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نتقابل فيه مع .  وهانحن في الدرس األخير ، نهاية رسالة أفسس

عطاها للمؤمن لكي يحارب إبليس، أإمكانيات الرب الفائقة التي 

فقصد الرب   .الطبيعية ، بل بسالح اهلل الكامل ال بقدراته العادية

َقاِوُموا " بل أن يهرب هو منا، ال أن نهرب من مواجهة ابليس 

 (.9: 5بط 1، 6: 4يع " )ِإْبِليَس َفَيْهُرَب ِمْنُكْم

 مكونات السالح الروحي .

: 6أف " ) اْلِبِرَواَلِبِسيَن ِدْرَع  َفاْثُبُتوا ُمَمْنِطِقيَن َأْحَقاَءُكْم ِباْلَحِّق،"

14 ) 

 ما هي المنطقة ؟؟ ما المقصود بالتمُنطّق ؟

عبارة عن حزام ، ال للتزيين بل جزء أساسي من  المنطقة

مكونات الملبس ، يحيط بالخصر، ومهمته حمل بقية مكونات 

هذا الحزام يحفظ الجندي يقظـًا صاحيًا ، ال ينام طالما .  السالح

التمنُطّق هو عماًل تجهيزيًا ضروريًا لشخص يلبس .  قد لبسه

 السالح

قد استخدم تعبير تـُعطي حرية وسهولة للحركة و  المنطقة

مرارًا كثيرة ألنه أمر ضروري قبل العمل ، أو "  تمنطقوا"

(. 15:  1بط 1،  55:  11لو)قبل الدخول في سباق أو معركة 

لذا فالرسول يريد أن يقول بعد أن تقـفـوا في مواجهة 

العدوسيأتي ليهاجمك مرة أخرى ، فقف في مقابلتة ، ولكن دع 

فالحّق يجعل الذهن أيضًا بعيدًا  الحّق يحُكم مشاعرك ودوافعك ،

عن الخداع واألمور التي ال ترضي اهلل ، وال تنسى أن إبليس 

 كذاب وأبو الكذاب ، لذا لتمتلئ بالحّق من خالل قراءتك

لكلمات االنجيل ، واالستماع المستمرللعظات ( الدراسه والتأمل)

.. 

 ما هوالحق ؟

 11 : 11يو )وكالمه حّق (  6:  14يو )يسوع هو الحّق 

 ..وحقه يحرر (

 ماهو ؟؟؟: درع البر

هو الجزء الثاني من السالح الروحي ، وهو مصنوع من 

من الرقبة حتي  سالسل معدنية أوشرائح تغطي الجسم كله

والدرع من األمام والخلف ،  وتغطيه أيضًا " الوسط " الخصر 

، وهكذا المؤمن ،  جه للقلِبَوـُيحفظ الجندي من الجراح التي ت

القاتلة بدرع البر  أيضا ُيحفظ من الهجمات الروحية العنيفةفهو 

 ...دائما  نسان الداخلي فيصير ضميرك مبررًاالذي يغطي اإل

إذ نعلم أن اإلنسان ال يتبرر بأعمال الناموس بل كيف يتم ذلك ؟ 

  .بيسوع المسيح لنتبرر يضًا، آمنا نحن أيمان يسوع المسيح بإ

ر نحن بر اهلل فيه فقـد ُأقيم  ألجل و لنصي لمسيح صار لنا برًااف

،  9: 5،  15:  4رو. )ن بدمه تبريرنا ، ونحن متبررون اآل

 ( 11:  5كو 1 ، 53:  1كو 1،  16:  1غال 

وهنا لي سؤال معك ؟ هل تسلك بالحّق ؟ هل ُتـسر بالحّق في  

مل والكافي وهل تثّق في بر المسيح الكا( 6:  51مز )الداخل 

 بليس ؟ إ لك ليحميك من شكايات

 (15: 6أف " ).َوَحاِذيَن َأْرُجَلُكْم ِباْسِتْعَداِد ِإْنِجيِل الَساَلِم"

لجندي حذاء خاص عبارة عن صندل ذو مسامير قوية احذاء 

وأربطة ، مثبتًا جيدًا حول الكعب ، وهذا الحذاء يساعد على 

وهكذا على المؤمن أن يكون .  السير في خطوات قوية وثابتة

نجيل المفرحة داد مستمر ، ليحمل بشارة اإلفي حالة استع

ن المصالحة التي لنا مع اهلل ـعِلـُولي( يكرز ببشارة الملكوت)

نجيل إقدام التي تحمل بشري األفما أجمل  (11:  5كو1)

األقدام التي يمتدحها تلك هي   --، السالم مع اهلل الخالص 

 (...15:  13، رو  1:  51ش إ)الروح القدس 

السالم والفرح  تحمل بشرىذن مع الروح القدس لهل تشترك إ

صلي ليمتد ملكوته ، هل تنشغل ن ُتهل تهتم أ .للنفوس الضالة 

المسيح جل النفوس الكثيرة التي التعرف في قلبك بالطلب أل

 حقيقيه؟ معرفة اختبارية
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حصي خطواتك التي تمشيها ألجل نفس ن الرب ُيأ بدًاأ ىالتنس

 ..بدي األواحدة إلنقذها من الهالك 

َحاِمِليَن َفْوَق اْلُكِل ُتْرَس اإِليَماِن، اَلِذي ِبِه َتْقِدُروَن َأْن ُتْطِفُئوا "

 (16: 6أف " )َجِميَع ِسَهاِم الِشِريِر اْلُمْلَتِهَبِة

غطي بقية األجزاء الظاهرة من الجسم ، وهو خفيف ـُي الترس

بطول ، و هو بجلد كثيف  غطىالوزن ، مصنوع من الخشب وُم

 للحمايه من السهام التي توجه إنه . الجندي حين يمسك به أمامه

 .ضده  لاليذاء 

 ما المقصود بهذا التعبير  ؟:السهام الملتهبه 

في  تـُسـخنمعدنية  ًاكور وا يستخدمونفي وقت الحروب كان

طرف السهام  توضع على كانت وحين . جدًا لتصبح ساخنةالنار

بالغة سواء للجنود  ًاضرارتـُحِدث أوتطير لمسافات بعيدة كانت 

بليس ويريد الرسول بولس أن يقول أن إ  .لمحيطين بهمأو ل

الذي هو  يمانولكن اإل..  لنا مؤذيًة قاسيًة ًايريد أن يوجه سهام

هة ألذهاننا وقلوبنا بليس الموجسالح دفاعي يحمينا من هجمات إ

 (11:  59ش ، إ 1:  5تس 1)

" ،ِص و َوَسْيَ  الرحوح  اِلذ ي ُهَو َلل َمُة اه َوُخُذوا ُخوَذَة اْلَخاَل"

 ( .41: 6أف )

في منطقته  صغيرًا الجندي أن يحمل سيفًا كان على:  السي 

 كلمة اهلل الرسالة للعبرانينتصف وستخدم على مدى قصير ، ُي

فكلمة اهلل أداة لتحطيم العدو ،  ( 11:  4عب )أنها سيف حاد 

داة فعالة وحاسمة في المواجهة أفالكلمة المنطوقة ..  وازعاجه

كما علمنا الرب  تمامًا ،  بليس سواء للهجوم أو الدفاعإمع 

 (13-1: 4مت )مع الشيطان يسوع  نفسه في جبل التجربة 

 .يقدر العدو أن يواجهها  ال حتىًا بإيمان ذاستخدمها إ..

ا لن يقدر ، لذتشير لذهن تحت سلطان اهلل : أما خوذة الخال،ِص

كما أن   ، يمانيةحقائّق الخالص اإلب غطىضلل ذهن ُمبليس أن ُيإ

 ( 1:  5تس 1)الرجاء أيضا خوذة للرأس 

 

 ماذا تفعل خوذة الخال،ِص هذه ؟ا

قوي المؤمن وُتعطي ثقة في النجاة من عبودية الماضي ـُت

 .ن شكايات الحاضر ومخاوف المستقبلوتحمي ذهنه م

 حياة الصالة

ِبُكِل َصاَلٍة َوِطْلَبٍة ُكَل َوْقٍت ِفي الُروِح، َوَساِهِريَن ِلهَذا  ُمَصِليَن"

 ( 11: 6أف " )ِبَعْيِنِه ِبُكِل ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، أَلْجِل َجِميِع اْلِقِديِسيَن

فليس  –في ختام الرسالة يؤكدالرسول  على أهمية الصالة 

ن تكون أبد  كافيًا أن نخرج للحرب ونواجه العدو ، ولكن ال

البس لل "وكأنه يريد القول   .الصالة مساندة لكل المعارك

 ".  مصليًا قطعة

فهناك  ات من الصالة تختلف بحسب المناسبةوهناك نوعي

خرين والتي تأتي بالنصرة في الصلوات التشفعية من أجل اآل

(..  6:  4في )وصلوات الشكر (..  13:  41أي )نحن  حياتنا

 .وصلوات التسبيح 

والروح القدس وحده هو . والصالة سالح قوي لمواجهة العدو

 (11 – 16:  1رو )الذي يعطينا أن نصلي بحسب مشيئة اهلل 

كما  الصالة ي ونحن يقظين ومنتبهين ونداوم علىفعلينا أن نصل

 ؟51 – 19  51: 14،  55: 15مر)الرب تالميذه  ىوصأ

احتياجات وعلينا أن نصلي بعضنا من أجل بعض ومن أجل 

 ن   لذا تشجع أ.ين خراآل

تقضي أوقات في الصالة من أجل أعضاء جسد المسيح 

 نه من المهم جدًاالتي  تداوم على الحضور فيها ، أل (الكنيسة)

، هي أهل بيت اهلل وقديسيه  ن تشعر أنك تنتمي لعائلة كبيرةأ

 ...عضائها وضروري أن  تقف في الثغر من أجل أ

ُيْعَطى ِلي َكاَلٌم ِعْنَد اْفِتَتاِح َفِمي، أُلْعِلَم ِجَهاًرا  َوأَلْجِلي، ِلَكْي"

 ( 19: 6أف " )ِبِسِر اإِلْنِجيل

ر ويحتاج ِدـقـكما كان يصلي من أجل الكنائس فهو أيضًا ُي

 (1: 5تس 1،  15: 5تس 1،  5: 4كو) جلهلصلوات الكنيسة أل

حريته والحظ معي أنه اليطلب صلواتهم ألجل راحته أو نوال 

، بل من أجل خدمته وإثماره ، فهو يـُريد أن يـكون لديه 

شجـاعة وثبـات إلعـالن سر االنجيـل بالرغـم مـن وجود 

والروح القدس هومصدر الثبات ( 13: 19أع )معارضين 

 ( 19:  4أع )والشجاعة والمجاهرة 

يِه َكَما َيِجُب َأْن اَلِذي أَلْجِلِه َأَنا َسِفيٌر ِفي َساَلِسَل، ِلَكْي ُأَجاِهَر ِف"
 .(13: 6أف " )َأَتَكَلَم
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بالرغم من وجود سالسل في يديه إال أنه يرى نفسه سفيرًا 

ويريد أن يصلوا ألجله ليعرف الوقت المناسب للتصريحات 

إنه الشعور بالمسئولية المصاحب له أينما ... والكلمات المناسبة 

 .كان 

لخدمة التي قبلتها هل تعمل عمل الرب بكل قلبك ؟ هل تُتمم ا

 منه ؟

 ( 33-34:  6أف ) التحيات الختامية

ويختم الرسالة باتجاه الحب والنعمة للجميع الذين يحبون ربنا 

 يسوع المسيح 

 تأمل هذا األسبوعالشاهد الكتابي لل -

َوَيْبَتِهُج . َعَلْيِه اَتَكَل َقْلِبي، َفاْنَتَصْرُت. الَرُب ِعِزي َوُتْرِسي
 (1: 11مز ). َقْلِبي َوِبُأْغِنَيِتي َأْحَمُدُه

 (11: 1يع : )للصالة هذا األسبوعموضوع  ِ

اْلَيَتاَمى اْفِتَقاُد : َالِدَياَنُة الَطاِهَرُة الَنِقَيُة ِعْنَد اهلِل اآلِب ِهَي هِذِه

 .َواأَلَراِمِل ِفي ِضيَقِتِهْم، َوِحْفُظ اإِلْنَساِن َنْفَسُه ِباَل َدَنٍس ِمَن اْلَعاَلِم
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