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  المؤِمنون والحرب الروحيةالمؤِمنون والحرب الروحية
 

(Arabic – The believers and the spiritual warfare) 
 

 المؤِمنون والحرب الروحيةالمؤِمنون والحرب الروحية :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  دد الثانى عشَرالع وِمن رسالِة بولس الرسول إلى مؤِمِنى أفسس األصحاح الساِدس نقرأ
 

 هذا ِة على ظلم.الم العالِة وع م.الطين السع م.اءؤس الرع م بْل.مم ولح دع متْسا ليعتنَارص منإف" 
الدره.م أ عالشّاِدنَج رالر ى ِفِةوحيالس م١."اتاوي 
 

 ا إنَلاشتعالح ِبرِة الروحيتِض ال يإال إذا ح رأدكؤِم المن ه نَأناكع واًدي هشُو. اجمعورؤِم المم الن بالس
معالم ال العراِضح ال يِنعى أنّهلي ماً ِمساجهم نالع دولِك. وذِلن كي ِنعٌلاِف غَى أنّهع نع دالِذِهو ى يظهرأح اناًي 
  أنرفُع نَ اِهللاِةموع إلى كِلجوبالر. مهراء وأشَد األع ألد يكون قدفٌاِطتع مديقٌ صهنّ أر يتظاهنفم.. ور نالِكمكَ

تواجآد دموح واءض على األرم اةأسا ِق لهصة معع دخَو دعهام.إذ قد مله ا نَمصيحة أوقعتها ِفمى مع٢. اِهللاِةصي  
 

ا الحيلة هم عليطلتْوانْ. حاِصديق النّ الصِبى ثو ِفا إبليسمهاءج. ةنّى ج ِفاءو حِهبِتح وبصم آدانكَ 
اِكالمةر . لقدبدأ حديثهم عها بِتمالكِللك اِتم :"أح؟؟ اُهللا اُهللاقا قاَلقا قاَلأح" .ِموننَ ها بشُأتْد كوكها ِفموخَ. ال اهللاى أقوانتها م

اقوا س وانْ.قُّ الحه أنّ علىدقوه وص إبليس بِهاءى ج الِذُلاِطا البم لهروظه. ام لهال اِهللا أقونافال عة وتغَرالذاِك
وراءه .ِعتْوانقطع القتهمِةنّا بجع ند .وماَلا زإبليس امُل يتعم نَا نَعحنأو الدآد مو حفس األسلوب بنَواء.إن  

إبليسع دا  لنَونَا ال كنّوإن راهولكن لي سسيراً عؤِم على المن أني دخَرك ططهوحيله وأطم اعه.إن ب ولسالر وَلس 
يِذحرِنؤِم مى كورِفنثوس ِهالِتى رسِة الثانياألص لِِل": ِهى بقوِلاح الثاِنحئال يئال يطمطمعا الشَا الشَ فينَ فينَعييطانال نَال نَا ا نَنَنّنّ أل ألطانجفكَفكَأأ  هُلهُلجارارهه" .

 هدى أععيم الِذوس النّرد ِفن ِممهرمح وي.اءو وحمسل آد نَنِم ٍدد عر أكبِةصيعى المط ِفسِق ياهسة ع التمثيليعيد يهإنّ
   ٣."هِِهتِِتكَكَمالِئمالِئ وِل وِلة لهة لهددععة المة المديدي األب األبارارالنّالنّ" مهصيرم يكون لِة الظلمِةملكَماة بمسالم ِهِتملكَ إلى م إبليسمهمضي فوالِدِه ألاُهللا

 

 إن اءريان كبا اإلنسمه هورغُرو شِكلتهمالكب ىر.ألن كب رياءهِعشْ يرهبأن  ال وجِل ودفُ تِقٍةقوأم امه 
 ود وإذا بالع.ىظمة العا القوه بأنّتْرع شَفلقد. ةريكياألم اتُلوالي اكذِل ِلثاٌلِمو. هنفِسِل اهنَش بر على عن ِمطهتسِقِل
يأتيهإلى ِععاًاِدخَا م قر دوا ارهاحتضنتهم روبغَة بِهحب رهي. األخْتْنَاحتض يواألشْار رارد اء استثنَون.و اشَع 

العدوستمِت يعبأح اِنضها المةفتوح إذ اعتبرتهِمداًاِح و اِئ أبنَنو.اه تمتعِض على أرا بكلِّهالح قوق واالمتيِماِتاز ن 
مشْأكل ومٍبروتعلين وثقافٍةسكَ وم م ورعِصٍةاي واستخْ.ةحي دمو َلاِئسِلاِخ النقل بدها وتدربعلى قي الطاِئِةاد اِتر 
 يفوقُ ا مٍةوددع مقَقاِئى د ِفاع أض.اهرمد ِه عليبروتدكه ا تمتِلام مدى باستخْ الِذمو اليك ذِلاء حتى ج.اهاِئوى أجِف

التصووالخَر رج الشّوخَ. اَليعبريِك األمِمى ِتن الِملك ِةنَحبد س ورانتفعال و.ا بهؤِممني وِف اجهى حبِهرالر ِةوحي 
عواًد ليِمس ند ف .مم ولحلقدج اء سؤِمِنى أفسسول إلى مولس الرالِة ببرس نَِل ضيحاًتووع مصإإفف":  بقولِهاعتنَارنن  
ممصصارنَنَعِتعِتارا ليا ليستْتْسم م ععد د م ولحبْل بْل..ممم ولح م م ععالر الر ؤساِءاِءؤسم م ععالس الس الطينالطينم م ععو الِةالِة والع الع الم على ظلمةِِةالم على ظلمهذا الد هذا الد هرره..م م عأأ  عجالشّ الشّاِداِدنَنَج رر  

الرالروحيىى ِف ِفةِِةوحيالس الس مماويالتأبو ."اتاتاويى كِلل ِفمو  اِهللاِةمعلى ضِئواه نتعلمد ِفوساًر ى حبنَرا الرِةوحينوجز ٤:ى ثالثٍةا ِفه   
 

 ن ِمرشَى عاِدح الَل قباهينيا بعهودع اريكَ أِمأتْ ر فلو....ننييى بالعى بالعررن ال ين ال يؤِمؤِململمى ِلى ِل الحقيِق الحقيِقووددالعالع: : أوالًأوالً 
 نا ِمنيهواِط من ِماً آالفنقذتْأل و.ٍة ذخير وأقلِّاليِف التكَ بأقلِّباِسنَ المى الوقِت ِفِهادِت إبن عتْزجا ع لمسبتمبر

المِماً وآالف.ِتو األطفال ِمن نخُ دِماًوأالف .يتامالجئ األول م النِّن اِءس نطررِل اضقطرأب واب المِلاِتونَع ِلاِمألر  .  
                                                

١ سؤِمِنى أفسسول إلى مولس الرالة بلى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ،          ١٢: ٦ رس   
٢ولس الرالة بؤِمِنى كورنثوس  رس١٤: ١١سول الثانية إلى م  
  ٤١: ٢٥ إنجيل متى ٣
   ١٨: ١٦ سفر األمثال ٤
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 إنؤِم المن رهسيعلى ح ِهاِتيالر و ِةوحييستلهمورتَشُ مه اجداًسف. ِه على ركبتيميدانم صارِهباختالِئ ِهِتع 
متضال إلى عاًررل ِلبحوصٍةل على قور ٍةٍةوحياويمٍة سوِحكم به نتِصا يأ على رالشّاِدنَج ةرنْظورر المغي . وليس 

: ِه بقوِلراًِذح األولى مِهالِتى رس ِفوُلس الرسطر بب كتَولقد . إبليسهصاقتنَ ا ماِد الستردِهِتكم ِح أوِهِت على قواداًاستنَ
"اصاصححوا واسوا واسههروا ألوا ألرنإإ  نبليسخَ خَبليس صصمكمكَ كَمكم أسدٍٍدأسز اِئاِئ زر ير يجوُلوُلجم ساًساًلتِملتِم م  ممنني بتِلبتِل يععههه ه وو  فقاومفقاوموهوهر اِساِس رخيناإل اإلىى ِف ِفخين يم١."انانيم 
 

ص ح بفَا تهتمريكَ أِم تكنلم ....ارجارجى الخَى الخَ ِف ِفهِِهاِداِد بأجنَ بأجنَهِِهوِدوِدجج و ونن ِم ِمطرطرل أخْل أخْاِخاِخى الدى الد ِف ِفهِِهاِداِد بأجنَ بأجنَووددالعالع  ودودججوو: : ياًياًثانثان 
مِلاِخا بدا ِمهنم اٍتنظميئاٍت وهم ٍةنتشرب ينر وِعبتْانَ كَهِذهو .اه رتتظاهبأن ه دفها جمعالم ِل اِتونَعلمى  ِفنكوبين
دِتتْانَكَ ى الحقيقِةِف و.ثالم الثاِلول الع لكالم اتُنظميئاتُ والهتج معال ميينالد ِلاِتوالر نَماِتظماإلر ى  الِتاِبه

اِءفَى الخَ ِفتْقامب بتدطِطخَير مالد ار والخَما لاِبره. ا كَتنَليؤِممنينند ركأن إبليس لي سعيداً بانّ ع.فه وأقر بانَ إلي 
أكثر ا نَظنو .ِممليسسيراً عِه عليأن َلِص يإلى أع ِم انَاقمنأسِل ب.لاِخ الدٍة فتاكٍَةحي دمرا بهح اتنَيا الرإذا هذا  .ةوحي

سمنَحبثغْا له ٍةرص ٍةغيرخْ ليو .اترقهيستطيعأن  يأفكَثَلو نَارظنُّا نَا بمهلنَاًزاِئ ج شَا ماهدِمته نب اِمرجوم التسلس. 
أو ما نقرِمؤه كتٍبن وم التج.أو م ا نمارسهنَ ٍة كتسليعتبراهوِهريئة  بى تخفى وراءها يا مصِفبح ستقبل ى الم
إداناً مفِسيدح تنَايَا وحقاَل.انَ أوالِداةَي ِفافُ آس ى مزِث الثاِلورِهموالس بأأ": عينما فكَا فكَنَنَأأا ا مادتزلُّ تزلُّتْتْاد قد قد مىىااملو ال قليٌلال قليٌل لو  
لزخَ خَلقتْلقتْلز طوىىاِتاِتطو". وكتب بولسالر ِف وُلسِهالِتى رسِنؤِم إلى مى رومية األصاح الحأأ  ىىنِّنِّإإفف":  يقوُلابعسعلمنّنّأأ  علمههلي لي سس  
ساِكاِكسنِف ِفن ىى  أىىى ِف ِفأىج ج سشَ شَىىدِِدس ىىءءص اِلاِل صحوِف."ح األولىِهالِتى رس ِنؤِم إلى مى كورنثوساألص اح التاِسحيقوُلع كتب  :
 ٢."رفوضاًرفوضاً م مىىا نفِسا نفِسنَنَأأ  صيرصيرأأ ال  ال رينرينآلخَآلخَ ِل ِلتُتُززررا كَا كَ م مددعع حتى ب حتى بههبدبدستعستعأأ و وىىدِِدسس ج جععقِمقِمأأ"
 

ا هحتا أسِله علياِءد االعِتدعا بريكَ أِمتْجر أخْ لقد....ةِِة الظلم الظلماِتاِت قو قوامام أم أملََلزز أع أعفَفَ يِق يِق أن أندِِدنّنّججلملم ِل ِلوزوزججال يال ي: : اًاًثثثاِلثاِل 
اِقالرىة ِفدازِنخَ متا ِلهِمحىح دودوفةا المكشُه.وأر ضتْانَى كَ الِتاهكلِّ ِلاعاًشَ مم نه بود ب.وأج واءها العة اري
 .هاِتور عن ِمودلعى ِلرا تعى مِط تغَ وِهى خَجلىتْعر أس.اابط لهال ضو  المؤذيةانبرِغالا  فيهوم تحتْانَى كَالِت
 الِة بالصِةس الحياِة المكَراجِة إلى بالحىاِدا تنَ فيهاء األتقياتُحي صالتْ وتع.ةامر وكٍَفر شَنا ِم لهبقىا تَ مسترتَو

والصمو.طق باألسِلنْ والتمِةحالر ونَ.ةوحي حكَن ؤِممنينتنَ ليى إلى ِغا نصا قالهمب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِة الثاني 
ة ة ححسِلسِلأأذ ذ إإ  ..ارباربحح ن ندِِدسس الج الجببسسا حا حنَنَ لس لسدِِدسسجج ال الىى ِف ِفككسلسلا نَا نَ كنّ كنّننإإا وا ونَنَنّنّألأل": راِشاح العح األصنثوسى كورِنإلى مؤِم

ممححارنَنَبِتبِتارا ليا ليستْتْسج ج سسديقاِد قاِدة بْلة بْلدي رة باِهللاة باِهللارعلى ه على ه ددم حم حصونونص..  هاِداِدهمينوناًوناً ظنُ ظنُمينو كّلكّل وع ع لولوي رتِفرتِف يعِض ِضع ددم م عاِهللا اِهللارفِةرفِةع وم ستأِسستأِس ومرينرين  
ث وهو اح الثاِلح األولى األصِهالِتى رس ِفوُلس الرطرسب إلى ما كتبهى ِغصا نليتنَو. "سيحسيح الم المةِِةلى طاعلى طاعإإكر كر  ِف ِفكّلكّل

نْيصِه بقوِلح: "معِِعستَستَمددينيند ِل ِلماًماًاِئاِئ د مجمجاواوبكلِّ كلِّةِِةب م م نني ي سألكمسألكمع ع ننس س ببِِببالر الر جىى الِذ الِذاِءاِءجفيكم فيكم بو بو دداعوخَ وخَةٍٍةاع و٣."فٍٍفو 
 

 لقدكتب ب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى أفسسع ِسن ل الِذاِم الكَ اِهللاالحى يلزم ؤِمالمن ِض فَِقليد 
اِتقوِدجنْ كَِة الظلمىاِل صح ليسوعخيراًخيراًأأ":  يقوُلسيح المي خْخْإإا ا  يوىىتِِتوتقو تقو وىىا ِفا ِفوالر الر بِش ِشىى وِف وِفب دةِِةدقو هِِهتِِت قو..  البسوا ِسوا ِسالبسالحالح  
  عع م ماِءاِءؤسؤس الر الرعع م م بْل بْل..ممم ولحم ولح د دعع م متْتْسسا ليا ليعتنَعتنَارارصص م مننإإفف  ..يسيسبلبلإإد د اِياِي مكَ مكَددتوا ِضتوا ِض تثب تثبننأأوا وا رر تقِد تقِدىىكَكَل ِلل ِلاِماِم الكَ الكَاِهللاِهللا
السالسالطينالطين..م م ععو الِةالِة والع المالم الع..على ظلم ةِِة على ظلمهذا الد هذا الد هرره..م م عأأ  عجالشّ الشّاِداِدنَنَج ررالر الر وحيىى ِف ِفةِِةوحيالس الس مماويمِِم  ....اِتاِتاوينجل ذِلجل ذِلأأ  نكلوا لوا  احِم احِمك

  قينقيننِطنِطممتوا متوا مفاثبفاثب  ..تواتوا تثب تثبننأأ  ءٍٍءىى شَ شَوا كّلوا كّلمم تتم تتمننأأ  ددععوبوب  ..ريرريرم الشِّم الشِّوو الي اليىىوا ِفوا ِفاوماوم تق تقننأأوا وا رر تقِد تقِدىىكَكَ ِل ِل..للاِماِم الكَ الكَ اِهللا اِهللاالحالحسِِس
  ىى الِذ الِذ..انانيميم اإل اإلسس تر تر الكلِّ الكلِّقَقَ فو فولينليناِماِمحح  ..المالمنجيل السنجيل السإإ  اِداِدددعع باسِت باسِتجلكمجلكمررأأ  اذيناذينوحوح  .. البر البرععرر ِد ِد والبسين والبسين..قِّقِّ بالح بالححقاءكمحقاءكمأأ

  صلّينصلّينمم. . ة اِهللاة اِهللامم كِل كِلوو ه هىىوح الِذوح الِذ الر الرفَفَيي وس وسالصالص الخَ الخَذةَذةَووذوا خَذوا خَوخُوخُ  ..ةةهبهبلتَلتَرير المرير المهام الشِّهام الشِّ ِس ِسميعميعئوا جئوا جفِِف تط تطننأأ  ونونرر تقِد تقِدبِهبِه
 ٤."يسينيسينميع القدميع القدجل ججل ج أل ألةٍٍةلبلب وِط وِطةٍٍةاظباظبوو م م بكلِّ بكلِّهِِهنِِنييهذا بعهذا بع ِل ِلرينريناِهاِهسس و و..وحوح الر الرىى ِف ِف وقٍت وقٍت كّل كّلةٍٍة وطلب وطلبالٍةالٍة ص صبكلِّبكلِّ

 

 تشتَأِخى  ليتكِعى ِفى ِتلركالِة مالص ك :اوىمانَا السأب. كألنّأشكر ِلتَ أنْك ى البرجى  الِذ.صين الح
يركضكلُِّه إلي الِصوبخَن ؤِم مك نّيتمع.أس إلهى ألك عناًو. كَىأكون بكِلحاًتسِل م ِتمكالة الفع.م قاًنِطتمقِّ بالح. 

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  متمِسكاً بوعِدك يا من قلتَ..ى فاِدأرفع صالِتى ِفى اسم يسوع .البر عر ِدالبساً
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ٩ – ٨: ٥ رسالة بطرس الرسول األولى ١
  ٢٧: ٩  إلى مؤمنى كورنثوساألولى ورسالته    ،  ١٨: ٧ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية     ،     ٢: ٧٣سفر المزامير  ٢
    ٥ – ٣: ١٠  الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس رسالة بولس٣
٤  سؤِمِنى أفسسول إلى مولس الرالة بسول األولى             ،                   ١٨ – ١٠: ٦رسطرس الرالة ب١٥: ٣رس    
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