
 ً  تطھیر منزلك روحیا
صلي: بإسم یسوع اقید كل روح شریرة تحاول أن تأتي ضد أفكاري (وأفكار عائلتي) ونسمع حقیقة هللا 

عن طریق الروح القدس. أیھا الروح القدس، أسئلك أن تعطیني الوضوح والتشجیع بینما أقرأ ھذه 
والوحي بحسب مشیئتك وأن توجھ الدراسة وأن توجھني إلى حقیقة كالمك! وأسأل أن تعطیني الحكمة 

حیاتي بطریقة تجعلني أجلب المجد للرب في كل ما أفعلھ وفي الطریقة التي أعیش بھا! بأسم الرب 
 یسوع المسیح أصلي أمین!

في  مشاكل في بیوتھم، سلوكات درامیة مفاجئة لدى أطفالھم، مشاكل زوجیة، خالفیعانون من  كثیر من األحیان نسمع من الناس بأنھمفي 
بٍة، قلق، خوف، مشكلة في قراءة الكتاب المقدس، صعوبات في أصالة وعدم الرغبة في طلب الرب، كت، عدم سماع الرب في وقت الالبی

ري للمشكلة، توصلنا إلى الكثیر منھا ذوالمثیر للدھشة أنھ عندما نتوقف ونحدد السبب الج والى أخره.القدرة على التركیز في الصالوات 
اً إیجابیاً وبمجرد إزالة الخطیئة والتوب عنھا، نرى سلوكناتج عن اعتداء شیطاني مسموح بھ من خالل الخطیئة التي ال یعرفھا الناس. 

.السالم في البیت و النمو المتسارع في كل منطقة وفي األخص عالقتھم مع الرببشكل ال یصدق، وعودة   

. أبَغُض ِفعَل َما ُیبِعُدِني عَ  )3: 101 مزمور( یًرا أَماَم َعیَنيَّ ِن ِهللا، َوأرفُُض أْن أفَعَلُھ.َلْن أَضَع أْمًرا ِشرِّ  

-ا األسبوع سنركز على األبوابدرس ھذ ذه األبواب. غالباُ ما نخبر ناك أبواب تسمح بدخول الخطیئة وسوف نتكلم عن بعض ھأن ھكر تذ 
– إذن  الناس أنھ اختبار جید لمعرفة ما إذا كان ھناك خطأ ما أم ال "ھل ھذا الغرض أو الفكر أو النشاط  تمجد هللا؟" اذ كان الجواب ال 

لمعرفة ما إذا كانت فھي عبارة عن بوابات تحتاج إلى التوبة منھا وإغالقھا.عندما یحدث ھذا النوع من القضایا إنھ وقت للتوقف و التحقق 
ھ طریق مفتوح أو أسباب تسبب ھذه المحن. إذا كان ھذا یمكن معالجتھ، نحن نؤمن بصدق أن هللا سیتحرك ھناك منطقة حیث الشیطان ل

عنك في وضعك. نیابةً   

-10: 18التثنیة  اِر َعَلى َمَذاِبِحُكْم. َوَال َتْسَمُحوا ِألَحٍد ِبُمَماَرَسِة 12 ُموا أْبَناَءُكْم َوَبَناِتُكْم ِفي النَّ َظِر ،" َال ُتَقدِّ ِة، أِو النَّ وِحیَّ الِعَراَفِة أِو الَوَساَطِة الرُّ
یَطَرِة َعَلى اآلَخِریَن بِ  حِر، أْو ِبالسَّ اْسِتخَداِمِھ. َال َتْسَمُحوا ِألَحٍد ِباْسِتَشاَرِة األشَباِح إَلى الَعَالَماِت لِإلخَباِر ِبالَغیِب. َال َتْسَمُحوا ِألَحٍد ِباْسَتخَداِم السِّ

َصاِل ِبالَمْوَتى. ِألنَّ ُكلَّ َمْن َیْفَعُل َھَذا َمْمقُوٌت ِعْنَد ِهللا. َوِبَسَبِب َھِذِه المُ َواألرَواحِ  یَرِة َوالَكِریَھِة، َفإنَّ إَلَھُكْم ، أْو ِبُمَحاَوَلِة اِالتِّ رِّ َماَرَساِت الشِّ
 َسَیْطُرُد ِتْلَك األَُمَم ِمَن األْرِض."

َك َرَفْضَت الَمْعِرَفَة، َفإنِّي أَنا أْیًضا َسأرفُُضَك ِمْن أْن َتُكوَن َكاِھنً ،6: 4"ھوشع  الرب یقول، في كتاب ھوشع  ا َھَلَك َشْعِبي لَِعَدِم الَمْعِرَفِة. ِألنَّ
یطان. ھناك الكثیر من ي ألننا ال ندرك أننا أعطینا أساس للشكثیراُ من األحیان نعان لِي. َوَكَما َنِسیَت َشِریَعَة إَلِھَك، َسأْنَسى أَنا أْوَالَدَك."
 األسباب للمؤمنؤن یتعرضون لھجوم من الشیطان:

:باب مفتوح  
–إذا كان ھناك أي أساس للشیطان في حیاتنا من الخطیئة  –سواء كان معروفاً أم غیر معروف   ھل لدي،ھل أشارك في أو  أسأل نفسك " 

تجادل، الشھوات قراءة برجك، علم الفلك،السرقة, الشجار,  ، عرافة،أمتلك أیاً من األمثلة التالیة: محادثة غیر مقدسة(نمیمة,افتراء,اللعن)
یت, أفالم, ألعاب الفیدیو الجنسیة غیر التائبھ عنھا، مشاھدة افالم اباحیة، مشاھدة/استماع الى أشیاء غیر مقدسة على التلفاز/یوتوب/انترن

ھذه فقط أمثلة قلیلة.والى اخره.   

�� ���� �� ����� ����� �� ������  

 حر، نجمة خماسیة، أشیاء تجلب الحظ, وشم, رموز شیطانیة، لعبةأصنام غریبة، ماسك األحالم(معتقدات ھندیھ قدیمة), تماثیل, س(أمثلة: 
(ھذه عبادة  للروح القدس, تمثال لمالك أو اي شیئ في السماء, تمثال للمسیح, مریم أو قدیس ة، أغاني أو أفالم غیر مرضی حكي األرواح

و الى أخره), صورة من الھیكل، اقتباسات دینیة  األوثان), أو رموز وثنیة (المیاه المقدسة عند الكاتولیك,المسیح المصلوب على الصلیب



ى العاب أطفال معینة، كتابات و صور شریرة على المالبس.من دیانات العالم, تماثیل, بعض العاب الفیدیو، حت  

-3: 20خروج  َماَواِت ِمْن َفوُق، أ4 ا ِفي السَّ ْو َعَلى األْرِض ِمْن َتْحُت، أْو ، " َال َتْعُبْد آلَِھًة أُْخَرى َمِعي. َال َتْصَنْع لَِنْفِسَك َتمَثاًال ِبأيِّ َشكٍل ِممَّ
"ِفي الَماِء ِمْن َتْحِت األْرِض.  

 هللا یسمح

أن لم نتوب، لم یتم تقدیمھ و تسلیمھ للرب یمكن أن یمنح الشیطان حق األعتداء. و ھذه یشمل حتى اعترافات أفواھنا! أي مكان في حیاتنا 
 یمكن للشیطان أن یستخدم كلماتك و سلوكك ضدك.

، اقَبْل َكلَِماِت َفِمي َوأفَكاَر َقْلِبي, " 14: 19مزمور  َیا هللاُ، َیا َصخَرِتي َوَفاِديَّ  

ُھ أْفَضُل أْن ُتَعاُنوا ِمْن أْجِل ِفعلُِكُم الَخْیَر، إَذا َشاَء هللاُ، ِمْن أْن ُتَعاُنوا ِبَسَبِب ِفعلُِكُم الشَّ 17: 3بطرس االول  .""  ِألنَّ رَّ  

ة أكبر من كل قلبنا وعقلنا وقوتنا. بسبب السلطة لنا بتجاوز بعض المحن,لتقویتنا أو تجعلنا نسعى إلیھ بجدی بعض األحیان هللا یسمح
– الشیطان إلى عرش النعمة، ونواجھ اتھاماتالممنوحة لنا عن طریق دم المسیح یمكننا أن نأتي بجرأة  ذا األمر بمزید من یمكننا مناقشة ھ 

 التفصیل في درس أخر.

 على علم بھا.انت  لفھمنا والتي ربما لم تكنلروح القدس أي شیئ یجلبھا او .معصیةمن أي ة على طلب الرب بتواضع والتوبة نحثكم بشد
ذي یلحق بك أو ضد أسرتك.الناسبة في المسیح والنجاة وكسر اللعنات أو السحر بمجرد أن تتوب ستكون قادراُ على تولي السلطة الم  

لقد رأینا العدید من معجزات الروح القدس و . یواجھنا بالءعن أنفسنا ضد اي  ا یمكننا البدء بالدفاعالقداسة، عندھعندما نسیر في البر و 
.ثما یمكننا أن ننتصر في مسیرتنا الروحیة مع هللا عندما نتحدث عن التمكن من الشیطان ووضع حد لھ. ذلكنؤمن ب  

ین كل فكرة حسب الشیطان فیھرب منك، أخذ قاومأن تضع " وختذكر بأن رد فعل، تأیضاً كلما شعرت بالخوف، كأبة,غیر متشجع أو أي 
لب من هللا أن یلبسك درعھ الكامل أطسوع المسیح. باإلضافة الى، صلي بإیمان وأمر كل شیطان أن یترك من محضرك بأسم یعلم هللا و

.الصالح للرب یسوع تذكر، درع هللا یكون فعال فقط في حیاة الخادم). 6(الذي وصف في أفسس   

المسیحي الذي سلم حیاتھ للرب یسوع المسیح، یجب أال یشارك في أعمال الشیطان، مثل: كتب ووسائل أعالم، أشباح، مصاص دماء، 
الكثیر من األفالم والكتب تجعل ھذه األشیاء تبدو ممتعة ویتم عرضھا على أنھا مسلیة جني، وحوش، سحرة، عراف، مشعوذ والى أخره... 

! الرب یسوع یعلمنا في "ظاھر"أنھا مجرد تلك، العالم تقول ناس. بعض المسیحیین یؤمنون بإنھ ال بأس بالمشاھدة طالما أنك ال تؤمن بذلل
بأنك أذا كنت تراھا وتتخیلھا في قلبك، فھي حقیقة وتشارك فیھا! 28: 5متى   

ا أَنا َفأقُولُ َلُكْم: إنَّ ُكلَّ َمْن َنَظَر  28: 5متى  إَلى اْمرأٍة لَِیْشَتِھَیَھا، َفَقْد َزَنى ِبَھا فِي َقْلِبِھ."،"أمَّ  

الشر یسیر ضد هللا ویفتح روحك على ا شاركنا فیھا (أفعال الظالم). ذالواقع ھي أن أشیاء الشیطان حقیقیة حقاً وسوف نتحمل المسؤلیة إ
ذلك  كثیر من الناس ال یدركون ونحتاج الى التوبة. متواجده في قلوبنا  ھو ألنھا، ةرریششیاء عندما نكون مستمتعین بأالظالم. الحقیقة ھي، 

السحرة والمخلوقات الشریرة ھم حقیقیون وھم خدام الشیطان. كمسیحیین، إذا  وال یؤمنون بأن العالم الروحي حقیقي ولیست قصة خیالیة.
نفتح أنفسنا روحیاً وجسدیاً على األالم الشیطانیة!بھذا وأرواحنا  أطفالنا  لعقولنا وعقول رغبنا بالخطیئة وأدخلنا أفكار سیئة   

وحِ ." الِِكیَن َلْیَس َحَسَب اْلَجَسِد َبْل َحَسَب الرُّ ْیُنوَنِة اآلَن َعَلى الَِّذیَن ُھْم ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع، السَّ  رومیة 8: 1،" إًِذا الَ َشْيَء ِمَن الدَّ

 

أنا في المسیح. ف ،و یتركون الجزء الثاني. یقولون," لم یعد ھناك أي إدانة 1: 8كثیراً ما نسمع المسیحیین یقتبسون الجزء األول من رومیة 
ھذا النوع من التفكیر ھو رسالة خاطئة! نعم، نعمة هللا كثیرة جداً و  رجة أنھ حمل كل خطایاي عند الجولجثة."نعمت هللا وفیرة ومحبة لد

–نعمة هللا ھي لتمكیننا من عیش حیاة مقدسة كمسیحیین وراء الجسد فإن ھذه األیة تقول أن ھناك دینونة. كن أن سرت ل نعمتھ أال تكون  
یجب أن نتوب و نمشي في الروح ونعیش صالحین.بإن تعیش صالح لیس فقط القیام بالشیئ  إساءة لكي نعیش بالقرب من خط الخطیئة!

اإلیمان بحق"!الصحیح، ولكنھ أیضاً   



 متى 6: 22،" ِسَراُج الَجَسِد ُھَو الَعیُن. َفإْن َكاَنْت َعیَناَك َصالَِحَتْیِن، َفإنَّ َجَسَدَك ُكلَُّھ َسَیْمَتلُِئ ُنوًرا."

لھذا . عیناك وأوذنیك مدخل إلى (العقل واإلرادة والعواطف). ما نراه، نسمعھ ونشارك فیھ یدخل فینا. یمكننا أن نمأل أنفسنا بالنور أو الظالم
 من المھم أن نمأل أنفسنا بأشیاء طاھرة، مقدسة وصالحة!

"   دَّ َمْعِرَفِة ِهللا، َوُمْسَتأِْسِریَن ُكلَّ ِفْكٍر إَِلى َطاَعِة اْلَمِسیحِ ،" َھاِدِمیَن ُظُنوًنا َوُكلَّ ُعْلٍو َیْرَتِفُع ضِ 5: 10كورنثوس الثانیة 

م أن الرب في الغرفة، ھل ذا كنت تعل. إذھاننا علیھما یریدنا یسوع أن نركز أ ذاھ ،ھانناذوأن یكون لدینا أشیاء في أ یجب أن نكون حریصین
البر من خالل بذل قصارى جھدك بإن تدخل  ؤلیتك أمام هللا لتعلم أطفالك كان لدیك أطفال، إنھا مس ذاإشارك في نفس األشیاء؟ ما زلت ست

باعتبارك راعیاً لھم، فأنت مسؤول عن حمایتھم من األشیاء التي یرغب الشیطان في أن یمأل قلوبھم بھا (روحیاً،  إلى أذھانھم أثناء نموھم.
– برؤیتھا الشریرة ولكن ال تسمح لطفلك عاطفیاً وجسدیاً). إذا كنت تره األشیاء أنت ما زلت ال تحمیھم ألن ما تشاركھ تجلبھ إلى منزلك  

 روحیاً.

، َوُكلِّ َما ُھَو َنِبیٌل، َوُكلِّ َما ُھَو قَ ِویٌم، َوُكلِّ َما ھُ َو َطاِھٌر، َوُكلِّ َما ُھَو  اُء، امألُوا ُعقُوَلُكْم ِبُكلِّ َما ُھَو َحقٌّ َھا األِحبَّ فیلیبي 4: 8،"َوِفي الِخَتاِم أیُّ
 َجِمیٌل، َوُكلِّ َما ُھَو َجِدیٌر ِبالَمدیِح، َوُكلِّ َما ُھَو َفاِضٌل، َوُكلِّ َما ُھَو َممُدوٌح."

– یجب أن نفكر بھا كمسیحیین ذه ھي األشیاء التيھ نقیة،  أفكاراً أن نراقب ونستمع إلى األشیاء التي تسبب   لك یجب علینا فقطذل 
  أطفالنا.في ة فینا ووممجد ةمقدس ،ةمحبوب

 كورنثوس الثانیة 10: 5، "َوُكلَّ َتَفاُخٍر َیَتَعاَلى َوَیْمَنُع َمْعِرَفَة ِهللا. َوَنأُسُر ُكلَّ ِفكٍر لُِیِطیَع الَمِسیَح." 

ذلون قصارى جھدھم للتأثیر على ثقافتنا وخاصة الكنیسة ذه العروض والكتب في المجتمع ھو أن الشیطان و مساعدیھ یبھ سبب شھرة
  ذه األنواع من األشیاء، فإنھا تجلب األالم الشیطانیة إلى حیاتنا وعائالتنا.ھالمسیحیة إلبعاد الناس عن الرب. عندما نالحظ ونشارك في 

ُدوا هللاَ 20: 6كورنثوس االول  ُكْم َقِد اْشُتِریُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجِّ ِفي أَْجَساِدُكْم َوِفي أَْرَواِحُكُم الَِّتي ِھيِ ِ"." ، "أَنَّ  

أعطھ كل شیئ واكسب  ملكاً لك! إذا كنت قد وھبت حیاتك للمسیح، فال تحاول استعادتھا مرة أخرى! لن تعود حیاتكحیاً، فإذا كنت حقاً مسی
–كل ما لدیھ من أجلك! ركز تفكیرك على یسوع  -كل ما تفعلھ بابحث عنھ   ل ما في وسعك لجعل كل عمل یجلب لھ المجد!افعل ك   

 تذكر عند التساؤل عما إذا كان ھناك شیئ ما على ما یرام، فقط اسأل نفسك، ھل ھذا یجلب المجد للرب یسوع؟

 لیباركك الرب یسوع ویحفظك.

 یوسف & كریستینا

Joseph & Christina 
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:أیات إضافیة قد ترغب في دراستھا  
ُم َحْوَل َخاِئِفیِھ، َوُھَو ُیْنِقُذُھْم". 7: 34مزمور  ، "َمَالُك ِهللا ُیَخیِّ  

ُموَھا  ُكْم َسَتْھلُِكوَن ِمْثَلُھْم َتَماًما، َبِل أْبَغُضوا َھِذِه األْصَناَم ُبغًضا َشِدیًدا، َوَحطِّ ا ِمْن َھِذِه اِألْصَناِم إَلى ُبُیوتِ ُكْم، َوإالَّ َفإنَّ تثنیة 7: 26، "َال َتْجلُِبوا أًیّ
 َتْحطیًما".

ِة. َال َتْعُبْد آلَِھًة أُْخَرى َمِعي. َال  -4، "َوَتَكلََّم هللاُ ِبُكلِّ َھَذا الَكَالِم َفَقاَل: أَنا إَلُھَك الَِّذي أْخَرَجَك ِمْن أْرِض ِمْصٍر، ِمْن َبْیِت الُعُبودِ یَّ خروج  20: 1



َماَواِت ِمنْ  َفوُق، أْو َعَلى األْرِض ِمْن َتْحُت، أْو ِفي الَماِء ِمْن َتْحِت األْرِض". ا ِفي السَّ  َتْصَنْع لَِنْفِسَك َتمَثاًال ِبأيِّ َشكٍل ِممَّ

-20: 10كورنثوس األول  یَرِة،  21 وَن ِبِھ لِألرَواِح الشِّرِّ َما ُیَضحُّ ي ِبِھ َھُؤَالِء النَّاُس َفإنَّ َال ِ)! َوأَنا َال ، " َال، َبْل َما أعِنیِھ ُھَو أنَّ َما ُیَضحِّ
بِّ َوَكأَس األْرَواِح الشِّ أُِریُدكُ  یَرِة. َفَال ُیمِكُنُكْم أْن َتْشَرُبوا َكأَس الرَّ رِّ یَرِة أْیًضا. َوَال ُیمِكُنُكْم أْن َتْشَتِرُكوا ِفي ْم أْن َتُكوُنوا ُشَرَكاَء األْرَواِح الشِّ رِّ

یَرِة أْیًضا". رِّ بِّ َوَماِئَدِة األْرَواِح الشِّ  ِماِئَدِة الرَّ

اُء، اھُرُبوا ِمْن ِعَباَدِة األْوَثاِن". َھا اإلْخَوةُ األِحبَّ  كورنثوس األول 10: 14، " َوُخَالَصُة الَحِدیِث، أیُّ

ًة َلُكْم، َوَال َتَضُعوا ِتمَثاًال َمنُحوًتا ِفي أْرضِ ُكْم لِتَ ْسُجُدوا أَماَمُھ، ِألنِّي أَنا  الالوي 26: 1، " َال َتْصَنُعوا َلُكْم أْوَثاًنا، َوَال ُتِقیُموا أْنَصاًبا َتْذَكاِریَّ
 إَلُھُكْم".

َحَرِة َوَتَماِثیِل اآللَِھِة الَِّتي ِفي الُبُیوِت، َواألْوَثاِن، َوَجِمیِع الَمعُبوَداِت الَبِغیَضِة ِفي  ا َعَلى الُوَسَطاِء َوالسَّ الملوك الثانیة 23: 24، " َوَقَضى ُیوِشیَّ
ا ِفي َبْیِت ِهللا".  ِریَعِة الَمْكُتوَبِة ِفي الِكَتاِب الَِّذي َوَجَدهُ الَكاِھُن ِحْلِقیَّ  َیُھوَذا َوالقُْدِس. َفَعَل ُیوِشیَّ ا َھَذا َطاَعًة لِلشَّ


