هل الرب يسوع سحر اثناء التجربة
في البرية ؟ مت  4و مر  1و لو 4
Holy_bible_1

الشبهة

يزعم ****** من النصارى أن في تعرض النبي صلي اهلل عليه و سلم للسحر أكبر دليل علي
تسلط الشيطان عليه ولكن الذي تسلط عليه الشيطان هو يسوع من كتابهم فالشيطان في متى 4
حمله وطار به في الهواء ووضعه على جناح الهيكل وايضا حمله علي جبل عال واراه جميع
ممالك العالم ومجدها  .أليس هذا تسلط من الشيطان على يسوع ؟

الرد

الحقيقه هذه شبهة ليس لها اصل الن واضح ان مفهوم السحر هو مختلط عند المشكك
فالسحر هو ان يسيطر شيطان كيان انسان وفكره ويفقده القدره علي ادراك االمور جيدا ويصيبه
بصفات مثل الجنون والطياش والعصبيه الشديدة ومحاوالت قتل النفس والصرع والقاء النفس علي
االرض فهو يكون مصاحب بتصرفات غير طبيعيه فيتخيل الشخص اشياء بانه يفعلها وهو ال
يفعلها او يفعل االشياء دون ان يدرك وبها هلوسه
ولتاكيد ذلك ندرس امثلة علي
شاول
سفر صموئيل 11
ب.
الر ِّ
الر ِّ
يء ِم ْن ِق َب ِل َّ
وح َّ
ب ِم ْن ِع ْن ِد َ
ش ُاو َلَ ،وَب َغتَ ُه ُر ٌ
ب ُر ُ
َ 14وَذ َه َ
وح َرِد ٌ
شاو َل لَ ُهُ « :هوَذا روح رِديء ِم ْن ِقب ِل ِ
اهلل َي ْب َغتُ َك.
 11فَقَ َ
ال َع ِب ُ
َ
َ ُ ٌ َ ٌ
يد َ ُ
ِ
ب ِبا ْل ُع ِ
ان َعلَ ْي َك
َن ُيفَتِّ ُ
َّام ُه أ ْ
س ِّي ُد َنا َع ِب َ
ون إِ َذا َك َ
ودَ .وَي ُك ُ
َّر َ
ْم ْر َ
شوا َعلَى َر ُجل ُي ْحس ُن الض ْ
يدهُ قُد َ
َ 11ف ْل َيأ ُ
ض ِر ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يب».
وح َّ
ُّ
ب ِب َيده فَتَط ُ
يء م ْن ق َب ِل اهلل ،أ ََّن ُه َي ْ ُ
الر ُ
الرِد ُ
وشاول عندما كان يباغته الروح الرديئ كان يجن وكان يصل لدرجة ان يريد ان يقتل االبرياء
وايضا
انجيل مرقس 1

ِ
ِ
 32و َك َ ِ
ص َر َخ
ان في َم ْج َمع ِه ْم َر ُج ٌل ِبه ُر ٌ
س ،فَ َ
وح َن ِج ٌ
َ
ت :قُدُّوس ِ
الن ِ
ِ
ِ
سوعُ َّ
اهلل!»
اص ِر ُّ
َع ِرفُ َك َم ْن أَ ْن َ
ي؟ أَتَ ْي َ
ت لِتُ ْهلِ َك َنا! أََنا أ ْ
ُ
 34قَائالً« :آه! َما لَ َنا َولَ َك َيا َي ُ
اخ ُر ْج ِم ْن ُه!»
س! َو ْ
سوعُ قَ ِائالًْ « :
اخ َر ْ
 31فَا ْنتَ َه َرهُ َي ُ
وح َّ
ص ْو ٍت َع ِظ ٍيم َو َخ َر َج ِم ْن ُه.
ص َر َع ُه ُّ
ص َ
الر ُ
اح ِب َ
س َو َ
الن ِج ُ
 31فَ َ

انجيل مرقس 1
ور إِ ْنس ٌ ِ
ِ
 3ولَ َّما َخرج ِم َن َّ ِ ِ ِ ِ
س،
ان ِبه ُر ٌ
ََ
السفي َنة ل ْل َوقْت ْ
وح َن ِج ٌ
استَ ْق َبلَ ُه م َن ا ْلقُ ُب ِ َ
َ
ِ
س َك ُن ُه ِفي ا ْلقُ ُب ِ
سالَ ِس َل،
َن َي ْرِب َ
َح ٌد أ ْ
َ 2ك َ
ورَ ،ولَ ْم َي ْقد ْر أ َ
ان َم ْ
ط ُه َوالَ ِب َ
ِ
ير ِبقُ ُي ٍ
َن ُي َذلِّلَ ُه.
ط َك ِث ًا
السالَ ِس َل َو َك َّ
سالَ ِس َل فَقَطَّ َع َّ
 4ألَنَّ ُه قَ ْد ُرِب َ
َح ٌد أ ْ
س َر ا ْلقُ ُي َ
ودَ ،فلَ ْم َي ْقد ْر أ َ
ود َو َ
ال وِفي ا ْلقُب ِ ِ
ان َد ِائما لَ ْيالً وَنه ا ِ
س ُه ِبا ْل ِح َج َارِة.
ورَ ،يص ُ
ُ
يح َوُي َجِّر ُح َن ْف َ
ار في ا ْل ِج َب ِ َ
َ ًَ
َ 1و َك َ ً

انجيل مرقس 9
ِ ِ
ِ
وح ،فَ َوقَ َع َعلَى األ َْر ِ
ض َيتَ َم َّرغُ َوُي ْزِب ُد.
ص َر َع ُه ُّ
الر ُ
َّموهُ إِلَ ْيهَ .فلَ َّما َرآهُ ل ْل َوقْت َ
 32فَقَد ُ
ان م ْن ُذ أَصاب ُه ه َذا؟» فَقَا َل« :م ْن ُذ ِ
َل أ ََباهَُ « :ك ْم ِم َن َّ
ص َباهُ.
سأ َ
ََ
 31فَ َ
ُ
الزَم ِ ُ
ش ْي ًئا فَتَح َّن ْن علَ ْي َنا وأ ِ
اء لِيهلِ َك ُهِ .
ِ
ِ
ير ما أَْلقَاهُ ِفي َّ
الن ِ
َع َّنا».
ستَ ِطيعُ َ
لك ْن إِ ْن ُك ْن َ
ار َوِفي ا ْل َم ُ ْ
ت تَ ْ
َ َ َ
َ 33و َكث ًا َ

فبالطبع هذه الصفات الينطبق اي منها علي موقف الرب يسوع المسيح في البرية بل علي العكس
تماما ( هو ينطبق علي اخر )

اما عن التجربة في البرية
الرب يسوع المسيح هو الذي خرج بارادته الي البرية وفي كل خطوة هو يعلم بما سياتي عليه
ويسمح به بارادته ويرد بتركيز وبحكمة وبقوه وله القدر علي انتهار الشيطان وفي النهاية يهزم
الشيطان بوضوح فكيف يدعي احدهم انه سحر ؟
وندرس االعداد معا
انجيل متي 4
 1 :4ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس
الرب يسوع المسيح بالروح القدس الممتلئ به والذي ظهر في المعمودية  ,به صعد الي البرية
ليبدأ طريق المصالحه بان يمر في نفس التجارب التي سقط فيها ادم
وهي نفس الطريقه التي تعامل فيها روح اهلل مع فيلبس في
سفر أعمال الرسل 93 :8
َب فِي طَ ِريقِ ِه
ص ِعدَا ِمنَ ا ْل َما ِءَ ،خ ِطفَ ُر ُ
ضاَ ،و َذه َ
ص ُّي أَ ْي ً
وح ال َّرب فِيلُبُّ َ
َولَ َّما َ
ص ْرهُ ا ْل َخ ِ
س ،فَلَ ْم يُ ْب ِ
فَ ِر ًحا.

ونالحظ ان الشيطان هو الذي جاء الي ادم ولكن الن الشيطان ال يستطيع ان يقترب من المسيح
اال بسماح من المسيح صعد المسيح بنفسده اليه الي البرية ليبدا التجربة
اي ان المسيح هو الذي اختار الوقت والمكان وهذا النه ذو السلطان هنا
والمسيح اختار البرية النها كما كان يعتقد للبشر مكان سكني الشياطين فهو يعلن انه الجل البشر
يذهب الي مملكة الشيطان وابواب الجحيم لن تصمد امامه ولن تقوي عليه وهذا حدث بالفعل
 3 :4فبعدما صام اربعين نها ار و اربعين ليلة جاع اخي ار
 2 :4فتقدم اليه المجرب و قال له ان كنت ابن اهلل فقل ان تصير هذه الحجارة خب از
هنا الشيطان كل الذي يفعله هو سؤال مصحوب بطلب وهذا بالطبع ليس فيه اي خدع ال بصريه
وال غيرها وال اي سيطره او سحر بل كل االمر هو سؤال خبيث فقط
وسؤاله يقول له ان كنت ابن اهلل الن الشيطان شاهد بالطبع احداث المعمودية والتجلي االلهي
فهو لهاذ يتعامل مع المسيح بخوف شديد فهو يعرف النبوات جديدا ولكن ال يفهم سر التجسد
هو ال يستطيع ان يتحكم في المسيح ولكن يريد ان يسقط المسيح في خطية ليبدأ ان يكون له
سلطان عليه الن ان لم يخطئ المسيح ال يستطيع الشيطان ان يفرض اي سلطه عليه

ونالحظ ان الشيطان عندما يتلبس انسان ال يتكلم معه بل يسيطر عليه ويفعل به ما يريد اما هنا
مع المسيح فنري ان الشيطان يتعامل مع المسيح بحذر شديد وخوف النه يشعر بقوة المسيح
التي ال يقدره عليها
 4 :4فاجاب و قال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة تخرج من فم اهلل
واجابة المسيح هنا ليست اجابت انسان مسحور بل اجابة من يعرف الكتب جيدا والنبوات وايضا
اجابه يعرف انها تهزم الشيطان في تجربته االولي
اي في هذا الجزء انتصر المسيح علي الشيطان فكيف يقول احدهم انه سحر رغم انه انتصر ؟
 1 :4ثم اخذه ابليس الى المدينة المقدسة و اوقفه على جناح الهيكل
ومن هنا نبدأ في التركيز في المعني المقصود
يقول اخذه ابليس وفي العدد  1يقول الذي اصعده الي البريه هو الروح القدس فالمسيح بموافقته
سمح للشيطان ان يحمله هذه المره الي جناح الهيكل وهي نفس الطريقه التي قلت عنها في
موقف فيلبس
ملحوظه لغوية
الكلمة اليوناني التي ترجمت اخذه هي تعني االصتحاب ايضا ( باراالمبانو )
G3880

paralambano
Thayer Definition:
1) to take to, to take with one’s self, to join to one’s self
1a) an associate, a companion
1b) metaphorically
1b1) to accept or acknowledge one to be such as he professes to
be
1b2) not to reject, not to withhold obedience
2) to receive something transmitted
2a) an office to be discharged
2b) to receive with the mind
2b1) by oral transmission: of the authors from whom the
tradition proceeds
2b2) by the narrating to others, by instruction of teachers (used
of disciples)
Part of Speech: verb
.... ياخذ يرافق يزامل
اذا هذا الموقف ال يمثل ال جنون وال صرع وال سيطره عقليه وال اي شيئ من هذا االمر ولكن الرب
يسوع سمح للشيطان ان يستخدم قوته في حمل السيد المسيح وان يذهب معه الي جناح الهيكل
 ذراع132 وجناح الهيكل غالبا الغرفه االمامية التي ارتفاعها
والشيطان لو كان له سيطره بالفعل لكان القي المسيح في اثناء حمله او من اعلي الغرفه وتخلص
منه الن مكتوب عن الشيطان انه
44 :8 إنجيل يوحنا
ِ شهو
ِ
ٍ أَ ْنتُم ِم ْن أ
ِ ان قَتَّاالً لِ َّلن
،اس ِم َن ا ْل َب ْد ِء
َ  َذ.َن تَ ْع َملُوا
ْ ون أ
ُ ات أَِبي ُك ْم تُ ِر
َ اك َك
َ يد
َ َ َ  َو،يس
ُ َب ُه َو إِ ْبل
ْ

َّ
ِ
ِ
ق ألَنَّ ُه لَ ْيس ِف ِ
اب َوأ َُبو
َولَ ْم َيثْ ُب ْت ِفي ا ْل َح ِّ
يه َح ٌ
قَ .متَى تَ َكلَّ َم ِبا ْل َكذ ِب فَِإ َّن َما َيتَ َكلَّ ُم م َّما لَ ُه ،ألَنَّ ُه َكذ ٌ
َ
ا ْل َك َّذ ِ
اب.

ولكن المسيح لم يسمح له بهذا  .فقد سمح له فقط بحدود التجربه  .فمن يقول ان الشيطان سحر
المسيح هو اليفهم او يعي ابعاد التجربة
 1 :4و قال له ان كنت ابن اهلل فاطرح نفسك الى اسفل النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك فعلى
اياديهم يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك
هذا العدد يشهد بان
 1الشيطان لم يكن له القدرة علي التحكم في المسيح الن المنظر من فوق هذا االرتفاع يجعل
االنسان يدوخ وممكن يسقط فالشيطان يريد المسيح ان يسقط من فوق ولكن هو ليس في سلطانه
ان يدفعه الن المسيح لم يسمح له فهو سمح له فقط بان يحمله او يصتحبه الي جناح الهيكل
 3الشيطان يريد المسيح ان يطرح نفسه دليل انه ال يقدر ان يطرحه فيعتمد علي الخديعة وهذا
دليل علي عدم سيطرته بل العكس فالمسيح هو االقوي هنا
 2رد المسيح علي الشيطان هو رد حكيم جدا مما يؤكد انه يعي ما يقول جيدا والشيطان ليس له
اي سلطان عليه كما قال ايضا فيما بعد
إنجيل يوحنا 22 :14

ِ ِ
ِ
ش ْي ٌء.
يرا ،أل َّ
س لَ ُه ِف َّي َ
الَ أَتَ َكلَّ ُم أ َْي ً
يس ه َذا ا ْل َعالَم َيأْتي َولَ ْي َ
َن َرِئ َ
ضا َم َع ُك ْم َكث ً
فالرب يسوع اكد ان الشيطان ليس له في المسيح شيئ وال يستطيع ان يتحكم فيه اال بما يسمح
به المسيح
 4سؤال الشيطان " ان كنت ابن اهلل " يؤكد ان الشيطان رغم انه غير متاكد من طبيعة المسيح
ولكنه يشعر انه امام انسان غير عادي الن الشيطان بكل قوته ال يستطيع ان يتحكم في هذا
االنسان الذي في الظاهر ضعيف وجائع ومتعب
فهذا السؤال كما قلت يظهر ويؤكد ايضا ان المسيح لم يستطيع الشيطان ان يسحره او يمسه
 7 :4قال له يسوع مكتوب ايضا ال تجرب الرب الهك
وكما قلت رد السيد المسيح واضح انه حكيم جدا  .هذا ال يصدر من انسان متحكم فيه الشيطان.
 8 :4ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا و اراه جميع ممالك العالم و مجدها
وحدث نفس الموقف السابق في ان الرب سمح للشيطان بان يحمله او يصتحبه الي جبل عال
اما عن انه اراه ممالك العالم فهذا يتم عن طريق عرض بمعني الشيطان اشار للمالك العالم النه
بالطبع اليوجد جبل ارتفاعه يكفي ان يري االنسان من فوقه جميع ممالك العالم
ايضا لغويا كلمة اراه ليس ليست بالضرورة رؤية بصرية
G1166

deiknuo

Thayer Definition:
1) to show, expose to the eyes
2) metaphorically
2a) to give evidence or proof of a thing
2b) to show by words or teach
Part of Speech: verb

يري يظهر او يعطي دليل او يعرض بالكالم او بالتعليم
والكلمة بالفعل اتت بمعني اظهر بالكالم
مثل متى  31 :11و  1كو  21 :13و عبرانيين  1 :8وغيرها فليست بالضروره رؤية بصرية
وايضا االمر ليس سحر او خدعة بصرية النه لم يكن يحتاج ان يرفعه فوق جبل عال فكان يمكن
ان يسيطر علي بصره وهو في الوادي او الصحراء لهذا رؤية الممالك لم يتم عن طريق سحر
االمر كان يحتاج الي مكان عال لينظر تجاه المملكة والشيطان يشير في الهواء الي الممالك
البعض قال ان ممالك العالم هنا المقصود بها اليهودية ولكن الحقيقة كلمة كوزموس اليوناني ال
تستخدم عن اليهودية
 9 :4و قال له اعطيك هذه جميعها ان خررت و سجدت لي
هذا التعبير ايضا يؤكد ان الشيطان ال يستطيع علي المسيح فلو كان سحره او سيطر عليه لما
كان احتاج الي ان يساومه ويحاول ان يطلب منه الخضوع له .فكل هذه االحداث تؤكد انه لم يكن
هناك سحر او سيطره من الشيطان باي شكل للرب يسوع
 12 :4حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان النه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد

هذا التعبير باالضافة الي انه يؤكد من ان الشيطان ال يتحكم في المسيح بال المسيح بكل حكمة
يرد ايضا يؤكد ان المسيح هو االقوي من الشيطان النه ينتهر الشيطان واالنتهار من االقوي الي
االضعف  .فهذه االحداث والتجربة هي تشكف قوة المسيح وسلطانه علي الشيطان وليس العكس

 11 :4ثم تركه ابليس و اذا مالئكة قد جاءت فصارت تخدمه
فالمسيح لو اراد من االول ان يمنع الشيطان كان يستطيع ولو اراد ان يجعل مالئكته يقيدون
الشيطان ايضا كان يستطيع ولكنه سمح بالتجربة النه يريد ان ينجح الطبيعة البشرية في التجربة
التي سقط فيها ادام واسقط البشرية

وتتكرر القصه في
انجيل لوقا 4
 1 :4اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في البرية
 3 :4اربعين يوما يجرب من ابليس و لم ياكل شيئا في تلك االيام و لما تمت جاع اخي ار
 2 :4و قال له ابليس ان كنت ابن اهلل فقل لهذا الحجر ان يصير خب از
 4 :4فاجابه يسوع قائال مكتوب ان ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة من اهلل
 1 :4ثم اصعده ابليس الى جبل عال و اراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان

تعبير اصعده
G321

anago
Thayer Definition:
1) to lead up, to lead or bring into a higher place
2) of navigators: launch out, set sail, put to sea

يعني قاده او ارشده او قاد المسيره
وال يحمل اي تلبس او سحر او غيره بل التعبير يشير اكثر ان المسيح صعد بقوته والشيطان فقد
ارشده للمكان الذي يريده الشيطان ويسمح به المسيح
تعبير في لحظة من الزمان يدل انه عرض من الشيطان
وكلمة لحظة هنا
G4743
στιγμη
stigme

'stig-may
Feminine of G4742; a point of time, that is, an instant: - moment.
جزء من الوقت لحظة دقيقة
اي انه في جزء قليل من الزمان اراه بطريقه كالميه غالبا ممالك العالم

 و قال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله و مجدهن النه الي قد دفع و انا اعطيه لمن1 :4
اريد
 فان سجدت امامي يكون لك الجميع7 :4
 فاجابه يسوع و قال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد و اياه وحده تعبد8 :4
 ثم جاء به الى اورشليم و اقامه على جناح الهيكل و قال له ان كنت ابن اهلل فاطرح نفسك9 :4
من هنا الى اسفل
ايضا كلمة جاء به هي في اليوناني تعبر عن ارشده
G71

ago
Thayer Definition:
1) to lead, take with one
1a) to lead by laying hold of, and this way to bring to the point of destination: of an
animal
1b) to lead by accompanying to (into) a place
1c) to lead with one’s self, attach to one’s self as an attendant
1d) to conduct, bring
1e) to lead away, to a court of justice, magistrate, etc.
2) to lead
2a) to lead, guide, direct
2b) to lead through, conduct to: to something
2c) to move, impel: of forces and influences on the mind
3) to pass a day, keep or celebrate a feast, etc.
4) to go, depart
Part of Speech: verb

يرشد ياخذ  ,يرشد اي يقود شخص لنقطة الوصول .يرشد عن طريق الصحبة لمكان يرشد يقود
يشير يوجه .....
فايضا التعبير ال يشير الي اي سحر او تلبس بل بموافقة المسيح قاده الشيطان الي المكان
المحدد
 12 :4النه مكتوب انه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك
 11 :4و انهم على اياديهم يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك
 13 :4فاجاب يسوع و قال له انه قيل ال تجرب الرب الهك
 12 :4و لما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين
 14 :4و رجع يسوع بقوة الروح الى الجليل و خرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة
اذا التجربة تثبت سلطان المسيح علي الشيطان وليس سحر او تلبس الشيطان علي االطالق
فالمسيح هو المتحكم وهو الذي ينتهر وهو الذي يحدد ويختار ويجاوب بكل حكمة وينتصر في
النهاية وبقوة
والمسيح بهذا حقق النبوة
سفر زكريا 1 :2
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وايضا
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 3
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واخي ار المعني الروحي
من تفسير ابونا انطونيوس فكري
لخص معلمنا القديس يوحنا في رسالته األولى الخطايا التي في العالم في ثالث فئات هي شهوة الجسد
وشهوة العيون وتعظم المعيشة (1يو )1:61وهي بعينها نفس الثالث التجارب التي قام بها إبليس ضد
آدم األول وضد المسيح آدم األخير.
شهوة الجسد (البطن)

شهوة العيون

تعظم المعيشة

آدم 6األكل من الشجرة

الشجرة شهية للنظر بهجة

تكونان كاهلل

المسيح 6تحويل الحجارة لخبز

للعيون

يلقي نفسه وال يصاب

أعطيك كل هذه
والسيد المسيح قهر الشيطان بعدم إبالغه مراده واحتقاره لوسائل اإلغراء التي اتبعها معه .والحظ أن
المسيح يستخدم سالح كلمة هللا بقوله مكتوب .فالكلمة المقدسة هي سيف ذو حظدين وهظي سظيف الظروح
(أف +1:6:عب)1161

التجربة األولى :تجربة شهوة البطن (الخبز) آيات (.)4-9

ماذا يقصد إبليس بهذه التجربة؟
 -1هو يشكك المسيح في محبة اآلب ،فهو يقصد أن يقول ،إن كان اآلب أي هللا هو أبوك حقًا،
وهو إله خير محب ،فلماذا يتركك جائعًظا .إ ًذا فليحظول لظك الحجظارة إلظى خبظز .والمقصظود
من التشكيك هو تخريب العالقظة مظهللا هللا .وهظذا مظا يصظنعه إبلظيس مظهللا كظل منظا ،فهظو يظ تي
ليهمس في أذن من له مشكلة أو مصاب بمرض "أطلب مظن هللا إن كظان يحبظك أن يصظنهللا
معك معجزة ويشفيك ،أو يحل لك المشكلة .وإذا لم تحل المشكلة ي تي إبليس ليقول لك هللا
ال يحبك فهو يشفي كل الناس إال أنت وهذا معنى تخريب العالقة مهللا هللا وكان رد المسيح
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمة تخرج من فم هللا .وهذا يعنظي لظيس بظالخبز
وحده يحيا اإلنسان بل إن أراد هللا لي الحياة حتى بدون خبظز فسظ حيا .وعلينظا أن نسظتخدم
نفس الرد على إبليس "إن حاول أن يشظككنا فظي محبظة هللا قظائلين "لظيس بحظل المشظكلة أو
بالشفاء من المرض وحده يحيا اإلنسان ،بل بإرادة هللا .ونتعلم من رد المسيح6
أ -أن ال نطيهللا إبليس فيما يقترحه علينا.
ب -أن ال نطلب ونلتمس المعجزات في امورنا ومطالبنا.
ج -الجسد يطعم بالخبز ولكن ال ننسى أن لنا روحًا تطعظم بكلمظة هللا .فالجسظد المظ خوذ
من التراب يتغذي على ما تخرجه األرض ،أما الروح ألنها على صظورة هللا
فهي تتغذى بكلمة هللا .ومن ال يتغذى بكلمة هللا هو ميت روحيًا.
 -1الشيطان رأي والدة المسيح المعجزية وسمهللا اآلب السماوي يشهد عن المسظيح ً
قظائال "هظذا
هو ابني الحبيب" وهو يريظد أن يت كظد مظن شظخص المسظيح فيقظول لظه "إن كنت ابتن هللا
فهو تشكك فيه إذ رآه جائعًا.
 -3إن كظظان المسظظيح هظظو ابظظن هللا فليسظظتخدم الهوتظظه لعمظظل معجظظزة ،أو يطلظظب مظظن أبيظظه عمظظل
المعجزة ،لكن المسيح أثبت هنا أنه ال يريد هذا لنفسه ،ألن إرادته كإرادة أبيه أي خالص
النفوس ،هو أتى ألجل هذا ،وليس لعمل معجزات تفيده هو شخصيًا .فالمسيح ال يريظد أن
ينحصر في ذاته بل هو يسظلم بكظل مظا يريظده اآلب ،هظو ال يريظد أن يسظتخدم مشظيئته بعيظدًا

عن مشيئة هللا ليكمل شهوة جسده .وبهذا انتزع سالح الشظيطان الظذي يقظوم علظى اسظتخدام
مشيئة اإلنسان بعيدًا عن مشيئة هللا (يو)3:6:
وكانت التجربة األولى هي تجربة الخبز ،ولكن لنالح أن النفس الشبعانة تدوس العسظل ،أي أن عظدو
الخير لن يجد له مكانًا داخلنا ما دامت نفوسنا شبعانة باهلل.
آدم غلبه إبليس إذ أكل والمسيح هزم إبليس إذ امتنهللا عن األكل.

التجربة الثانية :تجربة جناح الهيكل آيات (:)7-5
كان رد المسيح على الشيطان في التجربظة األولظى أنظه بكلمظة هللا يحيظا اإلنسظان أي أن المسظيح اسظتخدم
كلمة هللا .وهنا نجد أن الشيطان يتقدم بمشروعه الثاني القائم على االعتماد على كلمة هللا .هظو يسظتخدم
كلمة هللا بطريقة مضللة ويجعلها أساسًا للتجربة ،وكان رد المسيح أيضًا بكلمة من كالم هللا .ففي كظالم
هللا كل الكفاية للرد على تشكيك إبليس ومحاوالته.
ما هو هدف إبليس من هذه التجربة؟
 )1إما يموت المسيح فَيُسَّرْ إبليس بموته ،أو على األقل يت لم.
 )1أو يفعلها المسيح وينجو ً
فعال فيقهللا في اإلفتخار والكبرياء .والح أن المسظيح لظو فعظل هظذا
وقت احتشاد الجماهير آلمن الجميهللا به بسبب هذه المعجزة الخارقة ولكظن طريظا المسظيح
هو طريا الصليب وليس هذه األساليب الصبيانية التليفزيونية.
 )3أو أن المسيح ال يجيب خوفًا من الموت فيعيره إبليس ب نه غير قادر.
 )1إبليس يقنهللا المسيح باستخدا م حقه كابن هلل بطريقة فيها تهور ،طريقة خاطئة وفيهظا تجربظة
لآلب ولكظن محبظة اآلب لنظا ال تحتظاج إلثبظات بهظذه األسظاليب فهظو يحفظنظا فظي كظل طرقنظا
الصالحة ،وال داعي أن نضعه موضهللا االمتحان.

 )5قول إبليس أطرح نفسك يعبر عن شهوته لسقوط كل إنسان.
 ):الح أن إبليس يحارب المسيح في المدينظة المقدسظة وعلظى جنظاح الهيكظل أي فظي األمظاكن
المقدسة ،والشيطان ال يكف عن أن يحاربنا حتى في أقدس األماكن.
 ):قد تكون حرب الشيطان هنا ذهنية فقط أي هو يغري المسيح ب ن يذهب ويفعل هذا ليصير
الكارز المشهور باألعاجيب وهذا هو تعظم المعيشة أما المسيح فاختار طريا الصليب.
 ):الشيطان استخدم آيات من (مز )11ولكنه لم يكملها ،فالباقي ليس في مصلحته ،إذ أن بقيظة
اآليات تقول "تط األفعي" ..كناية عن إبليس.
 )1ونرى في رد السيد المسيح.
[ ]1لم يسخط ولم يثور ولم يهتاج ضد إبليس بل يرد في ثقة وهدوء.
[ ]1هللا يحفظنا من التجارب التي أتعرض لهظا ولظيس التظي اصظنعها بنفسظي حتظى أجظرب
محبته .وعلينا أن نثا في محبة هللا دون طلب إثبات.
[ ] 3المسيح اختظار طريظا الصظليب ورفظي طريظا اسظتعراض إمكانياتظه بطلظب مالئكظة
تحفظه .وعلينا أن نختار طريا األلم واحتمال األلم دون أن نطلب معجظزات تسظهل
لنا الطريا ،أو بقصد المباهاة والمجد الباطل.

التجربة الثالثة :شهوة العيون آيات (:)01-8
الشيطان هو رئيس هذا العظالم ،وهظو يغظوي المظنمنين بملظذات وأمجظاد هظذا العظالم الباطلظة التظي يملكهظا
ويتحكم فيها والثمن هو لألسف السجود له أي التبعية الكاملة له التي تصل لحد عبادته .الشيطان يطبا
المثل العامي "حسنة وانا سيدك "

وقد تكون التجربة هنا هي مجرد تجربة ذهنية فكرية في داخل العقظل أي أن الشظيطان يصظور للمسظيح
كل مباهج الدنيا وأنه قادر أن يعطيظه ملظك كظل العظالم ،أي يسظهل لظه تكظوين مملكظة مظن العظالم كلظه دون
الحاجة للصليب وكان هذا هو طلب اليهود.
هذه التجر بة هي تجربة كل يوم للمنمنين ،أن يدخلوا من البظاب الواسظهللا لظذلك ينبهنظا الكتظاب "ال تحبظوا
فان زائل.
العالم "..والح أن إبليس كذاب وأبو الكذاب" (يو )116:فهو يغوي المنمنين بعالم ٍ
ونجد المسيح هنا ينتهر إبليس وهذا يعلمنا أن ال نساوم الشيطان بل ننتهره صارخين "كيف نفعظل هظذا
الشر أمام هللا" .نحن بالمسيح الذي فينا قادرين أن ننتهظر الشظيطان قظائلين لظه "إذهتب يتا شتيطان هظذا
معنى أن المسيح غلب ويغلب فينا ،أنه أعطانا فيه هذا السلطان .واألفضظل أن نقظول حظين نحظارب "يظا
ربظظي يسظظوع المسظظيح أبعظظد الشظظيطان عنظظي" ف نظظا ال سظظلطان لظظي علظظى الشظظيطان مثظظل المسظظيح ،لكظظن باسظظم
المسيح نطرده.
خداع إبليس هنا خطير إذ يوهمنا أنه ال داعي للصليب أو لأللم ،بل يكفي الخضوع لظه أو السظجود لظه،
وهو سيعطينا الكثير ،لكن على أوالد هللا أن يرفضوا هذا الفكر وينتهروه ،راضين بالصليب.
بعد أن هُ ِز َم إبليس في التجارب الثالث اتضح أن المسيح قد حطم سالحه .وهظذا مظا يعنيظه ب نظه ربطظه،
إذ أن ربطظظه هظظو نتيجظظة حتميظظة لتحطظظيم سظظالحه الكامظظل الظظذي اعتمظظد عليظظه وهظظو إغظظراءات العظظالم (التظظي
رفضها السيد) وسالح المراوغة والخداع السقاط اإلنسان بعيدًا عن هللا ووصاياه (وهذه استخدم السيد
ضدها سالح كلمة هللا)
والخطوة التالية للسيد هي نهظب أمتعتظه (مظت .)11611وهظذه تمظت بخدمظة المسظيح وعملظه طيلظة ثالثظة
سنوات ونصف ،كان فيها يجذب النفوس هلل ويحررها من سلطة إبليس لينسس ملكوت هللا إذ كنظا قبظل
المسيح أمتعة إبليس (كان يسكن فينا سكنى المتاع).
والمسيح هزم إبليس في التجظارب الظثالث فلظم يعظد لظه قظدرة أن يواجظه المسظيح .ثظم نظزل المسظيح للعظالم
ليخرجه من البشر الذين كان قد استولى عليهم فبعد أن أكمظل ردع الشظيطان علظى الجبظل نظزل ليردعظه
في الناس .هو دائ ًما يخرج غالبًا ولكي يغلب.
آية ( :)00ثم تركه إبليس وإذا مالئكة قد جاءت فصارت تخدمه.

المالئكة تخدم هذا المنتصر على إبليس ،ربما هي أتت له بطعام واألغلب أن المالئكظة جظاءت تسظبحه.
فالمالئكظظة تفظظرح بكظظل نصظظرة وت ظ تي لتخظظدم لتثبظظت كرامظظة المنتصظظر .وإذا غلبظظت إبلظظيس ت ظ تي المالئكظظة
لتمدحك وتخدمك كحراس لك.

والمجد هلل دائما

