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يحِّ الَّذِّي َحَسَب َرْحَمتِّهِّ اْلَكثِّيَرةِّ َوَلَدَنا َثانَِّيًة لَِّرَجاٍء َحي ٍ  لكم   َوَساَلم. ُمَباَرٌك هللُا َأُبو َرب َِّنا َيُسوَع اْلَمسِّ
  ياتواالقا االصحاح الثاني لو إنجيل مرحبا بكم في االستماع لعظة اليوم وهي من وَ إخوتي 

  : المسيح  اليكم القراءة باسم ربنا يسوع. 33الى  22

يرَِّها  َوَلمَّا َتمَّْت َأيَّاُم  ُدوا بِّهِّ إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم  ، َحَسَب َشرِّيَعةِّ ُموَسىَتْطهِّ ُموُه لِّلرَّب ِّ َصعِّ َكَما ُهَو   لُِّيَقد ِّ
 : ُموا َذبِّيَحًة َكَما قِّيَل   .كل بكر من الذكور يدعى قدسا للربَمْكُتوٌب فِّي َناُموسِّ الرَّب ِّ َولَِّكْي ُيَقد ِّ

ْمَعاُن َكاَن َبار ًا  َيَماٍم َأْو َفْرَخْي َحَماٍم. َكاَن َرُجٌل فِّي ي  فِّي َناُموسِّ الرَّب ِّ َزْوجَ  ُأوُرَشلِّيَم اْسُمُه سِّ
وحِّ الْ  َي إَِّلْيهِّ بِّالرُّ وُح اْلُقُدُس َكاَن َعَلْيهِّ. َوَكاَن َقْد ُأوحِّ َيَة إِّْسَرائِّيَل َوالرُّ ُر َتْعزِّ ُقُدسِّ َأنَُّه اَل  َتقِّي ًا َيْنَتظِّ

. َفَأَتى بِّالرُّ  يَح الرَّب ِّ بِّي ِّ َيُسوَع  َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأْن َيَرى َمسِّ ْنَدَما َدَخَل بِّالصَّ . َوعِّ وحِّ إَِّلى اْلَهْيَكلِّ
َراَعْيهِّ َوَباَرَك هللَا َوَقاَل:  ،َأَبَواهُ لَِّيْصَنَعا َلُه َحَسَب َعاَدةِّ النَّاُموسِّ  اآلَن ُتْطلُِّق َعْبَدَك   َأَخَذُه َعَلى ذِّ

يعِّ  ْبَصَرَتا َخاَلَصَك َعْيَنيَّ َقْد أَ َيا َسي ُِّد َحَسَب َقْولَِّك بَِّساَلٍم أَلنَّ  اَم َوْجهِّ َجمِّ ي أَْعَدْدَتُه ُقدَّ الَّذِّ
ُعوبِّ ُنوَر إِّْعاَلٍن لِّأُلَممِّ َوَمْجدًا لَِّشْعبَِّك إِّْسَرائِّيَل.  َبانِّ مِّمَّا قِّيَل  الشُّ  يهِّ. فِّ َوَكاَن ُيوُسُف َوُأمُُّه َيَتَعجَّ

 هذه كلمة هللا 
 

  ه شريعة موسى. ب ت  أمر ما ب   اَل مِّ عَ اللذان ه وأمه ي الطفل يسوع وأب نالنص يتحدث عهذا 
ْمَعاُن كذلك عن والنص يتحدث  َيَة إِّْسَرائِّيلَ الذي َرُجل ْسُمُه سِّ ُر َتْعزِّ في ذاك  . َكاَن َيْنَتظِّ

أتعس  و  .نيةرومالقوات الاو لسلطات الدينية اضغط   يعيش تحت الشعب اليهودي كان  ،الزمان
تكون الفوضى  حيث ال رؤيا  عام. 400نبي ألكثر من ي ألهم رسل أ  ما الرب االله ،من هذا

وُح اْلُقُدُس ولكن . الزمان كسمعان عاش في ذاوظالم روحي.  والخوف  حيث  و . َعَلْيهِّ كان الرُّ
الروح القدس هو الذي قاد سمعان و  .والرجاء طمأنينةوالالسالم هناك يكون الرب  روح يكون 
 اعيه. ر ذ هو على و   من هللا  الموعودالنها شاف المخلص   الطفل يسوع. ففرح فرحا عظيماالى 

 

  .حينلمن المالئكة حتى  أدنى  هللا   هجعلالذي الخالد يلتقي ب   في العمرالقديم سمعان الشيخ. 
اآلَن ُتْطلُِّق َعْبَدَك َيا َسي ُِّد  بإيمان وفرح: ه على ذراعيه ويقول يأخذسمعان الكبير في العمر 
ُعوبِّ ُنوَر  َعْيَنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا َخاَلَصَك َحَسَب َقْولَِّك بَِّساَلٍم أَلنَّ   يعِّ الشُّ اَم َوْجهِّ َجمِّ ي أَْعَدْدَتُه ُقدَّ الَّذِّ



 عام 400نبي ألكثر من ي  لم يرسل ألرب االله الذي ا إِّْعاَلٍن لِّأُلَممِّ َوَمْجدًا لَِّشْعبَِّك إِّْسَرائِّيَل. 
رِّيَعةِّ في  اْبَنُه أرسل االن  عًا لِّلشَّ من  حبل به هللا إبن  . َتَماُم الزََّمانِّ َوَقْد ُولَِّد مِّنِّ اْمَرأٍَة َوَكاَن َخاضِّ

 .  شريعة موسى  تحتُولِّد في بطن عذراء طاهرة و الروح القدس 
 

بِّيَّ َلمَّا َتمَّْت و  َن اْلَماَلكِّ َقْبَل َأْن ُحبَِّل بِّهِّ فِّي   ،َثَمانَِّيُة َأيَّاٍم لَِّيْختُِّنوا الصَّ َي َيُسوَع َكَما َتَسمَّى مِّ ُسم ِّ
يرِّ ثم  اْلَبْطنِّ  ُدوا بِّ  ،َحَسَب َشرِّيَعةِّ ُموَسى مريم    َلمَّا َتمَّْت َأيَّاُم َتْطهِّ ُموُه  إَِّلى ُأوُرَشلِّيَم  يسوع َصعِّ لُِّيَقد ِّ
: كل بكر من الذكور يدعى قدسا للرب شريعةَكَما ُهَو َمْكُتوٌب فِّي  لِّلرَّب ِّ    امخصصأي  .الرَّب ِّ

أعطاهم هذا   هللا . فدوا بكرهم بتقديم ذبيحة حيوانية أو طيور شعبه إسرائيل أن ي أمر  هللاللرب. 
هو  البكر و عام قبل يسوع.  1500أكثر من ريين صاالمر بعدما خر جهم من العبودية عند الم

   كل حياته.لرب ة اخدمل تكريسه  و ههلل وتقديمه  المولود األول 
 

كان خاضعا  و  في العالمُولِّد معين لعمل هللا على األرض قبل تأسيس العالم. ويسوع كان  
هو قال  نقضها. أما خالفها وال و  في الجسدأبيه الذي أرسله وطائعا هلل من صغره   شريعة هللال

يٍَّة؟ َفإِّْن ُكْنُت َأُقوُل الحقا لشيوخ اليهود:   ْنُكْم ُيَبك ُِّتنِّي َعَلى َخطِّ ُنوَن  َمْن مِّ اْلَحقَّ َفلَِّماَذا َلْسُتْم ُتْؤمِّ
ْئُت أَلْنُقَض النَّاُموَس َأوِّ اأَلْنبَِّياَء. َما  :  لما بدأ خدمته االلهية  قال  يسوع بِّي؟ اَل َتُظنُّوا َأن ِّي جِّ

َل. َفإِّن ِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ  َُكم ِّ ْئُت أَلْنُقَض َبْل ألِّ َماُء َواأَلْرُض اَل َيُزوُل َحْرٌف   ،جِّ إَِّلى َأْن َتُزوَل السَّ
. َن النَّاُموسِّ َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ َدٌة مِّ ٌد َأْو ُنْقَطٌة َواحِّ    َواحِّ

 

قد  يسوع واعلموا أن ي يقول عنه الكتاب:  ذال  هو  ،َفْرَخْي َحَمامٍ كانت عليه تقديمة أبوي يسوع و 
حياتكم الباطلة التي أخذتموها بالتقليد عن آبائكم وهذه الفدية لم  دفع الفدية ليحرركم من سيرة 

ذلك الحمل الطاهر الذي  بل كانت دما ثمينا دم المسيح تكن شيئا فانيا كالفضة أو الذهب
أشرق نجم في المشرق،   تهعند والد  سوع المسيح نور هللا المجيد. ي . ليس فيه عيب وال دنس

وكان نور مجيد في المكان حيث كان   ،احي بيت لحموأشرق نور عظيم على رعاة في ضو 
 د. جي مأشرق هللا بنوره ال الشروعبودية والخوف في عالم الظالم . في مذودنائما الطفل يسوع  

 

  نسى ال ي  هللا  .شعبهخالص انتظر  . والرجاءالصبر ل لنا في اهو مث ف .سمعان أشرق على و 
فِّي  كما يقول في رسالة كورنثوس الثانية:  في الوقت.  يجي دائما فهو ما يتأخر ل حتى و وعده 

ْعُتَك َوفِّي َيْومِّ َخاَلٍص أََعْنُتَك.   وخالص هللا ما زال موجود النه يقول أيضا:  َوْقٍت َمْقُبوٍل َسمِّ



مثال لنا في الصبر وااليمان  سمعان هو   .ُهَوَذا اآلَن َيْوُم َخاَلصٍ   ، ُهَوَذا اآلَن َوْقٌت َمْقُبولٌ 
  هذا يسوع فيالخادم الذي كان حارسا منتظرا رجوع سيده كما قال سمعان يذكرني ب  .والرجاء

ينتظرون   الذينلتكن أوساطكم مشدودة باألحزمة ومصابيحكم مضاءة وكونوا مثل اإلنجيل: 
طوبى ألولئك   .رجوع سيدهم من وليمة العرس حتى إذا وصل وقرع الباب يفتحون له حاال 

   العبيد الذين يجدهم سيدهم لدى عودته ساهرين.
 

. يعرف من روح هللا سمعان  كان  يَح الرَّب ِّ كيف كان  َأنَُّه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأْن َيَرى َمسِّ
يَن َيْنَقاُدوَن بُِّروحِّ هللاِّ َفُهْم َأْبَناُء هللاِّ الن    قدس فيه.يعرف؟ كان يعرف من الروح ال .  ُكلَّ الَّذِّ

وحِّ إَِّلى اْلَهْيَكلِّ سمعان جاء و  ل المؤمنون في العهد  ك  .ورأى إبن هللا المخلص المنتَظر بِّالرُّ
كتب  يروه. الرسول بطرس  ثابتين في إيمانهم دون أن وكانوا القديم كانوا ينتظرون خالص هللا 

أنتم لم تروا المسيح ولكنكم تحبونه. ومع أنكم ال ترونه اآلن، فأنتم تؤمنون به  لنا أيضا يقول: 
 إذ بلغتم هدف إيمانكم، وهو خالص نفوسكم.  وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف

 

لهم أيضا أن لهم الحياة  خ قدس في داوكل المؤمنين بإبن هللا المنتصر لهم شهادة الروح ال
وُح  آمن بكلمة هللاسمعان  األبدية بنعمة هللا وعمل يسوع المسيح العظيم على الصليب.  َوالرُّ

ال  و ويعملون بها كلمته يسمعون و  الربيحبون  هو على الذين قدسروح الالاْلُقُدُس َكاَن َعَلْيهِّ. 
ن و العارفو . ، وهو الذي يأتي باإلنسان إلى يسوع وال يرجعون الى الوراء يتهاونون وال يتراخون 

ويسمعون لكلمة هللا ويصلون باسم يسوع  رجاء بالصبر والوهم يمشوه  كلون عليه. ــ يت   إسم هللا
ْسكِّيُن َصَرَخ َوالرَّبُّ سمعالمسيح الحي.  يَقاتِّهِّ َخلََّصُه. ل اْلمِّ ْن ُكل ِّ ضِّ    ُه َومِّ

 

وُح اْلُقُدُس اأن  قالسمعان.  على مرات  ثالثالروح القدس ذكر االنجيل  ل  اقوَ  ، َكاَن َعَلْيهِّ لرُّ
َي إَِّلْيهِّ  و  وحِّ اْلُقُدسِّ َكاَن َقْد ُأوحِّ يَح الرَّب ِّ بِّالرُّ أن  ل أيضا اقو  َأنَُّه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل َأْن َيَرى َمسِّ

وحِّ  . َأَتى بِّالرُّ ال أحد  و روح القدس هو روح هللا اآلب وروح يسوع المسيح االبن. الإَِّلى اْلَهْيَكلِّ
ما من أحد رأى  يأتي الى االبن إن لم يجتذبه االب وكذلك ال أحد يأتي الى االب إال باالبن.  

قال: انا هو الطريق   .هللا قط ولكن االبن الوحيد الذي في حضن اآلب هو الذي كشف عنه
 آلب إال بي.  والحياة فال أحد يأتي الى ا والحق

 



ُن َولَِّذلَِّك َنَتَكلَُّم َأْيضاً .  واهللا ما يمكن يسكت  محبة  واكل من ذاق نور يسوع   .َنْحُن َأْيضًا ُنْؤمِّ
ى إِّلَ  واَنَظر . آخرينكما أضاء على الرعاة وعلى المجوس وعلى سمعان وعلى   نافي أضاء 
يَمانِّ بل   َنْفَشلاَل  ف ْخَجْل.يَ َوُوُجوُه َلْم   واَواْسَتَنار الرب  ٍق فِّي َيقِّينِّ اإلِّ ْم بَِّقْلٍب َصادِّ ْك  و لَِّنَتَقدَّ لَِّنَتَمسَّ
ي َوَعَد ُهَو َأمِّينٌ هللا أَلنَّ  دون أن نشك في أنه سيتحقق الذي نعترف بهلرََّجاءِّ ابِّ دائما    .الَّذِّ

هللا  الكنيسة.  إجتماَعنا في َغْيَر َتارِّكِّيَن  اْلَحَسَنةِّ َبْعُضَنا َبْعضًا َعَلى اْلَمَحبَّةِّ َواأَلْعَمالِّ نشجع وَ 
بموجب قصده ونعمته التي وهبت لنا في يسوع قبل أزمنة األزل والتي    دعانا إليه دعوة مقدسة

 .  أعلنت اآلن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي سحق الموت وأنار الحياة والخلود باإلنجيل 
 

المسيح ربا في قلوبكم وكونوا دائما مستعدين  يسوع وال تقلقوا وإنما كرسوا  أحدال تخافوا من 
الن الذي يسكن  . نعا لكل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي في داخلكمـأن تقدموا جوابا مق

بعد هذا، ماذا نقول؟ مادام هللا معنا، فمن يكون  . ظم من الذي يسيطر في العالمع هو أ  فينا
لينا معه بكل  علينا؟ ذاك الذي لم يمسك عنا ابنه، بل بذله ألجلنا جميعا، كيف ال يجود ع

ي َأْشَرَق فِّي ُقُلوبَِّنا  هللا الذي فال نخف.   شيء أيضا؟ ْن ُظْلَمٍة ُهَو الَّذِّ َقاَل َأْن ُيْشرَِّق ُنوٌر مِّ
يحِّ  َناَرةِّ َمْعرَِّفةِّ َمْجد هللاِّ فِّي َوْجهِّ َيُسوَع اْلَمسِّ بُّوَن  له المجد. آمين.  إلِِّّ يَن ُيحِّ يعِّ الَّذِّ َالن ِّْعَمُة َمَع َجمِّ

ينَ  يَح فِّي َعَدمِّ َفَساٍد. آمِّ  .  َربََّنا َيُسوَع اْلَمسِّ


