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السالم عليكم .وبمناسبة حلول السنة الجديدة  2020أتمنى لكم التوفيق من هللا ورعايته وسالمه كل يوم.
هذا األحد هو اآلخر في هذه السنة  .2019كان لها نصيبها من المفاجأة والفزع والدموع والفرح .ورجاؤنا
يبقى دائما في هللا َّال ِذي هو يغير األوقات والفصول .ودعاؤنا الى الرب أن يعلمنا نستغل الوقت أحسن

إستغالل ونتعق ـل بقلب حكيم وننمو كل يوم في معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد .إبن هللا

ولد في جسد إنسان والذين رأوه طفال ِ
فرحوا فرحا عظيما .وإنجيل لوقا يذكر لنا مثل رجل إسمه سمعان

وإم أرة إسمها حنة .شافوا يسوع وعرفوا أنه هو المسيح إبن هللا المخلص .وهذا هو تأملنا االن في إنجيل
لوقا إذن االصحاح  2واألعداد  33الى  .40اليكم القراءة باسم يسوع المسيح:
ان ِمن ه َذا اْلكال ِم َّال ِذي ِقيل ِف ِ
يهَ .فبارَكهما ِسمعان وَقال ِلمريم أُ ِم ِ
الطْف ِلَ :ها ِإ َّن َه َذا
ان أَُبوهُ َوأ ُّ
ُم ُه َي َت َع َّجَب ِ ْ َ َ
َوَك َ
َ
َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َََْ
الطْفل َقد ج ِعل ِلسُق ِ
ِ
ِ
ير ِ ِ ِ
ِ
ِ
وط َكِث ِ
ف
الم ًة تَُق َاوُم؛ َحتَّى أ َْنت َسَي ْخ َتر ُ
ِق َنْف َسك َس ْي ٌ
ين َوِقَيا ِم َكث ِ َ
ير َ
ين في إ ْسَرائ َ
يل َو َع َ
َ ْ ُ َ ُ
وب َكِثيرٍة .وَكانت هن ِ ِ
ِل َكي َت ْن َك ِش ِ
ات ُقُل ٍ
ِ
ِ
يل ِم ْن ِس ْب ِط أ َِش َيرَ ،وِهي ُم َتَق ِد َم ٌة ِفي
ف نَّي ُ
َ َ َ ْ َُ َ
َ
اك َنبَّي ٌة ،ه َي َحَّن ُة ب ْن ُت َفُنوئ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َسَن ًةَ .ل ْم تَ ُك ْن
السن َوَك َان ْت َق ْد َع َ
ين َب ْع َد َع ْذَراوَّيت َهاَ ،وه َي أ َْرَمَل ٌة َن ْحَو أ َْرَب ٍع َوثَ َمان َ
اش ْت َم َع َزْوج َها َس ْب َع سن َ
الس ِ
ِ ِ
الصو ِم و ُّ ِ
ِ
الر َّب
َخ َذ ْت تُ َسِب ُح َّ
ِق اْل َه ْي َك َل َوَك َان ْت َت َت َعَّب ُد َل ْي ً
تَُفار ُ
اعة ،أ َ
الد َعاءَ .فِإ ْذ َح َ
ضَر ْت في تْل َك َّ َ
ال َوَن َها ًار ب َّ ْ َ
ِ ِ
يع َّال ِذين َك ُانوا ي ْن َت ِظرو َن ِف َداء ِفي أ ِ
ِ
ِ
يع ُة
ع َم َع َج ِم ِ
َوَت َت َح َّد ُث َع ْن َي ُسو َ
َ
يمَ .وَب ْع َد إ ْت َما ِم ُكل َما َتْق َتضيه َش ِر َ
ُ
َ ُ
ُورَشل َ
ً
يل .و َكان ِ
الر ِب ،رجعوا ِإَلى م ِدينِت ِه ِم َّ ِ
اص ِرة ِباْلجِل ِ
الطْف ُل َي ْن ُمو َوَي َتَق َّوى ُم ْمَتِلئاً ِح ْك َم ًة َوَك َان ْت ِن ْع َم ُة هللاِ َعَل ْي ِه.
َ َ
َ
َ
الن َ
َّ َ َ ُ
هذه كلمة هللا
هذه هي أسرة يسوع .يوسف أبوه حسب شريعة موسى كان نجار ومريم أمه في البيت .لم يكونا أغنياء.
ويوسف كان من نسل داود الملك الذي باركه هللا ألف عام من قبل ووعده أن ملكه ال يكون له نهاية وأن

بيته يدوم امام هللا الى االبد .والرب االله لم ينس وعدهَ .ل َّما َجاء ِم ْلء َّ
الزَم ِ
ان ،أ َْرَس َل هللاُ ْابَن ُه َم ْوُلودًا ِم ِن
َ ُ
ٍ
ِ
النام ِ
ع َك َما َت َس َّمى ِم َن
وسَ .ويقول الكتابَ :ل َّما َت َّم ْت َث َم ِانَي ُة أََّيا ٍم ِلَي ْخِتُنوا َّ
الصِب َّي ُسم َي َي ُسو َ
ْ
امَأرَة َم ْوُلودًا َت ْح َت َّ ُ
ِ
ط ِن .ثم أبويه صعدا به ألورشليم ليقدماه للرب كما جاء في ناموس الرب.
َن ُحِب َل ِب ِه ِفي اْلَب ْ
اْل َمالَك َقْب َل أ ْ
الروِح ِإَلى اْل َه ْي َك ِل.
وجاء أوال سمعان بدافع من ُّ
ِ
ِ ِ
يقول االنجيل :وَكان رجل ِفي أُورَشِليم اسمه ِسمعان َكان ب اً ِ
ان
يل َو ُّ
الرو ُح اْلُق ُد ُس َك َ
َ َ ٌَُ
ُ َ ْ ُُ َْ ُ َ َ
ار تَقياً َي ْنتَظ ُر تَ ْع ِزَي َة إ ْسَرائ َ
ِ
الروِح اْلُق ُد ِ
الر ِب .سمعان كان مثل
يح َّ
َعَل ْي ِه .وكان قد أُو ِحي ِإَل ْي ِه ِب ُّ
س أََّن ُه الَ َيَرى اْل َم ْو َت َقْب َل أ ْ
َن َيَرى َمس َ
َ

رجال هللا من قبله الذين عاشوا في رجائهم أن يروا وجه هللا المبارك .أيوب مثال قال :وبعد أن يفنى جلدي
فإني بذاتي أعاين هللا الذي أشاهده لنفسي فتنظره عيناي وليس عينا آخر .وداود الملك والمسمى أيضا

إمام المغنيين في الكتاب المقدس قال في أحد مزاميره :أ َِرنا يا ر ُّب رحم َتك وأ ِ
ِِ
َس َم ُع َما
َ َ َ َ َْ َ َ ْ
ص َك .إني أ ْ
َعطَنا َخالَ َ
الص هللا َق ِريب ِمن خ ِائ ِف ِ
ال ِم للناس كيال َي ْرِج ُعون ِإَلى اْل َح َماَق ِة .أل َّ
يه
َي َت َكَّل ُم ِب ِه هللاُ َّ
الر ُّب .هللا َي َت َكَّل ُم ِب َّ
الس َ
َن َخ َ َ ُ ٌ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يش.
ان ال َيَراني َوَي ِع ُ
لَي ْس ُك َن اْل َم ْج ُد في أ َْرضَنا .ونق أر أيضا في ناموس موسى قول هللا لموسىْ :اال ْن َس َ
واآلن هللا المبارك يظهر نفسه في طفل .حبل به من الروح القدس في عذراء وولد إنسانا .في الضعف.

ِ
ف هللاِ أَ ْقوى ِم َن َّ ِ
ظ َهَر ِفي اْل َج َسد.
يم ُهَو ِس ُّر التَّْقَوى :هللاُ َ
َو َ
ض ْع َ
الناس .ووالدة ابن هللا هي غير عاديةَ .عظ ٌ
َ

وفي أيام سمعان الناس كانت تنتظر المسيح .ولما ظهر لهم ما عرفوه وما قبلوه الن أفكارهم في المسيح
كانت واهمة مثل اليوم حيث الماليين يدعون االيمان بالمسيح ولكنهم ال يصدقون كالمه في االنجيل.
االيمان باهلل هو من السماع ليسوع كلمته المتجسد الذي قال :من رآنا فقد رأى االب .أنا واآلب واحد.
وكانت هذه نعمة الرب للرعاة أوال ولسمعان وحنة والمجوس والتالميذ وناس كثيرون وحتى اليهود الن إبن

َّ ِ
طانًا أَن ي ِ
ال َد
هللا الموعود به جاء اليهم خاصته وخاصته لم تقبلهَ ،وأ َّ
ص ُيروا أ َْو َ
َع َ
ين َقِبُلوهُ َفأ ْ
َما ُك ُّل الذ َ
ط ُ
اه ْم ُسْل َ ْ َ
َّ ِ
َي اْلمؤ ِمنون ِب ِ ِ َّ ِ
َّللاِ.
ين ُوِل ُدوا َل ْي َس ِم ْن َد ٍم َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َج َس ٍد َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َر ُج ٍل َب ْل ِم َن َّ
اسمه اَلذ َ
َّللا أ ِ ُ ْ ُ َ ْ
سمعان جاء ِإَلى اْلهيك ِل .ووجد يوسف ومريم وأَخ َذ الطفل يسوع عَلى ِذر ِ
طِل ُق
اآلن تُ ْ
َ
الَ :
اع ْيه َوَب َار َ
ََ
َ
هللا َوَق َ
ك َ
ََْ َ
َّ ِ
الشع ِ
َع َد ْد َت ُه ُق َّدام و ْج ِه ج ِم ِ ُّ
ك َيا َسِي ُد َح َس َب َق ْوِل َك ِب َسالَ ٍم أل َّ
وب.
ص َك الذي أ ْ
َع ْب َد َ
يع ُ
َ
َ َ
صَرَتا َخالَ َ
َن َع ْيَن َّي َق ْد أ َْب َ

وقال لمريم :وأ َْن ِت أَيضًا يج ُ ِ ِ ِ
ف ِلتُ ْعَل َن أَ ْف َك ٌار ِم ْن ُقُل ٍ
وب َكِث ٍ
يرة .وبهذا تنبأ أن القديسة مريم
وز في َنْفسك َس ْي ٌ
َ
ْ َُ
َ
ستتألم أيضا عندما ترى إبنها البكر يسوع هذا مضطهد باطال وفي التالي مسم ار على الصليب وهو البار
القدوس .في هذا ظهرت محبة هللا لنا :أن بآالم وموته إبنه الوحيد ننال نحن الحياة.
وسمعان الذي ابتهج وتكلم عن الخالص ،يتنبأ أيضا أن يسوع و ِ
ضع لسقوط كثيرين .في الحقيقة االنسان
ُ
أمام يسوع المسيح هو أمام إختيار إما للحياة األبدية ،إما للعذاب االبدي .يسوع المسيح هو حجر صدمةٍ
َ ََ َ ْ َ

ص ْخَرة الخالص للبعض اآلخر .واالنسان العاقل يعرف على أي حجر بنى بيته وحياته.
للبعض َوأيضا َ
أما الذي يرفض نعمة هللا له في يسوع ويعطيه ظهره فهو االحمق الذي ينظر الى إبليس ويضع حياته في
الباطل .كل ما يزرعه االنسان فإياه يحصد أيضا .من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا .ومن يزرع

للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية .االحمق هو الذي يسمع ولكنه ما يؤمن.
فهو يحرم نفسه من غفران هللا وهبة الحياة الطاهرة بيسوع الذي جاء ليرفع اإلنسان من الحياة الساقطة
لحياة جديدة أبدية وينقله من الوهم والبغضاء الى محبة هللا الحق ومن عبودية الشر إلى عبودية هللا ومقام

أوالد هللا االب .إرادة هللا منذ القديم هي ان نسمع إلبنه يسوع المسيح .هللا يعطي االنسان كل يوم فرصة
للتوبة وااليمان بيسوع الحي .إما أن يقبله ربا ومخِلصا ،إما أن يعتبره نبيا فقط وهكذا يبقى إنسان أحمق
يسير مع الجماهير في الوهم والتجديف والكذب.
العالم يعيش في الظالم والتجديف والكذب .سياسيون يكذبون ،الدينيون يكذبون ،علماء يكذبون ،صحافيون
يكذبون .يقولوا سالم سالم وليس سالم .واالنسان ما يعرف سالم حتى يعرف يسوع رئيس السالم ومانح
ِ
ِ
ط ِر ْب
يك ْم أََنا .الَ َت ْض َ
ُع ِط ُ
ُع ِط ُ
يك ْمَ .ل ْي َس َك َما ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
ك َل ُك ْم .سالَمي أ ْ
السالم الذي قال :سالَمًا أ َْت ُر ُ
ال َت ْرَه ْب .سنة تمضي واأليام تتشابه ،يوم بعد يوم وليل بعد ليل .وال شيء جديد تحت الشمس
وب ُك ْم َو َ
ُقُل ُ

سوى ظهور إبن هللا في الجسد ومعه الغفران والسالم والحياة؛ معه الثقة في وسط عاصفة الزمان .ونحن

نقول في بداية السنة الجديد وفي كل يوم :الَ َت ْح ُج ْب َو ْج َه َك َعِني يا ربُ .ك ْن َت َع ْوِني َفالَ َت ْرُف ْضِني َوالَ
صيِ ،إ َّن أَِبي وأ ِ
َت ْترْكِني يا ِإَله خالَ ِ
اه ِدِني ِفي سِب ٍ
يل
ُمي َق ْد َتَرَك ِاني َو َّ
ض ُّمِنيَ ،عِل ْمِني َيا َر ُّب َ
َ َ َ
ط ِر َيق َك َو ْ
الر ُّب َي ُ
ُ
َ
َ
ِ
َع َد ِائي .نعم.
ُم ْس َتقي ٍم ِب َسَب ِب أ ْ

فلنتمسك دائما بهذا الرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق في وقته ألن الرب الذي وعدنا

الرج ِ
ِ
اء أن يقوينا
بتحقيقه هو أمين وصادق وحي ومنتصر .ونحن نستعد لسنة جديدة نصلي الى الرب إَل ُه َّ َ
الرج ِ
ِ
اإليم ِ ِ
ِ ِ
الروِح اْلُق ُد ِ
في السالم وااليمان َوْلَي ْم َلنا ُك َّل ُس ُر ٍ
س .آمين.
اء ِبُق َّوِة ُّ
ان لَن ْزَد ُاد في َّ َ
ور َو َسالَ ٍم في َ

سنة مضت وأضيفت في عمرنا بما كان فيها من قلق وفشل وغضب وأفكار باطلة وأقوال سيئة .ونحن
نختم هذه السنة بصالة الى إلهنا ونقول :يا رب أغفر لنا خطايانا التي ارتكبناها بالفكر والقول والعمل؛

ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك .ونحن على عتبة
وطهرنا ِم َن اْل َخ َ
َج ِل َم ْجد َ
صَنا م ْن أ ْ
ط َايا اْل َخفَّية من أجل إسمك .أَغثَْنا أَُّي َها اإلَل ُه ُم َخل ُ
السنة الجديدة نرفع أيضا أعيننا بالصالة الى هللا ابينا ونقول :ابانا الذي في السماوات ،ليتقدس إسمك،
ليأتي ملكوتك بالسالم والحرية في العراق وسوريا وليبيا والجزائر وكل البلدان العربية وغيرها؛ ثبت ابنائك
وبناتك في االيمان والرجاء والمحبة في يسوع إبنك .لتكن مشيئتك على األرض كما في السماء .ونشكرك
من أجل الخبز اليومي والحياة؛ ونحن نشكر على نعمتك فينا أننا نغفر أيضا للمذنبين الينا .ونصلي أال
تدخلنا في تجربة لكن نجيبنا من الشرير النك أنت إلهنا لك الملك والقوة والمجد الى ابد االبدين آمين.
س كل يومِ .
الروِح اْلُق ُد ِ
آمين.
يح َو َم َحَّب ُة هللاِ َو َش ِرَك ُة ُّ
ع اْل َم ِس ِ
وسنة جديدة لكم إخوتي في سالم وِن ْع َم ُة َربَِنا َي ُسو َ

