
 

 

يع ِِأَْحيَلَِِاْلَحيَّة َِِوَكانَتِ " يَّةِ َِحيََوانَاتِ َِجم  لَهَاِالَّت يِاْلبَرِّ بِ َِعم  له ،ِالرَّ ِفَقَالَتِِْاإل 

نِِْتَأْك لَِِلَِِللا ِِقَالَِِأََحق ًّاِ:ل ْلَمْرأَةِ  نِْ:ِل ْلَحيَّةِ ِاْلَمْرأَة ِِفَقَالَتِ ِاْلَجنَّة ؟َِشَجرِ ِك لِِِّم  ِثََمرِ ِم 

ِنَأْك لِ ِةِ اْلَجنََِِّشَجرِ  ا، ِتَأْك لَِِلَِ:ِللا ِِفَقَالَِِاْلَجنَّةِ َِوَسطِ ِف يِالَّت يِالشََّجَرةِ ِثََمرِ َِوأَمَّ

ْنه ِ اه َِِولَِِم  وتَاِل ئَلَِِّتََمسَّ ِيَْومَِِأَنَّه َِِعال مِ ِللا ِِبَلِ .ِتَم وتَاِلَنِْ:ِل ْلَمْرأَةِ ِاْلَحيَّة ِِفَقَالَتِ .ِتَم 

ْنه ِِتَأْك لَنِ  َماِتَْنفَت حِ ِم  ِاْلَمْرأَة ِِفََرأَتِ ؟.َِوالشَّرَِِّاْلَخْيرََِِعار فَْينِ َِكالل َِِوتَك ونَانِ ِأَْعي ن ك 
َجَرةَِِأَنَِّ ،َِجيَِّدة ِِالشَّ ،ِبَه َجة َِِوأَنَّهَاِل ألَْكل  ي ون  َجَرةََِِوأَنَِِّل ْلع  ِفَأََخَذتِِْل لنَّظَرِ َِشه يَّة ِِالشَّ

نِْ لَهَارََِِوأَْعطَتَِِْوأََكلَْت،ِثََمر هَاِم  اِج  ِ"6-1:3")تكوينفَأََكلََِِمَعهَاِأَْيضًّ ِل ئَلَِّ(.

،ِف ينَاِيَْطَمعَِ  ل للا(.11:2ِ")كورنثوسِالثانيةأَْفَكاَره ِِنَْجهَلِ ِلَِِألَنَّنَاِالشَّْيطَان 

أنناِفيِمراتِكثيرةِِأعتقد ولكندواتِالشيطانِوحيله،ِأِنجهل أن منا يريد

ا.ِوقدِِالشيطانب.ِنقعِفيِالمتاعِانوه ،احقًِّذلكِ نجهلِ بولسِِقالمخادعِجدًّ

لَحَِِاْلبَس والنا:ِ" لَِِللا ِِس  واِل َكيِِْاْلَكام  ر  دَِِّتَْثب ت واِأَنِِْتَْقد  "ِإ ْبل يسَِ)حيل(َِِمَكاي دِ ِض 

 بعضهناِاليومِِدرسنوس.ِالشيطانةِبحيلِجاهلِحواءِكانت(.11:6ِ)أفسس

ِاألِهذه ِذلك ِيساعدنا ِلكي ِوالحيل، ِنحِأنِعلىدوات ِتلكِبعضِمنترس

ِأنِيلعبناِبها.ِيحاولِقدِالتيِالحيل

 

ِفيِقرأناِمامثلِالخداعِفي.ِوهوِبارعِالرضا عدماالستياء و يثير الشيطان

ِ ِالتكوين، ِسفر ِالثالثِمن ِِحاولِحيثاألصحاح ِاستياء ِيثير منِِحواءأن

ِضدِتحويلهاعليهِِالسهلِمنِأصبحِذلك،ِفي نجححينماِو.ِالحياةِينصيبهاِف

فيِِِيكنِلم.ِمثاليِعالمِفيةِراضيِغيرِحواءتصبحِِأنمنِِبعجتأِ.ِإننيللا

ِوِجسدها ِمثاليًِِّالطقسِكانألمِعلىِاإلطلق. ِعلىِالدوام. ِيمكنكانِوا ِأنها

م نعتِمنه.ِإلِإنهاِصارتِِفقطِواحدِشيءِباستثناءماِفيِالجنةِِكلمنِِتأكل

ِغي ِراضيةِرمستاءة  شيء لككان لديها  التي المرأة هذه نإ بما، لذلك.

ِ.؟عليك االستياء وعدم الرضا يسهلبالحري  كمف راضية، غيرأصبحت 
ِ



ِِلذلك ِالرب َراجِ قائلًّ:"ِيسوعيحذرنا ،ِه وَِِاْلَجَسدِ ِس  َِعْين كََِِكانَتِِْفَإ نِِْاْلَعْين 

يطَةًِّ ل ه ِِفََجَسد كَِِبَس  اِيَك ونِ ِك  ِنَيِّرًّ يَرةًَِِّعْين كََِِكانَتَِِْوإ نِْ، رِّ ل ه ِِفََجَسد كَِِش  ِيَك ونِ ِك 

ا، ْظل مًّ اِف يكَِِالَّذ يِالن ورِ َِكانَِِفَإ نِِْم   (.23،22:6ِ")متى!يَك ونِ َِكمِِْفَالظَّلَمِ ِظَلَمًّ

اِعلىِالتسبيحِيسوعِعلىكِالكاملِزيتركِطالماِأنهِيعنيِهذاِا،حسنًِّ ،ِمداومًّ

ِالربِعلىِو فيِقلبكِِلشيطاننِيجلبِاألِمجالِهناكِليسفِلديك،ِماحمد

ا.ِِالظلمِيجلبِالرضاِعدم.ِحقًّا،ِإنِضاالرِدمالستياءِوع ِدائمًّ

:ِالمقدسِالكتابِيقولِلذلك.ِيوميِسعيِهوِسلبيِعالمِفياِإيجابيًِّكِبقاءإنِ

وا" ينِ ِك لَِِّاْفَرح  ِح  ِاْنق طَاعِ ِب لََِِصل وا. وا. ،ِك لِِِّف يِاْشك ر  هِ ِألَنََِِّشْيء  ِه يَِِهذ 

يئَة ِ يح ِِف يِللا َِِمش  نِِْيَس وعَِِاْلَمس  هَِِم  ِاألولىت ك مِْج  (.18ِِ-16:5")تسالونيكي

ِالمسيحِيسوعِالرب.ِشيءِكلِفيِولكنِشيءِكلِشكرنِأنِيقولِلِإنهِلحظ

ِألمورنِسهولةِاعِالنظرصرفِبِوقتِكلِفيتشكرهِِأنِيستحقمعينكِوِهو

ِِسواءوِ،تهابوصعِأو ِأم ِلاستحسنتها ِتستحسنها. ِربناِِفيِيبقيناِهذام نور

ِوفرحهِوسلمه.ِ

ِواحدساخطًّاِعلىِأمرِالشيطانِجعلكِيا،ِفبمجردِأنِأبدًِّكِاألمرِذلولِيفشلِ

ومعِعدمِالرضاِ.ِآخرِوآخرِوآخرأنِيجعلكِساخطًّاِعلىِأمرِبسهولةِيمكنهِ

يصبحِ.ِحقًّا،ِالذاتِوالغضب،ِوماِإلىِذلكرثاءِيأتيِالشكِوالنقدِوالشكوىِو

ته،ِولكنِزوجِعناِاِتمامًِّراضيًِّفمثلًّ،ِقدِيكونِأحدِالناسِ.ِاظلمًِِّدكجسكلِ

فإنهِسرعانِضعفِأوِخطأِفيها،ِنقطةِالشيطانِيركزِعلىِيجعلهِبمجردِأنِ

،ِجذبِلمرأةِأخرىينوفيها،ِنِأشياءِأخرىِماِيبدأِفيِالشعورِبالستياءِم

ِعدمِرضا.بحالةِسخطِوطلقِزوجته.ِكلِطلقِيبدأِفي

ِفقدتِ،رائعةِأمِيعندِكان.ِوحيلهِالشيطاندواتِأِهلجنِلأِمناِسبوليريدِ

الحالِبأسرتناِِىانتهِثم.ِالمجاعةطفلتهاِفيِِفقدتكماِ.ِالمجاعةفيِِزوجها

ِ ِعامين ِِاعتقالِمعسكرِفيلمدة ِشخص36،000ِبه ِالسلكِخلفو.

ِعشرِِجعلِمماِاآلخرين،ِمعِواحدةِغرفةِعائلتناِتتقاسمِالشائكة، سبعة

اِ ِالسنتينطوالِِواحدةِغرفةِفيِامعًِّيبيتونِِمناشخصًّ ِيعطونناِخبزًِّ. اِكانوا

ِأ ِنرتديوِيومِكلِخضرمتعفنًّا ِِالملبسِكنا ِاونهارًِِّليلًِّنفسها ِلمِبالطبعو.

ِعلمتناِاألرملةِأميِولكنِ.ذلكِإلىِوماِسائدوِوأِةساخنِهايمِلديناِيكن

ِماِعلىِولكنِلدينايسِلِماِعلىِركزنِلِنأهاِاألربعة،ِأطفالبالقدوة،ِنحنِ

نرىِِانعينوِ،نمسكِبهماِاألشياءِناويدِلديناِهوِقدمانِنمشيِبهما،ِمالدينا.ِ



ِ ِاألشياءِوِبهما،ِسمعأذنانِنوبها، ِكلِهذه ِوِمحمولةذهنِيعمل. مورِأكلها

ِهناكِأنِعلمناِماِوسرعانِ.الروسِنمِهربناِقدللاِعليها.ِوِنشكرِأنينبغيِ

.ِاجوعًِِّماتواِألنهمِاألخضرِالخبزأخذواِيِأنودونِيِكانواِشخصِمليون18ِ

ِِأيِلديناِيكنِألم ِيدجشيء ِِهناكِيكنِلم. ِشفقةِأوِاكتئابتجمعات ِهذا.

جديرِبأنِهوِليسِلدينا،ِِماِعلىِليسلديناِوِماِعلىِالتركيزعلىِِالتدريب

أفضلِمنِألفِدرسِفيِمدارسِِكانالهولوكوست.ِِمحرقةنمضيِبهِخللِ

ِ.شابِأوِكطفلاألحدِ

ِكانتِ ِتمكنِمنِحواء ِالشيطان ِلكن ِسعيدة، ِحزينة. لِتدعِهذاِأنِيجعلها

ِحدثِلك.ي

ِأ ِاإِيلشيطانِهلِىخرحيلة ِنه ِصطاد ِكانتِوحدها. ِعندما أسهلِإنِحواء

اِوحدك.ِلشيطانِإليكِهوِعندماِلوصولِاوقاتِاأل الربِأرسلِتكونِمنفردًّ

ِ ِاثنين ِتلميذه ِفييسوع ِورد ِما ِحسب ِوذهبِاثنين ِاألعمال. ِاثنينسفر ِوا

هناكِشيءِ(.25:10ِانيينرعب")اْجت َماَعنَاِتَار ك ينََِِغْيرَِاثنين.ِيقولِالرسول:"

ِقالِسليمان:لذلكِقويك.ِيو،ِحيثِيعضدكِذلكِكِمعِشخصِآخرفيِتواجد

نَِِْخْيرِ ِا ْثنَانِ " ،ِم  د  َِصال َحةًِِّل تََعب ه َماِأ ْجَرةًِِّلَه َماِألَنََِِّواح  ِأََحد ه َماَِوقَعَِِإ نِِْألَنَّه ِ.

ه ِ َِرف يق ه ِِي ق يم  جامعةِ)"ل ي ق يَمه ِِثَانِ ِلَْيسَِِإ ذَِِْع،َوقَِِإ نَِِْوْحَده ِِه وَِِل َمنَِِْوَوْيلِ .

10،9:4.)ِ

ِ ِبكالشيطانِتمكنِإذا ِمنِأنِينفرد ِفسيجعلكِتتأملِ، ِوسيمكنهِما ينقصك،

ِخدعك.يوحوار،ِفيِأنِيدخلِمعكِبسهولةِ

لمِوِاعظيمًِِّللا.ِكانِرجلًِّأمامِاِعظيمًِِّاِإليلياِالذيِكانِرجلًِّحدثِهذاِأيضًِّ

أصابهِ.ِومعِذلكِهناكِيومِيةنارهِفيِمركبةِللاِرفع،ِلكنِةطبيعيِةتييمتِم

اِفيِالكتابِالمقدسِلناِجميعًِّذلكِاألمرِضعِللاِقدِواإلحباطِوالستياء.ِِفيه

أهلكِعظيمِعندماِالِهبعدِانتصارإيلياِنِمفتاحِاألمرِهناِهوِإتعلمِمنه.ِولكيِن

األولِالمطرِعلىِاألرضِ)ملوكِصلتهِمنِأجلِنزولِوِ،ألنبياءِالكذبةكلِا

اِمعِِنفسها،ِليجدِ(،ِتركِإيلياِخادمهِخلف18ًِّ ألمورِبدأتِااِهنالشيطان.ِوحيدًّ

ِ ِأبقىِتتدهور. ِدخمعه،ِخادمهِلوِكانِقد تحتِشجرةِفيِرثاءِالذاتِلِلما

باهظِالثمنِلناِأنِمكلفِإنهِأمرِ.ِلهِالربِةعاقبمتجنبِل،ِو)الرتمة(ِالعرعر

ِأنِنسمعِصوتِمكانِحيثِنوجدِفيِ آخرِيقولِلنا:ِِحبيبقديسِلِيمكننا

ِ".اآلنِ"انتظرِدقيقة



اِِعندماِوإيلياِحواءفيِحوارِمعِِلشيطانومثلماِدخلِا وجدِكلًِّمنهماِوحيدًّ

ِفيِيبدأِالوسائلِوبهذه.ِمناِاحدوِكلِمعحوارِِفيهكذاِيودِأنِيدخلِِ،منفردًّا

حرفها  لكنه حواء،عن  هللا بعد كلمةي لم ،مثلا فهو .ِللاِقالهِماِتفسيرِإعادة

ِلهاِقال.ِوقالهِماِيعنيِلِللاِإنِلهاِفقالحيله.ِِمنىِخرحيلةِأِههذ.ِهاوحور

أنِالشيطانِِكر.ِتذتتموِلنِنهاإوِسعيدةِفستكونِالشجرة،ِمنِأكلتِإذاِإنها

اِأثلثِمراتِِلهِقالِيسوع،عندماِتقدمِإلىِ ِللاِكلمةهاِمنِقتبساِجميلةمورًّ

.ِإنِلخداعكِستخدمهيِكيفِويعرفِالمقدسِالكتابِيحبِالشيطانوحورها.ِ

ِِللاِكلمةكلِمحرفيِ ِِفيدخلوا ِوالشيطانِمعحوار ِمنِالعديدِفيِاليوم،.

ِِلياتك ِِالمقدس،ِالكتابدراسة ِفاألساتذةِعقولِالشيطانيلوي قولونِي.

ِيعتقدونِماِاحقًِِّيعنيِل المقدسِالكتابنقي،ِإنِِبإيمانِيأتونِالذينِشبابلل

بماِِالمقدسِالكتابِياتكافيةِآلِراتتفسيِعطيكيِأنِلشيطانه.ِيمكنِليعنيِأنه

 السهل فمن.ِالجحيمِإلىِالذهابِدون،ِتريدِخطيئةِأيأنِترتكبِِلكِسمحي

ِ.العقاب إنكار اجدا  السهل من يصبحبالتالي، وة، المقدسلوي األسفار ت أن

ِ ِِالشيطانلذلك، ِِحواءجعل ِبركةِعاقبت ِِلنِأنهاتعتقد ِتنال ِبالحري، ِبل ،

ِحرمهِمِكلنِتأأِبمجرد ِثم،ِعوضِما ه،ِيعتقدِماعِآدمِسألتِأنللاِعليها.

ِويِأنِفقطِأقنعته ِفأسفلِإلىانحدرتِِذانكِإإِعادةسايرها. اِشخصًِِّستأخذ،

ِ.معكِآخر

ِلكنه،ِالجحيمشريرِيلقيكِفيِِكشيطانِإليكِيأتيِلنِالشيطانِأنِاأيضًِِّلحظ

ِوِكصديقِيأتي ِوِكنتِإذالك. أصغيتِوِشيءِأيِعنِراضِ ِغيرساخطًّا

أمام  قلبك فتححينما ت أخرى، مرةمنطقةِفيِمنتهىِالخطورة.ِِفيتِفأنِإليه،

 .السلبيات جميعأمام  امفتوحا  قلبك يصبحفس واحد،أمر سلبي 

فابتعدِِحياتك،ِفيِشيءِأيِعنِراضِ ِغيرِتصبحأنِِالشيطانأغراكِِإذا

ِتطلعِ ا. ِاذهبِألحدِاألشخاصِالقديسينِللصلةِمعًّ ِللاِإلىعنهِمنِفضلك.

ِأمكنهِذلك.ِِإذاِوسيخدعكِكذابِالشيطانِألن،ِنالشيطاِوقاوم

ِ
 .مورغانِروبرتِالقسعظةِألقاهاِِمنمقتبسةِِالرسالةِهذه
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