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َوالَ تُد ِْخ ْلنَا فِي ت َْج ِر َب ٍة لَ ِكنْ نَ ِّجنَا ِم َن الش ِِّّري ِر........
هذه الصالة هي صرخة ألبينا الحبيب أكثر من أي شيء آخر من أجل الرحمة .
يمكننا هنا أن نفرح ونبتهج ألن إلهنا وربنا أعطانا أن نصلي حتى ينقذنا بذراعه
وطلَبة أعطانا إياها في الصالة الربانية هي عبارة
القوية .في الواقع كل إلتماس ِ
عن دعوة له ليصبح جزءا من حياتنا .وبالتأكيد هذه الطلبة تؤكد أننا في حرب
وصراع روحي ضد الشر.
دعونا نتأمل اآلن هذه الطلبة في ثنائية أجزائها .الجزء األول :ال تدخلنا في
تجربة ويتعامل مع المغريات والتجارب واإلختبارات التي تنشأ مع هللا ..مثال
إمتحان إبراهيم ليقدم إبنه .الجزء الثاني :نجنا من الشرير (الشر) و تتعامل مع تلك
اإلغراءات واإلمتحانات التي تنشأ من الشيطان مثال إبليس عندما أغوي حواء.
ال تدخلنا في تجربة
نحن بحاجة إلى البحث عن ترجمة أفضل للكلمة اليونانية )(peirasmos
طالما نعلم أن هللا لن يدخلنا أبدا في تجربة الخطيئة ..كما قال يعقوب حبيب وأخو
الرب يسوع حسب الجسد في يعقوب  .13:1نكتشف هنا مع وضع كلمات يعقوب
والسياق العام ،أن الكلمة اإلنجليزية "تجربة" " "Temptationهنا هي أفضل
ترجمة وتعني اإلمتحانات (اإلختبارات) والتجارب أو اآلالم .هللا سيجربنا بناءا علي
ذلك .يعني أنه سيمتحننا ويدخلنا في أتون النار والضيقات .يريد منا أن نسأله
ونطلب منه أن ينضم معنا في قلب األتون لئال نفشل في ساعة حاجتنا .ولذلك ينبغي
أن نصلي" :ال تدخلنا في تجربة فوق ما نستطيع أن نتحمل وإمنحنا مزيدا من
النعمة فيها ،أو أرنا طريق للنجاة (للهرب)" .
نحن محظوظون ولنا إمتياز بحكم هذه التجارب لنصبح شركاء آالم المسيح.
عندما نتألم فقط معه سنملك أيضا معه (رو 17:8؛  2تيمو  )12 :2يتم إعداد
أرواحنا في نار اآلالم وعلى سندان إرادة هللا الكاملة للسعادة و الفرح األبدي
بمحضر هللا .هللا ينقينا ويمحصنا في نار التجارب واآلالم .ينجينا هللا هنا من
الكبرياء والغرور بالذات .ربما يأخذنا هنا الرب إلي المكان الذي فيه ندرك أننا قد
ض الوقت الكافي مع رب اإلرسالية .هذا
قضينا وقتا طويال مع اإلرسالية ولم نق ِ
ش ِري َعتَكَ ِه َي لَ َّذتِي " (مز.)67:119
اح ُمكَ فَأَ ْحيَا ألَنَّ َ
يقودنا إلى اآلية" :لِتَأْتِنِي َم َر ِ
ت
ضيقَا ٍ
ليس هناك إكليل للحياة من دون تجارب .قال الرسول بولس ... :أَنَّهُ بِ ِ
ير ٍة يَ ْنبَ ِغي أَنْ نَد ُْخ َل َملَ ُكوتَ هللاِ (أعمال  )22:14ال يوجد تنقية بال تجربة كذلك
َكثِ َ
ليس هناك تقدم في كرم الملك قبل أن يتم إمتحاننا وتجربتنا .تنغرس جذورنا بعمق

في تربة اإلتضاع بالتجارب اإللهية ويتسبب ذلك في تصاعد فروع ربيعنا الروحي.
وهكذا يمكننا أن نقول:
ب  -قَ َّد َم الَّ ِذي قَبِ َل
س َحا َ
ان قَ َّد َم إِ ْب َرا ِهي ُم إِ ْ
ق َوه َُو ُم َج َّر ٌ
اإلي َم ِ
فيما يتعلق بإبراهيم" :بِ ِ
ا ْل َم َوا ِعي َدَ ،و ِحي َدهُ " (عب )17:11
فيما يتعلق بأيوب " :ألَنَّهُ يَ ْع ِرفُ طَ ِريقِي .إِ َذا َج َّربَنِي أَ ْخ ُر ُج َك َّ
ب "(أيوب
الذ َه ِ
)10:23
ضكَ " (مز :119
فيما يتعلق بصاحب المزاميرَ " :خ ْي ٌر لِي أَنِّي تَ َذلَّ ْلتُ لِ َك ْي أَتَ َعلَّ َم فَ َرائِ َ
)71
فيما يتعلق بكل واحد منا" :طُوبَى لِل َّر ُج ِل الَّ ِذي يَ ْحتَ ِم ُل التَّ ْج ِربَةَ ،ألَنَّهُ إِ َذا ت ََز َّكى
ين يُ ِحبُّونَهُ " ( ...يع )12:1
يَنَا ُل «إِ ْكلِي َل ا ْل َحيَا ِة» الَّ ِذي َو َع َد بِ ِه ال َّر ُّب لِلَّ ِذ َ
وح لِيُ َج َّر َب ِمنْ
فيما يتعلق بالرب يسوع" :ثُ َّم أُ ْ
سو ُع إِلَى ا ْلبَ ِّريَّ ِة ِم َن ُّ
ص ِع َد يَ ُ
الر ِ
يس " (مت)1:4
إِ ْبلِ َ
مرة أخرى ال تدخلنا في تجربة (إختبارات وضيقات) والتي ال نستطيع تحملها
كما أضيفت من قِبل بعض اآلباء الرسوليين ...وفيها ندعو الرب لإلنضمام معنا في
التجارب والضيقات حتي ننتصر فيها.
لكن نجنا من الشرير ( الشر)
بعض المترجمين يفضل كلمة من الشر والبعض اآلخر يفضل كلمة من الشرير.
كال الترجمتان ٌمباح .ولكن يستخدم الرب يسوع حرف الجر المذكر هنا لكلمة
"لكن" مبينا الشرير .مرة أخرى يفرض هذا أننا في هذه الحياة نتعامل بشكل
أساسي مع إثنين فقط من القوى الخارقة للطبيعة :هللا والشيطان ...وأنا وأنت
ساحة المعركة حيث تلتقي هذه القوات .بخصوص هذا اإللتماس ،قال الرسول
س ٍد َزائِ ٍر ،يَ ُجو ُل ُم ْلتَ ِمسا َمنْ
يس َخ ْ
ص ُحوا َوا ْ
بطرس ":اُ ْ
ص َم ُك ْم َكأَ َ
س َه ُروا ألَنَّ إِ ْبلِ َ
يَ ْبتَلِ ُعهُ ه َُو " (1بط )8 :5
يضعك الشيطان كل يوم على جدول أعماله ( أجندته) .يٌعتبر وصفة للفشل
عندما تذهب يوما دون أن ترتدي أوال درع وسالح هللا .إذا فشلت في القيام بذلك
(التسلح بسالح هللا) في الصباح ،ستكون أفعالك وردودها والتفاعالت مع اآلخرين
وقراراتك وكلماتك وأفكارك خالل ذلك اليوم تفتقر إلى وينقصها المسحة واإلرشاد
ب الهدف الذي
من الروح القدس ،وسيؤدي ذلك إلى الكثير من الضرر .لن تص ِ
ٌخلقت ألجله عن ذلك اليوم وسوف تجد الشيطان مستفيدا من روحك تحت التجربة.
اآلن دعونا نتعرف علي بعض حيل الشيطان .قال الرسول بولس أن ال ...نجهل
حيله ( 2كو  )11:2دعونا نبحث كيف يعمل الشيطان .هنا نجد الكلمات األولى التي

ت ا ْلبَ ِّريَّ ِة الَّتِي َع ِملَ َها ال َّر ُّب
يع َحيَ َوانَا ِ
نسمعها عن الشيطانَ :و َكانَ ِ
ت ا ْل َحيَّةُ أَ ْحيَ َل َج ِم ِ
اإللَهُ( ...تك  )1 :3يعني هذا أن الشيطان هو المضل والمخادع .كما أن القداسة هي
ِ
سمة هللا األساسية كذلك فالخداع هو السمة األساسية للشيطان .على سبيل المثال،
كما يقترح مارتن لوثر ،لو كان الشيطان مخلوقا زاحفا على األرض لما اصاب
حواء بالخوف  .ولو لم يكن مخلوقا مستقيما مثلها وله منظهر جميل وعاقل وذكي
حكيم لما إستمعت حواء له .يٌخفي الشيطان نفسه دائما وراء شيء جميل .لم يظهر
ت إليك قائال" :أنا
الشيطان نفسه إطالقا بأنه قبيح أو مثير لإلشمئزاز .لن يأ ِ
الشيطان" تذكر أنه خدع حواء ودخلت الخطية إلى مجرى الدم الروحي لإلنسان
ومنذ ذلك الوقت ونحن ٌولدنا جميعا بالطبيعة الخاطئة (يسميها بولس الرسول
الطبيعة الجسدية العتيقة) .الطبيعة الجسدية العتيقة هي موطئ قدم الشيطان في كل
شخص يأتي إلى هذا العالم .إليكم ما يختفي الشيطان ورائه:
الشيطان يخفي نفسه وراء الطبيعة الجسدية(العتيق) :أغوي وحرض داود
ليحصي الجنود ألن طبيعة الجسد تحب األرقام واألعداد .نحب أرقام وأعداد في
كنائسنا .الترقيات في عالمنا والمناصب كلها مبنية علي األرقام واألعداد .إنخدع
داود .لم يٌر ِد هللا من داود اإلعتماد على األرقام ولكن عليه .قٌتل  70،000رجل
بالوباء بسبب خداع داود .كم عدد األرامل الذي خلفه هذا األمر؟
َضلُّوا.
الشيطان يختفي وراء األنبياء الكذبة :قال الرب يسوع«" :ا ْنظُ ُروا! الَ ت ِ
ين :إِنِّي أَنَا ه َُو َوال َّز َمانُ قَ ْد قَ ُر َب .فَالَ ت َْذ َهبُوا
س ِمي قَائِلِ َ
سيَأْتُ َ
فَإِنَّ َكثِي ِر َ
ون بِا ْ
ين َ
َو َرا َء ُه ْم"(لو)8:21
الشيطان يختفي وراء اإلرتباطات األسرية (العائلية) :يقنعنا أن اإلرتباطات
واإللتزامات العائلية يجب أن تأخذ المقام األول في حياتنا .ولكن هللا يقول لنا عكس
يكن هلل ليستخدم ابراهيم
ذلك .إنفصل إبراهيم من عائلته ليجعله أبا ألمم كثيرة .لن ِ
إن لم ينفصل عن أسرته .لم ي ِرد إبن عمه لوط أن ينفصل .تحولت زوجته إلى عمود
من الملح ألنه رفض ترك عمه وتوفي (مات) في عار وخجل .كان للرب يسوع
إرتباطات عائليه ،لكنه قال الذي يصنع إرادة هللا هو أخي و أختي وأمي (مرقس
 )35:3وقال أيضا تبارك إسمه"إِنْ َك َ
ض أَبَاهُ َوأُ َّمهُ َوا ْم َرأَتَهُ
ان أَ َح ٌد يَأْتِي إِلَ َّي َوالَ يُ ْب ِغ ُ
ون لِي تِ ْل ِميذا " (لوقا
سهُ أَ ْيضا فَالَ يَ ْق ِد ُر أَنْ يَ ُك َ
َوأَ ْوالَ َدهُ َوإِ ْخ َوتَهُ َوأَ َخ َواتِ ِه َحتَّى نَ ْف َ
)26:14
الشيطان يختفي وراء اإلنتقادات :يقول لك جيد ومناسب لك أن تحكم على
اآلخرين .ولكن الكتاب المقدس يخبرنا بأن اإلنتقادات تٌد ِمرعش الزوجية والكنائس
والصداقات .كما يخبرنا الكتاب بأننا ننتهك قانون الحب إذا كنا ننتقد اآلخرين:

اإلنتقاد يٌدمر محبة األقارب والجيران كأنفسنا .هل أنت سعيد أن الرب يسوع ال
ينتقدك؟
الشيطان هو المشتكي علي اإلخوة (رؤ :)10:12عندما يشتكي علينا يأخذ
شكل مالك نور ونعتقد أن هللا هو المشتكي علينا .قد نسمع صوتا يقول لنا أن
خطايانا لم تغفر بعد وأن زواجنا مهدد وأن هللا ال يحبنا .أحيانا يضع الشيطان أمور
شريرة في أذهاننا عندما نكون في وسط وقلب الصالة  .يريد أن يجعلنا نشعر
بالذنب واإلدانة .ولكن أبناء هللا ال تدع للشيطان مجاال .قل له أن كل هذه قمامة
وزبالة منه وليس لك .قل له أنت مغسول بدم الحمل .قل له أن يأخذ قمامته ويرحل.
الشيطان يختبي وراء العقائد والتعاليم الباطلة الكاذبة :يقول لك ليس لدينا أي
إلتزام بطاعة الناموس .ويقول لك أن المسيح أبطل الناموس .نعم وبطبيعة الحال
يلغ الوصايا العشر .فإنه ال
لقد أبطل المسيح الناموس الشعائري(الطقسي) ولكن لم ِ
يزال الزنا خطية وأن يكون لإلنسان إله آخر والقتل خطية وكذلك السرقة والكذب
والشهوة .سيركز الشيطان إنتباهك على ما ال تملك بدال مما تملك .وسيضع الطمع
والشهوة في قلبك .تذكر الشيطان هو مصدر كل فوضى وتمرد.
مرارا وتكرارا يختبي الشيطان وراء كلمة هللا :يقتبس ويستشهد الشيطان من
المكتوب(الكتاب المقدس) إقتبس الشيطان للرب يسوع من المكتوب .يعرف
الشيطان كيفية إستخدام الكتاب المقدس لتدميرك .سوف يٌعكش المكتوب ويلويه من
القرينة والنص ويبتعد به عن السياق ليحيرك ويخدعك ويشوش عليك.
لذلك قال الرب يسوع لنصلي هكذاَ ..." :والَ تُد ِْخ ْلنَا فِي ت َْج ِربَ ٍة لَ ِكنْ نَ ِّجنَا ِم َن
الش ِِّّري ِر "(مت  )13 :6إذا قمت بذلك وصليت سيفعل هللا ذلك تماما وينجيك .تذكر
مرة أخرى أن هللا يجربك (إختبارات وضيقات) ليقربك إلى نفسه .الشيطان يجربك
ويغويك ليدمرك.
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