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Sunnuntain18.02.2018 (Viikko 7)- Evank. Mark 1:12-13. Aihe: Jeesus, kiusausten voittaja. 

Lukukappalet: Ps. 91:1-4, 11-12.. 1.Moos. 3:1-7.. Hepr. 2:9, 17.18. 

 الموضوع: يسوع المنتصر على التجارب. . 13 -12: 1مرقس . إنجيل 2018. 02. 18االحد  عظة
 

. اليكم القراءة بإسم 13و 12السالم عليكم. عظتنا اليوم هي من إنجيل مرقس، االصحاح األول وااليات 
يَِّة َأْرَبِعيَن َيْومًا ُيَجرَُّب ِمَن  الرب يسوع المسيح. يَِّة َوَكاَن ُهَناَك ِفي اْلَبرِّ وُح ِإَلى اْلَبرِّ َوِلْلَوْقِت َأْخَرَجُه الرُّ

 َمَع اْلُوُحوِش. َوَصاَرِت اْلَماَلِئَكُة َتْخِدُمُه.الشَّْيَطاِن. َوَكاَن 
 هذه كلمة اهلل

 
 بجرَّ الى البرية لي كنل ،أوال علماء الدينأورشليم ليواجه يسوع الى الروح لم يرسل وللوقت أخرجه الروح. 

قبل أن يواجه علماء الدين وشيوخ الشعب كان واجبا على يسوع ان يمّر في هذه المرحلة الشيطان. من 
وبعدما رأى  معموديته على يد يوحنا المعمدان أي بعد . للوقت أخرجه الروح.وفي التالي الموت والعالم

َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه  ِمَن السََّماَواِت َقاِئاًل: َوَصْوت   َعَلْيهِ ُروَح اللَِّه َنازاًِل و اْنَفَتَحْت َلُه قد السََّماَواُت 
. نقرأ ا ذكرها متى ولوقاكمبتفصيل مرقس لم يذكر تجربة الشيطان ليسوع  أخرجه الروح.بعد هذا،  .ُسِرْرتُ 
 َفَأَجاَبُه َيُسوُع: .اْلَحَجِر َأْن َيِصيَر ُخْبزاً  ِإْن ُكْنَت اْبَن اهلِل َفُقْل ِلَهَذاأن الشيطان قال ليسوع:  وقاإنجيل لفي 

  .ْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن اهللِ َمْكُتوب  َأْن َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَساُن بَ 
 

اهلل وأنت جائع،  أنت إبنما أنك ب: هو يقصدو . هاهلل الذي أرسل ه وفيفيليزرع الشك  يسوع جّربعدّو اهلل 
ن كانت لك هذه السلطة، و ر الى خبز وكل، الحج احّول هذ ُثمَّ َأْصَعَدُه  .المعلى الع رطيلتسها ملاستعفا 

ْلَطاَن ْعِطي َهَذا َلَك أُ : َوَقاَل َلهُ  ِة ِفي َلْحَظٍة ِمَن الزََّمانِ ِإْبِليُس ِإَلى َجَبٍل َعاٍل َوَأَراُه َجِميَع َمَماِلِك اْلَمْسُكونَ  السُّ
َفَأَجاَبُه َيُسوُع:  .َماِمي َيُكوُن َلَك اْلَجِميعُ َفِإْن َسَجْدَت أَ  ألَنَُّه ِإَليَّ َقْد ُدِفَع َوَأَنا ُأْعِطيِه ِلَمْن ُأِريُد. ُكلَُّه َوَمْجَدهُ 

: ِللرَّبِّ ِإَلِهَك َتْسجُ  اْذَهْب َيا َشْيَطانُ  يَّاُه َوْحَدُه َتْعُبدُ ِإنَُّه َمْكُتوب  اِح ُثمَّ َجاَء ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَأَقاَمُه َعَلى َجنَ  .ُد َواِ 
: َأنَُّه ُيوِصي َماَلِئَكَتُه ِبَك  ِإْن ُكْنَت اْبَن اهلِل َفاْطَرْح َنْفَسَك ِمْن ُهَنا ِإَلى َأْسَفلَ اْلَهْيَكِل َوَقاَل َلُه:  أَلنَُّه َمْكُتوب 

ِإنَُّه ِقيَل: اَل ُتَجرِِّب َفَأَجاَب َيُسوُع:  .َوَأنَُّهْم َعَلى َأَياِديِهْم َيْحِمُلوَنَك ِلَكْي اَل َتْصِدَم ِبَحَجٍر ِرْجَلكَ  َكْي َيْحَفُظوكَ لِ 
  .َوَلمَّا َأْكَمَل ِإْبِليُس ُكلَّ َتْجِرَبٍة َفاَرَقُه ِإَلى ِحينٍ  .الرَّبَّ ِإَلَهكَ 

 

التي بها يسيطر على والكذب قوته إنما هي الخطية  لكنله كل سلطان، يعطي الفكرة أنه قوي و الشيطان 
 كلمة اهلل بالمكرستخدم ا .فاشل امام يسوع إنه لموت.واوالبغضاء ن ــديّ ــالتّ عبدهم في الخوف و الناس ويست

باستهزاء: و كذلك  ايقولو محرف. الكتاب  أن نو يّدعو  يذكرون من الكتاب المقدس إال ما يعجبهمالذين مثل 
جّرب يسوع إبليس منافقون.  .ألنفسهمال . خرينيشيرون آل موه ؟األشرارإن كان اهلل موجود، لمذا ال يهلك 



نجح مع حواء ي الماضي ف .وهادئنه ذكي أ ةصور العطى ي بمكر .العالمداء فغّير خطة اهلل لييجعله ه علّ ل
 وهكذا نظروا لنفوسهم ال هللي مجعلهف ه هول او سمعيزرع فيهم الشك في اهلل و ليبتمّلق  تكلم لهمحيث وآدم 

إنهزم  القدوس يسوع لكنه أمام رب المجد .الموتالخطية  لعالم ومعهم ومنهم لفيل الخطية دخأو زرع سّمه 
  .في المحبة والروح القدس وواحدا مع اهللفي الحق كان ثابتا ن يسوع ال وفشل

 

َفَلْيَس َعِظيمًا ِإْن َكاَن ُخدَّاُمُه  ،َلُه ِإَلى ِشْبِه َماَلِك ُنورٍ ُيَغيُِّر َشكْ نفسه الشَّْيَطاَن  يقول الكتب: اَل َعَجَب.ف
جاء ليحررنا من إبن اهلل يسوع  الَِّذيَن ِنَهاَيُتُهْم َتُكوُن َحَسَب َأْعَماِلِهْم. َشْكَلُهْم َكُخدَّاٍم ِلْلِبرِّ َأْيضًا ُيَغيُِّروَن 

حان خطية. إنما إمتليست ي خد ذاتها ففأما التجربة الحق. الروح و الشيطان ويطهرنا لنعبد اهلل ب سلطان
أنفسنا أكثر وقبل ا وفكرنا وقوتنا أم نحب لنرى حقيقة إيماننا ومقداره حتى نرى هل نحب اهلل من كل قلبن

جميع المالئكة أن يسجدوا آلدم لكن و من نار وأمره  الشيطان لقيقول البعض ان اهلل خ لكن كل شيء؟
والحقيقه هي ان أعلى من المالئكة حتى تسجد له. اإلنسهذا كذب الن اهلل لم يخلق إبليس وحده رفض. 
حيث  اهللتمرد على  ذاه مالك نور ولكن خلق اهلل المقدس أن كتابيعلمنا الق السجود. أن اهلل وحده يستح
المشتكي المفرق و المخاصم المتمرد الشيطان  أصبحف على األرض الربفطرحه العلي  أراد ان يأخذ مكان

وِح الَِّذي َيْعَمُل اآلَن ِفي َأْبَناِء اْلَمْعِصَيةِ مسمى ال  . َرِئيِس ُسْلَطاِن اْلَهَواِء، الرُّ
 

َأْعَمى َأْذَهاَن َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن ِلَئالَّ ُتِضيَء َلُهْم ِإَناَرُة ِإْنِجيِل َمْجِد اْلَمِسيِح الَِّذي ُهَو  الذيِإَلُه َهَذا الدَّْهِر فهو 
يقول يوحنا تلميذ . وحكم عليه بالعذاب االبدي كّسر سلطانهإبن اهلل القدوس يسوع المسيح لكن  ُصوَرُة اهلِل.

اَر َخاَلُص اآلَن صَ َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيمًا َقاِئاًل ِفي السََّماِء: المقدسة: يسوع في سفر الرؤيا آخر الكتب 
أَلنَُّه َقْد ُطِرَح اْلُمْشَتِكي َعَلى ِإْخَوِتَنا الَِّذي َكاَن َيْشَتِكي َعَلْيِهْم َأَماَم ِإَلِهَنا  ُمْلُكُه َوُسْلَطاُن َمِسيِحهِ ِإَلِهَنا َوُقْدَرُتُه وَ 
ِمْن َأْجِل َهَذا اْفَرِحي  َوَلْم ُيِحبُّوا َحَياَتُهْم َحتَّى اْلَمْوِت. مْ َوُهْم َغَلُبوُه ِبَدِم اْلَحَمِل َوِبَكِلَمِة َشَهاَدِتهِ  َنَهارًا َوَلْياًل.

 المنتصر على الشيطان وجنودهيسوع المسيح كلمة اهلل في الجسد هو  َأيَُّتَها السََّماَواُت َوالسَّاِكُنوَن ِفيَها.
وهكذا تمكن  اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا أيضا فيمعنا اشترك المسيح يسوع . عّينهم للعذاب االبديو 

ف من الموت يستعبدهم ويحرر من كان الخو  على من له سلطة الموت، أي إبليس أن يموت ليقضي
 بيسوع المسيح المنتصر.   أن ينقذ ال المالئكة بل نسل إبراهيمهللة اكانت غاي. طوال حياتهم

 

ر ان يغير الحجتحّديه إلبن اهلل الشيطان وّجه النه هو الرب الواحد مع اهلل بالروح القدس. يسوع انتصر 
َأَنا ُهَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السََّماِء. ِإْن : هو خبز الحياة. يقول لنا في االنجيليسوع و الى خبز. 

ي َأَنا ُأْعِطي ُهَو َجَسِدي الَِّذي َأْبِذُلُه ِمْن َأْجِل َحَياِة َأَكَل َأَحد  ِمْن َهَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد. َواْلُخْبُز الَّذِ 
بخمسة أرغفة وسمكتين. وهو الذي له كل السلطان  َخْمَسِة آاَلِف َرُجلٍ والرب يسوع هو الذي أطعم . اْلَعاَلمِ 

فينا  اإللهيةهو يغفر لنا ويحررنا بالتمام ويوضعنا في طريقه القدوس للحياة . في السماء وعلى األرض



في يده القوية وال أحد وال شيء يقدر  انظحفهو يو بدمه الطاهر يسوع اشترانا وغسلنا ونحن فيه الى االبد. 
  .عن محبة اهلل التي لنا في المسيح يسوع ربنانا فصلأن ي

 

، رتفع مجتازا السماواترئيس كهنتنا العظيم الذي ا وهيسوع  ، لنتذكر أنفي التجارب مرّ ما نهذا، لل
ليس عاجزا عن تفهم ضعفاتنا،  رئيس الكهنة الذي لناهو  .هو إبن اهلل الحي لنتمسك دائما باالعتراف بهو 

لننال  فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة بل إنه قد تعرض للتجارب التي نتعرض نحن لها، إال أنه بال خطية.
لم يصبكم من التجارب إال ما ويقول لنا الرب في الكتاب المقدس:  د الحاجة.الرحمة ونجد نعمة تعيننا عن

فال يدعكم تجربون فوق ما تطيقون، بل يدبر لكم مع التجربة سبيل  ولكن اهلل أمين وجدير بالثقة ريهو بش
المبني االيمان الحقيقي هذا هو  أحبائي، اهربوا من عبادة األصنام. يا لذلك ا لتطيقوا احتمالها.الخروج منه

على شهادة األنبياء والرسل وعلى يسوع المسيح نفسه رائد إيماننا ومكمله. االيمان الحقيقي هو الذي 
يسوع المسيح إبن اهلل  و المحبة هللفي  رجاءمرتبط بالهو يعترف بيسوع إبن اهلل في الجسد وهذا االيمان 

هو الذي  النور، ملكوتأهال لالشتراك في ميراث القديسين في  ناجعلاهلل به . الوحيد مخلصنا الحبيب
  أي غفران الخطايا. ذي فيه لنا الفداءال أنقذنا من سلطة الظالم ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته

 

يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة، فال أحد يأتي الى اآلب إال بي. أنا هو نور العالم، من يتبعني  عيسو 
في  شتركنو  ساد الذي تنشره الشهوة في العالممن الف تخلصنأن  ناصار بإمكان ال يتخبط في الظالم. به

  .سالم بفضل معرفة اهلل ويسوع ربناليكن لكم المزيد من النعمة والو  آمين.الطبيعة اإللهية. 
ضابط الكل خالق الأنا أومن باهلل اآلب : ونقول شهادة األنبياء والرسل، شهادة االيمانعا نقول ماالن و 

الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم العذراء، الوحيد  هإبنالسماء واألرض، وبربنا يسوع المسيح 
ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث من  قُــبرلب ومات و ـوتألم على عهد بيالطس البنطي وصُ 
وسيأتي من هناك ليدين  الضابط الكل،يمين اهلل اآلب  لىوجلس عبين األموات وصعد الى السماوات 

وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا  الكنيسة المقدسة الجامعة. وأومن بالروح القدس، وبواألموات األحياء
 وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية. آمـــيــن

 صالة
 

1. 

 بنك التجارب تحمل إأن ي تسمح ، أنتإلهنايا رب 
 .نبو جرّ الذين ييتمكن من مساعدة حتى  والقلق

 .على هجمات الشربعونه  تغّلبنلكي  يناقوّ 
 يسوع المسيح، استمع إلينا باسم ابنك

 ربنا.

1. 

 

Herra, meidän Jumalamme, 

sinä annoit Poikasi joutua kiusauksiin 

ja ahdistuksiin, 

jotta hän voisi kiusattuja auttaa. 

Vahvista meitä, 

niin että hänen avullaan 

voittaisimme pahan hyökkäykset. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden. 

 



 


