Uskontunnustus arabiaksi ja rukous No 1 ovat saarnan lopussa.
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.

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

السالم عليكم .عظتنا اليوم هي من إنجيل مرقس ،االصحاح األول وااليات  12و .13اليكم القراءة بإسم
ِ ِ
َّة و َكان ه َن َ ِ
ِ
ب ِم َن
َخ َر َجهُ ُّ
الرب يسوع المسيحَ .ولِْل َوْق ِت أ ْ
الرو ُح إِلَى اْل َبِّري َ َ ُ
ين َي ْوماً ُي َج َّر ُ
اك في اْل َبِّريَّة أ َْرَبع َ
َّ
ان َم َع اْلو ُح ِ
الش ْيطَ ِ
ص َار ِت اْل َمالَئِ َكةُ تَ ْخِد ُمهُ.
انَ .و َك َ
وشَ .و َ
ُ
هذه كلمة اهلل

جرب
وللوقت أخرجه الروح .الروح لم يرسل يسوع الى أورشليم ليواجه علماء الدين أوال ،لكن الى البرية لي َّ

يمر في هذه المرحلة قبل أن يواجه علماء الدين وشيوخ الشعب
من الشيطان .كان واجبا على يسوع ان ّ
والعالم وفي التالي الموت .للوقت أخرجه الروح .أي بعد معموديته على يد يوحنا المعمدان وبعدما رأى
ِ
ت لَه وروح اللَّ ِه َن ِازالً علَْي ِه وصوت ِمن الس ِ ِ
يب الَِّذي بِ ِه
َّم َاو ُ
َّم َاوات قَائالًَ :ه َذا ُه َو ْابني اْل َحبِ ُ
ات قد ْانفَتَ َح ْ ُ ُ َ
َ
َ
َ َ َْ
الس َ
ت .بعد هذا ،أخرجه الروح .مرقس لم يذكر تجربة الشيطان ليسوع بتفصيل كما ذكرها متى ولوقا .نق أر
ُس ِرْر ُ
ِ
ِ
ِ
َج َابهُ َي ُسوعُ:
في إنجيل لوقا أن الشيطان قال ليسوع :إِ ْن ُك ْن َ
ت ْاب َن اهلل فَ ُق ْل لهَ َذا اْل َح َج ِر أ ْ
َن َيص َير ُخ ْب اًز .فَأ َ
اإل ْنسان ب ْل بِ ُك ِّل َكلِم ٍة ِمن ِ
اهلل.
َم ْكتُوب أ ْ
َن لَ ْي َس بِاْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ َي ْح َيا ِ َ ُ َ
َ َ
جرب يسوع ليزرع الشك فيه وفي اهلل الذي أرسله .وهو يقصد :بما أنك أنت إبن اهلل وأنت جائع،
عدو اهلل ّ
ّ
حول هذا الحجر الى خبز وكل ،وان كانت لك هذه السلطة ،فاستعملها لتسيطر على العالم .ثَُّم أ ْ
َص َع َدهُ
ّ
ِ
ٍ ٍ
إِْبلِ ُ ِ
ون ِة ِفي لَ ْحظَ ٍة ِم َن َّ
الزَم ِ
ان
ال لَهُ :لَ َك أُ ْع ِطي َه َذا ُّ
ان َوقَ َ
يع َم َمالِ ِك اْل َم ْس ُك َ
السْلطَ َ
يس إلَى َجَبل َعال َوأ ََراهُ َجم َ
ِ
يد .فَِإن سج ْد َ ِ
ُكلَّه وم ْج َده ألََّنه إِلَ َّي قَ ْد ُد ِفع وأ ََنا أ ْ ِ ِ ِ
َج َابهُ َي ُسوعُ:
ون لَ َك اْل َجميعُ .فَأ َ
ُعطيه ل َم ْن أ ُِر ُ ْ َ َ
ُ ََ ُ ُ
ت أَ َمامي َي ُك ُ
ََ
ب إِلَ ِه َك تَسج ُد وِايَّاه و ْح َده تَعب ُد .ثَُّم جاء بِ ِه إِلَى أ ِ
ان إِنَّهُ َم ْكتُوب :لِ َّلر ِّ
اح
امهُ َعلَى َج َن ِ
ب َيا َش ْي َ
ا ْذ َه ْ
ْ ُ َ ُ َ ُ ُْ
ط ُ
َ َ
ُ
يم َوأَقَ َ
ُور َشل َ
ِ
طرْح َن ْفس َك ِمن ه َنا إِلَى أَس َف َل ألََّنه م ْكتُوب :أََّنه ي ِ
وصي َمالَئِ َكتَهُ بِ َك
اْلهَ ْي َك ِل َوقَ َ
ال لَهُ :إِ ْن ُك ْن َ
ْ ُ
ُُ
ْ
َ
ت ْاب َن اهلل فَا ْ َ
ُ َ
ون َك لِ َكي الَ تَ ِ
يل :الَ تُ َجِّر ِب
اب َي ُسوعُ :إَِّنهُ ِق َ
لِ َك ْي َي ْحفَظُ َ
وك َوأََّنهُ ْم َعلَى أ ََي ِادي ِه ْم َي ْح ِملُ َ
َج َ
صد َم بِ َح َج ٍر ِر ْجلَ َك .فَأ َ
ْ
ْ
ِ
يس ُك َّل تَ ْج ِرَب ٍة فَ َارقَهُ إِلَى ِح ٍ
الر َّ
ين.
َّ
ب إِلَهَ َكَ .ولَ َّما أَ ْك َم َل إِْبل ُ
الشيطان يعطي الفكرة أنه قوي وله كل سلطان ،لكن قوته إنما هي الخطية والكذب التي بها يسيطر على

دي ـن والبغضاء والموت .إنه فاشل امام يسوع .استخدم كلمة اهلل بالمكر
الناس ويستعبدهم في الخوف والتّـ ّ
يدعون أن الكتاب محرف .يقولوا كذلك وباستهزاء:
مثل الذين يذكرون من الكتاب المقدس إال ما يعجبهم و ّ

جرب يسوع
إن كان اهلل موجود ،لمذا ال يهلك األشرار؟ وهم يشيرون آلخرين .ال ألنفسهم .منافقون .إبليس ّ

غير خطة اهلل لفداء العالم .بمكر يعطى الصورة أنه ذكي وهادئ .في الماضي نجح مع حواء
لعلّه يجعله ي ّ
وآدم حيث تكلم لهم بتملّق ليزرع فيهم الشك في اهلل ويسمعوا له هو فجعلهم ينظروا لنفوسهم ال هلل وهكذا
سمه وأدخل الخطية فيهم ومنهم للعالم ومع الخطية الموت .لكنه أمام رب المجد القدوس يسوع إنهزم
زرع ّ
وفشل الن يسوع كان ثابتا في الحق وواحدا مع اهلل في المحبة والروح القدس.

ِ
ب .يقول الكتبَّ :
ان نفسه ُي َغي ُِّر َش ْكلَهُ إِلَى ِش ْب ِه َمالَ ِك ُن ٍ
امهُ
فالَ َع َج َ
ورَ ،فلَ ْي َس َعظيماً إِ ْن َك َ
الش ْيطَ َ
ان ُخ َّد ُ
أ َْيضاً ي َغيِّرون َش ْكلَهم َك ُخ َّد ٍام لِْلبِِّر الَِّذ ِ
َع َمالِ ِه ْم .يسوع إبن اهلل جاء ليحررنا من
بأْ
ون َح َس َ
ين نهَ َايتُهُ ْم تَ ُك ُ
َ
ُ ُ َ
ُْ

سلطان الشيطان ويطهرنا لنعبد اهلل بالروح والحق .أما التجربة في خد ذاتها فليست خطية .إنما إمتحان
لنرى حقيقة إيماننا ومقداره حتى نرى هل نحب اهلل من كل قلبنا وفكرنا وقوتنا أم نحب أنفسنا أكثر وقبل

كل شيء؟ لكن يقول البعض ان اهلل خلق الشيطان من نار وأمره وجميع المالئكة أن يسجدوا آلدم لكن

إبليس وحده رفض .هذا كذب الن اهلل لم يخلق اإلنسان أعلى من المالئكة حتى تسجد له .والحقيقه هي

أن اهلل وحده يستحق السجود .يعلمنا الكتاب المقدس أن اهلل خلق مالك نور ولكن هذا تمرد على اهلل حيث

أراد ان يأخذ مكان العلي فطرحه الرب على األرض فأصبح الشيطان المتمرد المخاصم المفرق والمشتكي
اء اْلمع ِ
ِ
ِ
اءَِّ ُّ ،
ان اْلهو ِ
المسمى َرئِ ِ
ص َي ِة.
يس ُسْل َ
الرو ِح الذي َي ْع َم ُل َ
اآلن في أ َْب َن َ ْ
ط ِ ََ

َعمى أَ ْذهان َغ ْي ِر اْلمؤ ِمنِين لَِئالَّ تُ ِ
ضيء لَهم إَِنارةُ إِ ْن ِج ِ
فهو إِلَهُ َه َذا َّ
يح الَِّذي ُه َو
يل َم ْجِد اْل َم ِس ِ
ُْ َ
َ َ
َ ُْ َ
الد ْه ِر الذي أ ْ َ
ِ
كسر سلطانه وحكم عليه بالعذاب االبدي .يقول يوحنا تلميذ
ورةُ اهلل .لكن يسوع المسيح إبن اهلل القدوس ّ
ُ
صَ
ت صوتاً ع ِظيماً قَائِالً ِفي الس ِ
ِ
ص
يسوع في سفر الرؤيا آخر الكتب المقدسةَ :و َسم ْع ُ َ ْ َ
َّماءَ :
ص َار َخالَ ُ
اآلن َ
َ
ِ
َِّ
ِ
ِ ِِ
ِ
ام إِلَ ِه َنا
ان َمسيحه ألََّنهُ قَ ْد طُ ِرَح اْل ُم ْشتَكي َعلَى إِ ْخ َوتَِنا الذي َك َ
إِلَ ِه َنا َوقُ ْد َرتُهُ َو ُمْل ُكهُ َو ُسْلطَ ُ
ان َي ْشتَكي َعلَ ْيه ْم أ َ
َم َ
َج ِل َه َذا ا ْف َرِحي
َنهَا اًر َولَ ْيالًَ .و ُه ْم َغلَُبوهُ بِ َدِم اْل َح َم ِل َوبِ َكلِ َم ِة َشهَ َ
ادتِ ِه ْم َولَ ْم ُي ِحُّبوا َح َياتَهُ ْم َحتَّى اْل َم ْو ِتِ .م ْن أ ْ
ِ
ون ِفيهَا .يسوع المسيح كلمة اهلل في الجسد هو المنتصر على الشيطان وجنوده
َّم َاو ُ
ات َوالسَّاكُن َ
أَيَّتُهَا الس َ
عينهم للعذاب االبدي .يسوع المسيح اشترك معنا أيضا في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا وهكذا تمكن
و ّ
أن يموت ليقضي على من له سلطة الموت ،أي إبليس ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم

طوال حياتهم .كانت غاية اهلل أن ينقذ ال المالئكة بل نسل إبراهيم بيسوع المسيح المنتصر.
تحديه إلبن اهلل ان يغير الحجر
وجه الشيطان ّ
يسوع انتصر النه هو الرب الواحد مع اهلل بالروح القدسّ .
الى خبز .ويسوع هو خبز الحياة .يقول لنا في االنجيل :أ ََنا هو اْل ُخ ْب ُز اْلح ُّي الَِّذي َن َز َل ِمن السَّم ِ
اء .إِ ْن
َ
َ
َ
َُ
َج ِل َح َي ِاة
ُع ِطي ُه َو َج َسِدي الَِّذي أ َْبِذلُهُ ِم ْن أ ْ
َحد ِم ْن َه َذا اْل ُخ ْب ِز َي ْح َيا إِلَى األ ََبِدَ .واْل ُخ ْب ُز الَِّذي أ ََنا أ ْ
أَ َك َل أ َ
اْلعالَِم .والرب يسوع هو الذي أطعم َخمس ِة آالَ ِ
ف َرُج ٍل بخمسة أرغفة وسمكتين .وهو الذي له كل السلطان
َْ
َ
في السماء وعلى األرض .هو يغفر لنا ويحررنا بالتمام ويوضعنا في طريقه القدوس للحياة اإللهية فينا

ونحن فيه الى االبد .يسوع اشترانا وغسلنا بدمه الطاهر وهو يحفظنا في يده القوية وال أحد وال شيء يقدر
أن يفصلنا عن محبة اهلل التي لنا في المسيح يسوع ربنا.
مر في التجارب ،لنتذكر أن يسوع هو رئيس كهنتنا العظيم الذي ارتفع مجتا از السماوات،
لهذا ،لما ن ّ
ولنتمسك دائما باالعتراف به هو إبن اهلل الحي .هو رئيس الكهنة الذي لنا ليس عاج از عن تفهم ضعفاتنا،
بل إنه قد تعرض للتجارب التي نتعرض نحن لها ،إال أنه بال خطية .فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال

الرحمة ونجد نعمة تعيننا عند الحاجة .ويقول لنا الرب في الكتاب المقدس :لم يصبكم من التجارب إال ما

هو بشري ولكن اهلل أمين وجدير بالثقة فال يدعكم تجربون فوق ما تطيقون ،بل يدبر لكم مع التجربة سبيل
الخروج منها لتطيقوا احتمالها .لذلك يا أحبائي ،اهربوا من عبادة األصنام .هذا هو االيمان الحقيقي المبني
على شهادة األنبياء والرسل وعلى يسوع المسيح نفسه رائد إيماننا ومكمله .االيمان الحقيقي هو الذي

يعترف بيسوع إبن اهلل في الجسد وهذا االيمان هو مرتبط بالرجاء في المحبة هلل ويسوع المسيح إبن اهلل

الوحيد مخلصنا الحبيب .به اهلل جعلنا أهال لالشتراك في ميراث القديسين في ملكوت النور ،هو الذي
أنقذنا من سلطة الظالم ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي فيه لنا الفداء أي غفران الخطايا.

يسوع يقول :أنا هو الطريق والحق والحياة ،فال أحد يأتي الى اآلب إال بي .أنا هو نور العالم ،من يتبعني
ال يتخبط في الظالم .به صار بإمكاننا أن نتخلص من الفساد الذي تنشره الشهوة في العالم ونشترك في

الطبيعة اإللهية .آمين .وليكن لكم المزيد من النعمة والسالم بفضل معرفة اهلل ويسوع ربنا.

واالن نقول معا شهادة االيمان ،شهادة األنبياء والرسل ونقول :أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق
السماء واألرض ،وبربنا يسوع المسيح إبنه الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم العذراء،
وصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث من
وتألم على عهد بيالطس البنطي ُ
بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل 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

صالة
.1

يا رب إلهنا ،أنت سمحت أن يتحمل إبنك التجارب
جربون.
والقلق حتى يتمكن من مساعدة الذين ي ّ

قوينا لكي نتغلّب بعونه على هجمات الشر.
ّ
استمع إلينا باسم ابنك يسوع المسيح،
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.

