
 إحتفل بشفاءك

 شفاء من معتقدات شيطانية في بيوت مسيحية

ْْ ِِ َأالَ َيْسَأُل َشْعٌب ِإْلَُه؟ أَ «. »اْطلُُبوا ِإََل َأْصَحاِب الت ََّوابِع َواْلَعرَّاِفنَي اْلُمَشْقِشِقنَي َواْْلَاِمِسنيَ »َوِإَذا قَاُلوا َلُكُم:  ُيْسَأُل اْلَمْوََ  ََأ
«اََأْحَياِء؟  

الشَّرِيَعِة َوِإََل الشََّهاَدِة. ِإْن ََلْ يَ ُقوُلوا ِمْث َِ هَذا اْلَقْوِل فَ َلْيَس َْلُْم َفْجٌر!ِإََل   

20 -19: 8أشعياء   

 يهتم اإلنسان كثرياً مبعرفة املستقبل وسريعاً ما يلجأ إىل تلك هذه املعتقدات 

 فتح الفنجان .1
 حظك اليوم .2

 التفائل  .3
 قراءة الكف .4
 العين الزرقاء .5

 أشياء تبدو إنها مقدسة  .6
 

 

ِس أُولِئَك اَأَُمِم. الَ  ْْ يُز ابْ َنُه أَِو ابْ نَ َتُه ِف  َمََت َدَخْلَت اََأْرَض الَِِّت يُ ْعِطيَك الرَّبُّ ِإْلَُك، الَ ََ تَ َعلَّْم َأْن ََ ْفَع َِ ِمْث َِ ِر ْد ِفيَك َمْن ُيُِ َْ يُو
اّنً  ِئٌف َوالَ ُمتَ َفاِئ ٌِ َوالَ َساِحٌر،النَّاِر، َوالَ َمْن يَ ْعُرُف ِعَراَفًة، َوالَ َعا َْ  أَْو بَابَِعًة، َوالَ َمْن َيْسَتِش ُُ َوالَ َمْن يَ ْرِقي رُقْ َيًة، َوالَ َمْن َيْسَأُل 

اِس، الرَّبُّ ِإْلَُك طَارِ  اْلَمْوََ  َْ . َوِبَسَبِب هِذِه اََأْر  ْم ِمْن أََماِمَك.ُدهُ ََأنَّ ُك َِّ َمْن يَ ْفَع ُِ ذِلَك َمْكُروٌه ِعْنَد الرَّبِ 

12 -9: 18تثنية   

ُسوَن َواْلَقاَُِلوَن َوالزَُّّنُة َوالسََّحَرُة َوَعَبَدُة اََأْوثَ  ِْ ُر اْلُمْؤِمِننَي َوالرَّ يُع اْلَكَذبَِة، ف َ َوأَمَّا اْْلَائُِفوَن َوَغي ْ َرِة اْلُمتَِّقَدِة بِنَاٍر ِن َوَجَِ َنِصيبُ ُهْم ِف اْلُبَحي ْ
8: 21رؤاي  «.، الَِّذي ُهَو اْلَمْوُت الثَّاِن وَِكْْبِيتٍ   

 من هذه املعتقدات اليت توراثناها ونفعلها وهي ضد كلمة هللا

 ملاذا نلجأ إىل مثل هذه األفعال املشينة

 جلهنا بكلمة هللا .1
َشرِيَعَة ِإِْلَك  َأْرُفُضَك َأَّن َحَتَّ الَ ََْكَهَن ِل. َوَأَنََّك َنِسيتَ اْلَمْعرَِفَة  َقْد َهَلَك َشْعِب ِمْن َعَدِم اْلَمْعرَِفِة. َأَنََّك أَْنَت رََفْضتَ 

 6: 4هوشع   .أَْنَس  َأَّن أَْيًضا بَِنيكَ 
 َتِحكَّةً ُمَعلِ ِمنَي ُمسْ َحَسَب َشَهَواِِتُِم اْْلَاصَِّة َُيَْمُعوَن َْلُْم  َأَنَُّه َسَيُكوُن َوْقٌت اَل ََيَْتِمُلوَن ِفيِه الت َّْعِليَم الصَِّحيَح، َب ِْ 

 3: 4تيمواثوس الثانية  َمَساِمُعُهْم،

 عدم ثقة ابهلل  .2
ُبوَع اْلِمَياهِ  ُقُروا َأَنْ ُفِسِهْم َأْْبرًا، َأْْبرًا ُمَشقََّقًة الَ  ََأنَّ َشْعِب َعِم َِ َشرَّْيِن: ََ رَُكوِن َأَّن يَ ن ْ : 2أرمياء  .ََْضُبُط َماءً  اْْلَيَِّة، لِيَ ن ْ

13 
 11: 40اشعياء  .«ََيِْمُلَها، َويَ ُقوُد اْلُمْرِضَعاتِ  َكَراٍع يَ ْرَع  َقِطيَعُه. ِبِذرَاِعِه َُيَْمُع اْْلُْماَلَن، َوِف ِحْضِنهِ 

 

 إمياننا أن ألبليس قوة غري حمدودة .3
 

ُِْلُكْم َسرِيًعا  20: 16رومية  .َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَعُكْم. آِمنيَ  نِْعَمُة رَب َِنا .َوإِلُه السَّاَلِم َسَيْسَحُق الشَّْيطَاَن ََتَْت َأْر
 

َرٌة َسَخٌط ََتَزٌُّب ِشَقاقٌ  َوَأْعَماُل اْلََْسِد ظَاِهرٌَة، الَِِّت ِهَي: ِزىًن َعَهارٌَة ََنَاَسٌة َدَعارَةٌ     ِبْدَعةٌ ِعَباَدُة اََأْوَثِن ِسْحٌر َعَداَوٌة ِخَصاٌم َغي ْ

20 -19: 5غالطية   

 

 

 نتائج هذه املعتقدات 

 وما يتبعه من تدمري فتح ابب لدخول إبليس حلياتنا وبيوتنا  .1
 كسر لوصااي هللا  .2

 تفعل ما هو مكروه لدى هللا .3

 

 
 

 

 

 قرارك في إختيارك
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