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عشر. اليكم  حاديالسالم عليكم. عظتنا اليوم هي من إنجيل مّتى. االصحاح الرابع واالعداد األول الى ال
 قراءة النص باسم يسوع إبن هللا

 

وِح ِلُيَجرََّب ِمْن ِإْبِليَس. يَِّة ِمَن الرُّ َفَبْعَد َما َصاَم َأْرَبِعيَن َنَهارًا َوَأْرَبِعيَن َلْيَلًة َجاَع  ُثمَّ ُأْصِعَد َيُسوُع ِإَلى اْلَبرِّ
َم ِإَلْيِه اْلُمَجرُِّب َوَقاَل َلُه: إِ  ِ َفُقْل َأْن َتِصيَر َهِذِه اْلِحَجاَرُة ُخْبزًا.َأِخيرًا. َفَتَقدَّ َفَأَجاَب: َمْكُتوٌب:  ْن ُكْنَت اْبَن َّللاَّ

.ِ َسِة َوأَ  َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم َّللاَّ ْوَقَفُه ُثمَّ َأَخَذُه ِإْبِليُس ِإَلى اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ
ِ َفاْطَرْح َنْفَسَك ِإَلى َأْسَفُل أَلنَُّه َمْكُتوٌب: َأنَُّه ُيوِصي َماَلِئَكَتُه بِ  َعَلى َجَناِح اْلَهْيَكلِ  َك َوَقاَل َلُه: ِإْن ُكْنَت اْبَن َّللاَّ

ُثمَّ  َمْكُتوٌب َأْيضًا: اَل ُتَجرِِّب الرَّبَّ ِإَلَهَك. َقاَل َلُه َيُسوُع: َفَعَلى أَياِديِهْم َيْحِمُلوَنَك ِلَكْي اَل َتْصِدَم ِبَحَجٍر ِرْجَلَك.
َوَقاَل َلُه: أُْعِطيَك َهِذِه َجِميَعَها ِإْن  َأَخَذُه َأْيضًا ِإْبِليُس ِإَلى َجَبٍل َعاٍل ِجّدًا َوَأَراُه َجِميَع َمَماِلِك اْلَعاَلِم َوَمْجَدَها

وُع: اْذَهْب َيا َشْيَطاُن ألَنَُّه َمْكُتوٌب: ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوِإيَّاُه َوْحَدُه ِحيَنِئٍذ َقاَل َلُه َيسُ . َوَسَجْدَت ِلي جثوت
 ُثمَّ َتَرَكُه ِإْبِليُس َوِإَذا َماَلِئَكٌة َقْد َجاَءْت َفَصاَرْت َتْخِدُمُه. َتْعُبُد.

 

 هذه كلمة هللا
 

يَّةِ يسوع صعد الى  على يد يوحنا المعمدانعموديته م بعد وِح ب مقتادا اْلَبرِّ  .إبليسليجرَّب من  َأْرَبِعيَن َيْوماً الرُّ
الملك به قـتـلأن يحاول  ،بعد والدة يسوعو  .الذي عارض خطة هللا منذ القديمعدّو هللا والحياة هذا هو 
سيطر على البشر بالخطية والموت. ة العدّو الماالن الرب يسوع هو الذي يأتي ليكّسر قوّ لكن . هيرودس

ِإْن ُكْنَت اْبَن هللِا َفُقْل ِلَهَذا فقال:  فحاول أن يغّير هدفه وإبليس كان يعرف أن يسوع هو إبن هللا القدوس
على فاستخدم هذه القدرة  ر الى خبزاجتستطيع أن تحّول الح بما أنك: بمعنى. اْلَحَجِر َأْن َيِصيَر ُخْبزاً 

يأتي ليسيطر على الناس؛ ولم يحتج أن يغير الحجر الى خبز ليأكل النه ليس لم لكن يسوع . مثلي الناس
  َمْكُتوٌب َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن هللِا.هذا هو سبب وجوده في البرية. فقال: 

 

في مصر وقادهم الى البرية وأعطاهم هناك بعدما أخرجهم من العبودية قول هللا لشعب إسرائيل يسوع ذكر 
َأنَُّه لْيَس ِبالُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن َبل ِبُكلِّ َما  همِلُيَعلِّمَ أربعين عام  الصحراءِفي  هللاهم َساَر بِ  .شريعته

إغراء الشيطان للرب يسوع هو أن يشبهه.  أكيد أن يسوع كان واعيا بسلطانه اإللهي. .َيْخُرُج ِمْن َفِم الرَّبِّ 
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َماِن.ِفي َلْحَظٍة مِ  العالمَأْصَعَدُه ِإَلى َجَبٍل َعاٍل َوَأَراُه َجِميَع َمَماِلِك ف ْلَطاَن أنه يُ َوَقاَل َلُه  َن الزَّ ْعِطي َهَذا السُّ
في البداية  من آدم سلطانالنه سلب الاب الشيطان كذّ  ِريد.يُ ْعِطيِه ِلَمْن ه وهو يُ ُدِفع لألَنَُّه ه ُكلَُّه َوَمْجد

 . عّطل أعمالهكّسر قّوته و سيد هذا العالم. حتى جاءه الرب يسوع و ليكون هو 
 

الذي له كل السلطان لرب يسوع ل .فيعطيه كل شيء هسجْد َأَماميْن وتجّرأ على أن يطلب من رب المجد أ
وطريقته الماكرة هي كل ما عنده ليمتلكه االنسان ليأخذه منه الشيطان يجّرب  في السماء وعلى األرض.

. أنهم يرجموهالفكر ويتكلم على نفسه باطلة ليعطي الناس حتى القناعة بالعقيدة أن هللا واحد و شك زرع ال
السلطة من اجل  ه. كم من واحد يبيع نفسه لوهو يطلب الحيةوإبليس ال يعطي مجانا، لكن بالمقابل. 

عن يتراجع  مول فارغإبليس ال من كالملم يتزعزع ولم ينبهر أما الرب يسوع له كل المجد فالثروة والشهرة. و 
 .في لحظة من الزمان، في رمشة عين أراه ممالك العالمعدّو . الذي جاء ليحققه على األرضلفداء الاعمل 

 الرسول يوحنا:بوح القدس يعلمنا والر قّوته عجيبة. حتى هو يصنع المعجزات وااليات. باطال. 
 

ُقوا ُكلَّ ُروٍح، َبِل اْمَتِحُنوا اأَلْرَواَح َهْل ِهَي ِمَن هللِا؟ أَلنَّ َأْنِبَياَء َكَذَبًة َكثِ َأيَُّها  يِريَن َقْد َخَرُجوا اأَلِحبَّاُء اَل ُتَصدِّ
َوُكلُّ  اَء ِفي اْلَجَسِد َفُهَو ِمَن هللاِ ِبَهَذا َتْعِرُفوَن ُروَح هللِا: ُكلُّ ُروٍح َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأنَُّه َقْد جَ  ِإَلى اْلَعاَلِم.

ِسيِح الَِّذي َسِمْعُتْم ُروٍح اَل َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأنَُّه َقْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفَلْيَس ِمَن هللِا. َوَهَذا ُهَو ُروُح ِضدِّ اْلمَ 
 َأيَُّها اأَلْواَلُد َوَقْد َغَلْبُتُموُهْم أَلنَّ الَِّذي ِفيُكْم أَْعَظُم ِمَن الَِّذي ِفي َأْنُتْم ِمَن هللاِ  َأنَُّه َيْأِتي، َواآلَن ُهَو ِفي اْلَعاَلِم.

اَل َعَجَب. الشيطان، فأما . ربنا وإلهنا له المجد هو يقودنا بالنعمة والحقنحن من هللا بفضل يسوع  اْلَعاَلِم.
. ؛ َشْكَلُه ِإَلى ِشْبِه َماَلِك ُنورٍ  َنْفَسُه ُيَغيِّرُ  فهو اٍم ِلْلِبرِّ اُمُه َأْيضًا ُيَغيُِّروَن َشْكَلُهْم َكُخدَّ َفَلْيَس َعِظيمًا ِإْن َكاَن ُخدَّ

 الَِّذيَن ِنَهاَيُتُهْم َتُكوُن َحَسَب أَْعَماِلِهْم.
 

فهو . اْلُمْشَتِكي َعَلى ِإْخَوِتَناو عدّو الو  الموالظ َرِئيِس ُسْلَطاِن اْلَهَواءِ و  الكتاب المقدس يسميه إله هذا العالم
ك أخطاءك ويجعلك تفكر أين الفايدة في االيمان في يسوع والحالة لم تتغير ويزيد يفشلك حتى ال يذكر 

صحيح الحي األمين ويعطي الفكرة القوية أن كل الناس تعمل نفس األشياء.  تتقدم وتكبر في معرفتك إلبن
على الصليب  المسيح المسفوكبدم يسوع هللا غفر لنا كل خطايانا فينا الطبيعة القديمة من آدم. لكن  هأن

نا الروح القدس يشهد مع أرواحنا أنفينا. الساكن طبيعة جديدة حسب روح هللا القدوس الذي به لنا أيضا 
 المؤمنين.  علىيستمر في هجوماته  إبليس. لهذا وبه نثبت في االيمان والرجاء والصبر أوالد هللا

 

الرب يسوع لتالميذه نحن ال ننس قول . و والمفكرين السياسيين والدينيينيسيطر على حكام العالم  إبليس
َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْيَس َهَكَذا َبِل  ،َواْلُمَتَسلُِّطوَن َعَلْيِهْم ُيْدَعْوَن ُمْحِسِنينَ ُمُلوُك اأُلَمِم َيُسوُدوَنُهْم ول: يقفي هذا االنجيل 

ُم َكاْلَخاِدِم. ويسوع يعلمنا التواضع والخدمة األخوية بالمحبة. الن التكبر  اْلَكِبيُر ِفيُكْم ِلَيُكْن َكاأَلْصَغِر َواْلُمَتَقدِّ



التي  نفس التجربة ستخدمعدّو المسيح يرب المجد.  أعلى منهو من إبليس بالضبط الذي أراد أن يرتفع 
وأيقظ  بلطف واستخدم كلمة هللا ولفت نطرهما الى الشجرة المحرمةتكلم لهم  .البشرية أباء معاستخدمها 

نفس الطريقة استخدمها ا وهكذا تمّكن على السيطرة على كل البشرية: بعصيان إنسان واحد. الشهوة فيهم
نحن ال نفهم بالتمام . ال تطفأ أبداهو الذي سقط وسقوط يؤدي به الى نار مع الرب يسوع. لكنه انهزم و 

شهوات الجسد وشهوات العين بوالقتل واالغراء لمذا سمح هللا للشيطان أن يستمر في زرع البغضاء والتمرد 
وقت الحصاد لحبوب الجيدة الى ا نمو معالزوان يمثل الزارع الذي يترك ال ننس لكننا ؟ وترف المعيشة

 وال ننس أبدا أن الرب يسوع المسيح له هو كل السلطان والنصر. .نارالفيجمع الزوان ويطرحه في 

 

نَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن هللِا َيْغِلُب اْلَعاَلَم. َوَهِذِه ألَ . وحي الى االبد برجائنا الن الذي وعد هو أميندائما نتمسك ف
. َمْن ُهَو الَِّذي َيْغِلُب اْلَعاَلَم ِإالَّ الَِّذي ُيْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْبُن هللاِ  اْلَعاَلَم: ِإيَماُنَنا. ِهَي اْلَغَلَبُة الَِّتي َتْغِلبُ 

َأَنا ُهَو اْلُخْبُز يقول:  النه الحياةسالمهم وضمانهم ويقين ل يسوع إلى الناس دعوأن ن إهتمامنا األول هو
َماِء. ِإْن َأَكَل َأَحٌد ِمْن َهَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد. َواْلُخْبُز الَِّذي َأَنا أُْعِطي ُهَو اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن  السَّ

 . َجَسِدي الَِّذي َأْبِذُلُه ِمْن َأْجِل َحَياِة اْلَعاَلمِ 

 

: انتهره بحكم قاطع. لكن الرب يسوع وطلب السجود له ليسوع أنه هو يملك األرضقدرته إبليس أظهر 
 بالغشو كالم هللا أيضا ستخدم اوإبليس  ِإنَُّه َمْكُتوٌب: ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسُجُد َوِإيَّاُه َوْحَدُه َتْعُبُد. ،اْذَهْب َيا َشْيَطانُ 

إبليس الملعون  أما .ِفي ُكلِّ ُطْرِقكَ  َيْحَفُظوكَ أَلنَُّه ُيوِصي َماَلِئَكَتُه ِبَك ِلَكْي الم هللا يقول: ك .كمن طبيعته
 يقدر هو أن يسجد لرب المجد الن السجود هو خضوع ال النه ِفي ُكلِّ ُطْرِقَك.حذف نهاية الوعد: ف

كيف حفظ رآه وعبادة. هللا ال يحتاج عبادة الشياطين النها شياطين أرواح نجسة مصيرها الهالك. وإبليس 
 .بالروح والحقهللا وحده يستحق السجود والعبادة . خالل تجارب الشيطان لهيسوع هللا 

العبادة هلل هي من روحه القدوس فينا بالمحبة باسم يسوع المنتصر والحي الى االبد. هو حياتنا وانتصارنا و 
وملجأنا األمين في كل حين مهما كان األحوال. الرب ال ينسانا وال يهملنا. من جهة التجارب. نهعتربها 

ُروِر َوُهَو اَل ُيَجرُِّب َيُقْل َأَحٌد ِإَذا ُجرَِّب ِإنِّي ُأَجرَّ  إختبار إليماننا. وال ِ أَلنَّ َّللاََّ َغْيُر ُمَجرٍَّب ِبالشُّ ُب ِمْن ِقَبِل َّللاَّ
ْهَوُة ِإَذا َحِبَلْت َتِلُد َخِطيًَّة َواْلَخِطيَُّة ِإَذا  َوَلِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد ُيَجرَُّب ِإَذا اْنَجَذَب َواْنَخَدَع ِمْن َشْهَوِتهِ  َأَحدًا. ُثمَّ الشَّ

الرب . كذب، بين الحق والال يمكن أن تكون شركة بين الخير والشر، بين النور والظالم ُتْنِتُج َمْوتًا.َكُمَلْت 
 ليحكمإبن هللا  يأت لمو يهم مثل األنبياء الكذبة. عل ويهيمن زرع الرعب في الناسلي يأتي لمالمسيح  يسوع

 . أعمال إبليس بالكلمة والصليبحّطم ليظهر في الجسد . لكن ليخلص العالم بهعلى العالم 

 



هذا . والكهنة في الهيكل الدين علماء أمامقده الروح القدس ي لمبعد معموديته على يد يوحنا المعمدان 
 خدمته بدأ مال لكن. هيأب هللا عمليتمم ل جاء أنه أعلن عندما عمره من عشرة الثانية في كان عندما عمله

كما هو مكتوب  سالحهمنه  نزعيو  ههزميل الحياة عدو يواجهل البرية لىالقدس اه الروح قادت ،لفداء العالم
الرب يسوع  .وإذ نزع سالح الرئاسات والسلطات فضحهم جهارا فيه وساقهم في موكبه ظافرا عليهملفرحنا: 

في  بقيامتهانتصر على عدّو الحياة كما انتصر على العالم النه عاش بدون خطية. وانتصر على الموت 
ِبينَ ويسوع ويبشرنا الكتاب أيضا:  .اليوم الثالث بًا َيْقِدُر َأْن ُيِعيَن اْلُمَجرَّ َمَع َكْوِنِه اْبنًا  ِفيَما ُهَو َقْد َتَألََّم ُمَجرَّ

 . َأَبِديٍّ َوَصاَر ِلَجِميِع الَِّذيَن ُيِطيُعوَنُه َسَبَب َخاَلٍص  َتَعلََّم الطَّاَعَة ِممَّا َتَألََّم ِبِه.

 

وأمام صليب يسوع حتى للصليب. يسوع تهم لهّيج رجال الّدين وشيوخ الشعب على معارض الملعون إبليس و 
ُفوَن َعلَ الناس ورؤسائهم  كان وَن ُرُؤوَسُهمْ ى يسوع ُيَجدِّ ِ مثل إبليس الشيطان َقاِئِلينَ  َوَيُهزُّ : ِإْن ُكْنَت اْبَن َّللاَّ

ِليِب.َفاْنِزْل َعِن  ُيوِخ َقاُلوا: الصَّ َخلََّص آَخِريَن َوَأمَّا  َوَكَذِلَك ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َأْيضًا َوُهْم َيْسَتْهِزُئوَن َمَع اْلَكَتَبِة َوالشُّ
ِليِب فَ  َقِد اتََّكَل َعَلى . ُنْؤِمَن ِبهِ َنْفُسُه َفَما َيْقِدُر َأْن ُيَخلَِّصَها. ِإْن َكاَن ُهَو َمِلَك ِإْسَراِئيَل َفْلَيْنِزِل اآلَن َعِن الصَّ

.ِ ِ َفْلُيْنِقْذُه اآلَن ِإْن َأَراَدُه! أَلنَُّه َقاَل: َأَنا اْبُن َّللاَّ ويسوع كان يتألم وهو على الصليب من أجلهم. واحد آمن  َّللاَّ
ُسوُع: اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّك اْلَيْوَم َفَقاَل َلُه يَ  اْذُكْرِني َيا َربُّ َمَتى ِجْئَت ِفي َمَلُكوِتَك.قال ليسوع: به وكان لّص 

  َتُكوُن َمِعي ِفي اْلِفْرَدْوِس.

 

هم بأشياء بيجرب الناس في ضعفهم وشهواتهم والطمع ويعطيهم اليقين أنهم شاطرين ويجر  يزالالشيطان ال 
 والسرقة والغش والفساد والقتلالكذب ب يفتخرون وهو  بالمنافسة والّدينيحبسهم و  بسيطة تظهر بدون ضرر

وهو مسيطر على البشرية بسبب طبيعة الحطيئة، حتى يحررهم يسوع وهذا ما عمله بموته الكفاري على 
ِ. لهذا يقول لنا:  اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد ِبَواِسَطِة اإِلْنِجيِل. سحقالصليب. الرب يسوع  َفاْخَضُعوا ّلِلَّ

ُروا ُقُلوَبُكمْ  ْبِليَس َفَيْهُرَب ِمْنُكْم.َقاِوُموا إِ  ِ َفَيْقَتِرَب ِإَلْيُكْم. َنقُّوا َأْيِدَيُكْم َأيَُّها اْلُخَطاُة َوَطهِّ . بالتمسك ِاْقَتِرُبوا ِإَلى َّللاَّ
م يصبكم من التجارب إال ما هو بشري لهو إنتصارنا معه ال نخاف شرًّا. في يسوع المسيح لنا الغلبة. 

ولكن هللا أمين وجدير بالثقة فال يدعكم تجربون فوق ما تطيقون بل يدبر لكم مع التجربة سبيل الخروج 
 آمين أحبائي، اهربوا من عبادة األصنام. لذلك، يا منها لتطيقوا احتمالها.


