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سالم المسيح لكم .هذا األحد هو اآلخر في هذه السنة  .2018كان لها نصيبها من المفاجأة والفزع
والدموع والفرح .وتستمر آمالنا لحياة اهلل فينا الَِّذي َو ْح َدهُ َلهُ َع َد ُم الفناء .هو يغير األوقات والفصول .ونقول
ايضا :علمنا إحصاء أيامنا لعلنا نتعق ـل بقلب حكيم .لهذه السنة الجديدة  2019نصلي ان تدخل علينا
بالسالم والنجاح وأننا ننمو أفضل وأفضل في معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الحي الى االبد .إبن اهلل
ولد في جسد إنسان .والذين رأوه طفال بشروا به .وهما األنبياء سمعان وحنة .وهذا هو تأملنا االن في

إنجيل لوقا االصحاح  2واألعداد  33الى  .40اليكم القراءة باسم يسوع المسيح.
ضع ِلس ُق ِ
ِ
ال ِلمريم أ ِّ ِ
ِ
ُمه يتَعجَّب ِ ِ ِ ِ ِ
وط
وس ُ
ف َوأ ُّ ُ َ َ َ
ان م َّما قي َل فيهَ .وَب َارَكهُ َما س ْم َع ُ
َو َك َ
ُمهَ :ها ِإ َّن َه َذا قَ ْد ُو َ ُ
ان ُي ُ
ان َوقَ َ َ ْ َ َ
ف ِلتُ ْعَل َن أَ ْف َك ٌار ِم ْن ُقلُ ٍ
وب َك ِث َ ٍ
َوِقَي ِام َكثِ ِ
يرة.
يل َوِل َع َ
ين ِفي ِإ ْسَرائِ َ
وز ِفي َن ْف ِس ِك َس ْي ٌ
ال َم ٍة تَُق َاوُمَ .وأ َْن ِت أ َْيضًا َي ُج ُ
ير َ
ِِ
َشير وِهي متَق ِّدمةٌ ِفي أَي ٍ
ت َفُنوئِ َ ِ ِ ِ ِ
َّام َكثِ َ ٍ
ين َب ْع َد
يرة َق ْد َع َ
اش ْ
َ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
ورَّي ـتِ َهاَ .وِه َي أ َْرَملَةٌ َن ْح َو َ 84سَنةً َ
ات لَ ْيالً َوَن َها اًرَ .ف ِه َي ِفي تِْل َ
َْ َ َ
َ
ال 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 ْ ْ َ
هذه كلمة اهلل
هذه هي أسرة يسوع المقدسة .أبوه الشرعي يوسف كان نجار وأمه مريم لم تكن غنية .كانا فقراء وهم من
نسل داود الملك العظيم صاحب الشرف والكرم والقوة ،الموعود له من اهلل أن ملكه ال يكون له نهاية وأن
بيته يدوم امام اهلل الى االبد .والرب االله لم ينس وعده .لما جاء تمام الزمان ،أرسل اهلل يسوع من السماء
وحبل به من الروح القدس في العذراء مريم وولد في تمام الزمان .ولما تمت ثمانية أيام ليختن سمي يسوع
كما كان قد سمي بلسان المالك قبل أن يحبل به في البطن .ثم أبويه صعدا به إلى أورشليم ليقدماه للرب
ان رجل أسمه سمعان.
كما كتب في شريعة الرب .و َك َ
الروح اْلقُ ُدس َكان عَل ْي ِه وكان فذ أ ِ
ُوح َي ِإَل ْي ِه
يقول الكتاب أن سمعان كان َب ًا
ار تَِقيًا َي ْنتَ ِظ ُر تَ ْع ِزَي َة ِإ ْسَرائِ َ
يل َو ُّ ُ
ُ َ َ َ
ِ
الروِح اْلقُ ُد ِ
الر ِّ
ب .كل الناس كانت تنتظر المسيح أيام سمعان.
يح َّ
بِ ُّ
س أََّنهُ َ
ال َيَرى اْل َم ْو َ
ت قَْب َل أ ْ
َن َيَرى َمس َ
ولكن كل الناس لم يكن عليها الروح القدس .من هذا نؤمن ونفهم أن معرفة يسوع المسيح هي بالروح

الروِح ِإَلى اْل َه ْي َك ِل.
القدس وحده .أما المعرفة العمومية والدينية للمسيح فهي فلكلورية أرضية .سمعان جاء بِ ُّ
ِ
ك
اآلن تُ ْ
ب قَ ْوِل َ
ق َع ْب َد َ
اهلل َوقَ َ
اع ْي ِه َوَب َار َ
ك َيا َسي ُ
طِل ُ
َووجد يوسف ومريم وأ َ
ِّد َح َس َ
َخ َذ الطفل يسوع َعَلى ذَر َ
الَ :
ك َ
يع ُّ
الش ُع ِ
بِ َسالٍَم أل َّ
وب .هذه أقوال سمعان الذي تكلم
َع َد ْدتَهُ قُ َّد َام َو ْج ِه َج ِم ِ
َن َع ْيَن َّ
صَ
ك الَِّذي أ ْ
صَرتَا َخالَ َ
ي َق ْد أ َْب َ
بالروح القدس الذي إقتاده الى يسوع في الهيكل.

ضع ِلسقُ ِ
ِ
وط َوِقَي ِام َكثِ ِ
يل َوِل َعالَ َم ٍة تُقَ َاوُم .سمعان الذي ابتهج
ين ِفي ِإ ْسَارئِ َ
ير َ
ثم قال لمريمَ :ها ِإ َّن َه َذا قَ ْد ُو َ ُ
وتكلم عن الخالص ،يتنبأ أن يسوع و ِ
ضع لسقوط كثيرين .في الحقيقة االنسان أمام يسوع المسيح هو أمام
ُ

ٍ
ص ْخَرة خالص.
ص ْد َمة َوأيضا َ
إختبار .إما للحياة األبدية ،إما للعذاب االبدي .يسوع المسيح هو َح َجَر َ
أعمال االنسان وأقواله لها نتائجها وهي تتبعه ومع الزمان تظهره على حقيقته وتأثريها .كل ما يزرعه فإياه
يحصد أيضا .من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا .ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة
أبدية .هذا قانون الحياة ال مفر منه ينطبق على الفرد وعلى االسرة وعلى الشعب.

حماقة االنسان هي رفضه ليسوع وهكذا يضر نفسه ويحرمها من غفران اهلل وهبة الحياة الطاهرة لمجد اهلل.
يسوع هو يرفع اإلنسان من الحياة الساقطة لحياة جديدة أبدية ،من الكذب الى محبة اهلل الحق ،من عبودية
الباطل إلى مقام أوالد اهلل االب .يسوع المسيح لم يأت ليدين العالم ويوضع دينا على األرض ،لكن ليعطي
الحياة لكل من يؤمن النه هو الحياة .إرادة اهلل منذ القديم الى اليوم هي ان نسمع إلبنه يسوع المسيح .اهلل

ِ
ومخلصا بكونه ابن اهلل إما أن
يعطي االنسان كل يوم فرصة للتوبة وااليمان بيسوع الحي .إما أن يقبله ربا

يعتبره نبيا فقط ويرفض نعمة اهلل وهكذا يبقى إنسان تعس يائس مصيره الذل واأللم.
االنسان العاقل يتنبه إلى موقع خطواته أما الجاهل فيستهزئ بالتقوى والصواب والحياة .ونحن نستعد لسنة
جديدة نصلي الى اهلل أن يثبتنا في الحق في إبنه يسوع حتى ال نتكيف مع هذا العالم ،بل نتغير بتجديد
الذهن لنميز ما هي إرادة اهلل الصالحة المقبولة الكاملة .سنة تمضي والزمان يتقدم ونحن نبقى في يسوع
المسيح ربنا والهنا .فلنتمسك دائما بهذا الرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق ألن الذي
وعدنا بتحقيقه هو أمين وصادق .على كل واحد منا أن ينتبه لآلخرين لنحث بعضنا بعضا على المحبة
واألعمال الصالحة .فإ َّن محَّب َة ِ
الروِح اْلقُ ُد ِ
س.
ت ِفي ُقلُوبَِنا ِب ُّ
اهلل َق ِد ْان َس َكَب ْ
ََ

ٍ
صَّن َع ًة لكن إيماننا هو مؤسس على شهادة األنبياء والرسل وعلى
إيماننا ليس من الناس وَل ْم َنتَْب ْع ُخَارَفات ُم َ
ِ
الروِح .فَِإ ْذ
ُّون َمعاً َم ْس َكناً ِللَّ ِه ِفي ُّ
يسوع نفسه حجر الزاوية .والكتاب يقول أيضا :في المسيح أ َْنتُ ْم أ َْيضًا َم ْبني َ

ِ
ِ
يم ِ
ت َ -ن ْح ُن أ َْيضًا ُن ْؤ ِم ُن َوِل َذِل َك َنتَ َكلَّ ُم أ َْيضاً .ونتكلم
ت ِل َذِل َ
ك تَ َكلَّ ْم ُ
آم ْن ُ
ان َع ْيُن ُه َح َس َ
ب اْل َم ْكتُوبَ :
لََنا ُرو ُح اإل َ

بخشوع عن إبن اهلل وبفرح ورجاء فيه هو الوحيد الذي يعطي النمو .لهذا يقول الكتاب أيضاَ :فاْلَب ُسوا

ِِ
اح َشاء ْأرفَ ٍ
ِ ِ ِ
ات َولُ ْ
ض ُك ْم َب ْعضاً
اع ًة َوطُ َ
ين َب ْع ُ
اضعاً َوَوَد َ
طفاً َوتََو ُ
ول أناة ُم ْحتَمل َ
ين اْل َم ْحُبوبِ َ
َك ُم ْختَ ِاري اهلل اْلق ِّديس َ
ين ْ َ َ
ِ
ان َكان ألَح ٍد علَى ٍ
ِِ
يح َه َك َذا ْانتُ ْم ْايضاًَ .و َعلَى
احد َش ْك َوىَ .ك َما َغ َفَر لَ ُك ُم اْل َمس ُ
َ
ض ُك ْم َب ْعضاً ْ َ َ َ
ين َب ْع ُ
َو ُم َسامح َ

الم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل الَِّذي اَل ْي ِه ُد ِعيتُ ْم ِفي َج َس ٍد
َج ِم ِ
يع َه ِذ ِه اْلَب ُسوا اْل َم َحَّب َة الَّتِي ِه َي ِرَبا ُ
ط اْل َك َمالَ .وْلَي ْمل ْك في ُقلُوب ُك ْم َس َ ُ
يع الَِّذين ي ِحبُّون ربََّنا يسو َ ِ
ِ
وِ
يح ِفي َع َدِم َف َس ٍاد .آمين .وسنة جديدة
ينَ .ا ِّلن ْع َمةُ َم َع َج ِم ِ
اح ٍد َو ُك ُ
ع اْل َمس َ
ونوا َشاك ِر َ
َ ُ َ َ َُ
َ
في سالم ربنا يسوع المسيح ونعمته كل يوم .آمين.

