هل الشيطان له سلطان سماوي؟
يوحنا  11 :19وافسس 12 :6
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الشبهة

المسيح يقول الشيطان سلطانه من فوق
طان اْلبتةََ ،لو َلم َت ُكن َق ْد أ ِ
يت ِم ْن
اب َي ُسو ُعَ « :ل ْم َي ُك ْن َل َك َعَلي ُسْل َ
ُعط َ
ْ ْ ْ
ْ
إنجيل يوحنا  11 :19أ َ
َ
َج َ
ِ
َفوق .لِذلِك ال ِذي أ ِ
ظ ُم».
َع َ
ْ ُ
َ
َسَل َمني ِإَلْي َك َل ُه َخطية أ ْ
ْ
فهل الشيطان له سلطان سماوي؟
والدليل على هذا أيضا ان بولس الرسول يقول ان الشياطين في السماويات

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس َ 12 :6فِإن ُم َص َار َع َتَنا َلْي َس ْت َم َع َد ٍم َوَل ْحمٍَ ،ب ْل َم َع
ين ،مع والَ ِة اْلعاَل ِم عَلى ُ ِ
ِ
ِ
الر ِ
وحي ِة ِفي
َجَن ِاد الش ِر ُّ
ُّ
ظْل َمة ه َذا الد ْه ِرَ ،م َع أ ْ
َ َ
الرَؤ َساءَ ،م َع السالَط ِ َ َ ُ
اوي ِ
السم ِ
ات
َ

الرد

الرد باختصار في البداية الذي يقوله المسيح هو ليس عن سلطان الشيطان أصال ولكن يتكلم عن
سماح االب بصلب المسيح .اما ما يقوله معلمنا بولس الرسول فهو يتكلم عن الشيطان الذي هو
رئيس في الهواء او سماء الطيور
وندرس الموضوع بشيء من التفصيل
العدد األول
إنجيل يوحنا 11 :19
طان اْلبتةََ ،لو َلم َت ُك ْن َق ْد أُع ِط َ ِ
ق .لِ ِ
ذل َك ال ِذي
اب َي ُسو ُعَ « :ل ْم َي ُك ْن َل َك َعَلي ُسْل َ
يت م ْن َف ْو ُ
ْ
أَ
َ
َج َ
ْ ْ
ِ
أ ِ
ظ ُم».
َع َ
َسَل َمني ِإَلْي َك َل ُه َخطية أ ْ
ْ

المسيح هنا يشرح لبيالطس من أين يستمد سلطانه ،فهو يصحح معلومات بيالطس .هنا المسيح
يشرح لبيالطس أن هللا هو ضابط الكل ،وأن أي شيء يصيبنا هو بسماح من هللا وليس بسبب
سلطان الرؤساء .فنحن في يد هللا ولسنا في يد إنسان .فاهلل هو الذي أعطى السلطان للرؤساء
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :13
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س لِلسالَ ِط ِ
ين اْل َك ِائَن ُة ِهي
س ُسْل َ
لِ َت ْخ َض ْع ُك ُّل َن ْف ٍ
طان ِإال م َن هللاَ ،والسالَط ُ
ين اْل َفائَقة ،ألَن ُه َلْي َ
َ
مرتبة ِمن ِ
هللا،
َُ َ َ
وهذا في العهد القديم أيضا
سفر التكوين 8 :45
ِ
ِ ِ
هللا َ .و ُه َو َق ْد َج َعَلِني أًَبا لِ ِفْر َع ْو َن َو َسِيًدا لِ ُك ِل َبْي ِت ِه
َف َ
اآلن َلْي َ
س أَْن ُت ْم أَْر َسْل ُت ُموني إَلى ُهَنا َبل ُ
طا َعَلى ُك ِل أَْر ِ
ض ِم ْصَر.
َو ُم َت َسلِ ً

سفر مراثي إرميا 37 :3
ِ
ن
ْمْر؟
َم ْن َذا الذي َيُق ُ
ول َفَي ُكو َ َوالر ُّب َل ْم َيأ ُ

سفر دانيال 17 :4

ِ ِ
ِ
ِ
وس ِ
اء أَن اْل َعلِي ُم َت َسلِط ِفي
ين ،ل َك ْى َت ْعَل َم األ ْ
ينَ ،واْل ُح ْك ُم ِب َكل َمة اْلُقُّد ِ َ
ه َذا األ َْمُر ِبَق َضاء الساه ِر َ
َحَي ُ
ِ
اءَ ،وُيَن ِص َب َعَلْي َها أ َْدَنى الن ِ
م ْمَل َك ِة الن ِ
اس.
اسَ ،فُي ْعط َ
يها َم ْن َي َش ُ
َ

سفر أعمال الرسل 23 :2
ِِ
هللا اْلمحت ِ
ِ
َخ ْذ ُتموه مسلما ِبم ُشورِة ِ
وه.
وه َوَقَتْل ُت ُم ُ
ومة َو ِعْلمه السا ِب ِقَ ،و ِبأَْيدي أَ َث َم ٍة َصَلْب ُت ُم ُ
ه َذا أ َ ُ ُ ُ َ ً َ َ
َ ُْ َ

سفر أعمال الرسل 28 :4
ِ
َن َي ُكو َن.
ورُت َك أ ْ
لَي ْف َعُلوا ُكل َما َسَبَق ْت َف َعيَن ْت َيُد َك َو َم ُش َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 7 :2
بل َن َت َكلم ِب ِح ْكم ِة ِ
هللا ِفي ِسر :اْل ِح ْكم ِة اْلم ْك ُت ِ ِ
ُّه ِ
ور لِ َم ْج ِدَنا،
هللا َف َعيَن َها َقْب َل الد ُ
ومة ،التي َسَب َ
َْ
ق ُ
ُ
َ َ َ
َ
وان هذا ليشعرنا بمنتهى االطمئنان" .
له خطية أعظم= فبيالطس أخطأ ألنه استخدم القانون المدني لقتل المسيح خوًفا .ولكن رؤساء
ُ
الكهنة خطيتهم أعظم إذ هم استخدموا الناموس اإللهي في تلفيق تهمة ضد المسيح ،فهم خطيتهم
تعتبر قتل مع سبق اإلصرار والتعمد.

والمسيح وضح بدقة ان الشيطان ليس له أي سلطان عليه
إنجيل يوحنا 30 :14
ِ
ِ
س َل ُه ِفي َشيء.
يس ه َذا اْل َعاَل ِم َيأْتي َوَلْي َ
الَ أ ََت َكل ُم أَْي ًضا َم َع ُك ْم َكث ًيرا ،ألَن َرِئ َ
ْ
ففهمنا ان المسيح يقول ان هذا يحدث بسماح من السلطان الهي وال يتكلم عن الشيطان أصال

اما العدد الثاني
فمعلمنا بولس الرسول يتكلم عن سلطان الشيطان في الهواء
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 12 :6
ِ
اء ،م َع السالَ ِط ِ
ظْل َم ِة ه َذا
َفِإن ُم َص َار َع َتَنا َلْي َس ْت َم َع َدمٍ َوَل ْح ٍمَ ،ب ْل َم َع ُّ
ينَ ،م َع ُوالَ ِة اْل َعاَل ِم َعَلى ُ
الرَؤ َس َ
اوي ِ
الر ِ
وحي ِة ِفي السم ِ
ات
َجَن ِاد الش ِر ُّ
الد ْه ِرَ ،م َع أ ْ
َ
السماء كما شرحت سابقا في ملفات أخرى هي ثالث أنواع
سماء الطيور أي الغالف الجوي وهي التي فيها أي صوت يسمعه البشر بوضوح لو كان عالي
بالقدر الكافي
سماء النجوم وهي الفضاء والمتسع جدا وال يسمع فيها أصوات بسهولة اال بأجهزة خاصة والبشر
على األرض ال يسمعوا اصواتها

السماء الروحية وهي التي فيها السماء الثالثة أي فردوس النعيم وسماوات السماوات او ملكوت
ويسمعها فقط من له اذان روحية وفي عشرة مع هللا.
والكالم هنا تحديدا عن سماء الطيور أي الهواء
وما يؤكد ذلك ان معلمنا بولس الرسول في نفس الرسالة تكلم عن مكان الشيطان ويقول
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 2 :2
ِ
ِ
يها َقْبالً َح َس َب َد ْه ِر ه َذا اْل َعاَلمَِ ،ح َس َب َرِئ ِ
طِ
وح ال ِذي َي ْع َم ُل
الر ِ
ان اْل َه َو ِاءُّ ،
يس ُسْل َ
التي َسَل ْك ُت ْم ف َ
اآلن ِفي أَبَن ِ
اء اْل َم ْع ِصَي ِة،
َ
ْ
ولهذا الجام األخير التي بها ينتهي الشيطان هي على الهواء
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 17 :16
ُثم س َكب اْلمالَ ك السابع جامه عَلى اْلهو ِاءَ ،ف َخرج صوت ع ِظيم ِم ْن هي َك ِل السم ِ
اء ِم َن اْل َعْر ِ
ش
َ َ َ ُ
ََ َْ َ
ُ َ َُ َ
َْ
ََ
َ
َق ِائالًَ « :ق ْد َتم»!
فاعتقد فهمنا جيدا انه ال يتكلم عن أي سلطان روحي للشيطان ولكن سلطانه على أبناء الشر
ومكانه في الهواء.
فالشيطان طرد من السماء الروحية منذ القديم منذ حربه مع ميخائيل
سفر الرؤيا 12
 7: 12و حدثت حرب في السماء ميخائيل و مالئكته حاربوا التنين و حارب التنين و مالئكته

 8: 12و لم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء
 9: 12فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو ابليس و الشيطان الذي يضل العالم كله طرح
الى االرض و طرحت معه مالئكته
فهو ليس له أي سلطان في السماء الروحية.
وأتمنى بهذا يكون االمر اتضح جليا.

والمجد هلل دائما

