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 انية(لبةٌالسادسةٌفيٌالصالةٌالرب ٌوالطٌ ٌتضرعةٌمنٌاللثالمقالٌالمادةٌالثاٌارٌهذعتب ٌي ٌ)

ٌ

ٌت ٌوٌ " ن ٌدٌ ال  ٌن جِّ ر ب ٍةٌل ك ن  ل ن اٌف يٌت ج  ٌاٌاخ  ن  رٌِّلم  ح الرب وض   (13: 6)متى  "....يرٌ شِّ

معركة بين هللا للهو ساحة  نسانإاأن قلب كل  (ةلبالط  ) لتماسمن خالل هذا اإل يسوع

 تنقيتكقويتك وختبرك. هللا يفعل ذلك من أجل تتس ينالقوت ينمن هذ والشيطان. كال  

المقال الشيطان ذلك لتدميرك. في هذه المقال وبينما يفعل إلى نفسه.  ولكي يقربك

 قنص ل تهالشيطان في محاول هايستخدم وسائل التيعن ال تعلم أكثر قليال  سن التالي

 .وتدمير شعب هللا

 

ٌ)ٌيلويٌالحق(الحقيقةشٌعكٌ ي ٌالشيطانٌيبالغٌو

 

حقيقة. الكون  ن تكونتتوقف علي أ ابالغ فيها فإنهعندما تكون الحقيقة م  

دون عواقب وخيمة. ال يمكن أن  ةواحد ةمتوازن بدقة بحيث ال يستطيع أن يحمل كذب

 و فوضىعلم دون حقيقة. العلم دون الحقيقة يلقي كل شيء في حالة من الهناك يكون 

حترام هي األكثر ل التي تحترم الحقيقة في غاية اإلهذا هو السبب في أن ترى الدو

انت العلم كلما ع   يقال: "عان  في مجال العلوم والتكنولوجيا. من هذا يمكن أن ي   تقدما  

على الكون األخالقي.  ما هو صحيح على الكون المادي ينطبق أيضا   " النظرية

جميع العلوم. منذ آدم وحواء كان ل هو ملك يالالهوتنظام الولذلك يمكن القول أن 

إلنسان. قال هللا لاألكاذيب  مالشيطان قد   هناك ظالم روحي على وجه األرض ألن



منها  ال ينبغي أن يأكال جنةدم وحواء أنه لم يكن هناك سوى شجرة واحدة في الآل

قّا  ق ال  هللاُ ال  في عقلها بسؤالها:  ولكن الشيطان جاء إلى حواء وخلق شكوكا   ... أ ح 

نَّة ؟ ر  اْلج  ْن ُكلِّ ش ج   (1:3)تك« ت أُْكال  م 

 ؟ قال هللا آلدم وحواء آخري واحدة وأي شجرةالشجرة ال هذهما هو الفرق بين 

من أي  "ال يأكال يجب أن لكن الشيطان قال جنة"شجرة واحدة" في ال هاال يأكال منن أ

يحاول جعل األمور  من غير المعقول. الشيطان دائما  فيه  بالغا  وكان ذلك م   شجرة"

 بعيدا   أخذهايسوف  ه. الشيطان مع أي مشكلة لديك فإنهاتضخيم تبدو أسوأ من خالل

جعلها تبدو أسوأ. الشيطان سيجعل مشكلتك تبدو أكبر من إلهك. هذا ين السياق وع

مشكلة في مكان ما إذا كان األمر يتعلق بمشكلة عائلية في المنزل أو  سواء صحيح

أي في لديك  كانتفي الكنيسة أو في قلبك. هللا هو أكبر بكثير من أي مشكلة  أو عملك

 .وقت مضى

عندما وقف موسى وشعبه بين البحر األحمر والجيش  على سبيل المثال

 لمشكلتهم ونوكأنه مشكلة ضخمة إلسرائيل. كان ينظر مراأل المصري الغاضب بدا

لموسى مع ذلك كان هللا أكبر من مشكلتهم. بالنسبة إلههم.  أكبر بكثير من نهاعلي أ

المياه  شقعن طريق  جميعا   ممعجزة وحفظهالاإليمان وهللا فعل  تههذه الحقيقة أعط

 .أمامهم حتى يتمكنوا من المرور عبر األرض الجافة

ركبات والخيول السورية مجموعة من الم   حاطتأ عندما عليشأفي قصة  ملتأال

حيد الذي كان معه هو . الرجل الوضخمة ض عليه. كانت هذه مشكلة هائلةمنزله للقب

رى ما يه خادمه. اإليمان يمكن أن اريكان رجل إيمان ورأى ما لم ع ليشأخادمه. لكن 

. هاريما  ليري خادمه يفتح عينهللا ل عليشأوبالتالي طلب  ير المؤمنيراه غال يمكن أن 

فْ "ال  ت   جاب وقال أ فيما يلي القصة: ن ا أ   خ  ع  ين  م  لَّى أل نَّ الَّذ  ص  هُْم. و  ع  ين  م  ن  الَّذ  ْكث ُر م 

 : ق ال  ُع و  ، اْفت  أ ل يش  بُّ ر  ي ا ر  ْين ْيه  ف يُْبص  ب ُل ْح ع  ا اْلج  إ ذ  ، و  ر  ْين ي  اْلُغال م  ف أ ْبص  بُّ ع  . ف ف ت ح  الرَّ

ع   ْول  أ ل يش  ب ات  ن اٍر ح  ْرك  م  ْيال  و  ْملُوء  خ   )17-16: 6ملوك  2)". م 

ي كما رأ مشاكلال يد هللا في حينئذ رىتصديقي س يا بالقرب من هللا سلوكتحتاج إلى ال

 .حيل الشيطانفوق  ع فتحياليشأموسى و 

 



ٌملكهٌتماٌاليٌعلٌنتباهككٌوإهتمامإجذبٌٌالشيطانيحاولٌ

ٌ

 لي  نك تستحق أكثر مما لديك وأن هللاأو يخدعك ويغشكن هللا إالشيطان سيقول لك 

ع كل شيء حتى ركة رائعة مببوشعرت  كانت حواء راضية مكتفيةمعك.  عادل

 تواحدة التي كانالهتمامها على تلك الشجرة إوركز الشيطان  ستمعت إلى الشيطانإ

ة المروعة التي لدينا هذه النتيج تصار ن هذا الحادث. مثمرتهامن تناول  وعةممن

ْهو  ": يعقوبوصفها الرسول  ُة ُثمَّ الشَّ ِطيَّ اْلخ  ًة، و  ِطيَّ لُِد خ  ِبل ْت ت  ا ح  ُمل ْت ةُ إِذ  ا ك  إِذ 

ْوتاً   (15:1يع) "ُتْنِتُج م 

. الحقيقة ما قوية في شيءالرغبة ال يه يعقوب هنا هاكما ذكر الشهوة""

 الرب نععينيك  بعدتع فيك كلما هي أن الشيطان سوف يثير الطم إذن البسيطة

مؤلف قدم ي  . في قلبكالظالم  سيحل ويدخل ا  رشاك كيسوع. عندما تتوقف عن كون

  (6:13بع... )ُكوُنوا ُمْكَتِفيَن ِبَما ِعْنَدُكمْ هذا التعليم: ... العبرانيين  سفر

جعل "الناس الذين لديهم ت اليا صديقي العزيز:  كمبدئمبدأ الجعل هذا إ أيضا  

من ذلك ركز على "الناس الذين  ولكن بدال   ومرجعك في الحياة ظركأكثر" وجهة ن

سبق لك أن شكرت الرب أن لديك . هل أبدا   فقيرا   تكون لنبهذه الطريقة  لديهم أقل"

سمع توآذان ل تري وتبصرعيون لو مع األشياء بهما تعاملتن اويد بهما مشيت ناقدم

لدينا  ننا جميعا  مع أ ذهن ضعيف صحابين وأمشلول البشر ؟ فالعديد منمخ يشتغلو

تمتع مجرد أغنياء.  مما يجعلنا جميعا   وسيسكن فينا! له ندعو القدير والذي هللا

القلب  ك في وقته. هللا يبارك دائما  هللا ل هتحصل على كل شيء يريداألساسيات وسب

 د.قالشكوي أو النممن له روح  أحد أبدا   هللا كر. لم يباركاالش

ما م هللا وأكال اا أعطاهمن عماا راضينولم يك هماألندم وحواء الموت حصد آ

تأخذ أي شيء  الموت إلى البشرية جمعاء. كلما شر هذاتنإو لههللا من تناو احرمهم

ولكن لآلخرين  فقط المشقة وخيبة األمل لك فإنه لن يجلب م هللا عليك أن تاخذهحر  

مجرد بالسماوي  يكبأمن  يفصلكفي البداية لكنه س جميال  مر األ بدويكذلك. قد 

ع ما فعله هللا لك كلما كلما تراج لك.مراجعة ما فعله هللا  في ستمرإ .ليهالحصول ع



مائدة من  مما يسقط فتات() أن تتلقى حتى كسرة واحدة ستحقتال نت تدرك كم أ

 .السيد

 األخوةٌيشتكيٌعليالشيطانٌهوٌمنٌ

 

همل ه أو أفعل لشئ و إلقاء اللوم على شخص ماخطأ  نع البحثتهام هو اإل

 تهام القديسين ليال  إب يقوموهو  والشكاية تهاماتجميع اإل بعالشيطان هو نالقيام به. 

اِء: ": ونهارا   م  ِظيماً ق اِئالً ِفي السَّ ْوتاً ع  ِمْعُت ص  س  ال ُص إِل ِهن ا »و  ار  خ  اآلن  ص 

ل ى إِْخو   ِكي ع  ُه ق ْد ُطِرح  اْلُمْشت  ِسيِحِه، أل نَّ اُن م  ُسْلط  ُمْلُكُه و  ُتُه و  قُْدر  ا الَِّذي و  ِتن 

ل ْيالً  ه اراً و  ا ن  ام  إِل ِهن  ل ْيِهْم أ م  ِكي ع  ْشت  ان  ي   (.10: 12)رؤ  "ك 

-9:1أيوب) آيوبأمام هللا كما فعل مع  مباشرة  ويشتكي عليك الشيطان يتهمك 

بشكل  ويشتكي عليك يتهمك لكنه أيضا   (1: 3 ك)ز هنةالك رئي  عشعلي هوو (11

والشيوخ أصبح رؤساء الكهنة  ن. في اآلية التاليةخالل اآلخري غير مباشر من

: سمهتبارك إ يسوع علي الرب الشيطان شتكيوإ تهمإالوسائل التي من خاللها 

م  و  " ْين  ان  ب  اُء الْ  ا ك  س  الُرؤ  ِة و  ن  ه  ُكون  ع  ش  ك  ْشت  ْيء   هِ يْ ل  ُيوُخ ي  ت )م" ل ْم ُيِجْب ِبش 

12:27.)ٌ

 من قادما   تهامهذا اإل تعرف أن نتأو وشكاية ما  تهاإ الشيطان رسل لكأإذا 

تهامات متخصص في جعل اإل ي حالعلي أ ترفضه بسرعة. الشيطانالشيطان فس

ك جعليوراء شيء ما. س نفسه دائما  ي خف  ي   نهإ ر كما لو أنها من هللا. مرة أخرىتظه

تلذ يس  ستمرار.بإ ونهارا   ليال   يستمر في هذا القولقد  وعنك  تعتقد أن هللا غير راض  

 همسلب و عزائمهم هللا من خالل تثبيط علي قلب  نيشعب هللا الغاليفي تعذيب  الشيطان

ب ال األو ب شعبه. هو أبوكعذ  بأن هللا ال ي   ن تدركمن فرح الرب. تحتاج إ همتسرقو

األشياء التي لم بتهامك إالشيطان  أيضا  يحاول حتى لو كانوا على خطأ.  بنائهيعذب أ

وهذا يشمل األشياء التي  ت لك.فر  ها غ  ولكنوفعلتها  ااألشياء التي قمت بهبأو  هاتفعل

نَّا  ": ت لكفر  غ  يسوع والرب هي بالفعل تحت دم  د  ع  ْغر ب  أ ْبع  ن  اْلم  ْشر ق  م  بُْعد  اْلم  ك 

ي ن ا اص  ع   (.12: 103... )مز " م 



وقلب في منتصف . قد تكون وذهنك شر في عقلكما يضع أفكار  الشيطان غالبا  

همك . سوف يتتماما  شرير وخطأ في رأسك  يضع شيئا   الصالة أو العبادة عندما فجأة

 تماما   تم دفعكهلل و بنإك ألنك أن هذا من قلبك. ال على األرجح أنها ليست من داخل

 ستمرإو للشيطانمرة أخرى  رجعهاأ منك لذاقمامة الشيطان ولي   مر منهذا األهلل. 

 عبادة.في الصالة وال

طلب منه أن يغفر أمنطقة معينة، هللا في  غضبتوأ إذا كنت تعتقد أنك قد فشلت

ال تسأل عن الغفران في  كن مطهرا  بدمه. (9: 1يوحنا  1طهرك بدمه الثمين )لك وي

 تيفي المرة األولى ال بنه()إ طفله ويسامح يغفر باأل. وتكرارا   نف  المنطقة مرارا  

لشيطان لمن الشيطان. قل  اأنه علمفإتهامات ستمرت اإلإ. إذا غفرانبن الفيها اإل يطلب

ستمر تتدحرج المسألة قد تم تسويتها. ال ت مر واأل . أخبره أنذهب عني يا شيطانإ

شوع كما فعل ي علي طول الوقت لغبار والرمادفي اوفي التوبة  وتدور حول نفسك

ألن هللا والشكر والتعبد  لثناءلنفسك  مقد   (19-6: 7 يشععندما كان قد تاب بالفعل )

عمل وتمم  على قدميك نهضقم وإالشيطان. تطرد   تيشعبه ال وسط تسبيحاتيسكن 

 هللا.
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