دشق انكثذ يطشد انشيطاٌ في عفش طٕتيا
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انشثٓح
ٔأٌ انشيطاٌ ديٍ يشى سائذح 19 ) :عفش طٕتيا يقٕل انًالك نطٕتيا اإلتٍ أَٓ إرا أدشق كثذ
ٔقهة عيٓشب ) 17انذٕخ يُٓضو انشيطاٌ (طٕتيا 6
ْٔزِ يًاسعح عذشيح خشافيح  :كثذ انذٕخ ِ
ْٔ ،ي أيضا ً  ،ليٍ قذ يظٍ أَٓا َٕع  :ضذ ٔصايا انشب (خشٔج (17 )22طٕتيا 6
يٍ انرقذياخ ،نيغد رتيذح تأي دال يٍ األدٕال؛ ديث أٌ األعًاك ٔانذيراٌ ٔأػضاءْا نيغد
ضًٍ انزتائخ انًزكٕسج في أعفاس انؼٓذ انقذيى ،فضالً ػٍ أٌ رتائخ انؼٓذ انقذيى نى ذغرخذو نطشد
انشيطاٌ أٔ األسٔاح انششيشج

انشد
االػذاد
8 :6
فاجابه المالك قائال اذا القيت شيئا من قلبه على الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين في
رجل كان او امراة بحيث ال يعود يقربهماابدا
19 :6
و في تلك الليلة اذا احرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان

االٔل التذ اٌ َفٓى سيض دشق انكثذ
يذشق صيادج انكثذ يغ انكهيريٌ
رتيذح انغاليّ ٔ رتيذح انخطيح ٔرتيذح االثى
ْٔى نهركفيش ػٍ انخطيّ ٔنغاليح انشخص ٔدفظّ
نًارا انكثذ ؟
انكثذ سيض نًشكض ذجًيغ انغًٕو في انجغى ٔالٌ انغى ْزا خاسج ػٍ انجغى ٔنيظ يٍ طثيؼرّ فٕٓ
يذشق كشيض نذشق انخطيح انري طثيؼرٓا خاسجّ ػٍ انجغى
ٔنٓزا تؼذو ذٕافش ثٕس أ كثش نيقذو كثذِ يذشقح فثرقذيى كثذ يذشق سيض نذشق انخطيّ ْٔزا انشيض
ال يذرًهّ انشيطاٌ ٔيٓشب ٔنٓزا طهة انشب شؼة تُي اعشائيم اٌ يفًٕٓا ْزا ٔال يكَٕٕا دشفييٍ
اي آَى يرخهصٕا يٍ انخطيّ ٔايضا يقذيٕا انشيض دري يجئ انًشيٕص انيّ
ْٔزا يا قانّ ذفغيش اتَٕا اَطَٕيٕط فكشي
آيات ( :)22-18السالح ضد الشيطان (الصوم ويمثله هنا عدم التجاوب مع شهوة الجسد) +
الصالة= إمسك عنها  +ال تتفرغ معها إال للصلوات= هذا ما يهزم الشيطان وليس حرق كبد
الحوت أما حرق كبد الحوت فيرمز لحرق شهواتهم أو كأنهم قتلوا شهواتهم
وايضا الدليل علي ذلك طقوس العماد المقبوله هو طقس الماء اوال
أٌ ْزِ يؼجضج كًثم يؼجضاخ انكراب انًقذطْٔ ،ي أيضا ً يثال نألعشاس انًقذعح ديث ذؼطي َؼًح
سٔديح ذذد عراس يادي
ولكن حدث كثيرا ان اشخاص شارفوا علي الموت ولم يتوفر لهم ان يعمدوا اوالدهم فعمدوهم
بالدم برشمهم بالدم وعندما انتهت الضيقة وحاول تعميدهم بالماء تجمد الماء الن هللا قبل طقس
معمودية الدم الغير معتاد وذلك الن هللا غير حرفي
ثانيا الرد علي طقوس سحرية
الطقوس سحريه النها التقدم لمحاربة الشيطان بل لنوال رضاه وايضا اللهة وثنية وهم ايضا
يقدموا لهم ذبائح بشرية ولكن هذه التقدمة من الكبد ليست للشيطان او الهة وثنية لكن طلبا لعمل
رب المجد

ثانيا نوع الذبائح الشيطانيه ليس فيها حرق الكبد بحد ذاته النه رمز لحرق الخطيه كما اوضحت
ولهذا هذا االمر يختلف عن الطقوس السحريه بل مضاد لها
لو اخذ هذا االمر بااليمان لكان مقبول امام هللا وابن الطاعه تحل عليه البركه ولكن ان تشكك فيه
احد هذا ليس لخطأ في الرمز بل في نفس االنسان الشكاك

والمجد هلل دائما

