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 . הולדת ישוע ושנות נעוריו 3
 הבשורה על פי לוקס פרק ב'  

 לוקס: מסע בעקבות חייו של ישוע
 

לוקס מציג בפנינו את הרקע הפוליטי באותה תקופה שבה מגיע מושיענו. ישוע היה עתיד להיוולד בתוך מאבקי  
ל והמתינו  עצרו  והארץ  השמים  של  נראים  והבלתי  הנראים  הכוחות  פי  השלו  שרלידת  כוחות.  על  אף  ם. 

הרומיתש ישוע    האימפריה  של  השקטה  הלידה  זאת,  הבינה  לחלוטיןלא  ההיסטוריה    שינתה  כך  את  ידי  על 
הצטרפו אלי למסע בעקבות .  ועד היוםבעולם באותו הזמן    יםידועהשליטים המורשת של כל    שהתעלתה על כל

 וראו כיצד יד אלוהים הגנה עליהם והובילה אותם. הקדושה המשפחה 
 

 דת ישועהול
 

ַלֲעֹר� ִרּׁשּום ּתֹוָׁשִבים ְּבָכל ָהֲאָרצֹות. ַהִּמְפָקד ַהֶּזה, הָ  ִראׁשֹון,  ַּבָּיִמים ָהֵהם ָיָצא ַצו ֵמֵאת ַהֵּקיָסר אֹוגּוְסטֹוס 
יֹוסֵ  ְוַגם  ְלִעירֹו.  ִאיׁש  ִאיׁש  ְלִהְתַּפֵּקד,  ָהְלכּו  ַהֹּכל  סּוְרָיה.  ְנִציב  ִקיֶרְניֹוס  ִּבְהיֹות  ָּדִוד  ֶנֱעַר�  ִמֵּבית  ֶׁשָהָיה  ף, 

ְלִהְתַּפֵּקד   ֶלֶחם,  ֵּבית  ַהִּנְקֵראת  ָּדִוד  ְלִעיר  ָנְצַרת  ֵמָהִעיר  ְיהּוָדה,  ֶאל  ַהָּגִליל  ִמן  ָעָלה  ִמְרָים ּוִמִּמְׁשַּפְחּתֹו,  ִעם 
ּבְ  ֶאת  ָיְלָדה  ְוִהיא  ָלֶלֶדת  ָיֶמיָה  ָמְלאּו  ָׁשם  ָהיּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהָרה.  ְוִהיא  ֶׁשִחְּתָלה אֹותֹו ֲארּוָסתֹו  ְלַאַחר  ַהְּבכֹור.  ָנּה 

 ).1-7(לוקס ב׳  ִהְׁשִּכיָבה אֹותֹו ְּבֵאבּוס, ִּכי לֹא ָהָיה ָלֶהם ָמקֹום ַּבָּמלֹון
 

לפנה"ס, כל רכושו, אדמותיו,    44-כאשר יוליוס קיסר נדקר למוות בקונספירציה של מספר סנטורים רומים ב
עשרה. במהלך עשרים השנים הבאות, הוא זכה  -וקטביוס, בהיותו בן תשעעושרו ותאריו עברו ליורשו, גאיוס א

הדת   של  העליון  הכהן  מקסימוס,  פונטיפקס  השם  את  כקיסר  שלו  לתואר  והוסיף  רומא  על  עליון  לשלטון 
כאשר  עליון".  "שליט  כלומר  אוגוסטוס,  הקיסר  בשם  להיקרא  בחר  הוא  דבר,  של  בסופו  העתיקה.  ברומא 

לגן    הלפנה"ס, הוא טען כי זה היה הרוח של אביו, יוליוס קיסר, שנכנס  12ים בשנת  ישמנראה ב  הייליהשביט  
אוגוסטוסעדן   ואילך,  לאל! מכאן  שיסגדו    והפכה  להיותבן של אלוהים. הוא  ה כאל בשל היותו  לו  חפץ    הפך 

 האיש החזק ביותר על פני האדמה. 
 

מודאג   היה  אוגוסטוס  הרמהקיסר  הציוויליזציה  של  בירידה  ההידרדרות  שהתבטאה  ימים,  באותם  ומית 
אוגוסטוס ב שנת היובל של  זו הייתה  ובמעלות המשפחתיות הרומיות.  לפנה"ס,    2-באמונת האלים הרומיים 

באלים  האמונה  את  לחדש  כדי  היובל  שנת  את  לנצל  קיווה  הוא  לשלטונו.  שנה  וחמש  עשרים  חגגה  אשר 
 וכה.  הרומיים ולאשר את הלגיטימיות שלו כיושב על כס המל

 
. הוא הוציא צו למפקד אוכלוסין. בדרך כלל היו שתי סיבות  שבה שלטהוא החל להפעיל שליטה על האימפריה  

של גודל הכוח הצבאי, ושנית, לעדכן   תמדויק  וכמות  למפקד האוכלוסין. הסיבה הראשונה הייתה לספק תיאור
ידוע בתור מס נא  רשימת האזרחיםאת   נאמנות.  ומנות. הלמטרות מיסוי. המס הראשון היה  שבועת  א דרש 

  תחשוב רגע עלכס המלוכה הרומי.  האזרחים נאלצו להישבע על ידי האלים שלא הם ולא צאצאיהם יגזלו את  
כוח מוחלט על כל העולם. כל מה שהיה הוא שלט ב  קיסר אוגוסטוס, כלומרה לתייעוצמות הכוח המשכר שה

ריכים לחזור לעיר אבותיהם , אנשים היו צהרחק ממנו  קילומטריםעליו לעשות הוא לומר את המילים, ומאות  
כניתו. ה'  ואלוהים הוציא לפועל את ת. אולי הוא חשב שיש לו כוח מוחלט, אבל מאחורי הקלעים  כדי להירשם

ב לכן,  אמצעות  דיבר  קודם  שנה  מאות  משש  יותר  עשר  ייוולדהמשיח  שנבואה  דרומית    אחד  קילומטרים 
 , עיר הולדתו של דוד המלך. לירושלים בעיר הקטנה בית לחם

 
ֵּבית ְיהּוָדה-ְוַאָּתה  ְּבַאְלֵפי  ִלְהיֹות  ָצִעיר  ֶאְפָרָתה,  ּומֹוָצֹאָתיו  --ֶלֶחם  ְּבִיְׂשָרֵאל;  מֹוֵׁשל  ִלְהיֹות  ֵיֵצא,  ִלי  ִמְּמ� 

 ).  1ִמֶּקֶדם, ִמיֵמי עֹוָלם (מיכה ה׳ 
 

קיים מאז ומתמיד. מהזמנים הקדומים ממרים. הוא היה    ים לא נברא בפעם הראשונההאחד שירד מן השמי
,  ותיויתוכנ  פי  על  פועלקיסר חשב שהוא  אוגוסטוס ה).  12א'  הוא כבר צפה ופיקח על דברו לבצע אותו (ירמיהו  

בובה   רק  היה  הוא  הקלעים,  מאחורי  לפועלאבל  אל   ותיויתוכנאת    שהוציא  ישוע  של  להולדתו  אלוהים  של 
 לפני מאות שנים. שבו דיבר אלוהים המדויק העולם, במקום

 
האם אתה יכול לחשוב על זמן בחיים שלך, שבו חשבת שאתה עושה את הרצון שלך, אבל עכשיו אתה רואה כי  

 אלוהים תיזמן את האירועים כדי להושיע אותך?
 

להיוולד בבית   לחם החיים היה אמור  לחם.  דווקא בעיר שנקראת בית  נולד  זו הערה צדדית מעניינת שישוע 
 ר אחרת.לחם ולא בעי
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ֵתן ָלֶכם ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, לֹא ֹמֶׁשה ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהֶּלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאָּלא ָאִבי נֹו

עֹוָלם." ָאְמרּו ֵאָליו:  ֶאת ַהֶּלֶחם ָהֲאִמִּתי ִמן ַהָּׁשַמִים, ִּכי ֶלֶחם ָהֱא�ִהים הּוא ַהּיֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים ְונֹוֵתן ַחִּיים לָ 
 ).32-35"ָאדֹון, ֵּתן ָנא ָלנּו ָּתִמיד ֶאת ַהֶּלֶחם ַהֶּזה." ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ֲאִני הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים (יוחנן ו׳ 

 
לחשוב שהיא   רוציםלבית לחם. אנחנו  מנצרת שבגליל    יםקילומטר  מאה שלושים יוסף ומרים החלו מסע של  

  בלי קשר לאופן שבו הם ביצעו את המסע, זו לבית לחם.    רכבהאין לנו שום הוכחה שהיא    רכבה על חמור, אבל
תחשוב  יתהי הצעיר.  הזוג  עבור  וקשה  מסוכנת  משימה  שלה  הקושי  את    על  לשאת  הזאת  הצעירה  הנערה 

מאימה,    רחוקהתהיה  ושהיא    שמועד לידת התינוק מתקרב, בידיעה  יםקילומטר  מאה שלושיםהתינוק שלה  
גילתה  אשר מרים  נולד. כ  עמיילדת. כן, סביר להניח כי בני הזוג היו לגמרי לבד כאשר ישומאפילו  יה וחברות

תהתה בליבה מדוע אלוהים ספק, היא    ללאבבית לחם, מה היו מחשבותיה כלפי אלוהים?    פנויים   שאין חדרים 
 ולם? לבנו להיוולד לע ונוח חדר חם לא אירגןאלוהים מדוע . לא סיפק להם את צרכיהם

 
שהוא לא יודע איך זה לחיות בסביבה ענייה  שום קול לא יכל לצאת נגד אלוהים ולהגיד  כנית של אלוהים,  ובת

ֹונּו ִמְּבִלי  "ִּכי ֵאין ָלנּו ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ָלחּוׁש ִעָּמנּו ֶאת ֻחְלׁשֹוֵתינּו, ֶאָּלא ֶאָחד ֶׁשִהְתַנָּסה ַּבֹּכל ָּכמכל כך בעולם:  
ולהרגיש את מה    מאתנו כל אחד    ו שללצד  לעמודהוא חקר את עומק העוני ויכול    ).15ְטא" (אל העברים ד׳  חֵ 

קיסר, אדם שעשה את עצמו כדי להיות אלוהים, אלא  הלא היה כמו    םשאנחנו מרגישים. האחד שנולד ממרי
 ! כמה נפלא!הפך לבן אדםובשר  דמותאלוהים האמתי, לבש ה),  3חנן א' הוא היה זה שברא את כל הדברים (יו

 
היינו רוצים לחשוב שכשמרים החלה ללדת באותו ערב קדוש, הייתה לה אורווה חמה, אבל אני מצטער לאכזב  

, שתורגמה בפסקה זו כאבוס או  phatné  -אותך. התנ"ך אינו אומר דבר על אורווה. בני הזוג הניחו את ילדם ב
י"ג   זאת, בלוקס  עם  מיל15שוקת האכלה.  יוונית מתורגמת כמו אורווה של בעלי חיים,  , אותה  "ְצבּוִעים! ה 

ּומֹוִלי� אֹותֹו ִלְׁשּתֹות ַמִים?" (לוקס    ָהֵאבּוסַהִאם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּכם ֵאיֶנּנּו ַמִּתיר ְּבַׁשָּבת ֶאת ׁשֹורֹו אֹו ֲחמֹורֹו ִמן  
סביר    .היא כבר הייתה תפוסה,  טובהלילה, אם הייתה מערה  ה עם כמות האנשים בבית לחם באותו    ).15י״ג  

להניח כי ישוע נולד בחצר שבה היו בעלי חיים קשורים אפילו ללא קורת גג מעליהם. מכיוון שהפונדקאי היה  
 עסוק מאוד עם יותר אנשים ממה שהוא יכל להתמודד, הם נאלצו ללכת אל החצר.

 
ל שתן במקום. כמובן, אנחנו לא אוהבים אני חושב שזה סביר מאוד שהיו גללי צואה של בעלי חיים וצחנה ש

לחשוב ככה, אבל אנחנו מפספסים את כל העניין אם לא נבין זאת. זה היה מקום עלוב ללדת בו תינוק. סביר  
וללדת את ישוע על רצפת אבן קרה, שבקושי היה קש מתחתיה, ואילו   להניח שמרים הייתה צריכה להישכב 

ככל האפשר. תארו לעצמכם איך יוסף בטח הרגיש במצב הזה. כל    יוסף היה צריך לנסות לעשות את זה נקי 
בעל יודע שאשתו חושבת חודשים מראש על איך להתכונן ללידת התינוק שלהם. איך זה יכול להיות, יוסף בטח  

 צואה, ומנותק מן העולם של אנשים? ותהה, שאלוהיי השמיים יתכנן שבנו ייוולד בין הצחנה של שתן 
 
 

שיוסף   בטוח  יחסית,  אני  בנוחות  לעולם  ישוע  את  ולהביא  לאשתו  לספק  מסוגל  היה  שלא  כך  על  בושה  חש 
במקום בחצר מסריחה. מאחר שאין לנו שום אזכור של מיילדת עם מים חמים שעזרה למרים במהלך הלידה,  

יוסף   עושה.  ידע מה הוא  על כך שאלוהים  לסמוך  נאלצו  ומרים  שיוסף  להניח  עם   אחזסביר  בן אלוהים  את 
 ).9ב' (מתי בשמיים מעל בית לחם משיח בא לעולם על ידי האור של כוכב בידיים הקרות שלו בזמן שצפה ה
 

 ? מרים ילדה את תינוקה ושב ולאופןלמקום  היו אילו חסרונות אחרים 
 

ְּבַאְׁשמּור ֶעְדָרם  ַעל  ְוִלְׁשֹמר  ַּבָּׂשֶדה  ָלגּור  ֶׁשָּנֲהגּו  רֹוִעים  ָהיּו  ֶאֶרץ  ֶחֶבל  ֲעֵליֶהם ְּבאֹותֹו  ִנַּצב  ְלֶפַתע  ַהַּלְיָלה.  ֹות 
ְנִני  ַמְלַא� יהוה ּוְכבֹוד יהוה ָנַגּה ְסִביָבם. ֵהם ִנְבֲהלּו ַעד ְמֹאד, אּוָלם ַהַּמְלָא� ָאַמר ָלֶהם: "ַאל ִּתְפֲחדּו, ִּכי ִה 

מֹוִׁשיַע ְּבִעיר ָּדִוד, הּוא ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון. ְוֶזה   ְמַבֵּׂשר ָלֶכם ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ְלָכל ָהָעם. ַהּיֹום נֹוַלד ָלֶכם
ְוהֵ  ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ֲהמֹון  ַהַּמְלָא�  ְלַיד  ָהיּו  ִּפְתאֹום  ְּבֵאבּוס."  ׁשֹוֵכב  ְמֻחָּתל  ִּתינֹוק  ִּתְמְצאּו  ָהאֹות:  ָּמה  ָלֶכם 

ַּבְּמר ֵלא�ִהים  "ָּכבֹוד  ְואֹוְמִרים:  ָהֱא�ִהים  ֶאת  ְלַאַחר ְמַהְלִלים  ְרצֹונֹו."  ָאָדם  ְּבֵני  ַעל  ָׁשלֹום  ּוָבָאֶרץ  ֹוִמים, 
ְוִנְראֶ  ֶלֶחם  ֵּבית  ַעד  ֵנֵל�  "ּבֹואּו  ֵרֵעהּו:  ֶאל  ִאיׁש  ָהרֹוִעים  ָאְמרּו  ַהָּׁשַמְיָמה,  ֵמֲעֵליֶהם  ַהַּמְלָאִכים  ֶאת  ֶׁשָעלּו  ה 

ָלנּו. הֹוִדיַע  ֶּׁשֱא�ִהים  ַמה  ָקָרה,  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהִּתינֹוק  ַהָּדָבר  ְוֶאת  ְויֹוֵסף  ִמְרָים  ֶאת  ּוָמְצאּו  ַמֵהר  ָהְלכּו  ֵהם   "
ַעל ָלֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּדָבר  ֶאת  ִהְׁשִמיעּו  אֹותֹו  ָראּו  ַּכֲאֶׁשר  ָּבֵאבּוס.  ַהּׁשֹוְמִעים  -ַהּׁשֹוֵכב  ָּכל  ַהֶּזה.  ַהֶּיֶלד  אֹודֹות 

ַא� ִמְרָים ָׁשְמָרה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָׁשְקָלה אֹוָתם ְּבִלָּבּה. ְלַאַחר    ָּתְמהּו ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשָאְמרּו ָלֶהם ָהרֹוִעים,
ֶּׁשֶּנאֱ  ְּכִפי  ְוָראּו  ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַעל  ָהֱא�ִהים  ֶאת  ּוְמַׁשְּבִחים  ְמַהְלִלים  ְּכֶׁשֵהם  ָהרֹוִעים  ָחְזרּו  ָלֶהם. ִמֵּכן  ַמר 

ִהִּגיַע ַהְּזַמן ָלמּול אֹותֹו ָקְראּו ֶאת ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע, ַּכֵּׁשם ֶׁשָּקָרא לֹו ַהַּמְלָא� ִלְפֵני ֶׁשהֹוָרה  ְּכֶׁשָּמְלאּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים וְ 
 ).8-21ַּבֶּבֶטן (לוקס ב׳ 
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בתקופה זו היה נהוג שנגנים התכנסו בלידת תינוק, אבל ממש לא באורווה של חיות. כאשר נולד תינוק, הנגנים  

להכיל את    וליים לא יכשמחה גדולה. במקרה זה, לא היו מוזיקאים בסביבה, אבל השמזו    שיר, והייתהבפרצו  
הנחותים   האנשים  אל  אותם  שלח  והוא  העולם,  אל  בנו  את  לקבל  מוזיקאים  מלאכים  שלח  אלוהים  עצמם. 

בשדות.   הרועים  היהודיתביותר,  בזה  האליטה  תקופה  אותה  שלרועים  של  מכיוון  על  ,  לשמור  יכלו  לא  הם 
והניקיון הקפדניות של הד והטיפול   הלכהרישות הכביסה  השמירה  לחם הוטלה  רועי בית  על  עבודתם.  בגלל 

 בכבשים שיועדו לבית המקדש. כבשים הוקרבו בוקר וערב על מזבח המקדש.
 

האם זה לא מעניין כי הם היו הראשונים שנקראו להשגיח על שה האלוהים, הקורבן שהיה עתיד לשאת את  
חיה    תנאמר להם שהם יראו סימן. הם ימצאו את התינוק עטוף בבדים ושוכב בתוך שוקת האכלחטא העולם?  

את    - יהיו  לא  דוד,  בן  הזה,  שלמלך  לב  לשים  לרועים  גרם  אשר  הסימן,  חיות.  של  באורווה  תא  או  אבוס 
אחר המותרות הרגילות שיש למלך בעולם הזה. הוא היה עטוף בסחבות בלויות ושכב בתוך שוקת האכלה. ל

לנו בפסוק   נאמר  כי עדותם של הרועים הדהימה אנשים. זה בהחלט לא מקום   18שראו היכן שוכב התינוק, 
"ָמה ֹעֶמק ֹעֶׁשר שבו נולד מלך נורמלי. מדוע אלוהים חיים עושה דברים בצורה אחרת מדרכו של העולם הזה?  

 ).33ָטיו ְוֵאין ַמִּׂשיג ֶאת ְּדָרָכיו" (אל הרומים י״א ָהֱא�ִהים, ָמה ֹעֶמק ָחְכָמתֹו ְוַדְעּתֹו! ֵאין ֵחֶקר ְלִמְׁשּפָ 
 

 פדיון הבן בבית המקדש 
 

ּבְ  ַּכָּכתּוב  ֱא�ִהים  ִלְפֵני  ְלַהִּציגֹו  ִלירּוָׁשַלִים  ֶהֱעלּוהּו  ֹמֶׁשה,  ְלִפי ּתֹוַרת  ָטֳהָרָתם  ְיֵמי  ָמְלאּו  תֹוַרת יהוה,  ַּכֲאֶׁשר 
ְׁשֵּתי יהוה,  ְּבתֹוַרת  ָּכָאמּור  ָקְרָּבן  ּוְלַהְקִריב  ִיָּקֵרא;  ַליהוה  ָקדֹוׁש  ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ְּבכֹור  א -ֶׁשָּכל  ְּבֵני  ֹתִרים  ְׁשֵני  ֹו 

ִיְׂשָר  ְלֶנָחַמת  ּוְמַחֶּכה  ְוָחִסיד  ַצִּדיק  ְוָהִאיׁש  ְׁשמֹו;  ִׁשְמעֹון  ֵעת,  ְּבאֹוָתּה  ִּבירּוָׁשַלִים  ָהָיה  ִאיׁש  ְורּוַח  יֹוָנה.  ֵאל, 
ָעָליו. ּוְברּוַח ַהֹּקֶדׁש ִנְגָלה לֹו ֶׁשּלֹא ִיְרֶאה ָמֶות ְּבֶטֶרם ִיְרֶאה ֶאת   ְמִׁשיַח יהוה, ּוְבַהְדָרַכת ָהרּוַח  ַהֹּקֶדׁש ָהְיָתה 

ִּפי ַהּתֹוָרה, ָלַקח אֹותֹו  -הּוא ִנְכַנס ֶאל ַהִּמְקָּדׁש. ַּכֲאֶׁשר ֵהִביאּו ַההֹוִרים ֶאת ַהֶּיֶלד ֵיׁשּוַע, ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכָּנהּוג ַעל
ֶאת ַעְבְּד� ְּבָׁשלֹום, ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת, ִּכי ָראּו ֵעיַני ֶאת   ִּבְזרֹועֹוָתיו ּוֵבַר� ֶאת ֱא�ִהים ְוָאַמר: "ְוַעָּתה, ֲאֹדָני, ְּפֹטר ָנא

ַלּגֹוִיים ְוִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ�." ָאִביו ְוִא  ְלָהִאיר  ְלֵעיֵני ָּכל ָהַעִּמים: אֹור  ָּתְמהּו ַעל ְיׁשּוָעְת� ֲאֶׁשר ֲהִכינֹוָת  ּמֹו 
ֵּבְרכָ  ָעָליו.  ֶׁשֶּנֱאְמרּו  ְלַרִּבים ַהְּדָבִרים  ְוִלְתקּוָמה  ְלִמְכׁשֹול  נֹוַסד  ֶזה  "ִהֵּנה  ִאּמֹו:  ִמְרָים  ֶאל  ְוָאַמר  ִׁשְמעֹון  ם 

(לוקס ב׳   ֶליָנה ַמְחְׁשבֹות ֵלב ַרִּביםְלַמַען ִּתּגָ   --ְוַגם ְּבִלֵּב� ַאְּת ַּתֲעֹבר ֶחֶרב    --ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְלאֹות ֲאֶׁשר ִיְתַנְּגדּו לֹו  
22-35 .( 

 
האיש הזה    .מציגים בפנינו כעת אדם בשם שמעון (שמעון פירושו לשמוע), שרוח הקודש הייתה עליוהכתובים  

צדיק   אלוהים    וחסידהיה  ישראל25  וקפס(לפני  ל"נחמת  חיכה  והוא  עת    ".),  באותה  שחי  מי  לראות   יכלכל 
רבים   אלוהיםשדברים  לרצון  בניגוד  שלהם  התרחשו  הכמיהה  א  הייתה.  ויגדיר  יבוא  הדברים  שהמשיח  ת 

את המשיח במו עיניו. על   שיראהלפני    ברוח הקודש נגלה לשמעון שהוא לא ימותאת נחמת ישראל.    -הנכונים  
זה היה זמן    -שנמשכה ארבעים יום    טהרהצריכה לעבור תקופה של    הייתהפי ויקרא י"ב, אמו של תינוק זכר  

ורבן, ואם היא לא יכלה להרשות לעצמה כק כבש להקריבאם. בסוף אותה תקופה היה עליה עבור המנוחה טוב 
 היא יכלה להקריב יונה או תר., שכב

 
אז   ענייה,  הייתה  זמן    כתוב מרים  באותו  היה  זה  הציפורים.  את  הקריבה  שמעון שהיא  את  הדריכה    שהרוח 

  אלה . שמעון ניבא כי יבוא זמן שבו הילד הזה יגרום חלוקה בישראל, כלומר,  לגשתלאיזה זוג וילד הוא צריך  
את    אהבהלא  אני בטוח שמרים  ).  12כ"ג  (מתי    שישפילו את עצמם ירוממו  ואלה,  יושפלוהיו מלאים בגאווה  שי

גרוע   אלא,  במובן המילולי  חרב   הייתה. זאת לא  שחרב תעבור בליבה של מרים  –  הדבר האחרון ששמעון אמר
 עיניה.  ת הייסורים של לראות את בנה האהוב נצלב לנגד היא עתידה לסבול אמכך, שכן 

 
ָחְיָתה   ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַּבָּיִמים.  ָּבָאה  ְוִהיא  ָאֵׁשר,  ִמֵּׁשֶבט  ְּפנּוֵאל  ַּבת  ַחָּנה  ָׁשם,  ָהְיָתה  ְנִביָאה  ִאָּׁשה  ַּבֲעָלּה  ַּגם  ִעם 

ְּבָעבְ  ַהִּמְקָּדׁש  ֶאת  ָעְזָבה  ְולֹא  ָׁשִנים  ְוַאְרַּבע  ְׁשמֹוִנים  ַּבת  ַאְלָמָנה  ְוִהיא  ְּבתּוֶליָה;  ְּבצֹום ֵמֵעת  ֱא�ִהים  ֶאת  ָדּה 
ַהְמַחּכִ  ָּכל  ְּבָאְזֵני  ַהֶּיֶלד  ַעל  ְוִדְּבָרה  ֵלא�ִהים  ְוהֹוְדָתה  ָּבָאה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָוַלְיָלה.  יֹוָמם  ַלְּגֻאָּלה ְוַתֲחנּוִנים  ים 

ַעל ַהֹּכל  ֶׁשִהְׁשִלימּו ֶאת  ְלַאַחר  ַלּגָ -ִּבירּוָׁשַלִים.  ָחְזרּו  ְוִהְתַחֵּזק, ִּפי ּתֹוַרת יהוה,  ָּגַדל  ְוַהֶּיֶלד  ִעיָרם.  ְלָנְצַרת  ִליל, 
 ). 36-40(לוקס ב׳  , ְוֶחֶסד ֱא�ִהים ָהָיה ָעָליוָמֵלא ָחְכָמה

 
לאחר ששמעון ניבא, אישה יראת אדוני ניגשה ליוסף, מרים וישוע. קראו לה חנה, שמשמעות שמה הוא חסד. 

ף אחר אלוהים, צום ותפילה, מבלי לעזוב את מתחם לאחר שאיבדה את בעלה, היא הקדישה את חייה במרד
בית המקדש, אלא היא שירתה את אלוהים באמצעות צום ותחנונים שאלוהים ישלח את המשיח למי שמחפש  

 אותו. שימו לב שההתגלות של המשיח ניתנה רק למי שחיכה בציפייה לבואו של המשיח. 
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 הנער ישוע בבית המקדש
 

עָ  ְּבָׁשָנה  ָׁשָנה  ְׁשֵּתיםִמֵּדי  לֹו  ּוִבְמלֹאת  ַהֶּפַסח.  ְּבַחג  ִלירּוָׁשַלִים  הֹוָריו  ְּכִמְנַהג  -לּו  ִלירּוָׁשַלִים  ָעלּו  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה 
ְוָחְׁש  ָיְדעּו. הֹוִאיל  לֹא  ְוהֹוָריו  ִּבירּוָׁשַלִים  ִנְׁשַאר  ֵיׁשּוַע  ַהַּנַער  ַא�  ָׁשבּו,  ַהָּיִמים  ְּכֶׁשָּמְלאּו  ֶׁשהּוא  ֶהָחג.  ִנְמָצא בּו 

ְמצָ  ֶׁשּלֹא  ֵּכיָון  ַא�  ְוַהַּמָּכִרים,  ַהְּקרֹוִבים  ֵּבין  ְוִחְּפׂשּוהּו  ֶאָחד  יֹום  ֶּדֶר�  ִּכְבַרת  ָהְלכּו  ָחְזרּו  ַּבַּׁשָּיָרה  אּוהּו 
ֹוִרים, ׁשֹוֵמַע אֹוָתם ְוׁשֹוֵאל ִלירּוָׁשַלִים ְלַחֵּפׂש אֹותֹו. ְלַאַחר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ְמָצאּוהּו ַּבִּמְקָּדׁש ְוהּוא יֹוֵׁשב ֵּבין ַהּמ

ָרה לֹו ִאּמֹו:  אֹוָתם; ְוָכל ׁשֹוְמָעיו ִהְתַּפְּלאּו ַעל ִׂשְכלֹו ְוַעל ְּתׁשּובֹוָתיו. ַּכֲאֶׁשר ָראּו אֹותֹו הֹוָריו ִהְׁשּתֹוְממּו. ָאְמ 
 ִּבְדָאָגה ַרָּבה." ֵהִׁשיב ָלֶהם: "ָלָּמה ִחַּפְׂשֶּתם אֹוִתי? "ְּבִני, ָלָּמה ָעִׂשיָת ָלנּו ָּכָכה? ִהֵּנה ָאִבי� ַוֲאִני ִחַּפְׂשנּו אֹוְת�

ָיַר  ְלָאִבי?" ַא� ֵהם לֹא ֵהִבינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִּדֵּבר ֲאֵליֶהם. הּוא  ָעַלי ִלְהיֹות ַּבֲאֶׁשר  ד ִאָּתם ַהִאם לֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי 
הַ  ָּכל  ֶאת  ְלָמרּוָתם.  ִנְכָנע  ְוָהָיה  ְלָנְצַרת  ְּבָחְכָמה  ּוָבא  ִלְגֹּדל  הֹוִסיף  ְוֵיׁשּוַע  ְּבִלָּבּה.  ִאּמֹו  ָׁשְמָרה  ָהֵאֶּלה  ְּדָבִרים 

 ). 41-52(לוקס ב׳  ִלְפֵני ֱא�ִהים ּוְבֵני ָאָדם ּוְבקֹוָמה ּוְבֵחן
 

לוקס מספק לנו קטע נוסף אודות חייו הצעירים של ישוע. הפעם הוא מספר לנו על אירוע, סביר יותר להניח  
שישוע והוריו    כתוב  41ק בן שתים עשרה. בפסוק  סופר ללוקס על ידי מרים, בזמן שבו ישוע היה ר  שהסיפור

עלו לירושלים מדי שנה לחג הפסח. זה היה חגיגה של גאולה מן העבדות של מצרים. חג זה נקרא חג המצות,  
 ונחגג במשך שבוע. היום הראשון של החג נקרא "פסח". 

 
עושים את המסע ביחד, ומחנים בערב במקומות שונים בדרך. כיוון שההליכה  רה אחת היו  ירבים מתושבי עי

קילומטרים, לקח מספר ימים להגיע לירושלים, כאשר הנשים והילדים    118מנצרת לירושלים הייתה בסביבות  
יצאו ראשונים למסע. הגברים הגיעו אליהם במתחם מחנה הלילה הראשון. לאחר שהסתיימה החגיגה, יוסף  

מרים במחנה שנקבע מראש רק כדי לגלות שישוע לא היה עם אף אחד מהם. אתה יכול לתאר לעצמך פגש את  
 כמה הם היו נסערים? אני בטוח ששניהם האשימו אחד את השני, אתה לא חושב?

 
הקדושים  במקומות  מבקרים  אנחנו  שבמהלכו  בישראל  סיור  מוביל  אני  פעם,  מדי  יודעים,  מכם  שרבים  כפי 

ולשמור על צריך להיות ערני    הייתיבסיור האחרון היינו עשרים ושישה אנשים, כך שכמובן,    באותה ארץ יפה.
ביחד   לאדם  הצאן  קל  כך  כל  זה  נוסעים.  מופרד  כשאנחנו  ולהיות  תמונה  לצלם  כדי  מהקבוצה  להתרחק 

אז בן    , שהיהסימאוןבין אלפי תיירים אחרים. בנסיעתנו האחרונה לישראל, יכולתי לקחת את בני,    מהקבוצה
 עשרים ואחת. 

 
בזמן   הבית.  הר  של  המערבי  בצדו  המנהרות  את  לעבור  התכוננו  בירושלים,  העתיקה  בעיר  שביקרנו  בזמן 

תפילה ב עם  פתק  להניח  כדי  במהירות  עזב  בני  ידיעתי,  ללא  לקבוצה,  הכרטיסים  את  הכותל  שקיבלנו  סדקי 
ליד הכותל. הוא סיפר לאחד    ןלוהים שוכ א  כבוד מקום קדוש לעם היהודי, שכן הם מאמינים שהמערבי. זהו  

מאתנו  וחמישה  עשרים  רק  מכך,  כתוצאה  אותי.  עדכנה  לא  היא  אבל  עושה,  הוא  מה  שלנו  הקבוצה  מחברי 
במנהרה הצרה    הלכנו בתור בודד.  עישוותקופתו של המלך הורדוס  מנכנסו למנהרות כדי לחקור את ההריסות  

של הר הבית, הקיר נפתח לאזור גדול יותר שבו הסתכלנו על בור  לאורך הקיר. כשהגענו לפינה הצפון מערבית  
 בן שלי חסר. שהגיליתי באותו הרגע שהאדם האחרון בשורה עבר, עתיק. 

 
כל  את    מפחידה. למרבה המזל, הדרכתי מאוד  לאבד את הבן שלי בעיר זרה עם שפה ותרבות אחרת היא חוויה  

לאיבוד בקרב, שאם  אתנושהיו    האנשים ילכו  ומון ההומה, הם  הה  הם  לעצור  שהם להמתין במקום  צריכים 
לי חבר   הופרדו מהקבוצה (יש  לאן הם הולכים  יודע  לאחרים שאני  ולמצוא אותם. אמרתי  לבוא  כדי שאוכל 

שהוביל אותנו) ושאני אפגוש אותם במקום הבא. מיהרתי לחזור דרך רשת    מוסמךקרוב שהוא מדריך טיולים  
היה ממש נסער כי  מנהרות. הוא  לר עשר דקות מצאתי אותו מחכה בכניסה  המנהרות בחיפוש אחר בני. כעבו

הרגע הזה שבו התחבקנו והודנו לאלוהים שמצאנו .  לקבוצה לדאוג לוגרם    הוא עזב את אביו וגם מכיוון שהוא 
 מחריד עבור הורה מאשר לאבד ילד. יותר . אני לא יכול לחשוב על משהו אחד את השני היה מיוחד מאוד

 
פעם קרה לך מקרה שבו אחד מהילדים שלך הלך לאיבוד ולא יכולת למצוא אותו? האם אי פעם הלכת  האם אי

 לאיבוד בעצמך בתור ילד? שתף את הרגשות שלך בנושא זה. 
 מה אתה חושב שישוע הבין על עצמו כאשר הוא גדל? כיצד לדעתך התרחשה ההתגלות של מי הוא? 

 
הים? מרים ויוסף קיבלו על עצמם את האחריות הכבדה לטפל בבנו  מה היה קורה אילו היינו מאבדים את אלו

 הם איבדו את בנו של אלוהים! -של אלוהים ככל שגדל, והפחד הגדול ביותר שלהם התממש 
 

 האם אי פעם הרגשת כי אלוהים מוסתר מפניך?
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 ).3(איוב כ״ב  כּוָנתֹו ִמי ִיֵּתן ָיַדְעִּתי ְוֶאְמָצֵאהּו; ָאבֹוא ַעד ְּת 
 

ובמיד בה  מציינים  הכתובים  מאמין,  תמיד  באתה  שהוא  עד  אתנורור  אפילו  העולם  ,  אני  ).  20כ"ח  (מתי  קץ 
ל או  בעצם מתכוון  חוויות  חוו    המאמינים  מאתנו. רבים  הקודש  רוח  משיחתנוכחות האינטימית של אלוהים 

דים את נוכחותו  המסע שלנו. לפעמים, אנחנו מאב  בחרה לא ללוות אותנו לאורך הנוכחות של אלוהים  שבהם  
שלנו, אבל הוא חשב על דברים אחרים.    שה' היה אתנו בנקודת המפנהלא נכונה בחיינו. חשבנו  בחירה  בגלל  

התקדמנוכ קורה,  שאנחנו  זה  כאשר  מאחור.  נשאר  הוא  ו,  לעצור  זה  לעשות  הנכון  על  הדבר  המקום לחשוב 
 ?מה גרם לך לאבד את תחושת נוכחותוהאחרון שבו הוא ליווה אותך. 

 
חטא. לפעמים, זה יכול להיות לקח או כמובן, תחושת הריחוק מנוכחותו של האדון היא לא תמיד תוצאה של  

זאת,   עם  הקודש.  רוח  של  הקרבה  מתחושת  כך  כל  שמחתי  כשנושעתי,  אותנו.  מלמד  שאלוהים  ככל  שיעור 
נחש מה  ות של רוח הקודש. כניותהכניות שלי לא היו ושכל הת זה היה ניכר הרגשות הללו התפוגגו. שעבר הזמן 

אתה  קורה   ישו  תלמידולהיות    מחליטכאשר  האדון  לא  עשל  כבר  אתה  על?  שלך.    בשליטה  הוא  ה'  החיים 
אותנו לתוך מרעה טוב. אנחנו לא מזמינים אותו    מובילאנחנו הכבשים. אנחנו הולכים אחריו, והוא  והרועה,  

 רק כאשר אנחנו הולכים בעקבותיו. מלוא ושפע החיים שהוא מציע לנו יתקיימו . אתנוללכת 
 

לגיל   שקדמה  השנה  ילד  13במהלך  כאשר  שלו,  מצווה  להיות    והבר  להכיר  הופך  נדרש  האב  במצוות,  מחויב 
יל ללמוד מאביו שבשמיים לפני הגיעו להם. ישוע התח  ףוהתקנות שהוא יהיה כפו  משפטיםולהסביר לבנו את ה

 לגיל הנהוג.  
 

אותו? ביום השלישי הם חיפשו    היו מחפשיםם נוסף כדי לחזור לירושלים. היכן  יוסף ומרים יצאו למסע של יו
בכל מקום שבו חשבו שהוא עשוי להיות. לבסוף, הם מצאו אותו במתחם בית המקדש עם החכמים או המורים  
הקודש   כתבי  על  חדשות  מחשבות  שעוררו  תשובות  ובמתן  שאלות  בשאילת  אותם  הדהים  הוא  ישראל.  של 

ז של  ישנים במוחם  הרגלים  לשנות  מסוימים,  דברים  להאיר  שמטרתו  חזק  אמצעי  הן  שאלות  ישראל.  קני 
לישוע בעקבות השאלות  מן התובנות שהיו  נדהמו  ביותר בישראל  המורים הטובים  כי  נראה  ודפוסי חשיבה. 
ששאל אותם. שאלה שהיא מובנת ונבחרת בקפידה יכולה לעתים קרובות לגרום לאדם לחשוב בצורה אחרת  
בן   רק  היה  שהוא  לזכור  חשוב  שלו.  המקראית  מההבנה  נדהמו  הם  זמן.  לאורך  מבוססות  שהיו  אמונות  על 

 שתים עשרה. 
 

לו,  םכשמרי הְגדֹוָלה" ִּבְדָאָגה ַּגם־ֲאִני ַּגם־ָאִבי� ִּבַּקְׁשנּו� ֲהלֹא ְּבִני ָּלנּו ָעִׂשיתָ  "ַמה־ּזֹאת  אמרה  שהם  ,  הופתע  וא 
מיוסף ונתן   "אביהייחוס ", והוא לקח את הוא אינו נער רגילישוע הזכיר לאמו כי  בעדינות רבה מחפשים אותו. 
כל הזמן, מכין   אתוושהאבא האמיתי שלו נמצא  מרים הייתה צריכה להיזכר של מי הבן הזה,  אותו לאלוהים.  

 של בר מצווה. המלאה תגלמות האותו להיות ה
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