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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 ْولِ َ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 ِل َ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 َيرٍة».
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† التأمل األنجيلي :

قديم األيام ،إنه سمعان ،واسمه بالسريانية شمعون ،يعلمنا الكتاب
المقدس أنه كان أحد الشيوخ السبعين الذين جمعهم بطليموس فالدفيوس
والي اإلسكندرية مدفوعاً من اهلل لترجمة التوراة وأسفار النبوات من
العبرية إلى اليونانية .ولما كان شمعون كبقية السبعين شيخاً ،وكل منهم
كان قد بلغ السبعين من عمره أيضاً .فلما بلغ إلى اآلية التي كتبها
إشعياء عن قول الرب «ويعطيكم الرب اإلله نفسه آية هوذا العذراء تحبل
وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل» وافتكر شمعون األنسب أن ال أذكر
علي من يق أر هذه اآلية باللغة اليونانية ،فكتب الشابة،
عذراء لئال يضحك ّ
«هوذا الشابة تحبل وتلد» ،وفي اليوم التالي رأى العبارة قد تغيرت،
وُذكرت الكلمة «عذراء» .لثالثة أيام حدث له ذلك ،حينذاك طلب إلى
إن الرب
الرب أن ُيعلن له السر ،فجاءه مالك الرب في حلم ليقول لهّ ،
إليمانك سمح أن ال ترى الموت حتى تبصر بعينيك إتمام هذه اآلية.
الرب نفسه (هو الرب بالذات) يعطي آية أن العذراء تحبل وتلد ابناً
وتدعو اسمه عمانوئيل .ولما بلغ ملء الزمان أرسل اهلل ابنه مولوداً من
امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني»
وهكذا جاءت العذراء مريم وخطيبها يوسف ومعهم الرب يسوع للهيكل،
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 جداً ،في
ذلك اليوم الروح القدس دفعه ليكون في الهيكل ،فجاء بقوة ونشاط ،وتقدم
ويعلمنا آباؤنا أنه الكاهن عندما كان يحمل الطفل
وحمل الطفل يسوعُ .
كانت بيده شمعتان ،لذلك نحن نستعمل الشموع في عيد دخول الرب إلى
الهيكل وشمعون الشيخ ،وداللة على نهاية اإلنسان وحياة اإلنسان التي
يجب أن تكون نو اًر ،فحمل الشمعتين وحمل الطفل وكان يداه على شبه
وصلب الطفل على يدي شمعون ،وابتدأ شمعون بنبوته فقال:
صليبُ ،
«اآلن تُطلق عبدك يا سيد بحسب وعدك بسالم ألن عيني قد أبصرتا

ِ
تكتف بهذا وهي مرتعبة ترى ابنها تصور
خالصك» .أما العذراء مريم لم
لها تماماً أنه مصلوب وهو طفل ،وقال لها« :وأنت أيضاً يجوز في
سيف» ،منذ ذلك الحين ونحن نسمي العذراء مريم الدائمة البتولية
نفسك
ٌ
(األم الحزينة) فعاشت حياتها كلها حزينة ألنها رأت ابنها مصلوباً وهو
طفل ،ورأته بعدئذ بأم عينها عندما صلب على الصليب .شمعون انتهت
مهمته بالحياة واستحق أن يغادر هذه الحياة ،وطلب أن ينطلق منها
ُليعلمنا درساً خالداً في اإليمان .مهما كانت الحياة شقية ،يظل اإلنسان
متعلقاً فيها ،حتى لو كان مريضاً ،لكن عندما يؤمن أن هناك حياة أبدية،
هناك سعادة في السماء لألبرار والصديقين يتمنى مثلما تمنى الرسول
بولس ويقول« :لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح .ذلك أفضل
جداً» .فالدروس التي نتعلمها من حادثة تقديم الرب يسوع إلى الهيكل:
أولا :علينا أن نربي أوالدنا تحت الناموس ،أن نكون متمسكين بالشريعة،
أن نقوم بكل الفروض ،الفرائض الموضوعة علينا ليست نقض الشريعة،
بل أيضاً الطقوس التي تأمر بها الكنيسة ،أن ننال نعمة عظيمة من
الرب لنكون مرضيين لديه تعالى ،كما ربت العذراء مريم ابنها الرب
يسوع ،الذي يذكر اإلنجيل المقدس «وكان الفتى ينمو بالقامة والنعمة
عند اهلل والناس».
ثاني ا :أن نؤمن إيماناً تاماً في األبدية ،ونقتدي بشمعون .لو لم يذهب
شمعون إلى الهيكل رغم شيخوخته ،رغم تعبه ،رغم مرضه ،لما نال هذه
النعمة العظيمة أن يحمل الرب يسوع ويقدمه إلى الرب ،فهو رب الهيكل
الذي ُيقدم إلى هيكل الرب ،وأن نؤمن أن حياتنا فانية وال بد أن تزول،
ولكن هناك حياة أبدية .في هذا اليوم نسأل الرب يسوع ،أن يبارككم
جميعاً ونعمته تكون معكم في هذه األعياد وفي كل عيد آمين.
مقطتفات من عظة :قداسة المثلث الرحمات البطريرك مار إغناطيوس
زكا األول عيواص ،صلواته معنا.

ِ
ِ
العالَ ُم ُي ِح ُّ
ب َما ُه َو
العالَم لَ َك َ
ان َ
تأمل في سر الكهنوت المقدس :لَ ْو ُكْنتُم م َن َ
† ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ض ُك ُم
العالَمَ ،ب ْل أََنا ْ
العالَم ،لذل َك ُيْبغ ُ
اختَْرتُ ُكم م َن َ
لَهُ .ولـك ْن ،ألََّن ُكم لَ ْستُم م َن َ

توجه يسوع إلى تالميذه منبئ ًا ّإياهم بما
العالَم (يوحنا  )51/51بهذه الكلمات ّ
َ
ولكنه أردف قائالًِ" :إَّن ُكم
سيواجهونه من صعوبات وبغض واضطهادات،
ّ
ون ول ِـك َّن ُح ْزَن ُكم َسَيتَ َح َّو ُل ِإلى
وحون ،أ َّ
ون وتَُن ُ
العالَ ُم َف َسَي ْف َرح .أَْنتُم َستَ ْح َزُن َ
َستَْب ُك َ
َما َ
ود فَأ َا
وب ُكم ،وال َيْن ِزعُ
َع ُ
َر ُكم ،وتَ ْف َرُح ُقلُ ُ
ضا تَ ْح َزُنون ،إَِّن َما َسأ ُ
اآلن أَْي ً
فَ َرح ...فَأَْنتُُم َ
َح ٌد فَ َر َح ُكم ِمْن ُكم" (يوحنا  )00-02/51تكاد هذه الكلمات تنطبق على حياة
أَ
ٍ
الكهنوتية وحتّى اللحظة التي سيسلم
كاهن منذ أن دعاه اهلل إلى الخدمة
كل
ّ
ّ
الرب "تطويبة" العبد الصالحَ" :يا لَ َك َعْب ًدا
فيها روحه راجياً أن يسمع من
ّ
ِ
القليلَ ،سأ ُِقْي ُم َك على ال َكثِير :أ ُْد ُخ ْل ِإلى فَ َرِح
َمينا على َ
ت أ ً
َمينا! ُكْن َ
صال ًحا وأ ً
َ
َسي ِِّد َك ( متى  )05/01فكثيرةٌ في حياة الكاهن لحظات المجد والفرح ولكن

أكثر بكثير لحظات األلم والتجربة والضعف والوحدة .فهو بنظر الناس من

يجدر به على الدوام أن يكون قديس ًا وجلوداً وصبو اًر ،ال يصيبه المرض وال

تجربه نزوة أو ضعف وال يستسلم وال ُيقهَر .وفي الوقت عينه هو من يجب أن
ّ
يكون األب (األبونا) والرفيق والنديم والمصغي الدائم ،دون ٍ
تعب أو ملل .ولكن
قديس أعلنت قداسته وهو بعد على قيد الحياة وينسوا
أن ما من ّ
ينسى الناس ّ
القديسون من المرض أو الشكوك أو التجارب قبل انتقالهم إلى
أيضاً كم عانى ّ

أن إلحاح الناس يش ّكل دافعاً لهم
جوار
ّ
الرب .بالمقابل ،ينسى الكهنة أحياناً ّ
وقوة شهادتهم وشجاعة
ليكونوا كهنة أفضل وأقرب إلى قلب اهلل بحسن سيرتهم ّ
ٍ
خوف أو كلل .لذا في هذا األحد الّذي نذكر فيه
إعالنهم لكلمة اهلل ،دونما
شهودا للكلمة ويتحاملوا
كل الكهنة كي يكونوا
الكهنة الراقدين ،نصلّي من أجل ّ
ً
فيتمجد اسمه في حياتهم اآلن
إنسانيتهم كي يتكلّم اهلل معهم وفيهم
على جراح
ّ
ّ
وكل أوا ٍن والى اآلبدين آمين( .منقول)
ّ
† لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
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