
 
 

 الحمقة االولى
 الصراع الروحي

 مقدمة
 

 نعيش كأوالد وأبناء لمممكوت في صراع روحي مع قوى الشر 

 في المسيح يسوع  دنا بالنصرة والغمبةعِ لكن الكتاب المقدس يَ 

 .«ِبالَِّذي َأَحبََّنا اْنِتَصاُرَنا ُظمُ َلِكنََّنا ِفي َىِذِه َجِميِعَيا َيعْ وَ »( 73: 8 رو)

لَههُو السَّههَ ِم وَ »( 02: 61 رو) ِنْعَمههُة َرَبَنهها . الشَّههْيَااَن َتْحههَت َأْرُجِمُكههْم َسههِريعاً  َسَيْسححَح ُ اِ 
 . «آِمينَ . َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَعُكمْ 

ْم، َولَههْم ُيِحباهوا َحَيهاَتُيْم َحتَّهه  بِههَدِم اْلَحَمهِو َوِبَكِمَمهِة َشهَياَدِتيِ  َغَمُبحو ُ َوُىهْم »( 66: 60رؤ )
 .«اْلَمْوتِ 

ِِ َُاِبتَههٌة ِفههيُكْم،  »( 61: 0يوو  6) َكَتْبههُت ِإلَههْيُكْم َأيايَهها اَاْحههَداُث َانَُّكههْم َأْقِوَيههاُء، َوَكِمَمههُة ا
 «الَشَريرَ  َغَمْبُتمُ َوَقْد 

 . «ِبَرَبَنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ  اْلَغَمَبةَ ا َلِكْن ُشْكرًا ِلمَِّو الَِّذي ُيْعِاينَ وَ  »( 03: 61ك  6)
ْلَمِسههيِح ُكههوَّ ا يِفهه ُنْصححَرِت ِ ِكههْن ُشههْكرًا ِلمَّههِو الَّههِذي َيُقوُدَنهها ِفههي َمْوِكههِب لَ وَ » (61: 0كوو  0)

 .«ِحيٍن، َوُيْظِيُر ِبَنا َراِئَحَة َمْعِرَفِتِو ِفي ُكَو َمَكانٍ 
  نحددهم نيداء الحقيقين نعرف ااعأولكي نختبر ىذه الغمبة عمينا . 

 .ختبار النصرة في المسيحاُم نكتشف سبو اِ لنواو و 
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 :ف عمى األعداء الحقيقيينالتعر  
لهههيس مهههن بيهههنيم  .ن ننتصهههر عمهههييمأ يجووو عهههداء أيصهههف الكتهههاب المقهههدس أربعهههة 

ن نحههبيم أم موضههوع محبههة اِ، وكههذلا عمينهها هوونا بههو ءعههداأفالبشههر ليسههوا  ،البشههر
 .ا من أجميمونضع نفوسن

َؤَسهههههاِء، َمهههههَع فَههههه»( 60: 1أف ) ِإنَّ ُمَصهههههاَرَعَتَنا َلْيَسهههههْت َمهههههَع َدٍم َوَلْحهههههٍم، َبهههههْو َمهههههَع الرا
وِحيَّههِة ِفههي  ةِ السَّههَ ِايِن، َمههَع واَُلِة اْلَعههاَلِم، َعمَهه  ُظْمَمهه َىههَذا الههدَّْىِر، َمههَع َأْجَنههاِد الشَّههَر الرا

  .«السََّماِويَّاتِ 
 سد الخطيةج: العدو األول -1

 الداخميوىو العدو .. ونجده بأسماء مختمفة
 

  نسان العتي اإل 
َأنَّ ِإْنَسهاَنَنا اْلَعِتيهَ  قَهْد ُصهِمَب َمَعهُو ِلُيْبَاهَو َجَسهُد اْلَخِايَّهِة : اِلِميَن َىهَذاعَ » (1: 1 رو)

 .«َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد َأْيضًا ِلْمَخِايَّةِ 

، اْذ َخَمْعهههههُتُم اِ ْنَسهههههاَن اْلَعِتيهههههَ  َمهههههَع اَل َتْكهههههِذُبوا بَ » (9: 7كهههههو ) ٍُ ْعُضهههههُكْم َعمَههههه  َبْعههههه
 .«ْعَماِلوِ أ

ْن َتْخَمُعههههوا ِمههههْن ِجيَههههِة التََّصههههراِف السَّههههاِبِ  اِ ْنَسههههاَن اْلَعِتيههههَ  اْلَفاِسههههَد أَ »( 00: 1ف أ)
 .«ِبَحَسِب َشَيَواِت اْلُغُرورِ 

 
 جسد الخطية sinful nature (أو الجسد) 

َأنَّ ِإْنَسهاَنَنا اْلَعِتيهَ  قَهْد ُصهِمَب َمَعهُو ِلُيْبَاهَو َجَسهُد اْلَخِايَّهِة : اِلِميَن َىهَذاعَ » (1: 1 رو)
 .«َكْي اَل َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد َأْيضًا ِلْمَخِايَّةِ 

 

   الخطية الساكنة في 
ِف اْلَخِايَّهَة ِإالَّ َبهْو لَهْم َأْعهرِ ! َماَذا َنُقوُو؟ َىِو النَّاُموُس َخِايٌَّة؟ َحاَشهافَ »( 13: 3 رو)

 .«اَل َتْشَتوِ »َفِإنَِّني َلْم َأْعِرِف الشَّْيَوَة َلْو َلْم َيُقِو النَّاُموُس . ِبالنَّاُموسِ 
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ِإْن ُكْنُت َما َلْسُت ُأِريُدُه ِإيَّاُه َأْفَعُو َفَمْسُت َبْعهُد َأْفَعمُهُو َأَنها َبهِو اْلَخِايَّهُة فَ » (02: 3 رو)
 .«السَّاِكَنُة ِفيَّ 

 َأَرى َناُموسًا آَخَر ِفي َأْعَضاِئي ُيَحاِرُب َناُموَس ِذْىِني» (02، 02: 3 رو)
َمْن ! ْيِحي َأَنا اِ ْنَساُن الشَِّقيا وَ . ْسِبيِني ِإَل  َناُموِس اْلَخِايَِّة اْلَكاِئِن ِفي َأْعَضاِئييَ وَ 

 .«ُيْنِقُذِني ِمْن َجَسِد َىَذا اْلَمْوِت؟

ُب ِإَذا اْنَجهههَذَب َواْنَخهههَدَع ِمهههْن َشهههْيَوِتوِ َولَ » (11، 12: 1 يححح ) ُُهههمَّ . ِكهههنَّ ُكهههوَّ َواِحهههٍد ُيَجهههرَّ
 .«الشَّْيَوُة ِإَذا َحِبَمْت َتِمُد َخِايًَّة، َواْلَخِايَُّة ِإَذا َكُمَمْت تُْنِتُج َمْوتاً 

 
 «ال أنا بل المسيح»: ولقد تحدثنا من قبل في هذا الموضوع تحت عنوان 

 
 بميسإ: يلعدو الثانا -0

 
 الخارجيالعدو الروحي الرئيسي   وى
ْسَيُروا َانَّ ِإْبِميَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َزاِئٍر، َيُجوُو ُمْمَتِمسًا اْصُحوا وَ اُ »( 8: 1بط 6)

 .«َمْن َيْبَتِمُعُو ُىوَ 

ُُْبُتوا ِضدَّ مَ الْ » (66: 1 فأ) ِِ اْلَكاِمَو ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َت  .«َكاِيِد ِإْبِميَس َبُسوا ِسَ َح ا
  

 ةستفاضة في هذ  الدراساوهذا ما سنتحدث عن  ب
 

 العالم: لعدو الثالثا -2
 
   فيو رئيس ىذا بها بميس العالمإالتي يحكم  المبادئ والقيمالعالم بمعن ، 

 .العالم
 التي في العالم محبة األشياء ىالعالم بمعن. 
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ِإْن َأَحههبَّ َأَحههٌد اْلَعههاَلَم . َاْشههَياَء الَّتِههي ِفههي اْلَعههاَلمِ اَل ُتِحباههوا اْلَعههاَلَم َواَل ا»( 61: 0 يههو6)
 .«َفَمْيَسْت ِفيِو َمَحبَُّة اآلبِ 

َفَمهْن َأَراَد  َمَحبََّة اْلَعاَلِم َعَداَوٌة ِلمَّهِو؟اِني، َأَما َتْعَمُموَن َأنَّ زَّ   َناُة َوالَأياَيا الزا »( 1: 1 يع)
 «ًا ِلمَّووّ د  ِم َفَقْد َصاَر عَ َأْن َيُكوَن ُمِحّبًا ِلْمَعالَ 

ِِ »(  1: 1 يو6) َوَىِذِه ِىهَي اْلَغَمَبهُة الَّتِهي َتْغِمهُب . َيْغِمُب اْلَعاَلمَ َانَّ ُكوَّ َمْن ُوِلَد ِمَن ا
 .«ِإيَماُنَنا: اْلَعاَلمَ 

ِم َسهههَيُكوُن َلُكهههْم ِفهههي اْلَعهههالَ . قَهههْد َكمَّْمهههُتُكْم ِبيَهههَذا ِلَيُكهههوَن َلُكهههْم ِفهههيَّ سهههَ مٌ »( 77: 61يووو  )
 .«َأَنا َقْد َغَمْبُت اْلَعاَلمَ  :ِضيٌ ، َوَلِكْن ُُِقوا

بميس  اإلنسان العتيق  . سنرى العالقة بين العالم  ا 

 الموت: العدو الراب  -2 

 .«ُيْبَاُو ُىَو اْلَمْوتُ  ُر َعُدو  آخِ »( 02: 11كو 1)

َولَههِبَس َىههَذا اْلَمائِههُت َعهههَدَم  ،ادٍ َفَسهه َمتَهه  لَههِبَس َىههَذا اْلَفاِسههُد َعهههَدمَ وَ  »( 12: 11كووو 1)
 . «اْبُتِمَع اْلَمْوُت ِإَل  َغَمَبةٍ »: َفِحيَنِئٍذ َتِصيُر اْلَكِمَمُة اْلَمْكُتوَبةُ  ،َمْوتٍ 

 «ْيَن َشْوَكُتَا َيا َمْوُت؟ َأْيَن َغَمَبُتِا َيا َىاِوَيُة؟أَ » (11: 11كو 1)

 .«ِايَِّة ِىَي النَّاُموُس خَ الْ  ةُ َفِيَي اْلَخِايَُّة َوُقوَّ  اْلَمْوتِ  ةُ مَّا َشْوكَ أَ » (12: 11كو 1)

 .«ْلَمِسيحِ اَلِكْن ُشْكرًا ِلمَِّو الَِّذي ُيْعِايَنا اْلَغَمَبَة ِبَرَبَنا َيُسوَع وَ » (13: 11كو 1)

ْيضهًا َكهَذِلَا لدَِّم اْشَتَرَا ُىَو أَ اَفِإْذ َقْد َتَشاَرَا اَاْواَلُد ِفي المَّْحِم وَ »( 11، 12: 0عب )
ِفيِيَمهها، ِلَكههْي ُيِبيههَد بِههاْلَمْوِت َذاَا الَّههِذي لَههُو ُسههْمَااُن اْلَمههْوِت، َأْي ِإْبِمههيَس، َوُيْعتِههَ  ُأوَلئِههَا 

  .«الَِّذيَن َخْوفًا ِمَن اْلَمْوِت َكاُنوا َجِميعًا ُكوَّ َحَياِتِيْم َتْحَت اْلُعُبوِديَّةِ 
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 (الموت.. بميسإ.. المالع.. جسد الخطية)رسم يوضح عالقة 

 
 

 شهوة      تعظم
 بليسإالعالم                                                  جسد الخطية

 

 

 

 
 

 رتكاب الخطيةا

 

 

 

 

 ( 11: 1ي )والخطية تنتج موتًا 

 الموت
 

 

 
  والى اللقاء في الحلقة القادمة

 

 شهوات

 كو ما في العالم الغرور

  يجرب

 يشتكي

6 0 

7

 
1  

2 

 66: 1أف 

 11: 8ي  

 02، 63: 3ر  

 71: 8يو                                          

 69: 1 يو6

 76: 60يو 6

 61: 0ع  


