
 
 

 ثالثةالحمقة ال
 الصراع الروحي

 
 
 :أسماؤه - أ

 : شيطان (1
 .كممة عبرية معناىا الخصم أو المقاوم

 «السََّماءِ  ِمنَ  اْلَبْرقِ  ِمْثلَ  َساِقطا   الشَّْيَطانَ  َرَأْيتُ : َلُيمْ  َفَقالَ »( 16: 11لو )
َلوُ وَ »( 01: 14رو )  .«َسِريعا   ُكمْ َأْرُجمِ  َتْحتَ  الشَّْيَطانَ  َسَيْسَحقُ  السَّاَلمِ  اِ 
 . «َأْفَكاَرهُ  َنْجَيلُ  لَ  أَلنََّنا اُن،الشَّْيطَ  ِفيَنا َيْطَمعَ  الَّ ئَ لِ »( 11: 0كو 0)
 َماَلكَ  اْلَجَسِد، ِفي َشْوَكة   ُأْعِطيتُ  ،تِ اإِلْعاَلَنا ِبَفْرطِ  َأْرَتِفعَ  َئالَّ لِ وَ »( 5: 10كو 0)

 .«َأْرَتِفعَ  ِلَئالَّ  ِلَيْمِطَمِني الشَّْيَطاِن،
 َمْجَمعُ  ُىمْ  َبلْ  َيُيودا ، َوَلْيُسوا َيُيود   ِإنَُّيمْ  اْلَقاِئِمينَ  َوَتْجِديفَ .. »( 7: 0رؤ )

 .«الشَّْيَطانِ 
 

 :إبميس (2
 (مشتك   -قاذف  -العدو الكبير )ديابولوس معناىا .. كممة يونانية

 .«ِإْبِميَس  َمَكاِيدِ  ِضدَّ  َتْثُبُتوا َأنْ  َتْقِدُروا ِلَكيْ  اْلَكاِملَ  اللِ  ِساَلحَ  َبُسواالْ »( 11: 4أف )
 .«إِلَراَدِتوِ  اْقَتَنَصُيمْ  َقدِ  ِإذْ  ِإْبِميَس  َفخ   ِمنْ  َفَيْسَتِفيُقوا»( 04: 0تي 0)
 َكَذِلكَ  َأْيضا   ُىوَ  اْشَتَركَ  لدَّمِ اوَ  المَّْحمِ  ِفي اأَلْوَلدُ  َتَشاَركَ  َقدْ  َفِإذْ »( 12: 0عب )

 «ِإْبِميَس  َأيْ  اْلَمْوِت، ُسْمَطانُ  َلوُ  الَِّذي َذاكَ  ِباْلَمْوِت  ُيِبيدَ  ِلَكيْ  ِفيِيَما،
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 .ِمْنُكمْ  َفَيْيُربَ  ِإْبِميَس  َقاِوُموا. ِلمَّوِ  َفاْخَضُعوا»( 5: 2يع )
، َكَأَسد   َخْصَمُكمْ  ِإْبِميَس  أَلنَّ  ْسَيُروااوَ  ْصُحوااُ »( 6: 3بط 1)  َمنْ  ُمْمَتِمسا   َيُجولُ  َزاِئر 

 «ُىوَ  وُ َيْبَتِمعُ 
 َجَسدِ  َعنْ  ُمَحاّجا   ِإْبِميَس  َخاَصمَ  َفَممَّا اْلَماَلِئَكِة، َرِئيُس  ِميَخاِئيلُ  َوَأمَّا»( 7ييوذا )

، ُحْكمَ  ُيوِردَ  َأنْ  َيْجُسْر  َلمْ  ُموَسى،  «الرَّب   ِلَيْنَتِيْركَ : َقالَ  َبلْ  اْفِتَراء 
 َأنْ  ُمْزِمع   ِإْبِميُس  ُىَوَذا. ِبوِ  َتَتَألَّمَ  َأنْ  يد  َعتِ  َأْنتَ  ِممَّا اْلَبتَّةَ  َتَخفِ  لَ »( 11: 0رؤ )

ُبوا، ِلَكيْ  الس ْجنِ  ِفي ِمْنُكمْ  َبْعضا   ُيْمِقيَ   َأِمينا   ُكنْ . َأيَّام   َعَشَرةَ  ِضيق   َلُكمْ  َوَيُكونَ  ُتَجرَّ
 .«اْلَحَياةِ  ِإْكِميلَ  َفَسُأْعِطيكَ  اْلَمْوتِ  ِإَلى
 

 :الشرير (3
نَ  َلِكنْ  ،َتْجِرَبة   ِفي ِخْمَنادْ تُ  لَ وَ »( 11: 4مت )  ةَ ُقوَّ َوالْ  ُمْمكَ لْ ا َلكَ  أَلنَّ . يرِ ش ر  لا ِمنَ  اَنج 
 .«آِمينَ . َبدِ ألَ ا َلىإِ  دَ َمجْ لْ َوا
 َما َوَيْخَطفُ  يرُ ش ر  لا َفَيْأِتي مُ ْفيَ يَ  َولَ  ِت و َمَمكُ لْ ا َكِمَمةَ  َيْسَمعُ  نْ مَ  ل  كُ »( 17: 11مت )
 .قِ طَِّريلا َعَمى عُ و َمْزرُ لْ ا ُىوَ  َىَذا. ْمِبوِ قَ  يفِ  ُزِرعَ  َقدْ 
يرِ  ِمنَ  َتْحَفَظُيمْ  َأنْ  َبلْ  اْلَعاَلِم، ِمنَ  َتْأُخَذُىمْ  َأنْ  َأْسَألُ  َلْستُ »( 13: 15يو )  .«الش ر 
 اُتْطِفُئو  َأنْ  َتْقِدُرونَ  ِبوِ  الَِّذي اإِليَماِن، ُتْرَس  اْلُكل   َفْوقَ  اِمِمينَ حَ »( 14: 4أف )

يرِ ش  ال ِسَيامِ  َجِميعَ    .«اْلُمْمَتِيَبةِ  ر 
يرِ  ِمنَ  َوَيْحَفُظُكمْ  َسُيثَب ُتُكمْ  الَِّذي الرَّب   ُىوَ  َأِمين  »( 1: 1تس 0)   .«الش ر 
 َكَتْبتُ . اْلَبْدءِ  ِمنَ  الَِّذي َعَرْفُتمُ  َقدْ  أَلنَُّكمْ  اآلَباءُ  َأي َيا ِإَلْيُكمْ  َكَتْبتُ »( 12: 0يو 1)

يرَ  َغَمْبُتمُ  َوَقدْ  ِفيُكْم، ثَاِبَتة   اللِ  َوَكِمَمةُ  َأْقِوَياُء، أَلنَُّكمْ  اأَلْحَداثُ  َأي َيا ِإَلْيُكمْ   .«الش ر 
يرِ  ِفي ُوِضعَ  َقدْ  ُكمَّوُ  َواْلَعاَلمَ  الِل، ِمنَ  َنْحنُ  َأنََّنا َنْعَممُ »( 17: 3يو 1)  .«الش ر 
 

 :الحية القديمة والتنين العظيم (4
 تُْفَسدُ  َىَكَذا ِبَمْكِرَىا، اءَ َحوَّ  اْلَحيَّةُ  َخَدَعِت  امَ كَ  َأنَّوُ  َأَخافُ  ِكنَِّنيلَ وَ »( 1: 11كو 0)

 .«اْلَمِسيحِ  ِفي الَِّتي ْلَبَساَطةِ ا َعنِ  َأْذَىاُنُكمْ 



 الَِّذي لشَّْيَطاَن،اوَ  ِإْبِميَس  اْلَمْدُعو   اْلَقِديَمةُ  اْلَحيَّةُ  اْلَعِظيُم، الت ن ينُ  َفُطِرحَ »( 7: 10رؤ )
 .«َماَلِئَكُتوُ  َمَعوُ  َوُطِرَحتْ  اأَلْرِض، ِإَلى ُطِرحَ  - ُكمَّوُ  اْلَعاَلمَ  ُيِضل  

 
 (الشيطان)وألنو الخصم الذي يقاوم 

ْسَيُروا أَلنَّ ِإْبِميَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْمَتِمسًا َمْن اْصُحوا وَ اُ »( 6: 3بط 1)
 .«ُعُو ُىوَ َيْبَتمِ 

 (إبميس)والعدو الذي يشتكي 
، َىا َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْمَطانًا ِلَتُدوُسوا اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَّ »( 17: 11لو ) ِة اْلَعُدوِّ

ُكْم َشْيءٌ   .«َواَل َيُضرُّ
 :فُيسمى

 عدو كل بر
َعُدوَّ َيا ! َيا اْبَن ِإْبِميَس ! ُكلَّ ُخْبثٍ َأيَُّيا اْلُمْمَتِمُئ ُكلَّ ِغشٍّ وَ »: َوَقالَ »( 11: 11أع )

 َأاَل َتَزاُل تُْفِسُد ُسُبَل اهلِل اْلُمْسَتِقيَمَة؟ !ُكلِّ ِبرٍّ 
 عدو 

 ةِ ِحْنطَ لْ انًا ِفي َوَسِط اَزوَ  َوَزَرعَ  هُ وُّ َعدُ َياٌم َجاَء نِ  نَّاُس ال ِفيَماوَ »( 17، 03: 11مت )
وَن ادُ َحصَّ لْ َوا. مِ َعالَ لْ ا ءُ ِقَضانْ ا وَ ىُ  دُ َحَصالْ َوا. ُىَو ِإْبِميُس  َرَعوُ زَ ِذي لَّ ا َعُدوُّ لْ اوَ  .َوَمَضى

 .«َكةُ اَلئِ مَ لْ ُىُم ا
، َىا َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْمَطانًا ِلَتُدوُسوا اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَّ »( 17: 11لو ) ِة اْلَعُدوِّ

ُكْم َشْيءٌ    . «َواَل َيُضرُّ
 (الشيطان) المقاوم

ْجَن َوَيِمْدَن اأَلْواَلَد َوُيَدبِّْرَن اْلُبُيوَت، َواَل َفُأِريُد َأنَّ اْلَحَدثَاِت َيَتَزوَّ »( 12: 3تي 1)
 .«ِمْن َأْجِل الشَّْتمِ  ِلْمُمَقاِومِ ُيْعِطيَن ِعمًَّة 

 المضاد
َلْيَس َلُو َشْيٌء ، ِإْذ اْلُمَضاد  َوَكاَلمًا َصِحيحًا َغْيَر َمُموٍم، ِلَكْي ُيْخَزى »( 6: 0تي )

 .«َرِديٌء َيُقوُلُو َعْنُكمْ 
 



 : ألقابو التي تعبِّر عن مكانتو( ج)
 .وىي متشابية في المعنى وىي نتيجة خضوع العالم لو وانتخابو رئيسا  لو    

 
 :رئيس ىذا العالم( 1)
 .«َخاِرجا   اْلَعاَلمِ  َىَذا َرِئيُس  ُيْطَرحُ  َاآلنَ . اْلَعاَلمِ  َىَذا َدْيُنوَنةُ  آلنَ اَ »( 11: 10يو )
 َلوُ  َوَلْيَس  َيْأِتي اْلَعاَلمِ  َىَذا َرِئيَس  أَلنَّ  َكِثيرا ، َمَعُكمْ  َأْيضا   َأَتَكمَّمُ  لَ »( 11: 12يو )

 .«َشْيء   ِفيَّ 
 . «ِدينَ  َقدْ  اْلَعاَلمِ  َىَذا َرِئيَس  َفأَلنَّ  َدْيُنوَنة   َعَمى َوَأمَّا»( 11: 14يو )    
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