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در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، َشمعون نام، در اورشلیم  

القدس بر او قرار زیست که در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح می

القدس بر وی آشکار کرده بود که تا مسیحِ خداوند را روح26 .داشت

َشمعون به هدایت    پس27 .نخواهد بست نبیند، چشم از جهان فرو

روح وارد صحن معبد شد و چون والدین عیسای نوزاد او را آوردند  

َشمعون در آغوشش  28تا آیین شریعت را برایش به جای آورند، 

 :کنان گفتگرفت و خدا را ستایش

 ای خداوند، حال بنا به وعدۀ خود، »29

 .فرماییخادمت را به سالمت مرخص می 

 دیده است،  زیرا چشمان من نجات تو را30

 ای،نجاتی که در برابر دیدگان همۀ ملتها فراهم کرده31

 نوری برای آشکار کردن حقیقت بر دیگر قومها 32

 «.و جاللی برای قوم تو اسرائیل

پدر و مادر عیسی از سخنانی که دربارۀ او گفته شد، در شگفت  33

سپس َشمعون ایشان را برکت داد و به مریم، مادر او گفت:  34 .شدند

مقدّر است که این کودک موجب افتادن و برخاستن بسیاری از قوم  »

و  35اسرائیل شود، و آیتی باشد که در برابرش خواهند ایستاد، 

سان، اندیشۀ دلهای بسیاری آشکار خواهد شد. شمشیری نیز در بدین

 «.خواهد رفت قلب تو فرو

 

 

 

را   یسیهمه انسانها ع با  ی. برعکس ، تقرباشدمتنفر  یسیاز ع ام که دهیکس را ند چیه با  یدر طول عمر کوتاه من تقر

  یسی. در اسالم ، عقرار دارد گرید انیخدا ا ی شنا یاغلب  در کنار کر یسیع یهندوها ، نقاش ی دوست دارند. در خانه ها 

به خدا اعتقاد ندارند ، فکر  که یافراد یشمرده  شده است. حت دس"حضرت" مق  ی ارزشمند است و با کلمه  اریبس زین

دنبال کنند.  با وجود آن عزت در سر تا سر جهان، را   یسیع یخواهند الگو یبود و م یخوب اریبس فرد یسیکنند ع یم

است ،   هانج  یکه منج   یسیع نیشناختن ا یبه خاطر گناهان ما درگذشت. برا یسیتوانند باور کنند که ع یم  یتعداد کم

که در   ی. همه کسانمینیب یم یسیرا از داستان تولد ع نی. ما امیدار ازیماست ، به روح القدس ن نیدر ب یقیحق یو خدا 

اتفاق  با  نیشوند. و هم  یم تیشوند به طور خاص توسط روح القدس به آنجا هدا  یهم جمع م دور کودک یسیع اطراف 

  یمنج  دیبا  یدونست چه کس ینمآما جهان بود.  یخود منتظر منج  یطول  زندگ ربود. او د افتاده   َشمعون ریکاهن  پ

  نیه اک  نشان داد ریبه کاهن پ گریرا به معبد آوردند ، روح القدس بار د یسیع وسفیو   میکه مر یجهان باشد. هنگام

نشان داد ، او     َشمعونرا به  نیروح القدس ا نکهی! به محض ادیآ یب دیاست که با عیسی  همین . اشدب ندهیآ حیمس دیکودک با 

  هر یک شنبه  یربان یبعد از عشا  را ریمزام نیهمما هم  خواند. را   یمیقد ریمزام ک یشروع به آواز خواندن کرد: او 

 .  میخوان یم

 

 . زیرا چشمان من نجات تو را دیده است  .فرما   خادمت را به سالمت مرخص  

 

را   تالیج ی، اما از دور مرسم د دیستین سا یاز شما در کل  ی. برخ مینیرا بب یسیتا ع میهست نجا ی، امروز ما ا زمیدوستان عز

  نجا ی. ما امیوجود همه ما با هم هست نی. و با ایگرید یجا  ا ی،   دیخود نشسته ا منیشما در اتاق نش دی. شا دیریگ یجشن م

  ی . نه ، ما ممیاحترام بگذار امبریمثل پ یسیفقط به ع م یخواه ی. ما نممینیرا بب یسیع میخواه یم رایز میجمع شده ا

ما باز کند و ما را به   یرا برابهشت در های خواهد  یم  ی.  و چه کسمیما  است ، بشناس نیرا که خدا در ب یسیع میخواه

م و صلح و  یبا حضور خدا باش میتوان یمشوند و ما  یم  داشتهتمام گناهان ما بر یسیع قیکند؟ از طر تیخدا هدا یسو

 قیخدا را از طر نیا میتوان یما  است ، پس مشخس است که ما نم انیواقعا  خدا در م  یسی. اگر عمیارامش داشته باش

  تولیدکه در فکر انسانی خواهد بود  فرد خوب  کیصورت او خدا نخواهد بود ، فقط  نیدر ا رای. زمیبشناس یفکر انسان

  یسیع ی ما را به سو دی. روح القدس با فتدیاتفاق ب زیما ن یبرا دیاتفاق افتاده بود ، با  َشمعون یهمانطور که براشده است.  

.   خودم نمی توانم به عیسی خدای من ،ایمان داشته باشم و یا به سوی او بروم من با خرد و یا با قدرتت کند.  دایه

.  َشمعون، بلکه با قدرت روح القدس ، مانند  یدعوت کنم. نه با چشمان انسان  یسیع دنیخواهم شما را به د یامروز م

سرانجام   یکه منج  یهان بود. و هنگامج   یخود در انتظار منج یدر طول زندگ َشمعون رایزشدم.  ریراستش. من غفلگ



  بود می درمانده   دیبا  یروزگ ۷که در  شت ندا یبا کودک یارتباط چیه د ز یم رونیب َشمعونکه از  یبود. شاد یآمد کودک

که     یکودک نیخواند که ا یبا خوشحال انقدر بلند آواز م   َشمعون. و هنوز باشد جهان  یمنج نمی توانست   وجه  چیو به ه

  هم  است! خدا نطوریهم قا  یدق هم  یسیع : زمیدوست عز   شده بود ، نجات دهنده جهان است! دهیچ یپ یمیقد یدر پارچه ها 

که او    میبت کنا و ث مینیخدا را با قدرت بب میخواه یاز خدا بر عکس است. ما م یطور است!   انتظار انسان نیهم قا  یدق

! به  دیآ یم یفان یانسان هی. نه ، کامال  شبدیآ ینم نییپا بزرگ از بهشت  ی پورها یاست. و او مطمئنا  با ش یقیحق یخدا

شده   دیناام یسیع نیما از ا دیخدا باشد.. شا  فیعکودک  ض نیکه ا  ستیما قابل درک ن یانذهن انس یکه برا یطور

کار  نیانجام دهد. اما خدا ا یگریبزرگ د یکارها  ا یدهد  رییرا تغ ا یبتواند فورا  دن   یسیکه ع میما انتظار دار دی. شا میباش

در   یعنوان  کودک به او تنها  َشمعون.  از نظر دی آ ی.  او مدهد یکار انجام م ک یکند! در عوض ، او فقط  یرا نم

  یما م انیاز خدا در م شیب یزیبود. چه چ   یفا کامال  مناسب و ک  َشمعون یکودک برا نی.  اشده بود داده قرار  اوآغوش 

 نیا که   ندیب یخود م یبا چشمان نبو َشمعون  لیدل نی . به همستین یما کاف نیخدا در ب نی، ا یاریبس یتواند باشد؟ برا

خواهد بود که به کل   ی، او نور و رستگار گرانید یخواهد بود.   اما برا فتادنموجب ا  مردم یاریبس  برایکودک 

شود که   ی گرفته م میتصم یسیع نیدرخشد. و در ا یم ا یهمان نور است. او به تمام دن   یسیدرخشد. ع یجهان م

 این و  شت دا را در آغوش خود نگه   دک . او کوندیرا بب نها یهمه ا بودمجاز  َشمعون شد.   سرنوشت ما انسانها چه خواهد

به    ما  به بعد ،  نیرا از عشق  خدا جدا کند. از اا تواند م یکس نم  چیو ه زیچ  چیه  یسیع نی. در ارفتگ  نور او را فرا

خادمت را به سالمت   ای خداوند، حال   دارد! زیرا داشته باشد همه چ  یسیکه ع ی. هرکسیمندار اجیاحت یگرید زیچ  چیه

 آمین زیرا چشمان من نجات تو را دیده است،   . فرما  مرخص 

 

 

 

 


