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ال يستطيع الشيطان إرغام أحد على الخطيئة
القديس يوستينوس بوبوفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ما هي االنتصارات البشرية؟ ال ش�يء. إن لم يهزم�وا الم�وت، فك�ل االنتص�ارات البش�رية هي ه�زائم. م�ا هي ك�ل
االنتصارات التي حققها وال يزال يحققها الكثير من الملوك والحكام في هذا العالم؟ م�ا هي الح�روب األوروبي�ة:
-األولى، الثاني��ة، الثالث��ة، العاش��رة، الخمس��ون؟ م��ا هي؟ إنه��ا ه��زائم  هزيم��ة تل��و األخ��رى. هي بالتأكي��د ليس��ت

انتصارات. الناس يقتلون بعضهم البعض. لقد لجأوا إلى الحرب والقتل كوسيلة لهزيمة الشر في هذا العالم.
فقط اهلل وقوة اهلل قادران على هزيمة الشر في هذا العالم. وحده اهلل وقوة اهلل قادران على هزيم��ة خ��الق ك��ل
شر وكل خطيئة: الشيطان. أعطى اهلل هذه القوى اإللهية لكل واحد منا حتى نتمكن نحن أيضًا، ككائنات بش��رية

 من هزيمة الشر؛ هزيمة الشيطان بقوة اهلل.،عقالنية
كيف؟ انتبهوا، هاكم فترة الصوم المباركة. لدينا صلوات مقّدسة. ما هي؟ إنها القوى اإللهية التي تركه�ا لن�ا ال�رب
-وأعطاها لكنيسته ، حتى نتمكن  كل واحد منا  من هزيمة الشيطان من خالل نسب النص�ر ألنفس�نا، باالنتص�ار -

لمصلحتنا الخاصة. فلنتغلب على الخطيئة، ال من أجل اآلخرين، بل من أجلنا نحن.
ألنه يجب أن تعلم أن كل واحدة من خطاياك هي مح�اِرب عن�د الش�يطان. ك�ل خطيئ�ة تحبه�ا وتحتف�ظ به�ا في

عالنية أو سرًا، ال فرق هي حربة الشيطان. إنها سالح رهيب منيع. بالطبع هو  -داخلك   ال ُيقهر طالم�ا أن�كسالح-
ال تتجّنبه، وطالما أنك ال تشعر بأن الخطيئة التي ترتكبها في الواقع تقتلك؛ إنه يجعل�ك تنتح��ر مهم�ا ك�انت ه�ذه
الخطيئة. الكراهية، على سبيل المثال، تجعلك انتحاريًا. الغضب وقسوة القلب وحب المال... ه��ذه األش��ياء كله��ا

أسلحة: إنها أسلحة الشيطان الرهيبة التي يضعها بين يديك لتشرَع في قتل نفسك.
ال يستطيع الشيطان إجبار أحد منا على اإلثم. يمكن�ه فق�ط أن يق�ترح الخطيئ�ة. يمكن�ه فق�ط أن يع�رض علي�ك
-السيف لتقتل نفسك، لكنه ال يستطيع قتلك. ال يعطيه اهلل هذه الق�وة. أم�ا إذا قبلت ه�ذا الس�يف من الش�يطان 

أي إذا استسلمت للبخل أو الغضب أو الغيرة أو الخ�داع أو االف�تراء أو الس�رقة أو غ�ير ذل�ك، فنعم! س�تكون ق�د
أخذت السيف في يديك وغرزته في قلبك بنفسك.  ليس للشيطان س�لطان على اإلطالق أن يج�بر اإلنس�ان على
الخطيئة. لديه فقط القوة إلغ�واء اإلنس�ان الرتك�اب الخطيئ�ة. يق�ترح علي�ك أن ت�أثم لنفس�ك َوِلي. وم�اذا نفع�ل
كالنا؟ أنا وأنت إما أن نقبل الخطيئة أو نتجنبها. هذا يعني أننا إما أن نقت�ل أنفس�نا بتغ�ريب نفوس�نا عن اهلل، أو
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يمكننا، بنبذ الخطيئة، أن نتقّدم بسرعة نحو قيامة يس��وع المس��يح، نح��و النص��ر، النص��ر النه��ائي والحاس��م على
الخطيئة، وعلى الموت وعلى الشيطان.

لهذا، أيها اإلخوة األعزاء، جاء الرب إلى هذا العالم. لهذا ترك لنا كل شيء. لذلك ت�رك لن�ا س�الح الص�وم والص�الة:
حتى نتمكن من هزيمة الشيطان الذي هو خالق الخطيئة والموت. ماذا تفعل كل خطيئة بي وب��َك؟ إنه��ا ُتظِلمن��ا.
الخطيئة ظلمة. إنها تنفث الظالم من داخلها، والظلمة تغمر نفسك ونفسي، كما تغمر ضمائرنا وحواسنا أيض��ًا. ثم
نصبح نحن غير مدركين لما نقوم به كما لو أنن��ا في حال��ة ذه��ول وه��ذيان وس��ط ذل��ك الظالم. ه��ذه هي ماهي��ة

الخطيئة: كل خطيئة تجعل روحنا في حالة َخَدران.
لكن هذا هو بالضبط سبب مجيء ربنا إلى هذا العالم: ليمنحنا النور، ليعطين�ا الش�علة المض�اءة، ويمنحن�ا اإلن�ارة
التي ستطرد ذلك الظالم. وهذا هو الصيام المبارك: ضوء غامر ينير طري��ق حياتن��ا. الص��وم ه��و قن��وات اإلض��اءة
-اإللهية من السماء إلى نفوسنا  ش�رط أن يك�ون ب�الطبع ص��ومًا حقيقي��ًا يقتض��ي االمتن�اع عن ك�ل أن�واع الش�ر،

والتعفف عند تناول الطعام، ولكن أيًضا االمتناع عن كل شر وخطيئة أخرى.

Source: Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Ο διάβολος δεν μπορεί να αναγκάσει κανέναν από μας να αμαρτήσει. Με 
Παρρησια. 21 Ιουνίου 2019. http://imverias.blogspot.com/2019/06/blog-post_21.html
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