
 تجهیزات دفاعی خداوند

 17-10ایه  6خطبه ای از کتاب افسسیان فصل 

 

دیگر اینکه در رابطٔه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو 

ِزِره كاملی را كه خدا برای شما تهّیه كرده است، بپوشید تا 11 .بگیرید

انسان زیرا جنگ ما با 12 .بتوانید در مقابل نیرنگهای ابلیس ایستادگی نمایید

نیست بلكه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاكم بر این 

از این 13 .جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان، در جنگ هستیم

جهت شما باید زره كاملی را كه خدا مهّیا كرده است، بپوشید تا در آن روز 

تا پایان جنگ  های دشمن، تاِب مقاومت داشته باشید و شریر در برابر حمله

پس پایداری كنید و كمربند حقیقت را به كمر ببندید و 14 .هم پایدار بمانید

و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و 15 جوشن نیكی را به تن كنید

عالوه بر اینها، سپر ایمان را بردارید تا به وسیلٔه 16 .سالمتی را به پا كنید

و كالهخود نجات را 17 .ن را فرو نشانیدآن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطا

 .خدا را بردارید  القدس یعنی كالم بر سر بگذارید و شمشیر روح

 

 

یک واقعه کامال غیرباور کردنی در یکی از شهرهای کوچک ما و در جلوی یک دیسکو اتفاق می افتد جایی که در ابتدا افراد 

ند می زنعوا ددیسکو نمی شدند دست به  به داخل شدنادی که موفق به توسط محافظان دیسکو جدا می شدند و بعد از مدتی افر

غرق در خون دیسکو ولی ماجرا به همین جا ختم نشد و در چند ثانیه یک چاقویی بیرون اورده می شود و شخصی از محافظان 

ه کامال احمقانه ای اتفاق در جایی که باید همه در حال شادی کردن باشند یک حادثمی شود و جان خودش را از دست می دهد. 

. ایا انها نمی توانستند با گفتگو همه چیز را حل کنند؟ و چرا ادم بایستی با خودش همیشه وسایل کشتار افراد را باخودش می افتد

   حمل کند؟  

این شخص کشته شده در جلویی این دیسکو گواه خوبی برای مخالف بودن ادم ها با وسایل کشتار جمعی می باشد. جایی که کتاب 

ما بایستی کامال محکم باشیم و در دستان خودمان یک سپر محافظ خدایی داشته باشیم. افسسیان درباره ان شرح زیادی داده است. 

نمی باشد بلکه انها رد و ان هم کسی که قصد رفتن به دیسکو را دارد ، د ما را از بین ببزیرا فقط یک چیز است که قسط دار

در اینجا موضوع خود شیطان است خطرناک تر هستند. هم م تروریست و بمب اتم از هر ادعوامل زورگویی و قدرت هستند که 

سرباز با قدرت و اشتیاق زیاد با ان به مبارزه می که نامه افسسیان ما را از وجود ان دشمن اگاه می کند. که ما همانند یک 

پردازیم. ولی این امکان می تواند داشته باشد که ما در جبهه اشتباه مبارزه قرار گرفته باشیم. و بجای اینکه با دشمن خود بجنگیم 

ن را در بردار و خواهرهای به طور نااگاهنه با دوستان خودمان در حال جنگ هستیم. که در ان موقعیت امکان دارد که ما شیطا

مان ببینیم و اغلب با خشم و غضب با برادر و خواهرهای خودمان به جنگ و دعوا بپردازیم. ما جواب زور را با زور ، خشم را 

 اینها همه اسلحه های اشتباهی در مقابل افراد اشتباه هستند. با خشم ، حسادت را با حسادت و غضب را با غضب می دهیم. 

و خواهرهای خودمان را به صفات شیطانی نسبت می دهیم. و انها را پلید می دانیم که چه کار اشتباهی  ات هم ما برادربعضی اوق

او خودش  پشت ان ماجرا به حماقت ما می خندد.انجام می دهیم. شیطان ما را در اینجا به سمت تاریکی هدایت کرده است و در 

و بجای اینکه ما به سمت او سپر برداریم ، با برادرهایمان در حال جنگ هستیم. در  را در پشت برادرهایمان پنهان کرده است.



ما بایستی بجای جهان ما به چه اندازه خونریزی و کشتار دیده ایم بخاطر اینکه ما برادر خودمان را بعنوان یک دشمن دیده ایم؟ 

شمنانمان بدانیم. برای همین ایه های امروز و ایه های کتاب مبارزه با انها به انها عشق بورزیم حتی اگر ما انها را در لیست د

افسسیان به این موضوع اختصاص دارد و به ما این گوش زد را می کند که ما با شیطان بایستی به صورت جدی در حال مبارزه 

هر دشمنی در امان هستیم و  زمانی که ما غسل تعمید میبینیم و یک مسیحی میشویم به این معنی نیست که ما دیگر از حملهباشیم. 

دیگر نیازی به جنگیدن نداریم. نه ، ما خودمان را باید برای مبارزه کردن اماده نماییم. زیرا شیطان در اینجا بزرگترین حمله خود 

ه می را نسبت به ما دارد که فکر کنیم نیاز به جنگیدن دیگر نداریم. من این نوع صحبت ها را به کرار از مسیحیان می شنوم ک

اعتباری ندارد. این سخنان را ادم بیشتر در دورهمی های  ی زمان های گذشته است و دیگر در زمان ماگویند شیطان و جهنم برا

ی باغچه شان می زنند. ما این ترس بزرگ را جدی نمی گیریم و به این اعتقاد داریم که خداوند ما را در هر صورت به بهشت م

و  تا زمانی که همه چیز رو به روال باشد برای ما  به طریق خوبی بپیماید. نی نداریم که زندگی مابرد. و در این دنیا ما نیاز

نه ، اینها خطرناک ترین  جمله هایی می باشد که ادم می تواند بشنود. بخاطر این ، این  فرقی نمی کند که چه دینی داشته باشیم.

مسیحیان را به خوابی عمیق ببرند. تا دیگر ما متوجه ان نشویم که با چه جمله ها خطرناک هستند که زیرا انها می خواهند ما 

کسی سرکار داریم. زیرا این می تواند به سرعت اتفاق بیافتد که اگرشیطان ما را بدون اسلحه پیدا کند با ما حتما کارهایی خواهد 

رو هستیم. اگر ما به خوبی بدانیم که با چه کسی داشت.در نامه افسسیان به ما این هشدار داده می شود که ما با چه کسی روبه 

بعضی ها هم به این اعتقاد دارند که در بهشت دو بخش و دو روبه رو هستیم می توانیم انوقت اسلحه و سپر خوبی را تهیه نماییم. 

ند که اگر شیطان خدا وجود دارد یکی خدای مهربان و دیگری خدای پلیدی که همان شیطان می باشد و انها به این معتقد هست

همانند خدا قدرت بی نهایت دارد دیگر ما شانسی در مقابل ان نداریم. نه این طور نمی تواند باشد. چراکه شیطان خدا نمی باشد. 

زیرا او یک فرشته سقوط کرده و کنارگذاشته شده و شکست خورده مرگ از طرف خداوند است. تمام قدرت و توانایی و تسلط ان 

ح ازبین رفته است. بنابراین فقط یک نوع جنگ دربرابر شیطان وجود دارد و ان هم این است که ما در زمان توسط عیسی مسی

این صورت است که شیطان هیچ  مقابل با ان فقط کافی است تا ابزارهای دفاعی خدای ما عیسی مسیح را همراه داشته باشیم. و در

تجهیزات دفاعی عیسی باشیم در جنگ محکوم به شکست خوردن از شیطان در مقابل ما ندارد. وقتی که ما بدون  یدیگر قدرت

تمام ان چیزهایی که در نامه افسسیان امده و ما بایستی برای محافظت خود انها را داشته باشیم می شویم و او ما را خواهد بلعید. 

د. ما بایستی در اینجا برای مثال از یک را عیسی برای ما به ارث گذاشته است چیزهایی که می توان با ان بر شیطان پیروز ش

هدیه داده است. این زره می که عیسی به ما در پای صلیب زره دفاعیی به نام عدالت عنوان بکنیم. این زره دفاعی ، عدالتی است 

. ما زره لباس سفید بخشش عیسی را به تن می کنیمتواند فقط در بخشش خالصه شود . وقتی که ما غسل تعمید دریافت می کنیم 

ت که ما باید ان را در گوشه سبگوید این ا ن در مقابل ما دارد تا به ما دروغعی عدالت را در خود داریم. تنها شانسی که شیطاادف

 عیسی را کنار ند که ما بایستی ان زرهکای کنار بگذاریم. شیطان در سپر دفاعی خود دو دروغ بزرگی دارد تا ما را با ان قانع 

ین دروغ او این است که ما به هیچ عنوان به عدالت عیسی نیازی نداریم. زیرا ما خودمان می توانیم ان عدالت را به بگذاریم. اول

 تنهای و بدون عیسی بدست اوریم. ولی حاال این عدالت ما بدون عیسی چگونه به نظر می رسد؟ 

دارد. و وقتی که من کار بدی را انجام می دهم سعی می  من نمی توانم انقدر هم ادم بدی باشم زیرا از من ادم پلیدتری نیز وجود

امار باالی اعمال خوبم ، کارهای خوبی را بجای ان انجام دهم. تا همیشه تعداد کارهای خوب من از   کنم که برای نگه داشتن

کارهای پلید من بیشتر باشد. کسی که اینگونه فکر کند اصال مفهوم جنگ با شیطان را متوجه نشده است. بخاطر اینکه راههای 

ل زننده ما انسان ها می باشد. و این شیطان با چه سرعتی دست عدالت ناب خداوند بسیار زیادتر از این حساب رسی های گو

این را متوجه  دون عیسی چه بی امید هستیم. و وقتیو اگر ما فقط این را بفهمیم که بروی قسمت عدالت ناقص ما می گذارد. 

ا هیچ زمان از طرف خدا مکه به ما می گوید انوقت شیطان بشویم شیطان با دومین دروغ بزرگ خودش به سراغ ما خواهد امد. 

میدی هستیم. این کامال بر ضد م. بخاطر اینکه ما خیلی ادم بدی و بی ایبخشیده نخواهیم شد و یا ما به سمت خدا نمی توانیم برو

می باشد چراکه هیچ چیزی باالتر از قدرت عیسی در زمین و اسمان نمی باشد. حتی بزرگترین گناهی که ما انسان ها هم  تقحقی



ان می شویم نیز عیسی ان را به راحتی می تواند ببخشد. و برای ان ما فقط به یک چیزی نیاز داریم و ان هم زره عدالت  مرتکب

 عیسی را بر تن داشته باشیم. و نه هیچ چیز دیگری.

اریم که اسلحه وقتی که شیطان بخواهد بزرگترین اسلحه عیسی را که او برای ما به ارث گذاشته است ، کوچک بشمارد ما اجازه د

بعدی مان را در دست بگیریم و ان هم سپر ایمان نامه می باشد ما با ان می توانیم تمام تیرها و نفوزهای بد شیطانی را از خودمان 

ین ایمان هدیه ای از ایمان ما سپری است که روح القدس ان را در دست های ما قرار داده است. و وقتی که ادور نگه داریم. 

ان می تواند بر شیطان پیروز شود. این واضح است که ما می توانیم با استفاده از زره دفاعی مان کامال  باشد دیگرروح القدس 

محکم بیاستیم. و این امکان ندارد که ما با اولین باد خم بشویم. و فقط برای این کار ما کمربند حقیقت را نیاز داریم. در تمام دنیا 

کرده است که تا ادم این را باور کند که حقیقتی دیگر وجود ندارد. و بدین ترتیب ما با همه زره شیطان این دروغ بزرگ را پخش 

حقیقت را اینگونه بیان می کند: این حقیقت دارد که عیسی ، های دفاعی خودمان به کناری خواهیم افتاد. خداوند بر ضد دروغ 

تو بهشت را  ا مهم و عزیز هستی. این حقیقت دارد که عیسی برایمسیح برای تو بر روی زمین امده است. بنابراین تو برای خد

گشوده است. قهرمان ناجی و شفا بخش ما عیسی مسیح از تمامی وجود ما محافظت می دارد و ما با داشتن این زره دفاعی اماده 

از هست که ان هم در نزد هستیم که به جنگ شیطان برویم. تمام تجهیزات برای ما اماده شده است و فقط دو اسلحه دیگر نی

شمشیر مبارزه می باشد. چکمه برای این است که ما بتوانیم با ان سریع حرکت کنیم تا یک خودمان می  باشد و ان یک چکمه و 

انجیل را به همه مژده دهیم. و شمشیر را برای حک کردن کالم خدا بر قلب انسان ها استفاده می کنیم. کالم خدا خیلی قوی است 

ما برای این مبارزه نیازی به خونریزی نداریم بلکه برعکس. وقتی که انسان ها لب و وجود انسان نفوز کند. و ی تواند در قو ان م

، و راه خودشان را به بهشت بیابند  و با خوشحالی به ان ایمان بیاورند نجات یابند ندی که به انها مژده داده شده اندبا کالم خداو

در این صورت فرشتگان در بهشت اواز می خوانند و خدا را ستایش می کنند. چقدر زیبا رسیده است.  خداوند نیز به هدف خودش

 می شود اگر همه ما باهم در انجا باشیم.

  آمین


