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نعمة وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .اليوم هو اآلخر في هذه السنة  .2017ونشكر اهلل من أجل
نعمته وكل إختبار خالل هذه السنة اللي تفوت اليوم .ونصلي أن تكون السنة الجديدة  2018سعيدة في

حياتنا في حضور اهلل معنا كل يوم وكل السنة وأنتم بخير وسالم أحبائي .واالن نحب نتأمل في إنجيل

لوقا .االصحاح الثاني واألعداد  33الى  .40اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.

ضع ِلس ُق ِ
ِ
يل ِفي ِه .وبارَكهما ِسمعان وقَا َل ِلمريم أ ِّ ِ
َّب ِ
وط
ف َوأ ُّ
ان ِم َّما ِق َ
وس ُ
ُمهُ َيتَ َعجَ
َو َك َ
ُمهَ :ها ِإ َّن َه َذا قَ ْد ُو َ ُ
ان ُي ُ
َََْ
ََ َ َُ ْ َ ُ َ
ف ِلتُ ْعَل َن أَ ْف َك ٌار ِم ْن ُقلُ ٍ
وب َك ِث َ ٍ
َوِقَي ِام َكثِ ِ
يرة.
يل َوِل َع َ
ين ِفي ِإ ْسَارئِ َ
وز ِفي َن ْف ِس ِك َس ْي ٌ
ال َم ٍة تَُق َاوُمَ .وأ َْن ِت أ َْيضًا َي ُج ُ
ير َ
ِِ
َشير وِهي متَقّ ِّدمةٌ ِفي أَي ٍ
ت َفُنوئِ َ ِ ِ ِ ِ
َّام َكثِ َ ٍ
ين َب ْع َد
يرة َق ْد َعا َش ْ
َو َك َان ْ
ت َنبَِّيةٌ َحَّن ُة بِ ْن ُ
ت َم َع َزْوٍج َس ْب َع سن َ
يل م ْن س ْبط أ َ َ َ ُ َ
ق اْله ْي َك َل عابِ َدةً بِأَصو ٍام و ِطْلب ٍ
ب ُك ِ ِ
ك
ات لَ ْيالً َوَن َها اًرَ .ف ِه َي ِفي تِْل َ
َْ َ َ
َ
ُ
ورَّي ـت َهاَ .وِه َي أ َْرَملَةٌ َن ْح َو َ 84سَنةً الَ تَُف ِار ُ َ
ٍ
يع اْلم ْنتَ ِظ ِرين ِف َداء ِفي أ ِ
ِ
الر َّ
ب
ِّح َّ
ب َوتَ َكلَّ َم ْ
َّاع ِة َوقَفَ ْ
يمَ .ولَ َّما أَ ْك َملُوا ُك َّل َش ْيء َح َس َ
ت تُ َسب ُ
الس َ
َ ً
ُ
ت َع ْن ُه َم َع َجم ِ ُ
ُور َشل َ
يل ِإلَى م ِد َينتِ ِهم َّ ِ
ب رَجعوا ِإلَى اْل َجِل ِ
ام ِ
ان َّ
ي َي ْن ُمو َوَيتَقَ َّوى بِ ُّ
وس َّ
الروِح ُم ْمتَِلئاً ِح ْك َمةً
الصبِ ُّ
الناصَرِةَ .و َك َ
الر ِّ َ ُ
َ
َن ُ
ُ
ت ِنعمةُ ِ
اهلل َعَل ْي ِه.
َو َك َان ْ ْ َ
الى هنا كلمة اهلل
َّب ِ
يل ِفي يسوع .لكن مذا قيل لهم الذي جعلهم يتعجبان؟ إنها أقوال سمعان
ف َوأ ُّ
ان ِم َّما ِق َ
وس ُ
ُمهُ َيتَ َعجَ
َو َك َ
ان ُي ُ
ِ ِ
ت
َّاع ِة وَوقَفَ ْ
و َحَّنةُ .سمعان كان إنسا بار تقي يسير بالروح القدسّ .
وحنة كانت َن ِبَّيةٌ .جاءت في تْل َك الس َ
الر َّ
ب بشأن يسوع مثل سمعان الذي أوحى له الروح القدس أنه ال يرى الموت قبل أن يرى مسيح
ِّح َّ
تُ َسب ُ
ت أ َّ
ي الَِّذي
َن
الرب .أقوال الرب هذه تذكر أقول أيوب في القديم الذي قال أيضا :أ َّ
فادي َح ٌّ
َما أََنا َف َق ْد َعِل ْم ُ
ّ
ِ ِ
اي تَْنظَُر ِ
ب
ان َولَ ْي َس َ
آخ ُر ..ولنا نفس االيمان والرجاء .أننا نرى الرب ونحيا معهَ .ح َس َ
أََراهُ أََنا لَن ْفسي َو َع ْيَن َ
َّ
ٍ
ِ
اهَرٍة َك َما ِفي ُك ِّل ِح ٍ
يح ِفي
ْانتِ َ
ين َك َذِل َ
ظ ِاري َوَرَجائِي أَِّني الَ أ ْ
ُخَزى ِفي َش ْيءَ ،ب ْل بِ ُك ِّل ُم َج َ
اآلن َيتَ َعظ ُم اْل َمس ُ
ك َ
ِ
ان بِ َحَي ٍاة أ َْم بِ َم ْو ٍت.
َج َسديَ ،س َو ٌ
اء َك َ
جاء سمعان إلى الهيكل بدافع من الروح .والروح القدس لم يكن آنذاك مسكوبا على كل المؤمنين .بالروح

القدس عرف سمعان ان يسوع هو المسيح المخلص وأنه هو الرب .الكتاب المقدس يعلن أنه ال يستطيع
الروِح اْلقُ ُد ِ
ع َر ٌّ
س .المالك أثبت هذه الحقيقة أيضا عندما بشر القديسة مريم أنها
ب ِإالَّ بِ ُّ
َن َي ُقو َلَ :ي ُسو ُ
َح ٌد أ ْ
أَ
ستحبل وتلد ابنا وتسميه يسوع وأنه ابن العلي وقال لها :الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك لذلك
ال تَ َخافُوا َف َها أََنا أَُب ِّش ُرُك ْم ِب َفَرٍح َع ِظ ٍيم
أيضا فالقدوس المولود منك يدعى ابن اهلل .وبشر الرعاة أيضا وقالَ :

ِ
ِ ِ ِ
يع َّ
الر ُّ
ب .كل هذه االقوال ،من
يح َّ
ون ِل َج ِم ِ
ص ُه َو اْل َمس ُ
الش ْع ِب :أََّنهُ ُوِل َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم في َمد َينة َد ُاوَد ُم َخلِّ ٌ
َي ُك ُ
المالك ويوسف الى الرعاة وسمعان والنبية حنة ،كانت بالفعل عجيبة وكانت مريم تَ ْح َف ُ ِ
الِم
يع َه َذا اْل َك َ
ظ َجم َ
ُمتََف ِّكَرةً بِ ِه ِفي َقْلبِ َها.
َخ َذه سمعان علَى ِذر ِ
ِ
ام ِ
اد ِة َّ
اآلن
و ِع ْن َد َما َد َخ َل بِ َّ
ب َع َ
الصبِ ِّي َي ُسو َ
َ َ
َ
صَن َعا لَهُ َح َس َ
اع ْيه وقالَ :
ع أََب َواهُ لَي ْ
وس ،أ َ ُ
الن ُ
الٍم أل َّ
يع
َع َد ْدتَهُ قُ َّد َام َو ْج ِه َج ِم ِ
تُ ْ
صَرتَا َخ َ
ب َق ْوِل َك بِ َس َ
َن َع ْيَن َّ
صَ
ق َع ْب َد َ
ك َيا َسي ُ
طِل ُ
ك الَِّذي أ ْ
ِّد َح َس َ
ال َ
ي َق ْد أ َْب َ
وبُ ،نور ِإ ْع َ ِ
ُّ
الش ُع ِ
يل واالن يرى
ك ِإ ْسَارئِي َل .عظيم .سمعان كان َي ْنتَ ِظ ُر تَ ْع ِزَي َة ِإ ْسَارئِ َ
ُمِم َو َم ْجدًا ِل َش ْعبِ َ
َ
ال ٍن لأل َ
أعده لكل
الخالص بعينيه ،على ذراعيه .والخالص ليس أسطورة وال إختراع بشري ،إنه من اهلل الذي ّ
ِ
اءى ِل َمالَئِ َك ٍة،
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِد ،تََب َّرَر ِفي ُّ
يم ِس ُّر التَّ ْق َوى :اهللُ َ
الروِح ،تََر َ
الشعوب وأظهره عالنية بيسوعَ .عظ ٌ
ُك ِرَز بِ ِه َب ْي َن األ َُمِم ،أُو ِم َن بِ ِه ِفي اْل َعالَِمُ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد .إنه يسوع المسيح إبن اهلل مخلصنا وربنا له المجد.
ضع ِلسقُ ِ
ِ
وط َوِقَي ِام َكثِ ِ
ال َم ٍة تَُق َاوُمَ .وأ َْن ِت
يل َوِل َع َ
ين ِفي ِإ ْسَرائِ َ
ير َ
وسمعان البار تنبأ أيضا وقالَ :ها ِإ َّن َه َذا َق ْد ُو َ ُ
ضع يسوع ِلس ُق ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ
وز ِفي َن ْف ِس ِك س ْي ٌ ِ
وط َوِقَي ِام َكثِ ِ
ين .اَلَّ ِذي ُي ْؤ ِم ُن
أ َْيضاً َي ُج ُ
ير َ
ُ
َ
ف لتُ ْعَل َن أَ ْف َك ٌار م ْن ُقُلوب َكث َيرةُ .و َ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ب اللَّ ِه .والى اليوم هنام
ضُ
بِاال ْب ِن لَهُ َحَياةٌ أََبدَّيةٌ َوالذي الَ ُي ْؤ ِم ُن بِاال ْب ِن لَ ْن َيَرى َحَياةً َب ْل يستقر َعلَ ْيه َغ َ
انقسام بسبب المسيح .وأفكار االنسان تظهر لما يواجه المسيح .إال أن المتكبر يسقط وأما المتواضع فيقوم

منتصرا .سمعان أشار الى آلم يسوع المسيح ومعارضة شيوخ إسرائيل وبغضهم له .وتنبأ عن موت المسيح
يسوع من أجل البشر كما جاء في الكتاب :مجروحا من أجل آثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا .ظلم

وأذل ولكنه لم يفتح فاه ،بل كشاة سيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه .جعلوا قبره مع

األشرار ،ومع ثري عند موته .مع أنه لم يرتكب جو ار ولم يكن في فمه غش .وسمعان أشار أيضا الى ألم
القديسة مريم أم يسوع ألنها ستشاهد يسوع مجروح ومسمر على الصليب.
حنة .وهي متقدمة في السن ،وكانت قد عاشت مع زوجها سبع سنين بعد ُب ُك ِ
ورَّيـ ـتِ َها،
نبية ،هي ّ
ثم ظهرت ّ
وهي أرملة نحو  84سنة .عاشت في الطهارة بعد وفاة زوجها ولم تفارق الهيكل وكانت تتعبد ليال ونها ار
بالصوم والدعاء .حضرت في تلك الساعة ،وبدأت تسبح الرب وتتحدث عن يسوع مع جميع الذين كانوا
ينتظرون فداء في أورشليم .روح النبوءة بدأ من جديد بعدما توقف أكثر من ربع مائة سنة .اهلل لم يرسل

سبحت اهلل
نبيا حتى أرسل سمعان و ّ
حنة قبل يوحنا المعمدان آخر أنبياء العهد القديم .وكانت حنة امرأةّ .
يل ِم ْن ِس ْب ِط أ ِ
َش َير .وأشير هو من أوالد يعقوب
ت َفُنوئِ َ
على خالصه ألنها رأت الصبي يسوع .كانت بِ ْن ُ

االثني عشر .يعقوب هو إبن إسحاق إبن إبراهيم خليل اهلل وهذا حدث ألفين عام قبل المسيح.

وأما إسم فنوئيل فهو يذ ّكر المكان الذي تصارع فيه يعقوب مع اهلل حين أعطى اهلل ليعقوب إسم إسرائيل،
ِ ٍ
اس َم اْل َم َك ِ
حنة رأت وجه
يل َقائِال :ألني َن َ
ان َفنوئِ َ
الن ّبية ّ
ت َن ْف ِسي .و ّ
ِّي ْ
ظ ْر ُ
اهلل َو ْجها ل َو ْجه َوُنجَ
َف َد َعا َي ْعقُ ُ
وب ْ
ت َ
الرب يسوع المبارك .كانت تنتظر فداء في أورشليم كما كان سمعان ينتظر العزاء إلسرائيل .وهو أيضا
ك بِ َسالٍَم أل َّ
ص َك .والنبية
اآلن تُ ْ
ب قَ ْوِل َ
ق َع ْب َد َ
ك َيا َسي ُ
طِل ُ
ِّد َح َس َ
ابتهج وقال سابقاَ :
صَرتَا َخالَ َ
َن َع ْيَن َّي قَ ْد أ َْب َ
تشدد بإرتباطها بالرب
حنة عرفت الحزن سنين طويلة ولكنها لم تخضع لل ا
مرر واليأس .العكس ،إيمانها ّ
فوجدت فيه القوة أن تتعلّى على الحزن برجاء قوي شديد .هذا هو االيمان الذي يقوينا ويفرحنا حتى في

وسط الضيق الن الرب يسوع المسيح ،الذي إسمه :عمانوئيل ،هو معنا .ومن ينتصر على العالم إال الذي
يؤمن أن يسوع هو ابن اهلل .لما نقبل المسيح ربا ،أول ما نشعر به بقوة هو السالم والفرح ،والشهادة له.
النبية حنة كانت متقدمة في السن .والسن ال يمنع من خدمة الرب وال يسلب الرجاء من قلوبنا .إذا كنا

نفكر في اهلل كالخالق القاضي القاسي ،فهذا يوضعنا بالتأكيد في اليأس والخوف من اهلل .لكن إذا كنا
نؤمن أن اهلل هو محب وهو قريب ،فلنا الثقة أنه أ ِ
طهَِّرَنا ِم ْن ُك ِّل ِإثٍْم.
ط َاي َانا َوُي َ
ين َو َع ِاد ٌل َحتَّى َي ْغِفَر َلَنا َخ َ
َم ٌ
الن ِ
ِ ِ
ق السَّماو ِ
ِ
الر ُّ ٍ
ال َفو َ ِّ
َع ِاليَّ ،
الر ِّ
اظ ِر
ات َم ْج ُدهَُ .م ْن ِمثْ ُل َّ
نعمَّ .
ب ِإَل ِهَنا السَّاك ِن في األ َ
ب َع ْ
ق ُكل األ َُممَ .ف ْو َ َ َ
ِ
ِِ
األَس ِاف َل ِفي الس ِ
ين ِم َن التُّر ِ
ات وِفي األ َْر ِ
الرِاف ِع اْلَبائِ َس ِم َن اْل َم ْزَبلَ ِة؟؟ إذا أردنا أن
ابَّ ،
ض ،اْل ُمقيم اْل َم ْسك َ
َ
َ
َ
َّم َاو َ
َن محَّبةَ ِ
ت ِفي
إضافة آية من الكتاب المقدس الخترت أنا هذه من بولسَ :و َّ
اء َ
اهلل قَ ِد ْان َس َكَب ْ
ال ُي ْخ ِزي أل َّ َ َ
الرَج ُ
الروِح اْلقُ ُد ِ
طى َلَنا.
ُقلُوبَِنا بِ ُّ
س اْل ُم ْع َ

محبة اهلل انسكبت في قلوبنا .ويبشرنا االنجيل أنه حين نحب بعضنا بعضا فنحن نبين أن اهلل يحيا في

داخلنا وأن محبته قد اكتملت في داخلنا .وما يؤكد لنا أننا نثبت في اهلل وأنه يثبت فينا هو أنه وهب لنا من
روحه .كتب يوحنا رسول الرب يسوع المسيح يقول :ونحن أنفسنا نشهد أن اآلب قد أرسل االبن مخلصا

للعالم ألننا رأيناه بعيوننا .من يعترف بأن يسوع هو ابن اهلل فإن اهلل يثبت فيه وهو يثبت في اهلل ...هذا هو

عمل اهلل العجيب الذي أعده منذ بداية الخليقة وأظهره في يسوع المسيح في الوقت المناسب .جاء كما هو
ون ِّ
اسةُ َعَلى َك ِتِف ِه َوُي ْد َعى ا ْس ُمهُ َع ِجيباً ُم ِشي اًر ِإَلهاً َق ِدي اًر أَباً
مكتوب :ألََّنهُ ُيوَل ُد َلَنا َوَل ٌد َوُن ْع َ
طى ْابناً َوتَ ُك ُ
الرَي َ
ِ
السالَِم.
يس َّ
أََبدّياً َرئِ َ
إنه الرب يسوع المسيح إبن العلي .فهو يعرف إحتياجاتنا وارتباكاتنا ومخاوفنا .وهو يقول لنا :ال تخف.
َِّ ِ
ِ
َحم ِ
يح ُك ْمِ .ا ْح ِملُوا نِ ِ
يري َعَل ْي ُك ْم َوتَ َعلَّ ُموا ِمِّني
ويقول أيضا :تَ َعاَل ْوا ِإَل َّ
ال َوأََنا أ ُِر ُ
يع اْل ُمتْ َعبِ َ
ين َوالثقيلي األ ْ َ
ي َيا َجم َ
اضع اْلَقْل ِب َفتَ ِج ُدوا راح ًة ِلُنفُ ِ
ِ
َن نِ ِ
وس ُك ْم .أل َّ
يف .تعليم المسيح ليس ثقيل
ِّن َو ِح ْمِلي َخِف ٌ
يري َهي ٌ
َ َ
ألَِّني َوِد ٌ
يع َو ُمتََو ُ
وال صعب .إنه تعليم المحبة .المحبة هلل والمحبة للقريب والمحبة حتى لألعداء .الن اهلل محبة .وكل من

يحب فهو مولود من اهلل االب .ونحن نطلب الى اهلل ان يمأل قلوبنا بمحبته لنحيا ال ألنفسنا ،بل له.

الرسول بولس يقول :فمثلما قبلتم المسيح يسوع الرب ،ففيه اسلكوا وأنتم متأصلون ومبنيون فيه وراسخون

في اإليمان الموافق لما تعلمتم وفائضون بالشكر .احذروا أن يوِقـعكم أحد فريسة بالفلسفة والغرور الباطل

عمال بتقاليد الناس ومبادئ العالم مما ال يوافق المسيح ،فإنه فيه جسديا يحل اهلل بكل ملئه ،وأنتم مكملون

وحنة .منهم نتعلم الصبر والعيش في التقوى والرجاء.
فيه .نعم .البر و ا
الكرمة تالقى أمام يسوع .سمعان ّ
الر ُّ َِّ
ظ ُكم ِم َن ِّ
الشِّر ِ
الر ِّ
ب ِم ْن ِج َه ِت ُك ْم
ق بِ َّ
ين ُه َو َّ
يرَ .وَنثِ ُ
وحالوة الختام من االنجيل :أَ ِم ٌ
ب الذي َسُيثَبِّتُ ُك ْم َوَي ْح َف ُ ْ
ِ ِ
الر ُّ ِ
ِ
ِ
يح .آمين.
ص ْب ِر اْل َم ِس ِ
ون أ َْيضًاَ .و َّ
ب َي ْهدي ُقلُ َ
ون َما ُنوصي ُك ْم بِه َو َستَ ْف َعُل َ
أََّن ُك ْم تَ ْف َعلُ َ
وب ُك ْم ِإَلى َم َحَّبة اهلل َوِاَلى َ
نعم ومرة أخرى أتمنى لكم سنة جديدة مليئة فرحا وسالما ويقينا بروح اهلل والمسيح القدوس .آمين.

