
الر٩٩الة ـس  
 

أىأىم ةٍٍةملكَملكَ متتب تتب ع؟؟ع      
 

(Arabic - What kingdom do you follow?) 
 

زيزى القارئع ..ديثنَحا اليوم موضوعه :أىأىم ملكٍةملكٍة متتب تتب ع؟؟ع   
 

 إنْوِمنتى األجيل مصىاح الثاِنحشَرع األأ  نقرعاددشْس والِعاِم الخَ ِمنشْن والِع الثاِمإلى رينرين. 
 

 ""فعلمفعلمي ي سسوعأفكَ أفكَوع ارارههموقاَل وقاَلم له له مكّل كّل::م م ملكٍةملكٍة مم نقِسنقِس ممعلى ذاِت على ذاِتةٍٍةم ها تخْا تخْهرربوكّل وكّل..ب م دينٍةدينٍة مأو أو ب ب يتٍٍتيم نقِسنقِس ممهِِه على ذاِت على ذاِتم  
  وَلوَلببززعلعلا ببا بب أنَ أنَ كنتْ كنتْ وإن وإن!.!.؟؟ملكتهملكته م متُتُ تثب تثبفَفَ فكي فكي..هِِه على ذاِت على ذاِتمم انقس انقس فقد فقدالشَيطانالشَيطان  رجرجخْخْ ي يطانطانيي الشَ الشَ كان كان فإن فإن..تُتُثبثبيي  الال
  ..الشَياطينالشَياطين  رجرج أخْ أخْوح اِهللاوح اِهللاا برا بر أنَ أنَتُتُ كنْ كنْ إن إن ولكن ولكن..اتكماتكم قض قض يكونون يكونونمم ه ه لذلك لذلك..ونونرجرجخْخْ ي ينن بم بماؤكماؤكم فأبنَ فأبنَ..اطيناطينيي الشَ الشَرجرجأخْأخْ
فقدأقبَل أقبَلفقد علي علي كم١."" اِهللا اِهللا ملكوتُ ملكوتُكم 

 

 حيوم سبت ثَدأن  أحرضلإ  اليهودى يسرجالًوع م أ اًوننجعخْأى ومرفَفشَ ساه..إى ت حاألن عى م
ب ع الشّوعمه جا قال بمالفريسيون اقَفض .؟داو دو ابنذا ه هّل ألع:وع وقالوام الج كّلهتَفب رصبأ و تكلمسرخْاأل
 رجخْهذا ال ي :قائلينوع س يب على الرالفريسيون ىعادف.. ةجزع الم تلكهمِني أعامى أمر أجِعنْدما يسوع ليراًتقِد
التى  نييسي الفرِةاعما إلى جههجو التى سيح المِدال السي أقونا قرأنا ِمموِم .الشّياطينئيس  رببعلزبوَلال إ اطينيالشّ

 ة والثاني.ور النّملكِة مأو  اِهللاا بملكوِتهنْ عربع األولى ي.نتيرئير من غيملكتي موِدج إلى وشيرت  نجد أنّهاأجابهم بها
  .نملكتي المن بي تقعٍةايدح مملكٍة لمودجو وال .ِة الظلمملكِة م أوبليس وهو إانطَي الشّملكِةمب يعبر عنْها

 

 نى كورنثوسؤِم إلى مِةالثانيه الِتول فى رسس الرولس ب كتبلقدف .نملكتيالم ن بيعم الجستحيُليو 
  وأى.ال بليععسيح م اتفاق للم وأى.ِة الظلمعور م للنٍّةركَة شَ وأي.ثمر واإل للبلطٍةة خُأي" :ُلقوي  السادساألصحاح

ى  إنّ: اُهللاا قاَل كم.ى الح اِهللايكُل ه أنتمكمفإنّ .؟ األوثانع ميكل اِهللا لهوافقٍةة م وأي.نؤِمر الم غيعن مؤِم للمنصيٍب
سأسكنفيهم وأسير نَ بيهموأكون له إلهاًم وه يكونم لى شَون باًع..ثم يأتى التح ِمذير اجنفى   االنِدمإبليس ملكِةم 

 لى ون تكونُنتم وأأباً  لكم وأكون..لكم فأقبجساّوا نَس تمب وال الرتزلوا يقوُل واعهمِطس ونوا ِمجر أخْ لذلك:بالقول
بنينيقوُل ناٍت وبالر بعلى كّل القادر وِد .."ء شىجو ِمن دفاصٍلال ب ُلفصِِ يبي نؤِم المنينالذين ِة قبلوا تبعي 

سيح الموانضوا إلىماِهللاكوِتل م .وبي غَن يؤِمر المنين الذينر فضوا تبِة المسيح وعياءراقوا وِغانس إبليس ِةواي 
وانضمملكةِِوا إلى م٢ِة الظلم. ولدرِةاس ذلك الم وضوع نقدخَم مة سنحاوُلالٍتتأم  ماناقشتهاز بإيج.  

 

 ماًستخِد ماطيني الشّرجخْ يهيح بأنّس المِدي الس علىوِده اليضع بادعى حينف .... كائنة كائنةملكة إبليسملكة إبليسمم: : أوالًأوالً 
رئيسهوَل مبعلزبلم نِف يالر بو وِدجبْل.بليسإل ملكٍة م على العكس أكد الر بِه بسؤاِل ذلكاالستنكارى للي إذ وِده 

ا  فيه. والتنسيقِةة اإلدارنظمملكة ملكة إبليس مم م أنذلك ن ِمم نفه..!!؟؟هِِه على ذاِت على ذاِتمم انقس انقسإنإن  تثبتُ مملكتهتثبتُ مملكته  فَفَفكيفكي: قاَل
ون إلى منض يالذينو .مؤهاؤسخطط ر ويردبا ي منفذون ي الذينونؤوسرمال وططونخَ ويونبرد ي الذيناءرؤسال
ملكِةمطلقُ إبليس يي وحنا الرولسِهمليع فى ر ولى األِهالِتساسم :أو إذ يقوُل. إبليسالد  :بهأأذا ذا بهوالداِهللا اِهللاوالد ظاهرون ظاهرون   
  ٣. مكاناًعطوا إبليس بأال يهمحذرس ينى أفسؤِم إلى مِهالِتول فى رسسولس الروب.. بليسبليسإإ  والدوالدأأوو
 

 ينقاوِم المبؤد ين بأهحصنْيو  إبليساخخَ ِفن ِمذرح يسوثاو تيمِه إلى تلميِذِهالتيفى رسول س الرولسبو 
بالودِةاع عأى سني عطيهاُهللام تو بة لمرفِةعقّ الح ستفيقوا ِمفيإ بليسإ  فخّناقتنَذ قد صهإلم َِهِتراد. ويحثنَدا بسطر 
الرول بسفر سأعلالمسالر ع ني وعسالم لكّلِه شفاِئِةسيح وقو الذين ه تسلط عليإبليس إذ قاَل م :يسِمى الذوع ن 
  اَهللانأل بليسإ تسلط عليهم المميع جى ويشفراً خي يصنعاَل جى الذِةالقوس ووح القد بالر اُهللاهحس م كيفَِةراِصالنَ

كانم عو..ه  ذكربولسالر وُلسفى ر ِهالِتسإلىِة الثاني ؤِم منى كورنثوس عيطان الشَنعنَ ومالخَاه صاال هوو مسم 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                          ،               ٢٨ -٢٥ : ١٢ إنجيل متى ١
  ١٨ – ١٤: ٦ الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول٢
      ١١: ٦   &   ٢٧: ٤ أفسس إلى مؤمنى       ،        رسالة بولس الرسول١٠: ٣ولى األ  ُ���� ا	ّ�ُ��لرسالة ٣
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إلبليساآلخر ومعناه  أنّه شتكىالمقد ي خدعشَ البعنَْلفقا ِهيير شكِل بتغْر ه :وال عجأل .!بالشّن يطاننفس هي رغي 
الى ِششكله ِهبالك نور م. أى ِنؤِمولمَل قاسفسله م:فإن م صارتنَعا ليتْسم عد م بْلم ولحم عاِء الرؤسم ع 

السالطين موالِةع الع ِةالم على ظلمه ذا الدر همعالشّاِدنَ أج رالر ِةوحيفى الس مِم..اِتاوي ن ناهنفه مأنه ملكٍةا م 
رتشغُلٍةوحي الس ماءذات سماءالسفل وهى أا لونَ التى تعع ش اِهللار١.جيد الم 
 

اح حصال األزقير وسفر ِحشَابع عاح الرحص األاِء إشعيع إلى سفروجربال ....؟؟ ومن أين جاء ومن أين جاءإبليسإبليس: : ثانياًثانياً 
  بارعاًاني نوركائناًخلقَ   اَهللانولك . إبليساهع وديراًر ِشخلوقاً م اُهللاخلقَ  أنثْدح يلم ه أنّ نجدرينشْن والِعالثاِم
الجال فائقَمالقد اِترِبواِه والم.لي رأسم جمة ِموعنالئكِة الموأس ماهز هةر.وي عفُرم  باسLuciferفى اللغِة  

ِةالالتيني.كم ا جاءبالو ىح :ِم سقطِتفَكي نالس اِءما ي زهة بنتَرالص كيفَ!.حب ِت قطعض إلى األر.!ان  وعلى لس
  أنح توضة اِهللا وكلم!. إثم فيكدِج حتى وقتَِلم خُو ين ِمكِق فى طركامٌل أنتَ: هنْ عىح الو يقوُلبىال النّزقيِح

 اِبح الساِترتفع مقَفو دع أص. اِهللاِباِك كوقَ فوىِس كر أرفعِه فى نفِس فقاَل.اِءبريور والِكر بالغُيبذا أِص هزهرةَ
َل مثأصيرالع لى.طِر لذلك د �����	ِم نملكِة مالع لىمع م نتبع ِموه مالئكٍةن ايَل تحعلي وخَهم دعه٢.م 

 

 ض األرتْنَفسقطا ولِع اءو وحمآد ى إبليسوأغْلقد  .... وتابعيِه وتابعيِههِِهئكِتئكِتالال وم ومإبليسإبليس   الذى ينتظر الذى ينتظرصيرصيرالمالم: : اًاًثالثثالث 
بسِعِبب صانيا وهمتمِهِدرو.. على اِهللاا ماءَ جالربي سوعخَلض  إلى األرالص اإلنسان وتحالتى تحتَضرير األر  

ملكِةسلطان ماِهللا وتأسيس ملكوِتِة الظلم علي اه ..كان ِجمىءالم سيحد اراًموطان  للشيِهالئكِتم.. كتبا وحنّ ي
ائىالر: "وسمِِموسعتُتُعص ص وتاًتاًوع ىى ف ف قائالّ قائالّظيماًظيماً عالس الس ماِءاِءماآلن اآلن ص ص ارخَ خَار الصإإ  الصلهنا وقدلهنا وقدررتهتهوم وم لكهلكهوس وس لطانلطانم نّنّ أل ألهِِهسيِحسيِح مههقد قد   
طرطرححالم ىىا الذا الذنَنَوِتوِتخْخْإإ على  على ىىشتكشتك المكان ىى يشتك يشتك كانعلي علي همأ أهم مماملهنَلهنَإإ  اما نهاراًاراًا نهولي الًالً ولي  وهوهممغلب غلب وهوهبد م الخَم الخَ بدروِفوِفروبكلم ةِِة وبكلم  
شهشهادادتهمتهم".. وكتبإإوو": ضاً أيبليسىى الذ الذبليسكان يضِل يضِل كان ههمرِِر طُ طُمحىى ف فحب ب حيحيرارار النّ النّةِِةروالكب ريتريت والكبح ح يا اثُثُي لولوحش والنبش والنبحىالكذاب  الكذاب ى 
وسوسييععذبذبونوننه اراًاراً نهولي أألى لى إإ  الًالً وليببِدبِد اآل اآلدِِدبين٣."ين  

 

  قُقُححسسييالم سالم س الس السلهلهإإوو": ِةومير إلى ِهالِت برسوُلس الرولس بيقوُل .... إبليس إبليسملكِةملكِة م منن ِم ِمننؤِمؤِم الم الموقفُوقفُمم: : اًاًرابعرابع 
  لهعض تخْاهألنّ ِة الظلمملكِةمَ على  سلطانوله واِتم فى الساسم له نؤِممالإن  ."" سريعاً سريعاًكمكمجِلجِلررأأ   تحتَ تحتَطانُطانُييالشَالشَ
باسم الربي سوع.نؤِم وللمأن ِدستخْ يسلطانَم هنَ الذى محاُهللاه فالشَ.اه إي يطاني تِعربوي هرِمب نو ِهجنؤِم الم  ألنّه

يرفُعم ى خُدتقياِء األِةطورقاَل.ِهملكِت على م أح دالقد يسين: "إنإنالم سيِحسيِح المىىالحقيقى الحقيقى ه ه و ظهو ظهورورم م نظورنظورللم سيح غَسيح غَ للمير ر ي
الموقاَل وقاَل..نظورنظورالم الس الس ييددالم الم سيحسيح::م م نني ؤِمؤِم يننبى فاألع بى فاألع مال التى أنَال التى أنَما أعا أعملهملها يا يععملهملها ها هو أيضاًضاًو أيوي وي عمُلمُلعأع أع ظمنْنْ ِم ِمظمه٤."ااه 

 

 تُبحسيح وأص المصال خَنى قبلتُولكنِّ إبليس  لمملكِة تابعاًِةطي فى الخَتُ كنْلقد ....عع تتب تتبملكٍةملكٍة م مأىأى: : اًاًسسخاِمخاِم 
فى رسالته إلى ول سولس الر ب قاَللقد ..سيحى فى الما ح أنَا واآلن والخطاي بالذنوِبيتاً مكنتُ.  لملكوِت اِهللاتابعاً

   رئيس رئيسببسسالم حالم حذا العذا العر هر ههه د دببسسال حال حا قبا قب فيه فيها التى سلكتما التى سلكتمطايطاي والخَ والخَوِبوِب بالذن بالذن أمواتاً أمواتاً إذ كنتم إذ كنتموأنتموأنتم": س أفسمؤمنى
  ةِِة الكثير الكثيرهِِهبِتبِتحح م مجِلجِل أ أنن ِم ِمةِِةممحح فى الر فى الرىىنِِنو غَو غَ الذى ه الذى ه اُهللا اُهللا..ةِِةييصِِصعع الم الماِءاِءنَنَفى أبفى أب   اآلن اآلنمُلمُلععوح الذى يوح الذى ي الر الرواِءواِء اله الهسلطاِنسلطاِن

التى أحبنَبنَالتى أحا بها ونَا ونَا بهححننأم بالخَ بالخَواتٌواتٌ أم طايطايا أحا أحيانَانَيا ما مععالم بالِن بالِن..سيحسيح الم ععمةِِةمأنتم أنتم م م خلصخلصونباإل باإلون يمانانيم....وذلك وذلك لي لي سِم ِمس نكمنكمه و و  ه
ععطية اِهللاة اِهللاطي....لي لي سِم ِمس ننأع أع ماٍلاٍلمكى ال ال كى   يفتخريفتخرأح أح دألننَ ألننَ..د ا نحنا نحنع ع ملهملهم م خلوقينخلوقينفى الم فى الم سيح يسيح يسوعوعس....ألع ألع ماٍلاٍلمص ص الحةٍٍةالحقد قد   
ساُهللا اُهللابقَبقَس فأع فأع ددهها لكىنَ نَا لكى سلكسلكفيه ا فيه". زيزى القارئع :أرجوكتسأَل أن نفسك ؤال هذا الس :م ملكٍةأىأتب ٥.؟ع 
 

 ..ِة الظلمملكِةى بمربطِنا ي م كّلن ِم إلهىىِنررح ..اوىما السانَأب: الِة الصلكى فى ِتِع متشترك ليتك 
 ى فيِهوم الِذ الي قلبى إلى ذلكقُ شو.. إبليسملكِةم مد ولهكِدجى لممِنِداستخْو ..كبِتح ابن ملكوِت فى مربىى اقبلِن

ترتفعواتُ أصالئكِة الماألب رار معالقد يسينار هاتفة األطه:قد قد ص ص ارتْتْارم م ممالكالكالع الع الم لربنَبنَالم لرا ومهِِهسيِحسيِحا ومفس فس ييملكملكإلى أب دِِد إلى أب  
 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْن يقبْلم :من قلتَ اي كابِتجن است ِم واثقاً..ىخلِص موعسم ياس فى ىالِت ص أرفع..بدينبديناآلاآل
 

 : فى ذلكا ستجدرهي غَ أوالِةس الراع تلكمإن أردتَ س.. ئ العزيزأخى القار
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  ٢٠ – ١٢: ٦ ،        رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس      ١٤: ١١نية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول الثا١
  ١٩ – ١٤: ٢٨  سفر حزقيال  ،                                          ٢٠ – ١٢: ١٤ سفر إشعياء ٢
                                                                         ١٠: ٢٠ &  ١١-١٠: ١٢ ،        رؤيا يوحنا الالهوتى         ٣١: ٢٠ إنجيل يوحنا     ،   ٢٠ – ١: ٣سفر التكوين  ٣
   ٧: ٤،  رسالة يعقوب         ١٢ : ١٤إنجيل يوحنا        ،                ٢٠: ١٦رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٤
    ١٧ – ١٤ : ٢ مرقسإنجيل        ،             ١٨ – ١: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  ٥
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