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(يٌعتبٌرٌهذاٌالمقالٌالمادةٌالرابعةٌمنٌالعريضةٌوالطٌلبةٌالسادسةٌفيٌالصالةٌالربانٌية) ٌ

"وٌال ٌتٌدٌخلنا ٌفي ٌتجرب ٍة ٌلكن ٌن ِّجنٌا ٌمن ٌالش ٌِِّّريرٌ"(متى  )13 :6يجعل الرب
يسوع من خالل هذا اإللتماس األمر سهالا جداا بأن قلب كل إنسان هو ساحة معركة
بين هللا والشيطان .كالا من هذين القوتين سيختبارانك .يختبرك هللا ليعززك و ينقيك
(يصقلك) ليجذبك أقرب وأكثر إلى نفسه بينما الشيطان يفعل ذلك لتدميرك .في هذه
المقال كما هو الحال في المقالين السابقين ستتعلم أكثر قليالا عن األجهزة التي
يستخدمها الشيطان في محاولة لنصب فخاخ وتدمير شعب هللا.
يجعلٌالشيطانٌالناسٌينتقدواٌاآلخرين ٌ
من خالل إنتقاد اآلخرين نجعل أنفسنا قضاة ظالمين عليهم .يختفي الشيطان
وراء اإلنتقاد .ويخبرنا بأن النقد له مبرراته .لكن تأمل في ما يفعله النقد :أنه ي ادمر
الزواج والمنازل والكنائس .علينا أن نحب األخرين كأنفسنا وعلينا أن نحب أعدائنا.
لذلك إذا كنا ننتقد اآلخرين فنحن ننتهك قانون الحب وال يمكن أن يقودنا الروح القدس.
تضحك الشياطين في الجحيم عندما ننتقد أحداا .تأملوا تحريض الرسول بولس
الرسول هنا :فأ ْ
طلُبُ إِل ْي ُك ْم ،أنا األ ِسير فِي الرَّب ،أ ْن ت ْسلُ ُكوا كما ي ِح ُّ
ق لِل َّد ْعو ِة الَّتِي

ض ُك ْم بعْضا ا فِي ْالمحبَّ ِة.
ُع ،ووداع ٍة ،وبِطُو ِل أنا ٍةُ ،محْ ت ِملِين ب ْع ُ
ُد ِعيتُ ْم بِها .بِ ُكل تواض ٍ
(افس )2-1 : 4
عندما إنتقد الكتبة و الفريسيين الرب يسوع كان الشيطان يتكلم من خاللهم
ليجعل الناس يثورون ضد الرب يسوع إلفشاله .هل فكرت في أي وقت مضى أن
النقد وضع الرب يسوع على الصليب؟ عندما تنقد شخص فإنك تضع هذا الشخص
على الصليب .تحتاج لتطهير وتنقية من الطبيعة الجسدية وبعد ذلك سوف تتوقف عن
كونك لسان حال الشيطان.
الشيطانٌهوٌأبٌلكلٌالكذبة ٌ
إذا كنت تكذب فأنت أداة في يد الشيطان .إستخدم الشيطان الحياة (الثعبان)
ليقول الكذب .تحدث من خالل الثعبان وقال لحواء أنه إذا كانت تأكل من الشجرة
المح ارمة فإنها لن تموت بل تصير كإله .كان ذلك كذبا ا .قال الشيطان لعشرة من
الجواسيس اإلثني عشر من إسرائيل أن يعلنوا لبقية اليهود أنهم غير قادرين على
إمتالك (غزو) أرض أعدائهم في أرض الموعد (عدد  .)32-30 :13كان ذلك كذبا ا.
يختفي الشيطان وراء األكاذيب.
سيقول لك الشيطان أنك ال يمكن أن تكون مسيحيا ا ومؤمنا ا منتصراا .هذه كذبة.
سوف يخبرك أن هللا لن يغفر لك هذه أو تلك الخطية .هذه كذبة أيضا ا .سوف يقول لك
أن أحوال زواجك ال يمكن أن تتحسن وأنها حالة ميؤوس منها .هذه كذبة .مرة أخرى
هذا يعود إلى الطبيعة الجسدية .تؤمن وتصدق الطبيعة الجسدية في هذه األكاذيب.
ليس للطبيعة الجسدية ثقة و إيمان باهلل.

الشيطانٌهوٌمصدرٌكلٌكسرٌللناموسٌ(ٌالقوانين) ٌ
ت وعجائِب كا ِذب ٍة " ( 2تس :2
ان ،بِ ُكل قُ َّو ٍة ،وبِآيا ٍ
"الَّ ِذي م ِجيئُهُ بِعم ِل ال َّشيْط ِ
)9
هناك الكثير من الناس الذين ال يحبون الوصايا العشر .هنا من الضروري أن
نميز بين قوانين موسي وعددها  613وبين قوانين وناموس هللا المتمثل في الوصايا
العشر.أعطى هللا الوصايا العشر وليس عن طريق العقل والذهن البشري وهي
محفورة في ضمير كل إنسان .أنها تعكس ما هو في ذهن هللا :القداسة .تنطبق
الوصايا العشر على حياة الرجال والنساء إلى األبد .ال يمكنك الذهاب إلى السماء دون
طاعة هذه الوصايا .سيكون من الخطأ دائما أن تسرق وتكذب وتقتل .لم تعط هذه
الوصايا فقط لجلبك إلى المسيح من خالل تبكيتك علي الخطية ،ولكن لكي تكون
المبادئ التوجيهية للعيش والحياة بعد أن كنت قد قبلت المسيح .سيساعدك الرب يسوع
على الوفاء بها وتتميمها تماما ا كما تممها هو تبارك إسمه عندما كان بالجسد على
األرض .إذا صار لنا بر من هللا أي كشف لنا عن بر هللا.
أولئك الذين هم ضد قوانين وناموس هللا هم أضداد للمسيح .هم من بين وضمن
من ال ناموس لهم .متمردون .حتى أفالطون الفيلسوف اليوناني الذي عاش قبل 400
سنة من العصر المسيحي كان منزعجا ا بهذه الطبيعة المتمردة في قلب اإلنسان عندما
قال" :أود أن أشير إلى أننا في كل واحد مناا حتى في الطيبين من البشر يوجد "
طبيعة وحش كاسر " ويبدو نائما ا (الذي ينبثق في النوم) " ينبه الرسول بولس في هذا
وح هُو حياة وسالم .أل َّن ا ْهتِمام
بقوله" :أل َّن إ ْهتِمام ْالجس ِد هُو م ْوت ول ِك َّن ا ْهتِمام الرُّ ِ
وس هللاِ ألنَّهُ أيْضا ا ال يسْت ِطي ُع "(رو -6 :8
ْالجس ِد هُو عداوة ِ َّهللِ إِ ْذ ليْس هُو خا ِ
ضعا ا لِنا ُم ِ
)7
وس هللاِ" أن العقل (الذهن) الجسدى لن
تعني العبارة "ليْس هُو خا ِ
ضعا ا لِنا ُم ِ
يخضع لقوانين وناموس هللا .يمكن علي أي حال للقديس القول بانتصار":مع ْالم ِسيحِ
صلِب ُ
ي .فما أحْ ياهُ اآلن فِي ْالجس ِد فإِنَّما أحْ ياهُ فِي
ُ
ْت ،فأحْ يا ال أنا ب ِل ْالم ِسي ُح يحْ يا فِ َّ
ان ا ْب ِن هللاِ ،الَّ ِذي أحبَّنِي وأسْلم ن ْفسهُ ألجْ لِي"(غال )20:2
ان ،إِيم ِ
اإليم ِ
ِ

الشيطانٌهوٌحاكمٌالعالم
إن القول بأن هللا لديه كل شيء تحت السيطرة بشكل ثرثار وبال صالة هو غير
صحيح بشكل الفت للنظر .إذا كان هللا متحكم في كل شيء لما كانت هناك خطية في
العالم و ال جريمة وال زنا و ال جريمة قتل و ال حسد و ال صراع و ال كبرياء وال
حروب وال إنشقاقات في كنائسنا .إذا كان هللا متحكم في األمور لصار العالم جنة كما
كان في البداية .أعطى هللا اإلنسان سيطرة وسيادة علي العالم ولكن عندما أخطأ
اإلنسان أخذ الشيطان هذه الهيمنة منه وأصبح الرئيس الحاكم منذ ذلك الحين .أخذ
الشيطان رب المجد يسوع إلى جبل عا ِل وق ادم له كل ممالك العالم ألن تلك الممالك
كانت بالفعل تحت سيطرته.
الحقيقة هي أن جميع الناس  -بإستثناء أوالد هللا ومنازلهم  -هم تحت سيطرة
الشرير مما يجعل الرب يسوع يقول أن الطريق إلى الهالك (الدمار) واسع ولكن ما
أضيق الطريق إلذي يؤدي إلي الحياة األبدية .من المؤكد أن هللا يمكن أن يسيطر على
العالم من خالل تدمير وهالك جميع الخطاة ولكن هذا ليس إختياره .لم يأت ليهلك
الخطاة ولكن ليخلصهم .يداوم هللا في دعوتهم في أن يأتوا ويقبلوا إليه ويتأني عليهم
حتى يتنفسوا أنفاسهم األخيرة.
الشيطان هو أمير العالم .هذا صحيح ولكن جاء الرب يسوع وتحدث بالخبر
السار ":اآلن د ْينُونةُ هذا ْالعال ِم .اآلن ي ْ
ارجاا( ".يوحنا
ُطر ُح رئِيسُ هذا ْالعال ِم خ ِ
 .)31:12ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن موت المسيح على الصليب سيكون المعيار
الذي يحكم ويدين جميع الناس .وسيكون له الكلمة األخيرة ألنه يحكم فوق وعلى
جميع الرؤساء والسالطين و كما يصورها الرسول بولس و يضعها بشكل جميل
عندما قال" :وما ِهي عظمةُ قُ ْدرتِ ِه ْالفائِقةُ نحْ ونا نحْ ُن ْال ُم ْؤ ِمنِين ،حسب عم ِل ِش َّد ِة قُ َّوتِ ِه
ت ،ف ْوق
اويَّا ِ
يح ،إِ ْذ أقامهُ ِمن األ ْموا ِ
ت ،وأجْ لسهُ ع ْن ي ِمينِ ِه فِي السَّم ِ
الَّ ِذي ع ِملهُ فِي ْالم ِس ِ
ُكل ِرياس ٍة وس ُْلطا ٍن وقُ َّو ٍة و ِسياد ٍة ،و ُكل اس ٍْم يُس َّمى ليْس فِي هذا ال َّد ْه ِر فق ْ
ط بلْ فِي
ْال ُمسْت ْقب ِل أيْضا ا ،وأ ْخضع ُك َّل ش ْي ٍء تحْ ت قدم ْي ِه ،وإِيَّاهُ جعل ر ْأسا ا ف ْوق ُكل ش ْي ٍء
لِ ْلكنِيس ِة الَّتِي ِهي جس ُدهُِ ،ملْ ُء الَّ ِذي ي ْمألُ ْال ُك َّل فِي ْال ُكل" (افس )23-19 :1

تشجاع صديقي العزيز ونحن نختم هذا التفسير والتأمل! ٌيمكنكٌعلىٌالرغمٌمنٌ
قوة ٌالشيطان ٌأن ٌتملك ٌنصرة ٌوغلبة ٌكاملة ٌاآلن ٌفي ٌهذه ٌالحياة ٌبسبب ٌالحقيقةٌ
البسيطةٌوهيٌأنكٌكمؤمنٌمسيحيٌوٌالمسيحٌفيكٌفأنتٌأقوىٌمنٌالشيطان .لهذا قال
الرسول يوحنا" :أ ْنتُ ْم ِمن هللاِ أيُّها األ ْوال ُد ،وق ْد غل ْبتُ ُموهُ ْم أل َّن الَّ ِذي فِي ُك ْم أ ْعظ ُم ِمن الَّ ِذي
فِي ْالعال ِم " (1يوحنا  .)4 :4يضيف الرسول بولس أيضا ا" :ول ِكنَّنا فِي ه ِذ ِه ج ِمي ِعها
يعْظُ ُم ا ْنتِصارُنا بِالَّ ِذي أحبَّنا"(رو  .)37:8يضيف الرسول بطرس ما يلي" :كما أ َّن
اإلل ِهيَّة ق ْد وهب ْ
ْرف ِة الَّ ِذي دعانا بِ ْالمجْ ِد
قُ ْدرتهُ ِ
ت لنا ُك َّل ما هُو لِ ْلحيا ِة والتَّ ْقوى ،بِمع ِ
ضيل ِة "( 2بطرس )3 :1
و ْالف ِ
باإلضافة إلى ذلك فإن الرسول يعقوب ينبه" :ف ْ
او ُموا إِ ْبلِيس
اخضعُوا ِ َّهللِ .ق ِ
في ْهرُب ِم ْن ُك ْم "(يع )7 :4إذاا من سيهرب ِمن من ؟ من الذي سيجري؟ هل أنت أم
الشيطان؟ الجواب واضح.
أساسياتٌلجعلٌالشيطانٌيهربٌمنك ٌ
يجب أن تثبت في المسيح .ليس هناك إنتصار وغلبة ممكنة خارج الثبات في
المسيح (يوحنا  )4 :15ومع ذلك فإن الثبات في المسيح يتطلب التخصصات التالية
التي صورها بشكل جميل القس لوران و .هيلم في سيرته الذاتية بكتاب صوت في
البرية (ص (299
 .1إقرا كلمة هللا كل يوم وتأمل في حقيقتها ولتكن إلهاما ا لك.
 .2صلي بأن تقدم صالتك وتضرعاتك وتشكراتك وطلباتك للمسيح كل يوم
ثم إستمع لفترة هلل ليتحدث إليك ويقدم لك بعض الحقائق أو يقود إنتباهك
ويلفت نظرك.
 .3إكرزٌوإشهد له في كل فرصة متاحة.
 .4طع الروح القدس.

وأخيراا خذ قلب جندي شجاع للصليب  :يا ُم ِحبي الرَّب أ ْب ِغضُوا ال َّشرَّ .هُو
ار يُ ْنقِ ُذهُ ْم.
حافِظ نُفُوس أ ْتقِيائِ ِهِ .م ْن ي ِد األ ْشر ِ
الطلبة (العريضة) السادسة لصالة الرب
وبذلك تنتهي سلسلة مقاالتنا بشأن ِ
الرباناية .هذه كانت مقتطفات من كتابي الجديد بعنوان الصالة بحسب إرادة هللا
والمتاح من خالل  www.schultze.orgوهو موقعي .
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