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 :إله هذا الدهر( 2)
ىَ  َأع َمى َقد   الد ى رِ  َىَذا ِإَلوُ  ِفيِيم   ِذينَ ل  ا»( 4: 4كو 2) ِمِنيَن، َغي رِ  نَ اَأذ   ِلَئل   ال ُمؤ 

دِ مَ  ِإن ِجيلِ  ِإَناَرةُ  َلُيم   ُتِضيءَ   .«اللِ  ُصوَرةُ  ُىوَ  ال ِذي ال َمِسيِح، ج 
 
 (الروح الذي يعمل اآلن في أبناء المعصية) :ن الهواءرئيس سمطا( 3)
َواتاً  ُكن ُتم   ِإذ   َأن ُتم  وَ »( 2، 1: 2أف ) ُتم   ِتيال   اَيا،طَ َوال خَ  ِبالذُُّنوبِ  َأم   َقب لً  ِفيَيا َسَمك 

وحِ  ال َيَواِء، ُسم َطانِ  َرِئيسِ  َحَسبَ  ال َعاَلِم، َىَذا َدى رِ  َحَسبَ   ِفي اآلنَ  لُ مَ َيع   ال ِذي الرُّ
 .«ال َمع ِصَيةِ  َأب َناءِ 
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 :مممكته( د)
ٍم، َدمٍ  َمعَ  َلي َست   ُمَصاَرَعَتَنا ِإن  فَ »( 12: 6أف ) َؤَساءِ  َمعَ  َبل   َوَلح   َمعَ  ،الرُّ

وِحي ةِ  الشَّر   َأْجَنادِ  َمعَ  الد ى ِر، َىَذا ةِ ُظم مَ  َعَمى ،اْلَعاَلمِ  ُواَلةِ  َمعَ  ،السَّاَلِطينِ   يفِ  الرُّ
 .«الس َماِوي اتِ 

َفُظوا َلم   ال ِذينَ  َوال َمَلِئَكةُ »( 6ييوذا ) ، َتَرُكوا َبل   ِرَياَسَتُيم   َيح  َكَنُيم   ِإَلى َحِفَظُيم   َمس 
مِ  َدي ُنوَنةِ  تَ  َأَبِدي ةٍ  ِبُقُيودٍ  ال َعِظيمِ  ال َيو   .«الظ َلمِ  َتح 

َرى آَيةٌ  َوَظَيَرت  »( 4، 3: 12رؤ ) َمرُ  َعِظيمٌ  ِتنِّينٌ  ُىَوَذا: َماءِ الس   ِفي ُأخ   َلوُ  َأح 
 ُنُجومِ  ُثم ثَ  َيُجرُّ  َوَذَنُبوُ  ِتيَجاٍن، َسب َعةُ  ُرُؤوِسوِ  َوَعَمى ُقُروٍن، َوَعَشَرةُ  ُرُؤوسٍ  َسب َعةُ 

ضِ  ِإَلى َفَطَرَحَيا الس َماءِ  َتِمعَ  َحت ى ِمدَ تَ  َأن   ال َعِتيَدةِ  ال َمر َأةِ  َأَمامَ  َوَقفَ  لتِّنِّينُ اوَ . اأَلر   َيب 
 .«َوَلَدت   َمَتى َوَلَدَىا

ُعوُّ  ال َقِديَمةُ  ال َحي ةُ  ،ال َعِظيمُ  التِّنِّينُ  َفُطِرحَ »( 9: 12رؤ ) ِميَس  ال َمد   ال ِذي لش ي َطاَن،اوَ  ِإب 
ِض، ِإَلى ُطِرحَ  - ُكم وُ  ال َعاَلمَ  ُيِضلُّ   .«َمَلِئَكُتوُ  َمَعوُ  َوُطِرَحت   اأَلر 

 
 ة منظمة، ليا رأس ىو إبميس، وليا جيوش مكمن ىذه الشواىد أنيا مم نرى

 أجناد.. والة.. سلطين.. من ملئكة ساقطة ليم ُرتب مختمفة رؤساء
 وليم مناطق نفوذ في العالم بحسب تقسيمو الجغرافي. 

َيْومًا،  َوَرِئيُس َمْمَمَكِة َفاِرَس َوَقَف ُمَقاِبِمي َواِحدًا َوِعْشِرينَ »( 13: 11دانيال )
ِليَن َجاَء إِلَعاَنِتي، َوَأَنا ُأْبِقيُت ُهَناَك ِعْنَد  َؤَساِء اأَلوَّ َوُهَوَذا ِميَخاِئيُل َواِحٌد ِمَن الرُّ

 .«ُمُموِك َفاِرَس 
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