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د الشيطان  ي  وق. إبليس في البريةانتصر على تجربة  إبن للا  يسوعأن  ل ياالنج يبشرنا كم. لسوع المسيح سالم ي
؟  يمن يملك في حياتنتمي؟ أ لمن  :االن هوالسؤال . و يسوع او عارض ؟ون يالدينو  .من الناس د األرواح الشريرةطر  و 

 إليكم القراءة:و . 23الى  14واالعداد  11إنجيل لوقا، االصحاح   فياليوم وهو  ناأم لهو ت هذا 
 

ْيَطاُن َنَطَق اأَلْخرَ  ْيَطاُن َقْد َأْخَرَسُه. َفَلمَّا ُطِرَد الشَّ َبِت الُجُموُع.  َوَكاَن َيْطُرُد َشْيَطانًا ِمن َرُجٍل َكاَن ذِلَك الشَّ ُس. َفَتَعجَّ
َياِطي  َياِطيَن ِبَبْعَلَزُبوَل َرِئيِس الشَّ ُبوُه آَيًة ِمَن  َولِكنَّ َبْعضًا ِمْنُهْم َقاُلوا: ِإنََّما َيْطُرُد الشَّ ِن. َوَطَلَب ِمْنُه آَخُروَن ِلُيَجرِ 

َماِء. َولِكنَُّه َعِلَم َأْفَكاَرُهْم َوَقاَل َلُهْم: ُكلُّ َمْمَلَكٍة َتْنَقِسُم َعَلى َذاِتَها َتْخَرُب، َوُكلُّ َبيْ  ٍت َيْنَقِسُم َعَلى َبْيٍت َيْسُقُط. َفِإْن  السَّ
ْيَطاُن َكذِلَك َقِد  َياِطيَن ِبَبْعَلَزُبوَل. َولكِ َكاَن الشَّ ْن، ِإْن  اْنَقَسَم َعَلى َذاِتِه، َفَكْيَف َتْصُمُد َمْمَلَكُتُه؟ َفَقْد ُقْلُتْم ِإنِ ي َأْطُرُد الشَّ

َياِطيَن ِبَبْعَلَزُبوَل َفَأْبَناُؤُكْم ِبَمْن َيْطُرُدوَنُهْم؟ ِلذِلَك ُهْم َيْحُكُموَن َعَليْ  َياِطيَن  ُكْنُت َأَنا َأْطُرُد الشَّ ُكْم. َأمَّا ِإَذا ُكْنُت َأْطُرُد الشَّ
 َتُكوُن َأْمِتَعُتُه ِفي َمْأَمٍن. َولِكْن ِبِإْصَبِع للِا َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت للِا. ِعْنَدَما َيْحُرُس اْلَقِويُّ َبْيَتُه َوُهَو ِبَكاِمِل ِساَلِحهِ 

ُدُه ِمْن َكاِمِل ِساَلِحِه الَِّذي اْعَتَمَد َعَلْيِه ُثمَّ ُيَوزِ ُع َغَناِئَمُه. مَ ِعْنَدَما َيْغُزوُه َمْن ُهَو َأْقوَ  ْن َلْيَس  ى ِمْنُه َفَيْغِلُبُه َفِإنَُّه ُيَجرِ 
ُق.  ،َمِعي َفُهَو ِضدِ ي    َوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي َفُهَو ُيَفرِ 

 هذه إنجيل للا المجد للرب

روح القدس. الهيكل  هيأجسادنا الجواب هو ال. ما تقدر الن ؟ ينتسكن في المسيحياألرواح الشريرة قدر ــهل ت
َمْن ُيِحبَِّني َيْعَمْل ِبَكِلَمِتي َوُيِحبَُّه َأِبي  : يقول لناو َأْنُتُم اآلَن َأْنِقَياُء ِلَسَبِب اْلكاَلِم الَِّذي َكلَّْمُتُكْم ِبِه. لنا: الرب يقول 

لهذا . في المسيحيين أوالد وبنات للا واسكنياالرواح الشريرة و فما يقدر إبليس  َوِإَلْيِه َنْأِتي َوِعْنَدُه َنْجَعُل َلَنا َمْنزاًِل.
اِلُح  َفاِسد كالم اَل ؛ َشِريفة بل العمل الِرقسَ  ال .ُفْرَصًة إِلْبِليَس  ما تعطوا: نا الرب ايضايقول ل ، َبِل اْلَكاَلُم الصَّ
وَح اْلُقُدَس الَِّذي ِبِه ُخِتْمُتْم ِلَيْوِم اْلِفَداِء. اْنِزُعوا َعْنُكْم ُكلَّ ِحْقٍد . ل اللحقبال كذب، . ِلْلُبْنَيانِ  َواَل ُتْحِزُنوا ُروَح للِا الرُّ

َشُفوِقيَن، ُمَساِمِحيَن َبْعُضُكْم َبْعضًا َكَما َساَمَحُكُم للُا  ،ُنوا ُلَطَفاَء َبْعُضُكْم َنْحَو َبْعضٍ َوَكلَّ َشرٍ  َوُكو َوَنْقَمٍة َوَغَضٍب 
 ملجأنا وإنتصارنا.  ِفي اْلَمِسيحِ 

 لد اعحق و كل ما هو في  .َفَقاِوُموُه َثاِبِتيَن ِفي اإِليَمانِ  ،َيُجوُل َباِحثًا َعْن َفِريَسٍة َيْبَتِلُعَها ْم ِإْبِليَس َكَأَسٍد َيْزَأرُ َخْصَمكُ 
ُه ِإْبِليُس   ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن للِا اَل ُيَماِرُس اْلَخِطيَئةَ . رهاطو  يُر. أَلنَّ اْبَن للِا َيْحِميِه َفاَل َيَمسُّ رِ  َوَنْحُن َواِثُقوَن َأْيضًا   الشِ 

يِر.  ِبَأنََّنا ِمَن للاِ  رِ  ى مالذي أعِإَلُه َهَذا اْلَعاَلِم ميه الكتاب المقدس يسَوَأنَّ اْلَعاَلَم ُكلَُّه َخاِضٌع ِلَسْيَطَرِة ِإْبِليَس الشِ 
ِ ِبَمْجِد اْلَمِسيِح الَِّذي ُهَو ُصوَرُة للاِ َحتَّى اَل ُيِضيَء َلُهْم ُنوُر اإِلْنِجيِل ا  الناس َأْذَهانَ  الى وكثيرون يلتجئون . ْلُمْخَتص 

ة معهم.  جن فهو في شركة روحية نجسال يتحدث معَمْن وما يشبه ذلك. لشهرة والربح والهيمنة لاألرواح الشريرة 
 .  بالشيطان الملعون ومن يرتبط بالسحر والشعوذة فهو يرتبط  َيْرَتِكُب اْلَخِطيَئَة َيُكوُن َعْبدًا َلَها.ك من لكذ 



ما طلبوا القوة والسلطان على األرواح الشرير. تالميذ يسوع شاهدوا أعمال الرب العظيمة وسمعوا كالمه العجيب و 
قول لهم ولنا أيضا كيف  يالن بسؤالهم جعلوا الرب يسوع للا  كانوا مباركون من يصلوا. إنما طلبوا الرب يعلمهم 

ِس اْسُمَك ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك : ِعْنَدَما تُ يسوع َقالَ روح. الب يجب أن نصلي  َماَواِت ِلَيَتَقدَّ َصلُّوَن ُقوُلوا: َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ
َماِء َكذِلَك َعَلى اأَلْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أَْعِطَنا ُكلَّ َيْوٍم َواْغِفْر َلَنا ضًا  َخَطاَياَنا ألَنََّنا َنْحُن َأيْ  ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السَّ

يرِ  رِ  َنا ِمَن الشِ  فرح  والضمان والقة ــفيها الث أبانا. أول كلمة. َنْغِفُر ِلُكلِ  َمْن ُيْذِنُب ِإَلْيَنا َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة لِكْن َنجِ 
يرِ  َتتَِّجُه َعْيَناَي َداِئمًا َنْحَو الرَّب ِ جوء. لوال المسوال رِ  ُر ِرْجَليَّ ِمْن َفخِ  الشِ   المجيد. وضعنا في نورهرب ال. أَلنَُّه ُيَحرِ 

إن اآلب سيعطيكم  . ِإْن َثَبتُّْم ِفيَّ َوَثَبَت َكاَلِمي ِفيُكْم َفاْطُلُبوا َما ُتِريُدوَن َيُكْن َلُكمْ أعطانا إسمه النه قال بوعد: الرب 
المسيح  . آمين. تطلبون منه باسمي. حتى اآلن لم تطلبوا باسمي شيئا. اطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كامالكل ما 

ُموا   :لنا هو الذي طهرنا بكلمته. كما قال لتالميذه كذلك يقول  ُموا أَْعَضاَءُكْم ِلْلَخِطيَئِة َأْسِلَحًة ِلإِلْثِم، َبْل َقدِ  اَل ُتَقدِ 
. َفَلْن َيُكوَن ِلْلَخِطيئَ َأْنُفَسُكْم لِلِ ِباْعتِ  .  ِة ِسَياَدٌة َعَلْيُكمْ َباِرُكْم ُأِقْمُتْم ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت َأْحَياًء َوأَْعَضاَءُكْم لِلِ َأْسِلَحًة ِلْلِبرِ 

 قدوس. ال َمْسُتوَرٌة َمَع اْلَمِسيِح ِفي للاِ ــنا َوَحَياتُ ــنا تُّ ــمُ نا َفِإنَّ 

كما أن المسيح يسوع قام من الموت و ودفنه وقيامته.  يسوع عمد في موت تي فهو عمد المؤمن بيسوع تيعندما  
  فيل دخن ال. سروح القد . االن حياة جديدة بدأت بالحياته الماضية ماتت . حياة جديدةلمعه  ما قفالمؤمن أيضا 

الن  أي قدرة على المسيحيين لشيطان ما عند اف المؤمنين. فيمل اعوالدة جديدة بروح للا الفي الحياة ب إنما، دين
ُكلُّ َمْن ِعْنَدُه َهَذا . ِمْن َيِد اآلبِ  ناَيْنَتِزع وال أي شيء اَل َيْقِدُر َأَحٌد  قال لنا أن الرب يسوع هو يسكن فينا وهو

ُر َنْفَسُه َكَما َأنَّ اْلَمِسيَح َطاِهٌر.   الرََّجاُء ِباْلَمِسيِح ُيَطهِ 

ْيَطاُن َنَطَق اأَلْخَرُس. وَ َأْخَرَسُه. و َشْيَطانًا يسكنه َرُجل َكاَن  وهو فرحان   يسمع كالمه وصوته ،بدأ يتكلمَلمَّا ُطِرَد الشَّ
ب الُجُموعُ و . تأكيد لبا َياِطيِن.  ل . وَ واَتَعجَّ َياِطيَن ِبَبْعَلَزُبوَل َرِئيِس الشَّ عوضما يمجدوا للا ِكنَّ َبْعضُهْم َقاُلوا: ِإنََّما َيْطُرُد الشَّ

َياِطينِ قائلين إنه عمل القدس  على الروحفوا جد  يسوع، الناس أهانوا الرب و بمن أجل رحمته   .  َبْعَلَزُبوَل َرِئيِس الشَّ
وِح اْلُقُدِس َفَلْن ُيْغَفَر. َوَمْن قَ قال يسوع:  اَل َكِلَمًة ِضدَّ  ِإنَّ ُكلَّ َخِطيَئٍة َوَتْجِديٍف ُيْغَفُر ِللنَّاِس َوَأمَّا التَّْجِديُف َعَلى الرُّ

وِح اْلُقدُ ا َماِن اآلِتي. سِ ْبِن اإِلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه. َوَأمَّا َمْن َقاَل َكِلَمًة ِضدَّ الرُّ َماِن َواَل ِفي الزَّ   َفَلْن ُيْغَفَر َلُه اَل ِفي َهَذا الزَّ

رَّ َخْيرًا َواْلَخْيَر َشر ًا، ون َيْدعُ  َوْيٌل ِلَمنْ بالنبي إشعياء:  قال للاو  اْلَجاِعِليَن الظُّْلَمَة ُنورًا َوالنُّوَر ُظْلَمًة َواْلَمَراَرَة  الشَّ
ويل لألنبياء الكذبة الذين  َوْيٌل ِلْلُحَكَماِء ِفي أَْعُيِن َأْنُفِسِهْم، َواأَلْذِكَياِء ِفي َنَظِر َذَواِتِهْم.  .َحاَلَوًة َواْلَحاَلَوَة َمَراَرةً 

 الكتاب المقدس . فهو يشهد أنمحرفالكتاب المقدس كذلك من يقول إن هم. لرب وهو لم يرسالم س بإ  مون ليتك
ِإْن َكاُنوا َقْد َلقَُّبوا يوم آخر قال يسوع:  .ومنهم صالحون  ن يؤمن بالِلجالقولهم أن س من للا. والتجديف هو  لي

 . َفَكْم ِباْلَحِريِ  أَْهَل َبْيِتِه. َفاَل َتَخاُفوُهْم. أَلْن َلْيَس َمْكُتوٌم َلْن ُيْسَتْعَلَن َواَل َخِفيٌّ َلْن ُيْعَرفَ  َربَّ اْلَبْيِت َبْعَلَزُبولَ 



َماءِ يسوع  ِمنْ  واَلبطَ آَخُروَن وَ  ُبوهُ  آَيًة ِمَن السَّ شافوا   ،يعذبهو رجل خر ج شيطان كان يسكن هل ى   يسوعو . ِلُيَجرِ 
لحق ما يقدر يآمن ولو ا محبةفي حياته ما مع هذا طلبوا آية. الشخص اللي . و االخرس يتكلم وسمعوامعجزة ال

ليس بالمعجزات. إبن للا اإليمان ب كم من عمل عظيم عمله يسوع أمام عيونهم ورفضوه. أحد من الموت. يقوم 
ومع   .له شهد ت  هييسوع أعمال  . اَل ُتْؤِمُنوَن ِإالَّ ِإَذا َرَأْيُتُم اآلَياِت َواْلَعَجاِئبَ  بقوله في إنجيل يوحنا:يسوع حذر 
الرب يسوع ما كان يعمل خاطر  يسوع مجد ف ونسبوا أعماله الى إبليس.  ناس غير طائعين واعتبرواظل  الذلك 

 ذي أرسله. لعمل عمل للا أبيه ايسوع كان يالرب الناس ليرضيهم ويمدحوه. 

ته و  َيْحُرُس َبْيَتُه ِبَكاِمِل ِساَلِحِه. َولِكْن ِعْنَدَما َيْغُزوُه َمْن ُهَو  كان  َقِوي  بمثل شخص الرب يسوع أعلن سلطانه وقو 
ُدُه ِمْن َكاِمِل ِساَلِحِه الَِّذي اْعَتَمَد َعَلْيِه ُثمَّ ُيَوزِ ُع َغَناِئَمُه.   ،َأْقَوى ِمْنُه َفَيْغِلُبهُ  بهذا أعلن الرب يسوع له المجد  َفِإنَُّه ُيَجرِ 

  فييظهر وانقسامه   .في ذاتهنقسم م إبليس النفوس. الحياة و إبن للا حط م أعمال عدو   سقوط الشيطان الملعون.
س فيه الحق. فهو  ما يتكلم فبالكذب الن ليل. القتلو ين واألمم وحكامهم الذين يزرعون اإلرهاب والفساد مرد المت

ْيَطاَن   وَ فه اْلَحيَُّة اْلَقِديَمةُ يسميه االفعى. الكتاب المقدس لسان مثل  شعب ـمتانه سلالكذاب وأبو الكذبة.  ِإْبِليَس َوالشَّ
 . بالجحيموعلى أتباعه  حكم عليه يسوع  الرب و . الَِّذي ُيَضلِ ُل اْلَعاَلَم ُكلَّهُ 

يٌر َيْطُلُب آَيًة َوَلْن ُيْعَطى آَيًة ِإالَّ آَيَة ُيوَناَن. َفِإنَُّه   :29فقال لهم في العدد طلبوا آية؟  الناس َهَذا اْلِجيُل ِجيٌل ِشرِ 
وكان الرب ينتظر التوبة منهم ومن   يَنَوى َفَهَكَذا َأْيضًا َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن ِلَهَذا اْلِجيِل.َكَما َكاَن ُيوَناُن آَيًة أَلْهِل نِ 

  غامضةالجميع أنواع الطقوس  ماستخد بااألرواح الشريرة  ون رد طذين يالذكر االية.  هويسوع الناس الى اليوم. 
  وبينفي طرد الشياطين   تعاملون مع الشيطانالذين ي  مبينه في هذا نرى الفرق العظيم. دينيةكلمات و والتعاويذ 

أوالده يكونوا إما مثله   ،شرلا  مارسشخص يلما  .ويوجههم الى نار جهنم قوة للاب  نهائيا هميطرد الذي  وعسالرب ي
 من طريقة أو من أخرى.  مهما كان الحال جيب الدينونة عليه فهو ي سيئة. له الماع لسبب أ إما يتهموه 

َياِطي كان  هكذا الحال مع الذين تهموا يسوع انه  َياِطيَن ِبَبْعَلَزُبوَل َرِئيِس الشَّ قال لهم يوما أن أبوهم هو  . نِ َيْطُرُد الشَّ
اللي هم   أوالدهمواالن يقول لهم أن للغفران والخالص ورفضوه.  رب لالنهم شافوا نعمة للا وسمعوا خبر االشيطان  

فيصير انشقاق  ه بيتهلالشرير يجيب اللوم عليه وحتى على أه يهم.هم يحكمون عل ة الشيطان قو تخدمون سكانوا ي
به  متنبأ ال ملكوت للافي يسوع. يعمل كان  سالقد عالمات أن الروح التي صنعها يسوع هي المعجزات ال .سروك

حط م  و نوره استولى على الظالم و موجود هو ملكوت للا  .وهو مفتوح يسوعقدرة نعمة و بوصل القديم  في العهد 
َمْن َلْيَس َمِعي  أمام هذه الحقيقة:  الناس. ووضع نه هواوسلط ن قوته لأعيسوع  منهزم.لا مملكة الشيطان المكسور

ي ُق.  ،َفُهَو ِضدِ  َنا َفُهَو َمَعَناَوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي َفُهَو ُيَفرِ  هذه دعوة للا الى التوبة واللجوء في . َفِإنَّ َمْن َلْيَس ِضدَّ
ُقوِط َحتَّى ُيوِصلَ نا ْلَقاِدِر َأْن َيْحُرسَ ا وَ هآمين.  .حيلالمسيح القدوس ا ِإَلى اْلُمُثوِل َأَماَمُه ِفي اْلَمْجِد نا ِمَن السُّ

ْلَطُة ِمنْ ناُمْبَتِهِجيَن َواَل َعْيَب ِفي  َقْبِل َأْن َكاَن   . لِلِ اْلَواِحِد ُمَخلِ ِصَنا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِ َنا اْلَمْجُد َواْلَجاَلُل َواْلُقْدَرُة َوالسُّ
َماُن َواآلَن َوَطَواَل اأَلْزَمانِ     .آِمين .الزَّ


