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النص اإلنجيلي( :لوقا )52 – 04 :2
ت نِعمةُ ِ
ِ ِ
اهلل َعلَ ْي ِه.
ان َّ
الصبِ ُّي َي ْن ُمو َوَيتَقَ َّوى بِ ُّ
َو َك َ
الرو ِحُ ،م ْمتَلًئا ح ْك َمةًَ ،و َك َان ْ ْ َ
ان ُك َّل س َن ٍة إِلَى أُور َشلِ ِ ِ ِ ِ
ان أ ََب َواهُ َي ْذ َه َب ِ
ص ِحَ .ولَ َّما َك َان ْ
ت لَهُ
َو َك َ
يم في عيد اْلف ْ
َ
ُ َ
اثَْنتَا ع ْشرةَ س َنةً ص ِع ُدوا إِلَى أُور َشلِيم َكع َ ِ ِ ِ
َّام
ُ َ َ
َ
َ َ َ
ادة اْلعيدَ .وَب ْع َد َما أَ ْك َملُوا األَي َ
الصبِ ُّي يسوعُ ِفي أ ِ
َب ِقي ِع ْن َد رُج ِ
ُمهُ لَ ْم َي ْعلَ َماَ .وِا ْذ
ف َوأ ُّ
وس ُ
يمَ ،وُي ُ
وع ِه َما َّ َ ُ
ُ
ُ
ُور َشل َ
َ
اء واْلمع ِار ِ
ِ
الرْفقَ ِةَ ،ذهبا م ِسيرةَ يوٍم ،و َك َانا ي ْ ِ ِ
ف.
ظَّناهُ َب ْي َن ُّ
َ
َ
طلَُبانه َب ْي َن األَ ْق ِرَب َ َ َ
ََ َ َ َ ْ َ
ولَ َّما لَم ي ِج َداه رجعا ِإلَى أ ِ
طلُبانِ ِه .وبع َد ثَالَثَ ِة أَي ٍ
َّام َو َج َداهُ ِفي
يم َي ْ َ
ََ ْ
ْ َ ُ َََ
ُ
ُور َشل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِّ
ُّ
ِ
ينَ ،ي ْس َم ُعهُ ْم َوَي ْسأَلُهُ ْمَ .و ُكل الذ َ
اْلهَ ْي َكلَ ،جال ًسا في َو ْسط اْل ُم َعلم َ
ين َسم ُعوهُ
ب ِهتُوا ِمن فَه ِم ِه وأ ْ ِ ِ
ُمهَُ «:يا ُب َن َّي،
ت لَهُ أ ُّ
ص َراهُ ْان َد َه َشاَ .وقَالَ ْ
ُ
َج ِوَبتهَ .فلَ َّما أَ ْب َ
ْ ْ َ
طلُُب َك ُم َع َّذ َب ْي ِن!» فَقَا َل
وك َوأ ََنا ُكَّنا َن ْ
ت بَِنا ه َك َذا؟ ُه َوَذا أَُب َ
لِ َما َذا فَ َعْل َ
ِ
لَهما«:لِما َذا ُك ْنتُما تَ ْ ِ ِ
ون ِفي َما
طلَُبانني؟ أَلَ ْم تَ ْعلَ َما أَنَّهُ َي ْن َبغي أ ْ
َن أَ ُك َ
َ
َُ َ
ِ
َّ
اء ِإلَى
ألَبِي؟»َ .فلَ ْم َي ْفهَ َما اْل َكالَ َم الذي قَالَهُ لَهُ َما .ثَُّم َن َز َل َم َعهُ َما َو َج َ
ِِ
ِ
اص ِرة و َكان َخ ِ
َّ ِ
ُم ِ
ور ِفي
ت أ ُّ
اض ًعا لَهُ َماَ .و َك َان ْ
الن َ َ َ
ُمهُ تَ ْحفَظُ َجميعَ هذه األ ُ
النعم ِةِ ،ع ْن َد ِ
َما يسوعُ فَ َكان يتَقَ َّدم ِفي اْل ِح ْكم ِة واْلقَ ِ
اهلل
َقْلبِهَاَ .وأ َّ َ ُ
امة َو ِّ ْ َ
َ َ َ
َ َ ُ
الن ِ
َو َّ
اس.
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التأمل اإلنجيلي:

مرور
ًا
ويتقوى بالروح،
نمو الصبي كان بشكل طبيعي ،إذ ّإنه جسديًّا كان ينمو
ّ
إن ّ
بالمراحل الطبيعية للنمو الجسدي ،من تعلّم المشي والتكلّم واللعب والعمل .وبما

نمونا .أما
مر بهذه المراحل ،يستطيع أن يشعر معنا حين ّ
أنه ّ
نمر نحن بمراحل ّ
ممتلئا حكمة ،إذ إنه لم يتعلّم مبادئ اللغة واألعداد والمعرفة المتّبعة
عقليًّا فقد كان
ً
ممارسا تلك المعرفة في األمور الحياتية.
آنذاك فحسب ،بل كان ينمو بالحكمة
ً

وكان كذلك ينمو روحيًّا إذ كانت نعمة اهلل عليه .كان يسير في شركة مع اهلل
وي َس ُّر
وباالتكال على الروح القدس ،كان يدرس الكلمة ويقضي وقتًا في الصالة ُ
ابنا للناموس في سن
بعمل مشيئة اآلب .بحسب عادات اليهود ،يصبح الولد ً

صعدت عائلته إلى أورشليم
الثانية عشرة .فعندما كان يسوع في سن الثانية عشرةَ ،
لقضاء الفصح ،كعادتها في كل سنة .ولكن في طريق العودة إلى أورشليم ،لم

مستغرًبا لدينا ،ما لم نعلم أن
عرف أن يسوع لم يكن بين الرفقة .قد يبدو األمر
َ
ُي َ
يظنان أن يسوع سائر
األبوين كانا من ضمن موكب كبير؛ األمر الذي جعلهما ّ
مع أترابه .وقبل أن نرمي بالمالمة على يوسف ومريم ،علينا أن نتذ ّكر كم هو

ظانين أن يسوع برفقتنا ،فيما ،تكون شركتنا معه
سهل أن نرحل مسيرة يوم ّ
منفصلة في الواقع بسبب خطية دفينة في حياتنا .ولكي نعيد االتصال به ،ينبغي
لنا أن نرجع إلى حيث انقطعت الشركة ونعترف بالخطية ونتركها .عند عودة

جالسا في وسط المعلّمين يسمعهم
األبوين إلى أورشليم ،وجدا يسوع في الهيكل
ً
المميز
ويسألهم .لم يرد في النص ما يشير إلى أن يسوع كان يقوم بدور الولد
ّ

محاور الكبار ،لكنه قام بدور الولد الطبيعي،
ًا
معلّميه .ولكن في سياق هذه العملية يبدو أنه

إذ كان يتعلّم بهدوء وخضوع من
ُسئِل بعض األسئلة ،ألنه مكتوب
اندهشا حين وجدا يسوع يخوض

أيضا
أنهم ُب ِهتوا من فهمه وأجوبته .واألبوان ً
بفطنة في مباحثة مع أناس أكبر منه بسنين كثيرة .وعلى الرغم من ذلك ،فقد
فأنبته .أ لم يعلم أنهما كانا َقِلقَ ْين عليه؟ وكان
أمه عن خشيتها عليهّ ،
ّ
عبرت ّ
الرب (وهو أول ٍ
ساطعا على أنه كان يعلم علم
كالم له ِّ
يدونه الوحي) دليالً
جواب ّ
ً
ّ
هويته بوصفه ابن اهلل ،وخدمتَهُ التي أخذها من اهلل .واذ ذاك قال« :لماذا
اليقين ّ

كنتما تطلبانني ،ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ما ألبي؟» فعندما قالت له مريم
«أبوك وأنا» ،أجابهما أنه ينبغي أن أكون في ما ألبي ،لم يفهما آنذاك قصده من
يتفوه ابن الثانية عشرة بذلك الكالم.
تصريحه المبهم ،ألنه كان ًا
أمر مستغرًبا أن ّ
على أية حال ،التأمت العائلة من جديد ،وأصبح في وسعها العودة إلى الناصرة.
إن أخالق يسوع السامية و َّ
المميزة تظهر جليًّا من خالل هذه الكلمات« :وكان

مطيعا في عائلة
ولدا
خاضعا لهما» .فمع أنه خالق الكون ،فقد ارتضى أن يكون ً
ً
ً
أيضا
دائما تحفظ جميع هذه األمور في قلبها ولنا هنا ً
متّضعة .ولكن ّ
أمه كانت ً
نموه
وصف لكون الرب بالحقيقة
ً
إنسانا ،وكذلك وصف لنموه الطبيعيّ - 1 :

نموه
نموه الجسديّ :
العقليّ :
يتقدم في القامةّ - 3 .
يتقدم في الحكمةّ - 2 .
يتقدم في النعمة عند
نموه االجتماعيّ :
الروحيّ :
يتقدم في النعمة عند اهللّ - 4 .
نموه .وهنا يتجاوز لوقا في سرده مدة
الناس .كان كامالً في ك ّل ناحية من نواحي ّ

نجار .هذه السنون تعلّمنا
ثماني عشرة سنة من حياة يسوع في الناصرة في ُعهدة ّ
أهمية التأهيل والتدريب ،كما تُعلّمنا أهمية الحاجة إلى الصبر وقيمة العمل .هذه
إن الذين
السنون تح ّذرنا من القفز إلى الخدمة مباشرة بعد نوال الخالص ،حتى ّ
كثير ما
النمو الروحي الطبيعيً ،ا
يفتقرون إلى الحداثة الروحية الطبيعية والى سني ّ

جمة في حياة الخدمة والشهادة .أحباءنا نحن ال نزال في غمرة
يواجهون مشاكل ّ
المقدسة .إن العائلة هي
الميالدية .واليوم نحتفل بعيد العائلة
وأفراح األعياد
ّ
ّ
اإلجتماعية ،إذ ليس
الجماعية و
النابض وأساس الحياة
وستبقى قلب المجتمع ّ
ّ
ّ
كل فرد يقول :العائلة هي بيتي
الطّفل وحده يشعر بالطّمانينة في العائلة ،بل ّ

الشخصية ،التي يحتاجها اإلنسان في حياته :الحب،
الصفات
الحقيقي .ك ّل
ّ
ّ
المشاطرة ،إعتبار الغير ،اإلحترام ،التّسامح ،التّفاني .تنغرس في قلبه منذ ِ
ص َغره
القاعده لحياة ِّ
في العش العائلي .حياة األهل وتَص ُّرفهم أمام البنين هي ِ
الطفل فيما
َ
ُ
بعد ،إذ األهل هم ِ
المثال األساسي الذي يبني عليه األوالد حياتهم .وكما قال
المثلِ :
كالنقش في الحجر ،أي دائم .فكما كان بيت الناصرة
العلم في ِّ
الصغر ّ
ليسوع ،هو أيضا لنا ،بيت ومدرسة تحتذى .فيه نفهم ما قيمة األهل وما يمكن أن

ننهله منهم من الفضائل لحياتنا ومستقبلنا .فيوسف ومريم كانا مواظبين على إتمام

حب وأمان وتقوى .فهما مثال ال يعلى عليه لعائالتنا .العائلة هي
إرادة اهلل ،بكل ّ
ليست فقط سكنى مشتركة لرجل وامرأة وطفل تحت سقف واحد ،العائلة تعني حياة

وطبيعية يجب ممارستها .فعلى العائلة تقع
إلهية
ّ
مبنية على أسس ّ
مشتركة ّ
الصالحة للولد وهذا يعني تهيئة
وبديهية ،تبدأ بالتربية
مهمة
ّ
ّ
واجبات وأدوار ّ

السرير
الصالحة .أما قال المثل :المرأة الّتي ّ
تهز ّ
األجيال القادمة على المبادئ ّ
تهز المجتمع بيسارها؟ فحياة العائلة هي مرآة لحياة المجتمع .وصالة
بيمينهاّ ،
الداخلي
الصالة تفقد العائلة توازنها ّ
العائلة مع بعضها اليوم مهم جدًا وبدون ّ
تمر م ار اًر بأوقات وأزمات حرجة
وتصبح عرضة للتقلّبات العصرّية .وك ّل عائلة ّ
وصعبة ،وهذا أمر طبيعي .لكن االنتصار عليها ليس من المستحيالت .فلن ِ
قتد

المقدسة التي نحتفل بعيدها اليوم ،ونسير على خطاها لنتخطّى
بالعائلة
ّ
بالحب والوعد الذي نتبادله يوم
تمسكين
ّ
الصعوبات ونحفظ وصايا اهلل ،لنبقى ُم ّ
ّ

الزواج ،وذلك طيلة حياتنا.
ّ
 +بتاريخ  2114/12/22وبشيخوخة صالحة إنتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
شكري كومري ،ويوم األثنين  12/22سيوضع جثمانه في صالون أورجيل بورجيه

مساء على العنوان التالي:
من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الساعة التاسعة
ً
 3517 Boul. Levesque Ouest, Lavalوفي صباح اليوم التالي يوم

الثالثاء  12/31الساعة الحادية عشر ستتم مراسيم الدفن في كنيسة سانت

مكسيم على العنوان 3700 Boul. Levesque, Ouest. :للفقيد الرحمة
الواسعة وألوالده واخوته وأحفاده الصبر والعزاء والسلوان.
 +اليوم األحد يقام جناز لمرور أربعين يوماً على وفاة المرحوم شفيق حبيب لولو
المتوفي في الحسكة عن عمر  68عام والد السيدة نوال زوجة الشماس جميل

يوسف والسيدة أنجيل لولو للقفيد الرحمة الواسعة وألبنائه وعائالتهم الصبر العزاء
والسلوان.
 +الخميس القادم  2115/1/1نستقبل رأس السنة الجديدة في كنيسة سان مكسيم
في تمام الساعة  3:11بعد الظهر .نرجو من اهلل أن تكون سنة خير وسعادة
ويعم والبالد في كل مكان.
يعم النفوس ّ
وسالم ّ

