
 ٣١١سـالة لرا
 

  كـان قتـاال للنـاس كـان قتـاال للنـاس 
 

(Arabic – He was a murderer from the beginning.) 
 

  للنـاس  للنـاس كـان قتـاالكـان قتـاال :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 وِمنإنجيل ياح الثامن ناوححأاألصنقر   ددالعالرابعواألر بعين  : 
 

 تْثب ي ولم.ِءد البناس ِملنَ ِل قتاالًان كَذاك .ملوا تعنأ ونتريد بيكمأ اتُوه وشَبليسإ و هٍبأ ن ِمنتمأ" 
 ١."ذابو الكَبأ وذاب كَهنّأل .ا لهم ِما يتكلممنّإ فِبِذ بالكَ متى تكلم.قٌّ ح فيِهس ليهنّ ألقِّ الحىِف
 

 فعد يان وكَ.ِدستج المن اِهللا البتربصاً مان كَ إبليسا أنركنَدأ ناوح إنجيل ين ِمن الثاِماححألصا اأنَقرإذا  
أتباعاألشْه رارفعاً دليقتلوا الس يدسيح الم. ل ذِلكيِمتخلص نى  الِذ ذاك"ججاءِل ِلاء  كَى كَىييطلبطلبوي خِلخِل ويصصم ا قا ق مددهلك هلك ".لقد  
أحضرة والفَ الكتبريسيالون مى أ الِتأةَرعِل الِفى ذاِت ِفتْكَِسميكل إلى اله.ولم ا أقاما ِفوهى الوِطس قالوا له :"مموسىىوس  

 ِهي عل بِهشتكونا يم م له يكونىكَ ِلوهبرقالوا هذا ليج. "؟؟تَتَ أنْ أنْاذا تقوُلاذا تقوُل فم فم..ا أن مثَل هِذِه ترجما أن مثَل هِذِه ترجمانَانَصص أو أوِفى الشّريعِةِفى الشّريعِة
 ٢."ددعع ب ب تأِت تأِت لم لمتهتهاعاع س سألنألن" د أحكهِس يم لمه أنّ فمكتوب.واا استطاع ممه ولكنّ بِهاكسوا اإلمادأر . فشلوامهولكنّ

 

 كانة والفَ الكتبريسيون وجماعة ِمة كبيرنالي ِف وِدهيكلى اله.وب يكَانم ان يسوعيتكلم إلي همآم بِهن  
كثيرِم وننالي فقاَل .ودهي سِلوع ليوِدهالذين نّنّإإ" :نوا بِه آمكمإإ  كمننثبتم فبالحقيقِة فبالحقيقِةىىالِمالِم كَ كَىى ِف ِف ثبتم تكونون ىى تالميِذ تالميِذ تكونون  وتعوتعرفونرفون  

الحقّقّالحوالح قُّقُّ والحي ي ححررركمأ  ..""ركمجابه بعضها ذا ذنَنَنّنّإإ  :مريإإة ة ريببرراهيماهيمولم ولم نستع نستع بدأل ألبد حكَكَ  .. قط قطدٍٍدحينّنّإإ  تَتَنْنْأأ   تقوُل تقوُلفَفَيكمكمتصير تصير ونون  
 ن االبكمرر حنإ ف.ةطيلخَ ِلدب عوة هطي الخَمُلع ين مّل كنإ  لكمقوُلأ قّالح قّالح :وعس يمهابجأ ."؟؟اراًاراًررححأأ

قيقِةفبالحأ  تكونونحنَأ .اراًرا عنّأ المكمإة  ذريبرنّلِك. اهيمكمتطلب أ ونألىلوِن تقِتن ىالِم كَنِضو ال معله فيكم .ثم  
 اَلمعأ ملون تع لكنتماهيمربإ والدأ  كنتم لو:م لهقاَل .اهيمربإ وا هونَبأ :قالوا .بيكمأ دنْ ِعأيتما ر مملون تعنتمأ و:قاَل

  .اهيمربإ ملهع يهذا لم . اهللان ِمهعِم سى الِذقِّ بالح كلمكم قداننسإا نَأ و.ى تقتلوِننأ ون تطلب اآلن ولكنكم.اهيمربإ
 

  ثم." اُهللاوه وداِح وبأا لنَ. ا زنَن ِم نولدا لمنَنّإ :فقالوا له. بيكمأ اَلمعأ ملون تعنتمأ :ودهلي ِلوعس يقاَل 
  بيكمبيكمأأ  اتُاتُووهه وشَ وشَ.. ابليس ابليسوو ه هبٍٍبأأن ن  مِْ مِْنتمنتمأأ  ..ىىلِِلوووا قوا قععمم تس تسننأأون ون رر ال تقِد ال تقِدكمكمنّنّألأل. . ؟؟ىىالِمالِمون كَون كَمماذا ال تفهاذا ال تفهمملِِل": م لهقاَل

تريدتريدونأأ  ونننتع ملواملوا تع..  ذاككَ كَذاك اناس ِماس ِملنَلنَ ِل ِلقتاالًقتاالً  انننالب الب دءءد..ولم ولم ي ي ثبىى ِف ِفتْتْثبالح نّنّ أل ألقِّقِّ الحههلي لي سفيِه فيِهس ح قٌّقٌّ ح..متى تكلم نّنّإإ ف فبِِبذِِذ بالكَ بالكَ متى تكلمما ا م
يتكلمِم ِميتكلم مما لهنّنّألأل  ..ا لههكَ كَه ذابأأ و وذاببأأ و و..ذابذابو الكَو الكَبمقوُلقوُلأأ  ىىفألِنفألِنا ا نَنَأأا ا مالح قّقّ الحلستم تؤِم تؤِم لستم نونىى ب بنون..م م نِم ِمن نكمنكمي على خَ على خَىىتِنتِنبِكبِك ي طي؟؟ةةطي". 

 ن ِم لستمكمنّ ألونعم تس لستمنتمأ كذِل ِل. اهللاالم كَعمس ي اِهللان ِمى الِذ.؟ى بنون تؤِماذا لستم فلمقّ الحقوُلأ تُن كنإف
   يكون يكونننأأ  قبَلقبَل   لكم لكمقوُلقوُلأأ  قّقّ الح الحقّقّالحالح": يكلى اله ِفمعِل يوه وم له قاَلوعس ينن أاح الثاِمحاألص ايِةهى ِنأ ِفقرونَ ."اهللا

  ٣."ىض ومهمِطس وى ِفجتازاً م.يكل الهن ِمجرى وخَ فاختفوعسا يمأ .وهجمرلي ةارجوا ِحفعفر ."نناِئاِئا كَا كَنَنَأأ  اهيماهيمررببإإ
 : ثالثةلٍة على أسِئٍةابمها كإجنقد.. ةام هقَقاِئ حثالثَ جستنِتنَاح ح األصكون ذِلمضى مل ِفموبالتأ

 

ى  ِفهونَاورح كانوا ي الذينوده اليوعس يب الراطب خَ لقد....؟؟هِِهاِفاِفدد أه أهمما أها أه وم ومبتابعيِهبتابعيِه   إبليس إبليسالقِةالقِةا عا عمم: : أوالًأوالً 
لِهيكل بقوِلاله هأأ": منتمِم ِمنتم نبٍٍبأأ  نه ه وإإ  وبليسوشَ وشَبليس ههوأأ  اتُاتُوبيكمبيكم  تريدتريدونأأ  وننتَ تَن عملواملواع..  ذاككَ كَذاك اناس ِماس ِملنَلنَ ِل ِل قتاالً قتاالًانننالب الب دءءد".إن  
 ٍةهنَوكَ ريسيين وفٍة كتبن ِموده الي كانكذِلِل. همل عملونع ي لههموِعض بخُوهتابع و.ى القتل ِفرِصح تنْ إبليساِتوهشَ

ورٍةهنَ كَاِءؤسيتآم رونعلى الس ِديسيح كَ الميقِتى ولكنّ.. لوههميفِل لم ى تنفيِذوا ِفحم ا أرادوه وقتذاك. "ألنألنس اعتاعت سههلم لم   
 إلى ارأشَ. نيينَع المني بقُر الفتان وش." كثيرين كثيرينننة عة عييدد ِف ِفهه نفس نفسبذَلبذَلليلي"ى  أتبْل.  ليقتَلأِت ي لمسيح فالم."ددعع ب بتأِتتأِت

 رفعرفع ي يىى الِذ الِذ اِهللا اِهللامُلمُلوذا حوذا حهه" :ِهوحنا بقوِل إنجيل ينحاح األول ِمألصا باندمعنا الموح ي المعنَى المقصوِد بالفداِءكذِل
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نا وح يقاَل. نؤِم ين مكلِّ ِل أبديةاةيحو اً ِللخَطايا غُفرانبه ليهم دكِف سبْل. راًدسيح ه المم دسفك يلم ."المالمة العة العطيطيخَخَ
البشيرباألص ِمِثاح الثاِلح نّنّألأل": ِه إنجيِلنهأأذا ذا  هكَ هكَهححباُهللا اُهللاب الع الع المحتى بذَل حتى بذَلالم اب نَنَ ابههالو الو حيدكَكَ ِل ِلحيدىىال ي هِلهِل ال يككلُّ كلُّك م م نيؤِم يؤِمن نبِه بِهن   
  ١."المالم الع الع بِه بِهصصخِلخِل لي لي بْل بْلالمالم الع العديندينالم ليالم ليلى العلى العإإ  ههنَنَ اب اب اُهللا اُهللالْْلرِسرِس ي ي لم لمههنّنّألأل. . ةةديديبباة األاة األيي الح الح له له تكون تكونبْلبْل

 

 إلبليس إنو ائَلسم تعدداع شَة إلشبِهواِته .أقنَلقد عهير ودالمِلس كم بأن ولودب ِتيلح م سيحرمِمه ن 
صولِكان لجِهم .سَلفأر هيرودالمِلس وقتَلك ج ميعالص بيِفان الذين ى بِتيوِم تخُى كلِّم وِف لحا ِمهناب ن سنتيا ن فم

دون .بحِبسالز ان الِذمِمى تحققه نالم وس جوعسى أنالطفُل يكون ي سوعِمداًاِح و نهم .ومأل إبليسقلب هتلر  
مفجر الحِبرالع الميقداً ِحةة الثانيوب ة ِلغضِبلشعالي هودىفع ِم وقتَلذب نهِسم تة مِماليين ناألب اِءريد ذنٍبون  

ِف و.اقترفوهى عِفو ا هذارنَصى معأقنَول ظم الدعإبليس ب عاأل ضطباء وبعض رجال القانون والسايِة بقتل األجنِّةس 
 اِبب الشّن ِم كثيراًضاً أي إبليسع أقنَ ولقد. النورِةؤي رن ِماليين األطفالان ممرى ِح ِفببتس امام ِمحى األرِف

بممجنس الِةارسالخُاِء واحتس ماِبور واالنكبخَ على المداِترلد ِةرجاإلد انم. أودى بحالجيل ال اِةيو ديِدجيعد 
إذ .اليينبالم فقدوا حياتهماتوا قبَل ومان األو .قاَللقد الر بي سوعع نإبليس : "ذاككَ كَذاك اناس ِماس ِملنَلنَ ِل ِل قتاالً قتاالًانننالب الب د٢."ءِِءد 

 

فة ِص تالزم وابعيِها لتورثهى ي الِت إبليساِتف ِصطر أخْإن ....؟؟هِِهتابعِيتابعِيلل  ااورثهورثهى يى ي الِت الِت إبليس إبليساتُاتُففصِِصا ا مم: : ثانياًثانياً 
 .قِّ على الحاء واالفتربِذ والكَاعد الِخمِدستخْ يِهاِتوه شَقَحِق يكى فِل."ذابذابو الكَو الكَببأأ و وذابذاب كَ كَأنّهأنّه"  ِهىاهير بهالقتل الشّ

 إذ .ك المِلسودهير  علىطراً خَوعس يفُل الِط يكن فلم.هم عليهاذيب أكَطلتْ انْولقد. ِهيِقى طرر ِفلسي ِلهاع أتبعقِن يىكَِل
لمإخْطة اِهللا خُ تكن الءهير ودِمس ِه ملِكنالل إلحي سوعانَسيح مكَ المه.قاَل ولقد الر بي سوع :"مملكِتملكِتمى ليى ليسِم ِمتْتْس نن  

هذا العالمالمهذا الع".ولم يكن الي هعلى ِهطراً خَود تلر عِذحتى ينْ ِم ويقتُلبهِسم تة مِماليين األن بولكنّ.اءري هص قَدة  أكذوب
أإبليس الشّن عاأللماِنب وأقنَ.عوب الشّ أفضُلى عهبإب الشَِةاد ِبعالي وِدهىالِذ ى اعتبرِم أقّله أقنَ و.ِهِسى جنْ بِننع 
األطبباء نين ِفقتل الجِحى رهم أمح شكلِةال لمانْاٍت فتي حرفنع ن ساِءوقاَل. بيل السالر بي سوعألتب اع إبليس :
  ههنّنّ أل ألقِّقِّ الح الحىى ِف ِفتْتْثبثب ي ي ولم ولم..ءءدد الب البنناس ِماس ِملنَلنَ ِل ِل قتاالً قتاالًانان كَ كَذاكذاك  ..ملواملواعع تَ تَننأأ  ونونتريدتريد  بيكمبيكمأأ  اتُاتُووهه وشَ وشَبليسبليسإإ  وو ه هبٍٍبأأ  نن ِم ِمنتمنتمأأ"
ليليسفيِه فيِهس ح قٌّقٌّ ح . .متى تكلمنّنّإإ ف فبِِبذِِذ بالكَ بالكَمتى تكلممما يتكلمِم ِما يتكلم مما لهنّنّألأل  ..ا لههكَ كَه ذابأأ و وذابب٣.ذابذابو الكَو الكَب   
 

ى  ِفِدوليه ِلوعس يب الرفَشَ كَ لقد....؟؟ههلل  همهمعيِتعيِت تب تبنن ِم ِم إبليس إبليسونونعع يتب يتبالذينالذين  ررررحح لي ليررررحح م منن ِم ِمهْلهْل: : ثالثاًثالثاً 
الهيكل عنالِتوِد القي ى تقيدهنْ ِموتجعُل مهإلبليس عبيداًم  .وأعلن الرأنِّه نفِسى الوقِت ِفب هالم حرِمر نوِد قيإبليس  

اِهووب الحياة والحالق ِمة واالنِطريناألس غيضر الب .ِل قاَلفلقد ليوِدهالذين نّنّإإ": نوا بِه أمكمإإ  كمننثبتم ىىالِمالِم كَ كَىى ِف ِف ثبتم  
 ."اراًاراًررححأأ   تكونون تكونونقيقِةقيقِة فبالح فبالحنن االب االبكمكمرررر ح حننإإفف ". "ركمركمررحح ي يقُّقُّ والح والحقّقّ الح الحرفونرفونوتعوتع  ىى تالميِذ تالميِذ تكونون تكونونفبالحقيقِةفبالحقيقِة

"الحقّقّالحالح قوُلقوُلأأ  قّقّ الحلكم أأ   لكمنكَ كَن انأأ  انححددي ي حىىالِمالِمفظ كَفظ كَحفلن فلن ي ي ررى المى المولى األلى األإإ  تَتَوبال ."دِِدب عقُلين أن تمبالخَسك ونَِةطي ى ِعد
 اًرير تحاَلنَ نَلن ."ةةطيطيلخَلخَ ِل ِلددبب ع عووة هة هطيطي الخَ الخَمُلمُلعع ي ينن م ملّّل ك كننإإ": ِه بقوِلسوع يب الرك ذِلحض أولقد.  اهللابيدا عنَأنّ
  .ابتنَ توعلنين ماها اقترفنَ على منطاة ناِدموا خُنَ بأنّبلر ِلافنَ إال إذا اعتراًالصخَو
 

 الص الخَ طريقَإن يببتغْأد يير تبأوالًاتنَعي .إ ثم ا لسنَن أننَالعا بعدتابعين لسنَو  إلبليسا بعدم نقادين 
ا لسنَا  ألننَ.ةسيرر المي وتتغَافُداأله ري تتغَيير القائِد بتغْهألنّ. ِهالِمى كَ ِف ثابتينوعس يبلر ِل تابعينن نح بْلارِهألفكَ

أحإاراًر نَذا تبعا إبليسإننَ.ا ألفكارِهنَ وانقد ا أحرارِة بتبعيالم حرظمر األع .قاَللقد الر بي سإإفف": وعننح ح رررركمكماالب االب نن  
فبالحقيقِةقيقِةفبالحتكونون أأ   تكونونححراراًاراًر". ال يستطيعالم قيبالسالِسد فلنأِت. ِه بنفِسِه قيوِدل فكِباِح إلى صِد اليالقاِدِة القوي ٤.ِةر  

 

 بكلِّو. ىعِف ض بكلِّى إليكآِت.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
  أرفع صالِتى.كى طريِقسير ِفى على المِن تعين لدنكنة ِم قواجياًر. ريرك وتح غفرانكاجياً ر.ىوِد قيبكلِّو وبىذن

 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ. الصاِدق وعِدك متِكالّ على.كابِتن استج ِمقاً واِث. فاِدى يسوعِفى اسم
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٤٥: ١٠ ،   إنجيل مرقس    ٨: ٢٠ إنجيل متى  ،  ١٧-١٦: ٣&  ٢٩: ١  & ٢٠: ٨  & ٣٠: ٧ إنجيل يوحنا ١
  ١٤ – ١٣: ١٢ سفر الجامعة  ،   ٢٦: ٧ سفر األمثال    ،                                         ١٦: ٢ إنجيل متى ٢
                 ٣: ٥سفر أعمال الرسل   ،     ٤: ٣ سفر التكوين    ،                                     ٣٦: ١٨ إنجيل يوحنا ٣
       ٢: ٤٢سفر أيوب    ، ٢٧: ١٠ & ٢٣: ٩ إنجيل مرقس        ،                                 ١٤: ١٨ سفر التكوين ٤
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