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اول طبعة
مارل,المانيا 2017
المترجم نضال خجيك
2

تمهيد ومقدمة

ما العلقة بين الحرب الروحي والحياة في القداسة؟ كل شيء!!!!!!!!
العدو يحاول جرنا للخروج من الطريق للتأثإير على أفكارنا إلى الثإم والمعصية،

لدرجة أن تسكن الرواح الشريرة في بعض الناس.

الشيطان هاو شرير حقا! وهاو يحاول أن يجعلنا صغيرة ،لغواء بأي وسيلة .إما إلى
اليسار أو إلى اليمين  :بالخطيئة والمخدرات والكتئاب أو غيرهاا من العمل الزائد
والقلق والجشع والغطرسة ،تبرير الذات والعتزاز .انه يعرف نقاط الضعف لدينا!

والخطر عظيم جدا هاو الشرعية  .ويتحقق السعي وراء القداسة وليس عن طريق
المتثال الباردا مع القانون كما كان يعتقد الفريسيين .ولكن عن

أكثر))))) ))))))))) )متى  (20((( ،5من أجل تحقيق إراداة ا والسعي وراء التشابه
يسوع )أفسس .(13 ،4

نستنتج السنة الولى من التلمذة ،حيث تعاملنا مع الحياة الشخصية اليمان.
في العامين المقبلين هاو حول الحاجة الملحة لتعميق وتوسيع .وينبغي أن يكون
تلميذا ليسوع بالضرورة متذوق للكتاب المقدس إلى تحقيق الرياداة والحكمة ،وعقد

- 1الشيطان5..........................................................................................
- 2الرواح الشريرة11...............................................................................
- 3المحاولة و المراجعة17.........................................................................
 - 4العدو رقم  - 1قوى الظلم23.................................................................
- 5العدو رقم  - 2العالم والعلمانية29............................................................
- 6العدو رقم - 3جسدنا35.........................................................................
- 7الجزء  2تقديس بنشاط39.....................................................................
- 8قداسة الفكار45.................................................................................
- 9تأدايب السان53...................................................................................
- 10الكحول والملبس59..........................................................................
- 11ألوثإنية و الخرافة67...........................................................................
- 12السحر و التنجيم ايزوتريك73..............................................................
- 13اعداء الكنيسة81...............................................................................

خلص ) 2تيم .(15 ،3

3

4

تاريخ:

.

.

تأكد من قراءة النصوص التالية :إشعياء 15-14 :12؛ حزقيال  .19-11 ،28رؤيا



 .4-3 ،12متى .11-1 :4

لماذا يجب أن نعرف عن الشيطان ؟ للتعرف عليه كماالتعرف عن عدونا الكبر ,عن
السلحة والخدع .الذي يستعمله

 -1الشيطان

الشيطان هاو شخص
• هاو كائن شخصي وليس شخصية "النفوذ" .وهاو الملك الذين سقطو .الملئكة هام
كائنات شخصية.

• انه ليس كلي العلم ول في كل مكان )ل يستطيع أن يكون في مكانين في نفس
الوقت( :الشروط التي تنتمي فقط إلى ا .لكن ملئكته .يعطونه المعلومات
•

يحكم مؤقتا أنحاء هاذا العالم ......,,,,,,,,:ا قد وضع آدام وحواء كوكلء

لنحاء العالم لكن .آدام وحواء تخلو عن سلطتهم على العالم إلى الشيطان )لوقا
.(6 :4

•

انه لديه حق الوصول إلى السماء )أيوب  12-6 :1و .(7-1 :2

•

تقتصر أفعاله من قبل ا.

خلقه وظيفته السابقة
الجنة المعدنية
 .1تكوين  1 :1يقول لنا كيف خلق ا الكون والعالم الروحي خلقت السماوات

وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا 2 ،التي سلكتم فيها قبل حسب دهر هذا
العالم ،حسب رئيس سلطانا الهواء ،الروح الذي يعمل النا في ابناء المعصية
افسس 2-1 ,2

)جمع!( والرض .وهاذا يعني :والسماء الثالثة هاو سكن ا ) 2كورنثوس .(2 :12
السماء الثانية هاو العالم الروحي .السماء الولى هاو الغلف الجوي للرض.

في أول سفر التكوين  1 :1لم تكن هاناك النباتات والحيوانات .كانت عدن في هاذا
الوقت جعل الجنة المعدنية بحتة من الحجار الكريمة )حزقيال .(13 ،28
بعد هاذه المرحلة من الخلق ،كان هاناك تمردا الشيطان وأتباعه )رؤ  ،(4 :12حيث تم

 حفظ بصم

تدمير الرض )تكوين .(2 ،1

إنشاء لوسيفر
كلمة "لوسيفر " يأتي من الترجمة اللتينية للنجيل اللتينية أشعيا  .14:12على
الرغم من أنه ليس من الكتاب المقدس مباشرة ،ويستخدم هاذا السم عاداة من قبل
5

6

الشيطان على سبيل المثال قبل سقوطه .تم إنشاء إبليس كما كروب .نموذج الكمال:
الكامل للحكمة والجمال ،تم تحميل ملبسه مع المجوهارات وانه اللت الموسيقية
)حزقيال .14-12 .28
بعد رؤيا  11 ،5ونحن نعلم أن هاناك أكثر )ربما أكثر!( من  100مليون الملئكة.

يخبرنا الكتاب المقدس عن أنواع مختلفة من الملئكة )الملك ،سيرافين ،والملئكة،
ورؤساء الملئكة ( .على الرغم من أن يقال القليل نسبيا عن الملئكة أنفسهم ،ويصف
الكتاب المقدس إنشاء هاذا كما كروب لن وجوداهاا مرتبط ارتباطا وثإيقا بمصير
الشعب والرض.

حزقيال  19-11 ،28يصف الخلق ،ارتفاع وانخفاض والدمار البدي الشيطان .أمير
الطارات )المقارن  (10-1هاو نموذج من معادااة المسيحي الدجال ،مرة واحدة

سيحكم على الرض .من المقارنة " 11ملك" صور وقال كنا نتحدث عن "المير" هاو

حول اثإنين من الكائنات المختلفة  .في هاذا القسم ،يتم إجراء التصريحات التي ل

تتناسب على الناس :مقارنة " 12يا أيها خاتم الكمال ،والكامل للحكمة وكامل
الجمال" مقابل " 15أنت كامل ) "...الشيطان قبل التمردا( مقارنة " 14مسحه ،الملك
" :انها ليست حول شخص

اسمه
وذكر الشيطان في الكتاب المقدس مرات  ،170تحت أسماء مختلفة :الشيطان ) 1
بطرس  ،(8 :5المتهم )القس  (10 ،12المجرب )متى  ،(3 :4كاذب وقاتل )يوحنا ،8
 ،(44الملئكة من ضوء ) 2كو  ،(14 ،11وسيئة )متى 19 ،13؛  1يو (14 ،2

الشيطان) ،أيوب  ،(6 ،1بعلزبول )متى  ،(25 ،10الخصوم ) 1بطرس  ،(8 ،5اللص
) يوحنا  ،(10 ،10التنين والثعبان )رؤ  ،(9 :12والحاكم ،والذي يسودا في الهواء
)أفسس  .(2 ،2بول يدعو له "إله هاذا العالم" ) 2كورنثوس .(4 :4

•

الشيطان يأتي من " "diabolosاليونانية الصل مما يعني الرتباك قاذفة.

•

المتهم

لنه قد طرح المشتكي على اخوتنا ،الذي كانا يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليل.
رؤيا 10 ,12
أول ،الشيطان يخدع الناس وبعد أن أخطأ ،ويذهاب إلى ا ويرفع داعوى ضضهم!

كان على حق "غير عادال" .يمكن للمرء أن يتوقع النصاف أو العدالة من الشيطان!

مهامه السابقة )حزقيال (14 ،28
مصطلح "الملك الوقائي" يخبرنا عن مهمته السابقة  :لحماية مجد ا في قاعة

العرش ،لقياداة عباداة الملئكة )حزقيال  ،28-3 ،1حزقيال 20 + 14 ،10؛ رؤ .(4

ما هاي الملئكة؟ رأى حزقيال الربعة المخلوقات الحية )حزقيال  ،(28-4 ،1والتي

هاي حول عرش ا ويعلم أن هاناك الملك  .لديهم شيء مشترك مع الطفال لطيف
)"انجيل"( ،ولكن كبيرة وقوية.

مصطلح "الممسوح " يبين لنا أن لديه سلطة خاصة بين الملئكة ،وفصلها جمعت
مسحه لخدمة خاصة ،والثناء.

نجمة
في الكتاب المقدس ،كلمة "نجم" هاي تسمية للملئكة المستخدمة )على سبيل
المثال ،ايوب 7-4 :38؛ .رؤ ) 4 :12نجوم( نرى.

مقارنة  7و  9المقارن )إنجل( حوالي نفس الجوهار  -اشعياء .(13 ،14

ايوب 7 ,38

عندما ترنمت كواكب الصبح معا
7

سقوط الشيطان
وهاذا الكروب "سقط في الحب مع نفسه" بسبب جمالهو والكمال )حزقيال .(17 ،28
عندما حدث ذلك ،وقال انه انفصل عن ا ،وفصلها عن مصدر واحد للخير والمحبة
والعدالة )حزقيال .(15 ،28

وقد أخطأ الشيطان .ا يكره الخطيئة التي أثإارت غضب ا )رومية (18 ،1
وأشار إلى أن جمالها كان أكبر بكثير من الملئكة الخرى ،ويعتقد كيف سيكون اذا
كان يودا يعبد ا ،وتمنى في قلبه )إشعياء  .(15-12 :14ذهاب من الرغبة في

التخطيط كيف يمكن أن اثإبت كرسيه فوق النجوم )الملئكة( من ا ،ومثله ،ولكن
كان من جبل ا المقدس تجاهال )إشعياء .(14-13 :14

خطة الشيطان :لتسد السماء الثالثة ) "أقصى الشمال"  -حزقيال  (4 ،1لديها السياداة
على الملئكة والكون ،عن مجد ا ) "غيوم"( يرتفع ويكون مثله .لذلك جاءت
الخطيئة في الكون .وهاذا هاو الهدف الذي تابع حتى الن ،ليل ونهارا.

وقد انتقل بعيدا عن وظيفة أشرف يمكن أن يكون مخلوق من أي وقت مضى ،مع
عواقب وخيمة.
8

تحت قياداته ثإلث الملئكة تزامن معه )رؤ  .(4 :12طرداوا الملئكة الذين تمرداوا مع

،محاربة الشيطان

الشيطان معه وأسس مملكة الظلم.

الشيطان يكره النسانية لن الناس قد حصلو على فرصة ثإانية وهاو ل وهاو يحاول

تدميرهاا بأي وسيلة  .انه يحسد الناس لنهم خلقوا على صورة ا وأرادا هاو أن يشبه
ا نفسه.

عمله
الشيطان أبدا يظهر بشكل واضح  .حاول المكر البشري ومخاداع وحاولوا منع ذلك
وجدوا ا ،يعمل على سحب المؤمنين من الطريق.

والشيطان يحكم في المستقبل على الرض  .عندما يسودا المسيح الدجال ،وقال انه
سوف يحصل على السلطة من الشيطان ،هاو "ينشط" له ) 2تسالونيكي .(12-3 :2

ما يزال يضايقه هاو عروس المسيح ،والكنيسة  .بمجردا القبض عليه ،وسوف الشيطان
والمسيح الدجال الحصول على الحرية لحكم العالم كله في الراداة.

نهاية الشيطان

الفصل التالي

اي اسلحة كان لديه وكيف نحاربه؟ سنتناول في الفصول التالية:
•

محاربة الشيطان والشياطين )الفصل (2

•

"العالم" النظام هاو أدااتها )الفصل .(3

•

شهوات والرغبات )لدينا اللحوم الخاصة ،الفصل (4

•

مكافحة الفكار واليديولوجيات )معركة العقول ،الفصل .(5

•

إغراءات )الفصل .(6

•

والملتوي وحرمه ا الجنسية )الفصل  7التقديس(.

•

أكاذيب اللسان والتشهير )اللسان القطار( )الفصل .(8

• الكفر والقلق والقلق )النضال من أجل العمل والقطاعات المالية( )الفصل .(9
•

الوثإنية والعقيدة )الفصلن  10و .(11

عدم التمكين من الشيطان

•

فاتر )حراس في الصلة ،الفصل .(12

وهاو يدرك أن وقته هاو أقصر ،لذلك فهو يعمل على نحو متزايد للحصول على أكبر
عددا ممكن المسيل للدموع به إلى الموت البدي وبحيرة النار )حزقيال ،19 ،28

•

جعل استباقي الحياة المسيحية )التقديس نشط ،الفصل .(13

يهوذا 6؛ رؤيا .(15 + 10 :20

وابليس الذي كانا يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت ،حيث الوحش والنبي
رؤيا ,20
الكذاب .وسيعذبونا نهارا وليل الى ابد البدين.
10

وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار.

9

رؤيا 15 ,20

المهام
 (1ماذا خلق ا في أول سفر التكوين 1 :1؟ لماذا تم تدمير كل شيء على الرض؟
 (2ما هاي الملئكة؟
 (3ما هاي خطيئة لوسيفر؟
 (4ما هاو الرابط بين المسيح الدجال والشيطان؟

10
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رجال الظلم
من هام هاؤلء "الرؤساء والسلطين الظلمة "؟ يمكنك الحصول على أسماء مختلفة

 -2الرواح الشريرة

في الكتاب المقدس :الرواح النجسة )أعمال الرسل  ،(4.8والرواح الشريرة )أع
 ،(13:19والشياطين )اللويين 7.17؛ مرقس  ،(34.1والملئكة الشيطان )متى
 ،(41:25الملئكة الساقطة )  1كورنتس  ،3.6رؤيا  11 ,.9الخ

وعلى سبيل المقارنة ،وتسمى ملئكة ا "الرواح المسعفة" )عبرانيين .(14 ,1

حتى من ناحية أخرى انخفض أيضا ملك الشر الرواح التي تجعل حياة الناس
صعبة.

كما لها الهرمية إنجيل )أفسس  - 10 ،3راجع البند  ،(1وأيضا الشياطين التسلسل

الهرمي" :القوى سياداات الدول ،حكام الظلمة" )أفسس 12 ،6؛ كولوسي ،(15 :2

"أمير قوة الهواء" )أفسس  .(2 ،2وهاناك أنواع مختلفة من الرواح الشريرة ،وبعض
أسوأ من الخرين )متى .(45 ،12

الشياطين هام الروحية والشخصية ،وكائنات ذكية )مر  ،(12 ،5 ،34 ،1والموضوعات
الشيطان )متى  ،(34 ،9وأعداء ا والنسان ،شرير ومدمر.

تحاول قياداة الناس للخطيئة )الدامان ،والظلم والحقد والظلم والفجور ،وما إلى
ذلك( لتدميرهام وعزابهم

قوة الرواح الشريرة
الشياطين هام اليوم نشيطين جدا ،على سبيل المثال ،في السحر والتنجيم،

اضمحلل القيم الخلقية ،والعنف ،والقسوة ،الخ الشياطين تغيير سلوك الناس

)على سبيل المثال ،نصف عارية يتجول ،بل مأوى ،مكرسة لعباداة الموتى  -لوقا ،8

فانا مصارعتنا ليست مع دم ولحم ،بل مع الرؤساء ،مع السلطين ،مع ولة العالم
على ظلمة هذا الدهر ،مع اجناد الشر الروحية في السماويات .افسس 12 ,6
 حفظ بصم

 (26ونقلها تمتلك من خلل القوة البشرية )لو  .(29 ،8رجل شيطان سراح يعيش
يرتدون ملبس لئقة ومعقولة ويتبع يسوع )لو .(35 ،8

•

الشياطين يمكن أن يسبب أمراض) :متى 32 ،9؛ 22 ،12؛ 14 ،17؛ مرقس (25 ،9
الفات) ،عذاب قمع  -لوقا  ،(18 ،6ربط )لو  ،(16 ،13ويمكن محاولة مضيفيهم
قتل )متى .(15 ،17

ملحظة :معظم المراض ليست الطبيعة شيطان )متى 24 ،4؛ لو  .(12 ،5يجب

علينا أن نحترس "شيطنة كل شيء "  -يجب أن يكون التمييز لمعرفة ما إذا كان
وكيف قواتهم هاي في مسرحية ) 1كو .(10 ،12
11

12

•

يهاجمون عقيدة سليمة ،وكلمة ا )متى 24 ،24؛  2كورنثوس 14 ،11؛ 1

يعقوب 19 ,2

تيموثإاوس .(1 :4

الرواحية

جرب الحياة الروحية والمجتمعات التسلل مع تعاليم كاذبة.

ولكن الروح يقول صريحا :انه في الزامنة الخيرة يرتد قوم عن اليمانا ،تابعين
تيموتاوس الولى ,4
ارواحا مضلة وتعاليم شياطين،
1

ممنوع الروحانية ا
الروحانية )روح اللت  .الروح ( سجل هاو البديل حيث تم إجراء محاولة من السحر

والتنجيم ،والتصال مع الرواح أو "ميتة " )التي ليست كما الشياطين الذين يدعون
أن البشر قتيل ( .رجل يبحث عن مصدر للحقيقة أو من أجل السلم ،على سبيل

رمزي
في العامية ،وسخر من الشياطين ،والحصول على اللقاب ،لم يتم اتخاذ المخاطر
على محمل الجد .لذلك يحلو لهم.

المثال ،بعد فقدان أحد أفرادا أسرته ) 1صموئيل .(7 :28

واذا كانا في رجل او امراة جانا او تابعة فانه يقتل بالحجارة يرجمونه.دمه عليه
اللويين 27 ,20

في الكتاب المقدس ،فهي ليست داائما بالسم المذكور مباشرة ،وأحيانا الحصول على
أسماء رمزية للتأكيد على طريقة عملها:

ممارسات مثل الروحانية ،والسحر والشعوذة الناس مفتوحا لللرواح الشريرة،

•

الطيور )مر  :4 ،4أنهم يتدخلون في ملكوت ا؛ رؤيا (2 ،18؛

والذي يذهاب في بعض الحيان إلى حد الهوس  .وقد نهى أن كل شيء من ا بدقة
)أع 19 ،19 ،10/8 ،13؛ غال 20 ،5؛ رؤ .(20 ،9

•

الثعابين والعقارب )هام الماكرة وخطيرة ،واللم إضافة إلى :متى 10 ،7؛ لوقا :10

عباداة الشيطان ،وضحايا الشياطين ،وثإنية

•

القوي )مر  - 27 ،3لدى الشعب تحت سيطرته(.

19؛  :13-11 :11ل أحد يحصل من ا شيطان(.

بول ويوضح ان الشياطين ،والقوة الدافعة وراء عباداة الصنام ،وتتميز هاي خدمة
الشياطين وثإنية ) 1كو 20 ،10؛  5مو 17 ،32؛ مز 37 ،106؛ رؤ .(20 ،9

لماذا تستطيع أن تتصرف؟
يسمح ا إبليس وشياطينه في هاذا الوقت للعمل على العالم ،بحيث قلوب الناس
على ما يبدو بحيث يمكن أن يحكم وفقا لعمالهم )رو  - 6 ،2انظر أيضا ايوب

هااجس
الناس في بعض الحيان من الشياطين يمتلك )مستعادا ( ،وأنها تأخذ التحكم ،ثإم

الرجل ليس سيد نفسه أطول من أي شخص يمكن أن هااجس عدة آلف الشياطين
تكون ) Aالفيلق الروماني كان  3000إلى  6000جنديا  -مرقس .(9 ،5

علقة الشياطين إلى ا
الشياطين يعلمون أن ا موجودا وتخشى عليه  .يستخدم جيمس هاذه الحقيقة

التعليق على نوع معين من اليمان السخرية ،وهاي العتقادا في وجودا ا .للعتقادا
بأن ا موجودا ،ل يكفي .إل اليمان التوراتي المحفوظة  :انعكاس من الذنوب
والعلقة الشخصية مع ا من خلل يسوع كريستوس.

انت تؤمن انا ال واحد .حسنا تفعل .والشياطين يؤمنونا ويقشعرونا!

13

هاذا التأثإير يزداادا حتى الهوس  .غالبا ما يكون في العهد الجديد من الناس وذكرت
تسكنها الرواح الشريرة )متى 18 ،17؛ مر .(17 ،9 ،25 ،7 ،1 ،5 ،10 ،3 ،23 ،1

وسعهم في أجسادا الكفار الحية )مر 15 ،5؛ لوقا 41 ،4؛ 27 ،8؛ كتاب أعمال الرسل
 (18 ،16عن طريق التحدث ،أو استخدام صوتهم.
مثال واحد يمتلك :مارك .18-17 :9

14

يمكن أن الرواح الشريرة تؤثإر على البشر أو العيش فيها .يزيد نفوذهام إذا كان

الشخص يتعاون معهم ،والتحقيق اقتراحاتهم  .هاذا التأثإير يمكن أن تكون قوية جدا،
وإذا رجل تتعاون بشكل وثإيق معهم.
هاذا هاو السبب في النتصار على الشيطان وشياطينه وسوف تبدأ من حقيقة أن هاذا
التعاون هاو "إنهاء" إلى ا من خلل تحويل والطاعة )يعقوب .(7 :4

لم المراض
كانت تلك الرواح الشريرة الواقع في الناس وأنه لم يكن لهذا المرض ،فإن الدالة
التالية يشهد:

 .1هاناك فرق بين المرض والهوس )مر 34 ،1؛ لو (12 ،5
 .2وتحدث الشياطين من شخص من التحدث بشكل مستقل مع طاردا )متى 31 ،8؛

المهام
بحث:
 (1لماذا الممارسات غامض خطير؟
 (2اسم الحجج التي تثبت أن هااجس ليس مرضا.
 (3ما هاي الخطار الذهااب لتلميذ يسوع من الرواح الشريرة من؟

لوقا 34 ،4؛ 30 ،8؛ كتاب أعمال الرسل .(15 ،19

 .3وقد تكلم يسوع مع الشياطين مباشرة وليس مع البشر )مر  ،25 ،9 ،8 ،5لوقا ،8
.(29

تلميذ يسوع والرواح الشريرة
ل يمكن للمسيحيين حديثي الولداة يكون المنزل من الشياطين ،فإنها يمكن أن

محاولة التأثإير على الفكار والعواطف )متى 23 ،16؛  2كور  .(14 + 3 ،11يجب

علينا أن نكافح باستمرار ضد هاذه القوى الشريرة )أفسس .(12 ،6

نقص حرف من أتباع حديثي الولداة ل يرجع إلى القوى شيطان ولكن نيس على
جسدي )رو  ،(13 ،6وعدم الطاعة لروح ا )غل .(16 ،5

15
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إغراء
كلمة "إغراء" عدة معان في الكتاب المقدس:
 .1 .1إغراء أو الحافز للقيام بما هاو الخطأ في نظر ا ،هاو المعنى الكثر شيوعا ل

 -3المحاولة و المراجعة

"إغراء" كلمة )يعقوب 14 ،1؛ غل 1 :6؛  1تيم 9 ،6؛  1تس .(5 ،3
 .2الضطهادا والصراعات والمحاكمات.

إمكانية الخطية هاي بسبب الحرية  :إذا لم يكن لديك أي فرصة للختيار ،هاكذاا لن

تكون حرة ....فقط في محاربة الشر هاو أيضا فرصة لكسب النصر .إغراءات هاي
فرص لممارسة حريتنا :منتصرا على الخطيئة.

على من يقع اللوم
إغراء استردااداهاا من الداخل )يعقوب  .(14 ،1على الرغم من أن القوى الشيطانية
هاي في مسرحية )يعقوب  ،(6 :3فإن المسؤولية أو اللوم داائما على عاتق الشخص
الذي يعطيها ويفعل.

ويوضح يعقوب أن كل رجل يميل كتبها رغباته الخاصة  .الرغبة ليست سيئة ،على
سبيل المثال ،والغذاء .ولكن إذا كان خارج نطاق ،يصبح خطيئة .لذلك يجب علينا
السيطرة على الرغبات.

بل اقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما كرزات للخرين ل اصير انا نفسي مرفوضا
كورنتس الولى 27 ,9
إغراءات لديها انتهاء
 .1حافز عن طريق الحواس :البصر ) 1يوحنا  (16 ،2والستماع )  1كو ،(33 ،15

اسهروا وصلوا لئل تدخلوا في تجربة .اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف«.
متى 41 ,26
 حفظ بصم

الشم والتذوق واللمس.

 .2الجاذبية )الطعم( :مجعد وتقربها رغباتهم الخاصة )يعقوب .(14 ،1
 .3ظهور شهوة في العقل )الفكار  -مرقس (23-21 :7الفعال تأتي من الفكار

)يعقوب

 .(14 ،1حتى هاذه الخطيئة ل يزال من الممكن تجنبها.
17
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 .4ولداة الخطيئة )يعقوب .(15 ،1

اختيار من المعاناة

 .5تحقيق الخطيئة )يعقوب .(15 ،1

وليس من الكتاب المقدس إلى العتقادا بأن المسيحية ل ينبغي أن يعاني .اذا كان
هاناك من يعتقد ذلك ،وقال انه يمكن ،من اليمان عندما تأتي المحاكمات .المعاناة هاي

الممارسة المستمرة للخطيئة نتيجة الموت الروحي )رومية .(23 ،6
إذا كان لنا أن نفهم هاذه العملية الفظيعة ،يمكننا أن نحمي أنفسنا من الخطيئة.
ملحظة  :الغراء ليس خطيئة  .إلى الخطيئة ،ما هاي ال عند واحد يعطي مساحة لها،
وفعل ذلك مما يشير إلى الغراء .لديك ل"ارتشف في مهدهاا".

قوة
المسيحيين من الولداة الجديدة يحصلون على الطاقة ،لتجنب الخطيئة ) 1يوحنا
 .(6 :3فهم ليسو خاليين من الخطيئة الغير مقصوداة ) 1يوحنا  ،(1 :2لنهم ليسو

خاليين من الفتن وإمكانية الخطيئة ،ولكن أطلق سراحهم إلى الحياة وفقا لراداة
ا.

التجاهاات الثلثإة
إغراء ل يأتي من ا )يعقوب  .(13 ،1من ثإلثإة اتجاهاات مختلفة تعرضنا للهجوم:
 .1من الشيطان ،والثاني في العالم والثالثة من لحمنا  .وستناقش هاذه العداء في
الدروس الثلثإة المقبلة.

فحص ) يعقوب  16-12 + 3 + 2 ،1قرائة(
الغراء هاو إغراء الخطيئة .فحص ،من ناحية أخرى ،لديه هادف مختلف تماما:

اختبار للنسان من ا في مجال العقيدة تكوين  ،1 ،22خروج .(4 ،16 ،25 ،15

اختبار اليمان وغالبا ما تكون مباشرة جدا ،مثل المر من ا لبراهايم للتضحية ابنه
اسحق  .ولكن يمكن أيضا أن يكون غير مباشر ،على سبيل المثال ،والصعوبات
والضطهادا في الحياة )يعقوب  1 ،2 ،1بطرس  .(12 ،4 ،6 ،1هاذه الختبارات تفيد
في إثإبات صدق إيماننا.

اختبرني يا ال واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري.

مزامير 23 ,139

ا يسمح التجارب لتعزيز إيماننا ،ولكن ليؤداينا أبداا إلى الخطيئة .ا قدوس

ويحارب الخطية إذا كان من شأنها أن يدفع أولداه للخطيئة ،فإنه سيكون بمثابة
تناقض طبيعته .يسمح ا الشر في العالم ،لكنها ل تأمل في أي حال أن نخطئ.
19

الوسائل التي العتقادا فحص وتنظيفها وثإابت.

ويتجلى حب ا استعدادا له ويعاني مملكته ) 1بط .(13-12 :4
ا يحثنا أن نتوقع المحاكمات  .الحياة مع يسوع ليست مخيم عطلة ،ولكن جبهة
الحرب! نحن ل المحصنين ضد اختبارات )أع 22 ،14؛  2تي :(12 ،3

قد كلمتكم بهذا ليكونا لكم في سلم .في العالم سيكونا لكم ضيق ،ولكن ثقوا :انا قد
يوحنا 33 ,16
غلبت العالم«.
ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت ل اخاف شرا لنك انت معي.عصاك وعكازاك
مزامير 4 ,23
هما يعزيانني
تعزيز عن طريق اختبارات )يعقوب (12 + 2 ،1
الختبارات ل مفر منها  .لدينا لضبط لها ،ونعد نستعد أنفسنا من أجل التعامل معه
بشكل صحيح )عب .(11 ،12
عن طريق اختبار يجعل اليمان بالله والصلح وضعت على ما يبدو بعض السمات،
مثل الصبر ،وبالتالي فهي غالبا ما تصمت أعداء ا.

تماما كما ينقي النار الذهاب ،وأيضا أتباع يسوع تحتاج المتحانات في النمو في
اليمان .بعد الختبارات ،نحن في نمت التحمل )يعقوب 3 ،1؛  1بط  2 ،7-6 ،1كو ،4
.(17

الفرح في الختبارات
كيف نردا على المعاناة والمحاكمات؟ مع المرارة والشفقة على الذات والشكاوى أو

نشكر ا على ذلك؟ هال نحن نعيش على أمل أن "المور في يوم من اليام سوف
تتحسن " أو الحمد لله لهذا اليوم ،ما يبدو ،أيضا؟

نحن ل نفهم داائما أن الهدف من عملية المراجعة ،ولكن يمكن أن نثق بالله أن لديه
غرض معها .يعقوب يذهاب بعيدا لدرجة أنه ينصحنا أن تكون سعيدة:

20

احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعونا في تجارب متنوعة،
2

يعقوب ,1

اليمان النجيلي يسمح لرسم المتعة من الختبارات ،لننا نعرف نتائجه:

وليس ذلك فقط ،بل نفتخر ايضا في الضيقات ،عالمين انا الضيق ينشئ صبرا،
رومية 3 ,5
وبالضافة إلى كل هاذه الفوائد ونتائج الختبارات ،لدينا وعد من "إكليل الحياة"

)يعقوب  ،(12 ،1وعلمة النصر ،وهاذا هاو ،وإعطاء ا أولئك الذين حفظت اليمان
في خضم المعاناة والتجارب ،على سبيل المثال المسيحيون في سميرنا:

ل تخف البتة مما انت عتيد انا تتالم به .هوذا ابليس مزمع انا يلقي بعضا منكم في
السجن لكي تجربوا ،ويكونا لكم ضيق عشرة ايام .كن امينا الى الموت فساعطيك
رؤيا ,2
اكليل الحياة.
10
ا يسمح للختبار ،ولكن فقط كجزء من قوتنا  .إذا تم تحديد أحد أقوى ،وهاذا
يعني أيضا أن ا فينا قوة عظمى يفعل ) 1كو .(13 ،10

المهام
 (1كيف يمكن للمرء أن يميز إغراء الخطيئة؟
 (2كيف يمكن اختبار مصدر فرح ليكون؟

21
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إغراءات والهجمات
من روح العالم

 -4العدو رقم  - 1قوى الظلم

ول حتى يسوع قد يفلت من هاذا المصدر رهايب من الغراء .بعد معمودايته قادا

قاداهاو الروح الى الصحراء ،في أن يتجرب أمام الشيطان )متى 1 ،4؛ مر 13 ،1؛ لوقا
 .(2 ،4وكان الشخص الوحيد الذي كان بدون الخطية )عب .(15 ،4

الشياطين والشياطين كما المجرب
الشيطان هاو يبحث باستمرار من بعد ذلك لثإناء الناس عن سبيل ا بعد وإغواء.
وتشمل تكتيكاته .و:
•

لعلء كلمة ا في مسألة وللشك )تكوين .(1 ،3

•

إلحاق اللم الجسدي للناس وقمعها عقليا ) .على سبيل المثال ،والكتئاب(
والبلطجة )أع (38 ،10؛

•

ويدفعنا لسوء المعاملة المواهاب الروحية )متى  3 :4لقراءة الية  11من فضلك(

•

ا واليمان إلى العتداء عليه )متى .(5 ،4

•

لتعزيز الفخر وشهوة السلطة ،حتى يتسنى لنا الخطيئة )متى  ،(8 :4ويسقط من

واختبارات على الفرار )يعقوب .(2 :1

اليمان .حاول أن يسرق خلص وقتل روح )رومية .(23 ،6

ا لم يغري البشر )يعقوب  .(13 ،1في بعض الحيان انه سمح للشيطان لختبار
المؤمنين )متى 3 :4؛  1تسالونيكي .(5 :3

أمثلة

اصحوا واسهروا .لنا ابليس خصمكم كاسد زاائر ،يجول ملتمسا من يبتلعه هو.
بطرس الولى 8 ,5

•

آدام وحواء ) 1مو  :(3الشيطان،يسأل عن قصد ماهاي السلطة ا في السؤال.

يهاجم أثإار تمردا باقتراح أحلم غير واقعية من الحرية.

 حفظ بصم
•

ايوب (12-6 :1

:

كان العمكى رجل في عصره  .الشيطان يعلم أن معظم الثإرياء التمسك ثإرواتها

وسطحيا فقط يؤمنون بالله ،على كل حال  .وقال انه ل يمكن أن نتصور أن تلك

الوظيفة اتهامات شديدة التدين وضعت ضد العمل أمام ا .حرمت العمل من كل

23
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شيء :الممتلكات والطفال والصحة .ومع ذلك ظلت وفية إلى ا .كان الشيطان
بالخجل وحصلت على وظيفة مزداوجة من كل ما كان له.

•

يسوع )متى .(4
من إغراءات الشيطان في متى  ،4يمكننا أن نتعلم:

• الشيطان يغري يسوع أن يسيء سلطته وقوته من خلل التأكيد على الحتياجات
الماداية )الجوع(.
• الشيطان يتحقق احترام الذات من خلل توفير المن للخلص من هاذا السؤال:
"إذا كنت ابن ا ."...

• الشيطان هاو العتقادا في الكتاب المذكور )"رمي نفسك من هانا ،لنه مكتوب "...
يعني" :إذا كنت تعتقد حقا في التوراة  .("...نحن لسنا متدينين للشيطان! لشيأ
• الشيطان تناشد الرغبة في السلطة والطمع في قلب النسان )" ...الى جبل عال
جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدهاا"(.

وقد حاول الشيطان آدام ،حواء ويسوع بكلمة ا  .لنه يعلم مافي موجودا في

الكتاب المقدس بشكل جيد للغاية ،وقال انه يستخدم كلماتها لختبار علقتنا مع
ا.

لمعرفة الكلمات من الكتاب المقدس ،ل يضمن أن كنت تلميذا الحقيقي ليسوع .لم

يأت يسوع مع الشيطان "المنافسة اللهاوتية " ،لكنه نقل عن الكتاب المقدس،

ببساطة لشرح موقفه فاسق وتجنب الشيطان :هاذا شيء تماما آخر .الشيطان يحب
المناقشات اللهاوتية التي تعزز النسانية ،لكنه يهرب من أولئك الذين يعيشون في
الكتاب المقدس.

طردا الرواح الشريرة
تناول موضوع الدرس  :2ماذا تفعل إذا كان يمتلك شخص ما؟
وسوف تظهر قوة يسوع على إبليس وشياطينه من قبل بعد أن طردا الشياطين من
الناس.

أثإناء خدمته على الرض أمر يسوع وأتباعه لطردا الشياطين )مت  .(8 :10ولكن بعد
قيامته ،لم يفعلو ذلك الرسل ،على الرغم من أنهم كانوا قادارين على )مر - 17 ،16
يرجى قراءة(.

أع ) 18-16 :16يرجى قراءة ( يخبرنا بأن إل بعد عدة أيام ،لن المرأة امتلك

اضطراب عمل الرسل واسعة النطاق ،وأنها جعلت من طردا الرواح الشريرة .وإل
فإنها لن فعلت ذلك.
في فترة ما بعد القيامة ،لم يتابعو الرسل في اخراج الشياطين .وجاءت الرواح

الشريرة بها إل بشكل غير مباشر ،من الستيقاظ في إطار )أعمال .(12 ،19 ،7 ،8

فعلو الرسل جميع اليات والعجائب الخرى ،ولكن لم يفعلو هاذه  ,ذلك .يشار الى ان
غير المؤمنين ،وقد حاول )أع  ،(15 ،19ولكن داون جدوى.

والسبب في هاذا التغيير هاو :بعد قيامة يسوع طردا الرواح الشريرة قد تضاءل .في
التوبة والمعموداية جاء ،ا الب والبن والروح القدس ليأخذو سكنن في دااخل
التلميذ )يوحنا 23 ،14؛  2تيم  ،(14 ،1يجب على جميع الرواح الشريرة تلقائيا.

هام من هاذه اللحظة فقط "حول" التلميذ ) 1بطرس  ،(8 :5ولكن أبدا ليس موجدأ
"فيهم.

السلحة ا
أسلحتنا إلى أهال أفسس 18-10 :6
السلحة  (2 + 1الحقيقة والعدالة .طريق الحياة كما أتباع يسوع يعني :أن الكذب

والظلم ل مكان لها في حياة التلميذ ،ولكن معرفة الحقيقة )يوحنا  ،(32 ،8وتعمل
بنشاط من أجل كلمة ا من أجل العدالة.

في كلم الحق في قوة ال بسلح البر لليمين ولليسار
كورنتس الثاني 7 ,6
أسلحة  (4 + 3دارع اليمان وخوذة الخلص :معدات الحماية .جندي أن عقد الدرع!
نضال الحياة تجري في عالم الفكار .إذا السهام النارية تطير )الهجمات على الفكار
أو المشاعر( ،يجب أن نتمسك بها فورا إلى يسوع لنتوسل مساعدته ،تثق به.

السلحة " (6 + 5الحذية على القدمين مع الستعدادا لعلن إنجيل السلم" مع

"سيف الروح الذي هاو كلمة ا " :فهو يقع في حوالي مهارة ،واليقظة ،وممارسة
الستعدادا القتالي )كلمة ا (  ،استكشاف الكتاب المقدس والتعلم ،لذلك تم إعدادا

هاذا واحد لعطاء الشهودا وإلى إعلن النجيل لختراق ذلك في التضاريس العدو.
25
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في الحرب الروحية ،فإنه ل يقتصر فقط على الدفاع من أجل "ل تفقد" ،ولكن

المهام

للهجوم :لربح النفوس للمسيح ،وانتزاع الشيطان!

بعد الدروع ،ويتعلق المر قتال!  (7الصلة  :الصلة هاي واحدة من الماكن الرئيسية
في الحرب الروحية )رو  ،(30 ،15ضد قوى الشر )داان  .(9 :10لهذا نحن تلقي

الوحي الشجاعة )استراتيجيات العدو وأظهرنا ،يهاجمنا استراتيجيات واضحة
لنتصارنا سيتم كشف لنا ضعفنا أظهرت لنا حتى يتسنى لنا حماية نقاط الضعف على

 (1ماذا يمكننا أن نتعلم من إغراء يسوع؟
 (2لماذا فقد طردا الرواح الشريرة مهم؟
 (3أين هاو مكان الحرب الروحية؟

نحو أفضل ،وهالم جرا( .نحن نخطو إلى فجوة للخرين )حزقيال  ،(30 ،22ويكون
الملبس مع قوة من العالي )لوقا  ،(49 ،24ش  .ضد أ  .وكلما تمتلئ لنا من قبل ا،

وأسرع العدو على الفرار .الظلم يجب أن تفسح المجال أمام الضوء!

„
في كل المور " :ل توجد مجالت الحياة التي الشياطين البقاء بها ،فهي مثل
البعوض ،ل تستسلم حتى يجدوا ثإغرة لتأتي في المنزل  .هاذا هاو السبب في أننا

نحتاج قبل كل شيء اتخاذ القرارات ،وحماية وحكمة ا التي قد نصلي في الصلة.
„
مع كل صلة والدعاء في الروح " تعني  :استخدام روح الصلة كسلح الروحي

"

والمرافعة ،النغماس الشديد في "الجسد والروح" لسكب أمام الرب.

"

„
مستيقظين مع جميع المثابرة والدعاء لجميع القديسين" :ل تستسلم! صلة شفاعة
حافظت باستمرار المرافعة ،وداعم بعضهما البعض في هاذه الصلة الحرب
)خروج .(11 ،17
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تاريخ:

.

.

التجاه الثاني من فتنة هاو آت ،هاو العالم المرئي.



في هاذا الدرس" ،العالم" ل يعني كوكب الرض ،والعالم الماداي أو سكانها )كما هاو
الحال في مزمور 9 :9؛ أشعيا 11 ،13؛ يوحنا  ،(16 :3وليس خلق )التي نحن إداارة

 -5العدو رقم  - 2العالم والعلمانية

وحماية ينبغي  -تكوين  ،(15 ،2ولكن النظام  :الشيطان يستخدم مرئية ،البيئة

ووسائل العلم لتحقيق شهوات لدينا بشكل منتظم.

العالم )اليونانية ،الكون ( هاي في معظمها في العهد الجديد ،والحياة ،ونظام الحياة
في هاذا العصر ،من خلل الترويج الشيطان ،فإن كل من شهوات محرمة شرعا

الخاطئة ،والميل المتمردا الذي يحارب ا وتجاهاله وكلمته  .هاذا يحدث في جميع
المؤسسات النسانية التي ليست تحت حكم يسوع.

ونحن لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من ال لنعرف الشياء الموهوبة لنا من ال
كورنتس الولى 12 ,2
م "يشمل أيضا كل النظام الديني التي من صنع النسان والمنظمات والكنائس
العلمانية أو فاترة.

„العال

"

„
العلمانية" تعني الفكار الملتوية التي تم نشرهاا في العديد من المجالت .يستخدم
الشيطان كل شيء إلى ا ،وكلمته والمعايير الخلقية للمقاومة ،مثل الخلق /
الفلسفة  /علم النفس  /الحكومة  /الثقافة  /التعليم  /العلوم  /الطب  /موسيقى /
العمال  /الترفيه  /العلم  /رياضة  /الزراعة  /والخ.

العالم كنظام

… الذي بذل نفسه لجل خطايانا ،لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب ارادة ال
غلطية 4 ,1

وابينا

خلق ا العالم من أجل التعبير عن شخصيته ،لكنه أخذ الشيطان منهم السلطة أنهو
وضعا نفسه في هاذا العالم وعبر عن شخصيته عنها  .تم تأجيل الغرض من إنشاء
وتخريب خطة ا.

 حفظ بصم

لنا كل ما في العالم :شهوة الجسد ،وشهوة العيونا ،وتعظم المعيشة ،ليس من الب
يوحنا الولى 16 ,2
بل من العالم.
29
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وقد بنيت الشيطان عالم السياسي والثقافي والقتصاداي والديني النظام التي هاي

في الداخل ضد ا وشعبه )يو  (14 ،17 ،18 ،15ورفض أن يقدم إلى ا ،وبالتالي
شرور العالم تكشف عن )يوحنا .( 7 :7

حاليا المتنافسة اثإنين "العالم" :ا وخطته ،وعلى الجانب الخر ،الشيطان" ،إله"

هاذا العالم ،والتي تقع بشرية منفصلة عن ا واستعبادا  .ولذلك تقول ان نخلص ليس
فقط من الجحيم ،ولكن أيضا في العالم.

روميا 2 ,12

ول تشاكلوا هذا الدهر

إنقاذ هاي في المعنى رفض هاذا العالم الشيطاني والهروب منه ،وليس لهذا اله
المضاداة لتشمل نظام ،ولكن اتجاه القلب الى ا ومحاذاة للعثور على حريته
)غلطية .(4 :1

ل تحبوا العالم ول الشياء التي في العالم .انا احب احد العالم فليست فيه محبة
يوحنا الولى 15 ,2
الب.
العالم الشيطان
الشيطان هاو عدو شخصي للمسيح ولهادافه ،يستخدم الناس وبيئتهم .وقد خلق
نظام التي تشارك فيها جميع الناس  .ويقودا الحداث إلى أهادافهو ،ويعمل مباشرة
ضد ا.
الشيطان هاو المير و"اله" هاذا النظام العالمي ،عصر اليوم )يوحنا 31 ،12؛  2كو ،4
 ،(4التي تسيطر عليها مع الشياطين هاا )داان 13 ،10؛ لوقا 7-5 ،4؛ أفسس .( 12 ،6

العالم هاو من الشيطان )يوحنا 31 ،12؛ أف 2 ،2؛  1يوحنا  (19 ،5من خلل نظام

مغريا ،مع قيمها واليديولوجيات ،والتي ترتكز على تلف ،المرئي والحسية.

والذين يستعملونا هذا العالم كانهم ل يستعملونه.لنا هيئة هذا العالم تزول.
كورنتس الولى 31 ,7
يستخدم الشيطان النسان شهوانية والشهوات والرغبات والهاتمامات والمخاوف
وأسطح العمل الخرى التي الرجل لديه لتحقيق هادفه :منع الناس من ا.

ايها الزناة والزواني ،اما تعلمونا انا محبة العالم عداوة ل؟هل فمن اراد انا يكونا محبا
يعقوب 4 ,4
للعالم ،فقد صار عدوا ل.
31

نحن نعيش على الرض )يوحنا 1 :13؛  ،(15 ،17ولكن ل ينبغي لنا أن تتأثإر نظام

هاذا "العالم" والمشاركة معه )يو (4) 19 :15؛ غل 1؛ تيطس .(12 ،2

قد كلمتكم بهذا ليكونا لكم في سلم .في العالم سيكونا لكم ضيق ،ولكن ثقوا :انا قد
يوحنا 33 ,16
غلبت العالم«.
أداان يسوع العالم )يو 31 :12؛  1كورنثوس  .(32 ،11نحن يجب ان نفصل منها )2

كورنثوس  .(17-14 :6وهاذا ل يعني أننا نعزل من الخرين )متى  ،(19 ،11ولكن
علينا البقاء بعيدا عن الشوائب ،التنازلت والسندات.

أكبر مساحات هاجوم من البشر
توفر ثإلثإة جوانب الدنيوية ل سيما ضد ا:
 .1شهواة الجسد رغبات القذرة والطلب عليها ،ومكافأة الحسي ) 1كو 18 ،6؛ فيل
 ،19 ،3جاك .(14 ،1

 2شهوة  .العيون :شهوة جميلة أو مثيرة للهاتمام ولكن ممنوعة من ا ) 2مو ،20
17؛ رومية 7 :7؛  1مو 6 ،3؛ جوس  (21 ،7الموادا الباحية ،ترغب في مشاهادة

العنف واللفاظ النابية ) 2صم 2 ،11؛ متى .(28 ،5

 .3تعظم المعيشة  :الغطرسة والكبرياء ،والستقلل ،ورضا عن النفس ،والتمردا على

ا ،وا كحاكم وكلمته بعدم العتراف بوصفه السلطة العليا ،تريد أن تكون في
داائرة الضوء ،أن تعتقد أنك تتدلى من أي شخص من-تمجيد الذات ) يعقوب .(16 ،4

مجموعتين
العالم وكنيسة يسوع نوعان من مجموعات مختلفة  .ويهيمن احدا تلو الشيطان

والخر ينتمي إلى ا )العبرية 25 ،11؛  1بط  .(10 ،2وهاذا هاو السبب في أن أتباع

يسوع يجب أن يرفض نظام العالم )رومية  2 :12اتباع يسوع هام غرباء ( .في هاذه
العالم )عب 13 ،11؛  1بط .(11 ،2
أن نحب ا والعالم في وقت واحد ونخدمه من المستحيلت )متى 24 ،6؛ لوقا ،16
.(13

وهذه هي الدينونة :انا النور قد جاء الى العالم ،واحب الناس الظلمة اكثر من النور،
يوحنا 19 ,3
لنا اعمالهم كانت شريرة.

32

محاربة العالم
أن نحب العالم ومتابعته يفسد ويدمر لنا  .لتحبوا العالم يعني أن تكون مرتبطة
ارتباطا وثإيقا قيمها ،ومتابعة من الهاواء والمصالح والطرق.

لنه ماذا ينتفع النسانا لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟هل او ماذا يعطي النسانا فداء
متى 26 ,16
عن نفسه؟هل

المهام
 (1مناقشة الفرق بين الكتاب المقدس كلمة "العالم" ومصطلح "كوكب الرض".
 (2لماذا نعتبر "العالم" ،كعدونا؟
 (3وماذا يعني نحن أن نكون "الملح والنور"؟

يجب علينا العالم وعروضها الحب بأي حال من الحوال أو رغبة لديها على ما أساء

ا ويحول داون ذلك ،خطيئة وشر والنحلل الخلقي والفسادا يجب أن نرفضها
رومية 9 :12؛ عبرانيين 9 :1؛  1يوحنا (15 ،2

الشيطان يحاول باستمرار لتدمير من قبل إغراء العلماني في الحياة الروحية ) 2كو
3 ،11؛  1بطرس .(8 ،5

من العالم ،ونحن ل يمكن أن نتوقع أي شيء جيد :الفتن )يوحنا  ،(33 ،16والكراهاية
)يوحنا  ،(19 ،15والضطهادا )متى  (12-10 :5والمعاناة ) 1بطرس .(21-19 :2

وقد حررنا يسوع من السلطة )كول 13 ،1؛ غل  .(4 :1من خلل اليمان نتغلب على

العالم من قبل نظام آخر ،ونتعلق لملكوت ا ) 1يوحنا .(4 :5

كيف ينبغي أن نتصرف؟
 بالنسبة للعالم أن يموت )غلطية .(14 ،6 وأتباع يسوع ليس لديه بالتواصل الروحي مع الناس العالمي ) 2كو .(14 ،6 سوف يفتح خطية العالم ويدينة )أفسس .(11 ،5 الملح والنور في العالم )متى .(13 :5 -حب الناس والسعي للفوز بها ليسوع )يهوذا .(23

النهاية
هاذا النظام العالمي هاو مؤقت وسوف يتم تدميرهاا بالكامل من قبل ا عندما مرئية
سيتم بناؤهاا الرايخ )داان 44 + 34 ،2؛  2تسال 10-7 ،1؛  2بط .(10 ،3
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تاريخ:
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وثإمة اتجاه ثإالث الخروج من الفتن :ما يسمى ب "اللحم" .او الجسد



في الكتاب المقدس كلمة "الجسد " يمكن أن يكون لها معان مختلفة ،على سبيل
المثال ،والناس )أع  (17 ،2أو الجسم
)يوحنا 14 ،1؛ .(51 ،6 ،6 ،3 .في هاذا الدرس عبارة عن المعنى الثالث :الرغبات

 -6العدو رقم  - 3جسدنا

الحسية حدودا أوامر ا تتجاوز )غل 24 + 16 + 13 ،5؛ رو 14 ،13؛ يعقوب ،1
14؛ أف .(3 ،2

لنه لما كنا في الجسد كانت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في اعضائنا ،لكي
رومية 5 ,7
نثمر للموت.
تتجاوز رغبات حدودا أو الهدف من الحياة نفسها إذا ،على سبيل المثال ،والغذاء الذي
يهدف إلى توفير الطاقة للجسم ،لغرض ومعنى لشهوة ،الشراهاة ،والشراهاة .وتقدم
حتى الجماع في إطار الزواج من قبل ا ،ولكن خارج هاناك الزنا والزنا.

التمييز بين "الجسد" و "الهيئة" :الجسد هاي طبيعة القديمة الخاطئة )رومية .(3 :8

اللحوم تميل إلى الخطيئة والتمردا والعصيان ،هاو مصدر الرغبات الثإمة )رو 14 ،13؛
غل + 16 ،5

 .(24من ناحية أخرى ،اجسادا تلميذ يسوع مقدسة لن الروح

القدس يسكن فيهم ) 1كو .(19 ،6

أعمال الجسد
الطبيعة الخاطئة تعبر عن نفسها بطريقة معينة من الحياة:

واعمال الجسد ظاهرة ،التي هي :زانى عهارة نجاسة دعارة  20عبادة الوثانا
سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة  21حسد قتل سكر بطر ،وامثال
هذه التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا :انا الذين يفعلونا مثل هذه ل
غلطية 21 -19 ,5
يرثونا ملكوت ال.

ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الهواء والشهوات
غلطية 24 ,5

وكشف الحم عن نفسه من خلل الجسد والروح:
ملذات الجسد تظهر على سبيل المثال في  :الفجور ،الفجور والشهوات والملذات،

 حفظ بصم

الشراهاة ،والسكر ،والظلم والقتل والفتنة ،مجون ،تحريف.

تنعكس رغبات النفس في المثال  :الطمع والحقد والحسد والخداع ،تجديف كبرياء
جهل ،والنزاعات ،والكراهاية.
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هاو الذي يتبع هاذا النظام وممارسة أعمالهم بشكل مستمر ،هاو ل ترث ملكوت ا
)رؤيا .(15 ،22

اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر
اشعياء 16 ,1
مكافحة لحم
المسيحي المولودا الجديد لديه الروح القدس ساكنا في ذهانه .فإن الحم يريد ان
يفعل الخطيئة ،فإن الروح يطيع ا ،والنتيجة هاو صراع.

لنا الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد ،وهذانا يقاوم احدهما الخر ،حتى
غلطية 17 ,5
تفعلونا ما ل تريدونا.
طبيعة القديمة يمكن خلل حياتنا على الرض ل يمكن حلها إل من خلل الموت،

وسوف يحدث ،وبالتالي فإن الطبيعتين يحاربة بعضهما البعض )رومية ،(23-15 :7
وذلك بهدف أن الجديد يهزم القديم ) 1يوحنا .(4 ،5

رجل هاندي عجوز تحول إلى يسوع ولقد بينت هاذه الحقائق في مثال :لديك اثإنين

من الكلب ويتقاتالون في الداخل من .الذي سيفوز؟ الشخص الذي يغذي أكثر! حتى

في المجال الروحي ،والنصر يعتمد على وجودا ما نحن "نطعم" روحنا :مع العلمانيين
أو روحيأ.

مسارين

المدعويين في السم الذين يعيشون في الخطيئة .هاذا يوضح بول ل خلص لهم )
 1كو 11-9 ،6؛ غال 21 ،5؛ أف .(5 ،5

وشهواة التلميذ يقوداهام لتشبه المزيد والمزيد من العالم ) 2كورنثوس ،(18-14 :6
وإزالته من محض اليمان في يسوع ) 2كورنثوس  ،(3 :11وأخيرا لم تعد تنتمي
إلى ملكوت ا..

لنا من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ،ومن يزرع للروح فمن الروح
غلطية 8 ,6
يحصد حياة ابدية.
الذي هاو في هاذه الحالة ،يجب أن تقرر على الفور لتطهير نفسه من كل ما ل يرضي
ا )رومية 16-14 :6؛ غال  .(9-7 :6هاناك خطر من انخفاض المسيح المثلة على

ذلك ،فإن إسرائيل في الصحراء ،ا الذي دامرهام بسبب خطاياهام ) 1كو -5 ،10

 .(12وليس من الممكن المشاركة في المشاريع ا والشيطان في نفس الوقت )متى
.(24 ،6

المسيح يحرر
يسوع يعطي لنا قوة الروح القدس حتى نتمكن مقاومة الشهوات والرغبات التي
يجرنا إلى الخطيئة )رومية .(22-20 :6

...عالمين هذا :انا انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية ،كي ل نعود
رومية 6 ,6
نستعبد ايضا للخطية.
كمسيحيين من الولداة الجديدة ،لدينا مهمة لقتل الجسد )رو  .(13 ،13بول يدعو

لمتابعة الجسد وا في نفس الوقت  :إذا كان شخص يحارب غير كاف ومساحة من

هاذا الجسد الخاص به ان يستعبدنا" ) 1كور  ،(27 ،9وصلب "الخليقة القديمة" .في

"المسار المزداوج " السير  .وكان بعض كورينتس ضعيفين روحيا ،على الرغم من أنهم

جميع أنواع الغراء .وهاكذا يمكن أن يفهمنا ويساعدنا على النصر )عب .(15 ،4

الطبيعة القديمة يعطيها ،بدل من يقتلها ) 1كورنثوس  ،(3 + 1 ،3داعت محاولة

لم يخطأو مباشرة  .توقفوا ك "الطفال الروحي " و لم يفهمو تماما عواقب الخلص
في ولداة جديدة ) 1كورنثوس  .(1 :3وكانت شهوانية بهم في "الغيرة والفتنة"
مرئية ) 1كورنثوس  ، (3 :3والخطيئة في الكنيسة لم يكلف نفسهم عناء لها )1

كورنثوس 13-1 :5؛  .(20-13 ،6أنهم لم يكرمو كلمة ا ورسلها ) 1كو ،(18 ،4
لنهم من خلل الشياء الصغيرة التي حصلت  ,جر التلميذ الى المحكمة )1
كورنثوس .(8-6 :6

أماكن أخرى يسميها ضبط النفس أو النضباط الذاتي )غل  .(22 ،5تغلب يسوع

المهام
 (1الفرق بين الجسد والجسم.
 (2لماذا هاوالمسيحي الجسدي " في خطر ان يلسقوط من اليمان؟
 (3كيف يمكننا الفوز على الجسد؟

بول يميز بين موقفين .1 :التلميذ الجسدي الذين ل يعيشون حتى الن في
الخطيئة ،ولكن حياتهم الروحية يذهاب في اتجاه النفايات .2 .المسيحيين
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المفاهايم الخاطئة
هاناك بعض المفاهايم الخاطئة الشائعة والراء الملتوية حول القداسة

 -7الجزء  2تقديس بنشاط

 .1الناس الذين يرغبون في تقديس أنفسهم ،كانو متغطرسين ويريدون أن يكونون

أفضل من غيرهام.
هاذا التحامل غير صحيح ! هادفنا هاو قداسة أنفسنا ،هاو تعليم من الكتاب

المقدس ،ويدفعنا لذلك )عب .(14 ،12

 .2والتقديس يكون محاولة ل"دافع" للخلص.

أيضا هاذا الرأي خاطئ ! يسوع دافع الثمن ،والتقديس يعني السعي مشيئة ا
وفعله ) 1تسالونيكي .(3 :4
 .3القديسين هام القديسين الكاثإوليك.

غير صحيح! كل المسيحين المولوداين الجددا هاو قديسين ) 1كو  .(2 ،1تم طوب
القديسين الكاثإوليك من قبل المؤسسة الرومانية لخدماتها إلى الكنيسة الرسمية
للدولة  .كانت هاذه الخدمات في كثير من الحيان ليس بالمعنى ا ،على سبيل
المثال ،العقائد الباطلة اخترع )أوغسطين( القتل الجماعي )بوروميو .(1

القديسين ،هام الذين يطيعون يسوع ) 1كو " .(2 ،6القداسة" يستخدم في العهد
الجديد كمراداف لتباع يسوع )أع  .(10 ،26ولم يكن هاذا اساس لها "كنية" ،ولكنه

يعكس أيضا حياة جديدة في الروح ونمط الحياة المرتبطة مرة أخرى.

القداسة
قداستنا تأتي من قداسة ا
ا يريد من شعبه أن يكون مقدسا ) 2كورنثوس  .(2 :11بطرس يشرح من العهد

فاذ لنا هذه المواعيد ايها الحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين
القداسة في خوف ال

كورنتس الثاني 1 ,7

 حفظ بصم

القديم )اللويين :(44 ،11

لنه مكتوب»:كونوا قديسين لني انا قدوس«.

بطرس الولى 16 ,1

من هاذه الية استخرجنا الحقائق التالية:
 .1القداسة تأتي من ا :وهاو نموذج وقوة للقداسة لدينا.
 .2التقديس هاو نتيجة لذلك :أن نخدم اله قدوس )إشعياء  ،(3 :6وأنه يسكن فينا
)يوحنا .(23 ،14
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عملية التقديس ،ومع ذلك ،يأخذ الى الحياة ) 2كورنثوس  ،(1 :7ونحن نحث في

وهادف ا لحياتنا

الكتاب المقدس ،لبدء هاذه العملية والستمرار .به

قداستنا هاو الهدف الحقيقي الذي وفر ا لنا أمام العالم!

...كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم ،لنكونا قديسين وبل لوم قدامه في المحبة،
افسس 4 ,1
ا يطلب من القداسة:

تسالونيكي الولى 3 ,4

لنا هذه هي ارادة ال :قداستكم
مدعوين للقداسة حسب رومية 7 ,1

ان ل نخطئ هاو ليس وجه مثالي
في بعض الحيان ،يسأل الناس إذا كان بعض العمل خطيئة أم ل".
هاذا "أسودا ام  /أبيض " التفكير الفتراضي الخاطئ بأن كل شيء ل ذنب
يسمح وسوف توصى .به

ليس كل شيئ ما ليس خطيئة ،هاو حسن ويوصى به!

الى كنيسة ال التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين مع
جميع الذين يدعونا باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكانا لهم ولنا.
كورنتس الولى 2 ,1
„
وداعا مدعوين قديسين "تعني أتباع يسوع لتكون مقدسة  .إرسال كل الترجمات
اللمانية )لوثإر ،الملك جيمس ،فرانز إوغن شلشتر( "مدعوين قديسين" )مضللة إلى

حد ما( ،إل في "المل للجميع" ،فإنه يقول" :ا قد داعا لك أن تعيش كما يشاء ".
التقديس هاو مهنة :وظيفة والعمل في الحياة.

بين النقيضين تعطيه "المنطقة الرماداية " .هادف التقديس للذهااب باستمرار البيض
في اتجاه و :إراداة ا.

نقطة النطلق من التقديس هاي التوبة ،حيث يتم إبطال هاذه الخطايا ،والتي تعتبر

سبب الخلص
السبب لماذا يسوع قد انقذنا هاوان نكون مقدسين أمام ا )كول  .(22 ،1ولذلك
فمن المفهوم لماذا القداسة ضرورية جدا للحياة البدية:

اتبعوا السلم مع الجميع ،والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب،
العبرابيين 14 ,12
متى تبدأ القداسة

غير مقبولة تماما من اتباع يسوع )غل .(21-19 :5

والهدف هاو القداسة الكاملة التي سنحقق فقط في البدية .في الكتاب المقدس
برمز ملبس بيضاء وهاو النقاء الخلقي )رؤ .(14 ،7 ،4 ،3

وتستند فكرة هاذا "التدرج" في النصوص مثل ما يلي:

لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا ،لنطرح كل ثقل،
والخطية المحيطة بنا بسهولة ،ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا،

انها على الفور وأيضا عملية  :إن التقديس الفوري يحدث في التوبة ،من خلل التبرير
والمغفرة ،يتم تغيير الوضع من المهتدين الجددا وتسمى أتباع يسوع "القديسين"

العبرانيين 1 ,12

)كولوسي 12 ،3؛ أف .(24 ،4
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حمل معنى كل ما هاو ليس خطيئة ،ولكن يبطئ داينا التطور الروحي والتقدم أو

التدخل  .ولذلك ،فإننا يتم تدريسها لتخزين هاذه الموادا في النضال من أجل الكمال
)أفسس 13 ،4؛ يعقوب  ،4 ،1العبرانيي 14 ،5؛  2بط .(9-3 ،1

فمن ثم ايها الخوة نسالكم ونطلب اليكم في الرب يسوع ،انكم كما تسلمتم منا كيف
تسالونيكي 1 ,4
يجب انا تسلكوا وترضوا ال ،تزدادونا اكثر.

عملية التنظيف الذاتي
من الذي يقدسنا؟ ويزعم الكتاب المقدس أن ا هاو المؤلف لقداستنا ) 1تسالونيكي
 .(23 ،5وفي نفس الوقت يطلب المقدسة )رو 19 ،6؛  2كو 1 ،7؛  1تس 3 ،4؛
العبرية .(14 ،12

ا يقدسنا  .نعم  :ولكن من خلل توجيه من خلل الكلمة والروح القدس ويلهمنا،

وقال انه يعلمنا أن تنأى بنفسها عن الخطيئة والتماس الخير :إذا كنا ل تستجيب
لقياداته ،ونحن أنفسنا هاي المسؤولة! داون أن نشط أعمال التعاون التقديس ) 1تيم
.(11 ،6

واما انت يا انسانا ال فاهرب من هذا ،واتبع البر والتقوى واليمانا والمحبة والصبر
تيماتوس الولى 11 ,6
والوداعة.
أكثر من ل ذنب
الخطيئة ليست سوى "ما ليس لرضاء ا " ،ولكن أيضا "يكون مقصرا في القيام بما
يطلبه ا منا".

يعقوب 17 ,4

و" الفريسيين" يسأل" :هال أخطأت؟" التلميذ سأل" :يا أبتاه ،ما هاو إراداتك".

فاني اقول لكم :انكم انا لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت
متى 20 ,5
السماوات.
مفتاح التقديس ليست وحدهاا الرغبة "ل يغضب " له ،ولكن أيضا ونشبه يسوع أكثر
وأكثر ولرضائه.

في ثإابت " ل أستطيع"" ،أنا لن"" ،خطيئة" للعيش لمدة ل من صنع النسان.

عملية حقيقية من التقديس ،وعلى العكس من ذلك ،أبسط من ذلك بكثير :هاو،
مجازيا ،وليس "يتباطأ إلى حد" ،ولكن تغيير التجاه!

المسيحي المولودا الجديد ،التقى حياته لعمل يسوع ،وبالتالي يفقد الدنيا نداء:

روحنا يحتاج إلى أن تكون مليئة أشياء أخرى )فيلبي  .(8 :4ولذلك التقديس
الوحيد السعيد هاو "التقديس النشيط " ،حيث يتم تبادال الفعال السيئة السابقة
لتخاذ إجراءات جيدة )رو 19 ،6؛ رو 12 ،13؛  1بطرس .(9 ،2

ا يقدسنا

فمن يعرف انا يعمل حسنا ول يعمل ،فذلك خطية له.

وتجنب المحرمة " صعب للغاية  .للحد من شهوة الجسد من القوة البشرية والفرامل

فاذ قد تالم المسيح لجلنا بالجسد ،تسلحوا انتم ايضا بهذه النية .فانا من تالم في
الجسد ،كف عن الخطية 2 ،لكي ل يعيش ايضا الزمانا الباقي في الجسد ،لشهوات
بطرس الولى
الناس ،بل لرادة ال.
ل يمكننا ببساطة "إيقاف " الفكار الشريرة  .لحل هاذه المشكلة ،يجب نمل عقولنا من
الطيبات واللهية.

خيرا ايها الخوة كل ما هو حق ،كل ما هو جليل ،كل ما هو عادل ،كل ما هو
طاهر ،كل ما هو مسر ،كل ما صيته حسن ،انا كانت فضيلة وانا كانا مدح ،ففي
فيلبي 8 ,4
هذه افتكروا.
وا لم يخلصنا لكي أن نتوقف ،ولكن معدلة ،لحياة نقية ومثمرة للعيش )يوحنا
.(2-1 :15

المهام
 (1ابتداء من اليوم ،عندما تقرأ من كتابك المقدس ،مؤكدا كلمة الفعل " عند العثور
عليه.
 (2لماذا كل تلميذ قديس؟
 (3مناقشة جملة " :إن ا يبين لنا الطريق،ام الجري يجب نحن بنفسنا".
 (4كيف يمكن للمسيحي من الولداة الجديدة تجاوز الفريسي؟

تغيير التجاه
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محفل هااما للحرب الروحية هاي الفكار.



تقديس الروح

 -8قداسة الفكار

قبل ونحن نتعامل مع تقديس الفكار والعقل ،داعونا النظر في "النفس" أقرب إلى
مفهوم.

واله السلم نفسه يقدسكم بالتمام .ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بل لوم عند
تسالونيكي الولى 23 ,5
مجيء ربنا يسوع المسيح.
النفس :في لغة اليوم ،مجمل كل العواطف والعمليات العقلية في البشر

وغالبا ما يقصد .في هاذا المعنى" ،الروح" هاو مراداف إلى حد كبير مع
النفس مصطلح(de.wikipedia.org/wiki/Seele ).

النفس هاو الجزء غير الماداي للفكار الرجل الطبيعية والمشاعر.
في الكتاب المقدس غالبا ما يستخدم كمراداف من الروح ،وكلمة "قلب" .الخطيئة
والشر يخرج من قلب الشر.

لنا من القلب تخرج افكار شريرة :قتل زانى فسق سرقة شهادة زاور
متى 20 -19 ,15
تجديف 20 .هذه هي التي تنجس النسانا.
يتكون الرجل داون يسوع :الجسم )الماداية( ،الساسية )العقل والعواطف ،نفسية(
وروح الميت )متى 22 ،8؛ أف  .(14 + 5 + 1 ،2بين حديثي الولداة في الروح
وغالبا ما تستخدم عن طريق الخطأ كما المرادافات.

عند المسيحيين من الولداة الجديدة الروح حي )يوحنا  ،63 ،6حيت من الروح

اخيرا ايها الخوة كل ما هو حق ،كل ما هو جليل ،كل ما هو عادل ،كل ما هو
طاهر ،كل ما هو مسر ،كل ما صيته حسن ،انا كانت فضيلة وانا كانا مدح ،ففي
فيلبي 8 ,4
هذه افتكروا.

القدس الذي يسكن الن روم .(9 ،8

مراقبة بعناية الرسوم التالية ومناقشة مع الزملء )على سبيل المثال :لماذا على

الجانب اليسر ،وسهمين في ظل الروح وغادار فقط لماذا السهم تحت روح يقم الحق
الساطع والظلم؟(:

 حفظ بصم
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يمكنك التحكم في المشاعر؟ نعم  .يجب أن يكون لدينا مشاعر يخضع إلى ا

وكلمته ! هاذا ل يعني أن التلميذ يجب أن ل يكون أي مشاعر ،ولكن المشاعر ل لتحديد
أفعاله.

تقديس الفكر
أولئك الذين يزرعون الفكر ،وجني عمل ...
أولئك الذين يزرعون فعل ،تجني عاداة ...
أولئك الذين يزرعون هاذه العاداة ،وجني حرف ...
أولئك الذين يزرعون حرف ،تجني مصيره.
الفكار هاي ،إذا جاز التعبير ،مركز البيانات لدينا  .الرواح النجسة يحاولون الفكار

النجسة فينا لنتاج :الحساساة ،القذرة ،مهينة ،والناس المهين .الشيطان يحاول أن
يدعي أن نجعل قرارات خاطئة وتتصرف ضد إراداة ا.

كيف يهمس فينا الفكار الخاطئة لنا؟ الشيطان يستخدم كل القنوات الممكنة من

خلل المعلومات التي تصلنا  :المدرسة والصدقاء والقارب والكتب والمجلت
ووسائل العلم الخرى.

إذا وفرنا مساحة لمثل هاذه الفكار والخطط في روحنا ،سوف يعودا مرة أخرى ومرة
أخرى .نحن في حاجة إلى سد هاذه الفراغات.

هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة ال ومستاسرين كل فكر الى طاعة
كورنتس الثاني 5 ,10
المسيح
ا يريد أن يأخذ لنا من الدنيا ،الماداة ،الطريقة الحسية من التفكير للروحية
والسماوية كولوسا .(6-1 :3

اغسلي من الشر قلبك يا اورشليم لكي تخلصي.الى متى تبيت في وسطك افكارك
ارميا 14 ,4
الباطلة.

مشاعر
مشاعر تأتي من الروح ،والروح القدس ،ومع ذلك ،يعيش في أذهااننا .يجب أن

نسترشد الروح القدس وليس المشاعر .هاذه هاي اثإنين من مصادار مختلفة.

47

والهدف من الحرب الروحية هاو أن الفكر طاعة المسيح أن نفكر في الطريقة اللهية
إخضاع الفكار يسوع )فيلبي .(8 :4
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تسلية

استعمال العقل

اقول كما للحكماء.احكموا انتم في ما اقول.

كورنتس الولى 15 ,10

أقول كما للحكماء نعم " :بول يتوقع من أهال كورنثوس أن يستخدمو عقولهم.
أحيانا يتم الخلط إرشادا الروح القدس في البال مع المشاعر ونوع من "السحر
المسيحي ينشأ عندما يعني بشكل غير صحيح أن واحدا يجب إيقاف العقل واتباع
المشاعر.

" ...أنتو احكمو على ما أقول " ،بول يدعونا إلى استخدام العقل السليم ،والتي تعطى
من قبل ا .ومن الخطأ ان نثق على العقل كمصدر للقرار )أمثال  .(5 :3تحتاج

عقولنا أن يخضع لتوجيهات الروح القدس ومن ثإم يتم إداراج تماما! يجب عن
التلميذ يسوع استخدام عقلهم

الناس بدون يسوع يعملون ثإماني ساعات في اليوم ،والنوم ثإماني ساعات وثإماني
ساعات المتبقية ،لديهم الى "قتل" وتأسست صناعة بمليارات الدولرات :صناعة
الترفيه.

أتباع يسوع يعتبرون "القتل غير العمد" من الوقت كما ل ينصح )أفسس ،(16 ،5

ولكن من خلل الصلة والمجتمع وفترة راحة واستخدام الوقت لتقديس عمل الرب.

النترنت
ما هاي الخدمات التي كنت تأخذ من النترنت لكمال ،كم من الوقت تقضين معها،
ينبغي أن ننظر )كولوسا  .(5 ،4مطلوب النترنت للتواصل مواتية .يجب أن

"تسهيل " حياتنا ،ولكن في كثير من الحالت ،وشبكة النترنت هاو الوقت الذي يمكن
توفيره والعوداة مرة أخرى! بدل من  1000أصدقاء لديك ،كنت ل أعرفهم حقا،

وسائل العلم لمحو المية
وسائل العلم هاي كائنات ،لذلك هام ل شر ول جيد  .على الورق ،يمكنك طباعة

الكتاب المقدس أو عبارات بذيئة  .المر نفسه ينطبق على جميع وسائل العلم
الخرى  .لتنظيف الفكار والحفاظ عليها نظيفة ،نحن بحاجة إلى تعلم مهارات وسائل
العلم .وسائل العلم لديك لستخدام والصيطرة عليها ،وليس العكس.

التلفزيون
يجلب التلفزيون للعنف الناس واللفاظ النابية في المنزل ،قبل أفرادا السرة ويعلم

اليديولوجيات وأساليب الحياة التي تتعارض مع الكتاب المقدس باعتباره نظرية
التطور ،الستهلكية ،نسبية القيم العائلية ،الخ

اتعقل في طريق كامل.متى تاتي الي.اسلك في كمال قلبي في وسط بيتي .
مزمور 2 ,101
البله "غالبا ما يعني أن تكون داون الحاجة المجتمع معا في غرفة واحدة .لقد شهدت
شخصيا أن نعمة عظيمة قد وصلت في عائلتنا منذ ليست لدينا  ،TVلكثر من 10
عاما .حتى نثبت أن ما يعتبره الكثيرون المستحيل ممكنا .بدائل أفضل للتلفزيون

هاي ،على سبيل المثال  :الغناء ،ولعب )على سبيل المثال ،واللعاب مجلس ،وألعاب

سيكون من الفضل للبحث عن أصدقاء حقيقيين والمجتمع في بيئتهم وفي
المجتمع.

تقديس العقيدة واللهاوت
معركة العقول ،وتقديس الفكر يذهاب إلى أبعد من التدريس .يجب علينا النظر في ما
إذا إيماننا هاو الكتاب المقدس  .ثإلث ظواهار خطيرة خاصة:

داون القانون

فحينئذ اصرح لهم :اني لم اعرفكم قط! اذهبوا عني يا فاعلي الثم!

خطأ في التفكير التي يمكن أن تقوم على فهم الخاطئ للنعمة )يهوذا  ،(4هاو فكرة

أن الحياة يعني روح ا ،لكي تحيوا "كما تريد" .ويأتي غير قانوني إلى استنتاج
سخيف أن أكبر خطيئة ،كلما سيكون نعمة )رو  ،(20 ،5وبولوس يتناقض بشدة )رو
.(1 ،6

عدم مشروعية في الكنائس قوية اليوم .الرغبة في طاعة ا والقيام إراداته صغير.
ونسبية إراداة ا ،وصفت بأنها من الطراز القديم .وقلل الخطيئة ونتائجها.

الكرة ( ،والموسيقى ،والمشي ،والطبخ ،الرسم،
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متى 23 ,7
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الشريعة )رو (15 ،6

النسانية ل يرى إنسان كما خلص المحتاجين ،الخاطئ الضال الذي يحتاج إلى

بالقانون هاو الطرف الخر  :هاذا هاو  .ان نفكر في ان مشيئة ا يعطى حصرا في
الكتابة وسوف يفعلون مشيئة ا ليتوافق مع جميع الترتيبات الكتاب المقدس

كأدااة النسانية ا والمسيح والكتاب المقدس لحتياجات وأهاداف الشعب إلى

مكتوبة.

ويقودا المسيحي الولداة الجديدة من الكتاب المقدس والروح القدس .الروح القدس
يكشف عن أهامية الكتاب ،بحيث لن نكون بدونه قادارا على فهم الكتاب المقدس
)يوحنا .(13 ،16

أتباع يسوع ل يعيش معها ،ولكن فوق " )مجازيا( القانون )رو  ،(15 ،6وهاو ما يعني

أنه يقدس اكثر من الفريسيين الشريعة )متى  :(20 :5يتجاوز اصحاب الشريعة لن
روح القدس يساعده من جانب إضافي.

وكمثال على التفاعل بين القانون والروح القدس  :إذا كانت ضبابية والطيار الطائرات

التوبة من الصفر ،ولكن باعتباره "رجل جيد" يفتقر فقط القشرة المسيحية.

تعزيز .هاذه النسانية واحدة من أفظع اللفاظ النابية تلزم )يستخدم ا  -خروج
 (7 ،20وخدمةالصنام )إنسان كمركز  -تكوين .(5 ،3

المهام
 (1مناقشة :الفرق بين النفس والروح.
 (2لماذ االمشاعر مصدرا مختلفا تماما عن الروح؟
 (3لماذا النسانية خطيرة إلى هاذا الحد؟

ل يوجد لديه وجهة نظر ،لديه العتمادا كليا على الصكوك  -هاذا أمر مخيف .من

ناحية أخرى ،وانه يمكن عندما يكون الطقس لطيفا ،على ما يراه تستند  .هاذا ل يعني
أنه تجاهال الصكوك ،على العكس من ذلك ،وعلى مرأى الطيران والصكوك ل تتعارض

مع بعضها البعض ،ولكن يكمل كل منهما الخر تماما في مهمة لهبوط آمان )أفسس ،4

 .(13في العهد القديم ،وكان اعتمادا المؤمنين فقط على الكتاب المقدس
)" الصكوك"( في حين أنه اعطى أيضا ضوء الروح القدس منذ العنصرة.

النسانية
هاذا التناوب هاو شائع جدا اليوم  .تم نقل البشرية في الوعظ والعباداة والصلة إلى
المركز  .وداعا ا والمسيح والكتاب المقدس في الواقع ،ولكن يساء استخدامها

أساسا من قبل البشرية وأهادافهم لتوفير في فاسق الوسط  .هاذا الدوران ليس من
السهل اكتشافها .هانا نقدم بعض المثلة ،ومحاولة لتوضيح ذلك.
عظات مع مجموعات مثل ،على سبيل المثال:
" الكتاب المقدس هاو مهم لنه يمكن تحسين حياتنا "...
الثناء عندما تمتلئ الغاني في الغالب مع السجلت مثل:
"ا ،ونحن نرنملك لنك سوف تفعل لنا الكثير جيدة "...
إذا صلة أساسا التحدث عن هاذه الناس واحتياجاتهم ،على سبيل المثال:
"أيها الرب يسوع ،نشكركم على كل ما يقدم لنا "...
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مخاطر اللسان
النص الرئيسي يعقوب 3
بمعنى ما ،لساننا هاو عدو .الشيطان )يعقوب  (6 :3يحاول أن نخطئ في السان

 -9تأدايب السان

ونعمل ضررا عظيما .

وينظر إلى الكلمات بدنيا ضعيف جدا )يعقوب  ،(5-3 :3ولكن يمكن أن يعمل خراب
كبيرا ،إلى الحياة الروحية الخاصة.

حدث العديد من النتحاريين بتهمة التشهير .والقاذف هاو القاتل أمام ا .وكان

العديد العاطلين عن العمل نحو ذلك ،عانت العائلت والطفال جوعا .يعقوب يعرف
قوة القذف ،لذلك فهو يحذر:

واما اللسانا ،فل يستطيع احد من الناس انا يذل .هو شر ل يضبط ،مملو سما مميتا.
يعقوب 8 ,3
الصراع في العائلت والفصائل في المجتمعات المحلية وحتى الحروب نشأت ،في
كثير من الحيان قد بدأت كما القيل والقال غير مؤذية  .ما زالت تسبب معاناة
إنسانية كبيرة في العالم عن طريق اللسان.

كذب
يمكن للمرء حتى من داون الكذب مباشرة تقديم البعض في ضوء كاذبة وهاذا

الفتراء  .حتى مع حقيقة أن يخدعكم  :ذلك يعتمد على ما هاو جزء من الحقيقة،
واتخاذ ،بأي طريقة تقوله ،في التركيز ،الخ

في العهد القديم ونحن على علم ل للكذب )خروج  ،(16 ،20والعهد الجديد كولو :3

انا كانا احد فيكم يظن انه دين ،وهو ليس يلجم لسانه ،بل يخدع قلبه ،فديانة هذا
يعقوب 26 ,1

باطلة.
حفظ بصم

 .(9الشيطان هاو ابو الكاذيب ،و انه يقف وراء كل كذبة وكل احتيال:

]…[ انتم من اب هو ابليس ،وشهوات ابيكم تريدونا انا تعملوا .ذاك كانا قتال للناس
من البدء ،ولم يثبت في الحق لنه ليس فيه حق .متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له،
يوحنا 44 ,8
لنه كذاب وابو الكذاب.
ل يأتي هاذا الجراء من ا ولكن من الشياطين )يعقوب .(15 ،3
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الحلفان والقسم
علم يسوع أتباعه المنع من القسم على أي حال  .حتى في ذلك الوقت استخدمو
الكذابين الحلفان والقسم للتغطية على الأكاذيب  .الذي يقول الحقيقة ،ل يحتاج إلى
ألحلفان )متى .(37-33 :5

ولكن قبل كل شيء يا اخوتي ،ل تحلفوا ،ل بالسماء ،ول بالرض ،ول بقسم اخر.
بل لتكن نعمكم نعم ،ولكم ل ،لئل تقعوا تحت دينونة.

يعقوب 12 ,5

الحكم
عندما تواجه شخصا يمثلون تعاليم مشكوك فيها ،وغالبا ما تدافع عن نفسها بالقول:
"إنه مكتوب  :ل تحكم  ".بواسطة هاذا يعني أنها لديها الحق في نشر اهاوتية غريبة

وانتحال ل يزال كمسيحيين وهاربا أي توبيخ .هاذا ما قصده يسوع.
"ل تحكم"؟ الحكم :ل ،اعطاء الرئي :نعم!

»ل تدينوا لكي ل تدانوا
ل تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادل«.

متى 7,1

يوحنا 24 ,7

مع "ل تحكم " ،قصد يسوع إداانة والتشهير والنقد اللذع ،والنقد لم تبن ،والتحدث
سيئ من وراء ظهر الناس  ،اغتيال الشخصية ،والخ الستمرار في العثور على

اخطاء في الخرين والهدف مع السبابة لنتقادا الناس علنا ليتواضع لهم )متى -3 ،7
 .(5في مثل هاذه الجراءات ،وكشف سوء نية أنفسهم للصفحة الشخصية على
حساب الخرين.

لكن أتباع المسيح يجب اعطاء الرئي )متى  5 :7هاو ل يقبل اذا يشوف شي غير
عادال

الحكم واعطاء الرئي هام موضوعين مختلفين تماما  :القذف والقيل والقال مقابل
ممارسة العدالة من خلل استخدام اعطاء الرئي

استخدام اللسان
الذنين اثإنين ولكن السان واحد فقط!
من الطبيعة ،نحن ل نمكن أن نتوقف من السمع  ،ولكن نمكن السكوت!

اعطاء الفكر

ل تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي ،عالمين اننا ناخذ دينونة اعظم! يعقوب 1 ,3
قبل إبداء الرأي في أي موضوع ،يجب عليك أن تسأل نفسك إذا كنت تعرف حقا،
وإل فمن الفضل أن يبقى صامتا.

الستماع والتفكير قبل أن تتحدث

اذا يا اخوتي الحباء ،ليكن كل انسانا مسرعا في الستماع ،مبطئا في التكلم ،مبطئا
يعقوب 19 ,1
في الغضب،
على الرغم من أننا ل يمكن أن تتوقف عن الستماع ،ينصح يعقوب أن تكون "سريعة
للستماع " هانا  .انه يعني أن معظم المشاكل في مجال استخدام اللسان تنشأ بسبب

واحد يستمع القليل جدا للخرين ولنك بسرعة كبيرة جدا – تجاوب داون التفكير بما
فيه الكفاية -

اختيار الكلمات

لننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا .انا كانا احد ل يعثر في الكلم فذاك رجل كامل،
يعقوب 2 ,3
قادر انا يلجم كل الجسد ايضا.
الذي يختار كلماته ،يمكن أن يكون نعمة لخرين ،ولهو أكثر قوة من بعض البطال
)يعقوب .(8-6 :3

إذا كان هاناك عشرة طرق
وتريد ان تقول شيئ
اختر الفضل
الفتنة والفتراء سيئة جدا )يعقوب  (11 , 4والقذف بين الشقاء هاو عباداة الوثإان،

الذين يفعلون هاذه ،يحاول غير مدركة لوضع نفسه كقاضيا مثل ا )يعقوب ،4
.(12
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وينعكس الغطرسة أيضا في العبارة عندما يضم واحدا نفسه حول العمال والخطط،
كما لو كان ،داون الحاجة لعطاء ا المجد )مقارنة . (16-13

الحمد وتوجيه اللوم
ينذر بعضكم الخاص )متى  .(15 ،18شخص ما للمتواضع قبل الخرين يعطي
الشعور بالقوة ،ولكن له عواقب مدمرة  .هاذا هاو السبب في القول هاو المشورة
الحكيمة:

علنا الثناء وتوجيه اللوم القطاع الخاص.

المهام
 (1أعط أمثلة حيث عانى الناس والمجتمعات والشركات أو الدول الضرر بسبب

القذف أو الكاذيب.

 (2كيفيةيتصرف المؤمن عندما يخطأ أخ او  /أخت ضده؟
 (3إعطاء أمثلة عن كيفية اليمان بيسوع من خلل وسائل العلم )كتب وغيرهاا(

يمكن أن تستخدم في البيئة الخاصة بك.

حدودا توبيخ

»وانا اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما .انا سمع منك فقد ربحت
متى 15 ,18
اخاك.
هاذا النص يعلمنا أيضا أن توبيخ ينبغي أن يقتصر  :نحن نوجه اللوم الخرين عندما
يكون مسألة تتعلق حقا لنا.

مزايا اتقان اللغة أو الكلمات
من يستطيع استخدام السان بشكل جيد ،يمكن أن يفعل أشياء عظيمة.
وسائل العلم هاي عبارة عن رأي كمية الشعب وتوجيهها من خلل أقوال منطوقة
أو مكتوبة.

حتى المسيحيين ينبغي أن يكون عندهام الرأي  :لنسانية في داعوة لليمان بيسوع
عن طريق وسائل العلم ،نشر تعاليمه ،وتعزيز الخوة والسلم.
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عندما نتحدث عن القداسة ،يجب على المرء أن يكون ملموسا .التقديس ليس



شعورا ،ولكن تغييرات محدداة جدا في نمط الحياة  .ولذلك ،سيكون من غير
المسؤول إذا كنا نتحدث فقط من الناحية النظرية التقديس داون ان يعطي النهج
بوضوح التلميذ على فهم ما هاو على المحك.

 -10الكحول والملبس

وسوف يستنفد هاذا الموضوع أبدا .المثلة التي ذكرناهاا هانا فقط علنية.

رسالة الكنيسة
الكتاب المقدس يعلمنا أن الشقاء والمجتمعات لديها مهمة لحث أعضائها على ترك
التقاليد العلمانية ) 1تسالونيكي 11 ،5؛ عب  ،(!) (13 ،3لحماية بهدف أرواحهم
والخلص .عبء المسؤولية تقع على عاتق قاداة المجتمع )عب .(7 :13

قائمة الخلق المسيحية
في الماضي ،كثيرا ما حاول الناس قوائم قواعد السلوك إعدادا ،ولكن كانت هاناك
عواقب سلبية:
-1

شرعية :هاو نتيجة عندما يتم إصلح المسيحية إلى الجهات الخارجية.

-- - 2تأخر في الوقت المناسب :الناس يتغيرون باستمرار  .أي شخص يتمسك في

"القوائم" مثل هاذه ،يمكن أن يواجه مواقف جديدة صعبة.
-3

الموت الروحي :المسيحيين الذين يعيشون على أساس "القواعد" ،يخسر في

اليمان لنهم يتحرك بعيدا عن إرشادا الروح القدس.

كحول
الكحول هاو الدواء الكثر فتكا على الطلق ،ويموت منه ونتائجه المزيد من الناس
اكثر من المخدرات).

اتبعوا السلم مع الجميع ،والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب،
عبرانين 14 ,12

www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/sucht/deutsche-studie(alkohol-is-114-mal-toedlicher-als-marijuana_id_4499152.html

لماذا يعترف القليليون من خطرهاا؟
معظم آثإار استهلك الكحول تلبية يست سريعة كما وليست بسبب الكثير له،

وحواداث الطرق والعمل والموت والشلل قضية الصراع في السرة ،والجنس خاطئين
تليها الجهاض أو البوة واحدة ،والبطالة )الفقر ،الزواج مكسورة ،الطفال المصابين

حفظ بصم
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ويحتفظ هاذا النظام المدمرة التي كتبها أكاذيب الدعاية )أساسها من الشيطان(،
ويتألف من فخر للشعب.

السارق ل ياتي ال ليسرق ويذبح ويهلك ،واما انا فقد اتيت لتكونا لهم حياة وليكونا
يوحنا 10 ,10
لهم افضل.
الشيطان سأل نفسه ذات مرة " :كيف يمكن أن أقتل البشرية أو جعل حياتهم جحيما

ل يطاق" صاحب أفضل اختراع أن يساعده أكثر ،لتحقيق هاذه الهاداف ،هاوالكحول.

لماذا أتباع يسوع ل يشرب الكحول

فاحترزاوا لنفسكم لئل تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك
لوقا 34 ,21
اليوم بغتة.
ول تسكروا بالخمر الذي فيه الخلعة ،بل امتلئوا بالروح،

اافسس 18 ,5

ونحن ندرك أنه هاو سلح والعمل الظلم )رو 12 ،13؛ أفسس  .(11 ،5لماذا يجب

تريد وسائل العلم ليقول لنا أن "الحسية" هاو "جميلة" وغير "متعاطفة"" .عصري"
و "شيك " يساوي "أنيقة " ،وما لدينا لضمان سلسة جميل هاي تماما شيئا مختلفا
من العصرية والفاخرة.
تلميذ يسوع هاو جميل لن ا خلقه  .لكن قواعد الموضة ل يتبعه والبتعادا عن
الفخر.

الكلمات التي تصف الملبس احترام خلفاء الكرامة والحشمة ) 1تي ،(9 ،2
والتواضع )رو  ،(3 ،12الخ.

صناعة الزياء
هاذه الصناعة ،مثل جميع الخرين ،وتهدف إلى الربح ،ويودا أن الناس داائما ليس

راضين عن الملبس وداائما الشراء ملبس جديدة  .تلميذ يسوع ،من ناحية أخرى،
سعداء ومتواضعين وتوفير مع الملبس.

معظم مصممي الزياء لديها أنماط الحياة التي بأي حال من الحوال لتتوافق مع

على المسيحي أن يغازل هاذا السلح القوي من الجحيم؟ نحن ل ننتمي إلى "اليل"
ولكن النور ) 1تسالونيكي .(5 :5

الكتاب المقدس وحتى ل تنظر لتصميم الملبس التي تتناسب مع الخلق
المسيحية.

الذنب

نحن على صورة ا خلقنا

ويتم تشجيع الشباب على استهلك الكحول عن طريق العلن ،من قبل أحد الوالدين
أو قريب أو صديق .ما ذنب الرهايب وقع على أكتاف هاؤلء الناس!

وفيما هو داخل الى قرية استقبله عشرة رجال برص فوقفوا من بعيد

لوقا 2 ,17

هاذه الصناعة تفيد كثيرا من عدم اليقين من الناس من حيث جمالها الخاص .يعلن

الكتاب المقدس أن كل شخص هاو جميل :خلق ا ،لدينا فقط لقبول ذلك! وهاكذا لم
تعد الخلط لنا من قبل الدعاية والرغبة في متابعة الحاجة إلى "تجميل" لنا.

نحن مدعوون لنكونون قدوة للخير في الكنيسة وفي العالم )متى  .(16 :5يجب أن

يكون هاناك مسيحي مثالي متدين ليأثإر في اتخاذ موقف الشرب لخرين.

ملبس
مبدأ
طريقة لباس مثل الناس تتغير بمرور الوقت  .وهاذا هاو السبب في أننا قمنا بتصميم
عمدا هاذا الموضوع على أساس المبادائ.

حيث
وقعت معظم النتهاكات في مجال الملبس ،وذلك لن بعض المصطلحات مختلطة:
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احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا.عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا.
مزامير 14 ,139
ا يفكر في ملبسنا

وصنع الرب الله لدم وامراته اقمصة من جلد والبسهما.

تكوين 21 ,3

بعد أن سقط الخطية أصبحت مشكلة )تكوين  .(7 ,3ماذا فعل ا ،والتي تبين لنا

انه فستان الطريقة التي كان الناس غير راضين .كان آدام وحواء لباس! ولكن ا قد

رفض هاذه الملبس ،بأنه "غير الملبس" .مصطلح "عقدوا" يبين لنا أنها في سبيل
ا  -يترك على الرغم من التين  -كان عاريا .وتعتبر الناس التعامل مع "أوراق التين"
)بيكيني ،مصغرة تنورة ،الخ( ملبس ا بأنها "عارية".

ا لديه "الستر" )معظم الترجمات تجلب عن طريق الخطأ "فساتين"( منهم
المصنوعة من الفرو .جعل ا لهم "باليد" )!( ملبس الفراء كامل الجسم! عندئذ

فقط كان راضيا .وكان هاذا موضوع مهم جدا ا أنه لم يخبر الناس" :مرحبا الناس،
من فضلك :جعل أنفسكم في بعض نقطة أفضل الملبس " ،لكنه قد تصرف فورا

واليد  .وهاذا هاو السبب في أننا يجب التحرك فورا والتكيف مع خزانة لدينا وفقا
لراداة ا.

عري
عارية على الرغم من الملبس  :الملبس في كثير من الحيان مصممة بشكل وثإيق

جدا وحملوا على مقربة من الجسم ،التي يشار إليها أحيانا باسم "الجلد الثاني" ،وهاو
نظام الملبس شيطانية المارقة التي تخدم شهوانية والفجور الجنسي .أيضا على

البشرية
ا لديه تميز بين الرجال والنساء ،والهويات والداوار ،جزءا ل يتجزأ بقوة في خلق
)تكوين  ، (27 ،1والتي ينبغي أن ينعكس أيضا في الملبس.
 .1ملبس الجنس المحدداة
حتى في العصور القديمة كانت هاناك ملبس خاصة بالجنسين لهوية الفردا وقيم
السرة في التأكيد على.

ل يكونا متاع رجل على امراة ول يلبس رجل ثوب امراة لنا كل من يعمل ذلك
تثنية 5 ,22
مكروه لدى الرب الهك
في كل ثإقافة ،وهاناك ملبس خاصة بالجنسين في منطقتنا ،لديك لننظر حولنا.
ويستند التلميذ أيضا على ملبسه ،أنه يقبل الدور الذي كلف ا به ،ويسر.
 .2النسوية والتمييز على أساس الجنس
وأتباع يسوع ليسو نسوية ،ل تزال متحيزة جنسيا مفتول العضلت.
ويعلمنا الكتاب المقدس المتبادال الحترام والحب والدعم )خروج 18 ،2؛ أفسس ،5
.(33

في "النضال من أجل حقوق" عالم يسودا :الجميع يحاربون من أجل حقوقهم .من
ناحية أخرى ،يحاربون كل خليفة يسوع لحقوق الخرين ) 1كو .(24 ،10

وفي مجال التحيز الجنسي والعنف المنزلي قضية  .كل مؤمن المسيحي يمقت العنف
المنزلي  .في السر حيث يسودا يسوع والتفاهام والدعم والودااعة ،وتعيين المغفرة
لهجة من الحياة اليومية.

الملبس )الكسسوارات والماكياج ،الخ( ،والشيطان ل عمل له ،وعلينا أن نقاوم،
ونحن الملبس أنفسنا تستحق يسوع والنجيل )فيل 27 ،1؛  1تسالونيكي .(12 ،2

شهوانية
ولقد لحظنا أن النساء في بعض الحيان ل يستطيع أن نلحظ أن تظهر الحسية في
أعين الرجال .ولذلك فإننا ننصح أن الزوجين نصيحة صاداقة متبادالة )"كيف يسوع
أن الناس يعتقدون  /أرى الزوج  /الزوجة؟ "" ،ما هاي رجال آخرين يعتقدون عندما
ننظر إلى زوجتي؟" ،الخ.(.
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ضد التيار
السباحة ضد التيار اللفاظ النابية )وسائل العلم  /وضع التجارية( ليست سهلة.

لذلك جميع المؤلفين الكتاب المقدس أيضا حذر تقريبا )يوحنا 18 ،15؛ تيتوس ،2
12؛ يوحنا الولى .(15 ،2

التدخين
أن تدخين حياة تلميذا ليسوع ل يصلح ،هاو واضح تماما .قراءة  1كورنثوس 17 ،3

المهام
 (1مناقشة الجملة التالية" :يلتزم المجتمع لمساعدة أعضائها في القداسة".
 (2ناقش القائمة على أن الكحول هاو واحد من أكفأ أسلحة الشيطان.
3

( مناقشة الفرق بين "الحساس" و "ألجمال".
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تاريخ:

.

.

الوثإنية هاي الثقة والعتقادا في ريفير الكائنات الخرى أو غيرهاا من الشياء من ا.



كل الناس عباداة الخوف ،أو الذين يخدمون بدل من أو بالضافة إلى ا الحي،
خالق ،هاو عباداة الصنام.

ا يسخر من الوثإنيين

 -11ألوثإنية و الخرافة

والحقيقة أن هاذه المسألة كثيرا ما يذكر في الكتاب المقدسZ. B., 3Mo 26,30; ) ،
;4Mo 33,52; 5Mo 7,5+25; 5Mo 12,3; 1Kön 14,9; Hes 6,4; Dan 11,8
 ,(Hos 11,2; Am 5,26; Mi 1,7;5,12; Rö 1,23; Offb 13,15يدل على أننا يجب أن
تأخذ على محمل الجد..

الذين يصورونا صنما كلهم باطل ومشتهياتهم ل تنفع وشهودهم هي.ل تبصر ول
اشعياء 9 ,44
تعرف حتى تخزى.
ولعن المشركين مع مختلف الشتائم )مز .(17-15 :135

ولخص الموضوع من قبل الرسول بولس في رومية 25-20 :1

صور للعباداة وينظر ا كما رفض حكمهIn 2Mo 5,10 wird es als Hass ) .
 (gegen Gott bezeichnetالمشركين قتال مرة أخرى ،وتعزى إلى ا غير

المنظور ،وألوهاية والعباداة له ،بدل يعبدون الصور من الناس والطيور والحيوانات
الربعة القدمين والمخلوقات الزاحفة ،الخ

قارن  :20يتم التعرف على اللوهاية والقوة من ا بها على الخلق ،وبالتالي فإن

المشركين ليس لديهم عذر.

تكريم اعمال الناس
تقبيل الصورة ،راكعا أمامه ،تصليب أنفسهم أو صلة قدام الصورة التحدث :هاذه هاي
التثنية 7 ,5

ل يكن لك الهة اخرى امامي.

لفتات للعباداة.

في هاذا السياق ،يتساءل المرء :هال صور الصنام؟ ل .إل إذا كان السياق الديني،

على سبيل المثال ،تبجيل الولياء أو الجداداKönige 6,18 - Salomo schmückt).
(.den Tempel

حفظ بصم
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بعض نفهم من كلمة "الوثإنية " عباداة الصور وحشي ،ولكن هاذا هاو مختلف ،والرسول
بولس .أيضا صور الشخاص )"القديسين"( تابعة لاصنام.

وابدلوا مجد ال الذي ل يفنى بشبه صورة النسانا الذي يفنى ،والطيور ،والدواب،
روميا 23 ,1
والزحافات.

في كثير من الحيان ويعبد الناس في الشعور الديني  :زعيم عباداة ،البابا ،الزعيم

الديني .هاذا هاو من الكتاب المقدس عباداة الفردا وبالتالي الوثإنية )متى .(10-9 :23
رئساء الكنائس هام المسؤولين عن تنظيم وسلطة الوارداة لهذه المهمة ،ويجب أن
تحترم وفقا لذلك ،ولكن ليمكن أن يعبد في أي حال.

ول تدعوا لكم ابا على الرض لنا اباكم واحد الذي في السماوات.

عباداة العبادا بأنه "ممثل ا" أو "القديسين" هاو المقصودا هانا .من يفعل هاذه الشياء
هاو من عند ا يعتبر كارهاين ا" )تكوين .(5 ،20

فقط ا  -القاهار ،منتشرة في كل مكان وكلي العلم  -أن يعبد ،وأيضا يسوع المسيح،
ابنه )كو .(15 :1

وفيما هما منطلقتانا لتخبرا تلميذه اذا يسوع لقاهما وقال» :سلم لكما« .فتقدمتا
متى 9 ,28
وامسكتا بقدميه وسجدتا له.
النص التالي هاو محاولة لسردا كافة اللهة الممكنة .الية  15هاو أحد السباب

الضافية التي لم يكن لديهم الصور الدينية :ا ليس له شكل مرئية.

•

•

الدين والتقاليد والطقوس

التقاليد الدينية ،والمشاعر ،والطقوس أو الطوائف يمكن أن تصبح الصنام إذا أردانا

أن نؤمن لها عندما قالت انها إنقاذ العمال  .لم يتم حفظ واحد لنهم شاركوا في حفل
أو ينتمي إلى طائفة معينة  :إل من خلل اليمان الشخصي والطاعة ليسوع المسيح
•

العذار المشركين

من العذار الكثر استخداما من المشركين هاو" :تمثل هاذه صورة ا" .وبحلول ذلك
أنها تعني أن الصورة ستكون وسيلة لعباداة الخالق  .الكتاب المقدس ل يقبل مثل هاذه

الحيل .العذر نفسه يستخدم عندما جعلوا إن غولدين كالب وسجدوا إسرائيل" :هاذا

فاحتفظوا جدا لنفسكم.فانكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من
وسط النار 16 .لئل تفسدوا وتعملوا لنفسكم تمثال منحوتا صورة مثال ما شبه ذكر
او انثى  17شبه بهيمة ما مما على الرض شبه طير ما ذي جناح مما يطير في
السماء  18شبه دبيب ما على الرض شبه سمك ما مما في الماء من تحت
الرض 19 .ولئل ترفع عينيك الى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جند
السماء التي قسمها الرب الهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء فتغتر وتسجد
التثنية 19 -15 ,5
لها وتعبدها.

عن المنكر في الوثإنية أن يتم استبدال الخالق سبحانه وتعالى الذين يعيشون من

الصليب

نعمة ،ولكن الجمادا أو النسان الذي يفنى )رومية .(25 ،1

هاو الله الذي أخرجنا من مصر" )تكوين  ،(4 ،32وبعبارة أخرى" ،هاذا يمثل ا"
)تكوين  .(8 ،32موسى لم يقبل هاذا التفسير ،وهاكذا دامر الصورة على الفور وأوضح

أن جميع الصور ،حتى أولئك الذين "يمثلون ا" ينبغي النظر في الكتاب المقدس
هاي الصنام.

•

عباداة الصنام ليست شيئا غير ضار

قبل مخلوق غير الحية  .وهاكذا ل تمنح الثناء والتمجيد إلى المصدر الحقيقي للكل

وبصرف النظر عن حقيقة أن الصلبان تمثل الصور المحرمة ،هاناك مشكلة أخرى .أنها
تمجد موت يسوع  .ونحن ممتنون أن يسوع أخذ ا عليه وسلم الموت ،ولكن ينبغي
تمجيد معاناته بأي شكل من الشكال .لم يكن يسوع المرض كهدف .الذي يحب

معاناة مريض الروحي ،ماسوشي .كانت معاناة يسوع شر ل بد منه .وكان انتصاره،
خلصنا ،قيامته ،صعوداه إلى يمين ا  -هادف المباراة الوحيد يسوع  -وهاذا يجب
أن نمجد! )يوحنا (28-23 ،12

•

متى 9 ,23

ممثل ا
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تدابير ملموسة

المهمة

يجب فصل المؤمن من كل ما في حوزته الصور الدينية :تدمير ،حرق )أع ،(19 ،19

 (1كتابة قائمة من الشياء أو العاداات التي المعشوق من قبل الناس في البيئة

يعبده الناس.

ما وما هاو عباداة الوثإان الخرافات.

ورميها بعيدا  .التمائم ،صور الزعماء الدينيين ،والقديسين ،بوذا ،الصلبان وكل ما
تحقق باستمرار عن نفسك إذا كانت الثقة هاي فقط في ا وأولويات الحياة
تتماشى مع ا وملكوته )مت .(33 ،6

الخاصة بك ،من الكائنات الخرافية أو الجمارك ،كما تعلمون  .تميز من حالة إلى أخرى،
 (2لماذا هاو من الهاميةتدمير الصنام ،و سحر محظوظ؟

الخرافة
الخرافة تعني هاو اعتقادا خطأ أن في بعض الشياء أو الفعال" ،صنع السعاداة"
"سحر" أو "سيئة صنع الحظ" القوات.

لكن الخرافة هاو أيضا ،لكنهم يخشون من كائنات معينة أو أيام أو الحيوانات لتجنب
)على سبيل المثال ،يوم الجمعة  ،13thالقطط السودااء ( أو أعمال معينة أو القيام به

)على سبيل المثال ،ل يمشي تحت سللم( )على سبيل المثال" ،البهام اضغط على

" المصلوب(" .تحييد" و "العين الشريرة" أو الحسد للذهااب الستياء من الطريق.

هاناك عاداات الخرافية لكل حالة ممكنة في الحياة )الولداة ،الزواج ،المال ،السفر ،وما
إلى ذلك(.

وينبغي أن يكون المسيحي ل نقول "وأظل أصابعي عبرت" ،ولكن "أتمنى لك نعمة
ا" أو "أتمنى لك الكثير من النجاح".
أمثلة من التعويذات :بعض الحلي ولعب الطفال والدمى )القلق ( ،الملك الحارس،
نباتات النفل ،شفيع ،الخيول ،خنزير محظوظا ،أساور الحظ ،اكتساح مدخنة ،القط
محظوظا ،التعويذات ،الرسل السماوية ،كريستوفر لوحة ،وينسجم التبت )بوذي
جمال الحظ جيد( ،الميمون

بعض الناس لديهم حتى الكتاب المقدس )!( لحسن الحظ على الرف أو في العلية.

تأخذ الخرين نصوص الكتاب المقدس كما سحر محظوظا في جيبه .وهاذه هاي

أيضا أشكال خفية من الخرافات  .في الساس الخرافة هاي كل ما ينبغي أن تأتي
"الحظ" أو "سوء الحظ" والخطيئة.
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تاريخ:

.

.

يرجى قراءة النصوص التالية 2 :ملوك 6 :21؛ الملك منسى 2 :الفصل  .6-1 ،33ا



يعاتب :في التثنية .12-9 ،18
ما هاو السحر ؟

 -12السحر و التنجيم ايزوتريك

ل يوجد تعريف مقبول عالميا في غامض الدابيات العلمية .في أوسع
معانيها يستخدم كلمة أحيانا كمراداف لللباطنية) .
(de.wikipedia.org/wiki/Okkultismus

تحت يشير غامض إلى النظريات والممارسات والطقوس التي تخضع لما يسمى

"المعرفة السرية" ،واداعى أن تكون قادارة على "قوات غير معروفة" في الدماغ أو
من الطبيعة أو التلعب المكالمة.

وغني مع غامض ليس نظاما داينيا أو منظمة متجانسة  .يتم إنشاء كل طائفة مقصور
على فئة معينة أو مجموعة من الممارسات مختارة من السحر والتنجيم.

معظم أشكال السحر والتنجيم هاي من العصور القديمة ،وتظهر في جميع داول تاريخ
العالم  .ومنذ ذلك الحين كانت بداية العهد القديم مثل هاذه الممارسات بين الدول،

وغالبا حتى بين السرائيليين شائعة جدا .في العهد الجديد كان ل يختلف .ا يدين
الممارسات غامض ويدعو شعبه لرفضها ) اللويين .(31 ،19

مقصور على فئة معينة
بواسطة رجل مقصور على فئة معينة يحاول تحقيق الرقاء لحتياجاته من
الخبرات الدينية .تسليمها له إجابات خاطئة :إنه يعتقد أن اتصال مع "أشباح" أو

"ميتة " يعطيه شعورا للحياة وهادأت مخاوفه ،وشفاء بعض المراض ،هاي الثروات،

ويمكن تخمين المستقبل .يعلم ان واحد ينبغي "تنشيط" تلقت "الطاقة اليجابية"
لتحرير أنفسهم من "سلبية " ونعتقد أنه ل يوجد جحيم والذي لديه الن صلحيات
خاصة.

ل تلتفتوا الى الجانا ول تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم.انا الرب الهكم.
اللويين 31 ,19
 حفظ بصم
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هاذه الظواهار تثير فضول الناس ،لذلك يصبحون ضحايا سهلة من الدجالين.
غالبا ما يرتبط الطابع الداخلي مع بعض أنماط الحياة البديلة ،مثل الهيبيين ،الروك،
الغجر،
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سبيريتيسم

استعدادا
•

نشر العديد من الناشرين الداب الغامض على الكتب والمجلت.

• أيضا الفلم ،أفلم الكرتون ،ألعاب الطاولة وألعاب الكمبيوتر تمجيد وانتشار
السحر.

• بعض النواع الموسيقية غالبا ما يكون لها نصوص غامضة و شيطانية .حتى
اليقاع نفسه يمكن أن يثير الظروف مثل نشوة  .المطربين أو العصابات كلها
أحيانا السحرة أو الشيطانيون.

• ألعاب الداوار :في بعض اللعاب و بيسي )رج  /مموربغ :رولنزبييل( اللعبين
يتحملون أداوار اللصوص ،القتلة ،السحرة ،الخ.

علم التنجيم
لزيارة علم التنجيم لتخمين المستقبل ،لقياداة أو أن يشعر الشعور بالمن هاو إهاانة

خطيرة لله  .هاذا ينكر الثقة به ،قياداته ،والحماية ،والسلطة ،والحكمة ،وفي نهاية
المطاف يتم استجواب اللوهايه .خطيئة فظيعة.

فقال لهم»:ليس لكم انا تعرفوا الزامنة والوقات التي جعلها الب في سلطانه،
اعمل الرسل  7 ,1تابع القرائة في 8
ليس أقلها ،يجب أن نقول أن علم التنجيم هاو الحتيال  .وقد ثإبت إحصائيا أن
" تنبؤات" علم التنجيم ل تحدث في كثير من الحيان أكثر من التأكيدات التعسفية).
(de.wikipedia.org/wiki/Astrologie

وأشهر أشكال علم التنجيم هاي  :ابراج ،وكتب ،ومنجمين ،وأشياء أو علمات معينة،
وتنبؤات وتنبؤات فلكية ،وتقنيات فلكية ،وكل ما يتعلق بالبراج أو البروج ،وما إلى
ذلك.

ومن المفهوم أن الروحانية تعني أن الوسيط )الساحرة ،الشامان ،أو الكاهان( يفتح
"البواب " في روحه أو جسده ،من أجل ضمان حرية الوصول إلى الرواح ،وأحيانا
خلل الطقوس التي يتم فيها التضحية بالدماء الحيوانية أو البشرية.

عرافة
في أعمال  18 + 16 ،16لدينا مثال الذي امرأة تمتلك الشياطين لديها القدرة على
الشهاداة.

اليوغا ،المثلية ،الوخز بالبر وزهاور باخ
ومن أجل إثإبات المصدر الباطني لهذه الممارسات الربعة ،فإن موضوع هاذا الدرس

هاو ملحق )صفحة  (87نذكر فيه ويكيبيديا ،بهدف إظهار أن الداب المحايد يعترف
أيضا بهذه الطرق الربع كأنها مقصور على فئة معينة ،داعوة ..

ملحظة  :أساليب الشفاء الطبيعية هاي عموما جيدة )على سبيل المثال ،العشاب

الطبية ( ،إذا كانت تقوم على المبادائ العلمية  .ومع ذلك ،فهي خاطئة ،عندما تستخدم
أساليب مقصور على فئة معينة )على سبيل المثال ،مناقشة().
(de.wikipedia.org/wiki/Wortzauber

التيارات والممارسات الخرى الباطنية
"التذييل ) "2صفحة  (88هاو محاولة لنشاء قائمة من الممارسات الكثر شهرة

غامض ومقصور على فئة معينة حتى يتسنى لك ،يا تلميذ العزاء ،والتعرف عليها
إذا كنت تواجه معهم.

العواقب
ممارسات غامضة لها عواقب خطيرة أو قاتلة  .على سبيل المثال ،مثل التجديف،
النتحار ،الجنون ،النحراف )على سبيل المثال ،الجنسي( ،أكل لحوم البشر،

ملخص

سحر
من خلل بعض الطقوس أو الكلمات ،والسحر يحاول تحقيق بعض التأثإيرات،

والتأثإير على الناس ،والسيطرة على الطبيعة من خلل قوى "خارق" أو "الروحية"
"غامض".
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ا أبهورس ويدين كل هاذه الممارسات )لويين  ،19:31تثنية  .(13-9 ،18أنها

تكشف عن عدم الثقة في ا  .أولئك الذين يشاركون في الغموض يتم عرض
إمكانية أن تصبح ضحية محتملة للتأثإير الشيطاني ،حتى لحيازة الشياطين.
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من ناحية أخرى ،تلميذ يسوع ل تحتاج إلى أن تخاف من السحرة و أوكولتيستس
"قوية" أخرى )عددا  ,23:23مزمور .10-9 ,91

ويرافق الوقت نهاية من قبل أنشطة أكبر من الشيطانية ،والكحولية والعالم ،حتى
في المجتمعات.

ولكن الروح يقول صريحا :انه في الزامنة الخيرة يرتد قوم عن اليمانا ،تابعين
تيماتوس الولى 1 ,4
ارواحا مضلة وتعاليم شياطين،

جديد من شكل من أشكال الروحانية الهندوسية).
(de.wikipedia.org/wiki/Yoga

معالجة المثلية

فقد افترض هاانمان أن الطريقة الخاصة للتثبيط أو "الديناميكية" من

شأنها أن تؤثإر على "القوة الروحية" المخبأة في الطبيعة الداخلية

للعلجات (...) .وهاذه الزياداة النتقائية المزعومة للثإار المرجوة من

في أفسس )أعمال  (19 :19أحرق المتحولين الجددا كتبهم على السحر .إن إحراق

خلل إجراءات عملية التحفيز ،والتي يستدعيها بعض الكتاب أيضا

الكذاب ،تدمر النفوس ) 2كور  ،(4 :4ل تتوافق مع اليمان بيسوع ،وينبغي التخلي

على الدالة (...) .الدراسات السريرية وفقا للمعايير العلمية ل يمكن أن

المهام

الوهامي(de.wikipedia.org/wiki/Homöopathie )..

الجمهور لهذه الكتب يبين لنا أنهم قد اعترفوا بأن هاذه الممارسات ،بسبب أرواح
عنها.

"الطقوس" ،تتناقض مع المعرفة العلمية والمبدأ الساسي للطب القائم

تثبت أي فعالية من المنتجات الطبية المثلية وراء تأثإير الدواء

 (1لماذا أوكولتيسم و الباطنية شائعة جدا؟
 (2لماذا هام جذابة جدا؟

الوخز بالبر

هاو منطقة فرعية من الطب الصيني التقليدي )تسم( .لنه يقوم على

الطاقة الحياة للجسم )تشى( ،والتي يتم تعريفها على مساحات محدداة

 (3ماذا نفعل؟

ملحق

أو خطوط الطول ) (...الثقب في نقاط الوخز بالبر تقع على خطوط

الطول ،والضطراب في تدفق تشى هاو أن يعالج (...) .فكرة خطوط

الملحق Wikipedia –- 1

الطول هاي ،مع ذلك ،تشكيل فانتاسي (...) ،ولذلك ،فإنها ل يمكن أن ثإبت

تتبع القتباسات التالية من ويكيبيديا هادف إظهار أن ملحظاتي ليست متآمرين،

(de.wikipedia.org/wiki/Akupunktur

ولكن المصادار العلمانية تعترف أيضا بالصل الغامض  /الباطني للممارسات التالية
)انظر الكلمات تحت الخط(.
اليوغا

علميا وكآلية عمل ويقترح أعله كل تأثإير وهامي).

زهارة باخ

و باخ-بلوتنثيرابي هاو إجراء طبي بديل تأسست في  1930sمن قبل

اليوغا ،كما تدرس في الغرب ،ويستند على شكل الحديثة التي انبثقت

الطبيب البريطاني إداواردا باخ ) (1936-1886واسمه بعده .وفقا

مقصور على فئة معينة ،وعلم النفس الغربي ،والتدريب البدني،

العقلي .إن سبب هاذا الضطراب الذي شهده في صراع بين الروح

من منتصف القرن التاسع عشر ،وغالبا ما تتميز قبول الفكار الغربية

والفتراضات العلمية من قبل الناطقين باللغة النجليزية والهنودا

الغربيين المتعلمين  .في هاذه الحالت ،اليوغا الحديثة هاي أكثر من عصر
77

لطروحة باخ المركزية ،أي مرض جسدي يقوم على اضطراب التوازن

الخالدة والشخصية ،والعلج ل يمكن أن يتم إل من خلل النسجام على
هاذا المستوى العقلي الروحي .وصف باخ أول تسعة عشر حالة ذهانية،
ثإم وسع الذخيرة إلى " 38حالة متناغمة من روح الطبيعة البشرية".
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وأمر زهاور وأجزاء النباتات أن توضع في الماء أو المغلي ،والتي كانت

لنقل "الهاتزازات" إلى الماء(de.wikipedia.org/wiki/Bach-Blütentherapie ).

•

علم التنجيم.

•

الكابال ،الهرمية.

الملحق  - 2التيارات والممارسات الداخلية

• الشيطان ،ميثاق الشيطان ،القداس السودا ،عادالة الشيطان ،والطقوس الشيطانية،

وفيما يلي قائمة غير شاملة لهذه الممارسات .1 :للتأكيد على مدى الكراهاية واسعة

• العرافة ،استبصار ،تفسير حلم مقصور على فئة معينة ،قراءة اليد
)تشيرومانسي( ،التخاطر" ،المغناطيسية" ،تمشيط )بطاقات التارو :بطاقات

النتشار ،و  .2لتحذير إذا كان القارئ التصال واحدة من هاذه الكلمات.

•

فنغ شوي.

•

المياه المنشطة.

•

.Reike

•

الكشف عن المياه الضارة ومصادار الشعاع غير الصحية.

•

.Eselsmilchtinkturen

•

الكريات المثلية.

•

السحر البيض والسودا ،والسحر" ،الفنون غامض" ،والخيمياء.

•

الروحانية ،الرواح ،مجلس أويجا ،متوسطة ،توجيه.

•

كرات الكريستال ،تاليسمانز.

• الفلسفة ،النثروبوسوفي),(de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophie
لوسيفيريانيسم ،الغنوصية" ،المسيحية " ،ويليدا أغ ،الحيوي الحيوي الزراعة

العباداة الشيطان.

الحظ((de.wikipedia.org/wiki/Tarot).

•

السحر ،سحر ،الفوداو ،سحر.

•

البندول ،علم الجرافيولوجيا ،تشخيص القزحية.

•

علم التنجيم.

•

علم النفس التجاوزي.

•

علم الشيطان ،روح التعويذة ،التانترا.

•

الشعائر :الكلمات ،اليماءات ،العلمات ،السحر ،الخ.

•

البيئة المناسبة :الوقت المناسب ،مكان ،تفاصيل كاباليستيك.

•

تبجيل الوصي الملئكة.

•

مسح الخبرة.

•

التصال مع إضافات  .خارج كوكب الرض

) دايميتر ختم الجوداة( ،والدورف المدارس ،أسترالليب ،بلنيتنسفيرز.

•

التناسخ ،كارما.

•

دارويدس.

•

حول الحسية.

•

التصوف ،الورداية.

•

التأمل الباطني.

•

) ,Neuheidentum (de.wikipedia.org/wiki/Neopaganismusالقداسة،

"الروحانية" )تمديد الوعي(" ،النسجام مع الطبيعة" ،ويكا.
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تاريخ:
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ليس فقط أتباع يسوع يتعرضون للهجوم ،ولكن أيضا الكنيسة.



من يستفيد عندما تعاني الكنيسة

 -13اعداء الكنيسة

يحاول عدونا أن يثني أتباع يسوع عن العتقادا.
•

تمزيق الناس من اليمان ...

•

لمنع الناس من العثور على يسوع ...

•

لمنع الناس من العثور على الزمالة والحب والشفاء ...

•

من أجل الحفاظ على وحدة قتال ا في الختيار ...

•

لمنع المجتمعات المحلية من الضرب ...

الشيطان يهاجم الكنيسة!
من اجل هذا اذ لم احتمل ايضا ،ارسلت لكي اعرف ايمانكم ،لعل المجرب يكونا قد
 1تسالونيكي 5 ,3
جربكم ،فيصير تعبنا باطل.

من الداخل
العدو يحاول تخريب كنيسة يسوع مع الخلف والمذاهاب كاذبة.

ولكنني اطلب اليكم ايها الخوة باسم ربنا يسوع المسيح انا تقولوا جميعكم قول واحدا
ول يكونا بينكم انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد وراي واحد.
 1كورنتس 10 ,1

واطلب اليكم ايها الخوة انا تلحظوا الذين يصنعونا الشقاقات والعثرات ،خلفا
روميا 17 ,16
للتعليم الذي تعلمتموه ،واعرضوا عنهم.

النزاع )يعقوب (11-1 ،4
وقد ألقيت محبة يسوع في القلب ،لذلك يجب أن يكون هاناك أي نزاع أو الشقاق.

يعقوب 1 ,4

من اين الحروب والخصومات بينكم؟هل
حفظ بصم

يعقوب يدعو "الخطاة" تكافح )يعقوب  (8 ،4و "الزاني" )المقارنة  .(4ويدعوهام إلى
التوبة ،وإلى التطهير الذاتي ،وتطهير العمال والنوايا.
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من خلل هاذا التطهير يقترب من ا  .عكس يعني الحدادا والعويل على البؤس

واحد )قارن  .(9ويدعو المسيحيين إلى المتواضع أنفسهم أمام ا )مقارنة  ،(10أن

نأسف للنزاع لتجربة التجديد.

مصدر النقسامات والنزاعات بين الشقاء هاو اللحم يعقوب  .(1 :4فالقتل والحسد

والنزاع هاي نتيجة الصلة المفقوداة )المقارنة  (2أو الصلة الكاذبة )المقارنة ،(3
العلمانية )المقارنة  ،(4العداء لله )المقارنة  ،(4عدم التواضع )المقارنة  ،(6عدم تقديم
ا  ،(7لذلك ليس هاناك نصر ضد الشيطان.

كل أتباع يسوع هاو عضو في جسده ) 1كور  .(27 ،12ويتوقع يسوع أن يكون كل

واحد من أتباعه ملتزمين تماما بشؤون مملكته )متى  ،28 ،21 ،1 :20يوحنا ،38 ،4
،27 ،6
 1كور 58 ،15 ،8 ،3

اذا يا اخوتي الحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل
1كورنتس 58 ,15
حين عالمين انا تعبكم ليس باطل في الرب
كل عضو مسؤول بشكل مشترك عن الجسم كله ) 1كور .(31-4 :12

ولكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح.

الجماعات
"إذا كان الشخص قسيسا ،فإن الكنيسة ستكون أفضل بكثير" ) 1كو  .(5 :3الناس ل

وهو اعطى البعض انا يكونوا رسل ،والبعض انبياء ،والبعض مبشرين ،والبعض
رعاة ومعلمين،

الصعب بما فيه الكفاية ،فإنها تحتاج إلى الصلة وعدم التمردا.

الذي منه كل الجسد مركبا معا ،ومقترنا بمؤازارة كل مفصل ،حسب عمل ،على
قياس كل جزء ،يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة .افسس 16 +11+7 ,4

يميزون القوة البتنائية وراء هاذه الملحظات غير ضارة  .عمل قاداة الكنيسة من

عندما يحاول بعض أعضاء المجتمع السيطرة على الكنيسة ،واتخاذ الخيوط في
أيديهم ،وتشكيل مجموعات ،وتحريضهم ضد بعضها البعض ،ويطلق عليهم
"نيكوليتس" )رؤيا ، (15 + 6 :2

المشاكل التالية هاي تماما في مصلحة العدو:
المشكلة  :1المجتمعات التي ل تعطي ،مغلقة لعمل التلميذ ،وإبطاء تطوير القياداة

البرياء "

الروحية.

معظم النقسامات ،التي انتهت في وقت لحق من النقسام الطائفي ،بدأت مع غير
ضارة ،وليس الشر" ،القيل والقال"  ،والذي يفتح الباب لعدم احترام قاداة الكنيسة.

المشكلة  :2التلميذ الذين ،بسبب الستهلك ،سحب المسؤولية )مت  + 27 ،20انظر

فهو ينمو بمرور الوقت لفتح التمردا والعدوان.

القيل والقال والقيل والقال هاو نوع من الحكم بأن يسوع يحظر أن يكون السم في
العلقات  .يجب أن نعترف بها ونمنعها  :إذا كانت هاناك اقتراحات صاداقة للتحسين،

يجب أن يتم تمريرهاا مباشرة إلى الداارة ،وينبغي أل تخمر وراء ظهور الناس.

أعله(.

الحب والدبلوماسية
بعض المشاكل تنشأ لن "الحب" هاو الخلط مع "الدبلوماسية " .وتسعى الدبلوماسية

إلى تحقيق أفضل حل وسط بين طرفين لتجنب الماكن الضعيفة .الحب ،من ناحية
أخرى ،يفعل ما يحتاجه الخرون ،حتى باستخدام المرير )الشفاء( "الطب" )على
سبيل المثال ،حث(.

مسؤولية

لتخفيف النجيل وتقديم تنازلت من "الحب " هاو ضار ،والخطاة ل التوبة وفقدت
يعقوب .(20 ،5
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الحب هاو العطاء والحترام ،ولكن أيضا من الصعب عندما يتعلق المر إلى الحقيقة
)لوقا  . 45 ,19ويمكن الجمع بين هاذه الخصائص )تسالونيكي الولى .(11 ،5

الهجمات على المذهاب
التعليم
إن السلح الكثر فعالية للعدو لتدمير المجتمعات أو تحييد تأثإيرهاا هاو إداخال تعاليم

كاذبة  .النحرافات عن كلمة ا ليست ضارة ،ولكن تعرض الكنيسة وأعضاء الفرداية
للخطر.

المجتمعات ،التي لم تعد تسعى المفقوداة ،لم يعد الوعظ والخطيئة ،يتم إزالتها من
النجيل وتشابه يسوع )لوقا .(10 :19

تحذير
الشيطان يحاول "طهي بهدوء" حتى أننا قد يكون فاتر )رؤيا  .(16 ،3هاذا هاو
السبب في أننا كثيرا ما حذرنا في العهد الجديد أن تبقى ثإابتة )أعمال 1 ، 23 ,11
يوحنا  ،(28 ،2وليس لطارات ،للقتال ،للحفاظ على الهدف في الرأي ،والعتراف

تعاليم كاذبة ،لتجاهال وإداانتهم.

كيفية التعرف على المعلمين الخاطئين؟ )فيل  (19) 21-17 :3يسأل" :أين هاي

جربوا انفسكم هل انتم في اليمانا.امتحنوا انفسكم.ام لستم تعرفونا انفسكم انا يسوع
 2كورنتس 5 ,13
المسيح هو فيكم انا لم تكونوا مرفوضين.

"بطنهم" :الحياة على الرض )كولوسي .( 2 :3

اسعى نحو الغرض لجل جعالة دعوة ال العليا في المسيح يسوع .فيلبي 14 ,3

أهاداف المعلم الزائف  /الواعظ؟ " يشرح بولس أن هادفهم ليس في السماء بل

مع الكتاب المقدس في أيديهم ،وهام يعدون ما لم يكن ا وعد ،وهام تزييف لهاوتي
مع الكلمات ،وإساءة استخدام طيب القلب من المستمعين ،الذين من ناحية أخرى

غالبا ما تكون مفتوحة لمذاهاب كاذبة ) 2تيموثإاوس  .(3 :4نهاية كل هاؤلء الخداع
وخداع هاو العذاب.

يحث بول الكنيسة على مقاومة هاؤلء العداء.

لنا كثيرين يسيرونا ممن كنت اذكرهم لكم مرارا ،والنا اذكرهم ايضا باكيا ،وهم
فيلبي 18 ,3
اعداء صليب المسيح،

داعونا نستيقظ ،نصلي ،ونبقى ثإابتين في مذهاب الرسل حتى مجيء يسوع ،عندما
نعلم مجد ا )رومية 18 ,8

ولدى المجتمع أداوات جيدة
مشاهادة نفسه ومحاربة العدو من الصعب  .في الكنيسة هاو أسهل للصلة لبعضهم
البعض ،وإعطاء كل شجاعة أخرى.

وداعا بول المعلمين الكاذبة "أعداء الصليب من المسيح " ،لن تعليمهم يفراغ معنى

الصليب ويؤداي إلى سقوط اليمان  .على سبيل المثال ،أسماء الذين ينكرون الصليب
من خلل حياة غير أخلقية ومذاهاب كاذبة )يهوذا .(4

النجيل المخفف
لقد مهد يسوع طريقا جديدا من خلل موته )إيفسس  .(15 :2جسده هاو الطريق
)عبرانيين .(19 :10

أعداء " الصليب الدموي" التسلل إلى المجتمعات من خلل تقديم النجيل المتهالكة.
الخطيئة والمغفرة والتضحية والدم والمعاناة من المسيح ،والمعاناة المقابلة
والتضحية من الخلفاء ليست قضايا موضع ترحيب.
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المهام

الحضور:
تاريخ التدريب

 (2اسم بعض الساليب التي يستخدمها لهذا.
 (3توجد أوجه تماثإل بين الكيفية التي يعترف بها كاتب مصرفي بأموال كاذبة
وكيف يستطيع التلميذ التعرف على التعاليم الخاطئة.

السم

____ 13 - __ / __ /
____ 12 - __ / __ /
____ 11 - __ / __ /
____ 10 - __ / __ /
____ 9 - __ / __ /
____ 8 - __ / __ /
____ 7 - __ / __ /
____ 6 - __ / __ /
____ 5 - __ / __ /
____ 4 - __ / __ /
____ 3 - __ / __ /
____ 2 - __ / __ /
____ 1 - __ / __ /

 (1لماذا المجتمعات مثل هاذا الهدف المهم للشيطان؟

الموقع

-1
-2
-3

– – –

-4
-5
-6

حتى التدريب التالي  :نحن نواصل مرحلة جديدة،

بيبيلبانوراما

-7
-8
-9

في الشهر ال  12المقبلة سوف نتعامل مع الكتاب المقدس ،من سفر التكوين إلى

-10
-11

الرؤيا ،كتاب عن طريق الكتاب.

-12

هاذا سيكون وقتا مثيرا!

-13
-14

انضم إلينا!

-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
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