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 22 - 18: 2مرقس 

نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل مرقس، االصحاح الثاني 
 الرب يسوع المسيح.. إليكم القراءة باسم 22الى  18واآليات 

يِسيِ يَن َيُصوُموَن َفَجاُءوا َوَقاُلوا َلُه: ِلَماَذا َيُصوُم َتاَلِميُذ ُيوَحنَّا وَ  يِسيِ يَن َوَأمَّاَوَكاَن َتاَلِميُذ ُيوَحنَّا َواْلَفرِ   اْلَفرِ 
َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع: َهْل َيْسَتِطيُع َبُنو اْلُعْرِس َأْن َيُصوُموا َواْلَعِريُس َمَعُهْم؟ َما َداَم  َتاَلِميُذَك َفاَل َيُصوُموَن؟

ِئٍذ َيُصوُموَن ِفي اْلَعِريُس َمَعُهْم اَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيُصوُموا. َوَلِكْن َسَتْأِتي َأيَّاٌم ِحيَن ُيْرَفُع اْلَعِريُس َعْنُهْم َفِحينَ 
الَّ َفاْلِمْلُء اْلَجِديُد َيْأُخُذ ِمَن اْلَعِتيِق  ،اأَليَّاِم. َلْيَس َأَحٌد َيِخيُط ُرْقَعًة ِمْن ِقْطَعٍة َجِديَدٍة َعَلى َثْوٍب َعِتيقٍ  ِتْلكَ  َواِ 

َقاَق َفاْلَخْمُر َوَلْيَس َأَحٌد َيْجَعُل َخْمرًا َجِديَدًة ِفي ِزَقاٍق َعِتيَقٍة ِلَئالَّ َتُشقَّ  َفَيِصيُر اْلَخْرُق َأْرَدَأ.  اْلَخْمُر اْلَجِديَدُة الزِ 
َقاُق ت  . َجِديَدًة ِفي ِزَقاٍق َجِديَدةٍ َلُف. َبْل َيْجَعُلوَن َخْمرًا ـــتْ ـــــَتْنَصبُّ َوالزِ 

 الى هنا القراءة

. ويسوع أجابهم بأمثلة. الفريسيون ال يصومون  تالميذه لمذاالى يسوع المسيح  صارخينجاءوا  الفريسيون 
سبت وتقاليد اآلباء والسي ما فيما يتعل ق بال موسى شريعةبمتمسكين حرفيا  صارميهودي  ديني حزبكانوا 

الرب أما . هو قتليسبب ل او بر أنهم يج ينملآويجربوه بعدة أسئلة كانوا يعارضون المسيح  .قسي ةوالطهارة الطِ  
. كانوا مهخب  و يريائهم و خطاياهم و كشف يلحق بسلطان وفي نفس الوقت لهم صححيسوع المسيح فكان ي

ة الصوم يضفر أما في أربعة مناسبات في السنة. كانوا يصوموا  اليهوديومين في األسبوع. وكل  ايصومو 
جاء أمر  تهشريع وفيعلى الجبل. أعطاه شريعته هللا لما  صائماكان موسى موسى.  شريعة منجاءتهم ف

ابِ : امَّا الرب ْهِر السَّ سا َيُكوُن َلُكمْ مَ  ِع َفُهَو َيْوُم اْلَكفَّاَرةِ اْلَعاِشُر ِمْن َهَذا الشَّ  ُتَذلِ ُلوَن ُنُفوَسُكْم.  ْحَفال ُمَقدَّ

كما فعل الملك والنبي  .للغفران الى هللا همكانوا يظهرون توبتهم وتضرع همميابصو . الصيام بدأوا هناك من
التطهير. والغفران و الصوم مرتبط بالخطية . في أيامه امام هللا بسبب خطيتهل ل نفسه ذداود الذي صام و 

يصوموا بافتخار وعنف مثل  وبدأواجعلوا الصيام طقس واجب مع الزمان لكنهم لذلك قال: ُتَذلِ ُلوَن ُنُفوَسُكْم. 
في  شعبه إسرائيلخ ب  و  يرضى بمثل هذا الصيام. فهو نلفهللا أما غصبا منهم.  اللي يصوموااليوم الناس 

قول  جاء. بغضاءو  بغضبيصوموا  ذينموجه لل هوتوبيخكما وبخ الرب يسوع المسيح اليهود العهد القديم 
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. َأِمْثُل َهَذا َيُكوُن َصْوٌم َأْخَتا بإشعياء: هللا رِ  َيْومًا ُرُه؟ َها ِإنَُّكْم ِلْلُخُصوَمِة َوالنِ َزاِع َتُصوُموَن َوِلَتْضِرُبوا ِبَلْكَمِة الشَّ
ا َصْومًا َوَيْومًا َمْقُبواًل ُيَذلِ ُل اإِلْنَساُن ِفيِه َنْفَسُه ُيْحِني َكاأَلَسَلِة َرْأَسُه َوَيْفِرُش َتْحَتُه ِمْسحًا َوَرَمادًا؟ َهْل ُتَسمِ ي َهذَ 

؟   ِللرَّبِ 

ْيَطاِن ُيَجر  و في البرية لما كان  هو نفسه صام أربعين يوما .الصيام يمنعم ل الرب يسوع المسيحو  ه. بُ الشَّ
 مياالص م يضعالرب يسوع لالن المسيح هو طاهر بالتمام. أيضا،  يسوع انتصر على عدو  الحياة والرب
م هللا بشارة االنجيل هي ان . والطهارة بالخطايا والغفرانهو مرتبط م ياالن الص على المؤمنين به واجبا قد 

لكي هو الذي مات المسيح . داء، أي غفران الخطاياـفبدمه ال لنافيه  .كفارة عن طريق اإليمانإبنه الوحيد 
نصوم أن ال نحتاج ف. يفتدينا من كل إثم ويطهرنا لنفسه شعبا خاصا يجتهد بحماسة في األعمال الصالحة

 . الذي يطهرنا بدمه الزكيكل شيء هو  الن المسيح إبن هللا الحي خلص والتطهير الغفرانللحصول على 
ال  شخصياأنت هذا أمر يتعلق بك ، فإذا تحب تصوم. المسيح مخلصنا يسوع بفضل اختياري الصوم هو 
 كعن هموم العيش وتقضي وقتفيه أنت تختار اليوم تريد أن تصوم وال يفرضه عليك أحد.  أحديد خل فيه 

في  يسوع ربلنا قول الو الكتاب المقدس والصالة ألجل مواضع معينة. كلمته في في قراءة أمام هللا خاص 
َوَمَتى ُصْمُتْم َفاَل َتُكوُنوا َعاِبِسيَن َكاْلُمَراِئيَن َفِإنَُّهْم ُيَغيِ ُروَن ُوُجوَهُهْم ِلَكْي َيْظَهُروا ِللنَّاِس : إنجيل متى

َفاْدُهْن َرْأَسَك َواْغِسْل َوْجَهَك ِلَكْي َوَأمَّا َأْنَت َفَمَتى ُصْمَت  َصاِئِميَن. َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّهْم َقِد اْسَتْوَفْوا َأْجَرُهْم.
 . َخَفاِء ُيَجاِزيَك َعاَلِنَيةً اَل َتْظَهَر ِللنَّاِس َصاِئمًا َبْل ألَِبيَك الَِّذي ِفي اْلَخَفاِء. َفَأُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي الْ 

َواْلَعِريُس َمَعُهْم؟ َما َداَم اْلَعِريُس  َهْل َيْسَتِطيُع َبُنو اْلُعْرِس َأْن َيُصوُمواويقول الرب يسوع في نص تأملنا: 
 وَن ِفي ِتْلكَ َمَعُهْم اَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيُصوُموا. َوَلِكْن َسَتْأِتي َأيَّاٌم ِحيَن ُيْرَفُع اْلَعِريُس َعْنُهْم َفِحيَنِئٍذ َيُصومُ 

العهد القديم حيث لنبي إشعياء في سفر ااستخدم مثالين كان اليهود يعرفوهم. االول من الرب يسوع  اأَليَّاِم.
ثم  .َهاـي  ِـــ ِمْثَل َعُروٍس َتَتَزيَُّن ِبُحلِ شعبه وَ  ،َيَتَزيَُّن ِبِعَماَمةٍ الذي ِمْثَل َعِريٍس المسيح أنه  قال مسبقا عنهللا 

أنهم أصدقاء الزوجين حفل العرس آنذاك حيث كانت الناس تقول عن من الرب يسوع المثل الثاني أخذه 
 . العظيم العريس ئه هوتالميذه بوزرا مثليسوع و . فافخالل أيام الز  اصومو ي ما كانواف .زراءو 

هذا النص يعلمنا بوضوح أن الفرح في حضور المسيح هو عظيم. يسوع المسيح يكشف لهم، وللعالم، أنه 
. ويشير مره أخرى الى صلبه النه يقول: َوَلِكْن َسَتْأِتي َأيَّاٌم ، منبع السالم والسعادةوالهناءالفرح هو سر  

هو  هميمنحنلموت من اجل خطايا الناس يلمرة أخرى أنه جاء المسيح ِحيَن ُيْرَفُع اْلَعِريُس َعْنُهْم. بهذا أشار 
يبشرنا ف ،آخر الكتب المقدسة ،سفر الرؤياأما الصليب.  موتلينتقل فرح العرس من الغفران وهبة الحياة. 

يَن ِإَلى َعَشاِء ُعْرِس اْلَحَملِ  :وعدبال والحمل هو المسيح كما صرح به يوحنا المعمدان: هذا . ُطوَبى ِلْلَمْدُعوِ 
 هو حمل هللا الذي يرفع خطية العالم.



طابق يل لألرضيأت لم بهذا يصرح لهم أنه . قاقوعن خمر وز  َثْوبٍ و ِقْطَعٍة عن الرب يسوع ثم تكلم لهم 
. فهو جاء بالنعمة والحق، بالنور والحياة ليكون هو الطريق الجديد الناس تعليمه السماوي على تعاليم

وللعالم لهم  هو يشيروبذكره الخمر، ف. نه مضمون النه طريق هللا المفرحوالحي الذي يجب السير فيه ال
المسيح يعلن انه هو نهاية الذبائح الحيوانية من الطاهر الذي سيسكب من جراحه على الصليب. دمه  الى

يسوع المسيح وضع عهدا جديدا أفضل . الرب التي كان شعب إسرائيل يقدمونها في الهيكل اجل الخطايا
اء قديمة شيأنسمع لكالم المسيح وفي نفس الوقت نمارس والتعليم هو لنا أيضا أال من العهد السابق. 
ِإذًا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة. اأَلْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت. يقول: النه  ليست من إرادة هللا.

  .ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديداً 
اِدَقةُ هذه  وحضوره الرب يسوع المسيح حضرة في وا فقط بسماعها، بل اعملوا بها. ــقتنعال تف .َأْقَواُل هللِا الصَّ

يمان الرجاء و ليس خوف وال قلق وال بغضاء وال تهديد، بل  الفرح والسالم والشجاعة لقبول التغيير بثقة وا 
: ا هذه الحقيقه المفرحه فقالنكتب لفي إسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. بولس رسول المسيح ومحبة 

 الحياة اغتنامفنعم.  .بربنا يسوع المسيحفبما أننا قد تبررنا على أساس اإليمان، صرنا في سالم مع هللا 
اْلَخاَلُص َواْلَمْجُد َواْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة ِللرَّبِ   .َهلِ ُلوَيا . ال تخف. المسيح إبن هللا غفر لنا جميع خطايانا.اآلن
  آمين.. ِإَلِهَنا
 

 علمها لنا الرب يسوع المسيح ونقول: كمانصلي معا الصالة واالن 

َماَواِت،َأَباَنا  ِس اْسُمَك، الَِّذي ِفي السَّ َماِء، ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك، ِلَيَتَقدَّ  ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َعَلى اأَلْرِض َكَما ِهَي ِفي السَّ
َنا وَ  َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا، َكَما َنْغِفُر َنْحُن ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا، ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا أَْعِطَنا اْلَيْوَم، اَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة، َلِكْن َنجِ 

يِر، رِ   آِمين. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى األََبِد. ِمَن الشِ 

Keskustelun kysymyksia: 

 

1 Ketkä ovat fariseukset? 
2 Miksi Israelilaiset paastosivat? 
3 Mihin liitty paastoaminen? 
4 Miksi Jeesus ei määrännyt paastoa? 
5 Miksi Kristittyjen ei tarvitse paastota 

? 
6 Jeesuksen mukaan, kuka on 

aviomies? 

 

 من هم الفريسيون؟  -1

 يصوموا؟ يون سرائيلاإللمذا كان  -2

 بمذا الصوم مرتبط؟ -3

 لمذا المسيح لم يأمر المؤمنين بالصوم؟  -4

 لمذا ال يصومون المسيحيون؟ -5

 ؟، حسب المسيحالعريسن هو م -6



7 Sano muutamalla sanalla mitä tämä 
saarna on herattänyt sinussa? 

 

 

 اذكر مذا أيقظت عدة اليوم فيك؟ -7

 

 

 قانون الرسل. ونقول:  التي هيواالن لنقل معا شهادة االيمان 

الوحيد أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق السماء واألرض، وبربنا يسوع المسيح إبن 
الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم العذراء، وتألم على عهد بيالطس البنطي 

وُصـلب ومات وُقــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد 
الى السماوات وجلس على يمين هللا اآلب الضابط الكل، وسيأتي من هناك ليدين األحياء 

وأومن بالروح القدس، وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة واألموات. 
 الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية. آمـــيــن

 

 


