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يوم األحد  .2018 .02 .04إنجيل لوقا  .33 -21 :2الموضوع :المسيح ،نور اهلل المجيد

نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل لوقا ،االصحاح الثاني،

واآليات  21الى  .33اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.

ِ
ِ
ت ثَمانِيةُ أَي ٍ
ط ِنَ .ولَ َّما
َّام لَِي ْختُِنوا َّ
َن ُحبِ َل بِ ِه ِفي اْل َب ْ
الصبِ َّيُ ،س ِّم َي َي ُسو َ
ع َك َما تَ َس َّمى م َن اْل َمالَك قَْب َل أ ْ
َولَ َّما تَ َّم ْ َ َ
ب َكما هو م ْكتُ ٌ ِ
ِ
يرها حسب َش ِريع ِة موسى ،ص ِع ُدوا بِ ِه إِلَى أُور َشلِ ِ
ام ِ
وس
َّام تَ ْ
تَ َّم ْ
ط ِه ِ َ َ َ َ
َ
َ ُ َ
وب في َن ُ
يم لُيقَ ِّد ُموهُ ل َّلر ِّ َ ُ َ َ
ُ َ
ت أَي ُ
ب ،ولِ َكي يقَ ِّدموا َذبِيحةً َكما ِق َ ِ
ِ
ِ ٍِ
ب :أ َّ َّ
ام ِ
الر ِّ
الر ِّ
ب َزْو َج َي َم ٍام
وس َّ
َّ
يل في َن ُ
َ َ
َن ُكل َذ َك ٍر فَات َح َرحم ُي ْد َعى قُ ُّدوساً ل َّلر ِّ َ ْ ُ ُ
ِ
أَو فَر َخي حم ٍام .و َكان رج ٌل ِفي أ ِ
الرو ُح اْلقُ ُد ُس
يل َو ُّ
ان َب ّاً
ار تَِقّياً َي ْنتَ ِظ ُر تَ ْع ِزَيةَ إِ ْس َرائِ َ
ْ ْ ْ ََ َ َ َُ
ان َك َ
اس ُمهُ س ْم َع ُ
يم ْ
ُ
ُور َشل َ
ِ
َكان علَ ْي ِه .و َكان قَ ْد أ ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
الر ِّ
الرو ِح إِلَى
ب .فَأَتَى بِ ُّ
يح َّ
ُوح َي إِلَْي ِه بِ ُّ
س أََّنهُ الَ َي َرى اْل َم ْو َ
ت قَْب َل أ ْ
َن َي َرى َمس َ
َ َ
َ َ
َخ َذه علَى ِذر ِ
ِ
ام ِ
اد ِة َّ
اْلهَ ْي َك ِلَ .و ِع ْن َد َما َد َخ َل بِ َّ
ب َع َ
الصبِ ِّي َي ُسو َ
َ َ
وس ،أ َ ُ َ
ص َن َعا لَهُ َح َس َ
ع أ ََب َواهُ ل َي ْ
اع ْيه َوَب َار َك اهللَ
الن ُ
ب قَ ْولِ َك بِ َسالٍَم أل َّ
َع َد ْدتَهُ قُ َّد َام َو ْج ِه
اآلن تُ ْ
َوقَ َ
ق َع ْب َد َك َيا َسي ُ
طلِ ُ
ص َك الَِّذي أ ْ
ِّد َح َس َ
الَ :
ص َرتَا َخالَ َ
َن َع ْي َن َّي قَ ْد أ َْب َ
يل ِف ِ
ِ
يع ُّ
الش ُع ِ
وب ُن ِ
َّب ِ
يه.
َج ِم ِ
ف َوأ ُّ
ان ِم َّما ِق َ
ُمِم َو َم ْجداً لِ َش ْعبِ َك إِ ْس َرائِ َ
وس ُ
ُمهُ َيتَ َعج َ
يلَ .و َك َ
ان ُي ُ
َ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
هذه كلمة اهلل

يمر في ثالثة مراحل وهي :الختان وفطرة تطهير القديسة مريم وتقديمه للرب .أما
في هذا االصحاح يسوع ّ
الختان ،فأول من ُختِن هو إبراهيم أكثر من ألفين عام قبل يسوع المسيح .نق أر هذا في كتاب التكوين
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُختِ َن ِفي لَ ْحِم ُغ ْرلَتِ ِه .وقَ َ
ين َس َنةً ح َ
يم ْاب َن ت ْسع َوتِ ْسع َ
االصحاح  17واآلية  24يقولَ :و َك َ
ال اهللُ
ان إ ْب َراه ُ
ونهُ َب ْينِي
اج َيالِ ِه ْمَ .ه َذا ُه َو َع ْهِدي الَِّذي تَ ْحفَظُ َ
إلبراهيم :وأما أنت فَتَ ْحفَظُ َع ْهِدي أنت َوَن ْسلُ َك ِم ْن َب ْعِد َك ِفي ْ
ِ
وب ْي َن ُكم وب ْين َنسلِ َك ِمن بعِد َك :ي ْخ ـتَـ ـن ِم ْن ُكم ُك ُّل َذ َك ٍر فَ ـتُ ْختَـ ُن ِ
ِ
المةَ َع ْهٍد َب ْينِي
ون في لَ ْحم ُغ ْرلَت ُك ْم فََي ُك ُ
َ
ُ ُ
ْ َْ
ََ ْ ََ َ ْ
ْ
ون َع َ
وب ْي َن ُكم .وقال كذلك :وأما َّ
الذ َك ُر األغلف الَِّذي ال ُي ْختَ ُن ِفي لَ ْحِم ُغ ْرلَتِ ِه فَ ـيستأصل من بين قومه ألنه نكث
ََ ْ
عهدي .ومارس بنو إسرائيل الختان الى اليوم وهم يعتقدون أنه وسيلة االنتماء الى شعب اهلل المختار.
بالرغم أن يسوع ُختِن حسب شريعة موسى ،فهو لم يجعله فرضا على المؤمنين به .الختان ينفع إن كان
الشخص يعمل بما تأمر به الشريعة .فإن كان أحد يخالف الشريعة ،فقد صار ختانه كأنه عدم ختان .كل
مختون هو ملتزم أن يعمل بالشريعة كلها .كما كتبه موسى :إن اإلنسان الذي يعمل بهذه األمور يحيا بها.

أما غاية الشريعة فليست التطهر من الشر والخطية ،ألنها عاجزة عن ذلك .وال أحدا يتبرر أمام اهلل

باألعمال المطلوبة في الشريعة الن الشريعة أضيفت إلظهار الخطيئة .غاية الشريعة هي يسوع المسيح

النه هو نهاية الشريعة .المسيح الذي هو يطهر ويبرر بالتمام .نعم ،كل مؤمن يجب أن يطلب ختان
القلب والشفتين واألذنين لكي تسكن فيه َكلِمةُ اْلم ِس ِ ِ ِ
نى َوبِ ُك ِّل ِح ْك َم ٍة .ختان الجسد قد يكون نافع أيضا
َ َ
يح بغ ً
من جهة الصحة والنقاوة والنظافة .لكن في المسيح ال فرق بين يوناني ويهودي ،أو مختون وغير مختون،
أو متحضر ومتخلف ،أو عبد وحر ،بل المسيح هو الكل وفي الكل.
ويسوع لم يختن لينتمي الى شعب اهلل المختار .فهو المختار من اهلل الذي جاء من اهلل ليفتح نعمة اهلل

لجميع الشعوب .لكن ،قد يقول أحدنا :إن كان يسوع إبن اهلل وهو قدوس منذ والدته كما بشر به المالك
مريم ،فلمذا كان واجب ان يختن؟ الجواب هو أن يسوع كان أيضا إنسان .ولد تحت الشريعة ،كما قرأناه

قبل قليل.

الر ُّ ِ
يل :ا َذا
ال َّ
وسىُ :ق ْل لِ َبنِي إ ْس َرائِ َ
ثم هناك موضوع التطهير في هذا النص .جاء في شرية موسىَ :وقَ َ
ب ل ُم َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ٍ
َّام
ون َن ِج َسةًَ .و َمتَى َك ِملَ ْ
َحبِلَ ِت إ ْم َراةٌ َوَولَ َد ْ
ون َن ِج َسةً َس ْب َعةَ أيَّامَ .ك َما في أيَّام طَ ْمث علتهَا تَ ُك ُ
ت َذ َك ار تَ ُك ُ
ت اي ُ
وف حولِ ٍّي م ْحرقَةً وفَرِخ حمام ٍة او يمام ٍة َذبِيحةَ َخ ِطي ٍ
الج ِل ْاب ٍن ِاو ْاب َن ٍة تأتي بِ َخر ٍ
َّة الَى َب ِ
ط ِه ِ
اب َخ ْي َم ِة
تَ ْ
يرَها ْ
َ
ُ
َْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ
ِ
ب وي َكفِّر ع ْنها فَتَ ْ ِ
ِ
ان لَ ْم تََن ْل َي ُد َها ِكفَ َايةً لِ َش ٍاة،
ام َّ
االجتِ َم ِ
ْ
طهَُر م ْن َي ْنُبوِع َدمهَاَ .و ْ
الر ِّ َ ُ ُ َ َ
اع الَى اْل َكاه ِن فَُيقَ ِّد ُمهُ َما َ
ام َ
َّة فَي َكفِّر ع ْنها اْل َك ِ
ِ ٍ
ِ
ٍ
ص ِع ُدوا
اه ُن فَتَ ْ
امتَْي ِن ْاو فَ ْر َخ ْي َح َمام ،اْل َواح َد ُم ْح َرقَةً َو ْاال َخ َر َذبِ َ
طهُُرَ .و َ
يحةَ َخطي ُ ُ َ َ
تأخذ َي َم َ
ب ولِ َكي يقَ ِّدموا َذبِيحةً َكما ِق َ ِ
ِ
بِيسوع إِلَى أُور َشلِ ِ
ام ِ
الر ِّ
ب َزْو َج َي َم ٍام أ َْو فَ ْر َخ ْي َح َم ٍام.
وس َّ
يل في َن ُ
َ َ
يم لُيقَ ِّد ُموهُ ل َّلر ِّ َ ْ ُ ُ
ُ َ
تقديمة مريم :تقديمة الفقراء .اهلل وضع إبنه الحبيب أن يولد في الفقر ،هو الغني ،لِ َك ْي َن ْستَ ْغُنوا نحن بِفَ ْق ِرِه.
مريم ويوسف قدموا فَ ْر َخ ْي َح َم ٍام على يسوع الذي يقول عنه الكتاب :واعلموا أنه قد دفع الفدية ليحرركم من
سيرة حياتكم الباطلة التي أخذتموها بالتقليد عن آبائكم وهذه الفدية لم تكن شيئا فانيا كالفضة أو الذهب،
بل كانت دما ثمينا دم المسيح ذلك الحمل الطاهر الذي ليس فيه عيب وال دنس .ومع أن اهلل كان قد عين
المسيح لهذا الغرض قبل تأسيس العالم فهو لم يعلنه إال في هذا الزمن األخير لفائدتكم أنتم الذين تؤمنون

باهلل بالمسيح الذي أقامه من الموت وأعطاه المجد حتى يكون اهلل غاية إيمانكم ورجائكم.
ِ
ويقول لوقا في هذا االصحاح :و َكان رج ٌل ِفي أ ِ
يل
ان َب ّاً
ار تَِقّياً َي ْنتَ ِظ ُر تَ ْع ِزَيةَ إِ ْس َرائِ َ
َ َ َُ
ان َك َ
اس ُمهُ س ْم َع ُ
يم ْ
ُ
ُور َشل َ
ِ
الروح اْلقُ ُدس َكان علَ ْي ِه .و َكان قَ ْد أ ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
الر ِّ
ب.
يح َّ
ُوح َي إِلَْي ِه بِ ُّ
س أََّنهُ الَ َي َرى اْل َم ْو َ
ت قَْب َل أَ ْن َي َرى َمس َ
ُ َ َ
َو ُّ ُ
َ َ
ِ
ام ِ
اد ِة َّ
َخ َذهُ َعلَى
الرو ِح إِلَى اْلهَ ْي َك ِلَ .و ِع ْن َد َما َد َخ َل بِ َّ
فَأَتَى بِ ُّ
وس ،أ َ
ب َع َ
الصبِ ِّي َي ُسو َ
ص َن َعا لَهُ َح َس َ
ع أ ََب َواهُ ل َي ْ
الن ُ
ِ
ب قَ ْولِ َك بِ َسالٍَم أل َّ
ص َك الَِّذي
اآلن تُ ْ
اع ْي ِه َوَب َار َك اهللَ َوقَ َ
ق َع ْب َد َك َيا َسي ُ
طلِ ُ
ِّد َح َس َ
ذ َر َ
الَ :
ص َرتَا َخالَ َ
َن َع ْي َن َّي قَ ْد أَ ْب َ
ِ
يع ُّ
الش ُع ِ
وب ُن ِ
يل .نعم .كل من يرى يسوع فهو
َع َد ْدتَهُ قُ َّد َام َو ْج ِه َج ِم ِ
ُمِم َو َم ْجداً لِ َش ْعبِ َك إِ ْس َرائِ َ
أْ
َ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
يل ِف ِ
َّب ِ
يه.
ف َوأ ُّ
ان ِم َّما ِق َ
وس ُ
ُمهُ َيتَ َعج َ
يرى السالم فهو يرى الحب فهو يرى الحياةَ .و َك َ
ان ُي ُ

بعدما أخذ سمعان يسوع على ذراعه وبارك اهلل الن عينيه شافت خالص الرب ،سمعان تنبأ وقال إن هذا
الخالص الذي يراه بعينيه قد وضعه اهلل أمام جميع الشعوب نور إعالن لألمم ومجدا إلسرائيل .أكيد أن

سمعان كان يتألم بسبب يأس شعبه ومعاناته المضايقة والقمع والعنف .لكنه لما أرى يسوع ،أرى الخالص
والسالم .كان ينتظر المسيح المعزي الن الروح القدس بشره انه لن يرى الموت حتى يرى المسيح .عجيب.
الروح القدس كان على سمعان .في أيام يسوع ظهر ثالثة أنبياء كانوا هو اآلخرون في العهد القديم وهم:

حنة .لم يكتبوا أسفا ار لكنهم مذكورين في كتاب اهلل المقدس .ويقول
يوحنا المعمدان وسمعان هذا والنبية ّ
على ٍ
كل أنه كان ممتأل من الروح القدس .روح يسوع.
ويقول الكتاب :وكم فتش األنبياء قديما وبحثوا عن هذا الخالص .فهم تنبأوا عن نعمة اهلل التي كان قد

أعدها لكم أنتم واجتهدوا لمعرفة الزمان واألحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عامال فيهم،
عندما شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من آالم وبما يأتي بعدها من أمجاد ولكن اهلل أوحى إليهم أن

اجتهادهم لم يكن لمصلحتهم هم ،بل لمصلحتكم أنتم .فقد كان ذلك من أجل البشارة التي نقلها إليكم في

الزمان الحاضر مبشرون يؤيدهم الروح القدس المرسل من السماء .ويا لها من أمور يتمنى حتى المالئكة

أن يطلعوا عليها .صادق قول الرب .لكن ،مذا قال سمعان عن يسوع لما شاف يسوع؟ قال إنه الم َخلص
ِ
المعد لجميع الشعوبُ ،ن ِ
يل.
ُمِم َو َم ْجداً لِ َش ْع ِب إِ ْس َرائِ َ
َ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ

على هذا حتى حنا ،كل من يقبل يسوع المسيح فهو يقبل خالص اهلل ونور اهلل والمسيح نفسه الذي يقول:
ُّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ور اْل َح َي ِاة .آمين .واالن نصلي كما
ور اْل َعالَمَ .م ْن َيتَْب ْعني فالَ َي ْمشي في الظْل َمة َب ْل َي ُك ُ
ون لَهُ ُن ُ
أ ََنا ُه َو ُن ُ
س اسم َك .لِيأ ِ
علمنا الرب يسوع .ونقول بإسمه :أَب َانا الَِّذي ِفي الس ِ ِ
ْت َملَ ُكوتُ َك .لِتَ ُك ْن َم ِش َيئتُ َك َك َما
َ
َ
َّم َاوات ل َيتَقَ َّد ِ ْ ُ
َ
ِ ِ
ِ
َع ِط َنا اْليوم .و ْ ِ
ِفي السَّم ِ
اء َك َذلِ َك َعلَى األَْر ِ
ين
ضُ .خ ْب َزَنا َكفَافََنا أ ْ
اغف ْر لََنا ُذُن َ
وب َنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضاً لْل ُم ْذنبِ َ
َ
َْ َ َ
ِ ِ
ِّنا ِم َن ِّ
الشِّر ِ
ير أل َّ
ين.
إِلَ ْي َناَ .والَ تُ ْد ِخْل َنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍة لَ ِك ْن َنج َ
َن لَ َك اْل ُمْل َك َواْلقُ َّوةَ َواْل َم ْج َد إِلَى األََبد .آم َ
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أبانا السماوي ،نشكرك ألنك،

أنك أرسلت ابنك ليكون نور العالم.

اجعل كلمتك تنوير طريقنا.
وأملئ عبادتنا وكل حياتنا

من ضوئك السماوي.

استمع إلينا باسم ابنك يسوع المسيح ربنا.

4.
Taivaallinen Isämme,
me kiitämme sinua siitä,
että lähetit Poikasi valoksi maailmaan.
Anna sanasi valaista tiemme.
Täytä jumalanpalveluksemme
ja koko elämämme
taivaallisen kirkkautesi heijastuksella.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Keskustelun kysymykset
1. Mikä oli ympärileikkauksen merkitys
Vanhassa testamentissa?
2- Miksi Jeesus ei käskenyt opetuslapsilleen
ympärileikkausta?
3- Mitä äidin puhdistus tarkoittaa pojan
syntymän jälkeen?
4- Miksi Jumala pyysi esikoisen
pyhittämistä?
5- Selitä, mitä Simeon teki, kun hän näki
Jeesuksen?
6- Mitä ymmärrätte tästä saarnasta ?

أسئلة للمناقشة
 ما هي أهمية الختان في العهد القديم؟-1

 لماذا لم يأمر يسوع تالميذه أن يختنوا؟- 2

 ماذا يعني تطهير األم بعد والدة الطفل؟- 3
 لماذا طلب اهلل تقديس االبن البكر له؟- 4

 اشرح ما فعله سميون عندما رأى يسوع؟- 5
 ماذا فهمت من هذه العظة؟-6

