المسيح نور هللا المجيد
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يح َّال ِّذي حسب رحمِّت ِّه اْل َكِّثيرِّة وَلدنا ثَ ِّاني ًة لِّرج ٍ
اء َح ٍيَ .و َسالَم لكم
ع اْل َم ِّس ِّ
ك هللاُ أ َُبو َربَِّنا َي ُسو َ
ُمَب َار ٌ
َ َ ََ َ َ َ
ََ َ ََْ
إخوتي َومرحبا بكم في االستماع لعظة اليوم وهي من إنجيل لوقا االصحاح الثاني وااليات
 22الى  .33اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:

يرها حسب َش ِّريع ِّة موسى ،ص ِّع ُدوا ِّب ِّه ِّإَلى أ ِّ
يم لِّ ُيَق ِّد ُموهُ لِّ َّلر ِّب َك َما ُه َو
َّام تَ ْ
ُ
ط ِّه ِّ َ َ َ َ
َ
َ ُ َ
ُورَشل َ
َوَل َّما تَ َّم ْت أَي ُ
ِّ
ِّ
وس َّ ِّ
وب ِّفي َنام ِّ
يل
َم ْكتُ ٌ
الرب :كل بكر من الذكور يدعى قدسا للربَ .ولِّ َك ْي ُيَقد ُموا َذِّب َ
يح ًة َك َما ق َ
ُ
ِّ
الر ِّب َزوجي يما ٍم أَو َفر َخي حمامٍَ .كان رجل ِّفي أ ِّ
ِّفي َنام ِّ
ار
وس َّ
ان َب اً
ان َك َ
اس ُم ُه س ْم َع ُ
َ ٌَُ
ُ
يم ْ
ْ َ ََ ْ ْ ْ َ َ
ُ
ُورَشل َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الروح اْلُق ُدس َكان عَليه .وَكان َق ْد أ ِّ
الرو ِّح اْلُق ُد ِّ
ُوحي ِّإَل ْيه ِّب ُّ
س أََّن ُه الَ
ُ َ َْ َ َ
يل َو ُّ ُ
تَقياً َي ْنتَظ ُر تَ ْع ِّزَي َة إ ْس َرائ َ
َ
ِّ
ع
الر ِّبَ .فأَتَى ِّب ُّ
يح َّ
الرو ِّح ِّإَلى اْل َه ْي َك ِّلَ .و ِّع ْن َد َما َد َخ َل ِّب َّ
الصِّب ِّي َي ُسو َ
َي َرى اْل َم ْو َت َقْب َل أ ْ
َن َي َرى َمس َ
ِّ
َخ َذه عَلى ِّذراعي ِّه وبارك هللا وَقال :اآلن تُ ْ ِّ
ِّ
النام ِّ
ك
َ
طل ُق َع ْب َد َ
وس ،أ َ ُ َ
َ َْ ََ َ َ َ َ َ
أََب َواهُ لَي ْ
صَن َعا َل ُه َح َس َب َع َادة َّ ُ
َّ ِّ
َيا َسِّي ُد َح َس َب َق ْولِّ َك ِّب َسالَ ٍم أل َّ
يع
َع َد ْدتَ ُه ُق َّد َام َو ْج ِّه َج ِّم ِّ
ص َك الذي أ ْ
ص َرتَا َخالَ َ
َن َع ْيَن َّي َق ْد أَ ْب َ
ان ِّم َّما ِّقيل ِّف ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الشع ِّ
وب ُن َ ِّ
ُم ُه َيتَ َع َّجَب ِّ
يه.
ف َوأ ُّ
يلَ .وَك َ
وس ُ
ُّ ُ
َ
ُم ِّم َو َم ْجداً ل َش ْعب َك إ ْس َرائ َ
ان ُي ُ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
هذه كلمة هللا
هذا النص يتحدث عن الطفل يسوع وأبيه وأمه اللذان َع ِّم َال بما أمرت به شريعة موسى.
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يل .في ذاك
ان الذي َك َ
والنص يتحدث كذلك عن َر ُجل ْس ُم ُه س ْم َع ُ
ان َي ْنتَظ ُر تَ ْع ِّزَي َة إ ْس َرائ َ
الزمان ،كان الشعب اليهودي يعيش تحت ضغط السلطات الدينية والقوات الرومانية .وأتعس

من هذا ،الرب االله ما أرسل لهم أي نبي ألكثر من  400عام .حيث ال رؤيا تكون الفوضى
الرو ُح اْلُق ُد ُس كان َعَل ْي ِّه .وحيث
والخوف وظالم روحي .سمعان عاش في ذاك الزمان .ولكن ُّ
يكون روح الرب هناك يكون السالم والطمأنينة والرجاء .والروح القدس هو الذي قاد سمعان
الى الطفل يسوع .ففرح فرحا عظيما النها شاف المخلص الموعود من هللا وهو على ذراعيه.
سمعان الشيخ .القديم في العمر يلتقي بالخالد الذي جعله هللا أدنى حتى من المالئكة لحين.
سمعان الكبير في العمر يأخذه على ذراعيه ويقول بإيمان وفرح :اآلن تُ ْ ِّ
ك َيا َسِّي ُد
َ
طل ُق َع ْب َد َ
َّ ِّ
يع ُّ ِّ
َح َس َب َق ْولِّ َك ِّب َسالَ ٍم أل َّ
ور
َع َد ْدتَ ُه ُق َّد َام َو ْج ِّه َج ِّم ِّ
ص َك الذي أ ْ
الش ُعوب ُن َ
ص َرتَا َخالَ َ
َن َع ْيَن َّي َق ْد أ َْب َ

ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل .الرب االله الذي لم يرسل أي نبي ألكثر من  400عام
ُم ِّم َو َم ْجداً ل َش ْعب َك إ ْس َرائ َ
إ ْعالَ ٍن لأل َ
ان وَق ْد ولِّد ِّم ِّن ام أرٍَة وَكان خ ِّ
اضعاً لِّ َّ
أرسل االن ْابَن ُه في تَمام َّ
يع ِّة .إبن هللا حبل به من
َْ َ َ َ
الزَم ِّ َ ُ َ
لش ِّر َ
َُ
الروح القدس في بطن عذراء طاهرة وُولِّد تحت شريعة موسى.
ِّ
ِّ
ِّ
َن ُحِّب َل ِّب ِّه ِّفي
وَل َّما تَ َّم ْت ثَ َم ِّانَي ُة أَيَّا ٍم لَِّي ْخِّتُنوا َّ
ع َك َما تَ َس َّمى م َن اْل َمالَك َقْب َل أ ْ
الصِّب َّيُ ،سم َي َي ُسو َ
ير مريم حسب َش ِّريع ِّة موسى ،ص ِّعدوا ِّبيسوع ِّإَلى أُورَشلِّ ِّ ِّ
ط ِّه ِّ
اْلَب ْ ِّ
َّام تَ ْ
َ ُ
ََ َ
يم ل ُيَقد ُموهُ
َ ُ َ
ُ َ
طن ثم َل َّما تَ َّم ْت أَي ُ
ِّ
الر ِّب :كل بكر من الذكور يدعى قدسا للرب .أي مخصصا
وب ِّفي شريعة َّ
ل َّلر ِّب َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
للرب .هللا أمر شعبه إسرائيل أن يفدوا بكرهم بتقديم ذبيحة حيوانية أو طيور .هللا أعطاهم هذا
االمر بعدما خرجهم من العبودية عند المصريين أكثر من  1500عام قبل يسوع .والبكر هو
المولود األول وتقديمه هلل هو تكريسه لخدمة الرب كل حياته.
ويسوع كان معين لعمل هللا على األرض قبل تأسيس العالمُ .وِّلد في العالم وكان خاضعا
لشريعة هللا من صغره وطائعا هلل أبيه الذي أرسله في الجسد وما خالفها وال أنقضها .هو قال
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ
ول اْل َح َّق َفلِّ َما َذا َل ْستُ ْم تُ ْؤ ِّم ُنو َن
الحقا لشيوخ اليهودَ :م ْن م ْن ُك ْم ُيَبكتُني َعَلى َخطيَّة؟ َفإ ْن ُك ْن ُت أَُق ُ
ِّبي؟ يسوع قال لما بدأ خدمته االلهية :الَ تَ ُ ِّ
النام َ ِّ ِّ
اءَ .ما
ظُّنوا أَني ِّج ْئ ُت أل َْنُق َ
ض َّ ُ
وس أَو األ َْنبَي َ
ِِّّ
ِّج ْئت أل َْنُقض بل ِّأل َ ِّ
ف
ول َّ
ول َل ُك ْمِّ ،إَلى أ ْ
ُ
ول َح ْر ٌ
اء َواأل َْر ُ
َ َْ
ض الَ َي ُز ُ
َن تَ ُز َ
ُكم َلَ .فإني اْل َح َّق أَُق ُ
الس َم ُ
احٌد أَو نْق َ ِّ ِّ
النام ِّ
وس َحتَّى َي ُكو َن اْل ُك ُّل.
َو ِّ ْ ُ
ط ٌة َواح َدةٌ م َن َّ ُ
وتقديمة أبوي يسوع عليه كانت َف ْر َخي َح َما ٍم ،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

ليس فيه عيب وال دنس .يسوع المسيح نور هللا المجيد .عند والدته أشرق نجم في المشرق،

وأشرق نور عظيم على رعاة في ضواحي بيت لحم ،وكان نور مجيد في المكان حيث كان

الطفل يسوع نائما في مذود .في عالم الظالم والخوف وعبودية الشر أشرق هللا بنوره المجيد.

وأشرق على سمعان .فهو مثال لنا في الصبر والرجاء .انتظر خالص شعبه .هللا ال ينسى
وعده وحتى لما يتأخر فهو يجي دائما في الوقت .كما يقول في رسالة كورنثوس الثانيةِّ :في
ٍ
ٍ
ول س ِّم ْعتُ َك وِّفي َي ْو ِّم َخالَ ٍ
َع ْنتُ َك .وخالص هللا ما زال موجود النه يقول أيضا:
ص أَ
َ
َوْقت َمْق ُب َ

اآلن َي ْوم َخالَ ٍ
ص .سمعان هو مثال لنا في الصبر وااليمان
ُه َوَذا َ
اآلن َوْق ٌت َمْق ُب ٌ
ولُ ،ه َوَذا َ ُ
والرجاء .سمعان يذكرني بالخادم الذي كان حارسا منتظ ار رجوع سيده كما قال يسوع في هذا
اإلنجيل :لتكن أوساطكم مشدودة باألحزمة ومصابيحكم مضاءة وكونوا مثل الذين ينتظرون

رجوع سيدهم من وليمة العرس حتى إذا وصل وقرع الباب يفتحون له حاال .طوبى ألولئك
العبيد الذين يجدهم سيدهم لدى عودته ساهرين.
ِّ
الر ِّب .كيف كان
يح َّ
كان سمعان يعرف من روح هللا أََّن ُه الَ َي َرى اْل َم ْو َت َقْب َل أ ْ
َن َي َرى َمس َ
ِّ
َّ ِّ
ن ِّ
اء هللاِّ.
يعرف؟ كان يعرف من الروح القدس فيه .الن ُك َّل الذ َ
ين َي ْنَق ُادو َ ب ُرو ِّح هللا َف ُه ْم أ َْبَن ُ
ظر .كل المؤمنون في العهد
وسمعان جاء ِّب ُّ
الرو ِّح ِّإَلى اْل َه ْي َك ِّل ورأى إبن هللا المخلص المنت َ

القديم كانوا ينتظرون خالص هللا وكانوا ثابتين في إيمانهم دون أن يروه .الرسول بطرس كتب
لنا أيضا يقول :أنتم لم تروا المسيح ولكنكم تحبونه .ومع أنكم ال ترونه اآلن ،فأنتم تؤمنون به

وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف إذ بلغتم هدف إيمانكم ،وهو خالص نفوسكم.

وكل المؤمنين بإبن هللا المنتصر لهم شهادة الروح القدس في داخلهم أيضا أن لهم الحياة
الرو ُح
األبدية بنعمة هللا وعمل يسوع المسيح العظيم على الصليب .سمعان آمن بكلمة هللا َو ُّ
ان َعَل ْي ِّه .الروح القدس هو على الذين يحبون الرب ويسمعون كلمته ويعملون بها وال
اْلُق ُد ُس َك َ
يتهاونون وال يتراخون وال يرجعون الى الوراء ،وهو الذي يأتي باإلنسان إلى يسوع .والعارفون

إسم هللا يت ـكلون عليه .وهم يمشوه بالصبر والرجاء ويسمعون لكلمة هللا ويصلون باسم يسوع
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ َّ
ِّ ِّ
ص ُه.
ص َرَخ َو َّ
المسيح الحي .اْلم ْسك ُ
الر ُّب سمع ل ُه َوم ْن ُكل ضيَقاته َخل َ
ين َ

ان َعَل ْي ِّهَ ،وقال
القدس ثالث مرات على سمعان .قال أن ا ُّلرو ُح اْلُق ُد ُس َك َ
ِّ
الرو ِّح اْلُق ُد ِّ
الر ِّب وقال أيضا أن
يح َّ
ِّب ُّ
س أََّن ُه الَ َي َرى اْل َم ْو َت َقْب َل أ ْ
َن َي َرى َمس َ

االنجيل ذكر الروح
وَكان َق ْد أ ِّ
ُوحي ِّإَل ْي ِّه
َ
َ
الرو ِّح أَتَى ِّإَلى اْل َه ْي َك ِّل .الروح القدس هو روح هللا اآلب وروح يسوع المسيح االبن .وال أحد
ِّب ُّ
يأتي الى االبن إن لم يجتذبه االب وكذلك ال أحد يأتي الى االب إال باالبن .ما من أحد رأى
هللا قط ولكن االبن الوحيد الذي في حضن اآلب هو الذي كشف عنه .قال :انا هو الطريق
والحق والحياة فال أحد يأتي الى اآلب إال بي.

كل من ذاقوا محبة هللا ما يمكن يسكتواَ .ن ْح ُن أ َْيضاً ُن ْؤ ِّم ُن َولِّ َذلِّ َك َنتَ َكَّل ُم أ َْيضاً .نور يسوع
ظروا ِّإَلى
أضاء فينا كما أضاء على الرعاة وعلى المجوس وعلى سمعان وعلى آخرينَ .ن َ

الرب واستََناروا وو ُجوه َلم َي ْخ َج ْل .فالَ َنْف َشل بل لَِّنتََق َّدم ِّبَقْل ٍب ص ِّاد ٍق ِّفي َي ِّق ِّ ِّ
يم ِّ
ان ولَِّنتَ َم َّس ْك
َ ْ
ين اإل َ
َ
ْ
َُ ُ ْ
ِّ
ِّ
دائما ِّبا َّلرج ِّ
اء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق أل َّ
ين.
َن هللا َّالذي َو َع َد ُه َو أَم ٌ
َ
ِّ
َعم ِّ
ال اْل َح َس َن ِّة َغ ْي َر تَ ِّ
إجتماعنا في الكنيسة .هللا
ين
ارِّك َ
َونشجع َب ْع ُ
َ
ضَنا َب ْعضاً َعَلى اْل َم َحبَّة َواأل ْ َ
دعانا إليه دعوة مقدسة بموجب قصده ونعمته التي وهبت لنا في يسوع قبل أزمنة األزل والتي
أعلنت اآلن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي سحق الموت وأنار الحياة والخلود باإلنجيل.

ال تخافوا من أحد وال تقلقوا وإنما كرسوا يسوع المسيح ربا في قلوبكم وكونوا دائما مستعدين
أن تقدموا جوابا مقـنعا لكل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي في داخلكم .الن الذي يسكن

فينا هو أعظم من الذي يسيطر في العالم .بعد هذا ،ماذا نقول؟ مادام هللا معنا ،فمن يكون

علينا؟ ذاك الذي لم يمسك عنا ابنه ،بل بذله ألجلنا جميعا ،كيف ال يجود علينا معه بكل
َش َر َق ِّفي ُقُلوبَِّنا
ور ِّم ْن ُ
ظْل َم ٍة ُه َو َّال ِّذي أ ْ
َن ُي ْشر َ
ال أ ْ
ِّق ُن ٌ
شيء أيضا؟ فال نخف .هللا الذي َق َ
ِّ
ِّ
يح له المجد .آمين .اَ ِّلنعمةُ مع ج ِّم ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ين ُي ِّحبُّو َن
ع اْل َم ِّس ِّ
ِِّّإلَن َارِّة َم ْع ِّرَفة َم ْجد هللا في َو ْجه َي ُسو َ
يع الذ َ
َْ ََ َ
ٍ ِّ
ربََّنا يسوع اْلم ِّس ِّ
ين.
يح في َع َد ِّم َف َساد .آم َ
َ َُ َ َ َ

