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ایا تو به تمام اعمال و تفکرات شیطانی نه می گویی
موعظه انجیل متا فصل  4ایه 11-1

ایا تو به تمام اعمال و تفکرات شیطانی نه می گویی .بدین ترتیب تو به این سوال بله
می گویی .همه ما این جمله را در غسل تعمید اعالم داشته ایم .ما با به زبان اوردن
این کلمات از یکطرف این را به همه نشان می دهیم که شیطانی نیز وجود دارد و از
طرفی دیگر خودمان را در جبهه خداوند و یکی از بندگانش قرار می دهیم .و این در
حالی است که همه ما این جمالت را فقط به زبان اورده ایم و این را می دانیم که بیان
کردن این جمله تا انجام ان بسیار اسانتر می باشد .شیطان همیشه از طریق روحیه گناه
الود ما و حقه سعی دارد تا ما را دوباره به سمت تاریکی خودش بکشاند .ما در مبارزه
با شیطان به کسی نیاز داریم که برایمان این مبارزه را به پیروزی برساند .ما در ایه
های خوانده شده دیدیم که عیسی نه تنها با شیطان جنگید بلکه او را شکست داده است.
عیسی همانند یک انسان واقعی تمام رنج های ادمی را تجربه کرده است و در تمام
طول عمراش وسوسه های شیطانی را لمس کرده است .شیطان همواره بر این سعی
داشته است که عیسی را از بندگانش دور نگه دارد و از نجات بندگانش که همان به
صلیب کشیدن پسر خدا بود  ،باز دارد .شیطان یک بار با فریب دادن انسان ها به انها
گفت که شما بایستی برای پادشاه زمینی تان یعنی مسیح موعود جشن بگیرید .در جایی دیگر هم می بینیم که شیطان بار
دیگر در شاگردان عیسی نفوذ کرده و باعث گمراه کردن انها می شود چراکه شاگردان عیسی از او می خواستند که این راه
پر خطر و رنج را تا صلیب نرود .و در انتها کمی قبل از دستگیر شدن اش یک بار دیگر هم عیسی مانند ما انسانها مورد
ازمایش قرار می گیرد البته کسی که بدون گناه است و از خدای پدر می خواهد که این جام شراب را از او دور نگه دارد.
(عبریان  )51-4در انجیل متا می توان مشاهده کرد که عیسی بر تمام ازمایش های قبل و بعد از غسل تعمیداش غلبه نموده
است .و به روشنی معلوم می گردد که چه شخصیتی در برابر ما قرار دارد که شیطان را بر سر جای خود نشانده است.
بدین ترتیب ما یقین می اوریم که او تنها کسی است که توانایی ای جنگ با شیطان را دارد که حتی برای ما نیز این
فداکاری را انجام می دهد .در مدت زمان قبل از دستگیری عیسی فرصتی است که ما می توانیم به وسوسه های شیطانی
مروری بکنیم .و حال چگونه ما می توانیم همانگونه که در مراسم غسل به شیطان نه گفته ایم از طریق قدرت عیسی بر
شیطان پیروز گردیم؟ عیسی م ا را با همان روشی که خوداش در مقابل شیطان ایستاد هدایت می کند .در اینجا شیطان
عیسی را در سه مرحله امتحان نمود:
-

یکبار توسط نان
و یکبار دیگر ازمایش عیسی در بلندترین نقطه شهر که می بایستی خودش را به پایین پرت می نمود.
و اخرین بار وسوسه دریافت تمام هستی در مقابل ستایش شیطان.

شیطان در ازمایش نان به عیسی می گوید ایا تو پسر خدا هستی پس این سنگ ها را به نان تبدیل کن .در اینجا مخاطب
شیطان ما انسان ها می باشیم .ایا این همان وظیفه دیرین ما مسیحیان نمی باشد که بایستی از فقرا و گشنگان مراقبت نماییم.
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ایا این همان عملی نمی باشد که عیسی پسر خدا باید ان را انجام بدهد؟ ایا امروزه به این صورت نمی باشد که تمام انسان ها
به این عقیده دارند که اگر عیسی خدا است پس چرا تمام گرسنگان را سیر نمی کند و یا چرا مشکالت مالی و سیاسی و
اجتماعی ما را حل نمی کند؟ کسی که از پس شیطان برامده است حتما بایستی این کارها را به اسانی انجام دهد .حال شما به
این سوال پاسخ دهید  ،اگر شما این قدرت عیسی را داشتید  ،ان سنگ ها را به نان تبدیل می کردید؟ و یا تمام مشکالت
مردم را حل می کردید؟ ولی عیسی در جواب سوال شیطان نه می گوید .چون او برای رفع اینگونه مشکالت دنیوی مردم
نیامده است زیرا این قبیل گرفتاری ها در کل هیچ زمان به پایان نمی رسند حتی اگر در حساب بانکی همه مردم پر از پول
باشد .یک انسان فقط از نانی که می خورد زنده نمی باشد بلکه هر کالمی که از خدا می شنود باعث بقا او می گردد .شاید
االن شما با شنیدن این جمله به خنده افتاده باشید زیرا شما فکر می کنید که دیگر باید به فقرا گفت که ادم بایستی با کالم خدا
زنده بماند .ولی اینطور نمی باشد عیسی به گرسنگان بی توجهی نمی کند .از این رو او در دعای پدر اسمانی به ما یاد می
دهد که چطور نان روزانه مان را از او طلب نماییم .همچنین ما در داستان ها می بینیم که او چطور گرسنگان زیادی را
سیر می کند او با این توضیحات قصد دارد به ما این را بگوید که فقدان ما انسان ها خیلی بیشتر از یک تکه نان است و این
معجزه فقط یک حرکت نمادین از پسر خدا می باشد .جدایی انسان از خدا بزرگترین بحران ادم ها به حساب می اید  ،فقدانی
که همه کمبودها از ان سرچشمه می گیرند .عیسی می خواهد تشنگی و گرسنگی انسان ها به کالم خدا را از بین ببرد.
چراکه ادم ها فقط با غذا زنده نیستند بلکه با کالم خدا نیز می باشد.
شیطان پس از این امتحان راحت نمی نشیند و او عیسی را د وباره امتحان کرده و او را در باالی معبد شهر اورشلیم قرار
می دهد .در این لحظه شیطان به شکل ادمی خیلی مومن در می اید و به ایه های مزامیر  15اشاره می کند و می گوید خدا
فرموده است که اگر خودت را به پایین پرتاب کنی  ،حتی پای تو نیز هم به زمین نخواهد خورد .شیطان می داند که خدا
کیست و بر قدرت او ایمان دارد .و برای همین او قصد دارد عیسی را از این دانستن به تله بیاندازد .عیسی با این ازمایش
ها هیچ مشکلی پیدا نمی کرد حتی خود فریضیان نیز از این موضوع با اطالع بوداند که او خود پسر خدا است .در تمام
طول عمر عیسی فقط او با این جمله ازمایش می شد" به ما یک نشانه ای از خدا بودنت نشان بده" یا در زمان به صلیب
کشیده شدن به او می گفتند "تو پسر خدا هستی پس خودت را نجات بده از انجا" .ولی عیسی گوش به حرف های انان نمی
داد .قدرت و اقتدار عیسی برای همه انسان ها نمادی برای ایمان اورد می شود .راه عیسی راهی متفاوت است .او پسر
خداوند است ولی به شکل بسیار پایینی و به صورت ادمی رنج دیده بر روی صلیب به سوی ما می اید .قوم خدا بعدها به
این ایمان می اورند که او خود زندگی و رستاخیز است .کسی که برروی صلیب کشته شد ما را رستاخیز می کند و ما را
از مرگ رهایی می دهد .ما دیگر نشانه ای برای باور او نیازی نداریم .در اخرین امتحان  ،شیطان همه هستی را در مقابل
عیسی قرار می دهد و در مقابل ان فقط از عیسی می خواهد تا او را پرستش نماید .عیسی بازهم به شیطان پشت می کند و
در سمت خدا می ایستد و به او می گوید :تو بایستی تنها فقط خداوند را بپرستی و فقط برای او خدمت کنی .و بدین ترتیب
عیسی شیطان را با این جمله ها به صحرا روانه می کند و تمام نقشه های او را از بین می برد .در زمان زندگی عیسی
برروی زمین او ناتوان و شکست خورده به نظر می امد و تنها چیزی که از او متمایز بود اعمال نیکویی بود که تا اخر
انها را دنبال می نمود .حال برمی گردیم به داستان خودمان  ،ما چه چیزی را برای خودمان مشخص می نماییم و از چه
چیزهایی رنج می بینیم؟ ازمایش ها و وسوسه های شیطان همیشه وجود داشته و کسی هم نمی داند که چه تعداد افرادی از
این فرصت سوء استفاده کرده و از نام خدا برای بزرگتر نشان دادن خودشان استفاده نموده اند .ما باید چه جوری همدردی
خودمان را نشان دهیم؟ زمان ه ای روزه گیری فرصتی برای ما پیش می اورد که با وسوسه های درونی خودمان اشنا و بر
انها پیروز شویم .عیسی در همین ازمایش نیز با ما زجر کشیده است .او ان را در قلب و روح خودش تحمل کرده است .او
هم اکنون نیز در این راه با ما همراه است.
آمین

