
 

The Temptations of the Evil Spirit 

 وسوسه های روح شيطانی

)11.04.2021(  

    

کامپلين بزرگ ، ليتورگی (در اين زمان روزه بزرگ ، ما می توانيم يک مضمون مشترک را در سراسر خدمات مقدس 

اين . شاهده کنيمم) از جمله امروز(، و همچنين دروس انجيل ) هدايای از پيش تقديس شده و مراسم ليتورگی الهی

دعای ("خداوند خود دعايی را برای ما به يادگار گذاشته است . خواستار حفاظت خدا در برابر حمالت آن شرير است

). 13: 6متی "(ما را از آن شرير رهايی دهد"که در آن ما فراخوانده می شويم تا از پدر آسمانی خود بخواهيم ") خداوند

  .اريم ، زيرا قادر نيستيم به تنهايی با او مواجه شويمما به شدت به اين حمايت نياز د

  

خدا او را مانند نُه مراتب ديگر ، به عنوان   .می باشد" نور"اما آن شرور کيست؟ در اصل نام او لوسيفر بود که به معنی 

فرشتگان تحت  متأسفانه ، از سر خودخواهی و غرور ، لوسيفر و. يک فرشته تابناک و سرآمد کل مراتب فرشتگان آفريد

رابطه آنها با خدا نابود شد، آنها شيطانی   .سقوط کردندفرمان او در مقابل خدا قرار گرفتند و در نتيجه ، آنها از آسمان 

او در تنفر خود از خوشبختی بشريت، . است) به ويژه بشريت(او به عنوان شيطان، دشمن خدا و آفرينش او   .شرير شدند

آن شرير در اينجا متوقف نشد، بلکه او همچنان به حمله خود به قوم خدا ادامه   .براندز بهشت توانست با فريب بشر را ا

آن شرير ، ابليس و : ، و نام های بسياری دارد) 44: 8يوحنا (اعالم شد " از ابتدا قاتل"به همين دليل او   .می دهد

 .او دائما سعی می کند مانع از ارتباط ما با خدا شود. شيطان

       

يطان چگونه اين کار را انجام می دهد؟ او ابتدا با قرار دادن وسوسه ها در ذهن شروع می کند، بنابراين فرد به گناه ش

قديس پولس رسول آنها را به . گاهی اين وسوسه ها بسيار شديد هستند. و آنها را از خدا جدا می کند  جلب می شود،

قديس پطرس موارد ديگری را توصيف می کند ،   .)16: 6سسيان اف(توصيف می کند " تيرهای آتشين آن شرير"عنوان 

آن شرير   ).8: 5اول پطرس " (مانند يک شير غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد"جايی که شيطان 

او وسوسه را مانند مورچه ای کوچک و بی ضرر پيش پا افتاده جلوه . همچنين می تواند کوچک و ناچيز به نظر برسد

تبديل به شيری درنده می " مورچه"اما هنگامی که فرد يکبار اجازه ورود وسوسه را داد و به آن تن داد ، سپس   .دهدمی 

گناه تو وحشتناک : "بود ، اکنون جدی شده است ، زيرا شيطان تاکتيک ها را تغيير می دهد" جزئی"آنچه زمانی . شود

به همين . او با نااميدی و يأس شخص را به اعماق گناه می کشاندبه اين ترتيب !" است ، و خدا هرگز تو را نمی بخشد

  .می نامند" مورچه- شير"دليل پدران مقدس آن شرير را آن 

  

او مانند يک هنرمند، گناه را با رنگ های جذاب نقاشی می کند و جذابيت آن را افزايش می . شيطان بسيار حيله گر است

مردم را متقاعد می کند که از گناهی که قصد ارتکاب آن را دارند شرم نکنند ،  ترفند ديگر شيطان راهی است که او. دهد

با اين حال ، به محض ارتکاب گناه ، او اطمينان می دهد که آن در معرض ديد همه   ".کسی آن را نخواهد ديد"زيرا 

روشهای تالش او   !د مشهور شنيده ايمچقدر رسوايی درباره افرا. قرار گرفته و فرد را در برابر جامعه تحقير می کند



پولس   قديس. برای فريب دادن حد و مرزی ندارد ، زيرا او حتی می تواند طوری ظاهر شود که گويی از بهشت می آيد

شيطان بی رحم است ، زيرا او ). 14: 11قرنتيان  2" (شيطان خودش را به فرشته نور تبديل می کند: "می نويسد که

شيطان را  - به زمين بيفتد و او"که خود مسيح را وسوسه کند و از خداوند می خواست كه همچنين جسارت داشت 

 ).9: 4متی "! (پرستش كند

    

او به شکلی استادانه اقدامات خود را جامه ای مبدل می . شيطان سعی می کند مخفيانه عمل کند ، توسط همه ديده نشود

او با اين فريب . همه آنچه در مورد او گفته می شود افسانه يا تصور است پوشاند ، تا مردم باور کنند که او وجود ندارد و

شيطان "خداوند به ما هشدار داده است که ). 10: 2تسالونيکيان  2نگاه کنيد به (مردم را مخفيانه به بيراهه می برد 

  ).44: 8يوحنا " (دروغگو و پدر دروغگويان است

  

بينيم که آن شرير بسيار خطرناک است ، زيرا او می خواهد به عنوان حاکم جهان با همه اينها ، ما می توانيم به وضوح ب

هنگامی که اين . اما بايد بدانيم که شيطان تماما قدرتمند نيست و زمانی خواهد رسيد که قدرت او از بين برود. ظاهر شود

و  3: 2پطرس  2نگاه کنيد به (د شد اتفاق می افتد ، او ، همراه با شياطين خود ، توسط خدا برای هميشه محکوم خواه

  ).10: 20مکاشفه 

را  11- 1: 4متی (مسيح شيطان را در کوه وسوسه ها مغلوب ساخت . پيروزی مسيح بر شيطان قبال آغاز شده است

خداوند او را در هر جايی که در معرض عذاب دادن مردم قرار داشت، شکست داد، مانند مرد جوان ديو زده در ). ببينيد

اين ). 15: 2کولسيان (خداوند همچنين بر شيطان بر روی صليب پيروز شد ). 27- 25: 9مرقس (انجيل امروز درس 

اول يوحنا " (برای اين منظور پسر خدا ظاهر شد تا اعمال شيطان را باطل سازد: "همان دليلی بود که مسيح به زمين آمد

3 :8.(  

 

قديس يوحنای زرين . ا با مسيح متحد باشيم، چيزی برای ترسيدن نداريمهمه اينها برای ما چه معنايی دارد؟ مادامی که م  

ما . هنگامی که بدن و خون مقدس مسيح را دريافت می کنيم ، مانند شيرها قوی از کليسا بيرون می آييم”: دهان می گويد

 . "آتش حمل می کنيم و شيطان را با ترس فراری می دهيم

    

مرقس " (دعا و روزه: "مچنين به ما درباره دو سالح قدرتمند ديگر عليه شيطان گفتدر قرائت انجيل امروز ، خداوند ه

به همين دليل است که بايد دعا و روزه خود را در اين روزهای مقدس ، با شور و حرارت در قلب هايمان ، ). 29: 9

. ا ارائه می دهد ، قدرت کسب نماييمبا اين کار ، ما می توانيم در مبارزه روحانی عليه آن شرير ، که مرگ ر. تشديد کنيم

  آمين

    

  .به دليل کمبود وقت، به خواست خدا در خطبه بعدی خود با جزئيات بيشتری به اين موضوع خواهيم پرداخت
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