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عليه شرير برای مسيحيان ارتدوکس بطور خاص ) دعا و روزه(در طول اين دوره از روزه بزرگ و مقدس ، مبارزه 

ى كه شيطان به او كس ترسو  پريشانىما را از هرگونه ... خداوندا : "ما در کامپلين بزرگ دعا می کنيم  .شديد است

يا می توانيم به اختتاميه ليتورگی هدايای از پيش تقديس شده نگاه   ).دعای قديس باسيل کبير" (نزديک می شود، رهايى ده

فقط از ). آخرين دعا در برابر شمايل مسيح" (نيكى را مهيا نما و برکت بده، سرهاى اژدهای نامرئی را خرد كن: "کنيم

او نه تنها قدرتمند است ، بلکه   .شيطان ، قديمی ترين دشمن بشريت ، کامالً واقعی است همين دعاها مشخص است که

او حرکات خود . او از هر حربه ممکن استفاده می کند تا ما را فريب دهد يا ما را به دست بگيرد. بسيار نابكار نيز است

، و اغلب از طريق افراد ديگر عمل می کند ) ندمانند سربازانی که در جنگ از استتار استفاده می کن(را پنهان می کند 

شرير افکار خودخواهانه و مغرورانه را در فرد . بنابراين آن شرير می تواند خودش از سرزنش كردن اجتناب کند  ،

سپس دستيابی به ثروت ، شهرت و قدرت مورد پذيرش و   .تشويق می کند ، که از نظر ظاهری مفيد به نظر می رسد

با استفاده از هر وسيله الزم از جمله فريب " فوايد"اين   ).گفته می شود" حقوق"که اغلب در قالب (گيرد  توجيه قرار می

همه اين کار را می "سپس دشمن باستانی استدالل می کند که   .، بی عدالتی ، دزدی و لذت های گناه آلود به دست می آيد

    .ه تصوير می کشدب" زندگی واقعی"، انجيل را غير واقعی و جدا از " کنند

  

مبادا شيطان بر ما برترى يابد، زيرا ما از مكايد او : "همانطور که پولس رسول می نويسد. مسيحيان مومن بهتر می دانند

 ).11: 2دوم قرنتيان (»بى خبر نيستيم 

    

را به  قدرت شيطان تا کجا پيش می رود؟ بگذاريد با دقت بيشتری بررسی کنيم که چگونه او سعی می کند شخص

بدون . ما با اين درک شروع می کنيم که شيطان نمی تواند کسی را مجبور کند که تسليم او شود. خواست خود خم کند

يا " مهر شيطان"، " عالمت جانور"کسانی که از . ندتوانند هرگز به هيچ چيزى دست يابرضايت شخص ، شياطين نمی 

سيحی قلب خود را به روی شيطان باز نکند ، شيطان نمی تواند آنها اگر يک م. وحشت دارند بايد اين را بدانند" 666"

آن شرير اين را می داند ، به همين دليل است که هنگام استفاده از نيرنگهايش چهره واقعی خود را نشان . را مقيد کند

  .نمی دهد

    

شيطان با استفاده از حالت . بود در يهوديه" کوه وسوسه ها"چگونه اين اتفاق می افتد؟ به همان روشی که با مسيح در 

، دعای مداوم ، ) ايمان" (زره پوش خدا"بدون . ، به سراغ هر مسيحی می آيدنی و يا جسمی ما برای وسوسه کردنذه

اگر . ، ما بی دفاع هستيم) 18- 13: 6نگاه کنيد به افسسيان (توسط قديس پولس ذکر شده " سالح های"هوشياری و ساير 

چنين شخصی مقيد شيطان می . شيطان کسی را در اين شرايط پيدا کند ، جدا کردن او از فيض مسيح آسان خواهد بود

  .شود ، و نوکر او خواهد بود



    

هر . در اولين لمس وسوسه ، بايد آن را رد کرد. ندحتی مسيحيان متدين نيز، اگر هشيار نباشند در معرض خطر هست

اگر حوا فوراً از مار روی . اينگونه رنج ديدحوا در بهشت . گفتگويی با آن شرير فقط می تواند منجر به فاجعه شود

در " :اين همان چيزی است که قديس يعقوب ما را به انجام آن تشويق می کند. برگردانده بود ، فاجعه بزرگ رخ نمی داد

اگر يک مسيحی وسوسه را با اراده آزاد خود رد کند ). 7: 4يعقوب " (برابر شيطان مقاومت کنيد و او از شما مى گريزد

چنين مبارزات پيروزمندانه ای توسط خداوند پاداش می گيرند و هرچه . ، پس با فيض خدا ، وسوسه هيچ قدرتی ندارد

  .يشتر می شودمبارزه سخت تر و طوالنی تر شود ، فيض خدا ب

    

تيرهای آتشين آن شرير معموالً . طبيعی است که يک مسيحی گاهی سقوط کند. البته هر تالشی بدون چالش و آسيب نيست

چه کاری می توان انجام داد؟ همانطور که . هدف خود را پيدا می کنند فرد، از روی بی احتياطی يا خودخواهی

با . باز زخمی مسيح نيز به سرعت به سوی طبيب روحانی می رودمجروحان جنگ به دنبال پزشک می گردند ، سر

که شيطان به مسيحی ضربه بزند ، آنها  هر چند بار. توبه و اعتراف ، سالمتی باز می گردد و مبارزه می تواند ادامه يابد

کسی گناه  اگر... فرزندان کوچک من : "سخنان رسول محبت ما را تسلى می دهد. شهامت خود را از دست نمی دهند

مهم نيست که چقدر : وجود ندارد ىهيچ شک). 1: 2اول يوحنا (  کند، ما شفيعى داريم نزد پدر، يعنى عيسی مسيح عادل

  .گناهان بزرگ هستند ، آن شرير هيچ قدرتی بر کسانی که دائماً به مسيح روی می آورند، ندارد

  

مسيح ، که در ما کار می کند ، قوی تر است : نان می دهدخواهران و برادران عزيزم ، قديس يوحنای متکلم به ما اطمي

، بلکه  ترسى به خود راه ندهيمبياييد ). 4: 4يوحنا  1نگاه کنيد به (  از شيطان که در دنياى دور از خدا حکومت می کند

، در مبارزه ما با قدرت خداوند مصلوب و قيام کرده مان . در عوض مراقب باشيم ، با ايمان و فروتنی پايدار بمانيم

 .اين دعای من برای همه شماست. روحانی خود عليه شرير پيروز خواهيم بود

  

  متروپوليتن پيسيديه، اسقف اعظم سوتيريوس~   

 

 

  


