
 
 

 ثانية عشرالحمقة ال
 الصراع الروحي

 
 واألسموب اآلخر هو

  
 
 

 الضغط عمينا بالخوف 
 (اإلغراء بالشيوة والكبرياء)العدو الترغيب لمسقوط في الخطية يستخدم 

 :أي الضغط من الخارج.. سالح الخوف.. يبكذلك فيو يستخدم أيضًا الترى
 من الظروف واألحداث من خالل التجارب المادية -
الطننرد )منن اخخنرين ىمنأل األبننل بالتيديند بنالرفج مننن الجماىنة أو المجتمن   -

 (من المجتم 

 .من السمطة واألسرة باالضطياد والتعذيب -

 
 

 البرية لدراسة منطق التجربةو            جنة عدنعودة إلى  # -
 
 (  7-1: 3تك : )في جنة عدن( 1)

 نرى بصورة واضحة كيف يجربنا المجرب لكي ال نجيل أفكاره
 « َأَحّقًا َقاَل اهلُل اَل تَْأُكاَل ِمْن ُكلِّ َشَجِر اْلَجنَِّة؟» 1: 3تك 

 الكذب.. التشكيك.. المبالغة.. التساؤل  

 الترهيب

 الكنيسة اإلنجيمية بقصر الدوبارة



o لجذب أطراف الحديث 
o  نحونا وصالحمو مناهلل إلثارة الشك في صدق محبة 

o لنسم  لو وكأنو يحبنا أكثر من اهلل 

o (تعال  .. استقالل)كبرياء  –( الشيوة)أنانية :  لنسم  لدوافعنا الخاطئة 

o  راجن  ( )ال تمساه)مبالغة العدو جعل اإلنسان يبالغ في الوصية اإلليية
2 :17) 

 «!َلْن َتُموتَا: َفَقاَلِت اْلَحيَُّة ِلْمَمْرَأةِ  » 4: 3

ُُ َأْعُيُنُكَمتا َوَتُكوَنتاِن َكتاهلِل َعتاِرَفْيِن  َبِل اهللُ » 5: 3 َعاِلٌم َأنَُّو َيْوَم تَْأُكاَلِن ِمْنُو َتْنَفتِت
 .«اْلَخْيَر َوالشَّرَّ 

o  زج الحق لنصدبوتالكذب يمنرى أن مرة أخرى. 
َُوَن َأْن َتْلَممُت» 44: 8يو  َذاَك َكتاَن . واَأْنُتْم ِمْن َأٍب ُىَو ِإْبِمتيُس  َوَشتَيَواِت َأِبتيُكْم ُتِريت
ِء   َقتَّاالً  َْ َمتَت  َتَكمَّتَم ِباْلَكتِذِب . َوَلْم َيْثُبْت ِفت  اْلَحت ِّ َننَّتُو َلتْيَس ِفيتِو َحت   ِلمنَّاِس ِمَن اْلَب

 .«َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّابِ َفِإنََّما َيَتَكمَُّم ِممَّا َلُو َننَُّو 
 

وىذا ىنو  ،ىن اهلل روحياً  نصالسينف افإنيم لن يموتا جسديًا في الحال لكنيم -
 .الموت األخطر، ثم الموت الجسدي الحقاً 

 اً سنننكون ىبيننند.. سنننكون كنناهلل فنني معرفننة الشننر لكنننن بصننورة أخننرى تمامننا  ً  -
 .لمشر

 
 :موضع الكذب هنا أمران

أي السننقوط فنني ىنندم ( صننالح ومحبننة اهلل)إن اهلل ال يرينند لنننا الخيننر المطمننق  -أ
 .اإليمان

 .تتحول ىيوننا من ىمأل اهلل إلأل أنفسناو  في اهلل ال نثقوذلك لكي 
 .من السير وراءه بثقة ويقين إلأل السير وراء أنفسنا ومشيئة الذات

 
 تكونان كاهلل ىارفين الخير والشر -ب



 االستقالل ىنو ألننا سنصير مثمو – دواف  الكبرياءإثارة 
رشادهلألكون مثمو فال أحتاج  يأن أرف  كرسي  وصاياه وا 

 .حال رأت المرأة أن الشجرة شيية لمنظروفي ال
 :وىذا ما يزال إبميس يفعمو معنا

 ،التشننكيك فنني محبننة اهلل وبدرتننو لتتحننول ىيوننننا مننن شننخ  اهلل إلننأل أنفسنننا -
فيننو يضننربنا بتجننارب ماديننة جسنندية ثننم يننتيم اهلل فييننا لكنني نشننك فنني محبتننو 

 .وصالحو مثل بصة أيوب
لنفعننل ألنفسنننا مننا نرينند متكمننين ىمننأل  الشننيوة والكبرينناء  وىننو يثيننر فينننا دوافنن -

بنندراتنا الشخصننية فنننرى الحينناة مننن خننالل ىننذا المنظننار المعننوج الننذي يقودنننا 
إلننأل االسننتقالل ىننن اهلل والعبوديننة لجسنند الخطيننة والطبيعننة الفاسنندة لمخضننوع 

 .لقيم ومبادئ ىذا العالم الشرير
 :في البرية( 2)

 (11-1: 4مت )
 ( 13-1: 4لو )

 جاع أخيراً .. 

ََّ فَ  » 3: 4مت  يَر ْن َتِصتَأ ل  ق  ف   وِ مَّ لَن ابْ ُكْنَت ا ِإنْ »: ُب َوَقاَل َلوُ ُمَجرِّ لْ َم ِإَلْيِو اَتَق
     .«ُة ُخْبزاً رَ ِحَجالْ َىِذِه ا
يلْ َذُه ِإْبِميُس ِإَل  اخَ مَّ َأثُ » 5: 4مت  ََّ لْ ِة انَ َمَِ   لِ َيْيَكتلْ ا احِ َنتَستِة َوَأْوَقَفتُو َعَمت  جَ ُمَق
َأنَّتتتُو : اْطَرْح َنْفَستتتَك ِإَلتتت  َأْستتتَفُل َننَّتتتُو َمْكتُتتتوبٌ َفتتتِو مَّتتتلَن اْبتتتِإْن ُكْنتتتَت ا»: وُ َلتتتَقتتتاَل وَ 

يِيْم َيْحِمُموَنكَ  كَ بِ  وُ ِئَكتَ الَ ُيوِص  مَ  َم ِبَحَجٍر ِرْجَمكَ   َفَلَم  أَياَِ  .«ِلَكْ  اَل َتْصَِ
 

ًا َوَأَراُه َجِميتَ  َمَماِلتِك  لٍ اَذُه َأْيضًا ِإْبِميُس ِإَل  َجَبتٍل َعتخَ مَّ َأثُ » 9، 8: 4مت  َّ ِجت
َت ِل »: وُ لَ َقاَل وَ   َََىاجْ مَ وَ ِم الَ ْللَ ا َْ  .«ُأْعِطيَك َىِذِه َجِميَلَيا ِإْن َخَرْرَت َوَسَج

 نرى في التجربة األولأل والثانية
 «إن كنت ابن اهلل»التشكيك في ىويتو  -
  سدد احتياجك بقدرتك –أثبت نفسك  –برىن ىمأل بنوتك هلل  -



 التشكيك في ىناية اهلل بك -

 .اجعمو يثبت ىنايتو بك كما ىو مكتوب -

 
 :في التجربة الثالثة

 .ليسجد لو showroom( شيوة العالم)استخدام مجد العالم وبريقو  -
 :رة أخرى الفمسفة واالستراتيجيةنرى مىنا 

ىن اهلل، بالتشنكيك فني نفسني  بأن يمفت نظري إلأل نفسي، يحول ىيني   -
 .وفيو

شنيوة األشنياء وامتالكينا واالسنتمتاع بالعنالم لكني أرفنج الخضنوع إثارة  -
 .والوالء هلل وىطاء الذات لو

 ،وىذا منا يعطني لممنوت ىنن النذات والعنالم بيمنة كبينرة لمنصنرة ىمنأل التجربنة
وكنننذلك تنننرس اإليمنننان النننذي بنننو نطفننن  جميننن  سنننيام الشنننرير الممتيبنننة التننني 

 .أل أنفسناتشككنا في محبة اهلل وصالحو وتحول نظرنا إل
 .لكن اإليمان يثبت ىيوننا ىميو لنسير حتأل فوق المياه اليائجة من حولنا

 
 اللقاء في الحلقة القادمةوالى 


