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

السالم عليكم .عظتنا اليوم هي في إنجيل لوقا االصحاح الثاني واالعداد  22الى  .33اليكم
القراءة باسم ربنا يسوع:
يرها حسب َش ِريع ِة موسى ،ص ِع ُدوا بِ ِه إِلَى أ ِ
يم لِ ُيقَ ِّد ُموهُ لِ َّلر ِّ
ب َك َما ُه َو
ام تَ ْ
َولَ َّما تَ َّم ْ
ط ِه ِ َ َ َ َ
َ
َ ُ َ
ُ
ُور َشل َ
ت أََّي ُ
م ْكتُ ٌ ِ
ام ِ
الر ِّ
يل
وس َّ
يحةً َك َما ِق َ
ب :كل بكر من الذكور يدعى قدسا للربَ .ولِ َك ْي ُي َق ِّد ُموا َذبِ َ
وب في َن ُ
َ
ِ
ب َزوجي يم ٍام أَو فَر َخي حم ٍامَ .كان رج ٌل ِفي أ ِ
ِ
ام ِ
ار
وس َّ
ان َب ّاً
َ َُ
ان َك َ
اس ُمهُ س ْم َع ُ
يم ْ
ُ
الر ِّ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ
في َن ُ
ُور َشل َ
الروح ا ْلقُ ُدس َكان علَ ْي ِه .و َكان قَ ْد أ ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
ُوح َي إِلَ ْي ِه بِ ُّ
س أََّنهُ الَ
تَِقّياً َي ْنتَ ِظ ُر تَ ْع ِزَيةَ إِ ْس َرائِ َ
ُ َ َ
يل َو ُّ ُ
َ َ
ِ
الر ِّ
ع
الرو ِح إِلَى ا ْلهَ ْي َك ِلَ .و ِع ْن َد َما َد َخ َل بِ َّ
ب .فَأَتَى بِ ُّ
يح َّ
الصبِ ِّي َي ُسو َ
َي َرى ا ْل َم ْو َ
ت قَْب َل أ ْ
َن َي َرى َمس َ
ِ
ِ
ام ِ
اد ِة َّ
ق َع ْب َد َك
اآلن تُ ْ
اع ْي ِه َوَب َار َ
طلِ ُ
ب َع َ
وس ،أ َ
َخ َذهُ َعلَى ذ َر َ
صَن َعا لَهُ َح َس َ
ك اهللَ َوقَا َلَ :
أََب َواهُ لَي ْ
الن ُ
ك بِ َسالٍَم أل َّ
يع
َع َد ْدتَهُ قُ َّد َام َو ْج ِه َج ِم ِ
صَ
ب قَ ْولِ َ
َيا َسي ُ
ك الَِّذي أ ْ
ِّد َح َس َ
ص َرتَا َخالَ َ
َن َع ْيَن َّي قَ ْد أ َْب َ
ان ِم َّما ِقي َل ِف ِ
ِ
ِ
وب ُنور إِ ْعالَ ٍن لِأل ِ
ُّ
الش ُع ِ
ُمهُ َيتَ َع َّجَب ِ
يه.
ف َوأ ُّ
وس ُ
ُمم َو َم ْجداً ل َش ْعبِ َك إِ ْس َرائي َلَ .و َك َ
ان ُي ُ
َ
َ
هذه كلمة اهلل

ب َكما هو م ْكتُ ٌ ِ
ِ
وص ِع ُدوا بِيسوع إِلَى أُور َشلِ ِ
ام ِ
الر ِّ
ب .تقديمة البكر هلل
وس َّ
َ َ
وب في َن ُ
يم ل ُيقَ ِّد ُموهُ ل َّلر ِّ َ ُ َ َ
ُ َ
هي تكريسه للرب في خدمته ومثاله في التقوى في طاعة االيمان والحق .فكرة تكريس البكر
كانت معروفة عند الوثنيين؛ كانوا هم يقدموا بكرهم ذبيحة آللهتهم .العرب مثال يعطوا إسم
نبيهم تعظيما له لبكرهم .عبادة األوثان هي بالتقاليد أيضا .أما تكريس يسوع هلل فكان للفداء
ولتكريس المفديين به هلل للحياة .ولد يسوع تحت الناموس و ِ
حفـظ الناموس نيابة عنا حتى أن
ُ
مكرسا هلل من طاعة يسوع.
ا
كل من يؤمن به يحسب صالحا با ار
طاهر ّ
ويذكر النص أنهم صعدوا الى أورشليم لِيقَ ِّدموا كذلك َذبِيح ًة لتطهير مريم َكما ِق َ ِ
ام ِ
وس
َ
يل في َن ُ
َ
ُ ُ
ٍ
ٍ
ط ِه ِ
الر ِّ
ان لَ ْم يكن
َّ
ام تَ ْ
ب :و َمتَى َك ِملَ ْ
يرَها ْ
الج ِل ْاب ٍن ِاو ْابَنة تأتي بِ َخ ُروف َح ْولِ ٍّي ُم ْح َرقَةًَ ،و ْ
ت أَّي ُ
ِ ِ ٍ
امتَْي ِن ْاو فَ ْر َخ ْي َح َم ٍام .هذا ناموس الرب لتطهير المرأة ثمانية أيام بعد
لها كفَ َايةً ل َشاة تأخذ َي َم َ
الوالدة .والحمام كان تقديمة الذين لم يكن لهم كفاية لشاة .وتقديمة مريم هي تقديمة الفقراء.

في هذا نرى رحمة اهلل الذي جعل إبنه يولد في التواضع والفقر ،يسوع المسيح وهو الغني
افتقر لِ َك ْي َن ْستَ ْغ ُنوا نحن بِفَ ْق ِرِه لنعرف اهلل بالحق ونكون من أوالده.
مريم ويوسف قدموا فَ ْر َخ ْي َح َم ٍام على يسوع ،هو الذي يقول عنه الكتاب :واعلموا أن يسوع 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
ان سمعان
ليس فيه عيب وال دنس .وسمعان رأى بعينه المخلص صبيا وأخذه في ذراعيهَ .ك َ
ان َعلَ ْي ِه .تعليم الكتاب المقدس هو أن ال
ار تَِقّياً َي ْنتَ ِظ ُر تَ ْع ِزَيةَ إِ ْس َرائِي َل َو ُّ
َر ُجال َب ّاً
الرو ُح ا ْلقُ ُد ُس َك َ
أحد يقدر يقول أن يسوع المسيح هو الرب وابن اهلل في الجسد إال بالروح القدس.
عبر سمعان على حقيقة إلهية ثابتة بالروح القدس .االنجيل ذكر الروح القدس
بكلمات قليلة ّ
ثالثة مرات بخصوص سمعان .يقول أن ا ُّلروح ا ْلقُ ُدس َكان علَ ْي ِه و َكان قَ ْد أ ِ
الرو ِح
ُوح َي إِلَ ْي ِه بِ ُّ
ُ
ُ َ َ َ َ
ِ
ا ْلقُ ُد ِ
الر ِّ
الرو ِح أَتَى إِلَى ا ْلهَ ْي َك ِل .وسمعان
ب وأن بِ ُّ
يح َّ
س أََّنهُ الَ َي َرى ا ْل َم ْو َ
ت قَْب َل أ ْ
َن َي َرى َمس َ
شعر بفرح عظيم لما أخذ يسوع على ذراعيه .كانت هذه مكافأة اهلل له لرجائه لعزاء إسرائيل.
اهلل أخبر شعب إسرائيل بأنبيائه أنه يرسل لهم الفادي .لكن أوالد إسرائيل انحرفوا على شريعة
اهلل ووصاياه وكثّروا التعليقات والطقوس .ووعد اهلل هو للحياة ال للممارسات الدينية البشرية.
سمعان هو مثل لمؤمنين كثيرين بالمسيح وكل االتقياء الذين يتألمون بسبب الباطل في
ات ا ْلفَ َرِج
بالدهم واالنقسامات والعداوة بين إخوتهم وهم ينتظرون بالصالة والرجاء أن تَأْتِ َي أ َْوقَ ُ
الر ِّ
ب للمصالحة والسالم بينهم .قليلون آمنوا بوعد اهلل في زمان سمعان؛ االنجيل
ِم ْن َو ْج ِه َّ

حنة .نبية جاءت أيضا الى الهيكل؛ يقول االنجيل أنها بدأت تسبح الرب
يذكر إمرأة إسمها ّ
فداء في أورشليم .كل من ذاق جود اهلل ونعمته ما
وتتكلم عن يسوع لكل الذين كانوا ينتظرون ً
ك َنتَ َكلَّ ُم أ َْيضاً .سمعان شاف بعينه ولمس بأيديه
يمكن يسكت بل يتكلمَ .ن ْح ُن أ َْيضاً ُن ْؤ ِم ُن َولِ َذلِ َ
ك اهللَ َوكان مستعد أن يترك هذا العالم للحياة األبدية النه آمن في وعد اهلل وتحقيقه.
وَب َار َ

سمعان رأى يسوع وعرف أنه المخلص .وحياة سمعان وصلت ال لنهايتها بل لبدايتها .الن
كل من يرى يسوع فهو يرى الحياة .الزمان الدنيوي األرضي ينتهي عند المسيح وفي المسيح
َج ِل تَعلِ ِ
ِ
يمَنا َحتَّى
الدخول الى الحياة األبدية االلهية .وشهادة سمعان ُكتَبت في الكتاب أيضا أل ْ ْ
ِ
ص ِاد ٍ
ق ِفي َي ِق ِ
ين
يكون لنا رجاء بما في الكتاب من الصبر والعزاء .فالَ َن ْف َشل بل لَنتَقَ َّد ْم بِ َق ْل ٍب َ
َّك دائما بِا َّلرج ِ
ِ
يم ِ
اء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق أل َّ
َن اهلل الَِّذي
ان وِلَنتَ َمس ْ
َ
اإل َ
ِ
ِ
ِ
وع َد هو أ ِ
َعم ِ
إجتماعنا
ين
َم ٌ
َ
ينَ .ونشجع َب ْع ُ
ال ا ْل َح َسَنة َغ ْي َر تَ ِارك َ
ضَنا َب ْعضاً َعلَى ا ْل َم َحَّبة َواأل ْ َ
َ َ َُ
في الكنيسة .اهلل دعانا إلى الشركة مع كل اإلخوة في االيمان والرجاء والمحبة في ابنه ربنا

ومخلصنا يسوع .كل هذه األمور حدثت في ح ما ننسى بشارة المالك لمريم أنها تحمل وتلد
إبنا من الروح القدس.
وال ننس إعالن والدة يسوع لرعاة من المالك وتسبيح المالئكة له؛ وال ننس زيارة مجوس
جاءوا من المشرق تابعين نجم في السماء حتى وصلوا الى المكان حيث كان الصبي فسجدوا
له .كل هذه الشهادات تدور حول يسوع نور مجد اهلل .المالك قال لمريم إن القدوس المولد
منها يدعى إبن اهلل؛ وقال للرعاة ولد لهم المخلص الذي هو المسيح الرب والمجوس نظروا
ص اهلل .نعم .المجد هلل في األعالي
ص َرتَا َخالَ َ
اليه فاستناروا؛ واالن سمعان يقول أن َع ْيَنيه أ َْب َ
وعلى األرض السالم وبالناس المسرة.
اهلل وضع الخالص للعالم حتى أن كل من ينظر بإيمان في يسوع على الصليب ال يهلك

ش األنبياء قديما وبحثوا عن هذا الخالص! يقول
لكنه يخلص .اهلل أعلنه بأنبيائه وكم فَتَّ َ
الكتاب :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.

أمام هذه الحقيقة االنسان العاقل يدخل في نفسه وينظر في أي طريق يسير .ويسوع يبشرنا
ويقول :أنا هو الطريق والحق والحياة فال أحد يأني الى اآلب إال بي .الباب هو االن مفتوح
َع ّد
وهو يسوع .ينقلنا من الظالم الى النور ،من اليأس الى مجد أبناء اهلل .وهذا من اهلل الَِّذي أ ْ
ق ِفي ُقلُوبَِنا ِِإلَن َارِة َم ْع ِرفَ ِة
ور ِم ْن ظُْل َم ٍة ُه َو الَِّذي أَ ْش َر َ
َن ُي ْش ِر َ
خالصه للناس .اهلل الذي قَا َل أ ْ
ق ُن ٌ
مجد ِ
ِ
يح .له المجد .آمين .اَ ِّلنعمةُ مع ج ِم ِ َِّ
ع
ع ا ْل َم ِس ِ
ون َرَّبَنا َي ُسو َ
اهلل ِفي َو ْج ِه َي ُسو َ
َْ
َْ َ َ َ
ين ُيحُّب َ
يع الذ َ
ٍ ِ
ا ْلم ِس ِ
ِ
ين
َ َ
يح في َع َدم فَ َساد .آم َ

