أَنْ  َتْقِدُرونَ  ِبهِ  الَِّذي اإلٌَِماِن، ُتْرسَ  اْلُكلِّ  َفْوقَ  َحاِملٌِنَ » (04 48 )أف  «.َبةِ اْلُمْلَتهِ  الشِّرِّ
 )حقه( كلمته وفً للا فً وٌقٌن ثقة هو اإلٌمان

 (2 لو ،2 )متى إبلٌس على ردا   التجربة وقت فً السٌد قال كما
ْقَنا َعَرْفَنا َقدْ  َوَنْحنُ » (04 28 ٌو0) ة ، للاُ  ِفٌَنا. ّلِلَِّ  الَِّتً اْلَمَحبَّةَ  َوَصدَّ ْثُبتْ  َوَمنْ  َمَحبَّ ْثُبتْ  اْلَمَحبَّةِ  ِفً ٌَ  للاِ، ِفً ٌَ

 «ِفٌهِ  َوللاُ 
 
 الخالص خوذة -5

 «اْلَخالَِص  ُخوَذةَ  َوُخُذوا»….. أ( 05 48 )أف
ا» ) 6 38 تس0( ، ِمنْ  الَِّذٌنَ  َنْحنُ  َوأَمَّ ِة، اإلٌَِمانِ  ِدْرعَ  الَبِِسٌنَ  َفْلَنْصحُ  َنَهار  ًَ  َوُخوَذة   َواْلَمَحبَّ  َرَجاءُ  ِه

 «.اْلَخالَِص 
 
وحِ  َسْيفَ  -6  هللاِ  َكلَِمةُ  ُهوَ  يالَّذِ  الرُّ

، اْلَمِسٌحِ  َكلَِمةُ  فٌُِكمْ  لَِتْسُكنْ » (04 18 )كو  «َبْعضا   َبْعُضُكمْ  َوُمْنِذُرونَ  ُمَعلُِّمونَ  ِحْكَمة   بُِكلِّ  َوأَْنُتمْ   ِبِغنى 
أْتُ » (00 0078 )مز الَ  َقْلبًِ ِفً َكالََمكَ  َخبَّ ٌْ كَ  أُْخِطئَ  لَِك ٌْ  «.إِلَ
 
 التجربة: وقت للدفاع هللا كلمة -أ

8 َفأََجاَب8» (2 28 )مت ٌْسَ  َمْكُتوب   «َوْحَدهُ.. ِباْلُخْبزِ  لَ
 «إلهك.. الرب تجرب ال مكتوب» (5 28 )مت
 «تسجد.. إلهك للرب مكتوب» (01 28 )مت
 
 مصليين -7

نَ »  (07، 06 48 )اف وِح، ِفً َوْقت   ُكلَّ  َوِطْلَبة   َصالَة   بُِكلِّ  ُمَصلٌِّ ِنهِ  لَِهَذا َوَساِهِرٌنَ  الرُّ ٌْ  ُمواَظَبة   ِبُكلِّ  ِبَع
ٌِسٌنَ  َجِمٌعِ  ألَْجلِ  َوِطْلَبة ، ًْ  َوألَْجلًِ، اْلِقدِّ  « َفِمً اْفِتَتاحِ  ِعْندَ  َكالَم   لًِ ٌُْعَطى لَِك

ْعَملَُها أَْعَملَُها أََنا الَّتًِ َفاألَْعَمالُ  بًِ ٌُْؤِمنُ  َمنْ  لَُكْم8 أَقُولُ  اْلَحقَّ  اَْلَحقَّ » (02-00 028 )ٌو ٌْضا ، ُهوَ  ٌَ ْعَملُ   أَ ٌَ  َو
دَ  أَْفَعلُهُ  َفَذلِكَ  ِباْسِمً َسأَْلُتمْ  َوَمْهَما  أَِبً. إِلَى َماض   ألَنًِّ ِمْنَها أَْعَظمَ  َتَمجَّ ٌَ ئا   َسأَْلُتمْ  إِنْ  .ِباالِْبنِ  اآلبُ  لِ ٌْ  ِباْسِمً َش
 «.أَْفَعلُهُ  َفإِنًِّ

  

 


