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النص اإلنجيلي( :لوقا )22 – 04 :2
انَ
الل َ َعلَ ْي َِهَ ََ .و َك ََ
ت َنِ ْع َمةَ َ َِ
ان َالطِّ ْفلَ َ َي ْنمو َ َوَيتَقَ َّوىَ ،م ْمتَلِئاَ َ ِح ْك َمةَ َ ،و َك َان َْ
َو َك ََ
يم َ ِفي َ ِع َِ ِ
حَ ََ .فلَ َّما ََبلَ ََغ َ ِسنََّ َالثَّانَِي َةََ
ص َِ
ل َ َس َنةَ َإِلَى َأور َشلِ ََ
ان َك ََّ
أ ََب َواهَ َ َي ْذ َه َب َِ
يد َاْلف ْ
َّام َاْل ِع ِيدَ،
اء َأَي َِ
يدَ َ .وَب ْعََد َ ْانَتِهَ َِ
ادَِة َ ِفي َاْل ِع َِ
ص ِعدوا َإِلَى َأور َشلِ ََ
يم َ َكاْل َع َ
َع ْش َرةََ َ ،
انَ.و ِ
ِ
ِ
يَ َّ ِ
لكَّنه َماَإَِْذَظََّناهََ
يمَ َ،وه َماَ ََ
َر َج َعاَ َ،وَب ِق ََ
الصبيََ َيسوعََفيَأور َشل َ
لَ َي ْعلَ َم َِ َ
ار َم ِسيرَةَ َيومَ َو ِ
ن َ ِّ ِ
بَ
ن َاألَقَ ِار َِ
ان َ َع ْنهَ َ َب ْي ََ
َخ َذا َ َي ْب َحثَ َِ
َب ْي ََ
احدَ َثََّم َأ َ
الرفَاقَ َ ،س َا َ َ َ ْ َ
ان َ َع ْنهََ َ .وَب ْعََد َثَالَثََِةَ
يم َ َي ْب َحثَ َِ
فَ َ .وَلَ َّما َلََْم َ َي ِج َداهَ َ ،ر َج َعا َإِلَى َأور َشلِ ََ
َواْل َم َع ِار َِ
ط َرحَ َ َعلَ ْي ِهَِمَ
أَيَّامَ َ َو َج َداهَ َ ِفي َاْلهَ ْي َك ِلَ َ ،جالِساَ َ َو ْسطََ َاْلم َعلِّ ِم ََ
ين َ َي ْستَ ِمعَ َِإلَ ْي ِهَْم َ َوَي ْ
َج ِوَبتِ َِهَ َ .فلَ َّما َ َأرََياهَ َد ِه َشاَ،
ين َ َس ِمعوهَ َذ ِهلوا َ ِم َْ
َسئِلَ َةََ َ .و َج ِميعَ َالَِّذ ََ
ن َفَ ْه ِم َِه َ َوأ ْ
األ ْ
وك َ َوأ ََناَ،
ت َبَِنا َه َك َذا؟ َفَقََْد َكَّناَ ،أَب ََ
ت َلَهَ َأمهََ «َ :يا َب َن َّيَ ،لِ َما َذا َ َع ِمْل ََ
َوقَالَ َْ
ان َ َعِّني؟ َأَلََْم َتَ َْعلَ َماَ
َج َابه َماِ«َ :ل َما َذا َك ْنت َما َتَْب َحثَ َِ
ضايِقَْي َِ
َن ْب َحثَ َ َع ْن ََ
ن!» َفَأ َ
ك َمتَ َ
لَ
ون َ ِفي َ َما َ َيخصَ َأَبِي؟» َ َفلََْم َ َي ْفهَ َما َ َما َقَالَهَ َلَه َماََ .ثََّم َ َن َزَ
َن َأَك ََ
ي َأ َْ
أَنََّ َ َعلَ ََّ
ت َأمهَ َتَ ْحفَظَ َ ِ
ان َ َخ ِ
الن ِ
َم َعه َما َ َوَر َج ََع َِإلَى َ َّ
هذَِهَ
اضعاَ َلَه َماَ َ .و َك َان َْ
اص َ ِرةَ َ ،و َك ََ
ِ ِ
ِ
ام ِةَ َ ،وِفيَ
َما َ َيسوعََ ،فَ َك ََ
األم ََ
ور َكلَّهَا َ ِفي َ َقْلبِهَاَ .أ َّ
ان َ َيتَقَ َّدمَ َفي َاْلح ْك َم َة َ َواْلقَ َ
اللَ َو َّ
ِّ
اسََ.
الن َِ
الن ْع َم َِةَ ِع ْنََدَ َِ
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† التأمل األنجيلي :
كانت َحكمة َالرب َيسوع َتفوق َسنوات َعمره َآنذاكَ ،ول َعجب َفي َذلكَ
ألنهَظلَمتصالََباآلبَالسماويَ.وقدَقالَيعقوبَفيَرسالتهَ"َ:وانَكانَ

أحدَ َمنكم َبحاجةَ َإلى َالحكمة َفليطلب َمن َالل َالذي َيعطي َالجميعَ

بسخاء" َ﴿يع ََ ﴾5:1فكذلك َنحن َيمكن َأن َننمو َفي َالحكمةَ ،كالربَ
يسوعَ ،بالسير َمع َاللَ .لقد َكان َمف َروضاَ َعلى َكل َذكرَ ،حسب َناموسَ

اللَ ،أن َيذهب َإلى َأورشليم َثالث َمرات َفي َالعام َلالحتفال َباألعيادَ

الكبرى َ﴿تث ََ .﴾51:51فكان َالحتفال َبعيد َالفصح َفي َالربيعَ ،يليهَ
مباشرة َعيد َالفطير َالذي َيستمر َلمدة َسبعة َأيام َمتصلةَ .والفصح َتذكارَ

لليلة َخروج َبني َإسرائيل َمن َأرض َمصر َحينما َضرب َمالك َالرب َكلَ
المصريينَ ،وعبر َبيوت َبني َإسرائيل َ﴿انظر َخر ََ﴾61-52:25
َ
أبكار َ

فالفصح َأهم َاألعياد َالسنوية َالثالثةَ .كان َيسوع َفي َسن َالثانية َعشرةَ
يعتبر َرجالََ ،ولذلك َلم َيكن َيصرف َالوقت َالطويل َمع َأبويه َفي َأيامَ

العيدَ .وكان َالمعتاد َأن َيسافر َالمحتفلون َبالعيد َفي َقوافلَ ،خوفاَ َمنَ

اللصوصَ.وكانَمنَالمعتادَأنَيبقىَاألطفالَمعَالنساءَفيَالمقدمةَأماَ

الرجال َفيحمون َالمؤخرةَ .ولعل َصبياَ َفي َالثانية َعشرة َمن َعمره َكان َلهَ

أن َيسير َمع َأي َمن َالمجموعتينَ .لذلك َظن َيوسف َأنه َمن َجماعةَ

المقدمةَ ،وحسبت َمريم َأنه َفي َمؤخرة َالقافلةَ .لكن َعند َرحيل َالقافلة َبقىَ
يسوع َفي َأورشليم َمستغرقاَ َفي َالنقاش َمع َالقادة َالدينيين َوالمعلمينَ.

كانتَمدرسةَالهيكلَ،وهيَأشبهَبالندواتَ،مشهورةَجداََفيَكلَاليهوديةَ.
وفيَتلكَالمدرسةَتعلمَبولسَمتتلمذاََعلىَيديَغمالئيلَأشهرَالمعلمينَ

﴿أع ََ ﴾22:6وفي َوقت َعيد َالفصح َكان َأعظم َمعلمي َالبالد َيجتمعونَ

للتعليمَ،ولمناقشة َالحقائق َالكبرى َفيما َبينهمَ .ومماَلشك َفيه َأن َالمسيحَ

اآلتي َكان َموضوعاَ َجدي اَرَبالمناقشة"َ .ألن َكل َإنسان َكان َيتوقع َمجيءَ
تواقاَ َلالستماع َإليهم َولطرح َاألسئلةَ
المسيح" َ﴿لو ََ ﴾6:51وكان َيسوع َ ّ
عليهمَ .ولم َيكن َصغر َسنه َبل َعمق َفهمه َهو َالذي َأذهل َأولئكَ

المعلمينَ .كان َعلى َالعذراء َمريم َأن َتترك َابنها َينمو َنمواَ َعادياََ ،حتىَ
يصير َرجالََ ،ابن َاللَ ،المسيحَ .لكن َخوفها َمن َأنها َلم َتعتن َبابنهاَ،

عطيةَاللَلهاَ،بالدرجةَالكافيةَ،جعلهاَتبحثَعنهَبصورةَمحمومةَ.لكنهاَ

كانتَتبحثَعنَطفلََوليسَعنَالشابَالجالسَفيَالهيكلَ،الذيَأذهلَ
المعلمين َمن َفهمه َوأجوبتهَ .من َالصعب َأن َنتخلى َعن َإنسان َأوَ

وجيدَ ،لكنه َمؤلم َأيضاََ ،أن َنترك َأطفالنا َبعد َأن َصارواَ
مشروع َرعيناهّ َ .
رجالََ ،وتالمذتنا َبعد َأن َصاروا َمعلمينَ ،ومرؤوسينا َبعد َأن َصارواَ

رؤساءَ .ولكن َعندما َيحين َالوقت َلتراجعنا َوانطالقهمَ ،فعلينا َأن َنفعلَ

ذلك َبرغم َاأللم َوالضررَ .حينئذ َتبدأ َاألفراخ َفي َتجربة َأجنحتهاَ،

والطيرانَ ،والتحليق َإلى َالمرتفعات َالتي َأعدها َالل َلهاَ .هذه َأول َإشارةَ

تدل َعلى َإدراك َيسوع َلدوره َبصفته َابن َاللَ .وبرغم َأنه َكان َيعرف َأباهَ

الحقيقي َإل َأنه َلم َيرفض َاألبوين َاألرضيينَ .فعاد َإلى َالناصرة َمعهماَ
وعاش َتحت َسلطانهما َلثمانية َعشر َعاماَ َأخرىَ .إن َأبناء َالل َلَ

يحتقرون َالعالقات َالبشرية َول َالمسئوليات َاألسريةَ .فإن َكان َابن َالل َقدَ
أطاع َأبويه َاألرضيينَ ،فكم َبالحري َينبغي َعلينا َأن َنكرم َأفراد َعائالتنا!َ

لمَيفهمَيوسفَومريمَماَقصدهَالربَيسوعَعنَبيتَاآلبَ.ولمَيدركاَأنهَ
يميز َبين َاألب َاألرضي َواآلب َالسماويَ .ومع َأنهما َعرفا َأنه َابنَ
كان َ ّ

الل َلكنهما َلم َيفهما َمضمون َرسالتهَ .إلى َجانب َأنه َكان َعليهما َأنَ

يربياه َوينشئاه َفي َبيتهما َ﴿مت ََ ﴾11َ ,56:11كأي َطفل َعاديَ .لقدَ
علما َأنه َمتميز َوفريد َلكنهما َلم َيعلما َبما َيدور َفي َذهنهَ .لم َيذكرَ

الكتاب َالمقدس َأي َحدث َمن َحياة َالرب َيسوع َفي َالثماني َعشرة َسنةَ
التالية َإل َأنه َكان َيتعلم َويكبر َوينضجَ .وكان َيساعد َيوسف َفي َعملهَ

في َالنجارةَ ،ولعل َيوسف َقد َمات َفي َتلك َالفترة َفانتقل َإلى َيسوع َعبءَ

العمل َوتوفير َلقمة َالعيش َللبيتَ .يوضح َلنا َالفصل َالثاني َمن َإنجيلَ
لوقا َأنه َبرغم َتميز َالرب َيسوع َوتفرده َإل َأنه َعاش َطفولة َعادية َوشباباََ
عادياََ.فكانَينموَفيَالحكمةَوالقامةَ،وكانَعلىَعالقةَطيبةَباآلخرينَ،

كما َكان َالل َيحبهَ .إن َحياة َاإلنسان َالكاملة َليست َغير َمتزنةَ .وقد َكانَ
من َالمهم َليسوعَ ،كما َلكل َمؤمنَ ،أن َينمو َبصورة َمتناسقة َفي َجميعَ

المجالتَالجسديةَوالفكريةَوالجتماعيةَوالروحيةَ.

†َقداس رأس السنة المباركةَ:سيقامَقداسَرأسَالسنةَالميالديةَفيَأولَ
يوم َمن َالسنة َعام ََ 2152غداَ َيوم َالثنين َََ PM 2:30ظه ارَ ،وختانةَ

الرب َوتذكار َمار َغريغوريوس َوباسيليوس َفي َكنيسة َسانت َمكسيم َفيَ
لفالَ ،كل َعيد َميالد َمجيد َورأس َسنة َمباركة َبالمحبة َوالخير َوالسالمَ

للكنيسةَالمقدسةَورعاتهاَوخدامهاَومؤمنيهاَوللعالمَأجمعََ.
َ

† اإلشتراكات السنويةَ :نحثكم َونذكركم َبدفع َإشتراكاتكم َالسنوية َلكل َعائلةَ
منتسبة َلكنيستنا َالسريانيةَ َ ،ونشجعكم َعلى َالمبادرة َبتسديد َإلتزامكم َتجاهَ

بيت َالربَ ،وليس َبالضرورة َأن َيدفع ََ $511كامالَ ،بل َكل َعائلة َحسبَ

طاقتهاَ،بارككمَالربَوزادكمَمنَنعمهَوخيراته.
َ

† َتقويم الكنيسة لعام َ :2432اليوم َتستطيعون َالحصول َعلى َتقويمَ
صدرهَالنيابةَالبطريركيةَالسريانيةَاألرثوذكسيةَفيَكنداَ.
الكنيسةَالذيَت َ
َََََََََََََََ
† لمتابعةَالنشرةَعبرَاألنترنيتَالرجاءَزيارةَموقعَالكنيسةَبإشرافَ
َ

َ
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