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 0222السيد جون مواليند، استريا تشرين الثاني 

بليس. نندما تدد  ذاا بعدما كان خادم إل خّلصُه الربختبار شخص أشارككم إن أاود 
تدد  كبير، لم ُأرد تصديق ذلك االختبار. لالك ُصمت  أمامعُت الرجل نن اختباره، ُوض  

نشرة أيام امام الرب أسأله" ذل ذاا صديح؟" وفي ذلك الوقت بدأ الرب يعلمني نن 
 المعارك التي تدور في المملكة السماوية نندما نصلي.  

لداه حياتهما للشيطان. نندما كان في رحم امه قاموا بطقوس ُولد ذاا الشاب بعدما كّرس وا
ه الروحية وكان سنوات بدأ يمارس قدرات 4اصبح نندما لتكريسه لخدمة الشيطان ايضا. 

سّلمه والده الى نرافين ليدربوه. ونندما بلغ من   وفي السادية من نمرهوالداه يخافان منه. 
ي مملكة الظلمة. كان العرافين المبتدئين سنوات كان يقوم باشياء نظيمة ف 02العمر 

  يهابونُه. 

ال انه قام باشياء فظيعة. في السن إ ا  صغير  بالرغم من أنه كان 
في العشرينات من نمره اراق دماء كثيرين  ا  فقد كبر ليصبح شاب

نلى يده اي قتل! كانت لديه القدرة نلى مغادرة جسده من 
تدليق في الهواء. احيانا  كان بامكانه الخالل التأمل الفائق.  

يخرج من  اوكان يترك جسده نلى االرض ويطير في الهواء. 
بجانبه. كان يجول العالم بما يدنى السفر  ويقفجسده 

    الفلكي. كان ُيستخدم ذاا الشاب من قبل الشياطين لُيدّمر الكنائس والخدام.    

ال تخلو من االنقسامات واالرتباك. وذات يوم تم تعينُه ليدمر كنيسة مليئة بالصالوات لكنها 
القسيس جميع أنضاء  افبدأ العمل نلى تدمير تلك الكنيسة. لكن في ذلك الوقت دن

الكنيسة الى صوم. وما ان ابتدأت فترة الصوم حتى تاب الكثيرين وصالح الكثيرين بعضهم 
وبكوا للرب البعض. واتددوا معا  وبدأوا بالصالة من أجل نمل الرب في وسطهم. فتشّفعوا 

 مرارا  وتكرارا  ومع مرور االيام كان ذاا الشاب يأتي من أجل ان  يتدخل الرب ويرحمهم. 
ومعه ارواح شريرة ضد الكنيسة. لكن كلمة نبوءة جاءت للمسيديين بأن يتشددوا ويشّنوا 

 حرب ضد قوات الظلمة التي تهاجم الكنيسة. 
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ذات يوم ترك ذاا الشاب جسده في غرفته 
بروحه يجول في الهواء. كان يقود وذذب 

الشريرة ضد جيش نظيم من االرواح 
  الشاب.الكنيسة. االن سأتدد  نن إختبار 

كانت روحه تدلق في الهواء فوق الكنيسة 
مداوال الهجوم نليها، لكن نورا  كان 

مالئكة ال من  يغطيها. وفجأة ذاجم جيش  
ت االرواح الشريرة بينما انتقلت المالئكة الشاب واالرواح الشريرة التي معه في الهواء، فهرب

 الشاب.

نعم، انتقلته المالئكة! فقد رأى نفسه مدمول من قبل ستة مالئكة الاين أحضروه من 
خالل السقف الى المابح داخل الكنيسة. كان ذناك بينما كان الناس داخل الكنيسة 

كان القسيس يقف نلى ج.  ابليس وينتهروه كي يخر  يقي دونُيصّلون. كانوا يصارنون روحيا، 
النير، ان الضدية تقف ذناك. سانده   لقد ُكسرالمنبر يقود الصالة حين قال له روح الرب:" 

نندما فتح القسيس نيناه رأى شابا منهارا نلى مقربة منه. لقد كان موجودا  ."كي يتدرر
رفته في بجسده. لقد قال الشاب أنه ال يعلم كيف اتدد في جسده النه كان قد تركه في غ

 ال يعلم كيف دخل الى الكنيسة لكنه يتاكر المالئكة التي حملته. المنزل. 

من الصعب تصديق ذاه االشياء، لكن القسيس ذدأ المصلين وقال لهم ما أخبره الرب. ثم 
ثمَّ ن االرواح الشريرة كانت تغادره. " لكن الشاب كان يرجف ألمن أنت؟سأل الشاب:" 

دذا بدأ ُيخبر نما حد  معه ونن حياته. سّلم ذاا الشاب حياته بعصّلوا من أجل تدريره و 
له العظيم لتدرير أناس  مة الرب. انُه ُيستخدم من قبل اإلم كلعل  للمسيح وذو االن ُمبشر يُ 

 كثيرين.

مواليند( الى نشاء. السبب الوحيد الاي جعلني أذذب ذو  وذات ليلة، ذذبُت انا ) جون
ن كانت قصته إا الشاب وكنت فضوليا جدا الراه وانرف ان شخص ما اخبرني نن قصة ذا

ُأنطي ذاا الشاب الفرصة للدديث نن حيث  حقيقية. وذكاا جلست نلى مائدة العشاء
نهي ندة أشياء. كان يبكي احيانا بسبب االشياء التي قام بها. وقبل أن يُ  تدد  نن اختباره.

 حديثه قال مناشدة! 

ساوسة في تلك الغرفة. فقال س به من القكان ذناك ندد ال بأ
       لموا الناس كيف ناشدكم ايها القساوسة، أرجوكم نّ أنا  أُ  بالشا

ان الناس غير المصلين يمكن ان يجّربوا من ابليس باي " واصلّ ُي 
نّلموا الناس  طريقة، حتى أنه  يعرف كيف يستغل حياتهم. " 

بل اهلل"   كيف يستخدموا االسلدة الروحية المعطاة من ق 

ثم قال لنا الشاب كيف كان يقوم باستعراضات في الجو. كان 
نلى  نيطير مع وكالء شيطانيين وكثير من االرواح الشريرة الى الهواء. لقد كانوا يتناوبو 

العمل، وكان نليه الاذاب في الوقت المددد. كان لديه وقت معين حين ينطلق لشن حرب 



روحية، اذا كانت منطقة معينة) مابح شيطاني( ثم قال انه في المملكة النند حدود السماء. 
مغطاة بغطاء مظلم، فان الغطاء يكون سميكا  وصلب مثل الصخرة. وبامكان االرواح الشريرة 
 الوقوف نليه او اسفله. وذكاا يؤثرون ويسيطرون نلى االحدا  التي تجري نلى االرض.   

ات نملهم، فانهم ينزلون الى االرض اوق رواح الشريرة او االناس الشيطانييننندما تنتهي اال
قدت فيها نهود شيطانية سواء كانت ماء او يابسة او غيرذا كي يقوموا الى المواقع التي نُ 

بإنعاش ارواحهم. كيف يقومون بالك؟ نن طريق التضديات التي يقدمها الناس نلى 
 روب،األضاحىالدم بما فيها االجهاض، الد أنواع سفك مثل السدر، العرافة، كلالماابح. 

كالك يوجد الديوانية.   األضاحيالبشرية ) أشخاص يابدون اطفالهم من أجل الشيطان(، و 
تضديات جنسية مثل الشاوذ الجنسي والممارسة غير الطبيعية. مثل ذاه التضديات 

 وغيرذا تمد وتخدم القوة الشيطانية بقوة كبيرة.  

شر او ارواح شريرة( نندما ياذبوا اكمل الشاب حديثه وقال ان الوكالء الشيطانيون ) ب
الصالة التي يصليها المسيديون نلى االرض نلى شكل دخان  نللدرب في الهواء يرو 

 الصالوات الى ثالثة أنواع.  ذاه صاند الى السماء. وتقسم 

 

يصعد الى ظهر نلى شكل دخان النوع االول من الصالة ي
شخاص ثم ينجرف ويختفي في الهواء. ذاه صالة اال السماء

المقيدين بخطيئة معينة وال يريدون التعامل معها. صالتهم 
 تكون ضعيفة جدا بديث تتالشى في الهواء. 

يصل الى االنلى لكنه ال ل يصعد  دخاناما النوع الثاني من الصالة فهي ايضا نلى شكل 
ون تنقية انفسهم لكنهم ال يؤمنون بما ذؤالء ذم االشخاص الاين يداول. يكسر الداجز

 قومون به وذم يصلون. فهم بالعادة يتجاذلون بعض الجوانب المهمة الضرورية للصالة. ي

 

اما النوع الثالث من الصالة فهي التي تكون نلى شكل دخان 
صاند ممزوج بالنار. اثناء صعوده يكون حارا جدا لدرجة انه 
 نندما يصل الداجز، يبدأ ذاا الداجز بالاوبان مثل الشمع.

 ويدخل.فيثقب الداجز 

في كثير من االحيان نندما يبدأ الناس بالصالة فان صالتهم 
تكون من النوع االول، لكن أثناء الصالة تتدول الى النوع الثاني.ونندما يكمل المرء 

 تتدول فجأة الى نار قوية تثقب الداجز.  الصالة 

من أن تصبح  كثيرا  ما يالحظ وكالء الشيطان تدول الصالة الى النوع الثاني واقترابها 



ممزوجة بالنار القوية. فتتواصل االرواح الشريرة التي في الهواء مع تلك التي نلى االرض 
 " شتت انتباه ذلك الشخص، اوقفه نن الصالة. اخرجه خارجاوتقول:" 

فيكون الشخص وفي أغلب المرات يستجيب المسيديون لتلك المؤثرات الشيطانية. 
مة الرب ان تلمس روحه ،تغيره ،تبني ايمانه وذو يركز لكلمندمج في الصالة يتوب ويسمح 

يرن الهاتف! في بعض ذنا يبدأ التشتييت. و أكثر في الصالة. فيرى ابليس صالته تتقوى 
االحيان تكون صالتنا قوية مكثفة وفجاة يرن الهاتف، فنعتقد انه بامكاننا االجابة نلى 

 الصالة من البداية! وذاا ما يريده ابليس.الهاتف والعودة الى الصالة. لكن حالما نعود نبدأ 

 

ذناك ندة انواع من التشتييت،  
مثل لمس االرواح الشريرة لجسد 

المصلي وجعله يشعر بألم في 
مكان ما من جسمه. او جعل 
 هالشخص جائع جدا لدرجة ان

الى المطبخ  بسرنةيريد الاذاب 
  لألكل. 

بقدر ما يستطيعون اخراجك من 
بالك ذاا المكان، فهم 

قال الشاب يهزمونك! ثم 
وقتا لتعليم الناس كيف يصّلوا صالة قوية حارّة، وليس فقط الصالة للقساوسة:" خّصصوا 

وجود  ناالنتيادية. يجب أن يكون ذناك وقت يوميا للصالة كاملة التركيز نلى اهلل دو 
  معطالت. 

يلهمهم ويستمروا في  أنوان استمر الناس بهاا النوع من الصالة فهاا يسمح للروح القدس 
الصالة. فيدد  تغير في الروح. فتصيب النار الداجز وياوب. ونندما يبدأ الاوبان ال 

تستطيع االرواح الشريرة احتماله 
وال ارواح الناس الشيطانيين. 

 ياذبوا بعيدا. و فيهربوا 

 

ذناك أوقات يُفتح فيها العالم 
الروحي، وفي تلك اللدظة 

ثناء نشعر بأن كل العوائق أ
لسة نلى االرض يشعر فجاة بان صالته اصبدت س  صلي يُ . فالشخص الاي زالتالصالة 

نفقد احساسنا بالوقت وباي شيء اننا في تلك اللدظة فت ممتعة قوية ومكثفة. وقد اكتش  



اخر مع البقاء في نظام. فاهلل يعتني بوقتنا. وكأنك تترك كل شيء  وترتبط باهلل. ثم قال 
كسر الصالة فيها الداجز فان كل مقاومة للصالة تختفي، لدظة التي  ت  الشاب بانه من ال

 والشخص الُمصلي سوف يصلي بقدر ما يشاء وال شيء سيوقفه.  

الى مكان  ينتقل الشخصحتى نندما  ثم بعد االنتهاء من الصالة فان المجرى يبقى مفتوحا
ن طاء الظلمة، ولن يتمكون الخضوع لغحا طوال الوقت داخر. فان المجرى يبقى فوقه مفتو 

مثل دنامة من السماء تريح ابليس من نمل ما يريد ضد ذاا الشخص. فيكون حضور الرب 
تكشف كما اثناء التدرك.   االخرين حياة النفس وتدميها النها قوية جدا بديث انها تلمس 

. ونندما يتدد  الشخص ذو المجرى المفتوح الى نن نمل ابليس في حياة الناس
 بالضعف.  العدوقيود  ايضا يقفون تدت ذاه الدنامة وتبدأرين فانهم اشخاص اخ

 

لالك نندما يشارك ذؤالء االقوياء في  
الصالة المسيح مع الخطاة، فان مقاومة 

فعندما يصلي االقوياء من اجل الخطاة تقل. 
المرضى او اي احتياج اخر، فان حضور 

الرب ذناك يكون مختلف. ونندما تقام مثل 
الوات في مكان ما فان حضور اهلل تلك الص

يبقى في ذلك المكان حتى ان الناس الاين 
ال يعرفوا اهلل يمكنهم الشعور بالك الن 

 قيودذم تصبح ضعيفة. ان الشياطين تكره ذؤالء الناس ذوو الصالة القوية. 

بصبر ومدبة، فان قوة الروح القدس تجلب  الناساذا رغب أحد االقوياء في التكلم مع 
واذا لم يتعرض ذؤالء الناس للتشتيت  ذؤالء الناس لسماع كلمة اهلل الداضر في الوسط. 

فانهم سيدخلون الى مدضر اهلل ويبدأون بالخضوع له. أما اذا استجابوا للمعطالت فان 
 يدنهم يعودون الى وسيلة أالة وسيداول ابليس باي قيودذم نندما يغادرون ستكون أقوى،

  مكان مشابه. 

تخيل المشهد وندن جالسون نستمع لهاا الشاب يخبرنا باالشياء التي كان يقوم يمكنكم 
 بها ويراذا قبل أن يعرف المسيح. ثم أخبرنا ماذا كانوا يفعلون بالناس ذوو الصالة الفّعالة.

وا يعرفون نقاط ضعفهم، فقد كانوا يضعون نليهم نالمات و يدرسون حياتهم جيدا. فقد كان
مما يجعلهم يريدون استهداف الشخص واناقته نن التقدم. فتتصل االرواح مع بعضها 

وتقول:" استهدف ذلك الشخص بكاا وكاا، ذاه ذي نقاط ضعفه."  وذكاا نندما ينهي 
الشخص صالته ويخرج تكون روحه نالية وحضور الرب قوي نليه وفرح الرب قوته. ذنا 

 ضع مغريات امامه كي يشتت انتباذه نن التركيز نلى اهلل. يداول ابليس و 

فاذا كان الشخص يغضب بسرنة فسوف يضع العدو اناس يجعلونه يغضب بشدة. واذا لم 
يكن حساسا للروح القدس سوف يسمح لنفسه بالغضب وتدويل نظره نن الرب. ثم بعد 



ستطيع. فيداول مرارا دقائق يقرر ان ينسى ما حصل ويعود ليفرح بالرب فيجد أنه ال ي
وتكرار لكن دون فائدة. الن االرواح الشريرة تعمل بجهد كبير كي تغلق مجرى الصالة وتُعيد 

. ذاا ال ينفي كون الشخص ما زال ابنا  ا يفقد الشخص حضور اهلل في حياتهبها الداجز.
  حياته.  هلل. ولكنه يخسر ذاه البركة نلى

. فان االرواح الشريرة ستجهز خص جنسيةالش نفسه يدد  اذا كانت نقطة ضعفالشيء 
شخص كي تتدرك مشانره ويقع في فخ االغراء. حدثا  او تضع اشخاص فجأة امام ذلك ال

فاذا استجاب ذلك الرجل لإلغرار وسمح لعقله باستقبال تلك االحدا  والتفكير العميق 
يجد انه سناء صالته العودة الى المسدة التي تلقاذا قبل قليل اث نندما يداول، فانه بها

"ح ام ل ين  لكن تاكر ما يقوله الكتاب المقدس ربما ستقول:" ذاا ليس نادال ". فقدذا.   
ب ة . ه ام  الش ر ير  اْلُمْلت ه  ، الَّا ي ب ه  ت  ْقد ُرون  أ ْن ُتْطف ُئوا ج م يع  س  يم ان  و ُخُاوا  ف  ْوق  اْلُكل  تُ ْرس  اإل 

، و س   ُة اهلل ."ُخوذ ة  اْلخ ال ص   ْيف  الرُّوح  الَّا ي ُذو  ك ل م 

ندن نادة ال نرى مواقع االسلدة الدربية الروحية. لكن تاكر ما قاله يسوع في نهاية الصالة 
 جربة لكن نجنا من الشرير". تالربانية:" وال تدخلنا في 

ل انسان. تاكر دائما انه بالرغم من أن صالتك قد تكون قوية خارقة للداجز الى انك ما تزا
انت لست كامال. إسأل الرب، قل:" يا رب، لقد استمتعت بوقت الصالة، لكن االن وانا 
ذاذب للعالم، قدني الى حيث ال توجد تجربة، ال تسمح لي أن أذذب الى فخ ابليس. انا 

أنلم أن العدو قد جّهز لي فخا  ال أنرف ما ذو وال نظامه. انا أنلم أني ما زلت ضعيفا في 
غراء. احمني يا رب. نندما تراني ذاذب في طريق نة وسوف أنجرف اذا تعرضت لإلأمور معي

تدّخل يا رب. ال تسمح لي باالنتماد نلى الفخ اجعلني استدير واذذب من طريق آخر. 
  "قوتي وقدراتي. نجني من الشرير.

 ان اهلل قادر نلى فعل ذلك. نعم انه قادر. كثيرا ما تدد  اشياء تجعلنا نقول:
 ْشُكُروا ف ي ُكل  ش ْيٍء،ا"ونيكي: را يا يسوع". يقول الرسول بولس في تسال" شك

ت ُكْم.  ه  يح  ي ُسوع  م ْن ج  يئ ُة اهلل  ف ي اْلم س   ذناك اشياء كثيرة غير   "أل نَّ ذ ا ه  ذ ي  م ش 
 جيدة، اشياء مؤلمة تجعلنا نتساءل لماذا يسمح اهلل بها. لكن إن نرفنا االشياء التي

 ينا منها لشكرناه. نندما نتعلم أن نثق باهلل، فاننا سنشكره نلى كل شيء. يدم 

أن دنوني  شيء ال أستطيع إنهاءه. لكنأبدء الدديث نن أكثر و  أتعمقأنزائي، ال أريد أن 
. ثم قال الشاب بأن الصالوات التي تكسر الداجز ذي دائما خطوة أخرى أحاول االستمرار

مرات لكن، في أغلب اللم ُتستجب الصالة الفّعالة فيها.  ُمستجابة. إنه ال يعرف حالة
ان  تستجاب لغير الشخص الاي طلبها. لماذا؟ بسبب الدروب نند الددود السماوية. 

االرواح الشريرة تداول بقدر ما تستطيع أن تُغلق المجرى المفتوح وتعيد الداجز، وبينما 
 بة الصالة  آتية إليه. يقومون بالك يراقبون الشخص النهم يعرفون ان استجا

شيئا ذّز ايماني. وبسبب الجزء القادم ُصمُت نشرة أيام وانا أسال، يا رب  بثم قال الشا
ذل ذاا صديح؟ ذل يمكنك أن تثبت ذلك لي؟ لقد قال الشاب أن كل مسيدي لُه مالك 



لي روحيين لنا. فعندما يصومرشدين ُخّدام يقول الكتاب المقدس أن المالئكة خاص يخدمه. 
الناس، فإن المالك يدمل بين يديه استجابة الصالة كما نقرأ في كتاب دانيال. ثم قال 

الشاب شيء صارم، فقد قال اذا كان الشخص الاي يصلي يعرف األسلدة الروحية 
 ويلبسها، فان استجابة صالته س تأتي بين يدي مالك يلبس سالحا  روحيا أيضا. 

 

السلدة الروحية فان مالكه سيكون بدون أسلدة روحية اذا كان الشخص الُمصلي ال يهتم با
إن المسيديين الاين ال يهتموا لألفكار التي تهاجم نقولهم وال يداربوذا تكون أيضا . 

إن السالح الروحي الاي نهمله فان المالك الاي يخدمك ال مالئكتهم بدون خوذة. 
ستغالل الروحي وليس يدمله. بكلمات أخرى إن إسلدتنا الروحية ذي لدمايتنا من اال

 لدماية أجسادنا االرضية.   

 

نندما ينزل مالك حامال  
معُه إستجابة الصالة، 
فإن األرواح الشريرة 
ُتركز نليه وتنظر الى 

أين يتجه كي تبدأ 
 الهجوم نليه. 

اذا كان بدون خوذة 
فسوف يضربونه نلى 

سيشعلون النار تدت رأسه. واذا كان بدون درع الصدر سوف يضربونه نلى صدره كالك 
انا االن أكرر ما قاله الشاب. فقد سألناه:" ذل قدميه كي يمشي نليها اذا كان بدون حااء. 

بإمكان المالئكة اإلحساس بالنار؟" ذل تعلمون ماذا قال لنا؟ تاكروا أن ما نتدد  ننه 
ا يهزمون يدد  في المملكة الروحية. فهي أرواح تتعامل مع أرواح. إن المعركة مكثفة فعندم

مالك اهلل، فان أول أذدافهم ذي إستجابة الصالة التي بين يديه، فإنهم يأخاونها منه 
خر من خالل السدر والطقوس الشيطانية. نسمع اناس يقولون:" حصلت آ  ويعطونها ألحد

 نلى ذلك من خالل السدر أو العرافة."  

تاتي من اهلل. فمن أين يأتي  يعقوب. كل االشياء الجيدةتاكر ما يقوله الكتاب المقدس في 
الشيطان بأشياء جيدة ويعطيها للبشر؟ بعض االشخاص ال يمكنهن إنجاب أطفال، فياذبون 
ألطباء نرافيين او نبدة شياطين وبعدذا تصبح المرأة حامال !  من أنطاذم ذلك الجنين؟ ذل 

صّلوا بال ع:"قال يسو الشيطان خالق؟ ال! إنه يسرق من ذؤالء الاين ال يُنهوا صالتهم. 
؟" ثم قال:انقطاع"  يم ان  ن ل ى األ ْرض  ُد اإل  ْنس ان  أ ل ع لَُّه ي ج  " ذل سيجدك و ل ك ْن م ت ى ج اء  اْبُن اإل 

 ذناك تنتظر؟ ام تكون قد استسلمت وسلبك العدو ما طلبته؟؟ 



بل ، قط بأخد استجابة الصالة من المالكثم قال الشاب أن االرواح الشريرة ال تكتفي ف
بالهجوم نليه واحيانا ينجدون بامساكه والسيطرة نليه. يداولون انتقاله ايضا، فيبدأون 

 ونندما يدد  ذلك، يكون المسيدي ضدية نلى االرض ألنه أصبح من دون مرشد روحي.  

فسألت الشاب:" ذل تعني أن المالك سيصبح أسير نند القوات الشيطانية؟" في ذلك 
عرف الكثير نن الكتاب المقدس فقد كان يقول إختباره فقط. الوقت لم يكن ذاا الشاب ي

فأجاب بأنهم ال يستطيعون االمساك به لوقت طويل النه نندما يصلي المسيديون في مكان 
أما اذا لم ُيصل  المسيدي لتدرر المالك األسير.  آخر، ستاتي جيوش من المالئكة االخرى

ذنا  و شيطان نلى شكل شبه مالك نور.المسؤول فسوف يبقى مالكه أسير. وسيرسل العد
يبدأ المكر والخداع نن طريق رؤى خاطئة، أنبياء كابة، قادة مزيفين. وذاا يعني قيادة 

وغالبا ما يكون الشخص قابل الستقبال  روحية خاطئة وبالتالي قرارات خاطئة في كل شيء. 
  كل انواع الهجوم والقيود. 

قلت:" يا رب، ال أريد حتى أن أحاول تصديق تركت ذلك العشاء مضطرب ومنزنج جدا. ف
ذلك." فقدُت كل الثقة واالحساس باألمان. لالك طلبت الرب بشدة مدة نشرة أيام، فقام 

الرب بشيئين. لم يؤكد فقط نلى صدة الكالم الاي سمعتُه من الشاب بل وفتح نقلي 
ثم . الروحية ذلك الشاب قوله نما يدد  في المملكةألرى أكثر بكثير ما لم يستطع 

قادني ألرى ماذا يجب أن نفعل للتغلب نلى مملكة العدو. ندن بداجة أن نعرف ثالثة 
 أشياء بشدة. 

اوال: كيفية التعامل مع أسلدتنا الروحية. إن الكتاب المقدس يدنوذا سالح اهلل الكامل. 
انيا: أن نفهم ونندما نستخدمها فإننا ندنو اهلل للمداربة ننا. ثليست أسلدتنا بل اهلل. فهي 

أن نكون حساسين لما وحياتنا الروحية.  -المالئكة-العالقة بين المرشديين الروحيين 
ذاا يقودنا الى يدد  في قلوبنا كي نُقاد بدسب ما يجب أن يدد  بالروح بما يتعلق بنا. 

   ثالثا: الروح القدس 

   

ياء. ذو ال يتدرك ذذابا إن الروح القدس ال يجب أن يكون خادمنا ومنير نقولنا ندو االش
وايابا لآلب ليخبره ماذا ندتاج. ذاا نمل المالئكة. لكنُه يقف بجانبنا. ماذا يعمل؟ يقودنا، 

كرتها ذ اء التي يونندما تدد  االشيعلمنا، يرشدنا ويساندنا لُنصلي بالطريقة الصديدة. 
ف الليل ويقول:" مسبقا في العالم الروحي فإنه يخبرنا، في بعض األحيان يوقظنا في منتص

ص ّلي." فنقول:" ال، ليس الوقت المناسب." فيقول مجددا:" ص ّلي اآلن!" لماذا؟ ألنه يرى 
بعض المرات يقول الروح القدس:" غدا يوم صوم!" ماذا يدد  في المملكة الروحية. 

 فنقول:" اه ، ال، سأبدأ يوم اإلثنين!" 

  

أن نتعلم كيف نكون حساسين للروح  لكنه يفهم ماذا يدصل في المملكة الروحية. يجب



القدس. فهو يقودنا في طريق البر. أنزائي، يجب أن نتوقف ذنا. بامكاننا االن التدد  نن  
كيفية الصالة بطريقة فّعالة الننا نعلم االن نن المعارك الروحية وكيف بصالتنا سنخترق 

 الداجز. 

نخترق الداجز. وما أن نتعلم  نعرف اآلن كيف يمككنا الدفاظ نلى المجرى مفتوح ما أن 
ذلك حتى يصبح ممتعا جدا. ثم نعلم شيئا واحدا : المعركة ليست معركتنا بل معركة اهلل! 

 اذللوي

  

دنونا نقف وننظر الى 
شخص ما ونفكر بعدد 
المرات التي خسر فيها 

لك الشخص ما أنده اهلل ذ
نمسك أيدينا، لُه. لكن ل

اثنان او ثالثة أشخاص 
لبعض:" لم نعد بداجة لهزيمة أخرى! بامكاننا أن نغلب! فقد اتمَّ يسوع كل ونقول بعضا 

ال يجب ان نخسر، العمل." صّلوا بعضكم من أجل بعض ليساندنا اهلل نلى االنتصار. 
 فهناك نعمة وقوية كافية لالنتصار.

 يا يسوع  ،شكرا
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