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سيحىؤِمن المِللم إبليس ملهعي أن مِكناذا يمسيحىؤِمن المِللم إبليس ملهعي أن مِكناذا ي؟؟م  
 

(Arabic - What Satan can do for a Christian?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  ؟؟سيحىسيحىن المن المؤِمؤِململم ِل ِل إبليس إبليسملهملهعع ي ي أن أنمكنمكناذا ياذا يمم         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes           :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .غة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى الل

 
 الشَإن يطانواتب اعِمه نالشّاتِّ قو رالر نشَِةوحي اطهمع داِئجيب و .مسعيهماِئ دِلب ؤِمإليذاء بالمنينق  بطر

متعدةد. وهو يُلستميؤِم المنينغْ ويويهغْ بإمراٍتاءتنَ مووِم .ةعنو ل االسِتاِئسنّ أالِةمهغْ يؤِمرى المفر بِس ف.ِبِذ بالكَن
الثاِنلوِكالم ى األصاِماح الخَحس يسُلجالو حىأن الر استخْب دأليشَم النّع اِءفَى ِش ِفبىنع مانالس ىاِنري رئيس جش ي
أرِمام نب ِهِصر .وأرادنع مانأن أليشََئكاِف ي عولِك.ى فأب ن اِدى خَزجيحأليشَ مالنّع طِم بىِفع ى أنذ ِتأخُ يلكافأةَكَ الم 
. هنْ ِمئاًيذ شَخَأ ه أنّر أنكَِهدِتو عدنْ وِع.اه عليَلص وحِبِذ بالكَامش أريرئيس ج  على واحتاَل.عا أليشَهى رفضالِت

يتون يتون  وز وزاٍباٍب ثي ثيذِِذ وألخْ وألخْةِِةضض الِف الِفذِِذ ألخْ ألخْقتٌقتٌ و ووو أه أه..؟؟ككقاِئقاِئلِِل ِل ِلهِِهركبِتركبِت م منن ِم ِملُُلجج الر الرععجج ر ر حين حينىى قلب قلبببذهذه ي يألمألم": ع أليشَ لهفقاَل
وكرنَنَوم وغَوم وغَوكرم وبم وبقر وعبيٍدبيٍدقر وعوج وج وارارو . .فبفبررصصنع نع ممانقُقُ يلِص يلِصانبك سِلسِل وبنَ وبنَ بككلى األلى األإإ  كبوخَ وخَ..ددب ررجِم ِمج نأأ  نمأأ  هِِهاِماِممببررص١."الثلجالثلج كَ كَص   

 

  لقدجب اءالِةرسب ولسالر ى إلى األولولسىِنؤِم مقولى الونيِك تسِم: هإذ أجل هذان ْلحتِمأ  لم. "أرسلتُسلتُأر  
 ىسيِحرى المغْيو اناًي أح إبليسايُليتحو ."الًالًاِطاِطا با بنَنَبب تع تعصيرصير في فيبكمبكمررد جد ج قْ قْ يكون يكونببررجج الم الم لعّل لعّل..انكمانكم إيم إيمرفَرفَ أع أعىىكَكَلِِل
الرسول  سطر بُلقوس اِماح الخَحص األسل الرالمأعفر  بِساء جفقد .بيكِذل يدفعه ر األم وإذا تطلبعالطمب
  ؟؟بقى لكبقى لك ي ياناناق كَاق كَ ب بووهه و وسس ألي ألي..؟؟قلقل الح الح ثمن ثمننن ِم ِمسسس وتختِلس وتختِلوح القدوح القد على الر على الرببتكِذتكِذ ِل ِلكك قلب قلبطانطانييأل الشّأل الشّاذا ماذا ممملِِل": اانيحنَِل

ولمولما بيعا بيعألم ألم يكن ِف ِف يكن ى سلطاِنلطاِنى سك؟؟ك..فم فم ا با بالكالك  ووضضعِف ِفتَتَع ى قلبكى قلبكهذا األم هذا األم رتَتَنْنْأأ  ..رلم تكِذ تكِذ لم ب٢." اِهللا اِهللا على علىاس بْلاس بْل على النّ على النّب  
 

 إنالكتاب الم قدس يارفنَعالشَ أن ييشتِكطان ؤِمى على المنين ويفترى عليى ب ويِشهمهم.فلقد ج فر  بِساء
راؤيوحنّ ياألىوِتا الاله صاح الثاِنحى عقوُلشر نّوح يىاِئا الر:ِم ستُعص ِفالً قاِئظيماًوتا ع ى الساِءماآلن ص ار 
ا  إلهنَام أمهمى عليشتِك يانى كَ الِذ.انَِتوخْإى على شتِك المح طر قدْه ألنّ.ِهسيِحلطان م وسلكه ومرتها وقد إلهنَالصخَ
 األولى رسالِتِه  فىوُلس الرولسب  قاَلفقد. نؤِم الممَلاقة ععإ اوُلحي أنّه ضاًطان أييالشّ الص ِخنِمو .الً ولياراًهنَ

ا ا  اجتهدنَ اجتهدنَبالقلِببالقلِب   ال الهِِه بالوج بالوجةٍٍةاعاع س سانان زم زماكماكم فقدنَ فقدنَة فإذ قدة فإذ قدووا اإلخْا اإلخْهه أي أيننححا نَا نَوأموأم" :ىاح الثاِنحصى األالونيِكتسى ِنؤِممإلى 
أكثرهاٍءهاٍء باشِت باشِتأكثركثير أن نَ نَ كثير أن ررى وى وججوهكمذِلذِل ِل ِلوهكمككأر أر دنَنَدا أنأِتأِت نَ نَا أنى إليى إليكمأنَ أنَكم ا با بولسولسم م ررة ومة ومررتين وإنّن وإنّتيمما عا الشّا الشّاقنَاقنَا عييطان٣."طان  

 

 ثالّ مرشَث عاح الثاِلحصنجيل متى األإ باء جقدل ف.دي الجعر الزونم ِلَلِطع المانو الزعرزي طانيالشّن إ 
فسرهالر بي سالحقُلالحقُل":  قائالًِهتالميِذ لوعه ه ووالع الع المالم..والز والز ررععالج الج ييدده ه ووب نو الملكوتنو الملكوت ب..والز والز ووانانه ه و بنو الشِّنو الشِّو برير ير ر

والعوالعددوالِذ الِذو ى زى زررععههه ه ووإبليس إبليس ..والح والح صصاداده ه وانِق انِقو ضضاءاءالع المالم الع".و يحرصإبليس الِفِة على إثار ِطتن واالضهِضاِتاد د 
يحسالميين.فقد ج وِتىاءوحنّا الالها يؤيقوَل بسفر ر الر ِلب الِكمفْفْتخَتخَ  الال": اميرنَ ِسِة كنيسالب تة ِمتة ِم البمتَتَا أنْا أنْمعتيد عتيد أن أن   

تتألمهِِه ب بتتألم..ه ه ووذا إبليسذا إبليسم م زمِِمزععأن أن ي لِقلِق يىىب ب عِم ِمضاًضاًع نكمِف ِفنكم ى السى السجكَكَن ِلن ِلجىىتج تج رربواواب..ويكون ويكون لكم ضيقٌ ضيقٌ لكم ع شَشَ عرةَةَرأي كُ كُ..امام أي نأميناّ أميناّن   
إلى المإلى الموتِِتو..فس فس أعأعطيكإكليَل إكليَلطيك الح الح ياِةاِةي". إن بطرسالر سنْول يصحؤِم المِفنين ِه األولى بقوِلِهالِتى رس :"اصاصحوا وا ح

واسواسههرواوار..ألن إإ   ألنبليسخَ خَبليس صصممكمكَ كَكم أسدٍٍدأسز اِئاِئ زر ير يجوُلوُلجم ساًساًلتِملتِم مم م نني بتِلبتِل يععههه ه وو..فقاوم فقاوم وهوهر اِساِس رخينى اإلى اإل ِف ِفخينييم٤."انانم  
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ،              ٢٧ – ٨: ٥ سفر الملوك الثانى ١
  ٤ – ٣: ٥سفر أعمال الرسل           ،       ٥: ٣لة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى رسا  ٢
      ١٨ – ١٧: ٢  ،  رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى                             ١٠: ١٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٣
  ٩ – ٨: ٥رسالة بطرس الرسول األولى   ،  ١: ٢ا الالهوتى  ،  سفر رؤيا يوحن٤٣ - ٣٨: ١٣إنجيل متى  ٤

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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تأكال تأكال    ال ال اُهللا اُهللا قاَل قاَلأحقاًأحقاً": اءوح ِلَلقا  أنّهفر التكوينِس باءج فلقد .ع الشكوكراولة زح مالشّيطانال من أعوِم 
 ال  ال  اُهللا اُهللا فقاَل فقاَلةِِةنّنّ الج الجططسس و وىى ِف ِفىى الِت الِتةِِةررجج الشّ الشّررا ثما ثمممأأوو. . أكُلأكُل نَ نَةِِةنّنّر الجر الجججر شَر شَ ثم ثمننمِِم  ::اءاءووحح   فقالتْ فقالتْ..؟؟ةِِةنّنّر الجر الججج شَ شَ كلِّ كلِّننمِِم

 حصن يكذِل ِلىسيِح المَلاِخ دِةوحي الراِءري الكببتغذيِة مقو وي."وتاوتا تم تم لن لن::اا له لهفقاَلفقاَل  ..وتاوتائال تمئال تم ِل ِلساهساه وال تم وال تمههنْنْتأكال ِمتأكال ِم
بِف ولسِهالِتى رساألولى إلى تيم أنّوثاوس ِفه ارِهى اختيىراِع لألسقف ي: "أال يكونأال يكونح اإل اإلديثَديثَ ح يمان ِلان ِليمئال يتصلفُتصلفُئال ي  
فيسقط ِفسقط ِففيى دةِِةينونَينونَى دإبليس إبليس ". ويإ اوُلحبعادؤِم المنينع ن الباطةس. ِلذِلك يِذحر بِف ولسالِتى رسإلىِةه الثاني ىِنؤِم م 

كوركَ كَافُافُى أخَى أخَنِِننّنّولِكولِك": ِهقول بنثوس ما خَا خَمددعتْتْعالح الح يية حة حوواءاءبمكره بمكره ا هكذا تفسا هكذا تفسددأذه أذه انكمانكمع ع ن البن البسى ِفى ِف الِت الِتاطِةاطِةسى المسيحسيحى الم". 
   اِهللا اِهللاالحالحوا ِسوا ِسسسلبلباا": سى أفسِنؤِمم إلى ِهالِتى رسِف ولس بقاَل كذِلِل .برى ح ِفنينؤِم المع مشتبك لياركعمال ربديو

  ععالطين مالطين م الس السعع م ماءاءؤسؤس الر الرعع م مم بْلم بْلم ولحم ولح د دعع م متْتْسسا ليا ليعتنَعتنَارارصص م م فإن فإن..ليسليس إب إبايدايد مكَ مكَددتوا ِضتوا ِض تثب تثبوا أنوا أنرر تقِد تقِدىىكَكَل ِلل ِلاِماِمالكَالكَ
والِةالِةوالع الع الم على ظلمةِِةالم على ظلمهذا الد هذا الد ههر مر معالشّ الشّاِداِد أجنَ أجنَع ررالر الر وحيِف ِفةِِةوحي ى السى السمماوياتاتاوي"

  :ىاآلِت كَهانيب لاِمالكَ  اِهللاالح وِس.١
 

 أوالًالًأو : :))مطِِطنْنْمقة الحقِّقِّقة الح((.... "فاثبتوا منِطمقينأحقاءكم قاَل ."قِّ بالحالر بي سبإنجيل لوقا األِهتالميِذ ِلوع صاح ح
 ."ريناِه سمهجد يمهدي ساء إذا ج الذينبيِد العكى ألولِئطوب ."ةةوقدوقدكم مكم مججررنطقة وسنطقة وسمم م محقاؤكمحقاؤكمأأ  تكنتكنلِِل": رشَى عالثاِن

  

 وعس يبن الر عسينمع والخَاح التاِسح باألصبى النّاءيعأ إشَتنب .."" البر البرععرر ِد ِدالبسينالبسين""  ....)) البر البرععرردِِد((: : ثانياًثانياً 
  ."اِءرد كَِةريى بالغَ واكتس.اسقام كلب االنِتاب ثيولبس. "هِِهسِِسأأالص على رالص على ر الخَ الخَوذةَوذةَ وخَ وخَ..ععرردِِد كَ كَ البر البرفلبسفلبس": بقولِه

 

تنبأ إشَعياء باألصحاح التاِسع عن الرب  ."المالم إنجيل الس إنجيل الساِداِددد باستع باستعلكملكمججأرأر  اذيناذينحح""  ....))المالم الس السنجيُلنجيُلإإ((: : ثاًثاًثاِلثاِل 
 اًديبأ باًأ  قديراًلهاًإ شيراً مجيباً عهمى اسعد ويِهِفة على كِتاسي الر وتكونناًطى اب ونعا ولد لنَولد يهنّأل" :يسوع بقولِه

"رئيسرئيسالس لِِل"  ...."المالم السنمنمووري وِل وِلهِِهاسِتاسِت ري لسلسالم ال نهايةةالم ال نهاي" ِسعلى كرى داودِهملكِت وعلى مثبتَ ليها ويعضدهقِّا بالحوالبر ".  
  

 رابعاًابعاًر : :))ترترساإل اإلس يمانانيم((....  ""حاِماِمحلينلينفو الكلِّ الكلِّقَقَ فو تر تر سساإليم تقِدى بِه الِذ.انان اإليم رونئوا ِس تطِف أنهالشِّام ير ر
المِةلتهب". لقدج بسفر التكوين اء األصاِماح الخَحشَس عرو عدالر بإلب روهذا نَاهيم صه :"بعاألِه هِذد مور صار 

كالمالر ألى إ ببرى ِفامالر فْخَال تَ" :الًا قاِئؤيأا  يبرنَنَأأ" .اما ترا ترسسلك أ ." لكجركجداً كثير ". 
 

رسالِتِه األولى إلى مؤِمِنى  بولس الرسوُل فى كتب ."الصالص الخَ الخَوذةَوذةَذوا خُذوا خُوخُوخُ"".. .. ))الصالصوذة الخَوذة الخَخُخُ((: : ساًساًاِماِمخَخَ  
 الباقين كَذاًإ منَفال نَ .ٍة ليل وال ظلمنا ِمنَلس. اره نَاءنَبأو . نوراءنَبأ كمميعج": س يقوُلاِمالخَتسالونيِكى األصحاح 

 ."الصالص الخَ الخَاءاءجج ر رىى ِه ِهوذٍةوذٍةوخَوخَ" ِةبحان والميم اإلعر ِد البسينحصار فلنَه نَن ِم الذيننح نَامأو .حص ونَرهسنَ ِلبْل
  

 سساًساًدِِدااس : :))سسيفُفُيالر الِذالِذ""  ....))وحوح الرى هو كِلو كِلى همة اِهللاة اِهللام"..لقد س اِت كََلجبالر الِةسإلى العب رانيينباألص حابع اح الر
كِل ِلضيحاًتوا  اِهللاِةمعلى أنّه سوحفُيالر .ستخِد يمهؤِم المى ِص ِفناِعروِحه الرقاَل.ى ألأل": ا فيهنكِل كِلن مة اِهللاة اِهللامح ح ية ة ي

وفعأأ و و..الةالةوفعممضى ِمى ِمضنكلِّ كلِّن س س يىى ِذ ِذفٍٍفيح ح دديإإارقة ارقة  وخَ وخَ..ننيلى ملى مفرفرق النفس والروحوحق النفس والر..والم اخاخخَخَل والِمل والِماِصاِصفَفَ والم..وم وم مميزأأة ة يزفكارفكار  
 ."اانَنَررممأأ  ههعع م مىى الِذ الِذكك ذِل ذِلنْنْييعع ِل ِلوفٌوفٌ ومكشُ ومكشُانانييرر ع عءٍٍءىى شَ شَ كلُّ كلُّ بْل بْل..ههامام قد قدةٍٍةرر ظاِه ظاِهررييليقة غَليقة غَ خَ خَتْتْسسوليولي. . هِِهاِتاِت وني ونيالقلِبالقلِب

  

 سابعاًابعاًس::  ))الصالةالةالص((....  ""مصِلصِلمينبكلِّ بكلِّين ص وِط وِطالٍةالٍة ص لبِف ِف وقٍت وقٍت كّل كّلةٍٍةلب ى الرى الروح وساِهاِهوح وسرينهذا هذا  ِل ِلرينبعبعيهِِهنِِني".لقد ج اءالِة برس 
ياعقوب ألصشَساِماح الخَح حاًربِمضيحاً وتو عاِئثال رع الِةن الصقتِد الموفاِعِةر ِتليستخِْدماًاهِت م الكِللك اِتم 

  مم فل فل..ررطِِط ال تم ال تمننأأالة الة  وصلّى ص وصلّى ص..ااثلنَثلنَ اآلالم ِم اآلالم ِمتَتَحح تَ تَاناًاناًنسنسإإا ا يلييليإإ  انانكَكَ. . ااههعِلعِل ِف ِفىى ِف ِف كثيراً كثيراًرر تقتِد تقتِدارارة البة البلبلبطِِط": المركزة
تمطِِطتمرعلى األ على األر رِس ِسض ثالثَض ثالثَر نينشْشْأأتة تة  وِس وِسنينهرره . .ثمأأ صلّى  صلّى ثميأأ ف ف..ضاًضاًيعطتْطتْعالس الس مماءاءم خْخْأأ و و..طراًطراً مررجت األت األجررضضثم ثم ررهااه".   
 

  أدعى  أِخوك كَىم كقلب ِعى ِفى شتَرترفعكاً مالِةِتلكاوى:  الصمانَا السنَ ..أبأشكر ِمن جلكم بِتحك 
العِةجيب.ي ا منذلتَ  بدماالب ِفل حيِدن الوانَاِئد .وقد وعأنَ:ِهِلقوبا نَد ا مكّلعكم ِقام إلى ان األياء اضنَ .هرلدشكرا لهنَ إك
ألنقو ِفتك نَعِفى ضسيحى ِفو .ُلا تكمالمي سقوينَاوعيطستنَ  الِذى يشَ كّلع ءى.ى فينَ الِذ ألنا أعِمظم ى  ِفى الِذن
م .المالعالتنَا ِفى اسص نَرفعي وعس.اثقينِم و ابِتن استجك نبقولك  وعدتيا م :ي نمخَارجاًقبْل إلى هال أخْرج  . 

 
 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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