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أحد وجود الربّ في الهيكل العنوان األحد

١صفحة

 (لو ٢ : ٤١ – ٥٢)
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢

مقدّمة 
دعوةٌ  إنّها  اجمليد.  امليالد  زمن  ينتهي  ومعه  الهيكل  في  الربّ  وجود  بأحد  الكنيسة  حتتفل 
ل بهذا احلدث الذي يختم به لوقا إجنيل طفولة يسوع (لو ٢: ٤١- ٥٢)، ويقدّم لنا بدء  للتأمّ
ا  معلّمً الهيكل  في  يسوع  يظهر  امليالد  زمن  من  األخير  األحد  هذا  في  العلنية.  رسالته 
ماويّ. في الهيكلِ مع مرمي ويوسف نحاول الدخول في سرّ  يدهشُ العلماء، وابنًا لآلب السّ
ل به بصمت واندهاش. فهذا االبن اخلاضع لهما والذي ينمو كباقي أبناء جيله، هو  اهللا ونتأمّ
ماويّ الذي  نفسه ابن اهللا الذي يعلّم العلماء بدل أنْ يعلموه فيدهشهم، هو ابن اهللا السّ

ه يطيع والديه ويعود معهما إلى الناصرة.  يخضع إلرادة أبيه وفي الوقت نفسِ

ويوسف بحثا عن يسوع ووجداه في الهيكل، أي في مكان التعليم ومكان العبادة، ونحن 
لن جند اهللا إالّ إذا بحثنا عنه في الكلمة املعلنة لنا وفي العبادة احلقيقيّة التي جتعلنا نقدّم 
أنفسنا ذبائح مرضيّة له. عندها سنعود إلى الناصرة إلى بيتنا حاملني معنا اختبار اللقاء 

ه حياتَنا نحو طاعة اهللا املطلقة والعمل بإرادته حتى النّفس األخير.  الذي سيوجِّ
 
 

ح لوقا بأنّها كانت حتفظ كلّ تلك األمور في قلبها، ليؤكّد من جهة  لساعة اجملد، لذلك يوضّ
ير مع ابنها حتى الصليب، ومن جهة أخرى ليدعونا لنقتدي بها في  على استعدادها للسّ
ل لنتمكّن من فهم سرّ تدبير اهللا  ، إذ ال بدّ أن ندخل في حالة إصغاء وتأمّ مسيرتنا مع الربّ

بطريقةٍ تدريجيّة. 

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢
أناجيل الطفولة عند لوقا (لو١ و٢)، فبعد أن ختم خبـر طفولة  يوحنا  هذه اآليةُ تختم 
: "كان الطفل ينمو ويتقوى بالروح" (لو ١: ٨٠)،  سيقدّم لنا خامتة أولى عن  املعمدان قائالً
ةُ اهللاِ  مَ ة. وكَانَتْ نِعْ ْتَلِئُ حِكْمَ وَّى وميَ لُ يَكْبُرُ ويَتَقَ فْ طفولة يسوع في (لو ٢: ٤٠ ) "وكانَ الطِّ
لَيْه".  لقد استعمل لوقا فعلني، األول "يكبر" أو ينمو وهو ينطبق على منو اجلسد، والثاني  عَ
"يتقوى" وهو ينطبق أكثر على الطباع اي على القلب في املعنى الكتابي (راجع: كور ١٦: 
١٣)، أما االمتالء من احلكمة فهي داللة على على النمو الروحي للطفل. في هذه اآلية نحن 
يأتي قبل  الباطني  فالنّموّ  للنموّ.  ترتيب مختلف  ثانية لطفولة يسوع، فيها  أمام خامتة 

النموّ اخلارجي، ويكلّل االثنني بالنّعمة أي برضى اهللا. 
ا منوّه في اكتشاف مشيئة  ّو يسوع في احلكمة يعني منوّه العقلي في املعرفة ويعني أيضً من
النموّ في  والعمري. هذا  منوّه اجلسدي  يعني  القامة  ومنوّه  في  بها،  والعمل  وقبولها  اهللا 
بعديه يؤكّد مرّة أخرى على انسانيّة يسوع الكاملة، لقد عاش كلّ ما يعيشه إنسان آخر 
من رغبات وحاجات  وصعوبات وحتدّيات وسعي للمعرفة ولتتميم إرادة اهللا في حياته. أما 
منوّه في النعمة أمام اهللا والناس، يعني منوّه في رضى الربّ ومسرّته، فبقدر ما ينمو عقله 
مها بقدر ما سيصبح أكثر  وجسمه وبقدر ما يصبح أكثر وعيًا ملشيئة اهللا في حياته ويتمّ

مرضيًا لدى اهللا ولدى الناس. 

خالصة روحيّة
لَنُ انتماؤه ورسالته، فهو  في إجنيل هذا األحد تُعلَن هويّةُ يسوع احلقيقيّةُ وكذلك يُعْ  
في  وهو  احلقيقيّ،  املعلّم  السماويّ،  أبيه  إرادة  م  املتمّ أبدًا وسطَ شعبه،  احلاضر  اهللا  ابن 
في مسيرة  لهما.  ا  والديه خاضعً برفقة  الهيكل  إلى  يحجّ  الذي  االنسان  ه،  نفسِ الوقت 
ه وفي مسيرة منوّه أدرك يسوعُ ــ االنسان حقيقة أنّه ابنُ اهللا وعرف أنّ رسالته تكون  حجّ
في إمتام مشيئة أبيه السماويّ قبل كلّ شيّ. لقد وعى حقيقته في الهيكل، مكان اللقاء 
بني اهللا واالنسان. إنّها دعوة لنا لندرك أنّنا ابناء اهللا، وعلى صورته ومثاله. حياتنا على هذه 
ماويّ، ومكان اللّقاء هو مكان الصالة ومكان سماع  االرض هي مسيرة حجٍّ إلى اآلب السّ
لُنا في سرّه العظيم. مرمي  نا اهللاُ حقيقتَه االلهيّةَ ويُدخِ الكلمة وحفظها، حيث سيُفهمُ

ا بني العلماء، كما سيجده التالميذ  لنجد يسوع. سنجده بعد ثالثة أيام في الهيكل جالسً
ق  التـي به تكتمل وتتحقّ الكلمة  أنّه هو  ا من بني األموات، ليفهموا  أيام قائمً بعد ثالثة 

النبؤات، سينذهلون به ويندهشون كما انذهل واندهش العلماء من أجوبته. 

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

في كالم مرمي عتاب ومالمة وكأنّها اعتبـرت أنّ ابنها أساء التصرّف جتاه والديه. ما يلفت 
انتباهنا في هذه اآلية أنّ مرمي تتحدّث عن نفسها وعن يوسف  إذ تسميّه "أبوك"، فهي 
تؤكّد على واجبات يسوع جتاه والديه، فيما سيتكلّم يسوع في اآلية ٤٩ عن واجباته جتاه 

أبيه السماويّ. 
َبي؟": إنّها الكلمات األولى التي  وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ "ملِ
على  التي سيقولها  األخيرة  الكلمات  نقرأها على ضوء  لوقا،  إجنيل  في  بها يسوع  تفوّه 
الصليب: "يا أبتِ بني يديك استودع روحي" (لو ٢٣ :  ٤٦). هذه أوّل داللة على إدراك يسوع 

ومعرفته لدوره ولهويته كابنِ اهللا. 
اآلب  ط  فمخطّ اهللا،  إرادة  تتميم  وجوب  على  لوقا  عند  يدلّ  "يجب"  أو  "ينبغي"  فعل 
ق باالبن. يتحدّث يسوع هنا عن واجبه جتاه  السماويّ الذي كشفته النبوءات يجب أن يتحقّ
ستبقى  العبارة  هذه  لكنّ  األرضيَّني.  والديه  جتاه  واجبه  على  يتقدّم  الذي  السماويّ  أبيه 
سريّة وغير مفهومةً لهما (آية ٥٠). إنّ دهشة مرمي ويوسف جتاه ما حدث واملعبَّر عنها بفعل 
َّا  بَانِ ممِ جَّ هُ يَتَعَ َبُوهُ وأُمُّ "بهتا" في اآلية ٤٨ تأتي في سياق ما كتبه لوقا في اآلية ٣٣ "وكانَ أ
الُ فِيه"، هذه الدهشة هي ردّة فعل اإلنسان جتاه سرّ اهللا الذي ال يسبر غوره. هذا السرّ  يُقَ
رّ بنعمةِ  ق الوحي التّام في يومِ الفصح ويفهمُ السِّ ا وغيرَ مفهومٍ حتّى يتحقّ سيبقى مغلقً

الروح القدس في يوم العنصرة (لو ٢٤: ٤٥ – ٤٦، أعمال ٢: ١ – ١٣). 

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

هذه اآلية تختتم حدث وجود الربّ في الهيكل،  سيعود يسوع إلى الناصرة ويخضع لوالديه 
ا مرمي فقد حفظت كلّ هذه األمور في قلبها،  وفي هذا داللة على عيشه إنسانيته بامللء. أمّ
ويُقصد بهذا  مجمل األحداث التي عاشها الطفل منذ تقدمته في الهيكل إلى يوم وجوده 
رانها  فيه بني العلماء، هذان احلدثان يذكّران مرمي بانتماء ابنها إلى بيت ابيه السماويّ ويحضّ

شرح اآليات
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

،عيد  الفصح  (عيد  أورشليم  إلى  السنة  في  مرّات  ثالث  احلجّ  اليهوديّة  الشريعة  فرضت 
، راجع: خر ٢٣: ١٤– ١٧، ٣٤: ٢٢ – ٢٣، تث ١٦: ١٦). عيد الفصح هو أحد  البواكير وعيد املظالّ
، وفي هذا التوقيت رمزٌ مسبقٌ  لغياب يسوع بعد دفنه في فترة عيد الفصح  أعيادِ احلجّ

وظهوره بعد ثالثة أيام لتالميذه كما وجده أبواه بعد ثالثة أيام على اختفائه (آية ٤٦).  

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
يؤكّد لوقا على أنّ يسوع بلغ "الثانية عشرة" من عمره، أي السنّ القانونيّة، أو العمر الذي  
يصير فيه الولد اليهوديّ "ابن الوصيّة"، وبإمكانه أن يقرأ التوراة في اجملمع، وعليه أن يحفظ 
ا؛ جتدر اإلشارة إلى أنّ الولد في  الوصايا ويخضع للشريعة وفرائضها، وبالتالي يصبح بالغً
يخضع  يسوع  هو  وها  العلماء،  أمام  ريعة  الشّ المتحان  يخضع  عمره  من  السنة  هذه 

ا في الهيكل آية ٢٢.  المتحانٍ في الهيكل كما كانت تقدمته أيضً

ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

اج يقضون في أورشليم ثمانيةَ أيام ليحتفلوا بالعيد، وكان املسافرون يسيرون في  كان احلجّ
قافلتني، إحداهما للنساء في املقدّمة والثانية للرجال في املؤخرة. وكان األوالد يسيرون إما 
ا مع النّساء. وملا انقضى العيد وعادت قافلة اجلليل وانقضى اليوم األول في  مع الرجال وإمّ
فر، وحينما اقتربت قافلة الرجال، وفيها يوسف، من قافلة النّساء وفيها مرمي والتقيا  السّ
ّا لم  كالهما، سأل كالهما اآلخر عن الصبي يسوع، إذ بحسب كل منهما أنه مع اآلخر، ومل
يجداه سأال األقارب واملعارف علّه برفقة أحدهم ولم  يجداه، فعادا إلى أورشليم واستغرق 

ا ثانيًا، وامضوا اليوم الثالث في البحث عنه في أورشليم .  هذا يومً

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

هو  لوقا  اجنيل  بداية  في  الهيكل  في  العلماء  مع  ولقاءَه  أورشليم   إلى  يسوع  إنّ صعود 
استباق لصعوده األخيـر (لو ٩: ٥١) ولتعليمه األخيـر في الهيكل (١٩: ٤٧، ٢٠: ١). التشابه 
بني هذا احلدث وما سيورده لوقا في الفصل ٢٤ من اجنيله واضح، يجب العودة إلى اورشليم 

الخوري شربل غصوب



 (لو ٢ : ٤١ – ٥٢)
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢

مقدّمة 
دعوةٌ  إنّها  اجمليد.  امليالد  زمن  ينتهي  ومعه  الهيكل  في  الربّ  وجود  بأحد  الكنيسة  حتتفل 
ل بهذا احلدث الذي يختم به لوقا إجنيل طفولة يسوع (لو ٢: ٤١- ٥٢)، ويقدّم لنا بدء  للتأمّ
ا  معلّمً الهيكل  في  يسوع  يظهر  امليالد  زمن  من  األخير  األحد  هذا  في  العلنية.  رسالته 
ماويّ. في الهيكلِ مع مرمي ويوسف نحاول الدخول في سرّ  يدهشُ العلماء، وابنًا لآلب السّ
ل به بصمت واندهاش. فهذا االبن اخلاضع لهما والذي ينمو كباقي أبناء جيله، هو  اهللا ونتأمّ
ماويّ الذي  نفسه ابن اهللا الذي يعلّم العلماء بدل أنْ يعلموه فيدهشهم، هو ابن اهللا السّ

ه يطيع والديه ويعود معهما إلى الناصرة.  يخضع إلرادة أبيه وفي الوقت نفسِ

ويوسف بحثا عن يسوع ووجداه في الهيكل، أي في مكان التعليم ومكان العبادة، ونحن 
لن جند اهللا إالّ إذا بحثنا عنه في الكلمة املعلنة لنا وفي العبادة احلقيقيّة التي جتعلنا نقدّم 
أنفسنا ذبائح مرضيّة له. عندها سنعود إلى الناصرة إلى بيتنا حاملني معنا اختبار اللقاء 

ه حياتَنا نحو طاعة اهللا املطلقة والعمل بإرادته حتى النّفس األخير.  الذي سيوجِّ
 
 

ح لوقا بأنّها كانت حتفظ كلّ تلك األمور في قلبها، ليؤكّد من جهة  لساعة اجملد، لذلك يوضّ
ير مع ابنها حتى الصليب، ومن جهة أخرى ليدعونا لنقتدي بها في  على استعدادها للسّ
ل لنتمكّن من فهم سرّ تدبير اهللا  ، إذ ال بدّ أن ندخل في حالة إصغاء وتأمّ مسيرتنا مع الربّ

بطريقةٍ تدريجيّة. 

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢
أناجيل الطفولة عند لوقا (لو١ و٢)، فبعد أن ختم خبـر طفولة  يوحنا  هذه اآليةُ تختم 
: "كان الطفل ينمو ويتقوى بالروح" (لو ١: ٨٠)،  سيقدّم لنا خامتة أولى عن  املعمدان قائالً
ةُ اهللاِ  مَ ة. وكَانَتْ نِعْ ْتَلِئُ حِكْمَ وَّى وميَ لُ يَكْبُرُ ويَتَقَ فْ طفولة يسوع في (لو ٢: ٤٠ ) "وكانَ الطِّ
لَيْه".  لقد استعمل لوقا فعلني، األول "يكبر" أو ينمو وهو ينطبق على منو اجلسد، والثاني  عَ
"يتقوى" وهو ينطبق أكثر على الطباع اي على القلب في املعنى الكتابي (راجع: كور ١٦: 
١٣)، أما االمتالء من احلكمة فهي داللة على على النمو الروحي للطفل. في هذه اآلية نحن 
يأتي قبل  الباطني  فالنّموّ  للنموّ.  ترتيب مختلف  ثانية لطفولة يسوع، فيها  أمام خامتة 

النموّ اخلارجي، ويكلّل االثنني بالنّعمة أي برضى اهللا. 
ا منوّه في اكتشاف مشيئة  ّو يسوع في احلكمة يعني منوّه العقلي في املعرفة ويعني أيضً من
النموّ في  والعمري. هذا  منوّه اجلسدي  يعني  القامة  ومنوّه  في  بها،  والعمل  وقبولها  اهللا 
بعديه يؤكّد مرّة أخرى على انسانيّة يسوع الكاملة، لقد عاش كلّ ما يعيشه إنسان آخر 
من رغبات وحاجات  وصعوبات وحتدّيات وسعي للمعرفة ولتتميم إرادة اهللا في حياته. أما 
منوّه في النعمة أمام اهللا والناس، يعني منوّه في رضى الربّ ومسرّته، فبقدر ما ينمو عقله 
مها بقدر ما سيصبح أكثر  وجسمه وبقدر ما يصبح أكثر وعيًا ملشيئة اهللا في حياته ويتمّ

مرضيًا لدى اهللا ولدى الناس. 

خالصة روحيّة
لَنُ انتماؤه ورسالته، فهو  في إجنيل هذا األحد تُعلَن هويّةُ يسوع احلقيقيّةُ وكذلك يُعْ  
في  وهو  احلقيقيّ،  املعلّم  السماويّ،  أبيه  إرادة  م  املتمّ أبدًا وسطَ شعبه،  احلاضر  اهللا  ابن 
في مسيرة  لهما.  ا  والديه خاضعً برفقة  الهيكل  إلى  يحجّ  الذي  االنسان  ه،  نفسِ الوقت 
ه وفي مسيرة منوّه أدرك يسوعُ ــ االنسان حقيقة أنّه ابنُ اهللا وعرف أنّ رسالته تكون  حجّ
في إمتام مشيئة أبيه السماويّ قبل كلّ شيّ. لقد وعى حقيقته في الهيكل، مكان اللقاء 
بني اهللا واالنسان. إنّها دعوة لنا لندرك أنّنا ابناء اهللا، وعلى صورته ومثاله. حياتنا على هذه 
ماويّ، ومكان اللّقاء هو مكان الصالة ومكان سماع  االرض هي مسيرة حجٍّ إلى اآلب السّ
لُنا في سرّه العظيم. مرمي  نا اهللاُ حقيقتَه االلهيّةَ ويُدخِ الكلمة وحفظها، حيث سيُفهمُ

ا بني العلماء، كما سيجده التالميذ  لنجد يسوع. سنجده بعد ثالثة أيام في الهيكل جالسً
ق  التـي به تكتمل وتتحقّ الكلمة  أنّه هو  ا من بني األموات، ليفهموا  أيام قائمً بعد ثالثة 

النبؤات، سينذهلون به ويندهشون كما انذهل واندهش العلماء من أجوبته. 

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

في كالم مرمي عتاب ومالمة وكأنّها اعتبـرت أنّ ابنها أساء التصرّف جتاه والديه. ما يلفت 
انتباهنا في هذه اآلية أنّ مرمي تتحدّث عن نفسها وعن يوسف  إذ تسميّه "أبوك"، فهي 
تؤكّد على واجبات يسوع جتاه والديه، فيما سيتكلّم يسوع في اآلية ٤٩ عن واجباته جتاه 

أبيه السماويّ. 
َبي؟": إنّها الكلمات األولى التي  وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ "ملِ
على  التي سيقولها  األخيرة  الكلمات  نقرأها على ضوء  لوقا،  إجنيل  في  بها يسوع  تفوّه 
الصليب: "يا أبتِ بني يديك استودع روحي" (لو ٢٣ :  ٤٦). هذه أوّل داللة على إدراك يسوع 

ومعرفته لدوره ولهويته كابنِ اهللا. 
اآلب  ط  فمخطّ اهللا،  إرادة  تتميم  وجوب  على  لوقا  عند  يدلّ  "يجب"  أو  "ينبغي"  فعل 
ق باالبن. يتحدّث يسوع هنا عن واجبه جتاه  السماويّ الذي كشفته النبوءات يجب أن يتحقّ
ستبقى  العبارة  هذه  لكنّ  األرضيَّني.  والديه  جتاه  واجبه  على  يتقدّم  الذي  السماويّ  أبيه 
سريّة وغير مفهومةً لهما (آية ٥٠). إنّ دهشة مرمي ويوسف جتاه ما حدث واملعبَّر عنها بفعل 
َّا  بَانِ ممِ جَّ هُ يَتَعَ َبُوهُ وأُمُّ "بهتا" في اآلية ٤٨ تأتي في سياق ما كتبه لوقا في اآلية ٣٣ "وكانَ أ
الُ فِيه"، هذه الدهشة هي ردّة فعل اإلنسان جتاه سرّ اهللا الذي ال يسبر غوره. هذا السرّ  يُقَ
رّ بنعمةِ  ق الوحي التّام في يومِ الفصح ويفهمُ السِّ ا وغيرَ مفهومٍ حتّى يتحقّ سيبقى مغلقً

الروح القدس في يوم العنصرة (لو ٢٤: ٤٥ – ٤٦، أعمال ٢: ١ – ١٣). 

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

هذه اآلية تختتم حدث وجود الربّ في الهيكل،  سيعود يسوع إلى الناصرة ويخضع لوالديه 
ا مرمي فقد حفظت كلّ هذه األمور في قلبها،  وفي هذا داللة على عيشه إنسانيته بامللء. أمّ
ويُقصد بهذا  مجمل األحداث التي عاشها الطفل منذ تقدمته في الهيكل إلى يوم وجوده 
رانها  فيه بني العلماء، هذان احلدثان يذكّران مرمي بانتماء ابنها إلى بيت ابيه السماويّ ويحضّ

٢صفحة

شرح اآليات
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

،عيد  الفصح  (عيد  أورشليم  إلى  السنة  في  مرّات  ثالث  احلجّ  اليهوديّة  الشريعة  فرضت 
، راجع: خر ٢٣: ١٤– ١٧، ٣٤: ٢٢ – ٢٣، تث ١٦: ١٦). عيد الفصح هو أحد  البواكير وعيد املظالّ
، وفي هذا التوقيت رمزٌ مسبقٌ  لغياب يسوع بعد دفنه في فترة عيد الفصح  أعيادِ احلجّ

وظهوره بعد ثالثة أيام لتالميذه كما وجده أبواه بعد ثالثة أيام على اختفائه (آية ٤٦).  

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
يؤكّد لوقا على أنّ يسوع بلغ "الثانية عشرة" من عمره، أي السنّ القانونيّة، أو العمر الذي  
يصير فيه الولد اليهوديّ "ابن الوصيّة"، وبإمكانه أن يقرأ التوراة في اجملمع، وعليه أن يحفظ 
ا؛ جتدر اإلشارة إلى أنّ الولد في  الوصايا ويخضع للشريعة وفرائضها، وبالتالي يصبح بالغً
يخضع  يسوع  هو  وها  العلماء،  أمام  ريعة  الشّ المتحان  يخضع  عمره  من  السنة  هذه 

ا في الهيكل آية ٢٢.  المتحانٍ في الهيكل كما كانت تقدمته أيضً

ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

اج يقضون في أورشليم ثمانيةَ أيام ليحتفلوا بالعيد، وكان املسافرون يسيرون في  كان احلجّ
قافلتني، إحداهما للنساء في املقدّمة والثانية للرجال في املؤخرة. وكان األوالد يسيرون إما 
ا مع النّساء. وملا انقضى العيد وعادت قافلة اجلليل وانقضى اليوم األول في  مع الرجال وإمّ
فر، وحينما اقتربت قافلة الرجال، وفيها يوسف، من قافلة النّساء وفيها مرمي والتقيا  السّ
ّا لم  كالهما، سأل كالهما اآلخر عن الصبي يسوع، إذ بحسب كل منهما أنه مع اآلخر، ومل
يجداه سأال األقارب واملعارف علّه برفقة أحدهم ولم  يجداه، فعادا إلى أورشليم واستغرق 

ا ثانيًا، وامضوا اليوم الثالث في البحث عنه في أورشليم .  هذا يومً

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

هو  لوقا  اجنيل  بداية  في  الهيكل  في  العلماء  مع  ولقاءَه  أورشليم   إلى  يسوع  إنّ صعود 
استباق لصعوده األخيـر (لو ٩: ٥١) ولتعليمه األخيـر في الهيكل (١٩: ٤٧، ٢٠: ١). التشابه 
بني هذا احلدث وما سيورده لوقا في الفصل ٢٤ من اجنيله واضح، يجب العودة إلى اورشليم 



 (لو ٢ : ٤١ – ٥٢)
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢

مقدّمة 
دعوةٌ  إنّها  اجمليد.  امليالد  زمن  ينتهي  ومعه  الهيكل  في  الربّ  وجود  بأحد  الكنيسة  حتتفل 
ل بهذا احلدث الذي يختم به لوقا إجنيل طفولة يسوع (لو ٢: ٤١- ٥٢)، ويقدّم لنا بدء  للتأمّ
ا  معلّمً الهيكل  في  يسوع  يظهر  امليالد  زمن  من  األخير  األحد  هذا  في  العلنية.  رسالته 
ماويّ. في الهيكلِ مع مرمي ويوسف نحاول الدخول في سرّ  يدهشُ العلماء، وابنًا لآلب السّ
ل به بصمت واندهاش. فهذا االبن اخلاضع لهما والذي ينمو كباقي أبناء جيله، هو  اهللا ونتأمّ
ماويّ الذي  نفسه ابن اهللا الذي يعلّم العلماء بدل أنْ يعلموه فيدهشهم، هو ابن اهللا السّ

ه يطيع والديه ويعود معهما إلى الناصرة.  يخضع إلرادة أبيه وفي الوقت نفسِ

ويوسف بحثا عن يسوع ووجداه في الهيكل، أي في مكان التعليم ومكان العبادة، ونحن 
لن جند اهللا إالّ إذا بحثنا عنه في الكلمة املعلنة لنا وفي العبادة احلقيقيّة التي جتعلنا نقدّم 
أنفسنا ذبائح مرضيّة له. عندها سنعود إلى الناصرة إلى بيتنا حاملني معنا اختبار اللقاء 

ه حياتَنا نحو طاعة اهللا املطلقة والعمل بإرادته حتى النّفس األخير.  الذي سيوجِّ
 
 

ح لوقا بأنّها كانت حتفظ كلّ تلك األمور في قلبها، ليؤكّد من جهة  لساعة اجملد، لذلك يوضّ
ير مع ابنها حتى الصليب، ومن جهة أخرى ليدعونا لنقتدي بها في  على استعدادها للسّ
ل لنتمكّن من فهم سرّ تدبير اهللا  ، إذ ال بدّ أن ندخل في حالة إصغاء وتأمّ مسيرتنا مع الربّ

بطريقةٍ تدريجيّة. 

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢
أناجيل الطفولة عند لوقا (لو١ و٢)، فبعد أن ختم خبـر طفولة  يوحنا  هذه اآليةُ تختم 
: "كان الطفل ينمو ويتقوى بالروح" (لو ١: ٨٠)،  سيقدّم لنا خامتة أولى عن  املعمدان قائالً
ةُ اهللاِ  مَ ة. وكَانَتْ نِعْ ْتَلِئُ حِكْمَ وَّى وميَ لُ يَكْبُرُ ويَتَقَ فْ طفولة يسوع في (لو ٢: ٤٠ ) "وكانَ الطِّ
لَيْه".  لقد استعمل لوقا فعلني، األول "يكبر" أو ينمو وهو ينطبق على منو اجلسد، والثاني  عَ
"يتقوى" وهو ينطبق أكثر على الطباع اي على القلب في املعنى الكتابي (راجع: كور ١٦: 
١٣)، أما االمتالء من احلكمة فهي داللة على على النمو الروحي للطفل. في هذه اآلية نحن 
يأتي قبل  الباطني  فالنّموّ  للنموّ.  ترتيب مختلف  ثانية لطفولة يسوع، فيها  أمام خامتة 

النموّ اخلارجي، ويكلّل االثنني بالنّعمة أي برضى اهللا. 
ا منوّه في اكتشاف مشيئة  ّو يسوع في احلكمة يعني منوّه العقلي في املعرفة ويعني أيضً من
النموّ في  والعمري. هذا  منوّه اجلسدي  يعني  القامة  ومنوّه  في  بها،  والعمل  وقبولها  اهللا 
بعديه يؤكّد مرّة أخرى على انسانيّة يسوع الكاملة، لقد عاش كلّ ما يعيشه إنسان آخر 
من رغبات وحاجات  وصعوبات وحتدّيات وسعي للمعرفة ولتتميم إرادة اهللا في حياته. أما 
منوّه في النعمة أمام اهللا والناس، يعني منوّه في رضى الربّ ومسرّته، فبقدر ما ينمو عقله 
مها بقدر ما سيصبح أكثر  وجسمه وبقدر ما يصبح أكثر وعيًا ملشيئة اهللا في حياته ويتمّ

مرضيًا لدى اهللا ولدى الناس. 

خالصة روحيّة
لَنُ انتماؤه ورسالته، فهو  في إجنيل هذا األحد تُعلَن هويّةُ يسوع احلقيقيّةُ وكذلك يُعْ  
في  وهو  احلقيقيّ،  املعلّم  السماويّ،  أبيه  إرادة  م  املتمّ أبدًا وسطَ شعبه،  احلاضر  اهللا  ابن 
في مسيرة  لهما.  ا  والديه خاضعً برفقة  الهيكل  إلى  يحجّ  الذي  االنسان  ه،  نفسِ الوقت 
ه وفي مسيرة منوّه أدرك يسوعُ ــ االنسان حقيقة أنّه ابنُ اهللا وعرف أنّ رسالته تكون  حجّ
في إمتام مشيئة أبيه السماويّ قبل كلّ شيّ. لقد وعى حقيقته في الهيكل، مكان اللقاء 
بني اهللا واالنسان. إنّها دعوة لنا لندرك أنّنا ابناء اهللا، وعلى صورته ومثاله. حياتنا على هذه 
ماويّ، ومكان اللّقاء هو مكان الصالة ومكان سماع  االرض هي مسيرة حجٍّ إلى اآلب السّ
لُنا في سرّه العظيم. مرمي  نا اهللاُ حقيقتَه االلهيّةَ ويُدخِ الكلمة وحفظها، حيث سيُفهمُ

٣صفحة

ا بني العلماء، كما سيجده التالميذ  لنجد يسوع. سنجده بعد ثالثة أيام في الهيكل جالسً
ق  التـي به تكتمل وتتحقّ الكلمة  أنّه هو  ا من بني األموات، ليفهموا  أيام قائمً بعد ثالثة 

النبؤات، سينذهلون به ويندهشون كما انذهل واندهش العلماء من أجوبته. 

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

في كالم مرمي عتاب ومالمة وكأنّها اعتبـرت أنّ ابنها أساء التصرّف جتاه والديه. ما يلفت 
انتباهنا في هذه اآلية أنّ مرمي تتحدّث عن نفسها وعن يوسف  إذ تسميّه "أبوك"، فهي 
تؤكّد على واجبات يسوع جتاه والديه، فيما سيتكلّم يسوع في اآلية ٤٩ عن واجباته جتاه 

أبيه السماويّ. 
َبي؟": إنّها الكلمات األولى التي  وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ "ملِ
على  التي سيقولها  األخيرة  الكلمات  نقرأها على ضوء  لوقا،  إجنيل  في  بها يسوع  تفوّه 
الصليب: "يا أبتِ بني يديك استودع روحي" (لو ٢٣ :  ٤٦). هذه أوّل داللة على إدراك يسوع 

ومعرفته لدوره ولهويته كابنِ اهللا. 
اآلب  ط  فمخطّ اهللا،  إرادة  تتميم  وجوب  على  لوقا  عند  يدلّ  "يجب"  أو  "ينبغي"  فعل 
ق باالبن. يتحدّث يسوع هنا عن واجبه جتاه  السماويّ الذي كشفته النبوءات يجب أن يتحقّ
ستبقى  العبارة  هذه  لكنّ  األرضيَّني.  والديه  جتاه  واجبه  على  يتقدّم  الذي  السماويّ  أبيه 
سريّة وغير مفهومةً لهما (آية ٥٠). إنّ دهشة مرمي ويوسف جتاه ما حدث واملعبَّر عنها بفعل 
َّا  بَانِ ممِ جَّ هُ يَتَعَ َبُوهُ وأُمُّ "بهتا" في اآلية ٤٨ تأتي في سياق ما كتبه لوقا في اآلية ٣٣ "وكانَ أ
الُ فِيه"، هذه الدهشة هي ردّة فعل اإلنسان جتاه سرّ اهللا الذي ال يسبر غوره. هذا السرّ  يُقَ
رّ بنعمةِ  ق الوحي التّام في يومِ الفصح ويفهمُ السِّ ا وغيرَ مفهومٍ حتّى يتحقّ سيبقى مغلقً

الروح القدس في يوم العنصرة (لو ٢٤: ٤٥ – ٤٦، أعمال ٢: ١ – ١٣). 

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

هذه اآلية تختتم حدث وجود الربّ في الهيكل،  سيعود يسوع إلى الناصرة ويخضع لوالديه 
ا مرمي فقد حفظت كلّ هذه األمور في قلبها،  وفي هذا داللة على عيشه إنسانيته بامللء. أمّ
ويُقصد بهذا  مجمل األحداث التي عاشها الطفل منذ تقدمته في الهيكل إلى يوم وجوده 
رانها  فيه بني العلماء، هذان احلدثان يذكّران مرمي بانتماء ابنها إلى بيت ابيه السماويّ ويحضّ

شرح اآليات
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

،عيد  الفصح  (عيد  أورشليم  إلى  السنة  في  مرّات  ثالث  احلجّ  اليهوديّة  الشريعة  فرضت 
، راجع: خر ٢٣: ١٤– ١٧، ٣٤: ٢٢ – ٢٣، تث ١٦: ١٦). عيد الفصح هو أحد  البواكير وعيد املظالّ
، وفي هذا التوقيت رمزٌ مسبقٌ  لغياب يسوع بعد دفنه في فترة عيد الفصح  أعيادِ احلجّ

وظهوره بعد ثالثة أيام لتالميذه كما وجده أبواه بعد ثالثة أيام على اختفائه (آية ٤٦).  

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
يؤكّد لوقا على أنّ يسوع بلغ "الثانية عشرة" من عمره، أي السنّ القانونيّة، أو العمر الذي  
يصير فيه الولد اليهوديّ "ابن الوصيّة"، وبإمكانه أن يقرأ التوراة في اجملمع، وعليه أن يحفظ 
ا؛ جتدر اإلشارة إلى أنّ الولد في  الوصايا ويخضع للشريعة وفرائضها، وبالتالي يصبح بالغً
يخضع  يسوع  هو  وها  العلماء،  أمام  ريعة  الشّ المتحان  يخضع  عمره  من  السنة  هذه 

ا في الهيكل آية ٢٢.  المتحانٍ في الهيكل كما كانت تقدمته أيضً

ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

اج يقضون في أورشليم ثمانيةَ أيام ليحتفلوا بالعيد، وكان املسافرون يسيرون في  كان احلجّ
قافلتني، إحداهما للنساء في املقدّمة والثانية للرجال في املؤخرة. وكان األوالد يسيرون إما 
ا مع النّساء. وملا انقضى العيد وعادت قافلة اجلليل وانقضى اليوم األول في  مع الرجال وإمّ
فر، وحينما اقتربت قافلة الرجال، وفيها يوسف، من قافلة النّساء وفيها مرمي والتقيا  السّ
ّا لم  كالهما، سأل كالهما اآلخر عن الصبي يسوع، إذ بحسب كل منهما أنه مع اآلخر، ومل
يجداه سأال األقارب واملعارف علّه برفقة أحدهم ولم  يجداه، فعادا إلى أورشليم واستغرق 

ا ثانيًا، وامضوا اليوم الثالث في البحث عنه في أورشليم .  هذا يومً

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

هو  لوقا  اجنيل  بداية  في  الهيكل  في  العلماء  مع  ولقاءَه  أورشليم   إلى  يسوع  إنّ صعود 
استباق لصعوده األخيـر (لو ٩: ٥١) ولتعليمه األخيـر في الهيكل (١٩: ٤٧، ٢٠: ١). التشابه 
بني هذا احلدث وما سيورده لوقا في الفصل ٢٤ من اجنيله واضح، يجب العودة إلى اورشليم 



 (لو ٢ : ٤١ – ٥٢)
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢

مقدّمة 
دعوةٌ  إنّها  اجمليد.  امليالد  زمن  ينتهي  ومعه  الهيكل  في  الربّ  وجود  بأحد  الكنيسة  حتتفل 
ل بهذا احلدث الذي يختم به لوقا إجنيل طفولة يسوع (لو ٢: ٤١- ٥٢)، ويقدّم لنا بدء  للتأمّ
ا  معلّمً الهيكل  في  يسوع  يظهر  امليالد  زمن  من  األخير  األحد  هذا  في  العلنية.  رسالته 
ماويّ. في الهيكلِ مع مرمي ويوسف نحاول الدخول في سرّ  يدهشُ العلماء، وابنًا لآلب السّ
ل به بصمت واندهاش. فهذا االبن اخلاضع لهما والذي ينمو كباقي أبناء جيله، هو  اهللا ونتأمّ
ماويّ الذي  نفسه ابن اهللا الذي يعلّم العلماء بدل أنْ يعلموه فيدهشهم، هو ابن اهللا السّ

ه يطيع والديه ويعود معهما إلى الناصرة.  يخضع إلرادة أبيه وفي الوقت نفسِ

ويوسف بحثا عن يسوع ووجداه في الهيكل، أي في مكان التعليم ومكان العبادة، ونحن 
لن جند اهللا إالّ إذا بحثنا عنه في الكلمة املعلنة لنا وفي العبادة احلقيقيّة التي جتعلنا نقدّم 
أنفسنا ذبائح مرضيّة له. عندها سنعود إلى الناصرة إلى بيتنا حاملني معنا اختبار اللقاء 

ه حياتَنا نحو طاعة اهللا املطلقة والعمل بإرادته حتى النّفس األخير.  الذي سيوجِّ
 
 

٤صفحة

ح لوقا بأنّها كانت حتفظ كلّ تلك األمور في قلبها، ليؤكّد من جهة  لساعة اجملد، لذلك يوضّ
ير مع ابنها حتى الصليب، ومن جهة أخرى ليدعونا لنقتدي بها في  على استعدادها للسّ
ل لنتمكّن من فهم سرّ تدبير اهللا  ، إذ ال بدّ أن ندخل في حالة إصغاء وتأمّ مسيرتنا مع الربّ

بطريقةٍ تدريجيّة. 

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢
أناجيل الطفولة عند لوقا (لو١ و٢)، فبعد أن ختم خبـر طفولة  يوحنا  هذه اآليةُ تختم 
: "كان الطفل ينمو ويتقوى بالروح" (لو ١: ٨٠)،  سيقدّم لنا خامتة أولى عن  املعمدان قائالً
ةُ اهللاِ  مَ ة. وكَانَتْ نِعْ ْتَلِئُ حِكْمَ وَّى وميَ لُ يَكْبُرُ ويَتَقَ فْ طفولة يسوع في (لو ٢: ٤٠ ) "وكانَ الطِّ
لَيْه".  لقد استعمل لوقا فعلني، األول "يكبر" أو ينمو وهو ينطبق على منو اجلسد، والثاني  عَ
"يتقوى" وهو ينطبق أكثر على الطباع اي على القلب في املعنى الكتابي (راجع: كور ١٦: 
١٣)، أما االمتالء من احلكمة فهي داللة على على النمو الروحي للطفل. في هذه اآلية نحن 
يأتي قبل  الباطني  فالنّموّ  للنموّ.  ترتيب مختلف  ثانية لطفولة يسوع، فيها  أمام خامتة 

النموّ اخلارجي، ويكلّل االثنني بالنّعمة أي برضى اهللا. 
ا منوّه في اكتشاف مشيئة  ّو يسوع في احلكمة يعني منوّه العقلي في املعرفة ويعني أيضً من
النموّ في  والعمري. هذا  منوّه اجلسدي  يعني  القامة  ومنوّه  في  بها،  والعمل  وقبولها  اهللا 
بعديه يؤكّد مرّة أخرى على انسانيّة يسوع الكاملة، لقد عاش كلّ ما يعيشه إنسان آخر 
من رغبات وحاجات  وصعوبات وحتدّيات وسعي للمعرفة ولتتميم إرادة اهللا في حياته. أما 
منوّه في النعمة أمام اهللا والناس، يعني منوّه في رضى الربّ ومسرّته، فبقدر ما ينمو عقله 
مها بقدر ما سيصبح أكثر  وجسمه وبقدر ما يصبح أكثر وعيًا ملشيئة اهللا في حياته ويتمّ

مرضيًا لدى اهللا ولدى الناس. 

خالصة روحيّة
لَنُ انتماؤه ورسالته، فهو  في إجنيل هذا األحد تُعلَن هويّةُ يسوع احلقيقيّةُ وكذلك يُعْ  
في  وهو  احلقيقيّ،  املعلّم  السماويّ،  أبيه  إرادة  م  املتمّ أبدًا وسطَ شعبه،  احلاضر  اهللا  ابن 
في مسيرة  لهما.  ا  والديه خاضعً برفقة  الهيكل  إلى  يحجّ  الذي  االنسان  ه،  نفسِ الوقت 
ه وفي مسيرة منوّه أدرك يسوعُ ــ االنسان حقيقة أنّه ابنُ اهللا وعرف أنّ رسالته تكون  حجّ
في إمتام مشيئة أبيه السماويّ قبل كلّ شيّ. لقد وعى حقيقته في الهيكل، مكان اللقاء 
بني اهللا واالنسان. إنّها دعوة لنا لندرك أنّنا ابناء اهللا، وعلى صورته ومثاله. حياتنا على هذه 
ماويّ، ومكان اللّقاء هو مكان الصالة ومكان سماع  االرض هي مسيرة حجٍّ إلى اآلب السّ
لُنا في سرّه العظيم. مرمي  نا اهللاُ حقيقتَه االلهيّةَ ويُدخِ الكلمة وحفظها، حيث سيُفهمُ

ا بني العلماء، كما سيجده التالميذ  لنجد يسوع. سنجده بعد ثالثة أيام في الهيكل جالسً
ق  التـي به تكتمل وتتحقّ الكلمة  أنّه هو  ا من بني األموات، ليفهموا  أيام قائمً بعد ثالثة 

النبؤات، سينذهلون به ويندهشون كما انذهل واندهش العلماء من أجوبته. 

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

في كالم مرمي عتاب ومالمة وكأنّها اعتبـرت أنّ ابنها أساء التصرّف جتاه والديه. ما يلفت 
انتباهنا في هذه اآلية أنّ مرمي تتحدّث عن نفسها وعن يوسف  إذ تسميّه "أبوك"، فهي 
تؤكّد على واجبات يسوع جتاه والديه، فيما سيتكلّم يسوع في اآلية ٤٩ عن واجباته جتاه 

أبيه السماويّ. 
َبي؟": إنّها الكلمات األولى التي  وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ "ملِ
على  التي سيقولها  األخيرة  الكلمات  نقرأها على ضوء  لوقا،  إجنيل  في  بها يسوع  تفوّه 
الصليب: "يا أبتِ بني يديك استودع روحي" (لو ٢٣ :  ٤٦). هذه أوّل داللة على إدراك يسوع 

ومعرفته لدوره ولهويته كابنِ اهللا. 
اآلب  ط  فمخطّ اهللا،  إرادة  تتميم  وجوب  على  لوقا  عند  يدلّ  "يجب"  أو  "ينبغي"  فعل 
ق باالبن. يتحدّث يسوع هنا عن واجبه جتاه  السماويّ الذي كشفته النبوءات يجب أن يتحقّ
ستبقى  العبارة  هذه  لكنّ  األرضيَّني.  والديه  جتاه  واجبه  على  يتقدّم  الذي  السماويّ  أبيه 
سريّة وغير مفهومةً لهما (آية ٥٠). إنّ دهشة مرمي ويوسف جتاه ما حدث واملعبَّر عنها بفعل 
َّا  بَانِ ممِ جَّ هُ يَتَعَ َبُوهُ وأُمُّ "بهتا" في اآلية ٤٨ تأتي في سياق ما كتبه لوقا في اآلية ٣٣ "وكانَ أ
الُ فِيه"، هذه الدهشة هي ردّة فعل اإلنسان جتاه سرّ اهللا الذي ال يسبر غوره. هذا السرّ  يُقَ
رّ بنعمةِ  ق الوحي التّام في يومِ الفصح ويفهمُ السِّ ا وغيرَ مفهومٍ حتّى يتحقّ سيبقى مغلقً

الروح القدس في يوم العنصرة (لو ٢٤: ٤٥ – ٤٦، أعمال ٢: ١ – ١٣). 

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

هذه اآلية تختتم حدث وجود الربّ في الهيكل،  سيعود يسوع إلى الناصرة ويخضع لوالديه 
ا مرمي فقد حفظت كلّ هذه األمور في قلبها،  وفي هذا داللة على عيشه إنسانيته بامللء. أمّ
ويُقصد بهذا  مجمل األحداث التي عاشها الطفل منذ تقدمته في الهيكل إلى يوم وجوده 
رانها  فيه بني العلماء، هذان احلدثان يذكّران مرمي بانتماء ابنها إلى بيت ابيه السماويّ ويحضّ

شرح اآليات
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

،عيد  الفصح  (عيد  أورشليم  إلى  السنة  في  مرّات  ثالث  احلجّ  اليهوديّة  الشريعة  فرضت 
، راجع: خر ٢٣: ١٤– ١٧، ٣٤: ٢٢ – ٢٣، تث ١٦: ١٦). عيد الفصح هو أحد  البواكير وعيد املظالّ
، وفي هذا التوقيت رمزٌ مسبقٌ  لغياب يسوع بعد دفنه في فترة عيد الفصح  أعيادِ احلجّ

وظهوره بعد ثالثة أيام لتالميذه كما وجده أبواه بعد ثالثة أيام على اختفائه (آية ٤٦).  

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
يؤكّد لوقا على أنّ يسوع بلغ "الثانية عشرة" من عمره، أي السنّ القانونيّة، أو العمر الذي  
يصير فيه الولد اليهوديّ "ابن الوصيّة"، وبإمكانه أن يقرأ التوراة في اجملمع، وعليه أن يحفظ 
ا؛ جتدر اإلشارة إلى أنّ الولد في  الوصايا ويخضع للشريعة وفرائضها، وبالتالي يصبح بالغً
يخضع  يسوع  هو  وها  العلماء،  أمام  ريعة  الشّ المتحان  يخضع  عمره  من  السنة  هذه 

ا في الهيكل آية ٢٢.  المتحانٍ في الهيكل كما كانت تقدمته أيضً

ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

اج يقضون في أورشليم ثمانيةَ أيام ليحتفلوا بالعيد، وكان املسافرون يسيرون في  كان احلجّ
قافلتني، إحداهما للنساء في املقدّمة والثانية للرجال في املؤخرة. وكان األوالد يسيرون إما 
ا مع النّساء. وملا انقضى العيد وعادت قافلة اجلليل وانقضى اليوم األول في  مع الرجال وإمّ
فر، وحينما اقتربت قافلة الرجال، وفيها يوسف، من قافلة النّساء وفيها مرمي والتقيا  السّ
ّا لم  كالهما، سأل كالهما اآلخر عن الصبي يسوع، إذ بحسب كل منهما أنه مع اآلخر، ومل
يجداه سأال األقارب واملعارف علّه برفقة أحدهم ولم  يجداه، فعادا إلى أورشليم واستغرق 

ا ثانيًا، وامضوا اليوم الثالث في البحث عنه في أورشليم .  هذا يومً

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

هو  لوقا  اجنيل  بداية  في  الهيكل  في  العلماء  مع  ولقاءَه  أورشليم   إلى  يسوع  إنّ صعود 
استباق لصعوده األخيـر (لو ٩: ٥١) ولتعليمه األخيـر في الهيكل (١٩: ٤٧، ٢٠: ١). التشابه 
بني هذا احلدث وما سيورده لوقا في الفصل ٢٤ من اجنيله واضح، يجب العودة إلى اورشليم 



 (لو ٢ : ٤١ – ٥٢)
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢

مقدّمة 
دعوةٌ  إنّها  اجمليد.  امليالد  زمن  ينتهي  ومعه  الهيكل  في  الربّ  وجود  بأحد  الكنيسة  حتتفل 
ل بهذا احلدث الذي يختم به لوقا إجنيل طفولة يسوع (لو ٢: ٤١- ٥٢)، ويقدّم لنا بدء  للتأمّ
ا  معلّمً الهيكل  في  يسوع  يظهر  امليالد  زمن  من  األخير  األحد  هذا  في  العلنية.  رسالته 
ماويّ. في الهيكلِ مع مرمي ويوسف نحاول الدخول في سرّ  يدهشُ العلماء، وابنًا لآلب السّ
ل به بصمت واندهاش. فهذا االبن اخلاضع لهما والذي ينمو كباقي أبناء جيله، هو  اهللا ونتأمّ
ماويّ الذي  نفسه ابن اهللا الذي يعلّم العلماء بدل أنْ يعلموه فيدهشهم، هو ابن اهللا السّ

ه يطيع والديه ويعود معهما إلى الناصرة.  يخضع إلرادة أبيه وفي الوقت نفسِ

٥صفحة

ويوسف بحثا عن يسوع ووجداه في الهيكل، أي في مكان التعليم ومكان العبادة، ونحن 
لن جند اهللا إالّ إذا بحثنا عنه في الكلمة املعلنة لنا وفي العبادة احلقيقيّة التي جتعلنا نقدّم 
أنفسنا ذبائح مرضيّة له. عندها سنعود إلى الناصرة إلى بيتنا حاملني معنا اختبار اللقاء 

ه حياتَنا نحو طاعة اهللا املطلقة والعمل بإرادته حتى النّفس األخير.  الذي سيوجِّ
 
 

ح لوقا بأنّها كانت حتفظ كلّ تلك األمور في قلبها، ليؤكّد من جهة  لساعة اجملد، لذلك يوضّ
ير مع ابنها حتى الصليب، ومن جهة أخرى ليدعونا لنقتدي بها في  على استعدادها للسّ
ل لنتمكّن من فهم سرّ تدبير اهللا  ، إذ ال بدّ أن ندخل في حالة إصغاء وتأمّ مسيرتنا مع الربّ

بطريقةٍ تدريجيّة. 

نْدَ اهللاِ والنَّاس. ةِ عِ مَ ةِ والنِّعْ امَ ةِ والقَ كْمَ و في الـحِ وعُ يَنْمُ وكَانَ يَسُ  ٥٢
أناجيل الطفولة عند لوقا (لو١ و٢)، فبعد أن ختم خبـر طفولة  يوحنا  هذه اآليةُ تختم 
: "كان الطفل ينمو ويتقوى بالروح" (لو ١: ٨٠)،  سيقدّم لنا خامتة أولى عن  املعمدان قائالً
ةُ اهللاِ  مَ ة. وكَانَتْ نِعْ ْتَلِئُ حِكْمَ وَّى وميَ لُ يَكْبُرُ ويَتَقَ فْ طفولة يسوع في (لو ٢: ٤٠ ) "وكانَ الطِّ
لَيْه".  لقد استعمل لوقا فعلني، األول "يكبر" أو ينمو وهو ينطبق على منو اجلسد، والثاني  عَ
"يتقوى" وهو ينطبق أكثر على الطباع اي على القلب في املعنى الكتابي (راجع: كور ١٦: 
١٣)، أما االمتالء من احلكمة فهي داللة على على النمو الروحي للطفل. في هذه اآلية نحن 
يأتي قبل  الباطني  فالنّموّ  للنموّ.  ترتيب مختلف  ثانية لطفولة يسوع، فيها  أمام خامتة 

النموّ اخلارجي، ويكلّل االثنني بالنّعمة أي برضى اهللا. 
ا منوّه في اكتشاف مشيئة  ّو يسوع في احلكمة يعني منوّه العقلي في املعرفة ويعني أيضً من
النموّ في  والعمري. هذا  منوّه اجلسدي  يعني  القامة  ومنوّه  في  بها،  والعمل  وقبولها  اهللا 
بعديه يؤكّد مرّة أخرى على انسانيّة يسوع الكاملة، لقد عاش كلّ ما يعيشه إنسان آخر 
من رغبات وحاجات  وصعوبات وحتدّيات وسعي للمعرفة ولتتميم إرادة اهللا في حياته. أما 
منوّه في النعمة أمام اهللا والناس، يعني منوّه في رضى الربّ ومسرّته، فبقدر ما ينمو عقله 
مها بقدر ما سيصبح أكثر  وجسمه وبقدر ما يصبح أكثر وعيًا ملشيئة اهللا في حياته ويتمّ

مرضيًا لدى اهللا ولدى الناس. 

خالصة روحيّة
لَنُ انتماؤه ورسالته، فهو  في إجنيل هذا األحد تُعلَن هويّةُ يسوع احلقيقيّةُ وكذلك يُعْ  
في  وهو  احلقيقيّ،  املعلّم  السماويّ،  أبيه  إرادة  م  املتمّ أبدًا وسطَ شعبه،  احلاضر  اهللا  ابن 
في مسيرة  لهما.  ا  والديه خاضعً برفقة  الهيكل  إلى  يحجّ  الذي  االنسان  ه،  نفسِ الوقت 
ه وفي مسيرة منوّه أدرك يسوعُ ــ االنسان حقيقة أنّه ابنُ اهللا وعرف أنّ رسالته تكون  حجّ
في إمتام مشيئة أبيه السماويّ قبل كلّ شيّ. لقد وعى حقيقته في الهيكل، مكان اللقاء 
بني اهللا واالنسان. إنّها دعوة لنا لندرك أنّنا ابناء اهللا، وعلى صورته ومثاله. حياتنا على هذه 
ماويّ، ومكان اللّقاء هو مكان الصالة ومكان سماع  االرض هي مسيرة حجٍّ إلى اآلب السّ
لُنا في سرّه العظيم. مرمي  نا اهللاُ حقيقتَه االلهيّةَ ويُدخِ الكلمة وحفظها، حيث سيُفهمُ

ا بني العلماء، كما سيجده التالميذ  لنجد يسوع. سنجده بعد ثالثة أيام في الهيكل جالسً
ق  التـي به تكتمل وتتحقّ الكلمة  أنّه هو  ا من بني األموات، ليفهموا  أيام قائمً بعد ثالثة 

النبؤات، سينذهلون به ويندهشون كما انذهل واندهش العلماء من أجوبته. 

َنَا وأَبُوكَ كُنَّا  أ ا  لْتَ بِنَا هـكَذا؟ فهَ عَ َاذَا فَ ي، ملِ ْنِ هُ: "يا اب تَا، وقَالَتْ لَهُ أُمُّ َبَوَاهُ بُهِ أ َآهُ  َّا ر وملَ  ٤٨
ني!".  عَ تَوَجِّ نْكَ مُ ثُ عَ نَبْحَ

َبي؟". وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ ا: "ملِ مَ الَ لَهُ قَ فَ  ٤٩
ا بِهِ. مَ هُ ا الكَالمَ الَّذي كَلَّمَ مَ هَ لَمْ يَفْ ا فَ مَ ا هُ أَمَّ  ٥٠

في كالم مرمي عتاب ومالمة وكأنّها اعتبـرت أنّ ابنها أساء التصرّف جتاه والديه. ما يلفت 
انتباهنا في هذه اآلية أنّ مرمي تتحدّث عن نفسها وعن يوسف  إذ تسميّه "أبوك"، فهي 
تؤكّد على واجبات يسوع جتاه والديه، فيما سيتكلّم يسوع في اآلية ٤٩ عن واجباته جتاه 

أبيه السماويّ. 
َبي؟": إنّها الكلمات األولى التي  وَ أل ا هُ ي أَنْ أَكُونَ في مَ َّهُ يَنْبَغِ َن انِ أ لَمَ ي؟ أَال تَعْ لُبَانِنِ َاذَا تَطْ "ملِ
على  التي سيقولها  األخيرة  الكلمات  نقرأها على ضوء  لوقا،  إجنيل  في  بها يسوع  تفوّه 
الصليب: "يا أبتِ بني يديك استودع روحي" (لو ٢٣ :  ٤٦). هذه أوّل داللة على إدراك يسوع 

ومعرفته لدوره ولهويته كابنِ اهللا. 
اآلب  ط  فمخطّ اهللا،  إرادة  تتميم  وجوب  على  لوقا  عند  يدلّ  "يجب"  أو  "ينبغي"  فعل 
ق باالبن. يتحدّث يسوع هنا عن واجبه جتاه  السماويّ الذي كشفته النبوءات يجب أن يتحقّ
ستبقى  العبارة  هذه  لكنّ  األرضيَّني.  والديه  جتاه  واجبه  على  يتقدّم  الذي  السماويّ  أبيه 
سريّة وغير مفهومةً لهما (آية ٥٠). إنّ دهشة مرمي ويوسف جتاه ما حدث واملعبَّر عنها بفعل 
َّا  بَانِ ممِ جَّ هُ يَتَعَ َبُوهُ وأُمُّ "بهتا" في اآلية ٤٨ تأتي في سياق ما كتبه لوقا في اآلية ٣٣ "وكانَ أ
الُ فِيه"، هذه الدهشة هي ردّة فعل اإلنسان جتاه سرّ اهللا الذي ال يسبر غوره. هذا السرّ  يُقَ
رّ بنعمةِ  ق الوحي التّام في يومِ الفصح ويفهمُ السِّ ا وغيرَ مفهومٍ حتّى يتحقّ سيبقى مغلقً

الروح القدس في يوم العنصرة (لو ٢٤: ٤٥ – ٤٦، أعمال ٢: ١ – ١٣). 

ظُ كُلَّ هـذِهِ  ْفَ ه حتَ ا. وكَانَتْ أُمُّ مَ ا لَـهُ عً اضِ رَة، وكانَ خَ ادَ إِلى النَّاصِ ا، وعَ مَ هُ عَ ثُمَّ  نَزَلَ مَ  ٥١
ا.  ورِ في قَلْبِهَ ُمُ األ

هذه اآلية تختتم حدث وجود الربّ في الهيكل،  سيعود يسوع إلى الناصرة ويخضع لوالديه 
ا مرمي فقد حفظت كلّ هذه األمور في قلبها،  وفي هذا داللة على عيشه إنسانيته بامللء. أمّ
ويُقصد بهذا  مجمل األحداث التي عاشها الطفل منذ تقدمته في الهيكل إلى يوم وجوده 
رانها  فيه بني العلماء، هذان احلدثان يذكّران مرمي بانتماء ابنها إلى بيت ابيه السماويّ ويحضّ

شرح اآليات
ليم. حِ إِلى أُورَشَ يدِ الفِصْ نَةٍ في عِ بَانِ كُلَّ سَ وعَ يَذْهَ َبَوَا يَسُ وكانَ أ  ٤١

،عيد  الفصح  (عيد  أورشليم  إلى  السنة  في  مرّات  ثالث  احلجّ  اليهوديّة  الشريعة  فرضت 
، راجع: خر ٢٣: ١٤– ١٧، ٣٤: ٢٢ – ٢٣، تث ١٦: ١٦). عيد الفصح هو أحد  البواكير وعيد املظالّ
، وفي هذا التوقيت رمزٌ مسبقٌ  لغياب يسوع بعد دفنه في فترة عيد الفصح  أعيادِ احلجّ

وظهوره بعد ثالثة أيام لتالميذه كما وجده أبواه بعد ثالثة أيام على اختفائه (آية ٤٦).  

يد. ادَةُ في العِ ا هِيَ العَ ا كَمَ عً دُوا مَ عِ نَة، صَ رَةَ سَ شْ ْنَتَي عَ وعُ اث َّا بَلَغَ يَسُ وملَ  ٤٢
يؤكّد لوقا على أنّ يسوع بلغ "الثانية عشرة" من عمره، أي السنّ القانونيّة، أو العمر الذي  
يصير فيه الولد اليهوديّ "ابن الوصيّة"، وبإمكانه أن يقرأ التوراة في اجملمع، وعليه أن يحفظ 
ا؛ جتدر اإلشارة إلى أنّ الولد في  الوصايا ويخضع للشريعة وفرائضها، وبالتالي يصبح بالغً
يخضع  يسوع  هو  وها  العلماء،  أمام  ريعة  الشّ المتحان  يخضع  عمره  من  السنة  هذه 

ا في الهيكل آية ٢٢.  المتحانٍ في الهيكل كما كانت تقدمته أيضً

ا ال يَدْرِيَان. مَ لِيم، وهُ وعُ في أُورَشَ بِيُّ يَسُ يَ الصَّ َبَوَان، وبَقِ ادَ األ يد، عَ َّامِ العِ َي اءِ أ ضَ ْقِ وبَعدَ ان  ٤٣
َقارِبِ     األ  َ بَنيْ لُبانِهِ  يَطْ ذَا  أَخَ ثُمَّ  يَوْم،  يرَةَ  سِ مَ َا  ار سَ افِلَة،  القَ في  َّهُ  َن أ نَّانِ  يَظُ كَانَا  وإذْ   ٤٤

ارِف. عَ والـمَ
نْهُ. ثَانِ عَ ليمَ يَبْحَ ادَا إِلى أُورَشَ عَ دَاه، فَ ولَمْ يَجِ  ٤٥

اج يقضون في أورشليم ثمانيةَ أيام ليحتفلوا بالعيد، وكان املسافرون يسيرون في  كان احلجّ
قافلتني، إحداهما للنساء في املقدّمة والثانية للرجال في املؤخرة. وكان األوالد يسيرون إما 
ا مع النّساء. وملا انقضى العيد وعادت قافلة اجلليل وانقضى اليوم األول في  مع الرجال وإمّ
فر، وحينما اقتربت قافلة الرجال، وفيها يوسف، من قافلة النّساء وفيها مرمي والتقيا  السّ
ّا لم  كالهما، سأل كالهما اآلخر عن الصبي يسوع، إذ بحسب كل منهما أنه مع اآلخر، ومل
يجداه سأال األقارب واملعارف علّه برفقة أحدهم ولم  يجداه، فعادا إلى أورشليم واستغرق 

ا ثانيًا، وامضوا اليوم الثالث في البحث عنه في أورشليم .  هذا يومً

م. َلُهُ أ م ويَسْ هُ عُ مَ اء، يَسْ لَمَ َ العُ ا بَنيْ الِسً يكَلِ جَ دَاهُ في الـهَ َّام، وَجَ َي دَ ثَالثَةِ أ وَبعْ  ٤٦
بَتِهِ. وِ نْذَهِلنيَ بِذَكَائِهِ وأَجْ ونَهُ مُ عُ مَ يعُ الَّذينَ يَسْ مِ وكَانَ جَ  ٤٧

هو  لوقا  اجنيل  بداية  في  الهيكل  في  العلماء  مع  ولقاءَه  أورشليم   إلى  يسوع  إنّ صعود 
استباق لصعوده األخيـر (لو ٩: ٥١) ولتعليمه األخيـر في الهيكل (١٩: ٤٧، ٢٠: ١). التشابه 
بني هذا احلدث وما سيورده لوقا في الفصل ٢٤ من اجنيله واضح، يجب العودة إلى اورشليم 


