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أتمنى لكم التوفيق من هللا ورعايته وسالمه كل يوم.  2020وبمناسبة حلول السنة الجديدة م. عليكسالم ال
 رجاؤناو . والدموع والفرح فزعكان لها نصيبها من المفاجأة وال. 2019سنة الفي هذه هو اآلخر حد هذا األ

نستغل الوقت أحسن علمنا الرب أن ي اؤنا الىودع. الَِّذي هو يغير األوقات والفصولهللا  فييبقى دائما 
إبن هللا . له كل المجد حمسيالفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع كل يوم ننمو و  ل بقلب حكيمــنتعقإستغالل و 

إسمه سمعان  رجلمثل إنجيل لوقا يذكر لنا و  .حوا فرحا عظيمافرِ طفال  ذين رأوهولد في جسد إنسان وال  
في إنجيل  االن ناتأملهذا هو و  .المخلص المسيح إبن هللا وه هأنوعرفوا يسوع  شافواة إسمها حنة. إمرأ و 

 :اليكم القراءة باسم يسوع المسيح .40 الى 33واألعداد  2االصحاح إذن لوقا 

َباِن ِمْن َهَذا اْلَكالِم الَِّذي ِقيَل ِفيهِ  ِإنَّ َهَذا َفَباَرَكُهَما ِسْمَعاُن َوَقاَل ِلَمْرَيَم ُأمِ  الطِ ْفِل: َها . َوَكاَن َأُبوُه َوُأمُُّه َيَتَعجَّ
َحتَّى َأْنِت َسَيْخَتِرُق َنْفَسِك َسْيٌف  ؛الطِ ْفَل َقْد ُجِعَل ِلُسُقوِط َكِثيِريَن َوِقَياِم َكِثيِريَن ِفي ِإْسَراِئيَل َوَعالَمًة ُتَقاَومُ 

َمٌة ِفي َوَكاَنْت ُهَناَك َنِبيٌَّة، ِهَي َحنَُّة ِبْنُت َفنُ . ِلَكْي َتْنَكِشَف ِنيَّاُت ُقُلوٍب َكِثيَرةٍ  وِئيَل ِمْن ِسْبِط َأِشيَر، َوِهَي ُمَتَقدِ 
نِ  َوَكاَنْت َقْد َعاَشْت َمَع َزْوِجَها َسْبَع ِسِنيَن َبْعَد َعْذَراِويَِّتَها، َوِهَي َأْرَمَلٌة َنْحَو َأْرَبٍع َوَثَماِنيَن َسَنًة. َلْم َتُكْن  السِ 

َعاءِ ُتَفاِرُق اْلَهْيَكَل َوَكاَنْت َتَتَعبَُّد َليْ  ْوِم َوالدُّ اَعِة، َأَخَذْت ُتَسبِ ُح الرَّبَّ . اًل َوَنَهارًا ِبالصَّ َفِإْذ َحَضَرْت ِفي ِتْلَك السَّ
ُث َعْن َيُسوَع َمَع َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َيْنَتِظُروَن ِفَداًء ِفي ُأوُرَشِليمَ   َوَبْعَد ِإْتَماِم ُكلِ  َما َتْقَتِضيِه َشِريَعةُ . َوَتَتَحدَّ

، َرَجُعوا ِإَلى َمِديَنِتِهِم النَّاِصَرِة ِباْلَجِليلِ    .َكاَن الطِ ْفُل َيْنُمو َوَيَتَقوَّى ُمْمَتِلئًا ِحْكَمًة َوَكاَنْت ِنْعَمُة هللِا َعَلْيهِ . و الرَّبِ 

 كلمة هللا هذه
 

 

. لم يكونا أغنياءكان نجار ومريم أمه في البيت. حسب شريعة موسى أبوه  يوسف. يسوعأسرة هذه هي 
ملكه ال يكون له نهاية وأن ووعده أن ألف عام من قبل  هللاالذي باركه داود الملك  نسلمن ويوسف كان 

َماِن، َأْرَسَل هللُا اْبَنُه َمْولُ  دوم امام هللا الى االبد. والرب االله لم ينس وعده.يبيته  ودًا ِمِن َلمَّا َجاَء ِمْلُء الزَّ
ِبيَّ ُسمِ َي َيُسوَع َكَما َتَسمَّى ِمَن يقول الكتاب: وَ . اْمَرأٍَة َمْوُلودًا َتْحَت النَّاُموسِ  َلمَّا َتمَّْت َثَماِنَيُة َأيَّاٍم ِلَيْخِتُنوا الصَّ

. الرب ناموسفي  جاءورشليم ليقدماه للرب كما ألصعدا به أبويه ثم  .اْلَماَلِك َقْبَل َأْن ُحِبَل ِبِه ِفي اْلَبْطنِ 
وِح ِإَلى اْلَهْيَكلِ جاء أوال سمعان بدافع من و    .الرُّ
 

وُح اْلُقدُ  يقول االنجيل: ُس َكاَن َوَكاَن َرُجٌل ِفي ُأوُرَشِليَم اْسُمُه ِسْمَعاُن َكاَن َبار ًا َتِقي ًا َيْنَتِظُر َتْعِزَيَة ِإْسَراِئيَل َوالرُّ
.وكان قد  .َعَلْيهِ  وِح اْلُقُدِس َأنَُّه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأْن َيَرى َمِسيَح الرَّبِ  سمعان كان مثل  ُأوِحَي ِإَلْيِه ِبالرُّ



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

ِإنِ ي َأْسَمُع َما  َأِرَنا َيا َربُّ َرْحَمَتَك َوأَْعِطَنا َخاَلَصَك.قال في أحد مزاميره: في الكتاب المقدس إمام المغنيين 
 . اَلِم  هللاَيَتَكلَُّم ِبِه هللُا الرَّبُّ  َقِريٌب ِمْن َخاِئِفيِه هللاُ  ن ِإَلى اْلَحَماَقِة. أَلنَّ َخاَلَص و َيْرِجعُ للناس كيال َيَتَكلَُّم ِبالسَّ

 . ااْلْنَساَن ال َيَراِني َوَيِعيُش : لموسى ونقرأ أيضا في ناموس موسى قول هللا ِلَيْسُكَن اْلَمْجُد ِفي َأْرِضَنا.

 .في الضعف الروح القدس في عذراء وولد إنسانا.حبل به من يظهر نفسه في طفل. هللا المبارك اآلن و 
  . َعِظيٌم ُهَو ِسرُّ التَّْقَوى: هللُا َظَهَر ِفي اْلَجَسد غير عادية.هي ابن هللا  والدةو . َوَضْعَف هللِا َأْقَوى ِمَن النَّاسِ 

في المسيح أفكارهم ولما ظهر لهم ما عرفوه وما قبلوه الن اس كانت تنتظر المسيح. الن في أيام سمعانو 
. كالمه في االنجيلال يصدقون  همولكنبالمسيح الماليين يدعون االيمان  حيثاليوم مثل واهمة كانت 

: من رآنا فقد رأى االب. أنا واآلب واحد. الذي قال مته المتجسدكليسوع االيمان باهلل هو من السماع ل
سمعان وحنة والمجوس والتالميذ وناس كثيرون وحتى اليهود الن إبن لو أوال لرب للرعاة وكانت هذه نعمة ا

َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد خاصته وخاصته لم تقبله، يهم هللا الموعود به جاء ال
 ِذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد َواَل ِمْن َمِشيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن َّللاَِّ.َّللاَِّ َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه َالَّ 

اآلَن ُتْطِلُق  َعَلى ِذَراَعْيِه َوَباَرَك هللَا َوَقاَل: الطفل يسوع َأَخذَ وجد يوسف ومريم و وَ  .ِإَلى اْلَهْيَكلِ  جاءسمعان 
ُعوِب. أَلنَّ َعْيَنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا َخاَلَصكَ  َعْبَدَك َيا َسيِ ُد َحَسَب َقْوِلَك ِبَساَلمٍ  اَم َوْجِه َجِميِع الشُّ  الَِّذي أَْعَدْدَتُه ُقدَّ

تنبأ أن القديسة مريم وبهذا  َسْيٌف ِلُتْعَلَن َأْفَكاٌر ِمْن ُقُلوٍب َكِثيَرٍة. َوَأْنِت َأْيضًا َيُجوُز ِفي َنْفِسكِ لمريم: وقال 
مسم را على الصليب وهو البار مضطهد باطال وفي التالي ستتألم أيضا عندما ترى إبنها البكر يسوع هذا 

 القدوس. في هذا ظهرت محبة هللا لنا: أن بآالم وموته إبنه الوحيد ننال نحن الحياة. 

 االنسانالحقيقة  فيأن يسوع ُوِضع لسقوط كثيرين. أيضا تنب أ خالص، يالعن وتكلم الذي ابتهج  معانسو 
َحَجَر َصْدَمٍة  هو المسيحيسوع ما للحياة األبدية، إما للعذاب االبدي. إ اريإختهو أمام يسوع المسيح  أمام

واالنسان العاقل يعرف على أي حجر بنى بيته وحياته. . للبعض اآلخر خالصال َصْخَرةأيضا وَ للبعض 
الذي يرفض نعمة هللا له في يسوع ويعطيه ظهره فهو االحمق الذي ينظر الى إبليس ويضع حياته في أما 

من يزرع و لجسد يحصد فسادا. فمن ا من يزرع لجسده فإياه يحصد أيضا. االنسان كل ما يزرعهالباطل. 
  يؤمن. مااالحمق هو الذي يسمع ولكنه  أبدية. فمن الروح يحصد حياة للروح

 الساقطةرفع اإلنسان من الحياة يبيسوع الذي جاء لمن غفران هللا وهبة الحياة الطاهرة نفسه  يحرم فهو
م عبودية هللا ومقاإلى  الشرعبودية من و الحق هللا الى محبة  الوهم والبغضاءمن وينقله  أبديةلحياة جديدة 



هللا يعطي االنسان كل يوم فرصة . إرادة هللا منذ القديم هي ان نسمع إلبنه يسوع المسيح. االب أوالد هللا
أحمق إنسان  بقىهكذا يعتبره نبيا فقط و يإما أن ، ربا ومخِلصاقبله يإما أن للتوبة وااليمان بيسوع الحي. 

 . والكذب تجديفيسير مع الجماهير في الوهم وال
 

، صحافيون يكذبون  علماء، ون كذبالدينيون يسياسيون يكذبون، والكذب. والتجديف الظالم في يش العالم يع
واالنسان ما يعرف سالم حتى يعرف يسوع رئيس السالم ومانح  .سالم وليس سالم سالم ا. يقولو يكذبون 
ُيْعِطي اْلَعاَلُم أُْعِطيُكْم َأَنا. اَل َتْضَطِرْب ساَلمًا َأْتُرُك َلُكْم. ساَلِمي أُْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما قال: الذي  السالم

تتشابه، يوم بعد يوم وليل بعد ليل. وال شيء جديد تحت الشمس واأليام  تمضيسنة  .ُقُلوُبُكْم َواَل َتْرَهْب 
ونحن . عاصفة الزمانالثقة في وسط الغفران والسالم والحياة؛ معه سوى ظهور إبن هللا في الجسد ومعه 

. ُكْنَت َعْوِني َفاَل َتْرُفْضِني َواَل يا رب اَل َتْحُجْب َوْجَهَك َعنِ يبداية السنة الجديد وفي كل يوم: نقول في 
َعلِ ْمِني َيا َربُّ َطِريَقَك َواْهِدِني ِفي َسِبيٍل  ،ِإنَّ َأِبي َوُأمِ ي َقْد َتَرَكاِني َوالرَّبُّ َيُضمُِّني ،َتْتُرْكِني َيا ِإَلَه َخاَلِصي
 نعم.  ُمْسَتِقيٍم ِبَسَبِب أَْعَداِئي.

الذي وعدنا  الرب ألن في وقته الرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحققهذا لنتمسك دائما بف
ييأن ِإَلُه الرََّجاِء  الربصلي الى نونحن نستعد لسنة جديدة  .وحي ومنتصر بتحقيقه هو أمين وصادق نا قو 

وِح اْلُقُدسِ نَ ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم ِفي اإِليَماِن لِ نا َوْلَيْمَل في السالم وااليمان    آمين.. ْزَداُد ِفي الرََّجاِء ِبُقوَِّة الرُّ

وغضب وأفكار باطلة وأقوال سيئة. ونحن وفشل أضيفت في عمرنا بما كان فيها من قلق مضت و سنة 
بالفكر والقول والعمل؛  التي ارتكبناهايا رب أغفر لنا خطايانا ختم هذه السنة بصالة الى إلهنا ونقول: ن

ونحن على عتبة  أَِغْثَنا َأيَُّها اإِلَلُه ُمَخلِ ُصَنا ِمْن َأْجِل َمْجِدَك.. من أجل إسمك َن اْلَخَطاَيا اْلَخِفيَّةِ مِ وطهرنا 
في السماوات، ليتقدس إسمك، الى هللا ابينا ونقول: ابانا الذي ة صالأعيننا بالأيضا نرفع السنة الجديدة 

ليأتي ملكوتك بالسالم والحرية في العراق وسوريا وليبيا والجزائر وكل البلدان العربية وغيرها؛ ثب ت ابنائك 
إبنك. لتكن مشيئتك على األرض كما في السماء. ونشكرك يسوع في وبناتك في االيمان والرجاء والمحبة 

ال ونصلي أ .أيضا للمذنبين الينانحن نشكر على نعمتك فينا أننا نغفر والحياة؛ و اليومي من أجل الخبز 
لك الملك والقوة والمجد الى ابد االبدين آمين.  ك أنت إلهناتدخلنا في تجربة لكن نجيبنا من الشرير الن

وِح اْلُقُدِس سالم و  فيإخوتي  لكموسنة جديدة    .. آِمينكل يومِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ

 

 


