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 الصوم عن مقدمة
 

١ 

  مقدمة عن الصوم
  لماذا نصوم؟

وسـالح  ) الخطايـا (يسهل عليه التخلي عن اللذات المحرمة       ) أكل وشرب (ذات المحللة   من يتخلى عن الل    .١
. فإن رفضنا الملذات إختيارياً نحرم إبليس من سالحه       . إبليس هو ملذات العالم ليجذب النفس بعيداً عن اهللا        

يخـرج إال   لهذا قال السيد المسيح أن هـذا الجـنس ال           . وإن صلينا فنحن نستعمل سالحاً قوياً ضد إبليس       
  ).٢٩:٩مر(بالصوم والصالة 

كٌل . وكالهما يقاوم أحدهما اآلخر   . الجسد في تضاد مع الروح     .٢
بالون بـه   (ويشبه هذا بالمنطاد    ). ١٧:٥غل(يشتهي ضد اآلخر    

فالبالون يريد أن ينطلق    ) غاز خفيف يحمل سلة بها المسافرون     
تة والسلة بها أكياس رمل ومثب    . الروح يقود للسماويات  = ألعلى

= الجسد بشهواته األرضية والحبـال    = بحبال تربطها باألرض  
فإذا تركنا خطايانا   . اللذات المحللة = واألكياس الرملية   . الخطايا

  . بالتوبة وألقينا األكياس الرملية إلنطلق البالون ألعلى
كثر، ويدخل ألعماق      وكلما تذوق المسافر لذة السمائيات يرمي بإرادته أكياس رملية أكثر لينطلق ألعلى باأل            

  .الحياة السماوية باألكثر
  ).٤:٥٨أش(الصوم هو لتسميع صوتنا في العالء  .٣
  )١٥:٩مت(والمسيح قال حين يرفع العريس حينئذ يصومون فهو أمر بهذا . المسيح صام فهل ال نصوم .٤
  )٢٧:١١كو٢(بولس صام  .٥
  )١٦:٤كو٢(رج يتجدد الداخل فكلما يفنى الخا). ٢٧:٩كو١" (أقمع جسدي وأستعبده"هو صليب إختياري  .٦
وهل المـسيح اآلن    . فلننظر للمسيح المتألم وإكليل الشوك في رأسه ولنشاركه أالمه على األقل بأن نصوم             .٧

وهو يتضايق اآلن على كل متألم وكل خاطئ        ) ٩:٦٣أش(إنتهت آالمه؟ ال بل هو في كل ضيقهم تضايق          
  ).١٧:٨رو(فنشاركه مجده .. فلنشاركه ألمه

  الروح=   البالون

  سلة بها الركاب  الجسد= 
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٢ 

  المقدمة
وقراءات أيام اآلحاد خالل السنة نجدها مرتبطـة، كـل       . راءات األيام خالل السنة نجدها مرتبطة بالسنكسار      ق

  .أحد باألحد الذي يليه على مدى الشهر، لتقدم لنا الكنيسة فكراً معيناً كل شهر
سحاق حتى يفـرح    فهي إعداد اإلنسان المسيحي بالتوبة والتذلل واإلن      )  يوماً ٥٥الـ(أما قراءات الصوم الكبير     
أما الـروح   . الخ والنفس تفرح بالعواطف البشرية    .. فالجسد يفرح باألكل والشرب   . روحياً بعيد القيامة المجيد   

فمن قـدم توبـة     . والقيامة هي عمل روحي، لن تدركه النفس وال الجسد، إنما فقط الروح           . فتفرح بالروحيات 
  -:ببينوهو سيفرح لس. وتذلل سيدرك معنى القيامة ويفرح بها

وال تكون القيامة بالنسبة لنا قصة نحتفل بها، إنما حياة المسيح تتجـدد فينـا          . هو سيقوم من موت الخطية     .١
  .ونحيا بحياة المسيح القائم من األموات

  .هو سيدرك أن نهايته ليست موت الجسد، بل هناك حياة أخرى أبدية .٢
  .مةوقراءات الصوم كلها هي فترة إعداد لتفرح الروح بعيد القيا

  :وقراءات كل أسبوع نجدها مرتبطة باألحد التالي
  :مثال

  
  
  
  
  
  
  
  

  األحد   األحد 

 اإلبن الضال  السامرية

  قراءات األيام من اإلثنين إلى السبت

  مرتبطة بإنجيل السامرية
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٣ 

  أناجيل آحاد الصوم
وكـان الـصوم    (هذا اإلنجيل يعلمنا كيف نصوم وكيف نصلي وكيف نعطي صدقات           : إنجيل أحد الرفاع   -١

م العبادة في المسيحية،    وهنا نجد السيد المسيح يقدم لنا مفهو      ) والصالة والصدقة هم أركان العبادة اليهودية     
والمعنى أنه حتى يكون الصوم مثمراً، فال يكون هو إمتناع عن أطعمة معينة فقط، بل هو إلتصاق بـاهللا                   

وأيضاً اإلهتمام بإخوة الرب    ) ١٧:٦كو١(ومن يلتصق باهللا فهو روح واحد       . في صلوات طويلة وتسابيح   
يجب أن يكـون فـي      ) صدقة/ صالة/ صوم(وأن كل عمل نمارسه     ). ٤:٦مت(فهذا إهتمام بالرب نفسه     

وأهم جزاء هو النمو الروحي الذي به تدرك الـنفس مـا            ). ٤:٦مت(الخفاء والرب يجازي عليه عالنية      
  .حصلت عليه بالقيامة، فتفرح الروح بالقيامة

 ال   بعد أسبوع من الصيام نأتي للكنيسة فنسمع أننا بالصوم والصالة والصدقة           ):الكنز(إنجيل األحد األول     -٢
وهذا مما يشجع على أن نزداد في إذالل        . ، بل نكنز لنا كنوزاً في السماء      )نقود أو صحة أو وقت    (نخسر  

الجسد بالصوم والميطانيات وكثرة الصلوات مما يترتب عليه زيـادة النمـو الروحـي فيـزداد اإلدراك         
ى كنز أرضي فقلوبنا    بل لن نضطرب وال نقلق عل     . وهذا يؤدي للفرح الروحي بالقيامة    . والوعي الروحي 
  .تعلقت بالسماء

 بعد أن صام المسيح أربعين يوماً تعرض للتجربة، ألن الـشيطان حـسد              ):التجربة(إنجيل األحد الثاني     -٣
المسيح على حلول الروح عليه وصيامه، وهو يعلم أن الصوم هو طريق يقترب به اإلنـسان ولكـن اهللا                   

وهذا ما قيل عن المسيح أنه بعـد أن صـام           . هزم إبليس يسمح بالتجارب حتى ننمو روحياً باألكثر، إذ ن       
فاإلنتـصار علـى    ). ١٤:٤لو" (ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل     "وهزم إبليس عاد كما يقول الكتاب       

، )٣٣:١٦يو(والحظ أننا ال ننتصر بقوتنا بل المسيح الذي فينا هو يغلب            . إبليس هو طريق للنمو الروحي    
  .كل شهوة بإسم يسوع الساكن فينااآلن نستطيع أن ننتصر على 

 العيون الروحية هي    :اإلبن الضال والسامرية والمخلع   ) األحاد الثالث والرابع والخامس     (أناجيل التوبة    -٤
. لذلك فالخاطئ ال يدرك قيمة القيامة بالنسبة لـه        . التي ترى الروحيات، والخطية تعمي العيون الروحية      

واهللا هـو   . عن العيون فيدرك اإلنسان أمور اهللا الروحية كالقيامـة        والتوبة أي الرجوع هللا يزيل الغشاوة       
". توبني فأتوب ألنك أنت الرب إلهـي      ) "١٨:٣١إر(الذي يدعو إلى التوبة ونحن نستجيب أو ال نستجيب          

وألن كل إنسان يختلف عن اآلخـر فطـرق اهللا          . واهللا له طرق متنوعة يدعو بها كل إنسان إلى التوبة         (
  .تتنوع
 الضال الذي تربى في حضن أبيه وبيت أبيه وترك أباه بإرادته لن يصلح معه أن يذهب إليه                   اإلبن -أ

لذلك فـاهللا مـن   . أبوه كما فعل المسيح مع السامرية، ألنه ببساطة هو الذي ترك بيت أبيه برغبته  
محبته يحاصره بمجاعة أي بضيقة عظيمة ليدفعه أن يقارن حالته في ضيقته بالفرح الـذي كـان                 

هذا األسلوب يصلح لمن كان له خبرات سابقة حلوة مع اهللا كاإلبن الضال             . م فيه في بيت أبيه    يتنع
  .ويونان الذي أرسل له اهللا حوتاً يبتلعه
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٤ 

لذلك نجد المسيح يذهب إليها ليعرفها      .  أما السامرية فهي بال خبرات سابقة عن اهللا، هي ال تعرفه           -ب
هذه المرأة لو حاصرها اهللا بضيقة كما فعل مع اإلبن          مثل  . بنفسه ويدعوها بطريقة رقيقة للتوبة    

  .الضال لدخلت في يأس لن تخرج منه، فهي ال تعرف طريقاً للتعزية، إذ أنها ال تعرف اهللا
 أما المخلع فهذا ال يصلح معه هذه الطريقة وال تلك، فهو في ضيقة بما يكفي، وفي ضيقته هـو                    -ج

هو ال يفكر إالّ فـي الـشفاء مـن          .  كان المسيح  غير مستعد للدخول في حوار مع أحد حتى لو        
هذا يأتي له المسيح ليخرجه من ضيقته ثم بعد ذلـك يقـول لـه               ). من يلقيه في البركة   (مرضه  

" فال تخطئ أيضاً لئال يكـون لـك أشـر         . ها أنت قد برئت   "السبب في ضيقته أال وهو الخطية       
 طريق إخراجهم مـن مـشكلة أو        وهذا يحدث مع كثيرين حين يجذبهم اهللا إليه عن        ). ١٤:٥يو(

  . مرض بطريقة إعجازية وبهذا يدعوهم للتوبة
وهنا يفرح روحيـاً    . ولو تجاوب اإلنسان مع دعوة التوبة تنفتح عيناه الروحيتان ويدرك عطية القيامة           

  .بالقيامة
توبـة  قصة شفاء المولود أعمي تأتي بعد أناجيل ال       : شفاء المولود أعمى  ) أحد التناصير (األحد السادس    -٥

ونقرأ قصة شفاء المولود أعمى في      .فالذي يقدم توبة تحدث له إستنارة     ) اإلبن الضال والسامرية والمخلع   (
يشير ) أي مرسل (هذا اليوم، فهذا اليوم هو أحد التناصير أي المعمودية، فنزول األعمى إلى بركة سلوام               

وهنا نرى أن   ). ٢٣:٥،٣٨،٣٦،٣٠،٢٤يو(إلى معموديتنا التي هي الموت مع المسيح المرسل من اآلب           
وكما ). ٣٨:٩يو(المعمودية أعطت إستنارة للمولود أعمي فإنفتحت عيناه وعرف أن المسيح هو إبن اهللا              

أن المعمودية تعطي إستنارة، فالتوبة هي أيضاً تعطي إستنارة لذلك نسميها معمودية ثانية، فهـي أيـضاً                 
هذا اإلنجيل يشرح لنا طريـق اإلسـتنارة أال وهـو           ف). ١١:٦رو(قرار بالموت مع المسيح عن الخطية       

  .وحين تستنير أعيننا ندرك ما حصلنا عليه بالقيامة. المعمودية والتوبة

من إستنارت عيناه سيدرك محبـة المـسيح،        : دخول المسيح إلى أورشليم   ) أحد الشعانين (األحد السابع    -٦
والمسيح سيدخل لسبب بسيط هـو أن مـن         . فأورشليم حالياً هي قلوبنا   . ومثل هذا يدخل المسيح إلى قلبه     

عرف المسيح حقيقة إذ إستنارت عيناه سيطلب أن يدخل المسيح لقلبه ويملك عليه ومن قدم توبة حقيقيـة                  
  .ويبدأ طريق الكمال الروحي) ٢٣:١٤يو(وأخذ ينفذ وصايا اهللا يسكن اآلب واإلبن عنده 

فاآلالم هـي طريـق   .  القيامة يأتي أسبوع اآلالمبين دخول المسيح إلى أورشليم وبين أحد   : أسبوع اآلالم  -٧
بل قيل هذا عـن المـسيح       ) ١٦:٤كو٢" (وإن كان إنساننا الخارج يفني فالداخل يتجدد يوماً فيوم        "الكمال  
  ). ١٠:٢عب" (يكمل رئيس خالصهم باآلالم"نفسه 

  :واآلالم نوعان

  ".ي وأستعبدهأقمع جسد. "إختياري كالزهد والتقشف واألصوام والتفاني في الخدمة )١
  .صليب مفروض علينا، وعلينا أن نحتمله بشكر )٢



 الصوم آحاد أناجيل
 

٥ 

ومن يقمع جسده ويستعبده ويقبل شاكراً الصليب، يتجدد داخله يوماً فيوماً ويسير في طريق الكمال الروحـي،                 
ويحيا فترة الخمسين كفترة تسبيح شـاكراً اهللا علـى هـذه            . وتزداد إستنارة عينيه، فيدرك عظم عطية القيامة      

  .العطية
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  اليوم األول من صوم يونان النبي

  :القراءات

 :مزمــور العــشية

ــشية ــل الع  :إنجي

ــون  :يــــــ

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر
  

)١:٩٤،٢(  

  )٥-١:١٣لو(

١:٢-١:١(  

)١:١٠٢،٧(  

  )١٢-٦:٧مت(

ــولس    :البــــــــ

 :الكــــــــاثوليكون

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس
  

  )٢٣-١٧:٦رو(

  )١٣-١يه(

  )٤٧-٣٨:٢أع(

)٢:١٤٩،٤(  

  )٤٥-٣٥:١٢مت(
  :إنجيل القداس

تابوا ألنهم أي شعب نينوى     رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه          وأن  . فيه إشارة ليونان  

مكنوساً مزينـاً،   وفيه دعوة أنه بعد أن حررنا المسيح من إبليس، علينا أال نترك قلوبنا فارغة               . بمناداة يونان 

حتـى ال يعـود إلينـا سـبع     ) صالة وتسبيح وخدمة وعمل بر   (بل نملك اهللا على القلب، ونقيم عالقة مع اهللا          
  . شياطين أشر

  :مزمور اإلنجيل
  .هو تذلل التائب حتى يغفر فال يهلك.." إن كنت لألثام راصداً"
  
  

  :مزمور العشية
.  فالتوبة ليست حزناً وخسارة بل هي فرح       هذا يعبر عن فرحة التائب بغفران خطاياه،      = هلموا فلنبتهج بالرب  

  .والصوم ليس للكآبة بل هو طريق للفرح فلنبتهج
  :إنجيل العشية

وكان إجابة المسيح عـن     . خلط بيالطس دماءهم بذبائح   هو عن سؤال اليهود للمسيح لماذا هلك األبرار الذين          
علينا أن نفهم سبب اآلالم األرضية      وكان المسيح يقصد أنه ليس      . ثمانية عشر رجالً سقط عليهم برج وماتوا      

وعلينا أن نتحاشي بالتوبـة  . التي تقع علينا، بل علينا أن نفهم أنها طريق يراه اهللا للكمال ولبلوغ الحياة األبدية       
  .إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون= الهالك األبدي

  ):١:٢-١:١(يون 
ليقوده هو أيضاً للتوبة فال     ) هياج بحر وحوت  (ة ليونان   واهللا يسمح بضيق  . إهتمام اهللا بدعوة أهل نينوى للتوبة     

  .يهلك أبدياً
  :إنجيل باآر

إذاً . أبوكم الذي في السموات يهب الخيرات للذين يـسألونه        . إقرعوا فيفتح لكم  = عن إستجابة اهللا لمن يسأله    
  .والروح يقودنا للتوبة) الخيرات(فلنسأل الغفران وأن نمتلئ بالروح 

  :مزمور باآر
  .رؤوف ورحوم هو الرب= ولماذا نباركه. على إستجابته= ي يا نفسي الرببارك
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  :البولس
إذاً هـو عـن     فلكم ثمركم   .. وبعد أن تحررتم من الخطيئة صرتم عبيداً للبر         .. كنتم عبيداً للخطيئة فسمعتم     

  .عطية اهللا هي حياة أبدية= التوبة المقبولة، وإستجابة اهللا في أن يعطي التائب حياة
  :وليكونالكاث

أي أن من ال يقدم توبة فهالكه       . وأن لهم دينونة أبدية مثل سدوم وعمورة      ) الشياطين(نرى هنا عقوبة المالئكة     
  .أبدي

  :اإلبرآسيس
هي دعوة للتوبة فينالوا    = فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم بإسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم            

  .ثم نرى صورة لحياة الكنيسة األولى). يل باكرالخيرات في إنج(موهبة الروح القدس 
  



 النبي يونان صوم من الثاني اليوم
 

٨ 

  اليوم الثاني من صوم يونان النبي

  :القراءات

ــون  :يــــــ

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)١٠-٢:٢(  

)١٣:١٠٢،٨،٩(  

  )٩-٦:١٣لو(

  )٢٩-٢١:١كو(

 :الكــــــــاثوليكون  

ــسيس  :اإلبركــــــ

 :مزمور إنجيـل القـداس    

 :إنجيــــل القــــداس
  

  )١١-٣:٤بط١(

  )٣٤-٣٠:١٧أع(

)٢:٨٤(  

  )٣٦-٢٩:١١لو(

وهكذا في كل أيام    ) مزمور وإنجيل عشية  (اليوم الثاني والثالث من صوم يونان ال نجد لهم قراءات           : ملحوظة
ألن الصوم في هذه األيام يمتد للغروب، ونصلي المزامير حتى مزامير النوم في القداس، فـال   . الصوم الكبير 

لكن نجد في قراءات اليوم األول من صوم يونان النبي          . ة عشية وبالتالي ال توجد صال   . يتبقى مزامير للمساء  
  .قراءات للعشية فاليوم السابق هو األحد وهو يوم فطر

  :إنجيل القداس
إذاً المسيح يوجه   . الجيل الشرير وأن يونان النبي آية تعطي لهذا       . يحدثنا عن توبة رجال نينوى بمناداة يونان      

. والتائب تكون له العين البسيطة أي التي لها هدف واحد هو مجـد اهللا             . وىأنظارهم وأنظارنا للتوبة كأهل نين    
  .ومثل هذا اإلنسان يسكن فيه اهللا فيكون جسده نيراً

  :مزمور اإلنجيل
وغفران الخطية للتائب، هـذا يعطيـه       . هذا يقوله التائب الذي غفر له اهللا خطاياه       = يا رب غفرت أثام شعبك    

  .اإلستنارة
  ):١٠-٢:٢يون(

  .فأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى اليبس= الة توبة ليونان وهو في جوف الحوت، وإستجابة اهللا لههي ص
  :إنجيل باآر

وهذا يمثل طول أناة اهللا علينـا       = فإن لم تثمر فإقطعها   الكرام يطلب سنة رابعة للتينة ليحاول إصالحها لتثمر         
  .حتى نتوب
  :مزمور باآر

  .هللا حتى يتمهل علينا ويطيل أناتههذا تضرع = أذكر يا رب أننا تراب
  :البولس

  كيف؟.. .. قديسين بغير عيبالمسيح تجسد ليجعل منا 
  .إن ثبتم على اإليمان غير متزعزعين )١

  .نحن نكمل باآلالم )٢

  .المعطى لهحسب تدبير اهللا علينا أن نخدم اهللا، كل منا  )٣
  :الكاثوليكون

  .فتعقلوا وإصحوا بالصلوات.. في الدعارة متسكعين .. يكفيكم الزمان الذي عبر= هو دعوة للتوبة
  :اإلبرآسيس
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ديونيسيوس ودامرس  وهناك من صدق وآمن مثل      . قد عين يوماً فيه يدين المسكونة     دعوة للتوبة لماذا؟ ألنه     

  .فكان لهم حياة
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  اليوم الثالث من صوم يونان النبي

  :القراءات

ــون  :يــــــ

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس
  

)١١:٤-١:٣(  

)١٢:١٠٢،١١(  

  )٣٠-٢٥:١١مت(

  )٢٢-١:٢أف(

ــاثوليكون    :الكـــــ

ــسيس  :اإلبركـــــ

 :مزمور إنجيل القـداس   

ــداس  ــل القـ  :إنجيـ
  

  )١٧-١٢:٢يو١(

  )٢٠-١٢:١٥أع(

)١:٣١،٦(  

  )٤:١٦-٣٢:١٥مت(
  ):١١:٤-١:٣يون(

توبة أهل نينوى وقبول اهللا للتوبة، بل فرحه بها، ودرس ليونان بأن اهللا ال يريد موت الخاطئ بل أن يرجـع                     
  )٢٣:١٨حز(ويحيا 

  :إنجيل القداس
وال يعطي لهم آيـة     . ثم عتاب المسيح لمن ال يميز عالمات هذا الزمان        . نسمع فيه عن معجزة إشباع الجموع     

فالمسيح يفرح بتوبة الخاطئ ورجوعه ويمأله بركة، واألهم من البركات المادية أنه يشبع             . إالّ آية يونان النبي   
وهنا دعوة ألن نبصر ونميز كيف يبارك اهللا لكن         . و قدم توبة كتوبة نينوى    بشخص المسيح الذي سيسكن فيه ل     

  .يحيا حياة التوبة فنتوب
  :مزمور اإلنجيل

  .فعاشوا في بركة الرب وشبعوا به= طوباهم الذين تركت لهم أثامهم
  :إنجيل باآر

والبساطة هي  . هللا ببساطة حكمة بركات التوبة يفهمها البسطاء الذين كاألطفال، أي المتواضعين الباحثين عن ا           
ومعرفـة اهللا أي اإلتحـاد بـه        . والمركب أي من يبحث عن اهللا والعالم في وقت واحد         . عكس الشئ المركب  

  .والشبع به هي بركة هذه البساطة
  :مزمور باآر

  .الغفران للتائب ورأفة اهللا به= كما يتراءف األب على بنيه كذلك تراءف الرب على خائفيه 
  :البولس

مـسكناً  بل صرنا   وأقامنا وأجلسنا معه في السماويات      لغني في رحمته أحياناً بعد أن كنا أموات بزالتنا          اهللا ا 

  .هذه هي رأفات اهللا على التائبين. هللا في الروح
  :الكاثوليكون

  .هو بشارة بأن خطايانا غفرت ودعوة أن ال نحب العالم لنعرف اهللا أكثر أي نزداد ثباتاً وإتحاداً به
  :ساإلبرآسي

ثم دعوة لإلبتعاد عن كل إغراءات الشيطان لنستمر في حياة          . هكذا إفتقد اهللا نينوى   = كيف إفتقد اهللا األمم أوالً    
  .إمتنعوا عن ذبائح األصنام والزنا= النقاوة
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  يوم الخميس الذي هو فصح يونان النبي
  .عبور= فصح : ويسمى فصح

وبيونان عبر أهـل نينـوى      . لى حرية ونجاة  فبخروف الفصح عبر الشعب من عبودية فرعون وهالكه إ         -١
  ).عبور للحياة في الحالتين(للحياة بعد أن كان محكوماً عليهم بالموت 

فخروج يونان من بطن الحوت رمز لقيامـة المـسيح وبقيامـة            . يونان رمز للمسيح في موته وقيامته      -٢
  .ةالمسيح صار لنا حياة وعبور من الموت للحياة، كما عبر يونان الموت للحيا

  :القراءات

ــاكر  ــور ب  :مزم

 :إنجيـــل بـــاكر

 :البــــــولس

ــاثوليكون  :الكــ
  

)١٠:٢٩،١١(  

  )٢١-١٠:٨مر(

  )١٨-٤:١٠رو(

  )٢٢-١٧:٣بط١(

ــسيس    :اإلبركـــــ

 :مزمور إنجيل القـداس   

ــداس  ــل القـ  :إنجيـ
  

  )٢٦-٢٢:٣أع(

)٥:١١٧،١٨(  

  )٢٥-١٢:٢يو(

  :إنجيل القداس
أنـه حـين    ) موته وقيامتـه  (ارة واضحة لجسده    ويقول في إش  ). المرة األولى (نرى هنا يسوع يطهر الهيكل      

  -:فالمسيح يطهر كنيسته. هم سيقيم الهيكل في ثالث أيام) يصلبون السيد(ينقضوا الهيكل 
فهو إستبدل النجاسة   ). ١٧:٥كو٢" (إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة       "بفدائه سيقيم كل شئ جديداً       )١

  .فنحن نخلص بحياته. تهبحيا) باعة البقر والحمام(التي فينا قبالً 
وبهذا يتم العبور لكـل     ). ١:٤بط١" (فمن تألم في الجسد كُفَّ عن الخطية      "اهللا يكمل تأديبنا بسوط في يده        )٢

). رمزها خروج يونان من بطـن الحـوت       (فنحن نفرح بقيامة المسيح     . من الموت للحياة  ) بتوبته(مؤمن  
  . خالصناالتي بها يؤدبنا اهللا ليضمن) ٢:١يع(ونفرح بالتجارب 

  :مزمور اإلنجيل
صراخ البشرية هللا قبل المسيح وصراخ يونان في بطن الحوت وصراخي أنا            = في ضيقتي صرخت إلى الرب    

اهللا أدب يونان ويؤدب كـل أوالده الـذين يحـبهم بالـسوط الـذي فـي يـده                   = أدباً أدبني الرب  .. الخاطئ
 لم يترك يونان يموت ويهلك فـي بطـن          فهو أعطاني حياته، وهو   = وإلى الموت لم يسلمني   ). ٥:١٢،٦عب(

. بل أن اهللا أسلم البشرية الخاطئة للباطل على الرجـاء، لتتـأدب فـال تهلـك               . الحوت وال في البحر الهائج    
  ).٢٠:٨رو(

  :إنجيل باآر
المسيح يدعو تالميذه أن يتجنبوا خمير الفريسيين وخمير هيرودس، أي يتجنبوا ويتحاشوا أن يتشبهوا بهم في                

شبع ] ١[فحين يعطيني المسيح حياته يكون سر شبع لي         . ثم يشير ألنه سر شبعهم    . يائهم وشرورهم خبثهم ور 
  .إذاً لن أحتاج ألحد.. وشبع للروح ] ٣) [عواطف(وشبع للنفس ] ٢) [الماديات(للبطن 
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  :البولس

إلى السماء أي لينزل    هكذا ال تقل في قلبك من يصعد        "الحياة الجديدة، وتنفيذ وصايا المسيح ليست شيئاً صعباً         

  .الكلمة قريبة منك هي في فمك وفي قلبك.. المسيح
  :مزمور باآر

فلن أحتاج أحد   = الرب صار لي عوناً   كيف هذا؟ نسمع هنا     .. سمعنا في البولس أن الحياة الجديدة ليست صعبة       
ير هين ألن المسيح    والن). إنجيل باكر اليوم الثالث من صوم يونان      (هو يعينني فنيره هين وحمله خفيف       . غيره

  . يحمله معي
رددت نوحي إلـى فـرح   = بل يحول حزنه إلى فرح. اهللا يسمع صراخ التائب ويرحمه  = سمع الرب فرحمني  

  .هو شبع بالمسيح وفرح بالمسيح= لي
  :الكاثوليكون

 ولكـن   .إذا سمح اهللا بألم ألوالده فهو لصالحهم، هذا هو السوط في يده           = خير لكم أن تتألموا لعمل الصالحات     
بمثـال  ونحن نخلص   . مماتاً في الجسد ومحيي في الروح     = تطهير الهيكل كان أساساً بصلب المسيح وقيامته      

  .التي هي موت وقيامة مع المسيح ولكن السوط هو مجرد تأديب لنترك الخطية ومحبة العالمالمعمودية 
  :اإلبرآسيس

تقطع تلك النفس مـن     فمن يصر على خطاياه     ) السوط في يده  (ويعمله اآلن   ) فدائه(بعد كل ما عمله المسيح      

طبعاً هذا لمن يؤمن ويعتمد ويحيا التوبة متجنبـاً  . لتتبارك فيه جميع قبائـل األرض لكن المسيح جاء    . شعبها
  )إنجيل باكر) (شر العالم(خمير العالم 


