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 الثبات فى شفاؤنا : سلطان املؤمن

I الثباتضرورة 

للسالاانالا  بااارسات الشصياهةحااظ علهماااالحريةثمأنيانيتعلمأنينالالشفاءومؤمنيجبعلىكل -أ

درعااليااانواااإلعاالنالاساتارالااثاملهللالااةه.ستنادعلىكلااةهالثباتواإلظيالاسهحمنخاللينال 

.العدوضدوجام

َ بَتْل َمتَ  .ِضدَّ َمَكايِِد إِْبلِيسَ  تَْثبُتُواْلبَُسوا ِسالََح هللاِ اْلَكاِمَل لَِكْي تَْقِدُروا أَْن ا" ْْ َمتَ  َم و َولَْمت و فَإِنَّ ُمَصاَرَعتَنَا لَْيَست

َؤَساِءَ َمَ  السَّالَِطينِ  َماِويَّاتِ فِ .. الرُّ ِملُتوا ِستالَ  .ي السَّ ْْ ََ ا فِتي  تُقَتاِوُمواَح هللاِ اْلَكاِمتَل لَِكتْي تَْقتِدُروا أَْن ِمْن أَْجِل َذلِت

ُموا ُكلَّ َشْيءو أَْن تَ  يِرَ َوبَْعَد أَْن تُتَمِّ رِّ َ اْثبُتُوافَ .ْثبُتُوااْليَْوِ  الشِّ قَاَءُكْ  بِاْلَمقِّ ْْ اِملِيَن فَْوَق اْلُكلِّ  ...ُمَمْنِطقِيَن أَ تُْرَس َْ

يِر اْلُمْلتَِهبَةِ  تُْطفِئُواِدُروَن أَْن َ الَِّذي بِِه تَقْ اإِليَمانِ  رِّ وِح الَِّذي ُهَو  ...َجِميَ  ِسَهاِ  الشِّ أف) ".َكلَِمةُ هللاِ َوَسْيَف الرُّ

6:11-11)

اإلكتاببدااومن.الهللالااةناامنالارو الدادييتحارنعنادما.ااؤمنعاالنالإالارو يتبا ظمارإ:الملكوت مبدأ -ب

.سميساعإبأنننتمرهبوالضغاة

للحفااظعلاىثباتعلهنااأنن.اريدةشصياهة،يجبانيتعلمانيثبتضدالعدوبشصصتحرريعندما:الثبات -ج

أننناامنثباتبا.كايياباألبثانهاا األرضالتاىأخا ناوالهساتعهدالعادوساهأىى.مانالعادوالتىأخ ناوااألرض

.حاايتنامنالشهاطهنبهللالاةهكسالحناو

،نامعتدااداىو،ىفهللاهرناااطاار )،بااااظااييلاا أمااارنفسااهةىهللاااانمشاااكلنانتهجااةلعاادتعااماالىعااالمعااا ماااغالبااا  -د

،وقضااايا(،الاا النظااامالغاا اوي،والهللاحااال،والااااادالهللاهاهاوهااة)،وأمااارظسااهالا هة(الحهاااتواختهاراىناااظااى

(.المجامالشهااني)،وروحهة(نبنايخرمايفعل اآل) تااعهةإ

الاشاااكلحاالساامل اادا واا اي .امساالااننا،نسااتاه إ الااةالضااغضالاا  يضااهف الشااهاطهنلاشاااكلناسااتصدإب -ه

 اهاا ىلداوهااا يلغااىالىضاادالمجااامالشاهاانماارساةالساالاانالاا  لناا.،واال تااعهااةوالنفسااهةالفساهالا هة

بااارساةإرادىمامبنااايفعلا االخارونالنتاوجالاترىبةعلىاختهاراىناالصاطئةأو اه اآلثارالاترىباةعلاىما

.الحرت

إلىإغاراءالناايعلاىالعاادت،سعها وىهللارارا مرارا وايعاد.علىمنىمىحريرومالمجامىستارظىالشهاطهن -و

.شهاطهنمعمميحضرواالازيدمنالو.إلىأسلابحهاىممالسابم

وُح النَِّجُس ِمَن اإِلْنَساِن إ" ُْ ِمْنتهُ  أَْرِجتُ  إِلَتب بَْيتِتي: ثُ َّ يَقُولُ  . ..َذا َخَرَج الرُّ َويَأُْختُذ َمَعتهُ ثُت َّ يَتْذَهُ  .الَّتِذي َخَرْجت

ََ اإِلْنَساِن  َسْبَعةَ أَْرَواحو أَُخَر أََشرَّ ِمْنهُ  -11:34مت)".ِمْن أََوائِلِهِ  أََشرَّ فَتَْدُخُل َوتَْسُكُن ُهنَاَك فَتَِصيُر أََواِخُر َذلِ
34)
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الااد الا  .منخاالليوانممو سادومحاولبماالشهاانانيهللاتسبمدخلللنايواالتىي يدةاألساسهةالار - 

.الشهاانعلهناىأثهرظه للشهاانظيو هالاجاالتيحددمددارنستسلم

فاسالشهاطهنياهللانأنىؤثرأوىدمار سادون. سد،ونعهشظينفس،لدينارو نحن:إبعادثالثةل إنسانكل - 

ببكتااإلالساه أوالاازاج.الضاهموالداا ونااندر ااتمان.بدونامتالنروح ( ونوالاشاعرال)الاؤمن

.للسمامالالتمبةلمجامابلهسياهللانأنيهللااننتهجةمباشرتالاشاعرظى

II – نصرة يسوع الروحي مؤسس على سلطاننا  
ماماماام امااربظاظرا السالطهناشمروم مارا والرياساتنسانوزمالشهاانو اه إظياليلهب،يساعك -أ

.وهةالنيرتنماهو .واألرضمنالسااءوالجحهم

يَاَساِت َوالسَّالَِطيَن اْشَهَرُهْ  ِجَهاراًَ ظَافِراً بِِهْ  فِيهِ " َم الرِّ (1:14كا) ".إِْذ َجرَّ

قاااممااناألمااااتإنسااانكنالمااايساااعالتاايفااواادالساالاانوال.بهساااععلااىاىحادناااالروحاايمؤسااسانناساالا -ب

.للتعبهرعنقاى وسلاانةعلىاألرضأداى أوالرأيو علنا سدهللهللانهسةكأعاىهيساع.أعاهتلنا

تِتهِ  قُْدَرتِِه اْلفَائِقَةُ نَْمَونَاَوَما ِهَي َعظََمةُ " ِة قُوَّ َسَ  َعَمِل ِشدَّ َْ َعِملَتهُ فِتي اْلَمِستيِ َ الَّتِذي (األب) نَْمُن اْلُمْؤِمنِيَنَ 

َماِويَّاتِ  َوأَْجلََسهُ  ...إِْذ أَقَاَمهُ  َْ قََدَمْيهِ  ُكلَّ َشْيءو َوأَْخَضَ  .. َعْن يَِمينِِه فِي السَّ فَتْوَق  َجَعَل َرْأستاً َوإِيَّاهُ  ،(يساع) تَْم

 (14-1:11اف)".لَّ فِي اْلُكلِّ َ ِمْلُء الَِّذي يَْمألُ اْلكُ َجَسُدهُ الَّتِي ِهَي لِْلَكنِيَسِةَ ُكلِّ َشْيءو 

تظااىمشااهئةهالياال.رشهلعااالالحامللا اانااامنحو،الااربوأ لساناماا يساااعظاىالسااااياتلدادأقامنااا -ج

السلاانال  أننعرفمننحنظىالاسهحوعلهنا.إطال للسلاانينتجعنماستيلالىعرش وىنالقبالو

اف).ظاىالساااياتما يسااعكانيجلساااظيالاسهحال  لناانمهللاانالسلاأننأخ يجب،ناتل ظىيساع

1:4،12-11،1:6)

َماِويَّاِت فِي اْلَمِسيِ  " (1:6اف)."يَُسوعَ َوأَقَاَمنَا َمَعهَُ َوأَْجلََسنَا َمَعهُ فِي السَّ

مانسلاةبياقفالسهارتنضابضالشرطةواأيستصدمكثهرا ال  الاثال.الافاضةالداتالسلاةوواانالسلا -د

.البدنهةالشصيهةقاى بحسب،ولهسالحهللاامة

مانأننرظضا بدال ،هضدناإياقبلناسهستاروجامالشهاان.لتابهمسلاان علىاألرضد عهنا،كجسديساع -ه

.نتحداهبسلاانناظىالاسهحأو

" ِ (3:1ي )".ُرَب ِمْنُك ْ قَاِوُموا إِْبلِيَس فَيَهْ . فَاْخَضُعوا لِِلَّ

الصاف،باا)يملاا بركااةهظاايحهاىناااهساار ويدتاالوالروحاايضاادالشااهاانالاا  يسااعىلاننسااتصدمالساالا -و

(.،إل ندسام،والارضوالدمرالااد ،واإلللاشاعروالدمرواإلدمان،
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ََ َوأَمَّ " يَاةٌ َولِيَُكتوَن لَُهتْ  أَْفَضتلُ اَلسَّاِرُق الَ يَأْتِي إاِلَّ لِيَْسِرَق َويَْذبََ  َويُْهلِ َْ ُْ لِتَُكوَن لَُهْ   :12ياا)."ا أَنَا فَقَْد أَتَْي
12)

ما هلناسااحإيا.نتمارينالداا الشاهاانيالتاييجابألمنويأشهللاادمانندظاعوراءاإللرظضواإلاالصافو - 

.انعلاىرو الصاافلهناأننأخ السلايجبع.بهأيتمهانعلىحهاىنا،ساالمارانىنالالمهانةظيىفهللاهرنا

.لماأنىنااساحي دبلاوي الو

ِة َواْلَمَمبَِّة َوالنُّْص ِ " (1:1ىي1)".ألَنَّ هللاَ لَْ  يُْعِطنَا ُروَح اْلفََشِلَ بَْل ُروَح اْلقُوَّ

ةنتاوجظاريحدمداواا ياانالي اإل - 

(6:11عب)".ُمتََمثِّلِيَن بِالَِّذيَن بِاإِليَماِن َواألَنَاِة يَِرثُوَن اْلَمَواِعيدَ  ْي الَ تَُكونُوا ُمتَبَاِطئِيَن بَلْ لكَ "

.أوانتنيارناناوحااسناشاعرمسب،ولهسعلىحاننامؤسسعلىماحدد يساعمننيرتسلا -ط

ي قَاَل َربُّ اْلُجنُومِ " ِْ ِة بَْل بُِرو (3:6 ن) .".. الَ بِاْلقُْدَرِة َوالَ بِاْلقُوَّ


