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  تحذيرات ھامـــة : عنوان الدرس

  les_dk_31 : كود الدرس

 فايـز حنيـــن/ األخ  : الكاتب

  

  

  واثقاً بھذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عمالً صالحاً " 

  )6:  1فيلبى " (يكمل إلى يوم يسوع المسيح 

  

دميه على بداية الطريق الروحى فى توبة صادقة ، وألقى وراء ظھره شھوات الجسد والعيون اإلنسان الذى وضع ق   

... وتعظم المعيشة ، فليتحذر وليحترس من بعض األمور التى ستواجھه فى بداية حياته الروحية الجديدة مع الرب 

  :نذكر منھا 

  .حيــل الشيطان  )1

 .شكوك فى اإليمان  )2

 .األذھان  كبريـاء  )3

  حيل الشيطان: أوالً 
اصحوا : " لذا يقول الكتاب .. مجرد أن يبدأ الشخص فى الحياة مع المسيح ، يبدأ أيضاً الشيطان فى شن حروبه عليه ، وينصب له الفخاخ ب

، فالسيد المسيح له المجد نفسه بعدما  )8:  5بطرس األولى (.. " واسھروا ألن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه ھو 

  ... نرى إبليس يجربه بأنواع مختلفة من التجارب ... األردن ، وشھد له اآلب قائالً ھذا ھو إبنى الحبيب الذى به سررت  تعمد فى نھر

فعندما يرى الصياد سرباً من الطيور ، فيقوم بإطالق الرصاص من .. وھذا ھو نفس ما تتدرب عليه كالب الصيد التى تخرج مع الصيادين 

أما الذى يحاول .. وتدريبه يكون على أساس أن الطير الذى أُصيب فى مقتل يتركه فسيبقى فى مكانه .. ع الطيور رشاشه ، ويقوم الكلب بجم

كذلك عدو الخير عندما يرانا نحاول .. الطيران بسبب إصابة بسيطة، فھذا يكون ھدفاً أساسياً للكلب حتى ال يستجمع قواه ويعاود الطيران 

  ...  فھو يجعل منا ھدفاً يركز عليه ھجماتهالطيران فى سماء العشرة مع هللا

، بل ] خطية الموت[كل من ُولِد َمن هللا ال يخطئ : " لكن ما يطمئننا أننا لسنا متروكين بمفردنا ، فإن لنا أباً قادراً يدافع عنا ، لذا قال الكتاب 

  )18:  5يو 1( .. "ال يمسه ] انالشيط[والشرير ] نفس المؤمن[يحفظ نفسه ] أى من الرب يسوع[ المولود من هللا 
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  :ويقول القديس أغسطينوس 

ال تخف من تجارب إبليس ، فالشيطان ال يستطيع ان ينصب فخاخه فى الطريق ، ألن الطريق [ 

لكن الشيطان ينصب فخاخه على جانبى .. ھو المسيح الذى ھو الطريق والحق والحياة 

  ]الطريق 

  
  فى اإليمان شكوك: ثانياً 

لمسيح ذر منه المؤمن فى بداية طريقه الروحى ، إذ يبدأ الشيطان أن يشككه فى محبة هللا له ، وفى قبول اـيتحوھذا ھو أمر ھام يجب أن      

متى (.. " يا قليل اإليمان لماذا شككت : " والرب يحذرنا من ھذا كما حذر بطرس وھو يسير على الماء قائالً .. ، وفى غفرانه لذنوبه لـه 

14  :31(  

طان أيضاً بضعفات الحاضر وسقطاته ، لكن المؤمن وإن سقط ال ينطرح ألن له طبيعة كارھة للخطية ، حتى وإن كما يحارب الشي     

  ..فا كأب ال يترك أوالده ينطرحون ، بل يعود ويسندھم فى الطريق ضد شكوك العدو ... ُجِرَب وسقط فھو يقوم من جديد 

  كبرياء األذھان: ثالثاً 
وھى كبرياء المعرفة ، فيتصور المؤمن أنه أصبح أفضل من البعيدين وأسمى وأعلى منھم ، خطورة أخرى يجب أن يتحذر منھا المؤمن ، 

لكن يجب أن نتحذر متذكرين أنه كلما إقتربنا من نور المسيح ، كلما إكتشفنا ضعفاتنا ، وأدركنا أننا ال شئ ... فيصيبه العدو بضربة يمينية 

أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئاً واحداً إذ أنا : " رسول يقول حتى أن  بولس ال.. بالمرة وأن اآلخرين افضل منا 

  )13:  3فيلبى (.. " أنسى ما ھو وراء وأمتد إلى ما ھو قدام 

ليحفظنا الرب من ھذه المنعطفات التى يحاول بھا عدو الخير أن يرجعنا إلى حظيرته ، لكننا نثق ونؤمن فى اليد القوية التى   

  آمين .. له القوة والمجد والبركة والعزة إلى األبد ..  معها فى مسيرتنا المقدسة تحامى عن
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  :ترنيمة ** 
  نبـع رجـــانا بإستمرار       أنت قائدنا يســوع البـار) 1

  حـنا فى سترك محميينأو       من إيه نرھب أو نحــتار   

  المفديــين احنا جـيوش       غالبين أحنا بيك غالبين: قرار 

  2)أى صعاب واحنا عابرين(      مش ممكن تقــدر عليـنا   

  بھموم ومتاعــب وشرور       مھما إلبليس حربه تـدور) 2

  نغلب شــــره بدم ثمين       نمشى فى موكب نصر فادينا   

  وبنھـــتف مجداً يا مليك       بنســبح ونـــرنم ليك) 3

  أصلنا بيـــك منتصرين       نرفع اســــمك ونعليك   
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  تحذيرات ھامة

  :درس كتاب مناقشة 

  
  ن يتحذر منھا المؤمن فى حياته الجديدة مع المسيح ؟أما ھى التحذيرات التى يجب ) 1

  : اإلجابة 

- --- ---------------------------------  

 ------------------------------------- 

 ------------------------------------- 

  ؟) 6:  1يع " (  مرتاب: " ما معنى ما جاء باآلية ) 2

  ---------------------------------- -------------------------------------------- -: اإلجابة 

  ما أوجه الشبه بين إبليس وبين األسد ؟) 3

----- --- ---------------------------------------------------------------------------------- -: اإلجابة 

 -------- ----------------------  

  مور التى ترى أن تحتاج أن تتحذر منھا فى مسيرتك مع هللا ؟ما ھى األ) 4

  ---------------------------------- -------------------------------------------- -: اإلجابة 

  

  

  

  



 

5 
www.derasaonline.com 

  ملخص موضوع

  تحذيـــــرات ھـــــامة
  :حيل الشيطان : أوالً    

  ..المؤمن وينتبه لحيل الشيطان الذى يحاول أن يرجعنا لمملكته ، لكن هللا يقف فى صف المؤمن حامياً ومدافعاً عنه يجب أن يتحذر    

  )8:  5ى بطرس األول(                

  :شكوك فى اإليمان : ثانياً   

عليه ان يثبت نظره على المسيح حتى  يشكك عدو الخير المؤمن المبتدئ فى قبول المسيح له ، وفى إمكانية مواصلة المسير مع هللا ، لكن   

  )31:  14 متى(          ...ال يغرق 

  :كبرياء األذھان : ثالثاً    

لكن كلما .. قد وصل إلى ما لم يصل إليه أقرانه ، فيُحارب بالذات والكبرياء  هيصاب المؤمن بضربة يمينية فيھا يخيل له الشيطان بأن   

  ) 13:  3 يلبىف(     ..فيتضع إقترب من نور المسيح يدرك ضعفاته أكثر 

  


