اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺒﺎرت “اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا” از اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ ۱۷ﻣ آﯾﺪ“ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﯾﯾ ﺳﻼحﻫﺎی

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻨﺘﺎن ،ﺷﯿﻄﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی او را دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در آﺧﺮ ،ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر» ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺤﻢ راﺳﺘ «را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و »زرۀ ﻋﺪاﻟﺖ

ﺧﺪا« را در ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» .ﮐﻔﺶ اﻧﺠﯿﻞ آراﻣﺶﺑﺨﺶ« را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ» .ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن« را ﻧﯿﺰ ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﺮﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ» .ﮐﻼﻫﺨﻮد
ﻧﺠﺎت« را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺬارﯾﺪ و »ﺷﻤﺸﯿﺮ روح« را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ”.

اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ۱۲ﺑﻪ روﺷﻨ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ،ﻧﺒﺮدی روﺣﺎﻧ اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ

ﺟﻬﺖ ﻫﯿﭻ ﺳﻼح ﻓﯿﺰﯾ در ﺑﺮاﺑﺮ او و ﺧﺎدﻣﺸﺎن ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻬﺮﺳﺘ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ وﻓﺎداراﻧﻪ از
ﺗﻤﺎﻣ دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،و راه و روش ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ
ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻼح ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ )اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  .(۱۴درک اﯾﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
“ﭘﺪر دروﻏﻬﺎﺳﺖ” )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  .(۴۴ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺰء ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا
از آن ﺑﯿﺰار اﺳﺖ“ .زﺑﺎن دروﻏﻮ” ﯾ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ او از آن ﮐﺮاﻫﺖ دارد )اﻣﺜﺎل ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی
 ۱۶ﺗﺎ  .(۱۷ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮای ﺗﻘﺪس و رﻫﺎﯾ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﯾﻪ  ۱۴ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ زره ﭘﺎرﺳﺎﯾ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﻢ .زره از اﺑﺰار ﺣﯿﺎﺗ ﯾ ﺟﻨﺠﻮ ﺑﻮد ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎرﺳﺎﯾ ،اﻋﻤﺎل ﺧﻮﺑ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﭘﺎرﺳﺎﯾ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت و ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎﻃﻨﻤﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت او اﻣﻦ ﻧﺎه ﻣ دارد.

آﯾـﻪ  ۱۵ﺻـﺤﺒﺖ از آﻣـﺎدﮔ ﭘﺎﻫـﺎ در ﻧـﺒﺮد روﺣـﺎﻧ ﻣـ ﮐﻨـﺪ .دﺷﻤـﻦ ﮔـﺎﻫ اوﻗـﺎت در ﻣﯿـﺪان ﻧـﺒﺮد ،ﻣﻮاﻧـﻊ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ را در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ .اﯾﺪه آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎ
اﺷﺎره دارد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﯾﻌﻨ آﮔﺎﻫ از اﯾﻨﻪ ﺗﻠﻪ ﻫﺎﯾ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،و ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی را

در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﯿﺮد.

ﺳﭙﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﻪ در آﯾﻪ  ۱۶ﺻﺤﺒﺖ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺬر ﺷ را ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن درﺑﺎره
وﻓﺎداری ﺧﺪا و ﮐﻼﻣﺶ ﻣ ﮐﺎرد ،ﺑ اﺛﺮ ﺷﻮد .اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ “ﺑﺎﻧ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪه” آن اﺳﺖ )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  ،(۱۲ﻫﻤﭽﻮن ﺳﭙﺮی ﻃﻼﯾ ،ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﺧﺎﻟﺺ ،و ﺿﺮوری اﺳﺖ“ .ﮐﻼه ﺧﻮد” ﻧﺠﺎت در آﯾﻪ
 ۱۷ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎﺳ از ﺑﺪن را در اﻣﺎن ﻧﺎه ﻣ دارد .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﺷﯿﻮه ﺗﻔﺮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮد .ﺳﺮ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮ اﺳﺖ و وﻗﺘ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ،ﻣﺤﻢ
ﺑﭽﺴﺒﺪ ،ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دروﻏﯿﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن را راه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﺷﺨﺼ ﮐﻪ
ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دروﻏﯿﻦ را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻼه ﺧﻮد ﻧﺠﺎت را ﻧﺪارد و
ذﻫﻨﺶ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧ و ﻓﺮﯾﺐ روﺣﺎﻧ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.

آﯾﻪ  ۱۷ﺧﻮدش ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ روح را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯿﻪ دﯾﺮ اﺟﺰای ﺳﻼح

روﺣﺎﻧ ،ذاﺗﺎً ﺗﺪاﻓﻌ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ روح ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼح ﺗﻬﺎﺟﻤ در اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و از ﺗﻘﺪس و ﻗﻮت ﮐﻼم
ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ .ﺳﻼح روﺣﺎﻧ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﻼم ﺧﺪا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ در ﺑﯿﺎﺑﺎن
وﺳﻮﺳﻪ ﻣ ﺷﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮی او ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺑﺮﮐﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻼم در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺎﺳﺖ!

در آﯾﻪ  ۱۷ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ،در روح دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ )ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﻓﺮ
ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﺎ ﻗﻠﺐ او و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی او( .ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از دﻋﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﻋﺎ ﻃﺮﯾﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻗﺪرت روﺣﺎﻧ را از ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪون دﻋﺎ ،ﺑﺪون ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﻤﺎن در ﻧﺒﺮد روﺣﺎﻧ،
ﺗﻬ و ﺑ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭘﺎرﺳﺎﯾ ،اﻧﺠﯿﻞ ،اﯾﻤﺎن ،ﻧﺠﺎت ،ﮐﻼم ﺧﺪا ،و دﻋﺎ
وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﺒﺮدﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﭘﯿﺮوز ،و ﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎ و
ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻄﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﻮﯾﻢ.

