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النص اإلنجيلي ( :لوقا )53– 22 :2
يرها ،حسب َش ِريع ِة موسى ،ص ِع ُدوا بِ ِه إِلَى أ ِ
يم
َّام تَ ْ
َولَ َّما تَ َّم ْ
ط ِه ِ َ َ َ َ
َ
َ ُ َ
ُ
ُور َشل َ
ت أَي ُ
بَ ،كما هو م ْكتُ ٌ ِ
ِ
ِ
ام ِ
ب :أ َّ
الر ِّ
َن ُك َّل َذ َك ٍر فَاتِ َح َرِحٍم
وس َّ
وب في َن ُ
لُيقَ ِّد ُموهُ ل َّلر ِّ َ ُ َ َ
ب ولِ َكي يقَ ِّدموا َذبِيحةً َكما ِق َ ِ
ِ
ام ِ
الر ِّ
بَ :زْو َج
وس َّ
ُي ْد َعى قُ ُّد ً
يل في َن ُ
َ َ
وسا ل َّلر ِّ َ ْ ُ ُ
ِ
يم ٍام أَو فَر َخي حم ٍام .و َكان رج ٌل ِفي أ ِ
الرُج ُل
انَ ،و َه َذا َّ
ََ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ
اس ُمهُ س ْم َع ُ
يم ْ
ُ
ُور َشل َ
ِ
ان قَ ْد
ان َب ًّا
يلَ ،و ُّ
ار تَِقيًّا َي ْنتَ ِظ ُر تَ ْع ِزَيةَ إِ ْس َرائِ َ
ان َعلَ ْيهَ .و َك َ
الرو ُح اْلقُ ُد ُس َك َ
َك َ
ِ
أ ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
الر ِّ
ب.
يح َّ
ُوح َي إِلَ ْي ِه بِ ُّ
س أَنَّهُ الَ َي َرى اْل َم ْو َ
ت قَْب َل أ ْ
َن َي َرى َمس َ
ِ
الرو ِح إِلَى اْلهَ ْي َك ِلَ .و ِع ْن َد َما َد َخ َل بِ َّ
فَأَتَى بِ ُّ
الصبِ ِّي َي ُسو َ
ص َن َعا لَهُ
ع أ ََب َواهُ ،ل َي ْ
ِ
ام ِ
اد ِة َّ
ق
اآلن تُ ْ
اع ْي ِه َوَب َار َك اهللَ َوقَ َ
طلِ ُ
وس ،أ َ
ب َع َ
َخ َذهُ َعلَى ذ َر َ
َح َس َ
الَ « :
الن ُ
ب قَ ْوِل َك بِ َسالٍَم ،أل َّ
ص َك ،الَِّذي
َع ْب َد َك َيا َسي ُ
ِّد َح َس َ
ص َرتَا َخالَ َ
َن َع ْي َن َّي قَ ْد أ َْب َ
ِ
يع ُّ
الش ُع ِ
وبُ .ن ِ
ك
َع َد ْدتَهُ قُ َّد َام َو ْج ِه َج ِم ِ
ُمِمَ ،و َم ْج ًدا لِ َش ْعبِ َ
أْ
َ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
ِ
ان ِم َّما ِق َ ِ ِ
َّب ِ
ان،
ف َوأ ُّ
إِ ْس َرائِ َ
وس ُ
ُمهُ َيتَ َعج َ
يل فيهَ .وَب َارَكهُ َما س ْم َع ُ
يل»َ .و َك َ
ان ُي ُ
ضع لِسقُ ِ
ِ
ال لِمريم أ ِّ ِ
وط َوِق َي ِام َكثِ ِ
يل،
ين ِفي إِ ْس َرائِ َ
ير َ
ُمهَ « :ها إِ َّن ه َذا قَ ْد ُو َ ُ
َوقَ َ َ ْ َ َ
ِ
ٍ
ف ،لِتُ ْعلَ َن أَ ْف َك ٌار ِم ْن ُقلُ ٍ
وب
وز ِفي َن ْف ِس ِك َس ْي ٌ
ضا َي ُج ُ
َولِ َعالَ َمة تُقَ َاوُمَ .وأ َْنت أ َْي ً
َكثِ ٍ
يرة».
َ
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أحد تقدمة يسوع للهيكل

التأمل اإلنجيلي:
«اآلن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسالم ،ألن عيني قد أبصرتا
خالصك نور إعالن لألمم ومجداً لشعبك إسرائيل» إنه سمعان ،واسمه
بالسريانية شمعون ،يعلمنا التقليد المقدس أنه كان أحد الشيوخ السبعين

الذين كانوا مدفوعين من اهلل لترجمة التوراة وأسفار النبوات من العبرية إلى
اليونانية .فابتدأوا بترجمة هذه األسفار بهمة عالية وايمان متين ،ولما كان
شمعون كبقية السبعين شيخ ،وكل منهم كان قد بلغ السبعين من عمره

أيضاً .لما بلغ إلى اآلية التي كتبها إشعياء عن قول الرب «ويعطيكم الرب

اإلله نفسه آية هوذا العذراء تحبل وتلد أبناً وتدعو اسمه عمانوئيل» ،تحير

شمعون كيف أن العذراء تحبل وتلد ،وتلد مولودًا يدعى عمانوئيل ،الذي
كما ذكر الرسول متى عندما استشهد بهذه اآلية قائالً« :الذي تفسيره اهلل

معنا» ،كلمة عمانوئيل السريانية لغة أولئك القوم يومذاك ،تعني أن اهلل

معنا .بتول عذراء تحبل وتلد ،وتلد إنساناً يسمى اهلل معنا ،هذا عجب

عجاب ،حينذاك طلب إلى الرب أن يُعلن له السر ،فجاءه مالك الرب في
حلم ليقول له ،إن الرب إليمانك سمح أن ال ترى الموت حتى تبصر بعينيك
إتمام هذه اآلية الرب نفسه ،ومرت الدهور وكرت األجيال ،وشمعون ينتظر
إتمام هذا الوعد من اهلل ،أنه ال يرى الموت حتى يرى ما يتم بهذه اآلية

المقدسة« ،أن العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل» .كان عمره
سبعين سنة ،مثلما قلنا هؤالء الشيوخ كل واحد منهم كان عمره سبعين سنة،
وأنتظر مائتين وثمانين سنة ،وأصبح عمره ثالثمائة وخمسين سنة ولم يذق

الموت ،وهو ينتظر خالص الرب ،وكان دائماً يواظب على الصالة في

هيكل الرب .كلت عيونه ولم يستطع أن ُيبصر ،ارتخت أعضاء جسمه،
وأصبح تقريباً معوقاً ،ولكن لم يترك الصالة ،وهو يتأمل بإيمان أن الرب
سيتم وعده معه .وعندما آن األوان وتجسد اإلله ،عندما ولد الرب من

عذراء ،ولد جسداً فكان حقاً اهلل ظهر بالجسد كما قال الرسول بولس« :لما

بلغ ملء الزمان أرسل اهلل ابنه مولودًا من امرأة مولوداً تحت الناموس
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني» ،فولد تحت الناموس ،والعذراء
مريم وخطيبها يوسف أتما كل ما في الشريعة والناموس ،وكان بحسب

ناموس موسى أن كل ابن ذكر (يقول فاتح رحم) وبعد تقديم الرب يسوع

للهيكل بعد أن قدمت أيضاً ذبيحة ربما زوجي يمام أو فرخي حمام ،ولكن
فوجئ يوسف والعذراء مريم بإنسان شيخ عتيق األيام ،إنه شمعون ذلك
اإلنسان الذي صار عمره يومذاك ثالثمائة وخمسين سنة ،جاء إلى الهيكل،

كان يأتي دائماً لكن كان يأتي وهو في وضع ضعيف جدًا ،في ذلك اليوم
الروح القدس دفعه ليكون في الهيكل ،فجاء بقوة ونشاط ،وتقدم وحمل الطفل

يسوع وابتدأ شمعون بنبوته قال« :اآلن تُطلق عبدك يا سيد بحسب وعدك
بسالم (ألنه وعده الرب أنه إلى أن يرى خالص الرب) ألن عيني قد

أبصرتا خالصك» + .ما هو هذا الخالص؟ «نور إعالن لألمم» ،بني
إسرائيل كانوا يظنون أن اهلل يخلصهم من الرومان ،والخالص لهم وحدهم
ٍ
إعالن لألمم» ،لكن هناك
وليس للعالم كله ،لكن أعلن شمعون أنه« ،نور

أيضاً شيء «مجداً لشعبك إسرائيل» ،ألن المسيح جاء من هذا الشعب.

شمعون لم يكتف بهذا والعذراء مريم تتطلع إلى طفلها تراه مصلوباً على
يدي شمعون ،فيقول لها :إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل

سيف» ،منذ
ولعالمة تقاوم ،وأكد قوله لها «وأنت أيضاً يجوز في نفسك
ٌ
ذلك الحين ونحن نسمي العذراء مريم الدائمة البتولية (األم الحزينة)،

فعاشت حياتها كلها حزينة ألنها رأت ابنها مصلوباً وهو طفل ،ورأته بعدئذ
بأم عينها عندما صلب على الصليب ،في هذا اليوم نسأل الرب يسوع،

ونحن ُنعيد عيد دخول الرب يسوع إلى الهيكل ،أن ال نضيع فرصة الذهاب
إلى الكنيسة ،وال االهتمام بأن نحمل الرب يسوع ليس على ذراعينا كما فعل

شمعون بل في قلوبنا جميعاً ،حتى نقدر أن نقول ما قاله بولس الرسول ،ال

أن نصلب المسيح على ذراعينا بل نُصلب نحن مع المسيح« ،مع المسيح
في»
صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا َّ
ُ
 +األحد القادم يقام قداس وجناز لمرور أربعين يوم على وفاة المرحوم
يوسف بشارة نصر اهلل توفي في حمص عن عمر 44عام أثر جلطة قلبية

نقدم التعازي الحارة لشقيقته سناء ولزوجها صبحي بشارة ولكل األهل

واألقارب الصبر والسلوان .

 +غداً األثنين يبدأ صوم نينوى ثالث أيام ويوم األربعاء يختتم بقداس إلهي

في صالتنا على هنري بوراسا الساعة العاشرة صباحًا وبعده نتشارك بمائدة

المحبة تقدم من قبل الصائمين ،صوماً مباركاً ومقبوالً عند الرب.

المجلس الملي:
 +بمناســبة عـيـد الـحـب ،جمعية السـيدات ت ـدعـوكـم لـقـضـاء س ـهـرة مـمـتـعـة
فـي مـطـعــم  Monotبتـمام الس ــاعة الـتاس ـعـة والنـصـف ،من مسـاء يـوم
الجـمعة الـواقـع في  31شـبـاط  5132سعـر البطاقة  11دوالر على العنوان
التالي 1308 Boul.Cure Labelle, Laval. :

 +نحيطكم علماً بأن النادي العائلي يعود ليستأنف نشاطه في السبت األول
مساء فندعو أبناء وبنات الرعية للحضور
من كل شهر الساعة 0:11
ً
واالشتراك بهذا اللقاء في صالة مار يعقوب النصيبيني على هنري بوراسا.
 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

