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Mark. 2 :18-22

Sunday 8th Oct. 2017 Theme: Freedom in Christ

مرقس 22 - 18 :2
نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل مرقس ،االصحاح الثاني
واآليات  18الى  .22إليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُ ن
َما
ين َوأ َّ
وحَّنا َواْلَف ِريسِي َ
وحنَّا َواْلَف ِريسِي َ
َوَك َ
وم تَالَمي ُذ ُي َ
ان تَالَمي ُذ ُي َ
اءوا َوَقالُوا َل ُه :ل َما َذا َي ُ
ين َي ُ
ص ُ
ومو َ َف َج ُ
ِ
ِ
يع َبُنو اْل ُع ْر ِ
يس َم َع ُه ْم؟ َما َد َام
س أْ
وموا َواْل َع ِر ُ
ال َل ُه ْم َي ُسوعَُ :ه ْل َي ْستَط ُ
ومو َن؟ َفَق َ
ص ُ
َن َي ُ
ص ُ
تَالَمي ُذ َك َفالَ َي ُ
ِ ٍِ
اْلع ِريس معهم الَ يستَ ِطيعو َن أَن يصوموا .وَل ِكن ستَأِْتي أَي ِ
ومو َن ِفي
َّام ح َ
ين ُي ْرَف ُع اْل َع ِر ُ
َ ُ ََُْ َْ ُ
ٌ
ص ُ
يس َع ْن ُه ْم َفح َينئذ َي ُ
ْ َُ ُ َ ْ َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ْخ ُذ ِم َن اْل َعت ِ
ط َعة َجد َيدة َعَلى ثَ ْو ٍب َعت ٍ
يق
ط ُرْق َع ًة ِم ْن ِق ْ
َحٌد َي ِخي ُ
يقَ ،واِال َفاْلم ْل ُء اْل َجد ُيد َيأ ُ
تْل َك األَيَّامَِ .ل ْي َس أ َ
ِ
َحٌد َي ْج َع ُل َخم اًر َجِد َيد ًة ِفي ِزَق ٍ
اق َعِتيَق ٍة لِ َئالَّ تَ ُش َّق اْل َخ ْم ُر اْل َجِد َيدةُ ِ
اق َفاْل َخ ْم ُر
الزَق َ
َف َيص ُير اْل َخ ْر ُق أ َْرَدأََ .وَل ْي َس أ َ
ْ
فَ .ب ْل َي ْج َعُلو َن َخم اًر َجِد َيد ًة ِفي ِزَق ٍ
تَ ْنص ُّب و ِ
اق َجِد َيد ٍة.
اق تـ ـ ـ ْتـ ـَل ُ
الزَق ُ
ْ
َ َ
الى هنا القراءة
الفريسيون جاءوا صارخين الى يسوع المسيح لمذا تالميذه ال يصومون .ويسوع أجابهم بأمثلة .الفريسيون

كانوا حزب ديني يهودي صارم متمسكين حرفيا بشريعة موسى وتقاليد اآلباء والسيما فيما يتعلق بالسبت
والطهارة ِ
الطقسية .كانوا يعارضون المسيح ويجربوه بعدة أسئلة آملين أنهم يجبروا سبب ليقتلوه .أما الرب
يسوع المسيح فكان يصححهم للحق بسلطان وفي نفس الوقت يكشف خطاياهم وريائهم ويوبخهم .كانوا

يصوموا يومين في األسبوع .وكل اليهود كانوا يصوموا في أربعة مناسبات في السنة .أما فريضة الصوم
فجاءتهم من شريعة موسى .كان موسى صائما لما هللا أعطاه شريعته على الجبل .وفي شريعته جاء أمر
ِ ِ
ِ
َّ
َّ ِ
الشه ِر َّ ِ
وس ُك ْم.
الربَّ :
اما اْل َعاش ُر م ْن َه َذا ْ
الساب ِع َف ُه َو َي ْوُم اْل َكف َارة َم ْحَفال ُمَقَّدسا َي ُكو ُن َل ُك ْم تُ َذلُلو َن ُنُف َ
من هناك بدأوا الصيام .وبصيامهم كانوا يظهرون توبتهم وتضرعهم الى هللا للغفران .كما فعل الملك والنبي
داود الذي صام وذلل نفسه امام هللا بسبب خطيته في أيامه .الصوم مرتبط بالخطية والغفران والتطهير.
ِ
وس ُك ْم .لكنهم مع الزمان جعلوا الصيام طقس واجب وبدأوا يصوموا بافتخار وعنف مثل
لذلك قال :تُ َذلُلو َن ُنُف َ
الناس اليوم اللي يصوموا غصبا منهم .أما هللا فلن يرضى بمثل هذا الصيام .فهو وبخ شعبه إسرائيل في
العهد القديم كما وبخ الرب يسوع المسيح اليهود وتوبيخه موجه للذين يصوموا بغضب وبغضاء .جاء قول

هللا بإشعياء :ها ِإَّن ُكم لِْلخص ِ ِ
اع تَصومون ولِتَ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
َختَا ُرهُ؟ َي ْوماً
ص ْوٌم أ ْ
ومة َوالن َز ِ ُ ُ َ َ ْ
ضرُبوا بَل ْك َمة الشر .أَم ْث ُل َه َذا َي ُكو ُن َ
َ ْ ُ ُ َ
ِ
اإلنس ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْوماً َوَي ْوماً َمْقُبوالً
ْس ُه َوَيْف ِر ُ
ُي َذل ُل ِ ْ َ ُ
ش تَ ْحتَ ُه م ْسحاً َوَرَماداً؟ َه ْل تُ َسمي َه َذا َ
ان فيه َنْف َس ُه ُي ْحني َكاأل ََسَلة َأر َ
لِ َّلر ِب؟
والرب يسوع المسيح لم يمنع الصيام .هو نفسه صام أربعين يوما لما كان في البرية و َّ
طِ
ان ُي َجرُبه.
الش ْي َ

والرب يسوع انتصر على عدو الحياة الن المسيح هو طاهر بالتمام .أيضا ،الرب يسوع لم يضع الصيام

واجبا على المؤمنين به الن الصيام هو مرتبط بالخطايا والغفران والطهارة .بشارة االنجيل هي ان هللا قدم

إبنه الوحيد كفارة عن طريق اإليمان .فيه لنا بدمه الـفداء ،أي غفران الخطايا .المسيح هو الذي مات لكي
يفتدينا من كل إثم ويطهرنا لنفسه شعبا خاصا يجتهد بحماسة في األعمال الصالحة .فال نحتاج أن نصوم
للحصول على الغفران والتطهير الن المسيح إبن هللا الحي خلص هو كل شيء بدمه الزكي الذي يطهرنا.
الصوم هو اختياري بفضل مخلصنا يسوع المسيح .إذا تحب تصوم ،فهذا أمر يتعلق بك أنت شخصيا ال
يدخل فيه أحد وال يفرضه عليك أحد .أنت تختار اليوم تريد أن تصوم فيه عن هموم العيش وتقضي وقتك

خاص أمام هللا في قراءة كلمته في الكتاب المقدس والصالة ألجل مواضع معينة .ولنا قول الرب يسوع في
ِ
ِ
ِ
ظه ُروا لِ َّلن ِ
اس
ص ْمتُ ْم َفالَ تَ ُك ُ
ين َكاْل ُم َرائ َ
ونوا َعاِبس َ
ين َفِإَّن ُه ْم ُي َغِي ُرو َن ُو ُج َ
وه ُه ْم ل َك ْي َي ْ َ
إنجيل متىَ :و َمتَى ُ
ِ
ِِ
ِ
اغ ِس ْل َو ْج َه َك لِ َكي
َج َرُه ْمَ .وأ َّ
ْس َك َو ْ
صائم َ
استَ ْوَف ْوا أ ْ
ين .اَْل َح َّق أَُق ُ
ول َل ُك ْم :إنَّ ُه ْم َقد ْ
ص ْم َت َف ْاد ُه ْن َأر َ
َما أ َْن َت َف َمتَى ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس صائماً بل ألَِبيك َّالذي ِفي اْلخَفاءَ .فأَب َّ
ظه َر لِلنَّ ِ
يك َعالَن َي ًة.
َ
وك الذي َي َرى في اْل َخَفاء ُي َج ِاز َ
ُ َ
َ
َْ
َ
الَ تَ ْ َ
ِ
يع َبُنو اْل ُع ْر ِ
يس
س أْ
يس َم َع ُه ْم؟ َما َد َام اْل َع ِر ُ
وموا َواْل َع ِر ُ
ويقول الرب يسوع في نص تأملناَ :ه ْل َي ْستَط ُ
ص ُ
َن َي ُ
ِ ٍِ
معهم الَ يستَ ِطيعو َن أَن يصوموا .وَل ِكن ستَأِْتي أَي ِ
ومو َن ِفي ِتْل َك
َّام ح َ
ين ُي ْرَف ُع اْل َع ِر ُ
ََُْ َْ ُ
ٌ
ص ُ
يس َع ْن ُه ْم َفح َينئذ َي ُ
ْ َُ ُ َ ْ َ

األَيَّامِ .الرب يسوع استخدم مثالين كان اليهود يعرفوهم .االول من سفر النبي إشعياء في العهد القديم حيث
ِ
َّن ِب ِعمام ٍة ،وشعبه ِم ْث َل َع ُر ٍ
ِ ٍ
َّن ِب ُحلِــِيـ َها .ثم
وس تَتََزي ُ
هللا قال مسبقا عن المسيح أنه م ْث َل َعريس الذي َيتَ َزي ُ َ َ َ
المثل الثاني أخذه الرب يسوع من حفل العرس آنذاك حيث كانت الناس تقول عن أصدقاء الزوجين أنهم
وزراء .فما كانوا يصوموا خالل أيام الزفاف .ويسوع مثل تالميذه بوز ارئه هو العريس العظيم.

هذا النص يعلمنا بوضوح أن الفرح في حضور المسيح هو عظيم .يسوع المسيح يكشف لهم ،وللعالم ،أنه
ِ
ِ
َّام
هو سر الفرح والهناء ،منبع السالم والسعادة .ويشير مره أخرى الى صلبه النه يقولَ :وَلك ْن َستَأْتي أَي ٌ
ِ
يس َع ْن ُه ْم .بهذا أشار المسيح مرة أخرى أنه جاء ليموت من اجل خطايا الناس ليمنحنهم هو
حَ
ين ُي ْرَف ُع اْل َع ِر ُ
الغفران وهبة الحياة .من فرح العرس ينتقل لموت الصليب .أما سفر الرؤيا ،آخر الكتب المقدسة ،فيبشرنا
طوبى لِْلمدع ِوين ِإَلى ع َش ِ
اء ُع ْر ِ
س اْل َح َم ِل .والحمل هو المسيح كما صرح به يوحنا المعمدان :هذا
بالوعدَ ُ ْ َ َ ُ :
َ
هو حمل هللا الذي يرفع خطية العالم.

ط َع ٍة وثَ ْو ٍب وعن خمر وزقاق .بهذا يصرح لهم أنه لم يأت لألرض ليطابق
ثم تكلم لهم الرب يسوع عن ِق ْ
تعليمه السماوي على تعاليم الناس .فهو جاء بالنعمة والحق ،بالنور والحياة ليكون هو الطريق الجديد
والحي الذي يجب السير فيه النه مضمون النه طريق هللا المفرح .وبذكره الخمر ،فهو يشير لهم وللعالم

الى دمه الطاهر الذي سيسكب من جراحه على الصليب .المسيح يعلن انه هو نهاية الذبائح الحيوانية من

اجل الخطايا التي كان شعب إسرائيل يقدمونها في الهيكل .الرب يسوع المسيح وضع عهدا جديدا أفضل

من العهد السابق .والتعليم هو لنا أيضا أال نسمع لكالم المسيح وفي نفس الوقت نمارس أشياء قديمة
ِ
ِ
ِ
ض ْت.
َحٌد ِفي اْل َم ِس ِ
اء اْل َعتيَق ُة َق ْد َم َ
ليست من إرادة هللا .النه يقولِ :إذاً ِإ ْن َك َ
ان أ َ
يح َف ُه َو َخليَق ٌة َجد َيدةٌ .األ َْش َي ُ
ص َار َجِديداً.
ُه َوَذا اْل ُك ُّل َق ْد َ

الص ِادَق ُة .فال تقتنع ـوا فقط بسماعها ،بل اعملوا بها .في حضرة الرب يسوع المسيح وحضوره
ال هللاِ َّ
هذه أَْق َو ُ
ليس خوف وال قلق وال بغضاء وال تهديد ،بل الرجاء والفرح والسالم والشجاعة لقبول التغيير بثقة وايمان
ومحبة في إسم إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح .بولس رسول المسيح كتب لنا هذه الحقيقه المفرحه فقال:

فبما أننا قد تبررنا على أساس اإليمان ،صرنا في سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح .نعم .فاغتنام الحياة
ِ
ام ُة َواْلُق ْد َرةُ لِ َّلر ِب
اآلن .ال تخف .المسيح إبن هللا غفر لنا جميع خطاياناَ .هلُل َ
ويا .اْل َخالَ ُ
ص َواْل َم ْجُد َواْل َك َر َ
ِإَل ِه َنا .آمين.
واالن نصلي معا الصالة كما علمها لنا الرب يسوع المسيح ونقول:
ِ ِ
السم ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء،
أ ََب َانا َّالِذي ِفي َّ
الس َم َاوات ،ل َيتََقَّدس ْ
اس ُم َك ،ل َيأْت َمَل ُكوتُ َك ،لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َك َعَلى األ َْرض َك َما ه َي في َّ َ
ِ ِ
ِ
خب َزنا َكَفاَفنا أَع ِطنا اْليوم ،و ْ ِ
ين ِإَل ْي َناَ ،والَ تُْد ِخْل َنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍةَ ،ل ِك ْن َن ِج َنا
ُْ َ
وب َناَ ،ك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن لْل ُم ْذنِب َ
اغف ْر َل َنا ُذُن َ
َ ْ َ َْ َ َ
َن َلك اْلمْلك واْلُق َّوة واْلمجد ِإَلى األَبِدِ .
ِمن ِ
الش ِر ِ
آمين.
ير ،أل َّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
Keskustelun kysymyksia:

 -1من هم الفريسيون؟

 -2لمذا كان اإلسرائيليون يصوموا؟
 -3بمذا الصوم مرتبط؟

 -4لمذا المسيح لم يأمر المؤمنين بالصوم؟
 -5لمذا ال يصومون المسيحيون؟

 -6من هو العريس ،حسب المسيح؟

?Ketkä ovat fariseukset
?Miksi Israelilaiset paastosivat
?Mihin liitty paastoaminen
?Miksi Jeesus ei määrännyt paastoa
Miksi Kristittyjen ei tarvitse paastota
?
Jeesuksen mukaan, kuka on
?aviomies

1
2
3
4
5
6

 -7اذكر مذا أيقظت عدة اليوم فيك؟

Sano muutamalla sanalla mitä tämä
?saarna on herattänyt sinussa

7

واالن لنقل معا شهادة االيمان التي هي قانون الرسل .ونقول:
أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق السماء واألرض ،وبربنا يسوع المسيح إبن الوحيد
الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم العذراء ،وتألم على عهد بيالطس البنطي
وصـلب 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
واألموات .وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة
الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية .آمـ ـيــن

