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ِبيَّ  َوَلمَّا  .ُسمَِّي َيُسوَع َكَما َتَسمَّى ِمَن اْلَماَلِك َقْبَل َأْن ُحِبَل ِبِه ِفي اْلَبْطنِ  ،َوَلمَّا َتمَّْت َثَماِنَيُة َأيَّاٍم ِلَيْخِتُنوا الصَّ

َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َناُموِس  َصِعُدوا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِلُيَقدُِّموُه ِللرَّبِّ  ،َتمَّْت َأيَّاُم َتْطِهيِرَها َحَسَب َشِريَعِة ُموَسى
: َأنَّ  َوِلَكْي ُيَقدُِّموا َذِبيَحًة َكَما ِقيَل ِفي َناُموِس الرَّبِّ َزْوَج َيَماٍم ،  ُكلَّ َذَكٍر َفاِتَح َرِحٍم ُيْدَعى ُقدُّوسًا ِللرَّبِّ الرَّبِّ

وُح اْلُقُدُس َأْو َفْرَخْي َحَماٍم. َوَكاَن َرُجٌل ِفي ُأوُرَشِليَم اْسُمُه ِسْمَعاُن َكاَن َباّرًا تَِقّيًا َيْنَتِظُر َتْعِزَيةَ   ِإْسَراِئيَل َوالرُّ
وِح اْلُقُدِس َأنَُّه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأْن َيَرى َمِسيَح الرَّ  وِح ِإَلى َكاَن َعَلْيِه. َوَكاَن َقْد ُأوِحَي ِإَلْيِه ِبالرُّ . َفَأَتى ِبالرُّ بِّ

ِبيِّ َيُسوَع َأَبَواُه لِ  َأَخَذُه َعَلى ِذَراَعْيِه َوَباَرَك اهلَل  ،َيْصَنَعا َلُه َحَسَب َعاَدِة النَّاُموسِ اْلَهْيَكِل. َوِعْنَدَما َدَخَل ِبالصَّ
 ُقدَّاَم َوْجِه اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك َيا َسيُِّد َحَسَب َقْوِلَك ِبَساَلٍم أَلنَّ َعْيَنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا َخاَلَصَك الَِّذي َأْعَدْدَتهُ  َوَقاَل:

َباِن ِممَّا ِقيَل   ُنوَر ِإْعاَلٍن ِلأُلَمِم َوَمْجدًا ِلَشْعِبَك ِإْسَراِئيَل.َجِميِع الشُُّعوبِ   يِه.فِ َوَكاَن ُيوُسُف َوُأمُُّه َيَتَعجَّ
 هذه كلمة اهلل

 
في هذا االصحاح يسوع يمّر في ثالثة مراحل وهي: الختان وفطرة تطهير القديسة مريم وتقديمه للرب. أما 

في كتاب التكوين هذا . نقرأ المسيحيسوع أكثر من ألفين عام قبل  هو إبراهيمالختان، فأول من ُخِتن 
 َقاَل اهللُ و . ْبَراِهيُم اْبَن ِتْسع َوِتْسِعيَن َسَنًة ِحيَن ُخِتَن ِفي َلْحِم ُغْرَلِتهِ إَوَكاَن  يقول: 24 واآلية 17االصحاح 

َوَنْسُلَك ِمْن َبْعِدَك ِفي اْجَياِلِهْم. َهَذا ُهَو َعْهِدي الَِّذي َتْحَفُظوَنُه َبْيِني  أنتَفَتْحَفُظ َعْهِدي  أنت وأما: إلبراهيم
ُنوَن ِفي َلْحِم ُغْرَلِتُكْم َفَيُكوُن َعالَمَة َعْهٍد َبْيِني ــُتْختَ ــُن ِمْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر فَ ـــتَ ــَوَبْيَنُكْم َوَبْيَن َنْسِلَك ِمْن َبْعِدَك: ُيخْ 

يستأصل من بين قومه ألنه نكث ــالَِّذي ال ُيْخَتُن ِفي َلْحِم ُغْرَلِتِه فَ  األغلفالذََّكُر  وقال كذلك: وأما َنُكْم.َوَبيْ 
 .المختار اهللشعب . ومارس بنو إسرائيل الختان الى اليوم وهم يعتقدون أنه وسيلة االنتماء الى عهدي

 
 ناالختان ينفع إن ك فرضا على المؤمنين به. هجعلغم أن يسوع ُخِتن حسب شريعة موسى، فهو لم ير بال

كل  .كأنه عدم ختان هلشريعة، فقد صار ختاناخالف أحد ي ناإن كفالشريعة. ما تأمر به بالشخص يعمل 
 .موسى: إن اإلنسان الذي يعمل بهذه األمور يحيا بها هكتب كما .ملتزم أن يعمل بالشريعة كلها هومختون 

 اهلل أحدا يتبرر أمام الو . ذلكن عاجزة ع ألنها، التطهر من الشر والخطيةليست فاية الشريعة أما غ
المسيح يسوع هي غاية الشريعة  إلظهار الخطيئة.أضيفت الشريعة  الن باألعمال المطلوبة في الشريعة



طلب ختان جب أن يمؤمن يكل نعم،  .بالتمامبرر يطهر ويهو الذي النه هو نهاية الشريعة. المسيح 
ختان الجسد قد يكون نافع أيضا . َوِبُكلِّ ِحْكَمةٍ  ِلَمُة اْلَمِسيِح ِبِغنىً كَ فيه  كنست لكيالقلب والشفتين واألذنين 

ال فرق بين يوناني ويهودي، أو مختون وغير مختون، والنظافة. لكن في المسيح والنقاوة من جهة الصحة 
 .أو متحضر ومتخلف، أو عبد وحر، بل المسيح هو الكل وفي الكل

 
يفتح نعمة اهلل ل جاء من اهللالمختار من اهلل الذي فهو شعب اهلل المختار.  الىيسوع لم يختن لينتمي و 

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

  .قبل قليل
 

ْسَراِئيَل: اَذا إُقْل ِلَبِني  َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى:. جاء في شرية موسى: في هذا النص التطهير وضوعمثم هناك 
َوَمَتى َكِمَلْت ايَّاُم  يَّاِم َطْمِث ِعلَِّتَها َتُكوُن َنِجَسًة.أَكَما ِفي  .يَّامٍ أْمَراٌة َوَوَلَدْت َذَكرا َتُكوُن َنِجَسًة َسْبَعَة إَحِبَلِت 

ِبَخُروٍف َحْوِليٍّ ُمْحَرَقًة َوَفْرِخ َحَماَمٍة اْو َيَماَمٍة َذِبيَحَة َخِطيٍَّة اَلى َباِب َخْيَمِة  تأتيَتْطِهيِرَها الْجِل اْبٍن اِو اْبَنٍة 
 ،َتْطَهُر ِمْن َيْنُبوِع َدِمَها. َواْن َلْم َتَنْل َيُدَها ِكَفاَيًة ِلَشاةٍ االْجِتَماِع اَلى اْلَكاِهِن َفُيَقدُِّمُهَما اَماَم الرَّبِّ َوُيَكفُِّر َعْنَها فَ 

َوَصِعُدوا  .اْلَواِحَد ُمْحَرَقًة َوااْلَخَر َذِبيَحَة َخِطيٍَّة َفُيَكفُِّر َعْنَها اْلَكاِهُن َفَتْطُهرُ  ،َيَماَمتَْيِن اْو َفْرَخْي َحَمامٍ  تأخذ
َوِلَكْي ُيَقدُِّموا َذِبيَحًة َكَما ِقيَل ِفي َناُموِس الرَّبِّ َزْوَج َيَماٍم َأْو َفْرَخْي َحَماٍم.  َقدُِّموُه ِللرَّبِّ ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِليُ يسوع بِ 

  .ِبَفْقِرهِ  نحنْسَتْغُنوا نَ ِلَكْي أن يولد في الفقر، هو الغني،  وضع إبنه الحبيباهلل الفقراء. تقديمة  :مريم ةتقديم
 

واعلموا أنه قد دفع الفدية ليحرركم من على يسوع الذي يقول عنه الكتاب:  َفْرَخْي َحَمامٍ  مريم ويوسف قدموا
 سيرة حياتكم الباطلة التي أخذتموها بالتقليد عن آبائكم وهذه الفدية لم تكن شيئا فانيا كالفضة أو الذهب،

ومع أن اهلل كان قد عين  .ذلك الحمل الطاهر الذي ليس فيه عيب وال دنس بل كانت دما ثمينا دم المسيح
لم يعلنه إال في هذا الزمن األخير لفائدتكم أنتم الذين تؤمنون  المسيح لهذا الغرض قبل تأسيس العالم فهو

 حتى يكون اهلل غاية إيمانكم ورجائكم. لذي أقامه من الموت وأعطاه المجدباهلل بالمسيح ا
 

ُأوُرَشِليَم اْسُمُه ِسْمَعاُن َكاَن َباّرًا تَِقّيًا َيْنَتِظُر َتْعِزَيَة ِإْسَراِئيَل َوَكاَن َرُجٌل ِفي لوقا في هذا االصحاح:  ويقول
وِح اْلُقُدِس َأنَُّه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل أَ  وُح اْلُقُدُس َكاَن َعَلْيِه. َوَكاَن َقْد ُأوِحَي ِإَلْيِه ِبالرُّ . َوالرُّ ْن َيَرى َمِسيَح الرَّبِّ

ِبيِّ َيُسوَع َأَبَواُه ِلَيْصَنَعا َلُه َحَسَب َعاَدِة النَّاُموسِ َفَأَتى ِبالرُّ  َأَخَذُه َعَلى  ،وِح ِإَلى اْلَهْيَكِل. َوِعْنَدَما َدَخَل ِبالصَّ
ْبَصَرَتا َخاَلَصَك الَِّذي اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك َيا َسيُِّد َحَسَب َقْوِلَك ِبَساَلٍم أَلنَّ َعْيَنيَّ َقْد أَ  ِذَراَعْيِه َوَباَرَك اهلَل َوَقاَل:

نعم. كل من يرى يسوع فهو  َأْعَدْدَتُه ُقدَّاَم َوْجِه َجِميِع الشُُّعوِب ُنوَر ِإْعاَلٍن ِلأُلَمِم َوَمْجدًا ِلَشْعِبَك ِإْسَراِئيَل.
َباِن ِممَّا ِقيَل الحياة.  هو يرىالحب فيرى فهو السالم  يرى   يِه.فِ َوَكاَن ُيوُسُف َوُأمُُّه َيَتَعجَّ

 



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

الخالص ى أى يسوع، ر ألما ر . لكنه والعنف لمضايقة والقمعا اتهعانوميأس شعبه  بسببسمعان كان يتألم 
عجيب. رى الموت حتى يرى المسيح. كان ينتظر المسيح المعزي الن الروح القدس بشره انه لن يوالسالم. 

العهد القديم وهم:  ن فيو اآلخر هو كانوا الروح القدس كان على سمعان. في أيام يسوع ظهر ثالثة أنبياء 
والنبية حّنة. لم يكتبوا أسفارا لكنهم مذكورين في كتاب اهلل المقدس. ويقول هذا يوحنا المعمدان وسمعان 

 ع.روح يسو على كٍل أنه كان ممتأل من الروح القدس. 
 

فهم تنبأوا عن نعمة اهلل التي كان قد  .وكم فتش األنبياء قديما وبحثوا عن هذا الخالصويقول الكتاب: 
واجتهدوا لمعرفة الزمان واألحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عامال فيهم،  أعدها لكم أنتم

ولكن اهلل أوحى إليهم أن  ها من أمجادعندما شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من آالم وبما يأتي بعد
اجتهادهم لم يكن لمصلحتهم هم، بل لمصلحتكم أنتم. فقد كان ذلك من أجل البشارة التي نقلها إليكم في 

لها من أمور يتمنى حتى المالئكة  الزمان الحاضر مبشرون يؤيدهم الروح القدس المرسل من السماء. ويا
َخلص إنه المقال ؟ لما شاف يسوع مذا قال سمعان عن يسوعكن، ل صادق قول الرب.. أن يطلعوا عليها

  ِإْسَراِئيَل. ُنوَر ِإْعاَلٍن ِلأُلَمِم َوَمْجدًا ِلَشْعبِ ، المعد لجميع الشعوب
 

، كل من يقبل يسوع المسيح فهو يقبل خالص اهلل ونور اهلل والمسيح نفسه الذي يقول: حنا حتى على هذا
واالن نصلي كما . آمين. فاَل َيْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياةِ  َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني

َأَباَنا الَِّذي ِفي السََّماَواِت ِلَيَتَقدَِّس اْسُمَك. ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما  علمنا الرب يسوع. ونقول بإسمه:
ْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعِطَنا اْلَيْوَم. َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن َأْيضًا ِلْلُمْذِنِبيَن ِفي السََّماِء َكَذِلَك َعَلى األَ 

يرِ ِإَلْيَنا. َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة لَ  َنا ِمَن الشِّرِّ  َبِد. آِميَن. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى األَ  ِكْن َنجِّ
 

 
4. 

 ،ألنك نشكرك السماوي، أبانا
 .العالم نورأنك أرسلت ابنك ليكون 

 .كلمتك تنوير طريقنا اجعل
 حياتنا كلو  ناتعباد وأملئ
 .السماويئك ضو من 
 ربنا.  مع إلينا باسم ابنك يسوع المسيحاست

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. 
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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 ? 
 
 

 

 

 


