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  المريمات الثالث
  لـاجيـي األنـما وردت فـآ

  إدوارد دينيث
  يانـيت عـبات روشـنم

ت اهللا   فحة بي ن ص مي م إذن رس ذت ب ع . http://www.baytallah.com أخ جمي
ب أ        ن الكت ة إي م شر أو طباع ادة ن وز إع ا وال يج ت عني ة بي ة لمكتب وق محفوظ و الحق

إذن خاص     ت إال ب ى اإلنترن ة أو وضعها عل ة أو إليكتروني ة طباعي أي طريق االت ب المق
االت لالستخدام   . ومكتوب من بيت عنيا وصفحة  بيت اهللا       يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المق

ت            ا آان ت ومهم ة آان أي طريق ا ب اجرة به ا أو المت دف بيعه يس به ط ول صي  فق الشخ
  األسباب

  
  ياتالمحـتــو

  
  .ة الناشـر مقدم 
  . مقدمة الكاتب 
  . مريم أم ربنا يسوع 
  . مريم من بيت عنيا 
  . مريم المجدلية 
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  مقدمة الناشر
 إدوارد –كتاب مجع فيه الكاتب "  الثالث كما وردت يف األناجيلرمياتامل"

 تأمالته اليت حصلها لنفسه عندما توقف عند كل إناء من هذه األواين املكرسة –دينيث 
هذه . تاج إليه حنن أيضاً لكي نتوقف عند تلك االختبارات ونتعلموهذا ما حن. للرب

 ،الشخصيات النسائية الاليت ارتبطن بالرب أثناء حياته على األرض وموته ودفنه وقيامته
مث اندجمن بعد ذلك يف كنيسة اهللا على األرض بعد ارتفاعه إىل السماء نرى فيهن نشاط 

ان بأمثار تي الظروف املتنوعة إىل متجيد اهللا واإلالنعمة والتدريب اإلهلي الذي قادهن يف
إن كالً منهن متميزة عن األخرى يف اإلعداد والتدريب اإلهلي وكذلك يف الثمر . نافعة

 ولكن مجيعهن يف جنة الرب حيق أن يقال عنهن بلغة عريس النشيد وهو –النفيس 
أغراسك فردوس . أخيت العروس جنة مغلقة عني مقفلة ينبوع خمتوم: "يصف عروسه

قصب الذريرة وقرفة . نادرين وكركم. ونادرين) أي حناء(فاغية . رمان مع أمثار نفيسة
بئر مياه حية . ينبوع جنات. مر وعود مع كل أنفس األطياب. مع كل عود اللبان
هذا هو التنوع يف األمثار الذي ميأل جنة الرب ). ١٥ - ١٣: ٤نش " (وسيول من لبان

ال ميكن أن يقلع وهو الساهر على تلك الغروس لينقيها تارة إنه غرس اآلب الذي 
بالضيق والتأديب وتارة باألحزان والضروريات وأخرى باألوجاع واالضطهاد حىت 

  .تثمر جنته
والذين يظنون أن الثمر يأيت من كثرة . إن النفس اليت بال تدريب هي بال مثر
إم مل يتعلموا بعد اجللوس عند قدمي اخلدمة واالهتمام ا كما كانت ختدم مرثا قدمياً ف

والذين خيدمون .  فاحلاجة ماسة إىل الدرس الذي أتقنته مرمي–الرب وتعلم أقواله أوالً 
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الرب على مبدأ مرثا أي بالطريقة اليت حتلو هلم دون أن يعرفوا طرق الرب وأساليبه 
ت مع إخوم الصحيحة يف اخلدمة فإمنا يكدرون أنفسهم ويصنعون الشقاقات والعثرا

والذين يسريون .  مع أن بواعثهم قد دف إىل جمد الرب بإخالص،وال يرضون الرب
  .على هذا املبدأ كثريون ممن خيدمون

وليست النقطة هنا هو منع هؤالء الذين خيدمون ذا األسلوب أو حىت تقدمي 
ناء نافع النصيحة هلم باالمتناع عن اخلدمة بل السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أنا إ

خلدمة الرب؟ وهل ميكن أن يستخدمين اهللا ده؟ وما هي املؤهالت األدبية والكتابية 
اليت تتطلبها مين خدمة كهذه؟ وإذا أرى يف نفسي الفشل والعجز إزاء تلك املسئولية 
فإنين عندئذ أنطرح عند قدميه طالباً أن أتعلم ما هو مكتوب واضعاً نفسي حتت تصرفه 

" ومن هو كفؤ هلذه األمور؟...... "نسحق أمامهطهرين بكلمته فأتذلل وا ينقيين ويلكي
 فاضطر الرب أن جييزها يف امتحان صعب وهو موت )١٠لوقا (لقد فشلت مرثا يف 

 وما أمره درس ولكن ال مفر منه لتدريبها وتعليمها وما لبث )١١يوحنا (لعازر يف 
وأمام . )١٢يوحنا (ح يف الروح القدس يشهد لنجاحها يف خدمة الرب بشكل صحي

وقد نالت تقديراً عظيماً من الروح . مرمي فهي مثال للمسيحيني يف تقدمي السجود
 هذا ، كما نالت من الرب نفسه مدحاً وتقديراً ملا فعلته،القدس الذي أشاد بعملها هذا

  .الذي يرتبط بانتشار اإلجنيل يف كل العامل كذكرى هلا
الرغبة السائدة للتبشري باخلالص بني اخلطاة عندما نرى بني بعض املسيحيني 

دون أن يصاحبه يف نفوسهم الرغبة يف تقدمي السجود للرب فهذا جيعلنا نتشكك يف 
 غري أنه من جهة ،ل التبشري وهذا من جهةمصحيح أننا نفرح بع. نقاوة هذا االجتاه
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ديسني فلن أخرى ما مل تتدرب النفوس اليت ختدم أن تأخذ مكاا يف السجود بني الق
 بالنفوس للمسيح لتتمتع اإلتيانإن . تصبح خلدمتهم قوة روحية وال غرضاً صحيحاً

بعمله وتقبله خملصاً هو التبشري الصحيح ومىت متتعت النفس خبالصها وقبلت عطية 
  .الروح القدس أمكن هلا أن تأخذ مكاا بني الساجدين

فيها أيضاً كلما قرأنا عن وما أغىن الدروس اليت يريد الروح القدس أن يدربنا 
نصلي . املواقف املختلفة يف حياة مرمي أم ربنا يسوع ومرمي ادلية إا أمثار حلوة وشهية

  .أن تكثر وتنمو ليس بني القديسات فحسب بل لكل شعب اهللا أيضاً
  

                                               ١٩٩٣يوليو 
  ثروت فؤاد
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  مقدمة الكاتب
 أخـرى يف أسـفار      مرمياتبأنه ال توجد    "  الثالث رمياتامل"إننا ال نعين بقولنا     

 ومرمي اليت من بيـت      ، ربنا يسوع  م أ  مرمي – بل إن املختارات الثالث      ،العهد اجلديد 
ويلزم أن يكون واضـحاً لكـل       .  الاليت كن يشغلن مكانً خاصاً     – ومرمي الية    ،عنيا
اليت متيزن باختيار إهلي ليكن يف ارتبـاط واقتـراب          ئ للكتاب أن أولئك الثالث ال     قار

 لكي تستعلن يف حيـان دروس النعمـة         ،خاص البنه احملبوب عندما كان يف هذا العامل       
وصالة الكاتب أن يتشارك القـراءة معـه يف         . وتكريس العواطف والشركة والتلمذة   

مثلة املباركة واملقدسة   الفائدة والربكة اليت متتع ا بنفسه من خالل التأمالت يف هذه األ           
  .حىت نصل إىل الغاية بأن يتعظم الرب نفسه جداً
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  مريم أم ربنا يسوع 
 ومع ذلك فغالباً ما ،أليس كل الكتاب هو موحى به من اهللا ونافع للتعليم

خيشى املرء أن يتناول موضوع هذه الشخصية اليت نالت تقديراً عظيماً وبركة عجيبة 
  من املؤمنني يف دراسة امتيازااك سبب آخر رمبا يعوق الكثريوهنا. بني نساء العاملني

.  هذا السبب هو الوثنية اليت جرفت معها املاليني الكثرية من املسيحية املعترفة،وصفاا
 الذي يحزن كثرياً روح اهللا ويهني الرب – وليس من ترياق لعالج هذا امليل الوثين

 هذا النشيد أو التسبحة احملفوظة ،نية املختارة سوى التأمل فيما أنشدته هذه األ–نفسه 
 بغرض أن نفهم فهماً ،وهذا هو العمل الذي نقوم به حبسب قيادته لنا. لنا يف األناجيل

 نعمة اهللا العجيبة اليت أفرزت تلك املرأة الفقرية ، كما نتعلم من الروح القدس،جيداً
لنعمة املستعلنة يف إمياا البسيط بالرب  وأيضاً مثار تلك ا،هلذه الكرامة اليت ال ينطق ا

  .غري املتزعزع ويف تقواها وحياا املتواضعة
ناجيل لوقا ومن امللفت للنظر أننا جند كلمات مرمي وأعماهلا مسجلة فقط يف أ

تذكر مرمي مع تفاصيل أخرى باالرتباط مع ميالد يسوع يف هذا  بينما يف مىت ،ويوحنا
ويوسف يف هذا األناجيل يربز بشكل واضح فتنحدر . ن ذلكالعامل وال تتجاوز أكثر م

وتبقى ). ٢٠ و ١٦: ١ص (سلسلة نسب يسوع من خالله إذ يحسب أنه ابن داود 
مرمي اإلناء املختار واملُعد من اهللا المتياز ال يوصف لتصرب إناء تقدم يسوع يف وسط 

وهذا كله كان "يلي  كما كتب هذا اإلجن، ذاك الذي خيلص شعبه من خطاياهم.إسرائيل
لكي يتم من الرب بالنيب القائل هوذا العذراء حتبل وتلد ابناً ويدعون امسه عمانيوئيل 

 وضياء جمده أشرق بلمعان من ،لقد متت هذه النبوة وولد الطفل".الذي تفسريه اهللا معنا
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ال وال يق" الصيب وأمه"ومن مث نقرأ يف اإلصحاح التايل إذ قيل مخس مرات . خالل مرمي
 اهللا –ئيل يكن هذا املولود ليس أقل من عمانوفكيف يقال ذلك ما مل ". األم والصيب"

 فإا ختمد وراءها إىل األبد الرغبة يف تعظيم معنا؟ هذه احلقيقية مىت فهمت كما ينبغي
 كما علم الرب بنفسه يف موضع آخر عندما أظهرت واحدة ممن ،مرمي فوق ابنها

طوىب للبطن الذي محلك والثديني اللذين "كالمه فقالت له  أعجبها ما مسعته وأدهشها
 و ٢٧: ١١لو " (بل طوىب للذين يسمعون كالم اهللا وحيفظونه"فأجاا " رضعتهما

الذي سحق رأس " نسل املرأة"إا ليست املرأة اليت حظيت نعمة عظيمة ولكنه ). ٢٨
 هو ابن اهللا احملبوب إنه.  وهو ذاك الذي استغلت به كل مقاصد اهللا واكتملت،احلية

  .أمكنه أن ميأل قلوب شعب اهللا بالتسبيح والتعبد وليس مرمي الذي

  إرسالية جبرائيل إلى مريم
أما التدريب . وعندما نأيت إىل إجنيل لوقا فإن حتتل مكانة بارزة يف قصة امليالد

رمي  هنا فقط أن مإذ يقال.  هناالذي اجتازه يوسف يف هذا األمر فال يرد عنه شيئاً
). ٢٧: ١ص " (عذراء خمطوبة لرجل من بيت داود امسه يوسف واسم العذراء مرمي"

 كانت وإذ. وينسب هلا أا كانت تسكن الناصرة حيث أُرسل املالك جربائيل من اهللا
 قبلت منه التحية ،"فدخل إليها املالك" كما يتضح من هذه الكلمات ، املرتليفجالسة 

".  الرب معك مباركة أنت يف النساء،ك أيتها املنعم عليهاسالم ل "–اليت حياها ا 
والذي معه السر اإلهلي خبصوص العذراء ) ١٩ع " (الواقف قدام اهللا"وجربائيل هذا هو 

املختارة ونتبني من طبيعة حتيته ملرمي أنه مبقدار النعمة املتفاضلة مع الربكة اليت تفردت ا 
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 مدى سرور إذ يشترك يف أيضاً جند من كلماته. ن اهللا واليت نالتها م–بني نساء العاملني 
  .أفكار اهللا

انظر ( الذي ظهر هلا يف صورة رجل بال شك –أما مرمي فعندما رأت املالك 
لقد ". اضطربت من كالمه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية ")٤: ٢٤ص 

ننا أن وميك.  يف كلمات جربائيل ما مغزى ومعىن تلك الكلماتتفكرت يف داخلها
 فقد كانت امرأة تقية ختاف –ندرك ذلك جيداً إذا أعدنا على ذاكرتنا صفاا ومركزها 

فالتواضع .  كانت سلسلة نسبها فقد يبدو أا عاشت يف ظروف متواضعة وكيفما،اهللا
ولذلك فإا اضطربت عند . والوداعة واإلميان هي السمات البارزة يف حياا الروحية

 بل باحلري ، ال بالذهن الطبيعي جتاه شكوك والدا،رت يف داخلها وفك،مساعها كالمه
 ونتبني إهلية معطاة هلا ومبا هلا من بصرية.  خطاب املالك هلاكانت حرية نفسها يف معىن

 لكي يعدها ، فإن جربائيل بدأ أول كل شيء أن يهدئ عقلها وحريا،ذلك يف مشاعرها
 مؤكداً هلا أا وجدت نعمة ،ء خصيصاً لذلكلتشترك يف هذه األمور العجيبة واليت جا

فما مل تصبح النفس يف سالم . نقول أن إرسالية جربائيل كانت إلعدادها .أمام اهللا
  ).١٩: ١٠قارن دانيال (وحرية جتاه األمور اإلهلية ال ميكنها أن تتمتع ا بعد 

مينه وها أنت ستحبلني وتلدين ابناً وتس"ويا هلا من رسالة سلمها جربائيل 
 :ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه" هذا يكون عظيماً وابن العلى يدعى. يسوع

  ).٣٣ - ٣١ع  (" وال يكون مللكه اية،األبدوميلك على بيت يعقوب على 
 فإننا ال نريد أن نسهب يف احلديث ،وألن موضوع تأملنا هنا شخصية مرمي

 توقفن كما ال نريد أن ، املباركعن هذا السر الذي ال يوصف وهو جتسد ربنا وخملصنا
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ولكننا نقول أوالً أن جمد .  املتعددة واألجماد الكثرية املمنوحة لههنا عند هذه األلقاب
وثانياً فإن كل ألقابه ".  املخلصاهللا"ومعناه " يسوع" يف امسه الكرمي شخصه متضمن
ي سيسود إىل الذ" ابن داود"و " ابن العلى" وبتمجيده على األرض فهو ترتبط باألرض

 فهو رب داود كما ، امللكية هذا باعتباره وارث حلقوق داود– على بيت يعقوب األبد
ولعل القارئ ال ينسى أن هذه . أنه ابن داود كما يستحضر أمامنا يف هذه النصوص

 وستتحقق بشكل غري قابل ، والبد أن تتم،املواعيد مجيعها تنتظر حتقيقها عن قريب
رمبا يقيم امللوك أنفسهم ويتآمر الرؤساء معاً . مقاصده األزليةللخطأ بقوة اله حبسب 
 فإن اهللا يف مورؤسائه ولكن كيفما كان مترد الشعوب ،ضد الرب وضد مسيحه

وسيحكم إىل أن يضع . مقصده الذي ال يتزعزع أقام ملكه على صهيون جبل قدسه
  .مجيع أعدائه حتت قدميه

 ضحكت يف نفسها متشككة ومل وعندما وعد اهللا إبراهيم بابن فان سارة
كما أن زكريا وقع يف مشكلة .  صاحب الوعدتعرف قوة اهللا القادر على كل شيء

ومرمي . الشك عندما قبل إعالناً من جربائيل بأن امرأته أليصابات ستحبل وتلد ابناً
وعلى الرغم من أن ما وعد به كان خارج النظام " كيف يكون هذا؟"أجابت املالك 

ال أنه يف حالة مرمي مل يكن مثل احلاالت السابقة مرتبطاً بعدم التصديق يف  إ،الطبيعي
وهذا جنده من احلقيقة اليت كان على جربائيل أن جييب عليها . التساؤل الذي طرحته

به  إجابة كاملة معلناً شيئني أوهلما احلبل املعجزي لربنا املبارك وثانيهما أن الطفل املولود
ولكن لكي .  فهو ابن اهللا املولود يف هذا العامل املزمور الثاين وحبسب،يدعى ابن اهللا

يقوي اإلميان املعطى هلا من اهللا والذي نراه فيها فإن جربائيل يعلنها أيضاً بنعمة اهللا 
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  يعطيها األساس الذي ال يتغري لكل إميان فإنه يقول هلاذ وإ،املعطاة إلليصابات نسيبتها
 ، يكون هو اهللا ما مل يكن هكذافاهللا ال ميكن أن". هللاألنه ليس شيء غري ممكن لدى ا"

وهذا هو الدرس الذي ". كل شيء مستطاع لدى املؤمن"وأيضاً كما علم الرب نفسه 
 )أي عبدته" (ها أنا أمة الرب" وكما تظهر من إجابتها ،تتعلمه مرمي اآلن داخل أعماقها

  ".ليكن يل كقولك"
 ولكنها أيضاً ، ليس شيء مستحيالًوليس فقط أن مرمي تعلمت أنه بدون اهللا

 بالتأكيد فقد مت ذلك بقوة الروح القدس ،بنعمة اهللا قدمت نفسها طوعاً وبدون حتفظ
ويف كل الكتاب ال جند إمياناً له تقديره دون ارتباطه . ألجل تتميم إرادته املباركة

ونتعلم . ذا العاملإا ال تستطيع أن تتجاهل النتائج املمكن حدوثها يف ه. باخلضوع التام
من مىت أا صارت موضوعاً للشك واالمتحان حىت من يوسف لكن اإلميان ال جيادل 

يف يقني أنه إذا دعانا ألي خدمة أو  ،وال تتملكه احلرية ولكنه يستند ببساطة على اهللا
إن . حرضنا للسري يف أي اجتاه فإنه يقودنا ويؤازرنا كيفما كانت التجربة أو االضطهاد

 وهذا هو املرياث اليت ، النفس اليت استقرت على إرادة اهللا هلو شيء يفوق التعبريسكون
إن النعمة املمنوحة هلا كانت بال حدود ومل تكن أقل من . متتعت به مرمي يف ذلك الوقت

 ويف هذا الصدد أيضاً كما يف اختبارها. النعمة اليت مكنتها أن تقبل بروح هادئة ووديعة
  .فإن مجيع األجيال يطوبواإناء لوالدة يسوع 
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  ليصاباتزيارة مريم أل
 احلب وحينما يكون هناك عمل لنعمة يف النفوس فإا تتجمع معاً بروابط

فقد أعلن جربائيل ملرمي أن اهللا افتقد .  وهذا ما حدث مع مرمي وأليصابات–اإلهلي 
 معىن الرسالة  سواء فهمت، لكي تقوم مبا كان جيب عليها أن تؤديه،نسيبتها أليصابات

وأصبح لديها الشعور أن هلا صديقة واحدة ميكنها تسكب معها نفسها . كاملة أم ال
قامت مرمي يف تلك األيام وذهبت بسرعة إىل اجلبال إىل مدينة يهوذا ودخلت "ولذلك 

  ."بيت زكريا وسلمت على أليصابات
نة اهللا وهي حتكي عن أما.  اليت قيلت هلا–وإذا كانت حمملة ذه األخبار 

 فلم يكن أمامها غري أن تذهب ،لكلمته وعن تلك احملبة اليت ال تنطفئ من حنو شعبه
وهي ! ترى أي أفكار كانت متأل قلبها املتعبد الساجد وهي تسرع يف إرساليتها. مسرعة

كواحدة من النساء القديسات من يهوذا واليت عرفت الكتب املقدسة جيداً اليت 
ما أمجل على اجلبال قدمي : " أقوال مثلإا. د تلك اململكةتتحدث عن امللك اآليت وجم

. املبشر املخرب بالسالم املبشر باخلري املخرب باخلالص القائل لصهيون قد ملك إهلك
يرفعون صوم يترمنون معاً ألم يبصرون عيناً لعني عند رجوع الرب . صوت مراقبيك
ن الرب قد عزى شعبه فدى أشيدي ترمني معاً يا خرب أورشليم أل. إىل صهيون
ابتهجي جداً يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت "أو أيضاً ) ٩ - ٧: ٥٢أشعياء " (أورشليم

هو عادل ومنصور وديع وراكب على محار وعلى . أورشليم هوذا ملكك يأيت إليك
إن كلمات املالك عينها اليت تكلم ا جنحت يف أن . )٩: ٩زكريا " (جحش ابن أتان
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 النبوات ايدة ليفيض قلبها بالتسبيح فهي كعذراء متواضعة ارتبط ا تذكرها ذه
  .تتميم تلك النبوات

 وهذا رأيناه من التحية اليت استقبلت ا ،وزيارا ألليصابات كانت من الرب
وحاملا مسعت أليصابات سالم .  هذه التحية كانت دافعاً لتثبيت إمياا بشكل ملحوظ–

 ويف احلال امتألت بالروح القدس وأوحى هلا أن تعلن ، اخلاصةنسيبتها تذكرت حالتها
وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت يف "الربكة لتلك اليت ميزها الرب بنعمته 

فهوذا حني صار .  أم ريب إيل؟ أن تأيتافمن أين يل هذ. النساء ومباركة مثرة بطنك
 أن يتم هلا وىب لليت آمنتفط: نني بابتهاج يف بطينارتكض اجل. صوت سالمك يف أذين
  ."ما قيل من قبل الرب

.  هناك مالحظات قليلة يف هذه الكلمة،وقبل أن نتناول إجابة مرمي ألليصابات
 . جتاه مرميصارت يف شركة تامة مع أفكار اهللا" امتألت من الروح لقدس"أليصابات إذ 

مباركة : "ت تقول هلا واآلن أليصابا،"مباركة أنت يف النساء: "كان جربائيل قد قال هلا
وإذا انفتحت عيناها بقوة ". ومباركة هي مثرة بطنك"وتضيف أيضاً " أنت يف النساء

.  رأت كما رأى اهللا فنطقت بذات تقدير اهللا لتلك اليت اختارها هلذه امليزة املتفردة،اهللا
وأكملت قائلة . وإذ امتألت بالروح يف تواضع ووداعة اعترفت مبجد مرمي بنعمة اهللا

وهي نفسها إذ كانت غرض رمحة اهللا فإا ". فمن أين يل هذا أن تأيت أم ريب إيل؟"
  .اختذت املكان املتداين أمام تلك اليت ستصبح أماً للرب

 فمىت كان روح اهللا عامالً يف نفوسنا .ليت هذا التعليم يتغلغل بعمق يف قلوبنا
ق وكذلك التواضع وستنساب احملبة بال عائ. فإن كل حسد وخصام وغرية ستختفي
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 فهي تعلن الصفة الثالثة ،مث أا بعدما وصفت تأثري سالم مرمي عليها. الذي هو مثرة احملبة
 وبوركت أيضاً باعتبارها إناء ،فقد بوركت مرمي ألا غرض رمحة اهللا. لتلك الربكة
  اإلميان الذي يتخطى املصاعب ويستريح– كذلك بوركت بسبب إمياا ،لتجسد ربنا

 مل تتزعزع بالشك يف وعد اهللا ولكنها تقوت ،وهي كإبراهيم. قوة اهللا الفائقةعلى 
وهي إذ متسكت بكلمة اهللا مل تتردد متحققة أن الذي وعد هو . باإلميان معطية جمداً هللا

ت ايصابلياً على شفيت أ كما تلقت تأكيداً إهل،أكرمت اهللاوذه الطريقة . قادر أن يتمم
  .األمور من قبل الربأنه سيتم هلا عن هذه ب
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  The Magnificat أنشودة مريم 
هذه هي كلمات مرمي وقد وضعناها هنا أما القارئ لكي يدقق بعمق أكثر من 

  :معانيها اإلهلية ومجاهلا الصحيح
  تعظم نفسي الرب"

  وتبتهج روحي باهللا خملصي
  ألنه نظر إىل اتضاع أمته

  فهوذا منذ اآلن مجيع األجيال تطوبين
  ر صنع يل عظائمألن القدي

  وامسه قدوس
  .ورمحته إىل جيل األجيال للذين يتقونه

  صنع قوة بذراعه
  شتت املستكربين بفكر قلوم

   عن الكراسيأنزل األعزاء
  ورفع املتضعني

  أشبع اجلياع خريات
  وصرف األغنياء فارغني

  عضد إسرائيل فتاه
  ليذكر رمحة

  كما كلم آباءنا
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  "إلبراهيم نسله إىل األبد
من املالحظ أنه مل يقال أن مرمي كانت مملوءة من الروح : "تب معروفقال كا

فقد افتقد . ويبدو يل أن هذا كان متييزاً مكرماً هلا: "ويكمل الكاتب قائالً". القدس
ومع أننا ال نشك أن مرمي كانت . استثنائيةالروح القدس أليصايات وزكريا بصورة 

لياً أكثر ويرتبط بإمياا وتقواها وكذلك  فقد كان تأثرياً داخ،حتت تأثري روح اهللا
واستطاعت أن تعرب عن ) واليت تكونت بسبب إمياا وتقواها(بعالقات قلبها مع اهللا 

نفسها أكثر من جييش يف حاسياا ففاض من تلك الفتاة املتواضعة الشكر ألجل النعمة 
ذه املالحظات  ه". ولكن يرتبط تسبيحها وشكرها رجاء وبركة إسرائيل،املقدمة هلا

أفراح إسرائيل "ستساعدنا يف التأمل يف ترنيمة احلمد وهذه واليت ميكن أن نصفها حبق 
فبينما كانت أقواهلا هذه نابعة من املشاعر اليت تغمر قلبها بواسطة ". باملسيح املعطى هلم

 فإن مشاعرها أيضاً كانت تتفق وتتجاوب ع النعمة املمنوحة هلا واليت ،الروح القدس
  ).٥٤انظر عدد ( فمع كوا خاطئة إال أا صورة إلسرائيل ،زامي

 فهي ال تتجاوز ،وبنظرة سريعة على هذه التسبحة جندها ذات طابع يهودي
هذا الصدد ميكن مقارنتها بتسبحة حنة اليت هي أيضاً مل تصل إىل ما  ويف. إبراهيم ونسله

 تتكلم عن معامالت اهللا يف شعبه وصلت إليه مرمي من جهة مواعيد اهللا إلبراهيم ولكنها
من . خماصموا الرب ينكسرون"تصار واخلالص الكامل عندما يتدخل الرب وتوقع االن

مللكه ويرفع قرن ) أو قوة( ويعطي عزا ،الرب يدين أقاصي األرض. السماء يرعد عليهم
أما مرمي فمن اجلهة األخرى تنظر إىل اخلالص إذ يتحقق يف شخص ذاك الذي . "مسيحه
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عضد إسرائيل فتاه ليذكر رمحة كما كلم آباءنا إلبراهيم " ولذلك تقول –سيولد 
  ".ونسله إىل األب

أوالً أا تنسب كل شيء : هناك شيئان يدفعاننا إىل مالحظتهما يف ترنيمة مرمي
.  ولذلك ترمنت بنعمته، وثانياً أا تتخذ مكاناً باعتبارها الشيء على اإلطالق،إىل اهللا

لقد اعترفت باهللا : "ني النقطتني فإننا ال نتغاضى عن تقرير هذه الكلماتوخبصوص هات
 يف الوقت الذي فيه اعترفت بصغرها وأا الشيء ،خملصها بالنعمة اليت مألا بالفرح

ولذلك فمهما كان يتطلب من قداسة لإلناء الذي يستخدمه اهللا فقد وجدناه حقاً . أبداً
. ر الذي أخفت فيه نفسها إذ كان اهللا كل شيء هلا كانت عظيمة فقط بالقد–يف مرمي 

وقد حفظها .  وهذا ما مل تفعله،ومىت حاولت أن جتعل شيئاً فهذا معناه أا تفقد مكاا
ليتنا مجيعاً نعطي االنتباه هلذا التعليم املبارك ومن . اهللا لكي تستعلن نعمته استعالناً كامالً

التامة على نفوسنا ما مل نأخذ مكاننا احلقيقي أي املستحيل أن النعمة يكون هلا السيطرة 
  ."ال شيئيتنا أمام اهللا

. ويستطيع القارئ أن يفهم لغة ترنيمة احلمد هذه إذ استوعب تلك األفكار
وعندما يكون هناك عمل حقيقي لروح اهللا يف نفوس شعبه فإن قلوم ترتفع إىل املصدر 

كان أول ما انطبع يف فكرها عندما وهكذا مع مرمي فقد . الذي تأيت منها بركتهم
". تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي باله خملصي"افتقدها الرب بنعمته اليت ال توصف 

 ولذلك ابتهجت بإله ،لقد اندجمت فرديتها يف احلال بعمل روح اهللا العظيم يف إسرائيل
نظر إىل صحيح أا تكلمت عن نفسها يف العدد التايل وقالت أن اهللا . إسرائيل وخملصه

 ولكن هذا باعتبارها فقط ،وأن مجع األجيال ستدعوها الطوبة) أو جاريته(اتضاع أمته 
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إا فكرة خالص إسرائيل من حالتهم املتدنية اليت . اإلناء املختار للربكة اآلتية إلسرائيل
وتضيف للتو ".  وامسه قدوس،ألن القدير صنع يب عظائم"مألت نفسها عندما قالت 

 فضالً عن ذلك أن إسرائيل كمختار اهللا وترينا". جيل األجيال للذين يتقونهورمجته إىل "
 إسرائيل الذي كان يتكلم عنه بلعام باحنصار عندما قال أن –هو الذي كان ميأل ذهنها 
 إسرائيل حبسب قصد اهللا – يف إسرائيل وال رأى احنرافاً. اهللا مل يبصر إمثاً يف يعقوب

  .وأفكاره
 أعداد التالية مبادئ أعمال اهللا بالنعمة وما جيب أن تكون وتقدم لنا الثالثة

عليه النفس أساساً لتتجاوب مع النعمة وما جيب أن تكون عليه النفس أساساً لتتجاوب 
 م على الكراسي واألغنياء والشباعىفاملستكربون بفكر قلوم واألعزاء وه. مع النعمة

 ولكن هلؤالء الفقراء يكرز باإلجنيل .ونتهوال ميكنهم أن يقفوا أمام اهللا القدوس يف دين
والرب نفسه يعلن . دائماً وللمتواضعني واألدنياء يرفعهم اهللا وللجياع ميألهم باخلريات

طوباكم أيها . طوباكم أيها املساكني ألن لكم ملكوت اهللا"ذات الدرس عندما قال 
 مث "...حكونطوباكم أيها الباكون اآلن ألنكم ستض. اجلياع اآلن ألنكم تشبعون

ولكن ويل لكم أيها األغنياء ألنكم قد نلتم : "يتحول إىل اجلانب اآلخر ويقول
ويل لكم أيها الضاحكون اآلن . ويل لكم أيها الشباعى ألنكم ستجوعون. عزاءكم

ليت هذه الكلمات اجلادة تعمل ). ٢٦ - ٢٠: ٦لوقا " (ألنكم ستحزنون وتبكون
 ، واملتأملني واملذلني من شعب اهللا وتعزية الفقراءبأقصى قدر وبصورة متسعة على تشجيع

  .كما تكون أيضاً حتذيراً عالياً ومتوالياً للذين يطلبون الشبع والغىن واد يف هذا العامل
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. عضد إسرائيل فتاه ليذكر رمحة"وختتتم مرمي تسبحتها بلغة أشرنا إليها قبالً 
إلميان هو الربهان أو اإليقان باألمور إن ا". كما كلم آباءنا إلبراهيم ونسله إىل األبد

.  ومرمي يف تلك اللحظة عاينت تتميم كل مقاصد اهللا بالنعمة لشعبه األرضي،اليت ترجى
كما . حقاً فقد كان كل شيء آمناً ومستقراً يف شخص ذاك الذي سيولد يف هذا العامل

على األرض السالم اد هللا يف األعايل و" التايل اإلصحاحهتفت املالئكة بتسبحتها يف 
  ".للذين سر اهللا م

ويزيح . مث عادت إىل بيتها واستمرت مرمي ثالثة أشهر مع نسيبتها العجوز
الكاتب الستار عن تلك العالقة الروحية والشركة بني هاتني القديستني وال شك أما 

ىل وانتهت الزيارة وعادت مرمي إ. كانتا مشجعتني لبعضهما يف اإلميان والفرح بالرب
كان هذا املرتل هو البقعة اليت على ". لتتبع طريقها بكل تواضع لتميم مقاصد اهللا"بيتها 

  .األرض جتتذب اهتمام السماء وتتركز فيها
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  مريم في بيت لحم
 فله أيضاً مطلق السلطان يف ،إن كان اهللا له مطلق السلطان يف مقاصده

 ،سبعمائة عام قبل ميالد املسيحوألكثر من . اختياره لتلك األواين اليت حتقق مقاصده
 وأنت صغرية أن ،أما أنت يا بيت حلم أفراته ":مبيالد املسيح يف بيت خلمتنبأ ميخا النيب 

 وخمارجه ، فمنك خيرج يل الذي يكون متسلطاً على إسرائيل،تكوين بني ألوف يهوذا
د اقتبسها  وق،وكانت هذه نبوة عن مكان ميالد املسيا".  منذ أيام األزل،منذ القدمي

 أين يولد –رؤساء الكهنة والكتبة يف إجابتهم عن السؤال الذي طرحه هريودس عليهم 
 وكان الوقت يقترب مليالد طفلها ،ولكن كان بيت مرمي يف الناصرة يف اجلليل. املسيح؟
يف تلك األيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتتب كل : " وهكذا،القدوس

ومعه (وبناء على هذا القرار حترك يوسف ). اطورية الرومانيةالعامل أو اإلمرب(املسكونة 
 وصعد من ، لكونه من بيت داود وعشريته،)مرمي امرأته املخطوبة وهي حبلى بابنها

ومل يكن . اجلليل من مدينة الناصرة إىل اليهودية يف مدينة داود اليت تدعى بيت حلم
كما . فكرة اليت طرأت على ذهنهاإلمرباطور الروماين يدري كثرياً عن نتائج هذه ال

 لكي يولد املخلص ،هذا العمل كان لتحقيق قصد اهللا العجيب"الحظ أحد الكتاب أن 
وما يلفت ".  كانت حبسب شهادة اهللا البد أن يتم فيها هذا احلدث–امللك يف قرية 

 والذي مبوجبه صعد يوسف ،املالحظة أكثر أنه على الرغم من صدور هذا القانون
 غري أن االكتتاب قد مت بعد ذلك ،ع كثريين أيضاً إىل مدينتهم ليكتتبوا هناكومرمي م
! كم عجيبة حكمة اهللا وكمال طرقه". عندما كان كريينيوس والياً على سورية"بفترة 

 وحيرك اهللا اإلمرباطور ليدفع ،فيوسف كان عليه أن يأخذ مرمي امرأته إىل بيت حلم
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يا له من برهان أكيد أن اهللا ميسك . إىل بيت حلمإمرباطوريته لالكتتاب فيصعد يوسف 
واملسيحي يؤمن ويعرف . بزمام احلكم يف يديه وحيرك قلوب الناس حيثما يشاء أن ميليها
 وإزاء كل التشويش ،ذلك وهو يستريح بسالم إزاء كل أعمال الناس ونشاطها

  .واالضطراب والصراعات اليت جتري هنا وهناك
ولدت ابنها البكر فقمطته " أن مرمي ، بيت حلموبينما كان يوسف ومرين يف
وليس غرضنا يف هذا ). ٧ع  (" موضع يف املرتلوأضجعته يف املذود إذ مل يكن هلما
.  ولكننا باحلري نتكلم عن تاريخ مرمي الشخصي،اجلزء أن نتناول موضوع التجسد

ر اروسر األس ،ونتجاسر أن نقدم ألحدهم بعض التأمالت على هذا احلدث العجيب
وإن كان مجيع الناس هلم . إن ابن اهللا ولد يف هذا العامل ولكنه مل جيد مكاناً هنا: "فقال

وهل عيثاً . بيوت وهلم أماكن ولو يف فندق غري أن ابن اله مل جيد مكاناً غري مذود
.  فليس مكان هللا وال ألمور اهللا يف هذا العامل، كاليسجل الروح القدس هذه احلادثة؟

ولكنه بدأ يف . هو أكثر كماالً غري تلك احملبة اليت جعلته يرتل إىل األرضوهل جند ما 
. " وبني البداية والنهاية كل الطريق مل يكن له أين يسند رأسه،مذود وانتهى بالصليب

اهللا ظهر يف "وحنن كمؤمنني بكل خشوع وتعبد يف حضرة إهلنا نتأمل يف الطريقة اليت ا 
يح الذي من أجلكم افتقر وهو الغين لكي تستغنوا أنتم نعمة ربنا يسوع املس" اجلسد
وإذا كانت هذه األمور هكذا فليتنا نتذكر أنه لكي يتمم مقاصد حمبته ويفتدي . بفقره

 كان لزاماً عليه أن يرفض يف حيته ويصلب يف ،أم الكنيسةشعبه سواء كان إسرائيل 
 وهو املمسك ،غرض كل مشورات اهللا"إن الطفل املضجع يف الذود هو . موته

وال عجب فإن ".  يرثوا اد واحلياة األبديةن املخلص جلميع الذي،والوارث لكل اخلليقة
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وال كلمة تسجل عنها ملا كانت تشعر به أو تفكر . مرمي كانت حمتجة كل هذا الوقت
  . واحلق أا كانت خمتفية وراء جمد ابنها،فيه أو تقوله
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  مريم والرعاة
ألتقياء الذين اختارهم اهللا ليتسلموا إعالن والدة وإذ نشري إىل أولئك ا

 فإن .فذلك بسبب ارتباطهم مبا تسجل يف قصة مرمي"املسيح الرب"املخلص الذي هو 
اهللا يف هذا الوقت مل مينح عظماء األرض هذا اإلعالن بل إىل فقراء شعبه واملتأملني الذين 

 اإلهلية تعطى فقط للقلوب فاألخبار واإلعالنات. كان هؤالء الرعاة معدودين منهم
الرجال البسطاء كانوا ممن ينتظرون فداء املعدة إعداداً إهلياً وهلذا فإننا نؤمن بأن هؤالء 

وإذا كانوا ساهرين ليالً على قطعان أغنامهم فقد أرسل هلم ). ٣٨انظر ع (يف أورشليم 
مصادقة على  كما أعطاهم عالمة لل،املالك حامالً بشائر الفرح العظيم جلميع الشعب

ظهر بغتة " وحاملا أى رسالته سرعان ما ".جتدون طفالً مقمطاً مضجعاً يف مذود"إميام 
مع املالك مجهور من اجلند السماوي مسبحني اهللا قائلني اد هللا يف األعايل وعلى 

  ".األرض السالم وبالناس املسرة
ئكة ا واليت ترينا ولنترك للقارئ التقي أن يتأمل هذه الكلمات اليت رمن املال

 ،على األقل أن كل مقاصد اهللا لربكة شعبه إسرائيل تتحقق يف شخص ابنه احملبوب
ولكن دعونا نتتبع هؤالء الرعاة الذين يف بساطة إميام دون أن يتساءلوا عن هذا احلق 

 وننظر هذا األمر ،لنذهب اآلن إىل بيت حلم"الذي مسعوه ولكنهم قالوا بعضهم لبعض 
فجاءوا مسرعني ووجدوا مرمي ويوسف والطفل مضجعاً . ع الذي أعلمنا به الربالواق

رمبا مل يدركوا املغزى الكامل ملا رأوه ! ويا له من منظر مأل عيوم بالتحية له". يف مذود
وليست هناك كلمة قيلت . ولكنهم رأوه بقلوب ساجدة بدون شك. أو جمد هذا الصيب

ذلك ألم كانوا مثبتني عيوم على املخلص املسيح ،منهم وال من مرمي وال من يوسف
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فيعد العبارة  ،ولكن كان ال بد هلم أن يكونوا قد تكلموا. الرب وهو مضجع يف مذود
وكانت مرمي حتفظ مجيع هذا الكالم "ونتيجة هذا إذ قيل " يف الكورة"املتعلقة بشهادم 
 نستطيع أن نقول أن مرمي ٥٧د فإذا ربطت هذا مع اية فقرة عد". متفكرة به يف قلبها

 ملثل هذه اإلرسالية وذا التكليف فاالختيار.  نفس هادئة متأملة ومتجاوبةكانت ذا
إن أقل شعور جتاه صيب كهذا . يصبح من الصعوبة أن يكون خبالف هذه الشخصية

 وهنا يقصر الكالم عن التوضيح واإلنسان ،أقول أنه جيب أن يكون يف رهبة حضور اهللا
أن يعرف أكثر عن أفكارها وهي حتملق يف وجه هذا الصيب العجيب الذي قال جيب 

 ولكن ".ويدعى امسع عجيباً مشرياً إهلاً قديراً أباً أبدياً رئيس السالم"عنه أشعياء بالنبوة 
 ومع ذلك فليست هي غرض السماء بل ابنها وهو ،يا هلا من نعمة حظت ا مرمي

وحنن . ن جمد اهللا وتثبت وصار نافعاً يف هذا العامل الذي به استعل،غرض مشورات اهللا
  .نتعجب من السمات اجلميلة اليت اتصفت ا مرمي واليت تتفق مع تقواها وسلوكها
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  مريم في الهيكل
نتبني يف كل من شخصية مرمي ويوسف هذه الصفات التقوية اليت نلحظها يف 

 ،لصيب القدوس أو يف تطهري مرميانتباهها الشديد لدقائق كلمة اهللا سواء يف أمر ختان ا
وكذلك يف ). ١٣انظر الويني (فقد كانت طاعتها ألوامر الناموس واضحة وصرحية 

كما هو مكتوب يف ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى "تقدمي يسوع للرب 
 الصيب قلما تظهر مرمي يف وكان ال بد أن ميضي أربعون يوماً بعد والدة."قدوساً للرب
ويف هذه الفترة كانت قد متت زيارة اوس أو حكماء املشرق كما . شليمهيكل أور

ويف هذا املشهد كما يف مشهد زيارة الرعاة أيضاً مل تتخذ مرمي . وردت يف إجنيل مىت
 على األقل – وكانت يف شركة مع اهللا ،دوراً ظاهراً بل كانت متوارية يف الظل بإرادا

 فلم تندهش ،"املولود ملك اليهود"د اآليت لذاك  لذا كانت تعرف ا،بقدر قياسها
 –كثرياً عندما رأم خيرون ساجدين له أو عندما فتحوا كنوزهم وقدموا له هداياهم 

 ولكن كان عليها أن ، كانت فرحة لكوا اإلناء املختار لوالدته–ذهباً ولباناً ومراً 
بد أن يالقيها االضطهاد من إله تتعلم أنه حبكم هذا االرتباط واالندماج مبسيح اهللا فال 

) أو الشيطان(ومن تلك اللحظة اليت ولد فيها هذا الصيب ابن اهللا فإن التنني . هذا العامل
صارت مرمي ويوسف وكذلك الطفل . الذي كان يترقب تلك اللحظة سعى أن يبتلعه

رشاد يسوع غرضاً لعداوة امللك الشرير ولكنهم كانوا حتت غطاء احلماية اإلهلية واإل
 اجلليل إىل مرتهلم وبعدما عادوا إىل أرض إسرائيل إىل. الذي دفعهم للهروب إىل مصر

 ذاك الذي مل يكن أقل –األصلي استمتعا ذا الشرف واالمتياز الذي ال يقدر خلدمته 
  .من ابن اهللا
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 واآلن لنتأمل هذا املشهد يف ،وإذ نتذكر تلك احلوادث لنستكمل القصة
نعم لقد أتى " ويأيت بغتة إىل هيكله السيد الذي تطلبونه ":كتب مالخي. اهليكل

كانت أورشليم ". وعندما دخل بالصيب يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس"
 شعبها يبيع ويشتري النساء تتمم واجباا املرتلية والرجال يالزمون حرفهم –كعادا 
قاسي واحلزين والبائس ولكنه كما كان ملكهم األدومي املتعطش للدماء وال. اليومية

.  عامالً على إرضاء شهواته الدنيئة،كان يعمي أتباعه بسخاء وعظمة صروحه املشيدة
 واملسيا ،وهكذا كان اجلميع يف جهل تام ذه احلقيقة العجيبة أن اهللا قد افتقد شعبه

 كان )٧٢انظر مزمور (املمجد الذي تنبأ له األنبياء والذي ميتد ملكه إىل كل األرض 
  .يف وسطهم وقد محل إىل ختوم اهليكل املقدس

ولكن كيفما كان اجتاه األمة وحالة عدم إميام فإن اهللا يضمن دائماً معرفة 
ويف هذه احلالة أعد اهللا قلوب قليلني كانوا . ابنه احملبوب بالصورة اليت يستحضره ا

من هؤالء لينظراه بأعينهم ينتظرون فداء يف أورشليم للترحيب مبسيحه واختار اهللا اثنني 
 ،يف ذلك الوقت كانت مرمي ويوسف جيتاز شوارع املدينة ومعهم هذه الوديعة الثمينة

ودخال .  يف أحوال مشاة هلذه الظروفوفعالً كما كان يفعل أي قديسني يهود بسطاء
  ودون أن يعرفا شيئاً،كان املقدس دون أن ليالحظهما أحد أو يعطيهما اهتماماًملإىل ا

. وكان رجل يف أورشليم امسه مسعان"وكما كتب اإلجنيلي . عما أعده اهللا أو ما سيفعله
وكان قد .  والروح القدس كان عليه،وهذا الرجل كان باراً تقياً ينتظر تعزية إسرائيل

فأتى بالروح إىل . أوحي إليه بالروح القدس أنه ال يرى املوت قبل أن يرى مسيح الرب
 وقد دعاه اهللا وأعده ،احداً حتت السيطرة الكاملة للروح القدس وجدنا هنا و"اهليكل
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لكي يأخذ ابنه على ذراعيه عندما دخل مرمي ويوسف بالصيب يسوع ليصنعا له حسب 
  .عادة الناموس

يا له من مشهد عجيب فعالً إذ يشغل انتباهنا حقاً ملا فيه من فائدة ونفع لنا 
 نتأمل هذا املشهد أننا نقف على أرض ليتنا نتذكر وحنن. قبلما نستكمل موضوعنا

فهذه ! مشهد عجيب. أخذه من يدي أمه" أخذه على ذراعيه"ونقرأ أن مسعان . مقدسة
إن مسعان نال هذا االمتياز . األم التقية واملكرسة تضع طفلها بني ذراعي مسعان الشيخ

  !.الثمني ليحمل على ذراعيه هذا الطفل الذي تتحقق وتتكمل فيه كل مشورات اهللا
يف "ولكن من هو هذا الصيب؟ إنه الكلمة الذي صار جسداً املكتوب عنه 

 وهو )١: ١يوحنا " ( وكان الكلمة اهللا، والكلمة كانت عند اهللا،البدء كان الكلمة
 ما يف السماوات وما على ،فإنه فيه خلق الكل:  بكر كل خليقة،صورة اهللا غري املنظور"

 ،ان عروشاً أم سيادات أو رياسات أم سالطني ما يرى وما ال يرى سواء ك،األرض
فيه "وهو الذي ".  الذي هو قبل كل شيء والذي فيه يقوم الكل،الكل به وله قد خلق
رثاً لكل الذي جعله وا"إنه هو االبن ). ١٩ - ١٥: ١كو " (سر أن حيل كل امللء

ء بكلمة وهو اء جمده ورسم جوهره وحامل كل األشيا.. الذي به عمل العاملني. شيء
ومن جهة أخرى باعتباره مولوداً يف هذا العامل فقد كان هو ) ٣و٢: ١عب " (قدرته

 فهو أقنوم إهلي ،كل هذه األجماد وغريها الكثري.  وابن داودنسل املرأة ونسل إبراهيم
 الصيب املقدس الذي وضعته ا إذ تدور حوله وتشع وتلمع من هذ،تنازل وصار جسداً

 فكلما ، اإلهلي ليتنا حنملق جيداً وبكل خشوع يف هذا السر.مرمي بني ذراعي مسعان
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نظرنا بعمق أكثر كلما احننت قلوبنا تعبداً وخشوعاً يف حضرة ذاك الذي هو عطية اهللا 
  .اليت ال يعرب عنها وأمام نعمة ال يسرب غورها وحمبة فائقة املعرفة

:  اهللا وقالائض بارك وبقلب ف،يب على ذراعيه أمام اهللالقد وقف مسعان والص
ألن عيين قد أبصرتا خالصك الذي . اآلن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسالم"

لقد حتققت . "نور إعالن لألمم وجمداً لشعبك إسرائيل. أعددته قدام وجه مجيع الشعوب
 وكان مستعداً أن ، وانقطعت كل عالقة له باألرض حاملا امتلك خالص اهللا،كل رغائبه

ى أيضاً عندما وقف على الفسحة ورأى األرض اليت أعطاها اهللا مثل موس. ينطلق بسالم
 اهللا وتطلع إىل األمام  هكذا مسعان والصيب املقدس على ذراعيه مركز مشورات،لشعبه

  .إىل الوقت عندما يستحضر األمم إىل النور ويصبح املسيح جمداً لشعبه إسرائيل
 ذلك ، مسعان عنهوكان يوسف وأم الصيب يتعجبان من الكلمات اليت قاهلا

وحنن كذلك بشكل عام نأيت تدرجيياً إىل معرفة . أما كانا ال بد أن يعرفا األمور جزئياً
 ذلك أمرين فإن االرتباط وتبع.  ذلك احلق الذي نعترف حنن به– احلق بكل قوته

فإن .  على ذلكوجند هنا مرمي مثاالً.  يف هذا العامل يستحضر الربكة واألمل معاًباملسيح
 مث يتجه حنو مرمي خماطباً إياها قائالً ،يوسف ومرمي واآلن يباركهما أي ،اهللا" بارك"عان مس
وأنت أيضاً  (، ولعالمة تقاوم،ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثريين يف إسرائيل"

وهكذا فإن اهللا يف نعمته ولطفه ".  لتعلن أفكار من قلوب كثرية،)جيوز يف نفسي كسيف
 ومن يشك – طريق األحزان والرفض –ن ليعد مرمي بطريق طفلها يستخدم عبده مسعا

وآالمه أمل أن هذا القول إن صب أساساً عندا وقفت عند صليب يسوع لتنظر أوجاعه 
ة  طريق اهللا اليت جنتازها كم من رمحيكن يف ذلك اختراق للسيف يف نفسها أيضاً؟ ويف
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 وجند أا ،ىل نصيبنا من األحزان بالتدريج إ– ليس دفعة واحدة بل –حتوطنا إذ نقترب 
ال ميكن ملرمي أن تنسى هذه الكلمات ولكنها كانت "! ملعان حمبته"عندما تقع علينا تظهر 

 والبد أا كانت دائماً تضع هذه األقوال أمام اهللا يف ،"متفكرة به يف قلبها"حتفظه 
وبالتأكيد فقد  ،ومن خل حياا جند أا عاشت حتت ظل الصليب. تأمالا وصلواا

البد أنه كان أمامها الكثري الذي . ؤازرة وهي يف رفقة ابنهاكان هلا التعويض الكايف وامل
 املخلص مسيا معرفة أن يسوع هو يفتستريح مل تقدر أن تتركه ولكنها بالتأكيد كانت 

ومل يوجد يف كل األرض من منح هذا االمتياز الذي ال ينطق به وتلك . الذي معها
 فألجل خاطره وحمبة ل فقد أمكنها أن تعاين املستقبل وتترك بني يديه كل –الربكة 

  .شيء اختاره هلا يف هذا الطريق
ونتبني فقر يوسف ومرمي من احلادثة العرضية عندما قربوا ذبيحتهم عند تقدمي 

وإن لن تنل يدها كفاية : "ونقرأ يف الالويني وخبصوص تطهري املرأة عند والدا. يسوع
خذ ميامتني أو فرخي محام الواحد حمرقة واآلخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن لشاة تأ
مل تكن مرمي أن تنال يدها فتحضر شاة وروح اهللا يلفت انتباهنا ). ٨: ١٨ص " (فتطهر

 نعم ومن قبل أن يأيت إىل ،أن ربنا قد ولد يف ظروف مذلو وحياة متواضعة من البداية
 فأي أم ال تريد أن حتيط طفلها بكل وسائل ،اضعاألرض كان فكره أن يتذلل ويتو

 إذ ،الراحة والترف طاملا تستطيع أن تفعل ذلك؟ ولكن كل شيء يتحدد حبكمة إهلية
بل أيضا كل طريقه يف هذا العامل الذي  مل جيد فيه أين نرى ليس فقط ظروف والدة ربنا 

  . ينطق ا كلما تفكرنا يف ذلك نعمته اليت ال،وهذا يطبع فينا. يسند رأسه
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وملا أكملوا كل شيء  "،إذا انتهت طقوس اهليكل مع أقوال مسعان النبوية
تركوا اهليكل وخرجوا من بواباته ومعهم هذا الكرت الثمني و " حسب ناموس الرب

 وهم ميتلكون سراً ،ممارسني أعماهلم اليومية. "رجعوا إىل اجلليل إىل مدينتهم الناصرة"
  .ناصرة خبالفهمإهلياً مل يعفه أحد يف ال
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  مريم ويوسف يجدان يسوع في الهيكل
:  ومل يذكر طيلة هذه الفترة غري شيئني أوهلما،لقد انقضت اثنتا عشرة سنة

: واألمر الثاين. "وكانت نعمة اهللا عليه وكان الصيب وينمو ويتقوى بالروح ممتلئاً حكمة"
ا شهادة أخرى لتقوى وهذ". وكان أبواه يذهبان كل سنة إىل أورشليم يف عيد الفصح"

وال يرد هنا عن . مرمي وزوجها لعل هذا األمر مذكور هنا للتأكيد على هذه احلقيقة
كما ال جند هنا . مرمي أا كانت تأخذ معها الصيب يسوع يف هذه املناسبات السنوية

 ولكن ما يتناسب فقط مع ،كلمة تضاف إلشباع الرغبة البشرية حلب االستطالع
 ألن كل كلمة يف الكتاب كانت تعبرياً –فالكل يف كمال إهلي . اغرض روح اهللا هن

 وهي مقدمة للحادثة اليت تتبعها واليت ترتبط ٤١واحلقيقة تتقرر يف عدد . حلكمة إهلية
  .مبرمي

وملا كانت له اثنتا عشر سنة  "،إن العددين األولني ميهدان طريقنا للموضوع
ملوا األيام بقي عند رجوعهما الصيب وبعدما أك. صعدوا إىل أورشليم كعادة العيد

ومن السجالت اليهودية نعلم أن عمر ".  ويوسف وأمه مل يعلما،يسوع يف أورشليم
الثانية عشر بني الشباب اليهودي يعترب السن الكايف للنضوج وحتمل املسئولية الفردية 

أيضاً والصيب الذي يبلغ هذا العمر يعترب ابناً حبسب الشريعة ويطالب . أمام اهللا
  .مبتطلبات الناموس

واحلقيقة اليت يسجلها الوحي هنا بأن يوسف ومرمي صعدا بيسوع إىل 
 ال ميكن أن تكون هذه املالحظة دون معىن ،أورشليم عندما كان عمره اثنتا عشرة

 إمنا يلفت انتباهنا مباشرة باحلري إىل ،أما ما حدثا يف العيد فلم يتسجل هنا. خاص لنا
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 العائدة فإن يسوع بقي يف  وهو عند رجوع مرمي مع القافلة،هذا الظرف بالذات
 .وكان من الطبيعي أن يظنان بني الرفقة وذهبا مسرية يوم يطلبانه بدون قلق. أورشليم
وملدة ثالثة .  إذ مل جيداه بني األقرباء واملعارف رجعا إىل أورشليم يبحثان عنهولكنهما

 فبينما ،شك فيه بأن كل هذا بترتيب إهليفمما ال. أيام يف قلق وخماوف ومها يطلبانه
ويف اية املدة . يتمم إرادة أبيه فقد كان جيب أال يتعطل عن عمله" الصيب يسوع"كان 

ليت القارئ يدرك هنا ". وجداه يف اهليكل جالساً يف وسط املعلمني يسمعهم ويسأهلم"
 إىل احلكمة اليت  فإنه يلفت انتباهناكيف أن الروح القدس قبل أن يسجل كلمات مرمي

وكل الذين مسعوه . " وهي حكمة مستعلنة بشكل واضح-يعلمها هذا الصيب القدوس
! وكم هو حقيق بأن اهللا يسر بأن يشغلنا بكلمات ابنه احملبوب". توا من فهمه وأجوبته

مىت ( ومها من أذل الغنم على الرغم من أن يوسف كان ابناً لداود –أما مرمي ويوسف 
يا بين ملاذا فعلت "رمي بقلب أم متأثرة قالت د اندهشا من هذا ملنظر وم فق– )٢١: ١

  ."هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبنيبنا هكذا؟ 
لقد انقضى . وقبل أن نأيت إىل جواب يسوع فلنتأمل قليالً يف كلمات مرمي

 وكذلك ،سنة على تلك اإلعالنات العجيبة اليت أتى ا جربائيل أكثر من اثين عشر
 واليت مل تعترضها إال أوقات عيد ،النبوية لسمعان الشيخقوال األ املدة تقريباً على نفس

خبالف ذلك مرت هذه السنوات . الفصح السنوية اليت كانا يصعدان فيها إىل أورشليم
 ، وليس أمر غري مصدق. يف الناصرة تتخللها احلياة العائلية بالتزاماا العاديةهادئة

 أن يصيب مرمي العمى ،ها الظاهرة يف منوه عرب تلك السنواتبالرغم من كماالت ابن
 النصيب الذي ينتظر  تنسىاجلزئي جتاه طبيعة حياة يسوع اليومية أو على األقل كانت



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٢

ولن نذهب بعيداً يف تصوراتنا بل نلتزم باملكتوب فقد كان هناك أمران يف خطاا . ابنها
يا ابين " اللوم الذي تتضمنه كلماا الفأو ،إىل يسوع تؤكد لنا هذا االفتراض السابق

ولسنا ". هوذا أبوك" يوسف معها  وثانياً استخدمها لعبارة تتضمن"ملاذا فعلت بنا هكذا؟
 وإن كنا ال نشك أما نبعاً من مشاعر ،ين باعتبارمها فشالً إىل إبراز هذين األمرحباجة

 أن أسلوب حديثها هو ولكن من جهة أخرى يتربهن لنا. طبيعية صافية وعالقات نقية
  .نتاج عواطف شديدة البنها الكامل

أما إجابة يسوع ألمه فكانت إعالناً عن إدراكه لتلك العالقة اإلهلية باإلضافة 
 ،"أبوك"قالت مرمي ليسوع عن يوسف أنه . إىل إعالنه أنه قد جاء ليفعل إرادة أبيه

 كانت إرادة أبيه " فيما أليبينبغي أن أكون "، كقوله،وكانت إجابته أنه بقي يف أورشليم
وعب اعترافه ا مكان جواباً . يعترف اأن  وفرحه يف ،هي الشريعة العظمى يف حياته

مل يفهما الكالم الذي "وال يدهشنا أما . شافياً لسؤال مرمي الذي أزاح به لومها الظاهر
  ".قاله هلما

كانت ". ضعاً هلمامث نزل معهما وجاء إىل الناصرة وكان خا: "وعلى ذلك نقرأ
 يف اهليكل قد ألقت الضوء الكايف على هذه السنني كلها ما بني أول فصح إجابته ملرمي

 لقد كان هنا فيما ألبيه أو ،يصعد إليه وبني يوم معموديته إذ كان يعرف مركزه بدقة
 وبالتايل يف خضوعه ليوسف ومرمي كان يفعل إرادة أبيه بنفس الكيفية كما ،خلدمة أبيه

فلم يكن هناك وال ميكن أن يكون شيئاً من عدم االتساق بني حياته .  يف أورشليمبقي
وكان كل نفس وكل شعور وكل فكر .  املقدسةاليومية وما يسمونه الناس الواجبات

وكل كلمة وكل عمل إمنا هي مثار حلياة تقوية وتكريسية تامة إلرادة أبيه إذ كان يفعل 
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 ويا له من مشهد جيرى يومياً أمام عيين مرمي ).٢٩: ٨يوحنا (كل حني ما يرضيه 
  .ويوسف يف هذا املسكن املتواضع بالناصرة

حتفظ مجيع هذه األمور متفكرة به يف "اليت كانت " أمه"ويف اخلتام يقال لنا عن 
وهي يف حالة من اليقظة .  يف أورشليم وكذلك األقوال يف الناصرةلهناك األقوا". قلبها

وميكننا أن نتأكد أن روح اهللا أعطاها بعض اإلدراك .  الكلماتوتتفكر متأملة يف هذه
وأقول أنه ليست واحدة .  وتعزيها يف سنوات آتيةلتؤازرها وتقودها.  األقوالملعاين هذه

ومرة ". املنعم عليها" فهي حقاً ،من بني مجيع النساء أعطي هلا االمتياز املبارك مثل مرمي
طوىب للبطن "يت رفعت صوا من اجلميع قائلة له أخرى نسترجع إجابة الرب للمرأة ال
بل طوىب للذين يسمعون كالم "أما هو فأجاب " الذي محلك والثديني الذين رضعتهما

  . هذه الربكة ممنوحة لكل واحد من شعب اهللا".اهللا وحيفظونه
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  في قانا الجليل
  )١١ - ١: ٢يوحنا (

 رأيناها آخر مرة يف .يمتضي السنون قبلما جند مرمي مرة أخرى يف سجل الوح
أورشليم عندما كان يسوع عمره اثنتا عشرة سنة وقد صعدت مع رجلها إىل هناك 

وال يرد شيئاً عن يسوع أو عن أمه ملدة ال . لتحفظ عيد الفصح مث رجعت إىل الناصرة
وطوال هذه الفترة اليت كان فيها يسوع خمتفياً كانت هي . تقل عن مثانية عشر عاماً

ة وهكذا يكون األمر مع املسيحي فإن حياتنا اآلن مستترة مع املسيح يف كذلك خمتفي
: ٣ يوحنا ١انظر أيضاً ( ولكن عندما يظهر املسيح حياتنا ستظهرون معه يف اد ،اهللا
) ٣١: ١ص (كذلك يف اإلجنيل ففي اللحظة اليت بدأ فيها يسوع ظهوره إلسرائيل ) ٢

كن لكي نفهم األمر فهماً صحيحاً وما تبع ذلك ول. جند مرمي مرة أخرى تأيت يف املشهد
وعندما نراها بعد ذلك أو يرد ذكرها فإما . فتجب مالحظة أن سريا الشخصية تتوقف

وجتد مالحظة أن مرمي هذه املنعم . بغرض رمزي أو لتعلم درساً مثيناً يف ارتباطها مع ربنا
 فما ،ابنها يسوع يف املشهدعليها ال ينبغي أن تكون حمط أنظار شعب اهللا عندما يأيت 

 ويف نفس ،يشغل القارئ هو كماالته وحكمته وخضوعه الكامل إلرادة إهله وجمده
  .لوقت ال ننسى هذه الوحدة يف العالقة بني مرمي وطفلها

وكانت أم يسوع . كان عرس يف قانا اجلليل" "يف اليوم الثالث"ويقال لنا أنه 
إن البعض يشكون إذ تناولنا هذا ".  العرسودعي أيضاً يسوع وتالميذه إىل". "هناك

واجلملة . املشهد بشكل رمزي عندما نطرح الصورة النبوية لرجوع إسرائيل املستقبلي
إمنا تشري بوضوح إىل ذلك املعىن " يف اليوم الثالث"اليت تتكلم عن العرس أنه كان 
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ضفنا إليها حادثة وكذلك الدينونة إذا أ( فاليوم الثالث يتكلم عن زمان الربكة ،النبوي
 –واليت جاءت بعد اليومني للشهادة ومها ليوحنا املعمدان وليسوع نفسه ) تطهري اهليكل

 وهي ظالل مستقبلية حلقيقة بركة – واليت تعين غالباً القيامة ،١واملسجلة يف ص 
.  تتأسس على القيامة وحدهاي وكذلك بركة الشعب السماوي واليتالشعب األرض

 فقد اختذ العرس جمراه ولكنه اختري خاصة –ية الرمزية هلذا العرس ولكي نفهم اخلاص
إلظهار هذا الغرض وهو مفتاح هذه احلادثة وال بد لنا أن نقول ذلك ألن كثريين حىت 
من املسيحيني أنفسهم مل يفهموا حبسب أفكارهم البشرية املناقشة اليت دارت بني الرب 

 وقد نسوا جمد ذاك الذي استعلن هنا كما يف ،بةنفسه يف تعامالته مع مرمي يف هذه املناس
  .أماكن أخرى وكذلك كماله املستعلن يف تلك العالقة

قال هلا يسوع مايل . وملا فرغت اخلمر قالت أم يسوع له ليس هلم مخر"ونقرأ 
 -  ٣ع " (قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. ولك يا امرأة؟ مل تأت ساعيت بعد

أو (إنه يف العيد : [حظات كتبها واحد تشرح معىن هذا اجلزءونسجل هنا مال). ٥
 واملنظور هلا أنه قد ولد ، وهذه هي عالقته الطبيعية مع إسرائيل،ال يعرف أمه) العرس

وهذا يساعدنا ].  إنه يفصل نفسه عنها ليتمم الربكة، فإسرائيل أمه،منها حتت الناموس
وهذا صحيح فإذا كان يسوع قد ولد . يف شرح طبيعة هذا املشهد الرمزي املشار إليه

 فقد كان عليه أن ميوت عن هذه العالئق مجيعها لكي ،من امرأة وولد حتت الناموس
ميجد اهللا متجيداً كامالً ويفتدي الذين هم حتت الناموس بأن يصري لعنة ألجلهم قبلما 

ي تأيت بثمر وحبة احلنطة كان ينبغي أن تقع يف األرض ومتوت لك. يأيت بالربكة إلسرائيل
  .كثري
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 كما رأينا –ولكن هناك شيئاً آخر جيب أن نتذكره أن يسوع قد أخرب أمه 
 وأنه قد أتى ليفعل ، أنه ينبغي أن يكون فيما ألبيه أي لصواحل أبيه–كذلك من قبل 

 من جهة إرادة أبيه وهو قد فعل ذلك ففي كل خطوة كان يف شركة مع أبيه سواء
ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه " كما قال عن نفسه ،تبعهالتوقيت أو األسلوب الذي ي
: ٥يوحنا " (ألن مهما عمل ذلك فهذا يعمله االبن كذلك. شيئاً إال ما ينظر اآلب يعمل

 املستحيل عليه أن يقبل اقتراحاً من مرمي عما ينبغي أن ولذلك كان من). ٢٠ - ١٩
كان ما قالته . ددة لآلب ولالبنة مقتصرة وحمقيعله وهذا معناه أن مرمي تتدخل يف منط

تعبرياً عن حثها للرمحة وهو يف ذات الوقت يعرب عن إمياا بقوة يسوع اليت ال ميكن أن 
وعندما نأيت إىل دائرة كمال املسيح وتكريسه فإننا ال نسمع غري صوته الذي . تنكر

أة؟؟ مل تأت مايل ولك يا امر"إن هذا يفسر لنا قوله . يقول أنه جاء ليفعل إرادة أبيه
  ".ساعيت بعد

 ويتضح هذا من حقيقة أا مل حتاول ،كانت كلمة يسوع ألمه التأثري املقصود
مهما قال : "للخدام فقالت ،وأا كانت تعتمد على تدخل يسوع وإظهار قوته،أن جتيب

 فمع أن مرمي بسبب عواطفها الزائدة ،وهذا مجيل ورائع يف حد ذاته". لكم فافعلوه
ولكن ، ورمبا رغبة منها أن ترى ابنها يظهر عالنية،تأخذ مكاناً ال خيصهاجربت يف أن 

حىت وهي . سرعان ما تكلم الرب حىت عادت إىل مكاا الصحيح وانسحبت إىل اخللف
موصية اخلدام بطاعة له ال تقبل ) ١١ع (تتطلع إىل جمده الذي يفوق اد البشري 

 وابن ا بيسوع باعتباره يدعى ابن العلىإمياإن التوفيق بني عواطف األمومة مع . اجلدال
 إمنا يصبح هذا التوفيق أمراً ، وهي تراه يف طريقة حياته اليومية يأكل ويشرب وينام،اهللا
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صعباً ولكن اهللا نفسه كان يالحظها ويفتح قلبها كل يوم ملا كانت حتتاج أن تتعلمه 
 وبقيت ،بتاتاً بنقص اخلمرمل تعد تنشغل .  عرس قانا اجلليلوكذلك يف هذه املناسبة

 ولذلك استمتعت ذا االمتياز الذي ال ينطق به ،شاهدة بصمتها عن ما سيحدث
إن . كشاهدة لبداية هذه اآليات اليت صنعها يسوع عندما أظهر جمده وآمن به تالميذه

 وبالتايل فإن حتويل ، وإظهار حلقيقة شخصهما يصدر عما هو إهلي هو جزء من جمد اهللا
كانوا قد قبلوه من .إىل مخر كان بقوة كلي القدرة ونتيجة ذلك أن تالميذه آمنوا بهاملاء 

  .قبل مع ضعف إميام أما اآلن فقد تثبت إميام وذلك مرمي أيضاً
 كفرناحوم هو وأمه  يف قانا اجلليل احندر إىلهإرساليتوإذ أكمل يسوع 

  .وإخوته وتالميذه وأقاموا هناك أياماً ليست كثرية
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 ٣٨

  الرب وإخوتهأم 
 ١٩: ٨ لوقا ،٣٥ – ٣١: ٣ مرقس ،٥٠ – ٤٦: ١٢متى 

– ٢١  
مبقارنة الفصلني األولني املشار إليهما يبدو أن احلادثة املذكورة فيهما واليت 

 وإىل تلك اللحظة كان الرب .تلفت نظرنا إىل مرمي ثانية قد حدثت يف كفرناحوم
جنذبت حنوه حىت أنه اة جداً اليت وكانت مجوع غفري. مشغوالً متاماً خبدمته املباركة

سواء أكانوا املهتمني به أو " وأقرباؤه. " مل يقدروا وال على كسر خبزوتالميذه
 و ٢٠: ٣مرقس ". (خرجوا ليمسكوه ألم قالوا أنه خمتل"املتضايقني مما كان حيدث 

رقس  ألنه يف إجنيل م،هذه احلادثة هي اليت ستشرح الواقعة اليت سنتأملها اآلن). ٢١
وكان اجلمع "ومرة أخرى جنده يتتبع بنشاط إرساليته اإلهلية . تتبعها يف احلال غالباً

إذا أمه وإخوته قد وقفوا ) "مىت" (وفيما هو يكلم اجلموع). "مرقس" (جالساً حنوه
مل يقدروا أن يصلوا إليه لسبب "وكما نفهم من لوقا أم ". خارجاً طالبني أن يكلموه

وهكذا انتقل . كما نتعلم من مرقس" جاً وأرسلوا إليه يدعونهووقفوا خار" "اجلمع
.  الدائرة الداخلية بأن الرب يطلبه أمه وإخوته–الكالم إىل دائرة احمليطني به من اجلمع 

هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجاً طالبني أن " قال له أحد –وإذا نتتبع رواية مىت 
  ".يكلموك

 تعلمت مرمي الدرس يف قانا اجلليل أن تتجاسر ويف البداية قد يبدو غريباً بعدما
وميكن أن نفهم ذلك يف ضوء احلادثة املشار إليها يف .هكذا لتقاطع الرب يف خدمته

وعلى الرغم من أنه قد كُشف ملرمي من هو يسوع فلم ). ٢١ و ٢٠: ٣مرقس (
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 تستطع إال أن تظهر عواطفها الطبيعية هذه اليت ازدادت وقويت وهي تشهد حياته
ومطالب إهلية .  ولإلنسان احلياة اليت ظهرت منها حمبة كاملة هللا–الطاهرة واملقدسة 

 وإن كانت مرمي مل تكن قد رأت). إذ كان خاضعاً وهو صيب ليوسف ومرمي(وأرضية 
 أن نتصوره جيداً غري أن ما رأته كان يكفي ليجعل كل شذى ومجال ابنها الذي ميكن
 دون اعتبار ،وهلذا عندما رأته خاضعاً مستسلماً. زايديسوع موضوع مشغولية قلبها املت

 ، غري مبق على نفسه ولو يف أدىن درجة هلا، متابعاً خدمته يوماً فيوماً،للذات أو الراحة
.  متمسكاً بكل فرصة ليكون فيما ألبيه،وهو ال يكف بال كلل صباحاً وظهراً ومساًء

وذه الطريقة فقط .  ومرتعجة ألجلهفقد كانت إىل حد بعيد حمكومة بعواطفها الطبيعية
  .أوصلت الرسالة اليت رغبت أن تتحدث ا معه بشكل يكون مفهوماً

 فإنه من املفيد أن نشري إىل الصفة املميزة ،وقبل أن نتأمل يف إجابة الرب
فالفشل من جانب التالميذ وتعبريات العداوة اليت يطلقها . للحكمة اإلهلية املستعلنة هنا

سدي مسجلة كلها يف األناجيل لتتحول يف احلال بالفكر اإلهلي إما لكي الذهن اجل
 املسيح نفسه أو لتعلمنا بعض الدروس تلفت انتباهنا إىل بعض مسات اد يف شخص

فال شيء أكثر وضوحاً ليبني لنا أن اهللا وراء كل شيء حىت أنه . اهلامة للحق اإلهلي
كان مع مقاطعة مرمي وهكذا . أو باحلكميستخدم الكل لتتميم مقاصده سواء بالنعمة 

أن الرب قد وصل إىل أزمة يف ) ١٣مىت (وتوضح لنا أمثلة . خلطاب الرب املسجل هنا
 بلما يقطع عالقتهقوال نذهب بعيداً إذا قلنا أن األمثلة اليت نطق ا مل تقال . خدمته

 الرب إزاء وهو ذات الشيء الذي يفعله. اجلسد بباألمة اليهودية املرتبط ا حس
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إنه هو . رسالة مرمي ويا للكمال اإلهلي الذي نراه يف كلٍ من حكمته وغىن كلمته
  . األقنوم اإلهلي الذي سبق فرأى كل شيء وجعله خاضعاً ألغراضه

من هي أمي؟ : "إن إجابة الرب ألمه وإخوته تستحق منا كل انتباهنا اخلاشع
ألن من يصنع مشيئة !  أمي وإخويتمث مد يده حنو تالميذه وقال ها. ومن هم إخويت؟

  ).٥٠ - ٤٨: ١٢ ىتم" (أيب الذي يف السماوات هو أخي وأخيت وأمي
 غري أن ، بتاريخ مرمي الشخصيومع أننا مهتمون بالدرجة األوىل يف تأمالتنا

فبالنسبة ملرمي نفسها فإن . هذا ال مينع من أن نعرب سريعاً على التعليم النافع هلذه احلادثة
 كان الرب مشغوالً بتتميم وإذ. س شبيه للغاية بالدرس املعطى هلا يف قانا اجلليلهذا الدر

إرادة اهللا يف خدمته املباركة فإنه مل يسمح مبن يعوق خدمته ولو كانت أمه حبسب 
). ٤: ٢انظر يوحنا ( لديه ما يفعله معها ويف تكريسه لصواحل أبيه مل يكن. اجلسد

وقبل رحيل موسى كان قد . اره الوي احلقيقي والكاملويسمح لنا هنا أن نراه باعتب
 وبإخوته مل ،الذي قال عن أبيه وأمه مل أرمها: "بارك أسباط إسرائيل فقال عن الوي

 انظر أيضاً ،٩: ٣٣تثنية " (يعترف وأوالده مل يعرف بل حفظوا كالمك وصانوا عهدك
ة كلها يف املسيح إزاء هذا ويا هلا من أمور مباركة هذه اليت جندها ممثل). ٨: ٦٩مزمور 

 وهكذا كان خارج العالقات الطبيعية ،لقد كان هللا متاماً وبكليته! املشهد الذي أمامنا
 يوحنا ١انظر (لقد كان حقاً قائداً لشعبه يف كل طريق يدعوهم أن يسلكا فيه . برمتها
ونذره كان  وهكذا يف كل أيام انفصاله ،وبأسلوب مماثل متم فكر اهللا عن النذير). ٦: ٢

 إال أن حياته ،ومع أن نذره اآلن مؤكد ويأخذ اآلن شكالً آخر وحالة أخرى. قدوساً هللا
  . وكان يف كل طريقه هنا على األرض بكامله هللا،اليت عاشها هنا كانت هللا
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 ٤١

جند أنه قد ) ١١ص (ففي ختام . وباإلضافة إىل ما ذكرنا هناك معىن آخر
وإذا كان بركات . نباً األمة اليت مل تقبل ماسياها وأن خمتار اهللا هذا قد حنى جا،رفض

 وأمكن ليسوع أن حيمد .النعمة خميفة عن الفهماء واحلكماء فإن اهللا أعلنها لألطفال
وهكذا . ألجل تدريبات نعمته حبسب مقاصدها األزلية" رب السماء واألرض"اآلب 

 وال ،االبن إال اآلبوليس أحد يعرف . كل شيء قد دفع إيلَّ من أيب"كما أعلن اآلن 
ولذلك عندما قال الرب ".  ومن أراد االبن أن يعلن له،أحد يعرف اآلب إال االبن

 من هي أمي؟ ومن هم إخويت؟ –إجابته ملن أخربه عن رغبة أمه وإخوته أن يتكلموا معه 
ومن كما نتوقع أن جنده يف . كان يف هذا إعالناً عن عدم اعترافه بالروابط الطبيعية

  . إذ قال أتى مفتشاً عن الثمر ولكنه مل جيد،التايل يذهب ليلقي البذار طالباً الثمرالفصل 
ونتعلم أيضاً خبالف ذلك أنه أقام روابط محيمة وأكثر مودة مع تالميذه إذ مد 

 هو أخي تالسماواألن من يصنع مشيئة أيب يف ! يده حنوهم وقال ها أمي وإخويت
 اجلميع ارتباطه الكامل ذه البقية  يعلنها مظهراً أمامويا هلا من نعمة مثينة. وأخيت وأمي

 واليت بفضل عنايته ومؤازرته هلا يثبتون ،املسكينة والضعيفة اليت تتبعه خبطوات مترددة
وإذ يصنعون مشيئة اآلب وذلك بسماعهم لدعوته فإنه قد أحضروا إىل ! معه يف جتاربه

: ١٦مزمور ( وجد فيها كل مسرته الدائرة اليت يشكل فيها هو املركز والرأس واليت
وكان هذا أيضاً . كيف اهتم مبرمي بكل حنان عندما انتهت خدمتهوميكننا أن نرى ). ٣

وليس أقل من ذلك كانت روابطه احلميمة . جزءاً من كماله كإنسان على األرض
  ).١٨: ٨أشعياء (بأولئك الذي أعطوا له كأبناء 
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فكم يفشل الكثريون . ا كاملثال الكاملويالحظ أيضاً بالتأكيد أنه كان يف هذ
! يف اختاذ املوقف املتوازن بني استيفاء مطالب اهللا وشعبه وبني مطالب الروابط الطبيعية

 ولكن إذا ،إن خلو الفرد من العواطف الطبيعية هي عالمة األزمنة األخرية واخلطرية
تنا فإننا ال  تتحكم يف حياوأصبحتتغلبت هذه العواطف وعلت فوق احملبة لإلخوة 

كان املسيح ممتلكاً لقلوبنا فإننا نرى أما لو . نقدر أن نسلك يف روح كلمات رنا املبارك
 هم له يف ضوء عواطفه ومن جهة احلق الكنسي كعائالتنا وأهلنا مجيع هؤالء الذين

ليت قلوبنا تستنري بكلمات النعمة اليت انسابت من شفيت .  احلقيقيكأمالذين يشغلون 
  .وقف هذا املربنا يف
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   تقف عند صليب يسوعممري
  )٢٧ - ٢٥: ١٩يوحنا (

ها إن هذا قد "عندما محل مسعان الشيخ الطفل يسوع على ذراعيه قال ملرمي 
وأنت أيضاً جيوز يف نفسك  (، ولعالمة تقاوم،وضع لسقوط وقيام كثريين يف إسرائيل

بصفة خاصة إىل مرمي يف وقد كتبنا الكلمات اليت تشري ". لتعلن أفكار يف قلوب) سيف
مل يقال أا تبعت .  وقد وجدت تتميمها يف املشهد لذي حيويه هذا الكتاب،شكل مائل

 يسوع إىل الصليب أو إذا كانت شهدت التعبري واإلهانات واللطم الذي حلقه قبل
 الستار على مشاعر مرمي وقلقها وأملها الشديد طوال الليل املظلم أسدلولقد . حماكماته
 أعماق نفسها طوال الليل أترقال بد أن السيف كان قد   وإن كان،يب لتسليمهالكئ

 الذي تسلط على الرب وليس غري أن روح اهللا يهتم هنا بالسيف.  عقب الفصحوالنهار
 ،وقد دعينا لكي نتأمل اجتاهه مسلكه ووداعته وصربه واتضاعه وكلماته. على مرمي

اية فإن الستار يرتفع إىل حلظة قصرية حىت ميكننا واآلن إذا تقترب أحزانه وآالمه من النه
 – يف اهتمامه مبرمي أن نرى مرمي عند الصليب أو باحلري أن ننظر إىل كمال يسوع

 ومرمي أختها زوجة ،كان آخرون مع مرمي. بعدما متم إرادة اهللا خبدمته على األرض
ن واقفاً كانت كلمات ولكن ملرمي وللتلميذ احملبوب الذي كا.  ومرمي ادلية،كليوباس
أن مرمي ال ميكننا أن خنمن حيث صمتت كلمة اهللا ولكننا ال نزال نكرر ونؤكد . الرب

مل تستطع أن تتفرس يف صليب ابنها القدوس بدون أمل ال ينطق به وبدون أن يتمزق 
لقد شاهدته ألكثر من ثالثني عاماً ومل تستطع إال أن تكون . قلبها ذا املشهد املروع

 وال بد أا قد رأت على األقل بعض ،ة لشذاه األديب الفائق ومجال حياته املكرسةحساس
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واآلن صار من نصيبها أن تنظره مرفوضاً ومهاناً ومنبوذاً . اللمحات من جمد شخصه
ومل يطن .  الناريةلقد نالت بكل تأكيد مؤزارة إهلية وهي تعرب هذه التجربة! ومصلوباً

 معلقاً على الصليب وجتد ابتهاج أعدائه زناً وهي تراهقلبها أقل من كونه ينفطر ح
  .حبقدهم الشيطاين وقد بلغوا غايتهم الشريرة

 وال نتجاسر فنجعلها إال لتزيد ،ال ميكننا مهما كان أن نتواىن يف تأمالت كهذه
كانت كأسه على وشك أن تفرغ إذ . من تقديرنا لعطف وحنان يسوع ملرمي يف أحزاا

 ،وكان عاملاً مبا يدور يف قلب مرمي" رأي يسوع أن كل شيء قد كمل"نقرأ يف احلال 
أكانت هي يف ظالم رأسي .  فتوجه إىل مرمي بكلمات التعزية واملواساة،وقد أى عمله

يف حلظات جتربتها املرة؟ كان النور يقترب ليبدد لظلمة ويؤكد هلا أن الشخص الذي 
فقد فتح شفتيه وقال عندما رأى ،اكانت تنظر إليه بأسى وحزن ال يوصف يفهم حز 

ومن .  مث قال للتلميذ هوذا أمك،يا امرأة هوذا ابنك"كان حيبه واقفاً أمه والتلميذ الذي 
  ".تلك الساعة أخذها التلميذ إىل خاصته

عندما التأمل يف هذه الكلمات يلفت انتباهنا تلك احلقيقة بأن اإلجنيلي بالوحي 
 هذه النعمة – كانت مرمي هي أم يسوع ،"امرأة"سوع بينما خاطبها ي"أم"يكتب كلمة 

ولكن كما رأينا أن .  كاملباركة بني النساءمن اهللا قادت جربائيل أن يعطي التحية هلا
الروابط الطبيعية ال ميكن االعتراف ا أا تشكل أي مطلب من حياة نذير ومكرس 

ميمة والعاطفية ستنتهي كامل واآلن مبا أن موت الرب صار وشيكاً وهذه الرابطة احل
.  تلك اللحظة فإن الروح القدس يذكرنا بأا أم يسوع وحىت–برحيله من هذا املشهد 

 .وبال جدال فإننا نتعلم أن الكرامة اليت منحها اهللا ملرمي يف دائرا اخلاصة لن تنتزع منها
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تيجة ذلك  ون، كان يف نقل الكرامة من األرض إىل السماء، بل اخلطأ القاتل،إن اخلطأ
  .أا نالت جمداً أعلى مما البنها احلبيب

ففي املكان األول يعطي . ويف كلمات ربنا هذه ميكننا أن نفهم بوضوح شيئني
إن التلميذ احملبوب الذي عرف فكر الرب أكثر مما عرفه . ملرمي يف حرماا تعزية وغرضاً

 وكان ،ح ابناً ملرمي كان عليه أن يصب)صدر الربإذ كان يتكئ رأسها على (أحد آخر 
. على مرمي أن تأخذه يف عواطفها كابنها بطريقة جديدة كما أعطي هلا من الرب نفسه

ويف احلقيقة لقد كان مرياثاً مثيناً لعواطف قلبه واستطاع أن مينحها أعظم تعزية هلا يف 
 ".هوذا أمك"وثانياً أنه نقل عالقته األرضية إىل يوحنا عندما قال له . تلك الظروف

لذي كان حيبه تتميم كل املسؤوليات احلبية واملرتبطة بعالقات اوهكذا خصص للتلميذ 
 الذي كان عليه أن ، واهتمامه وبإجياز فإن مرمي سلمت من الرب لعناية يوحنا.القرابة

لقد عرف الرب ما يف قلب كل منهما اليت كانت . حينو عليها ومينها عواطفه البنوية
منهما حىت أنه استودعهما بعضهما لبعض وهكذا ربط حبسب معرفته وحمبته لكل 

  .قلبيهما معاً يف الزمان الباقي لغربتهما على األرض
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  آخر ذآر لمريم
  )١أعمال (

قبل أن مييل رأسه ويسلم روحه كان إن التلميذ احملبوب يف طاعته لرغبة الرب 
رة واحدة تذكر تثناء مس ومن تلك اللحظة ختتفي عن أبصارنا با.قد أخذ مرمي إىل بيته

 الذي قام منه  وال جندها كذلك يف البستان،وال جندها عن دفن جسد الرب. فيها
 وبعد ).١١ -١: ١أنظر أعمال (ولكن بعد صعود الرب حيث رأوه الرسل . باكراً

رجوعهم إىل أورشليم من اجلبل الذي يدعى الزيتون صعدوا إىل العلية حيث أقام 
 وقيل .ر مرة يذكر فيها اسم مرمي يف السجل املقدسالرسل وباالرتباط بذلك جند أخ

وكانوا يواظبون على الصالة والطلبة مع النساء ومرمي ألم يسوع "عن األحد عشر 
  "وإخوته

إن ذكر مرمي أم يسوع بشكل خاص هنا باعتبارها واحدة من هذه اجلماعة مع 
  .التالميذ له أمهية عظيمة

والغرض من . اخلاص السم مرميوالشك أن انتباهنا يستوقف ذا الشكر 
 ،ذلك أن نتعلم أن مرمي أصبحت تفهم من ذا الذي تنازل ليصبح ابنها حبسب اجلسد

 تتخذ ،وأيضاً مع النور الذي دخل إىل نفسها من جهة موته وقيامته ومتجيده عن ميني اهللا
 فضلإا لن تقدر ال. اآلن مكاا وأصبحت مندجمة متاماً مع تالميذه هنا على األرض

ولن تتوقف عن كوا منعم عليها ومباركة . املعطى هلا ولو مثقال ذرة لكوا أم يسوع
 أمام اآلن فباإلميان برا املمجد صارت معدودة بني األفاضل يف األرض ،يف النساء

 إن عواطفها ومشاعرها الطبيعية قد اختفت يف العبادة .الذين كل مسرة اهللا م
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خمتاراً لوالدة املسيح يف هذا العامل وأصبحت اآلن واحدة من لد كانت إناء . والتسبيح
 واحدة من تلك الرفقة املباركة اليت سرعان ما تتشكل ،أتباعه وتالميذه املتواضعني

وكما علّم الرب السبعني أنه شيء عظيم أن تكتب أمسائهم يف . مسكن اهللا بالروح
وهكذا بالنسبة ملرمي يصبح . دوصراع مع العل أواين لقوته يف االسماء على أن يصبحوا

 كذل يف يوم كما صارت(حياُ يف مسكن اهللا الروحي  شيئاً عظيماً أن تكون حجراً
عن أن تكون أماً   مبنية عليه الذي هو احلجر احلي املختار من اهللا والكرمي)اخلمسني

  .لرا على األرض
مع ومعدودين . ويلزم أن نضيف هنا أن أوالدها صاروا مؤمنني بيسوع

 خمتاري اهللا ونالوا نعمة لالعتراف بامسه واالرتباط خباصته وهم اجلماعة السماوية
 يف املسيح من قبل تأسيس العامل واستعلن اوكما اختريت مرمي أمه فقد اختريو. اجلديدة

 وأوالدها أن مساع كلمة اهللا وحفظها أكثر وقد أدركت مرمي. االختيار يف الزمن كشعبه
يف ،حته على األرضاالل حياته وسيتباط بيسوع هنا على األرض خد االرركة من جمرب

ولذلك فإن متجيد مرمي على  حساب ربنا املمجد يضر ويعي . عالئق أرضية طبيعية
  . جبملتهااملسيحية اخلصائصالتعليم الكتايب الصحيح ويفسد 
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  مريم من بيت عنيا
ء لتقدمي املسيح إىل    إن كانت مرمي أم ربنا مباركة بني النساء وقد اختريت كإنا          

وقـد كانـت    .  فإن مرمي من بيت عنيا غالباً ما شغلت مكاناً مفضالً مساوياً هلا            ،العامل
وكـان  " والذي قيل عنه     ،واحدة من هذا البيت املعروف جيداً الذي يضم ثالثة أفراد         

 وأحياناً ما كان الرب خيلد إىل االعتزال والراحة       ". يسوع حيب مرثا وأختها مرمي ولعازر     
إم أحبوه ألـم  . ويطلب شيئاً من اإلنعاش لنفسه وسط هؤالء التالميذ  احملبوبني لديه     

أحبهم أوالً وكانت عواطفهم يف عفويتها وتكريسها تبهج قلبه وسط الظلمة العميقـة             
وبني هؤالء الثالثة كانت مرمي وهي أكثرهم مقدرة للتجاوب مع فكره كمـا             . لرفضه

 .وهذا بالتأكيد صحيح من جهتها إذا قورنت مـع مرثـا          . كانت هلا شركة مع أفكاره    
 ،وليس من شك أن يقال أا تفوقت على لعازر يف عينها البسيطة ويف تكريسها للـرب     

 ويف  ،ولكن سواء مرمي أو مرثا أو لعازر فالكل بالنعمـة         . ومع أن ما قيل عنه كان قليالً      
علم شعب اهللا ويتحذر وينقـاد يف       فشل مرثا ويف تفوق مرمي إمنا تقدم لنا دروساً مثينة ليت          

 غري أا بالضرورة    ،وإن كنا بصفة خاصة نسجل هذه التأمالت عن مرمي        . كل العصور 
 حىت يكون هناك التقدير الصحيح هلذه الشخـصية الروحيـة           ،مرتبطة بأختها وبأخيها  

أما مىت ومرقس   ).  ١٢ و   ١١ و يوحنا    ١٠لوقا  (إا ذُكرت باالسم فقط يف      . املتميزة
  .حفظان كالمها رواية دهن الرب بالطيب الكثري الثمن يف ليلة اعتقاله وموتهفي

وللحال بعدما يـرد    .  بسيط جداً  بأسلوب نالحظ مرمي اليت متيز      ١٠يف لوقا   
وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة امسها مرثـا يف           : "مثل السامري الصاحل نقرأ   

 عند قدمي يسوع وكانـت تـسمع        بيتها وكانت هلذه أخت تدعى مرمي اليت جلست       
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 هناك كلمـة    ،وقبل أن ندخل إىل معىن هذا االجتاه عند مرمي        ). ٣٩ و   ٣٨ع  " (كالمه
فإن السامري الصاحل ضمد جراح الرجل الذي وجده بني         . تقال باالرتباط ذه الرواية   

حي وميت وصب عليه الزيت واخلمر وأركبه على دابته وأتى به إىل فندق وقدم له كل                
ونتعلم اآلن من مشغولية مرمي ما هي اخلدمـة الـساهرة           . و ضروري له حىت يعود    ما ه 

فإن مساع كلمة يسوع هي بـاحلق       ) قبل جميئه (للنفس املخلصة يف الفترة الفاصلة اآلن       
  .النصيب الصاحل الذي لن يرتع

فمرثا قبلت يـسوع يف     . وجند التباين واضحاً للطريقة اليت تتعامل ا األختان       
تدعى مرمي اليت جلست عند قدمي يـسوع وكانـت          ) أيضاً(انت هلذه أخت    وك"بيتها  

 وقيـل   ،فمرثا كانت هي األخت الكربى    . جند التباين " أيضاً"ويف كلمة   ". تسمع كالمه 
وال ميكننا أن نشك حلظة يف كون مرمي ربطت نفسها مبرثا من جهة قبوهلـا               ". بيتها"أنه  
جند قوا واليت تعين ليس أن مرمي قبلته        " أيضاً"فإن كان األمر كذلك فإن كلمة       . للرب

هنا نرى نعـني مـن      . فحسب بل أا جلست كذلك عند قدمي يسوع تسمع كالمه         
 الذين قبلوا الرب كاملخلص وهم خيدمون الرب بالطريقة اليت يظنـون أـا              –النفوس  
ونوع آخر وهم الذين بعدما قبلوه يصرون برغبة قلوم أن يتعلموا فكـرة             . األحسن

أن يندجموا معه مثل داود فكانت رغبته أن ينظر إىل مجال الرب ويتفـرس يف هيكلـه                 و
إنه شيء مفيد لنـا إن      . ولذل فإم يستمتعون بالرب وهو أيضاً مينحهم أشواق قلوم        

  .كنا جنتهد يف توضيح عمل مرمي الذي يوصف هنا
 –يـة  والكلمة اليت حتمل لنا هذا املعـىن قو      . فأوالً جلست عند قدمي يسوع    

. ويلفت انتباهنا قبل كل شيء جلوسها     . ويبدو أا ترينا عادا عندما تتوفر هلا الفرصة       
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وقيل عن كانت به الشياطني بعدما خرجت أن وجده الناس جالساً عند قدمي يـسوع               
 –ولذلك نرى يف اجتاهها هذا ما يدل على أن حرية نفسها قد استقرت              . والبساً وعاقالً 

حي أنه صار هلا سالم مع اهللا بربنا يسوع املسيح وأا حتررت مـن              وبلغة التفسري املسي  
ولذلك فإذا  . قوة الشيطان ومن كل ما يعمله الشيطان ليجعل النفوس يف حالة العبودية           

فرغت من نفسها باحلرية اليت نالتها بواسطة قوة الروح القدس فإا حتررت مـن كـل         
 قد دخلت إىل التمتع ذه الربكـات        إننا ال ندعي أن مرمي    . شيء لتنشغل بالرب وحده   

ولذلك . مبعناها املسيحي الكامل ولكن كان هلا املسيح نفسه وبالتايل كان هلا كل شيء            
 والذي كانت جتلس عند قدميه كان هلا كـل          ،كان قلبها مسترحياً وكان هلا شبع فائض      

  ".أنا حلبييب واشتياقه إيلّ"وأمكن هلا أن تقول بقلب فائض . شيء
 كان اجتاهها يتضمنه فاجللوس عند قدميه يعلن أا صارت تلميـذة            شيء آخر 

ولذلك إذ يتحدث بولس إىل اليهود يف أورشليم مذكراً إياهم بأنه تـرىب ي هـذه                . له
وكما ). ٢٢أعمال  " (ماالئيل حبسب حتقيق الناموس األبوي    عمؤدباً عند رجلي    "املدينة  

إـا  . علينا هنا أن نعرف مركز مرمي جيداً       و ليس مجيع املؤمنني صاروا تالميذ    قلنا قبالً   
ومن املالحـظ أن    ". عند قدمي الرب  "تضيف لنا معىن إذا فضلنا قراءة الكثريين للنص         

 إذ يعطينا مثاالً ـا إذ       ،روح اهللا يلفت انتباهنا يف هذه الرواية إىل مطالب يسوع كرب          
 وإذ جلست عند قدميه اعترفت به ذا اللقب املتفـوق           ،كانت كل نفسها تعترف به    

 عندما جيلـس علـى   ،إا حلظة مباركة ألي نفس مىت وصلت إىل هذه النقطة    . واملطلق
وعندما تصبح إرادته هي الناموس الوحيد حلياتنا اليومية إذ نفهم          . عرش القلب ويسود  

  ".من حيبين حيفظ كلميت: "كلمته
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هذا هـو الـشيء     . قدمي الرب تسمع كالمه   ولكن مرمي كانت جالسة عند      
مـن لـه أذن للـسمع       "الوحيد الذي سر الرب به وكان قد صرخ مرة تلو األخرى            

وهو قد وجد تلك اليت نالت نعمة األذن السامعة         ). ٣ و   ٢انظر أيضاً رؤيا    " (فليسمع
ـ   "قال يف حديثه لتالميذه     . واليت أعد قلبها للشركة اإلهلية اليت أعدها       يكم ال أعود أمس

عبيداً ألن العبد ال يعلم ما يفعل سيده ولكين قد مسيتكم أحباء ألين أعلمتكم بكل مـا                 
وكم كان  . وهذا سيساعدنا يف فهم طبيعة أقواله ملرمي      ). ١٥: ١٥يوحنا  " (مسعته من أيب  

 بـني   ،سرور الرب بأن مينح هذه األشياء السماوية ملن كانت النعمة قد أعدا لتـتعلم             
ولكن . ن ثقيلة السمع وعيون ال ترى كانت حتيط به من كل جانب           قلوب غليظة وآذا  

وكم ! كم كان منعشاً لنفسه مبا ال ينطق به لقاؤه مع هذه النفس التواقة لتسمع كالمه              
كانت من جانبها تتجاوب يف خوف مقدس وفرح وهي تصغي متكلماً إليها عن أموره              

: ١٢يوحنـا  (ول ومباذا يـتكلم  فاآلب الذي أرسله أعطاه وصية فبماذا يق      . وأمور أبيه 
قـارن  (إنه امتياز ال يوصف ملرمي أن تصغي إىل الرسالة اليت سلمها اآلب إىل ابنه           ). ٤٩

  ).٤: ١أشعياء
 فعندما قال   ،وفضالً عن ذلك فإن الكلمة اليت تكلم ا كانت إعالناً عن نفسه           

اه أن كلماته تعرب     وهذا معن  ،أجاب أنا من البدء ما أكلمكم أيضاً به       " من أنت؟ "اليهود  
.  بكلماته وبأعماله  ،ولكن علينا أن نتذكر أن اآلب أعلن فيه وبواسطته        . عن نفسه متاماً  

وحنن ال نفترض بأن مرمي فهمت كل هذا        . كما قال لفيلبس الذي رآين فقد رأى اآلب       
وعلى كل فإننا اآلن    . ألن الروح مل يكن قد أُعطي بعد ألن يسوع مل يكون قد جمد بعد             

 وكم كانت الربكة غنية ملرمي      ،ن أكثر إدراكاً ملا تتضمنه األقوال اليت كان يتكلم ا         نكو
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إذ مسح هلا أن جتلس عند قدمي الرب وحنن أنفسنا نتشجع حسناً يف إتباع املثال الـذي                 
فإذا فعلنا ذلك فإننا سنسر قلبه وجند أنفسنا يف مكان الربكة اليت ال ينطق ـا                . اختذته

لقد تربهن لنا أن هذا هو سر منو كل روحي والسرور بالرب نفـسه              . وال يسرب غورها  
  .وباألمور السماوية

وإذا تأملنا للحظة أن ما أحدثته مرثا من اضطراب فإمنا سيعزز تقديرنا لتقدير             
 ، وخدمة بطريقتها اخلاصـة ،كانت مرثا مرتبكة يف خدمة كثرية    . الرب ملشغولية مرمي به   

أرادت أن تعطيـه    . ق نفسها باعتبارها مضيفة لغريـب     إذ فكرت باألسلوب الذي يواف    
وبالتـايل مل   .  أرادت أن تكرمه حبسب أفكارها عن واجبات الضيافة        ،أكثر مما تأخذ منه   

يا رب أمـا    "ولذلك جاءت وقالت    . تكن مسرورة بأن مرمي مل تساعدها يف هذه اخلدمة        
إن الرب كان حيب مرثـا      ". تبايل بأن أخيت قد تركتين أخدم وحدي؟ فقل هلا أن تعينين          

وما مل تكن عندها هذه احملبة ما أمكنها        .  وحنن متأكدين أا كانت حنب الرب      ،كما نعلم 
تفكر يف هذا يا قـارئي أن رب        . أن ختاطر للتكلم إليه ذه الطريقة احلادة بل واملستبدة        

ي ونعمته   ويف تنازله الالائ   ،احلياة واد جلس يف هذا البيت بيت عنيا كإنسان غريب         
مسح ملرثا أن تتكلم له ذه الكلمات وأن تتوقع منه أن جيلس صامتاً يف الغرفـة لكـي                  

ولكن كـم فاضـت     . كال بل إنه مسح هلا أن تعاتبه ألنه ترك مرمي عند قدميه           ! يرضيها
مرثا أنـت ـتمني     : "إجابته باحملبة الالائية والنعمة لكي يفتح عيين مرثا إىل ما يقوله          

جل أمور كثرية ولكن احلاجة إىل واحد فاختارت مرمي النصيب الـصاحل            وتضطربني أل 
  ".الذي لن يرتع منها
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.  فكلمات الرب توضح نفسها    ،وحنتاج أن نلفت يف هذا املشهد إىل شيء آخر        
تؤخذ يف مكاا ويف وقتها فإذا طبقناها على أنفسنا فإا ال جتعلنـا             " أمور كثرية "فكلمة  

 هذا النصيب هو    –طة هنا أن مرمي اختارت النصيب الصاحل        نضطرب أو تم ولكن النق    
فما نالته يف ذلك اليوم كان أبدياً يف صفته وال          . جلوسها عند قدمي الرب ومساع كلمته     

وبالنسبة ملرثا فإن بزوغ يوم جديد وما حيمله من مشاغل كثرية ميأل            . ميكن أن يرتع منها   
كانت تستيقظ ويف داخل نفسها أفكـار       أما مرمي   . ذهنها كان يتكرر مع بداية كل يوم      

وطريق مستقبلها يتألأل حبضرته وبالتمتع مبحبتـه وهـي         . السماء ألن املسيح ميأل قلبها    
 اليومية بأفضل صورة وباألكثر حبسب اهللا إذ تقبلها من يدي الـرب            اتواجه مسؤوليا  .

 شك صورة لفئة    إن مرثا هي بال   . وبامسه تتمم مسؤولياا بينما يفيض قلبها بالشكر هللا       
كبرية من املؤمنني ولكن دعونا أال ننسى أن الرب وضع ختم املصادقة على النـصيب               

  .الصاحل الذي اختارته مرمي وكذلك كل الذين ينهجون خطواا
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  مريم وموت لعازر
  )١١يوحنا (

 بل يف إجنيل يوحنا فقط نتعلم أنـه  ،ال جند يف إجنيل لوقا ذكراً آخر ملرمي ومرثا    
ويتضح .  أخ وأنه كان واحداً من هذه العائلة ذات االمتياز اهلائل يف بيت عنيا             كان هلما 

 قيـل   ١ويف عدد   ". وكان يسوع حيب مرثا وأختها ولعازر     " حيث قيل    ٥لنا من عدد    
أن  فنجـد ". وكان إنسان مريضاً وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مرمي ومرثا أختـها  "

ويتبني لنا أن نفهـم     .  باعتبارهم غرضاً حملبة الرب    ٥هؤالء الثالثة مرتبطون معاً يف عدد       
جمموعون معاً كما نرى يف حزن األختني يف مشهد املوت واحملبة املتبادلة بينهم وبـذلك               

ويالحظ أن التعليم الرمزي هلذا     . نصل إىل النتيجة أن يكونون عائلة واحدة وبيتاً واحداًَ        
 إىل إسرائيل يف يوم قادم كما يعلـم         اإلصحاح الذي يدور أساساً حول لعازر إمنا يشري       

وهو يشري بذلك إىل القيامة     " وكثريون من الراقدين يف تراب األرض يستيقظون      "دانيال  
 واليت نرى يف إصحاحنا هذا أن لعازر رمز         ،األدبية للبقية من إسرائيل يف مستقبل األيام      

ساً هو مرمي أخـت     وإن كنا ال نريد أن ندخل يف هذه النقطة ألن موضوع حبثنا أسا            . له
وما أردنا أن نوضحه مرثا ومرمي لعازر مرتبطون معاً يف هذه الرواية ولذلك كان              . لعازر

من الضروري أن نتأمل مرمي يف عالقات القرىب اليت وجدت فيها وكيف ظهرت صفاا              
  .يف تلك الظروف اليت أملت ا

ب فكر الروح    فإن شهرة مرمي حبس    ،وقبل ألن يتناول الوحي سرد هذه احلادثة      
مرمي اليت كان لعازر أخوها مريضاً هي الـيت          وكانت"من اإلصحاح   ) ٢عدد  (ترد يف   

هذا العمل الذي قامـت بـه يـشهد         ". دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها     
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 وقد قبل اهللا هذا العمل حىت أن شذاه باق بعد مرور ستني عاماً منـها علـى                  ،للمحبة
ملة املؤثرة ذات األريج العطري واليت تأيت كجملة        وبعد هذه اجل  .  أمام عرشه  –حدوثه  
يا سيد هوذا الذي حتبه     " تبدأ الرواية بأن أرسلت األختان إىل يسوع قائلتني          ،اعتراضية
ومن الواضح أنه مل يكن مرضاً عادياً ولكنه حرك قليب مرمي وأختها ـواجس              ". مريض

 إذ عرفاه فهـو الـذي خيـرج         ولكنهما مل يكونا بال مصدر يعول عليه      . منذرة للموت 
. ون إليه وكيفما كانت أشد اخلطوب فإم يلجؤ     الشياطني بكلمة ويشفي مجيع املرضى      

وهذا ما حيدث غالباً مع شعب اهللا ومـع         .  يف األسى  اوكان طلبهما تعبرياً عن احنصارمه    
مع استناد تام عليه وهكـذا       العائالت إذ ترفع توسالت متحدة مفعمة بأغىن الربكات       

ويف احلالة اليت أمامنا جنـد  . ظ هذه الطلبات أمام اهللا وهم يف انتظار وهلفة لالستجابة        حتف
 وهذا التأخري كان بغرض أن يأيت بربكة أعمق وهذا ما           ،أن استجابة الصالة قد تأخرت    

" هذا املرض ليس للموت بل ألجل جمد اهللا ليتمجد ابن اهللا به           "أوضحه الرب عندما قال   
فلما  "٦تعطينا املفتاح لفهم هذه اجلملة ملا فيها من سر يف عدد            هذه الكلمات   ). ٤ع  (

  ".أنه مريض مكث حينئذ يف املوضع الذي كان فيه يومني) يسوع(مسع 
رمبا نتجاسر فنقول أنه كانت هناك ثالثة أسباب إلبطاء الـرب يف اسـتجابته      

 ليشفي  فهل ذهب الرب  ) ٤ع  (األوىل وتتضمن ما جاء يف الكتاب يف        : لطلب األختني 
لعازر؟ كال إذ أن اهللا كان يريد شهادة قوية عن شخص ابنه احملبوب بالقيامة ولـذلك                

ولذلك عندما دعا الرب لعازر ليخرج من القـرب         . فإن الرب مل يتدخل حىت مات لعازر      
 وكان ذلك شهادة علنية أن يسوع هو ابن اهللا جبهـة            ،كان يسعى ذا األساس د اهللا     

والسبب الثاين جنده يف املركز الذي اختـذه   . بالقيامة من األموات  من قوة روح القداسة     
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فهو مل يـتكلم    . الرب مع كونه هو االبن الذي كان يشغله يف هذا اإلجنيل بوجه خاص            
). ١٠: ١٤ ،٤٩: ١٢ ،١٩: ٥يوحنـا  (شيئاً أو يعمل أمراً إال حبـسب إرادة أبيـه           

. دة أبيه بأن يذهب إىل بيت عنيا      ولذلك بقي يف املوضع الذي كان فيه إىل أن جاءته إرا          
ومع أنع كان حيب كثرياً هاتني األختني املتأملني ولكن مل يكن حمكوماً بعواطفه بل بإرادة               

. أبيه اليت ظلت دائماً له ويف كل وقت يتجاوب معها ويف هذا ظهر كمالـه العجيـب                
األخـتني  السبب األخري فمما الشك فيه أن هذا التأخري استخدمه اهللا لتدريب قلـيب              

اللتني تطلعا ـا    ). ٤٠انظر ع   ( لضياء جمد اهللا     ، كل منهما حسب طاقتهما    ،وإعدادمها
لقد صرخا إليه ولكنه بدا هلما      . هذه إحدى أسرار طرق الرب مع شعبه      . لقيامة أخيهما 

 واإلجابـة يف    ع على الرغم من أنه مل يأت بـالعون         والواقع أنه مس   ،كما لو أنه مل يسمع    
يد يف املقام األول أن يدرب النفس ويستحضرها إىل احلالة اليت تتفق مع              ألنه ير  ،احلال

 وحنتاج بأن   ،والبد أن نعترف مجيعنا بكل يقني بأن طريقه كامل        . الربكة املزمع أن مينحها   
  . فنستريح فيه بثقة ال تز يف كل الظروف،نعرف حمبته كذلك

 أن يعلمهـا لتالميـذه      وإذا نعرب اآلن على النقطة التعليمية اليت أراد الـرب         
نأيت ) ١٦ - ٧ع  (باالرتباط مع موت لعازر واهتمامه من أجلهم لكي يثبتوا يف اإلميان            

بعد ذلك إىل ما نقرأه إذ ملا أتى يسوع إىل بيت عنيا وجد أن لعازر له أربعـة أيـام يف                     
  وأما ابن أرملة نايني فقـد كـان        ،عندما أقام ابنة يايرس كانت لتوها قد ماتت       . القرب

أما يف حالة لعازر فقد امتلك املوت       . حمموالً لكي يدفن عندما التقاه الرب ورد احلياة له        
كما أن هناك عـدداً  .  قوة اهللا بوضوح يف قيامته  نضحيته ملدة أربعة أيام وذلك الستعال     
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من اليهود الذين أتوا من أورشليم ليعززا مرثا ومرمي يف أخيهما وكان هـؤالء شـهود                
  .يف إقامة املوتىعيان لقوة يسوع 

. ملفارقة بني مرثا ومـرمي    ونأيت هنا مرة أخرى إىل مالحظة تلفت انتباهنا وهي ا         
. أما مرمي فاستمرت جالسة يف البيـت      . مسعت مرثا أن يسوع آت ذهبت والقته      فحاملا  

عن هذه التدريبات اليت اجتازت نفسيهما فيها بينما كانت يف انتظار إلجابـة الـرب               
 بل ميكننا أن منيز بكل يقـني        ،ن أن نصف هذه التدريبات يف كلمات       ال ميك  ،لطلبيهما

ففما الشك فيه أن مرثا قد جربت مثل مرمي وقد          . نتائجها يف املسالك املتباينة لكلتيهما    
وعندما تواجها يف حضرة الرب     ) ٣٢ و   ٢١ع  (استخدمت كل منهما ذات الكلمات      

 النقطة وقد أظهر كـل خـضوع        كشفا عن حريما لتأخري الرب وتكلما معاً يف هذه        
ممزوج باحلرية واحلزن أما مرثا إىل الغاية املباركة من التجربة فلم تزل تصف بالتـسرع               

أما مرمي من اجلهة األخرى فقد تعلمت درسها ولذلك أمكنها أن           . بل وأيضاً بقلة الصرب   
قد كـسرت   مل يكن حزا قد عرب ألن روابطها األرضية الغالية          . تنتظر دوء دعوة را   

 ولكن حزا يستضيء اآلن باليقني التـام يف         ،ومن املناسب هلا أن تشعر مبا حرمت منه       
 فمن مث أمكنها أن جتلس هادئة يف البيت بينما كانت مرثا بتشوقها املتعجل وغري               ،الرب

ال شك أما كانتا خمتلفتني متاماً يف صفاما وسيبقى كـذلك  . الصابر قد ذهبت ملالقاته   
 حىت النهاية إناء خمتلفاً جد االختالف ولكن ليس هذا هو سبب املفارقـة يف               كل منهما 

التدريب وهو ما نتحدث عنه اآلن بل باحلري ألن مرمي كانت قد جلست عند قـدمي                
ولذلك فإن مرمي تعلمـت     . يسوع تسمع كالمه بينما كانت مرثا مرتبكة خبدمة كثرية        

  .أكثر من مرثا قلب را
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كانت مرثا  . و يتعامل مع مرثا ال ميكنه أن يتجاهل حالتها        إن ربنا يف نعمته وه    
قد ذهبت والقته ومن الواضح أا مل تتوقف حلظة للتفكري فيما جيب أن تقوله ولكنـها                

يـا  : "أظهرت اندفاعها وعدم صربها وبكلمات املالمة اليت مل تستطيع أن ختفيها قالت           
يحاً فـاملوت ال ميكنـه أن       من جهة كان هذا صـح     ". سيد لو كنت هاهنا مل ميت أخي      

 ولكن نالحظ من جهة أخرى أن شفيت مرثا         ،يسيطر على ضحيته يف حضرة ربنا املبارك      
نطقت بأقوال صحيحة ولكنها كانت تعبرياً عن شواها بأن الرب مل حيضر لديهم قبـل               

هذا باإلضافة إىل أن تعبريها يدلل بوضوح على حالة نفسها إذ جتاسرت يف             . موت أخيها 
وهي جتهل حقيقة صفات الشخص الذي تتكلم إليه كما نرى تفكريها مـن حنـو          قوهلا  

كان ". لكين اآلن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من اهللا يعطيك اهللا إياه            "الرب مبا سيفعله    
ومن الواضح أنه مل    . لديها إميان بأن الرب ميتلك قوة من اهللا كنيب كما كان أليشع قبالً            

وكم من  .أمام ابن اهللا على الرغم من أا قبلته كمسيح اهللا         يكن لديها إدراك بأا تقف      
لطف يظهره الرب يف تعاملها مع إمياا الضعيف والناقص وكم من شـفقة إذ يتنـازل                
وحيدودب إىل حالتها هذه اليت وجدها فيها ليقودها إىل احلق املختص بشخصه إذ فيـه               

أنا أعلم أنه سيقوم يف القيامة يف      "ثا   فأجابت مر  ،"سيقوم أخوك "القيامة واحلياة فيقول هلا     
ستكون " يف اليوم األخري  "فقد كانت مرثا تؤمن مثل أي يهودي تقي بأنه          ". اليوم األخري 
من آمن  . مة واحلياة أنا هو القيا  "ويعلن الرب هلا ومن خالهلا إىل كل شعبه         . قيامة لألبرار 

ويا له من إعالن    ".  األبد حيا وكل من كان حياً وآمن يب فلن ميوت إىل         يسيب ولو مات ف   
 ذاك  –مبارك عن قرب زوال قضاء املوت الواقع على شعبه وكذلك احليـاة بقيامتـه               

مث يقول ملرثا كلمـة     .  وهو كالقائم سيهب احلياة لكل املؤمنني      ،الذي سيحمل الدينونة  
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 أنا قد آمنت أنك أنت املسيح ابن اهللا اآليت        . نعم يا سيد  "أجابت  " أتؤمنني ذا؟ "أخرى  
  .٢هذا هو املسيا كما جاء يف تعليم مزمور " إىل العامل

وإذا نطقت مرثا باعتراف اإلميان احلقيقي هذا مع أا قد فشلت إىل حد بعيد              
 وإذا شعرت أا مل تفهم كلمات الرب وأن مرمي أختـها            ،يف إدراك الشهادة اليت مسعتها    

ها سراً قائلة املعلم قد حضر      مضت ودعت مرمي أخت    "،ميكنها أن ختل إىل فهم هذه املعاين      
 وال أحد يشك أنه وإن كانت مرثا مل تتلـق           ،ومرة أخرى جند أمامنا مرمي    ".وهو يدعوك 

وجند احلالـة الـيت     . دعوة مباشرة بدعوة أختها غري أنه كان لديها فكر الرب يف هذا           
 أما تلك فلما مسعت قامت سريعاً وجـاءت     : "كانت عليها مرمي يف جتاوا لكلمات مرثا      

كانت قد جلست هادئـة يف      . إا احملبة اليت أجربا ودفعتها إىل الطاعة السريعة       ". إليه
إن االنتظار أمـام    . البيت منتظرة أن يدعوها وعندما أتتها دعوته أسرعت متجاوبة معه         

ويا هلا من راحة لقلبها املثقل جتدها عند        . الرب هو املعىن املؤكد ملؤهالت طاعتنا لدعوته      
 يتوقف روح اهللا لريينا مالحظتني      ،وقبل أن نعطى خصائص هذا االجتماع     . يهاإلتيان إل 

 وثانيـاً   ،أوالً أن يسوع مل يكن قد جاء إىل القرية بل كان يف املكان الذي القته فيه مرثا                
 ملا رأوا مرمي تقوم عاجالً وخترج فإم تبعوها         ،أن اليهود الذين كانوا مع مرمي يف البيت       

كان كل شيء يرتب ترتيباً إهليـاً وشـهود         ". إىل القرب لتبكي هناك   إا تذهب   "قائلني  
 إذ كان اهللا قاصداً أن يقيم شـهادة فعالـة البنـه             ،العيان لقوة يسوع قد أعدهم اهللا     

  .احملبوب
: ونالحظ أن الصفة اليت تقترب ا مرمي إىل سيدها وبأي كلمات مؤثرة ختاطبه           

عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هاهنا         فمرمي ملا أتت حيث كان يسوع ورأته خرت         "
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عندما ذهبت مرثا والقت الـرب      . إن كل كلمة يف هذا الوصف له معىن       ". مل ميت أخي  
فعنـدما واجهـت   . أما مرمي فنجد شيئني قبل أن تعرب عن حزن قلبها   . خاطبته يف احلال  

بل يبدو أن   . ملا رأته خرت عند رجليه ونطقت شفتاها مبشاعرها احملبوسة        . مرمي حضرته 
كانت تعرف عن سيدها أكثـر مـن        . مرمي خرت عند رجليه بعدما شخصت يف وجهه       

. أختها ويف حمبة متجاوبة وسريعة أمكنها أن تقرأ يف وجهه ما مل تستطيع مرثا أن تدركه               
 احلزن بـسبب    ،فما الذي رأته؟ تعبريات قلب منحىن حتت احلزن وضاغط على روحه          

اللحظة واقعاً على كل ما حييطـه وكـذلك تعـبري           قضاء املوت الذي كان حىت تلك       
هل رأت أكثـر مـن      . مشاركته العميقة مع أولئك الذين أحبهم يف ساعة جتربتهم املرة         

 تعلمـوا كـثرياً     ،)١١: ٢يوحنا  " (سيظهر جمده "ذلك؟ ال نعرف ومن املؤكد أنه كان        
ـ               . فكره ن العطـف   وحنن ال نعرف وإن كنا متيقنني أن ما رأته مرمي يف ذلك الوجـه م

كان هذا اجتاهها ولقد سكبت نفس كلمات مرثا        . واحلزن واحملبة جعلها ختر عند قدميه     
ولرمبا يف حالتها هذه كانت احلرية تأخذها ولكـن مـن           . اليت غلفتها مبعاين خمتلفة متاماً    

املؤكد ال جند يف كلماا الشكوى وال تتضمن التعبري بل باحلري كان اعتراف قلبها أنه               
 فقد كـان حزـا      ،مل تقل أكثر من ذلك    . وجوداً يف بيت عنيا ما مات أخاها      لو كان م  

آه إنه شيء مبارك أن نكون عند قدمي يسوع يف          . عظيماً ولكنها وثقت فيه ثقة مطلقة     
أحزاننا لكي يضيء النور اإلهلي على تلك األحزان ومهما اجتزنـا مـن أمل وضـغوط                

  .وجتارب فإننا لن نشك يف حمبته
 الرب فقد تبع ذلك أمران عجيبان يفوقا إدراكنـا وال بـد أن              وأما من جهة  

فلما " إذ قيل بصراحة     ، فقد كانت دموع مرمي ودموع اليهود الذين أتوا معها         –نعيهما  
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هذا هو  " رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب          
لذي حرك االنزعاج من داخل نفس      األمر األول وبالتأكيد فإنه يسمح لنا أن نسأل ما ا         

" انـزعج "الرب فجعله يضطرب؟ وبدون جمادلة فإن املدلول احلقيقي لقوة هذا التعبري            
وهذا بسبب اجتياز روحه حلمل     " أنّ"أو  " تأوه"أو  " حترك بعمق "يعين على األقل كونه     

ام لقد دخل إىل أحـز    . احلزن الثقيل املوضوع على قلب مرمي وعلى قلوب احمليطني ا         
بواسطة مشاركته لبيتهم فوحد نفسه بتلك األحزان ووضعها على كتفيه فشعر حبملـها       
الثقيل للغاية إذ كان يدرك إدراكاً كامالً أسباا كما كان يقدر صفتها احلقيقية أمام اهللا               

 إذ كان املـوت     –ولنتذكر أن جوهر هذا األنني هو املوت        . هذا ما انتزع منه األنني     –
 ولكن املوت هـو     . موضوعاً على قلوب النادبني وعلى املشهد برمته       حىت ذلك الوقت  

قضاء اهللا على اإلنسان وبالتايل نقول أن الرب يف هذا املشهد كان يتوقع مسبقاً موتـه                
 ولكنه هنا فقط يأخذ محل هذا القضاء بعواطفه ومشاركته بينمـا علـى          ،على الصليب 

 كم هو مثني أن يكون الرب لقلوبنـا         .طية اهللا بتتميم الكفارة عن اخل     الصليب محلها د  
عندما جنده يظهر هذه احملبة واملشاركة خلاصته يف حمنتهم وأحزام وكما نـتعلم مـن               

  .جديد أنه يف كل ضيقهم تضايق
:  وللتو قال  ،كانت أفكاره وهو مضطرب بالروح تتجه حنو لعازر وهو يف القرب          

 الثاين الذي نالحظـه     أيت هنا إىل األمر   ون" أين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر       "
فتـة  لا اندهاشنا هلذه اجلملة امل     بكى يسوع إننا ال حنتاج لكلمات نؤكد      : بكل احترام 

 تسكب تشكراا إذ مسح لنا      وإذ نالحظها ونتأمل فيها يف حضرة اهللا فإن قلوبنا        . للنظر
ومجيعنا يعرف أن   .  توصف أن نشهد هذا الربهان الثمني لربنا املبارك يف مشاركته اليت ال          



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦٢

 ولكن من منا يشك أن روح اهللا كان قد قاد من            ترتيب األعداد جمرد أيدي بشرية رتبته     
إا تقف وحدها هكذا لتكشف لنا مكاناً يف داخل       ! وضع هاتني الكلمتني يف عدد واحد     

وال تزال ختدم شعبه    .  تعزية لكل النائحني يف كل العصور      إا مصدر . أغوار قلب الرب  
ونضيف هنا بأن دموعه    . بالتعزية والسلوان حىت ميسح اهللا بنفسه كل دمعة من عيوم         

  .تعبري عن مشاركته هذه اليت نبعت من قلبه ذات احملبة اليت ال تدرك وال تنطفئ
فبعدما حزن قلبـها    . ويلفت نظرنا أن مرمي ال نراها بعد ذلك يف هذه الرواية          

 بال شك نقـرأ     ها كانت هناك ورأت دموعه    ولكن. عند قدمي يسوع ختتفي من املشهد     
. والبد أن مـرمي كانـت يف رفقتـه        " جاء إىل القرب  "مث  " فانزعج يسوع أيضاً يف نفسه    "

 فكوننا ال نرى مـرمي بعـد        ،ويسمح لنا يف هذا الصدد أن جند شيئاً أو أكثر خبصوصها          
 قـدمي   اإلصحاح جيعلنا نستنتج بأن تدريباا قد وصلت إىل غايتـها عنـد           ذلك بقية   
 مث أا يف رفقتـه إىل       ، دموعه  وهذا معناه أا البد أا نالت تعزيتها من  خالل          ،يسوع

 أي كل ما    –واآلن إذ كان كل شيء يف يديه        . القرب البد أا اختربت مؤازرة حضوره     
 ، نقول بالتأكيد أنه أمكنها أن تستريح يف حمبته بدون خـوف أو أمل             –ارتبط بأمر لعازر    

 كمـا   ،نه سيفعل أفضل شيء ممكن على الرغم من أن إمياا مل يصل بعد            وعرفت اآلن أ  
ولذلك فإن السحب اليت كانت قد جتمعت على نفسها قد          .  إىل إقامته من املوت    ،أظن

 ولذلك سارت إىل القرب يف رفقة سيدها        ، مثل الضباب أمام الشمس املشرقة     –انقشعت  
 احلزينة وفـضالً    ئة مع تلك الرفقة   الذي هو فوق قوة املوت وما وراء ذلك وبنفس هاد         

عن ذلك فإن غرض روح اهللا من هذه النقطة ليس مرثا أو مرمي ولكن جمد اله والشهادة                 
  .د شخص يسوع باعتباره ابن هللا
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ومرة أخرى تدخل مرثا املشهد عندما انزعج يسوع أيضاً بالروح يف نفـسه             
وللتو بدالً  ". ارفعوا احلجر : " وقال " عليه حجر  وكان مغارة وقد وضع   "وجاء إىل القرب    

يا سيد  : " وتوقع فإا تندفع وتقول     موقف الرهبة واخلشوع يف صمت     من أن تأخذ مرثا   
إا ختاطر لتصحح سيدها إذ حتكم حبـسب        ! إا مرثا الفقرية  " قد أننت ألن له أربعة أيام     

  لـك إن   أمل أقـل  "ولكن الرب بكل هدوء وجدية ينتهر محاقتها وجييبها         . مرأى عينيها 
ولكن .  وأصبح الكل مستعد لتقبل إعالن هذا اد       رفع احلجر قم  ". آمنت ترينا جمد اهللا   

أيها اآلب أشـكرك ألنـك      "ل   ويرفع يسوع عينيه ويقو    ،أوالً ميجد أباه يف كل ما فعل      
ولكن ألجل هذا اجلمع الواقف قلت      .  وأنا علمت أنك يف كل حني تسمع يل        .مسعت يل 

 إنه يعطي اد هللا ويف ذات الوقت يتوق ألجل النفوس احمليطـة             "ليؤمنوا أنطك أرسلتين  
 وهذه هي الشهادة املؤثرة الـيت كـانوا بـصدد    –لكي يقبلوه ذلك املرسل من اآلب      

وملا قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجاً فخـرج امليـت ويـداه               . "رؤيتها
  ".ع حلوه ودعوه يذهبورجاله مربوطتان بأقمتة ووجه ملفوف مبنديل فقال هلم يسو

ال . من الواضح يف هذا املشهد أن يسوع املرسل من اآلب للعامل هو ابـن اهللا              
نقرأ شيئاً أكثر عن مرمي ومرثا يف هذا الفصل ولكن من األجزاء التالية بعـد ذلـك أن       
غرض الرب من التجربة قد حتقق متاماً وأن األختان أدركا هذا التعليم اإلهلي مما اختربتا               

 إذ صار الرب ملرمي أكثر من ذي قبل إذ كانت قد أدركت جداً أجماد شخصه                دتاوشاه
أما ارتباك مرثا وحريا فقد استبعدتا مبا نالته من إعـالن           . الذي هو نصيب قلبه املبارك    

  .وصارت بعد ذلك خادمة هادئة مكرسة لهجديد لنفسها 
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  مريم تدهن قدمي يسوع بالطيب
  )٨ – ١: ٢١يوحنا (

.  وقت قليل منذ إقامة لعازر وجند يسوع مرة أخرى يف بيت عنيا            لقد انقضى 
 ومن بـني    ،وكثريون من الشهود صاروا يشهدون عن هذه املعجزة الفذة اليت صنعت          

ممـا أحـدث هياجـاً يف       ) ٤٦عدد  (هؤالء الشهود البعض ممن كانوا يرفضون يسوع        
 جممع للنظر يف ماذا     إىل) رؤساء الكهنة والفريسيني  (أورشليم ودعت السلطات اليهودية     

وجدير بالقول أنه مل تكن هناك حماولة إلنكار قيامة لعازر من األموات فهـذه              . يفعلون
.  فإن هذا اإلنسان يعمل آيات كثرية       فقالوا ماذا نصنع؟   ،حقيقة صارت معترفة ا ضمناً    

كـان  واهللا  . إن تركناه هكذا يؤمن اجلميع به فيأيت الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا          
يعلم من وراء كل اخلطط املدروسة فأخذ قيافا كما أخذ قبالً بلعام لكي يتنبأ أن يسوع                

واعتزل يـسوع مـع     ". ومن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه     ".مزمع أن ميوت عن األمة    
تكن قد جاءت بعد فمكث يف مدينة        تالميذه بعيداً عن اليهود وعداوم إذ أن ساعته مل        

إذ كان اخلروف    للذبح   ت كان يقترب لتقدمي الفصح احلقيقي     ولكن الوق . تدعى أفرامي 
 وعلينا أن نتذكر دائماً بأنه ال أحد مبقدوره أن يأخذ حيـاه منـه               ،على وشك أن يقتل   

حيـث  "وقبل الفصح بستة أيام جاء إىل بيت عنيا         . ولكنه وضع نفسه بإرادته الكاملة    
 كما يقول   ،يت مسعان األبرص   وهناك يف ب   –" كان لعازر امليت الذي أقامه من األموات      

 وها ال حيدد يوحنا أين كان العشاء مما الشك          ،"فصنعوا له عشاء   "،كل من مىت ومرقس   
يف أنه صمت يف هذه النقطة بغرض أنه يسترع انتباهنا إىل تلك احلقيقة بأن مرثا ومـرمي    

ها للتعليم  ولعازر مجيعهم كانوا حاضرين وهم يتمتعون بثمر تدريبام اإلهلية اليت اجتازو          
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وكم هو مبارك للنفس عندما يكون غرض       . باالرتباط مع لعازر ويف مرضه موته وقيامته      
  . معها تتحقق وتصل إىل ايتها اهللاالتتعام

إا كانت ختدم قبالً ولكنه كانت مرتبكـة        " وكانت مرثا ختدم  : "وما يسجله روح اهللا   
ا جعلـها تـشعر بالـضغط        إذ كانت ختدم بطريقتها اخلاصة مب      ،ومضطربة يف  خدمتها   

 أما اآلن فقلبها مستريح وتستمتع حبرية نفسها الكاملة وهو االمتياز الـسعيد             ،والثقيل
فقد شغلت ملكان الذي يناسـبها       أما مرمي فكانت إناء خمتلفاً    . النتظارها أن ختدم سيدها   

وأما ".  أيضاً ألجل مسرة الرب    وهو املكان الذي جتد نفسها مؤهلة له وميكنها أن متأله         
 مع أنه بقي على حالتـه األوىل        ،لقد اجتاز الكون وأقيم   ". لعازر فكان أحد املتكئني معه    

بواسطة ذاك الذي كان وسيبقى هو القيامة واحلياة وقد أجلس مع الرب للتمتع بالعشاء              
وهكذا بنفس الطريقة حنن إذ أحيانا معاً باملسيح وأقامنا معـاً وأجلـسنا معـاً يف                . معه

أما لعازر هنا فهو باحلري صورة ألولئك الذين سيشرب         .  املسيح يسوع   يف تالسماويا
وقبل أن نتجاوز هـذه النقطـة   . معهم الرب يف يوم قادم اخلمر اجلديد يف ملكوت أبيه    

 كما صـنع لـه      ،جيب مالحظة أن العشاء صنع ألجل يسوع إذ أرادوا أن يبهجوا قلبه           
 ن هذه إذ اجتمع حوله مجهور كبري مـن          الوي قبالً ضيافة كبرية يف بيته بطريقة خمتلفة       

  . أولئك الذين دعاهم الرب للتوبة–العشارين واخلطأة 
 مرمي تدهن قدمي الرب الطيب      –كل هذا جمرد مقدمة ملوضوعنا اخلاص وهو        

 إن أمهية هذا األمر وتقدير قيمة اهللا له نراه يف هذه احلقيقة بأن مىت ومرقس كليهمـا               –
. سب غرض كل منهما عن التفاصيل اليت يوردها يوحنـا         يسجالا بتفاصيل ختتلف ح   

فإذا كانت هذه النفوس الثالثة املكرسة للرب واليت ارتبطت به بروابط احملبة اإلهلية اليت              
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 وهم فعـالً    ،ال تنفك واليت أوجدها الرب نفسه يف قلوم يف زمان رفضه فإم ميثلون            
 أما مـرمي    ،)١٣ و   ١٢: ١انظر ص   (ب   البقية اليت أعدها اهللا لتقبل ابنه احملبو       ،كذلك

فبإمياا الذي ربطها باملسيح نفسه كالغرض الوحيد الذي استحوذ عليها فإنه جتاوز هذا             
.  لتصبح منوذجاً لكل املسيحيني عرب مجيـع األزمنـة         – مركز البقية اليهودية     –املركز  

ا واملسيح وحده   وكذلك مثل مرمي ادلية اليت كانت قد ماتت عن العامل والعامل مات هل            
إن حمبتها األوىل قد وجدت مثاهلا الكامل ولذلك قبلت من شـفيت            . هو الذي مأل قلبها   

فـصنعوا لـه    "مل يكن هناك مقدمة لعملها ولكن إذ يسجل         .الرب مدحياً فائقاً وعجيباً   
فأخذت مرمي مناً من طيب ناردين خـالص كـثري          "جند على الفور اليت تلحقها      " عشاء

والنفوس ال تـصل    . واحلقيقة أن هذه مقدمة لإلصحاحات التالية هلا      ....." ...الثمن اخل 
 ولكن تقواها كـان نتيجـة    ، وال مرمي كانت هكذا    ،إىل هذا االرتفاع الروحي يف حلظة     

ويف . جلوسها عند قدمي يسوع ومساعها لكالمه واختبارها املبارك املرتبط مبوت أخيها          
الرب هلا ويده القوية املمسكة ا لتسندها بل        تدريبها العميق وجدت يف حزا مشاركة       

وعربت عن اجلانب   ) وحنن نتكلم هنا عن معىن حالتها     (لقد وصلت إليه    . وجتتذا ناحيته 
إذ عرفته كالقيامة واحلياة وجمده يف تلك الدائرة أي جمد شخصه كابن            . اآلخر من موته  

ا وفضالً عن ذلك فقـد      ومبعىن آخر صار املسيح كل شيء هل      . اهللا الذي فاض يف نفسها    
  .جلبت السرور إىل قلب املسيح

 وشيئاً واحداً   ،وذه الطريقة فقد ميكننا أن نقدر العمل الذي سنتأمل فيه اآلن          
 وهو ليس العمل فحسب ولكن أيضاً الشعور الذي قاد إىل           ،فيب البداية نريد أن نضيفه    

نه احلس املفعم بالعواطف    إ"وكما قال واحد حبق     . العمل والذي يتضمن التعليم املبارك    
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 وكما شعر يـسوع     –والذي شعر بأن املوت يلقي بظله على ذاك الذي كان هو احلياة             
هنا جنـد   ".  وهي احلالة الوحيدة اليت وجد فيها يسوع املشاركة على األرض          –كذلك  

 ،إنه قلب مفعم باحملبة الذي اخترق وتطابق مع هذا املركز         . سر دهن مرمي لقدمي يسوع    
وبالتأكيد فإـا   . مشاعر يسوع واليت وجدت امتالكها الثمني يف هذا الغرض        بل ومع   

 وهي احملبة فقط اليت ميكنها أن ختترق أسرار القلـب ذاك            ،احملبة فقط اليت عرفت احملبة    
وهـذا  . وقد دعينا لكي ننتبه إىل احلقيقة بأن الطيب الناردين كان كثري الـثمن            . احملب

ولقـد  . بة ال جيد شيئاً غالياً لذاك الذي امتلك قلب مـرمي          يعلمنا بالتأكيد أن تقدير احمل    
عربت أيضاً كما يبدو لنا بأمرين يف هذا العمل أوالً إحساسها باستحقاق املسيح وثانياً              

 وجندمها دائماً يف القلوب اليت تتمتـع        ،)٥رؤيا  (هذان األمران مرتبطان معاً يف      . تعبدها
  .مبحبة املسيح

ملسيح كان سيقدم كخروف الفصح احلقيقي ولكن       كانت مرمي على األرض وا    
قلب مرمي كانت جتيش فيه عواطف متحركة فليس من مكان على األرض أو يف السماء               

وهلذا كانت مـرمي  . على من جلس على املائدة مع خاصته يف املساء يف بيت عنيا  سيعلو
 وإذا. اليت عربت عن هذا الشعور إذ دهنت قدمي يسوع ومسحت قدميـه بـشعرها             

ترى هل كان احلق كله املختص      . فعلت ذلك كانت بكل نفسها تنحي له عرفاناً وتعبداً        
 ولكنه غمر العواطف إذ     ،مبجد شخصه قد تسرب إليها؟ ال نعرف هذا على وجه اليقني          

. انقادت إىل موته القريب وا اتسع إدراكها لذاك الذي جيلس على املائدة أمام عينيها             
 وقلبها فائض لتسكب إجالل تعبدها مبا يتفق مـع هـذه            ،كانت فعالً ساجدة حقيقية   

وإذ كانت مغمورة مبنظر نعمته     .  إذ جيب أن نؤمن بأا كانت منقادة يروح اهللا         ،الفرصة
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لقـد  . ومجاله فقد ابتلع قلبها يف التكريس له ويف الشركة مع أفكاره جتاه رفضه وموته             
مرقس (ة الطيب الكثرية الثمن     وجدت خمرجاً لعواطفها اليت مألت قلبها يف كسر قارور        

وذا العمل  . وسكبت على رأسه كما يقول مرقس وعند قدميه كما سجل يوحنا          ) ١٤
أعلنت أن املسيح هو كل شيء هلا وأنه هو املستحق ألغلى وأمثن شي ميكـن لقلـب                 

  .مفدي أن يقدمه
". فامتأل البيت من رائحة الطيب    "وتأيت هذه االعتبارات كإعداد هلذه اجلملة       

لقد حدث هذا فعالً ولكن ميكن وراء هذه احلقيقة التعليم بأنه ليس من طيب لقلب اهللا                
فعطـره  . ولقلوب القديسني هندما نكون الشركة معه مثلما نغمر يف التكريس للمسيح          

ينشر خارجاً مثل نور الصباح الباكر حىت يصل إىل مجيع من يف البيت حيث مسكن اهللا                
 عندما جيتمع   – ولو بقدر ضئيل     – ال يشعر بذلك العطر      ومن ذا الذي حبق   . يف الروح 

القديسون حول الرب؟ وقد خيرج التسبيح من نفس هائمة بالرب فيصبح وكأنه خبـور              
 فيمأل يف ذات الوقت كل قلب يف هذا االجتماع ا العطر            ،تشكرات صاعدة إىل اآلب   

الـيت  " مـرمي "دت  ولذلك تصدق هذه احلقيقة دائماً ويف كل عصر فطاملا وج         . املبارك
  .تدهن قدمي الرب بطيب خالص كثري الثمن فإن البيت ميتلئ من رائحة الطيب

 وهذا ما خيربنا به يوحنا عن يهوذا الـذي          ،إن مخرية صغرية ختمر العجني كله     
ومىت قال أم تالميذ الرب الـذين       " قوم"قال مرقس أم    . وجد خطأ يف ما عملته مرمي     

ويتغلغل يوحنا إىل أصل الداء وهو قلـب يهـوذا          "  اإلتالف؟ ملاذا هذا "اغتاظوا قائلني   
الطماع واحملب للمال مع أن قوله الذي أثر على بقية التالميذ حيمل فقي ظاهره عطفـاً                

فرائحة الطيب الذي سكبته مرمي مأل البيت ومن        ! ويا هلا من مضادة   . واهتماماً بالفقراء 
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من جهة نـرى    . ه قلوب كل التالميذ   اجلانب اآلخر فكر يهوذا الشرير اكتسح يف تأثري       
وعلى كل حال فإن خبث يهوذا استحـضر لنـا    .التشجيع ومن جهة أخرى نرى اللوم     

أما يهوذا فلكي ما يصل إىل غاياته مع أنه قد فـشل لـبس              . تقدير الرب ملا فعلته مرمي    
قناع حمبة الناس مدعياً بأن تكون مشغولية القلب األوىل لتالميذ الـرب يف االهتمـام               

قال هذا ليس ألنه كان يبايل بالفقراء       "هذا ببساطة هو الرياء كما خيربنا يوحنا        . بالفقراء
قيا له من حتـذير     ". وكان الصندوق عنده وكان حيمل ما يلقى فيه       . بل ألنه كان سارقاً   

إن ميل الشر يظهر حىت يسود علينا متاماً ويقود إىل ارتكاب أعظم اخلطايا كما              ! خطري
 إن الطمع أو حمبة املال اليت هي أصل كل الـشرور قـادت يهـوذا يف       .يف حالة يهوذا  

االحندار من خطوة إىل خطوة حىت أعمت نفسه وانتهى ا إىل تلك اخلطية الرهيبة عندما           
  . وسقط بتعديه ليذهب إىل مكانه،أسلم سيده بثالثني من الفضة

خليـة   نزع الغطاء عن قلب يهوذا لكي نرى األعمـال الدا          ٦رأينا يف عدد    
اتركوها إـا   "٥ويف العدد التايل جييب الرب على سؤال يهوذا كما يف عدد       . الشريرة

ليوم تكفيين قد حفظته ألن الفقراء معكم يف كل حني وأما أنا فلست معكـم يف كـل                  
ولذلك فإن الرب يتدخل بلطفه حلمايتها من التعبري معلناً لكل من له أذن للسمع              ". حني

عرفة من اهللا لسر موته وهي إذ تشاركه يف أفكاره من جهـة هـذا               أا متعلمة ولديها م   
ولذلك وجدا حلظة ممتازة فأمسكت ذه الفرصة       . األمر فإا توحد نفسها ذا املوت     

لسنا نعلم إن كانت قد أدركت كـل هـذه          .ألا لن تكرر دهن جده املقدس للتكفني      
فهي لن جتد الـرب علـى       . ته به املعاين ولكن الرب ينسب هذه املعاين للعمل الذي قام        

ولذلك بشغف شديد أرادت أن تسكب وتقدم عواطفها العميقـة          . هذه الصورة دائماً  
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مث يضيف الرب شيئاً آخر     . عند قدميه وهو جالس على املائدة قبيل ستة أيام من الفصح          
ا احلق أقول لكم حيثما يكرز ذا اإلجنيل يف كل العامل خيرب أيضاً مب            "يسجله مىت ومرقس    
ونتعلم من هذا كم كان مستحباً لقلب الرب ما فعلته مرمي وأي            ". فعلته هذه تذكاراً هلا   

فطاملا بقي اإلجنيل فإن عمل مرمي يظل حمتفي به ومدخراً          . جمازاة تفوق الوصف مينحها هلا    
  .وذا املعىن أيضاً يبقى بيت اهللا متعطراً برائحة الطيب. يف قلوب شعب اهللا

ويلفت انتباهنا هذه احلقيقة وغالبـاً مـا        .  أي ذكر ملرمي   مث يتوقف بعد ذلك   
وإذا كـان التفـسري     .  فهي مل تظهر عند القرب مثل مرمي ادلية وبقية النسوة          ،نالحظها

صحيحاً وحنن ال نشك يف ذلك أا كما قادها الروح لتكون يف شيء من الشركة مبوته                
إذ أشـرق يف نفـسها      . مواتفقد تعلمت أيضاً عدم جدوى أن تطلب احلي من بني األ          

رجاء ما وراء املـوت إذ يفـصلها مـن األرض           . رجاء يف را احملبوب من خالل موته      
  .ويربط قلبها به يف هذا املشهد اجلديد واملكان الذي سيدخله

فلنتذكر أنه كان من امتيازها أن جتلس عند قدميه تسمع كالمـه وأن تقبـل               
 إا رأت جمد اهللا يف إقامته لعازر كمـا  ،دثة لعازرمشاركته هلا ومؤازرته وعونه هلا يف حا   

ولذلك كان من الصعب عليها أن تظن أنه يبقى ممسوكاً          . رأت يسوع يف جمده كابن اهللا     
  .باملوت أو أ، قدوس اهللا يرى فساداً ولذلك مل تكذب إمياا بزيارة القرب

فة الـيت    تلك الص  –إنه بالتأكيد شيء حسن أن نتأمل يف هذه الصفة اجلميلة           
شكلها التعليم اإلهلي والقوة إلنعاش قلب املسيح يف مشهد رفضه وأيضاً لتـشجيعنا يف              

وحنن ال نـرى منوذجـاً      . ارتياد ذات الطريق من العواطف املعمورة والتكريس الكامل       
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أكثر مجاالً لتلك الروحانية املرتفعة يف كل الكتاب أكثر من مرمي اليت من بيـت عنيـا                 
  .أخت مرثا ولعازر
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  مريم المجدلية
 مرمي ادلية تعين ببساطة أا مرمي اليت احندرت من          إذا كان الظن صحيحاً بأن    

. فهذا يعين أا جليلة وجاءت مـن شـواطئ حبـر اجلليـل            ) أو جمداال (مدينة جمدل   
أتت من  ) ٣ و   ٢: ٨انظر ص   ( تؤكد لنا أن مرمي      ٥٥ و   ٤٩: ٢٣واملالحظات يف لوقا    
فإذا كان األمر كذلك يصبح االعتقاد بـأن        .  لنا االستنتاج عليها   اجلليل وبالتايل يتأكد  

 ، والذي افترضه كتاب قدامى كـثريون      ،مرمي ادلية هي بعينها مرمي اليت من بيت عنيا        
ني املـرأة الـيت كانـت       كما نعتقد أن حماولة الرب بينها وب      . بال أساس صحيح مطلقاً   

شعر رأسها وكانت تقبل قدميـه      ت قدمي الرب بدموعها ومسحتهما ب     وغسل" خاطئة"
 إمنا هي حماولة باطلة فعند دراسة النصوص جيداً جند أن املـرأة             ٧كما جاءت يف لوقا     

 وعلينا  ، ثالث شخصيات متميزة   ،اليت كانت خاطئة ومرمي من بيت عنيا ومرمي ادلية        
 املسجلة يف كل مـن       وبني دهن قدميه   ٧أن منيز كذلك بني مسح قدمي الرب يف لوقا          

واضح ذات معـىن متميـز جتعلـهما         الشك أيضاً اختالف أديب   . ىت ومرقس ويوحنا  م
 متاما فعندما نقرأ النصني يف روحهما ال يف حرفيتهما نـصل إىل احلقيقـة بـأن           خمتلفتني

الروايتني ختتلف فيهما حالة النفوس ومراحل االختبار الروحي اليت توصف ما كـل             
  .حالة

 وعلينا أن نقرأ النص كله ليمكننـا أن         ٨يف لوقا   ويرد أول ذكر ملرمي ادلية      
وعلى إثر ذلك كان يسري يف مدينة وقريـة يكـرز           "نفهم فهماً صحيحاً معناه احلقيقي      

وبعض النساء كن قد شفني من أرواح شـريرة         . الثنا عشر  ا ويبشر مبلكوت اهللا ومعها   
نا امـرأة خـوزى     ويو. مرمي اليت تدعى ادلية اليت خرج منها سبعة شياطني        . وأمراض
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يف هذه  ). ٣ - ١ع  " (وكيل هريودس وسوسنة وأخر كثريات كن خيدمنه من أمواهلن        
أساساً وهو خدمة الكلمة وبـشارة      الكلمات املختصرة نتبني حقيقة موضوع اإلصحاح       

ويذكر أوالً كمثال مرمي ادلية     . ملكوت اهللا اليت يرافقها تأثريها على النفوس بقوة اهللا        
فحالتها السابقة اليت بلغت قمة املأساة إذ كان قد امتلكهـا سـبعة              –شر  بعد االثين ع  

أما كيف وصلت إىل هذا احلد أو مـا هـي           . شياطني وصارت حتت سيطرم الكاملة    
ومـن  . الصورة اليت كانت هذه القوى الشيطانية تظهر ا نفسها فال خيربنا الكتـاب            

يطرته التامة على الـنفس مـا مل        الصعب أن نقتنع بأن الشيطان ميكنه أن يؤكد على س         
ويف اإلصحاح عينه نرى يف رواية جمنون كـورة         . تنغمس النفس يف حياة اإلمث واخلطية     

وتكفينا هذه احلقيقة بأن سبعة شياطني قد       . اجلدريني النتائج املؤملة لسيطرة إبليس التامة     
عاها الناس بأا   ولقد د . اختذوا مسكنهم يف نفس ادلية وجعلوها إناًء لقوم الشريرة        

 وأضحوكة بسبب عواطفهـا غـري       ،شيطانية خطرية وبالتايل جتنبوها فصارت مكروهة     
  . وبؤسها وحزا الذي ال يوصف،املنضبطة

 لتستريح  ، حبسب مقاصد نعمته األبدية يف املسيح      ،ولكن عيين اهللا كانت تتتبع    
 يـسوع يف  لقد جاءت يف طريق الـرب يف هذه النفس املسكينة اليت فسدت وتدنست       

مل يعلـن لنـا أيـن       . زمانه إذ كانت من بني النفوس اهلالكة اليت جاء ليطلبها وخيلصها          
وجمداال مل تكن   . وجدها ولكننا نعرف أن قدميه املباركتني كانتا تطئا شواطئ حبر اجلليل          

انظـر  (بعيدة جداً عن كفرناحوم حيث كان الرب أحياناً يقيم يف بيت أثناء خدمتـه               
التقى ذه النفس املنبوذة واملسكينة وبقوة كلمته طرد منها الـسبعة           و). ١: ٢مرقس  
قيا لـه   .  ملكوت اهللا الذي جاء ليعلنه     لطان الظلمة ونقلها إىل   س وحررها من . الشياطني
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تلك اليت كانت عبدة إلبليس تتمم أوامره وكيفمـا كانـت بغيـضة    ! من تغيري مبارك 
ر ولكنها أحضرت اآلن إىل دائـرة       وشريرة يف جسدها ونفسها وهي حتت حكمه الشري       

مباركة حيث تتعظم النعمة ويتمجد اهللا وحيث جتلس عند قدمي الرب يسوع البـسة              
وبكل يقني فـإن    . حقاً إنه انتقال من الظلمة إىل النور ومن العبودية إىل احلرية          . وعاقلة

ومرة أخرى نقول يا لـه مـن تغـيري          . قلبها صار يف حلن منسجم بالشكر مع خملصها       
قبالً كانت سبعة شياطني حتكم قبضتها عليها وأما اآلن فقد امتلك قلبها الرب              ! باركم

  .يسوع وحفظها لنفسه واجتذا من ذلك احلني لتتبعه يف طريق التكريس واحملبة
نقرأ . وبعد ذلك االجنذاب  هي التحرر و العتق     إن النتيجة األوىل لكلمة الرب      

ساء كن قد شقني من أرواح شريرة وأمراض        اإلثنا عشر وبعض الن   ) أي يسوع (ومعه  "
لذلك فقد كانت مرمي واحدة من أولئك الذين كان هلم          ". إخل. مرمي اليت تدعى ادلية   

كيف تأيت هلا   . االمتياز الذي ال يوصف بأن يكونوا مع الرب يف بعض رحالته التبشريية           
 جمـد ملكوتـه      الذين يف  أولئكأن تكون يف رفقة وكيف صار هلا أن تتوقع الربكة مع            

 بالنعمـة   سيتبعون اخلروف حيثما يذهب؟ اإلجابة البسيطة هلذا السؤال أا اجتـذبت          
إا صفة هذا اإلجنيل اليت تنساب فيها النعمة بكل قوة من ربنا وخملصنا حىت              . ملخلصها

أن أولئك الذي صاروا غرضاً هلا يف أعوازهم وأحزام قد أخضعوا وحترروا من كل ما               
 التلمذة والتكريس له وهلذا ال ميكنـهم        جتذبوا مثل الوى ليتبعوه يف طريق      وا ،يعوقهم

هكذا كان األمر مـع مـرمي       . بدونه أن يفعلوا ذلك إذ صار هو الغرض املشبع لقلوم         
 ذاك الذي أحبـها     أحبتإا  . ومنذ يوم عتقها متيزت ذه اخلاصية وهي احملبة الشديدة        

ولذلك وجـدنا   . ء يرضي احملبة خبالف رفقة غرضها     قبالً وكما نالحظ غالباً فإنه ال شي      
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 ومعه  ، ومعه يف فرح منقطع النظري خلالصها من قوة الشيطان         ،أن مرمي كانت مع يسوع    
 ومعه يف جاذبية وتعبد إذ فتحت عيناها بقدر مـا           ، ومعه يف يوم رفضه    ،يف آالم سياحته  

 )ندما نتتبع تارخيها  كما نرى ذلك ع   (إا بال شك كانت تتعلم أكثر       . لتميز جمد شخصه  
.  كل مقاصد اهللا وأفكـاره     ولكنها اآلن يف رفقة ابن اهللا احملبوب ذاك الذي تركزت فيه          

وإذ كانت يف رفقة فال جمال لنـوال أي         . كانت تسر بذاك الذي كان هو مسرة اهللا به        
ولذلك مل يكن هناك مكان على األرض يساوي ما شغلته مـرمي والـذين              . بركة بدونه 
  . يف رفقة يسوعكانوا معها

فبعدما يعـدد   . يبقى هناك نتيجة أخرى إلعالن املسيح لقلبها بواسطة كلمته        
وأخر كثريات  " يرجع فيقول    ،األمساء مرمي ويونا امرأة خوزى وكيل هريودس وسوسنة       

ونفهم من اجلملة األخرية أا تنطبـق علـى مجيـع النـساء             ". كم خيدمنه من أمواهلن   
. واحدة ممن صار هلن امتياز التمتع ذه اخلـدم املباركـة          املذكورات ومنهن مرمي وهي     

. ويستتبع هذه احلقيقة اليت تقررت أمران أوهلما االعتراف بأن مرمي ارتبطت متاماً بالرب            
هذان األمران يرينا كيف    . وثانيهما أنه مهما امتلكت فهذه حتت صرفه ولصاحل خدمته        

وجنـد ذات   . اً بسلطان الذي فـداها    افتدي مرمي متاماً من يد العدو وكيف أقرت متام        
وعنـدما أجـاب الـرب      . الشيء يف حالة محاة مسعان بطرس اليت أخذا محى شديدة         

وقف فوقها وانتهر احلمى فتركتها ويف احلال قامت        "لتوسالت الذين طلبوا ألجلها فإنه      
 وحسناً نطلب إن كنا نتتبع هذين املثلني مـرمي          )٣٩ و   ٣٨: ٤ص  " (وصارت ختدمهم 

وهكذا جيب أن تكون البداية للنفس املتجددة إا ليست النهاية اليت تصل            . ة مسعان ومحا
 . بعد سنوات طويلة من الالمباالة واالختبارات املؤسفة ولكنها هي البدايـة           إليها نفوس 
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إن حياتنا املسيحية ستكون أكثر سعادة إذ كانت كذلك وشهادتنا للمسيح ستـضيء             
وإذا كان تقديرنا هلذا املثال وهو مرمي يؤكد هذا قوة لنـا            . بلمعان يف الظلمة احمليطة بنا    

ويصبح فعاالً يف قلوبنا حنتاج أن يشرق النور ليظهر كل املعوقات وحنتـاج إىل نعمـة                
 يف عواطفه لنتبعه    لنحكم عليها لتكون نفوسنا يف حرية مبهجة لنكون مع الرب يف ألفة           

  .ز والفرصة لذلك ولكي خندمه حسبما يعطينا االمتياأينما يقودنا
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  مريم المجدلية عند الصليب
  وعند قبر يسوع

 حىت نراها عند صـليب ربنـا        ٨ شيء عن مرمي ادلية بعد لوقا        ال يسجل 
 يذكرون أا كانت شاهدة ملـوت       )مع أن لوقا ال يورد امسها     ( وكل البشريين    .املبارك

 األخرية حلياة ربنا على     ويالحظ يف األيام  . الرب أو على األقل من الذين رافقوه يف موته        
 األرض أا كانت من بني نساء أخريات يتبعنه ويرد امسها أوالً باستثناء مرة واحـدة يف               

كانت واقفات عند الصليب يـسوع وأمـه        . "إجنيل يوحنا عندما يضع اسم أم يسوع      
وكم هو مجيل أن نرى     (والغرض األساسي لفكر الرب هنا      ".وزوجة كلوبا ومرمي ادلية   

 أراد أن   ، فبعدما أكمل الرب العمل الذي أعطاه إيـاه اهللا أن يعمـل            ، هو أمه  !)ذلك
ويف مىت ومرقس حيث ترى ادلية مع آخرين فإا         . يستودع أمه لعناية تلميذه احملبوب    

ولوقا وحده يقول   .  يعلمنا بالتأكيد أن الرب يقدر تقواها وتكريس حمبتها        تأيت أوالً وهذا  
أما مىت  ). ٥٥ و   ٤٩: ٢٣ص  " (ء كن قد تبعنه من اجلليل     ونسا) "ويذكر ذلك مرتني  (

مىت (" وهن كن قد تبعن يسوع من اجلليل وخيدمنه       : "فيضع مرمي من بني النسوة فيقول     
وكما سبقنا فقلن أنه لـيس      .  وحنن نعرف أن مرمي واحدة ممن يصفهم لوقا        ،)٥٥: ٢٧

ليـل وقـد تـبعن      لدينا تسجيالت للرحالت اليت ضمت مرمي والنسوة اللوايت من اجل         
رشـليم عنـدما كـان    وولكنه من املؤكد أن كن معه يف رحلته األخرية إىل أ         . يسوع

 ويا هلا من نعمة متفاضلة تتفق مع هذه         .يقترب من تقدمي نفسه هللا بروح أزيل بال عيب        
النفوس املكرسة أن يسمعن كلماته وينظرن وجهه يف أسبوعه األخري من حياتـه علـى               

فني حىت اقتربت النهاية ألن روح اهللا مل ينشغل ن أو بامتيـازهن              ولكن قد أخ   !األرض
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 احلمـل    تركز نظرها ومشغوليتها بذلك     كانت – وهكذا يقال حبق     –ألن السماء كلها    
وعندما يكتمل عما الفداء فإن الروح القـدس يـأيت ـذه            . الذي سريفع خطية العامل   

  . برفقتهااملالحظة ويسجلها عن أمانة ادلية والذين كانوا
. ولكن ملاذا كانت مرمي عند الصليب؟ بسبب حمبتها ملن فداها من يد الشيطان            

 وكما ارتبطت بـه     امتلك يسوع قلبها وبالتايل اجنذبت وراءه إىل أي مكان يذهب إليه          
ونستـشف  . ووحدت نفسها معه يف حياته هكذا أرادت أن توحد نفسها معه يف موته            

ويسجل يوحنا فقـط    . أحدمها قبل موته واآلخر بعده    موقفني متميزين هلا عند الصليب      
وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مرمي زوجـة           : "املوقف األول فيقول  
والتلميذ الذي كان يسوع حيبه كان أحد هذه        ). ٢٥: ١٩يوحنا  " (كلوبا ومرمي ادلية  

أعدائه انت ساعة   ويف البداية فإن مجيع التالميذ بسبب رعب تلك اللحظة إذ ك          . الرفقة
غري أن يوحنا ختلص من خوفه وكذلك مسعـان         .  تركوا سيدهم وهربوا   ،وقوى الظلمة 

تبعه من بعيد إىل دار رئيس الكهنة فدخل إىل داخل وجلس بني            "بطرس بعض الشيء إذ     
 فإن بطرس كان قد وثق يف قدرته الذاتية وعلـى           ف ولكن يا لألس   "اخلدام لينظر النهاية  
وال . ات اليت وجهت إليه فإنه سقط يف خطية شنيعة إذ أنكر سـيده            الرغم من التحذير  

ولكن كم كان قلب الرب مقـدراً للعرفـان إذ رأى           . ترد أية إشارة عن بقية التالميذ     
جبانبه أربعة من األمناء عند صليبه لقد شعر بعمق وهو يف جشيماين أن الثالثة املختارين               

 واحدة ولكنه اآلن يتعـزى إذ رأى أمامـه          من تالميذه مل يقدروا أن يسهروا معه ساعة       
 فإم هزمـوا    ،أربعة مؤازرين ملواجهة قوى الشر والذي بدا للحظة وكأنه انتصار هائل          

وال بد أم شعروا بالضياع عندما رأوا آالمه وحزنه العميـق            ،أحزام اليت ال توصف   
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ن ذاك الذي   ولكن كان عليهم مواجهة كل املخاطر اليت أصابتهم حبزن شديد وهم يرو           
  .صار كل شيء لنفوسهم

 وهلذا نتجـاوز تلـك      ،وعلى كل حال فإن مرمي ادلية هي موضوع تأمالتنا        
احملبة الفائضة ملخلصنا املائت وهو يستودع أمه مرمي إىل عناية تلميذه احملبوب وقد سبق              

يب أن تكلمنا بقدر قليل يف النقطة يف موضعها وما نريد أن نتحقق منه هـو املعـىن األد                 
 بأن حمبتها   ، وهذا يدركه اصغر مؤمن    ،لقد قيل .  عند الصليب  الختاذ مرمي ادلية مكاا   

وكأـا حبـق    .  وبالتايل فهذا تعبري عن تكريسها التام له       للرب هي اليت قادا إىل هناك     
حي هو الرب وحي سيدي امللك أنه حيثمـا         "تردد ما جاء على لسان إتاي اجليت قدمياً         

). ٢١: ١٥ صم   ٢ (."يكون عبدك ك إن كان للموت أو للحياة فهناك        كان سيدي املل  
 وإذا أردنا أن نطبق املعـىن       .وهي كذلك لغة قلب مرمي وهي تتبع سيدها عند الصليب         

على أنفسنا فهناك شيء آخر إذ أن موت املسيح ذات وجهني ففي موته جمد اهللا بكل ما                
. دل الذي عليه خيلص املفـديني     هو عليه وكان ذلك يتضمن الكفارة وهو األساس العا        

أم "يقول الرسول بولس    . ومن جهة أخرى فإن هذا املوت يرتبط بنا وحنن يف هذا العامل           
ويرينا أنه هو نفسه قد دخل      " جتهلون أننا كل من اعتمد ليسوع املسيح اعتمدنا ملوته؟        

ا معهـا   وهكذا مرمي ادلية والذين كانو  "مع املسيح صلبت  "إىل هذا احلق عندما كتب      
إن مرمي مل تعرف    . وهم يتخذون مكام عند الصليب ويوحدون أنفسهم مبوت املسيح        

شيئاً من هذا التعليم ومل تعرف املعىن الكامل ملا فعلته فقد ماتت عن كل مـا يف العـامل                   
هـذه  . ذاك الذي كان كل حياا    ومات العامل هلا عندما علق على الصليب أمام عينيها          
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ملسيحية املعتادة وعلينا أن نواجه أنفسنا ذا السؤال إىل أي مدى حنن            حبق مثال للحالة ا   
  . حنيا هذه احلياة

وإن كنا نشري إىل املعىن الداخلي ملركز ادلية فإننا لن حناول أن نسرب غـور               
تلك العواطف اليت مألت قلبها وقلب الذين كانوا يرافقوا ولكن نؤكد على شـيء               

احمليطة م غري أنه كان هلم كل شيء بواسطة ذاك الـذي            واحد فكيفما كانت الظلمة     
وليس من أي شك نازع نفوسهم من جهته بل باحلري كانت ظروف موتـه              . آمنوا به 

ونتجاسر على القول بأن شعورهم الغالب وهم       . جعلته غالياً على قلوم أكثر مما مضى      
ه اجلـسدية ينظروـا     واقفون هناك أم كانوا يف شركة معه يف آالمه ومبا كانت آالم           

ولكن ما هو مؤكد لنا أن عواطفهم املغمورة يف حمبوم املتـأمل قـادهم إىل               . بأكثر قوة 
. املشاركة معه وإىل توحيد أنفسهم به بالقدر الذي أدركوا فيه حالته اليت كان عليهـا              

 باالرتباط ذا املوقف فإننا سنكون أكثر قدرة أن نـدرك مـا             ٢٢وعندما يقرأ مزمور    
ته تلك النفوس املكرسة وهي تصغي خبشوع إىل الكلمات اليت انسابت مـن هـذه               وع

 وهـم يفغـرون     فالثريان الكثرية أحاطت به وأقوياء باشان اكتنفتـه       . الشفاه املقدسة 
مث ماذا عنه؟ فهو انسكب كاملاء وعظامه انفصلت        . أفواههم عليه كأسد مفترس مزجمر    

.  التصق حبنكه  ه قوته يبست مثل شقفة ولسان     .وقلبه صار كالشمع ذائباً يف وسط أمعائه      
بل وهناك أكثر من ذلـك فـالكالب        . مث يتجه إىل اهللا فيقول وإىل تراب املوت تضعين        

ولعـل القـارئ    .  ثقبوا يديه ورجليه وهنا نتوقف     ،أحاطت به ومجاعته األشرار اكتنفته    
ب قياسـه   حبـس يدرك كل مجلة قيلت يف املزمور كله وعند ذاك يكون قادراً أن يدرك              

فيا له مـن متـأمل      .  مشهد اجللجثة وهو يعرب على قلب ادلية       –خصائص هذا املشهد    
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 وكل آمالنا حنن معلقة عليك أنت يا سيد وعلى ما           إن كل آمال هؤالء األربعة    ! مبارك
احتملته على الصليب إننا نباركك يا إهلنا وأبانا إذ أننا مل نعرف ذلك فحسب بل إنـك    

وإننا بنعمتك نسر بأن نقر أنـه لـيس         . ا على صخرة الدهور هذه    أيضاً وضعت أقدامن  
 اآلن  وهلذا نسبحك . لدينا أساس نستريح عليه أمامك وإمنا املسيح وعمله الذي أكمله         

  .ونسبحك أيضاً طوال األبدية آمني
ونأيت اآلن إىل حملة أخرى ترتبط بادلية وذلك بعد موت يسوع وجنـدها يف              

وكانت هناك نساء كثريات ينظرن من بعيد       : " من مىت  ونقتبس. ىلالثالثة األناجيل األو  
وهن كن قد تبعن يسوع من اجلليل خيدمنه وبينهن مرمي ادليـة ومـرمي أم يعقـوب                 

ويتبني بوضوح أن مرمي انسحبت من      . )٥٦ و   ٥٥: ٢٨مت  " (ويوسى وأم ابين زبدي   
 تبعن يـسوع مـن      املكان الذي شغلته قرب الصليب لكي ترافق نساء أخريات الذين         

 – ما نقـرأ     – فعندما استودع الرب أمه لتلميذه احملبوب أخذها يف تلك الساعة            اجلليل
 ومعىن هذا أنه على األرجح ن هذه اجلماعة التقية القليلة قد انفكت حبسب              ،إىل خاصته 

 الذي يقـف فيـه      توجيه الرب وتنسحب مرمي ادلية مع مرمي زوجة كلوبا إىل املكان          
 ويقـول لوقـا   ، من بعيد  هؤالء النسوة كن ينظرن   . خرون اللذين من اجلليل   الرفقاء اآل 

مـا  ". وكان مجيع معارفه ونساء كن قد تبعنه من اجلليل واقفني من بعيد ينظرون ذلك             "
كان اتازون جيدفون عليه وهم يهـزون       . الذي جنمعه من هذه املقارنات يف األناجيل      

يف ثالثة أيام خلص نفسك إن كنـت ابـن اهللا           رؤوسهم قائلني يا ناقض اهليكل وبانيه       
وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والـشيوخ         " فانزل عن الصليب  

كـذلك  . ٢٢وهم يتممون الكتب دون أن يدروا ويسخرون منه بتعبريات من مزمور            
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 والعسكر اقتسموا ثيابه وألقـوا قرعـة علـى        .  معه كانا  يعريانه    اللصان اللذان صلبا  
 إىل الـساعة     ذلك كانت الظلمة على األرض كلها من الساعة السادسة         وفوق. قميصه
مث ارتفعت أيضاً صرخات الرب املبارك نفسه األوىل وهو يعاين من ترك اهللا له              . التاسعة

 هـذه األمـور أو     .قت واألرض تزلزلت والصخور تـشق     .والثانية عندما أسلم الروح   
رفقتها ومعارفه الذين وقفوا من بعيد ورأوا ذلك بكل         ببعضها مما رأته ادلية ومن كن       
  .تأكيد بعيون باكية وقلوب ممزقة

ولكن هذا الشخص املبارك الذي مسر على الصليب ما الذي كان جيـب أن              
الناس جند هذه الكلمات    يشعر به؟ من جهة مشاعره املرتبطة بآالمه الواقعة عليه من يد            

أنت عرفت عاري   . بسبب أعدائي افدين  ) افدها (اقترب إىل نفسي فكها   : "هااليت يلتمس 
انتظرت رقـة مل    . قدامك مجيع مضايقي العار قد كسر قليب فمرضت       . وخزيي وخجلي 

ولكن كال يا ربنا املبارك فإن أعداءك قد تصلبت قلوم ضـد             "تكن ومعزين فلم أجد   
 ومل يوجد واحد غري ذلك اللص الذي كان معلقـاً جبـوارك الـذي                أو عطف  أي رقة 

كال مل يوجـد إال النـسوة       .  وعرف مبجيئك يف جمد ملكوتك     استطاع أن مييز من أنت    
ـ      . ينهن مرمي ادلية  باجلليل ومن   الاليت تبعنك من     ن هؤالء من أحببنك كـثرياً وكرس

ولكن أشد تلك األحزان مجيعهـا      . نفوسهن لك مع أن مل يكن لديهن نور جتاه قيامتك         
والبد أن الذين كانوا بقربـه      (ليت جاءت من صرخته     كانت على مسامع أتباعه األمناء ا     

وكانت هذه صرخة املرارة اليت شـرب       ". إهلي إهلي ملاذا تركتين؟   ) "مسعوا تلك الصرخة  
ولكنه بذلك جمد اهللا متاماً وكامالً وصار كفارة ألجل         . بآالمها املربحة لدينونة اهللا   كأسها  

  .خطايا شعبه ولكل العامل
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وجعل مع األشـرار    "قال النيب   . ء واحد وهو دفنه   وهكذا مت املوت وبقي شي    
وهذا ما حـدده    ". ومع غىن عند موته   ) وهكذا ترك ترتيب هذا األمر مع األعداء      (قربه  

.  هذا اإلناء املختار لتتميم إرادة اهللا      -اهللا إذ أن يوسف الرامي وهو تلميذ خفي أعد اهللا         
بكل وقار وكمـا قـال      وإذ حصل على إذن من بيالطس باستالم جسد يسوع فأخذه           

وكانت . ووضعه يف قرب كان منحوتاً يف صخرة ودحرج حجراً على باب القرب           : "مرقس
كانت مرمي أمينة يف تكريسها للمسيح      ". مرمي ادلية ومرمي أم يوسى تنظران أين وضع       

 وعنـدما   ،كان حقاً هو حياـا    . أثناء حياته ووقت آالمه حىت النهاية وبعد موته أيضاً        
لقد كان هـو كـرت      .  عظيم على باب القرب فإن الشمس نفسها قد غربت         وضع حجر 

 حىت لو مل تراه بعد ذلـك فـإن          ، حىت لو مل تراه بعد ذلك فقلبها الوحيد        ،قلبها الوحيد 
 وعنـدما   ،لقد كان فعالً كل شيء لنفسها     . العامل سيصبح هلا برية قاحلة حتت قضاء اهللا       
وبينمـا كانـت    . يء يف العامل له قيمة عندها     كان القرب يتسلم هذا اجلسد مل يعد ألي ش        

الظلمة تلف روحها وبينما كان رجاؤها ينطفئ كانت عواطف قلبها لـذاك الـشخص         
 هذه اليت هدأت كآبتها وصارت      ،املوضوع يف القرب وهي عواطف إهلية ال ميكن إطفاءها        

ص ومل تكـن    إا مل تعرف ما سيتم من خال      . مصدراً إهلياً هلا من النور والرجاء املستمر      
تتوقع ذلك ولكنها أحبته ذاك الذي هو سيدها والذي كان هو كل شيء هللا وللمجدلية               

.  ومرمي أحبته أكثر ولذلك غفـر هلـا أكثـر          ،مل يكن نوراً يطعم نفسها بل احملبة      . أيضاً
وهكذا دائماً كلما تعمق اإلحساس باحلالة اليت أنقذنا منها كلما غمرت عواطفنا ـذا              

  .املنقذ
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  م وسيدها الُمقاممري
بعد دفن اجلسد الكرمي لربنا املبارك فإن مرمي ادلية مع رفقائها الذين أتـني              

 مع مـرقس    ،٥٦ و   ٥٥: ٢٣قارن  (معه من اجلليل ونظرن القرب وكيف وضع جسده         
فرجعن وأعددن حنوطاً وأطياباً ويف السبت اسـترحن حـسب          ) "١: ١٦ ،٤٧: ١٥

وثانياً أنه مل يكـن     . أوالً حمبتهم للمسيح  : ثالثة أشياء ويتبني لنا بأكثر وضوح     ". الوصية
لقد . لديهم أي توقع أو أمل بالقيامة وأخرياً تقواهم الذي نراه يف خضوعهم لكلمة اهللا             

تاقوا أن حيضروا عطاياهم النابغة من حمبتهم امللتهبة للرب لكي يطيبوا جـسده امليـت               
ينهم مرمي ادلية وهي أكثـرهن       وهؤالء النسوة القديسات وب    ،ولكن السبت قد جاء   

شهرة انتظرن دوء واسترحن طاعة للوصية قبل أن حيملن الدهن واألطيـاب ملـسح              
بعدما مضى السبت اشترت مرمي ادلية ومـرمي أم         "ولكن  . اجلسد املقدس لربنا املبارك   

ـ        . يعقوب وسالومة حنوطاً ليأتني ويدهنه     رب إذ  وباكراً جداً يف أول األسبوع أتني إىل الق
أو كما يقول   " وبعد السبت عند فجر أول أسبوع     "أو كما يقول مىت     ". طلعت الشمس 

  ".والظالم باق"يوحنا 
هذه الروايات مجيعها ترينا تلك العواطف اجلياشة من قلوب النسوة ملن عرفوه            

. وتبعوه إذ كانوا قد ارتبطوا به بعرى ال تنفصم بفضل النعمة اليت حظوها مـن يديـه                
كن هناك شيء أكثر غالوة منه حبسب تقديره لكي يقدموه بسخاء جلـسده             ولذلك مل ي  
 وهكذا بأقدام مشتاقة أسرعن يف طريقهن يف الصباح الباكر يف أول األسـبوع              ،املقدس

من : "وقد عربن عن أول حرين بالقول     . دون أن خيطر على باهلن شيئاً غريباً ينتظرهن       
طلعن رأين أن احلجر قد دحرج ألنه كـان         وعندما ت ". يدحرج لنا احلجر عن فم القرب؟     
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 ولكن خيربنا   ،وقبل أن نأيت إىل رواية يوحنا نالحظ أن هناك شيئاً واحداً مل يذكر            . عظيماً
مرقس أنه عندما اكتشفن أن احلجر قد دحرج فإن ادلية مع مرمي أم يعقوب وسالومة               

وللتو فـإن   . اء فاندهشن دخلن إىل القرب فرأين شاباً جالساً عن اليمني البساً حلة بيض          
معلناً هلم حقيقة القيامة مث يكلفهن بالذهاب       " ال تندهشن "الشاب ميز خوفهن فقال هلن      

إىل تالميذه وإىل بطرس ليخربم ذه األخبار السارة املباركة وبأن الرب سيسبقهم إىل             
ية فـال   أما إىل أي مدى متمن هذه اإلرسال      ". هناك ترونه كما قال لكم    " مضيفاً   ،اجلليل

والشيء الوحيد الذي نتعلمه أم هربن من القـرب ألن الرغبـة واحلـرية              . خنرب بذلك 
  .أخذتاهن ومل يقلن ألحد شيئاً ألن كن خائفات

وألن ادلية هي نفسها موضوع تأملنا فنحن نتناول األحداث كما تـصفها            
 جنب مع التعلـيم      جنباً إىل  ،رواية يوحنا اجلميلة ألن مرمي هي الغرض أمام فكر الروح         

 والشيء األول الذي يلفت انتباهنا أن مرمي        ،الذي ينساب من اختباراا يف ذلك اليوم      
عندما نظرت احلجر مرفوعاً عن القرب ركضت وجاءت إىل مسعان بطرس وإىل التلميـذ              

أخذوا السيد من القرب وليس نعلـم أيـن         : "اآلخر الذي كان يسوع حيبه وقالت هلما      
ال نور ولكن كان أمام قلبها غرض واحد وكأا فقدتـه يف حلظـة              كانت ب ".  وضعوه

ولذلك امتألت حبزن ال يوصف أو باحلري سكبت حزا بلهجة مؤثرة واليت أظهرت ا             
لقد جرى بطـرس والتلميـذ      ". أخذوا سيدي ولسنا نعلم أين وضعوه      "–خراا التام   

ن بطرس مبا يتميز بروح تواقة      كا. اآلخر مسرعني حنو القرب ليتحققوا ألنفسهم ما فهموه       
األكفان موضوعة  "قد وصل أخرياً إىل املكان أما التلميذ اآلخر فقد سبقه إىل القرب فنظر              

". واملنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعاً مع األكفان بل ملفوفاً يف موضع وحده             
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نـه  كل شيء كان موضوعاً بترتيب وسالم ولكن أفكار بطرس مل تكن معلنة بعد مع أ              
 أما التلميذ اآلخر الذي جاء أوالً إىل        ،باملباينة مع رفيقه أنه كان ال يزال يف عدم اإلميان         

رأى فآمن ألم مل يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من بـني               "القرب ودخل   
هـذا  . آمن عندما رأى بالشهادة العيانية أن القرب فارغ       " التلميذ اآلخر "إن  ". األموات

 فمع أم تعلموا أن القرب فارغ وأحد هذين التلميـذين           ،ان كان عدمي الفائدة متاماً    اإلمي
صحيح أم كانوا حيبون الرب ولكن      .  لكنهم عادوا إىل بيتهم    ،قَبِل الربهان على ذلك   

وعنـدما  .  إذ كان ملجأ هلم يف تلك اللحظة الرهيبة من تاريخ الفداء           ،بيتهم هلم جاذبية  
 ومـع أنـه     ،خر نقول إن النظر أو الربهان العقلي دائماً بال قوة         نتكلم عن التلميذ اآل   

  .يرتبط دائماً باحلق ولكنه ال يقود إىل املسيح نفسه
إن اختبار هذين التلميذين مقدم لنا ليستحضر أمامنا جبالء تام عظة تكـريس             

 أما مرمي فكانت واقفـة عـن      : "ونتبني املفارقة بكل وضوح من هذه الكلمات      . ادلية
 إذ كان قلبـها يف      ،فهي مل تسطع أن تعود إىل بيتها مثل التلميذين        ". القرب خارجاً تبكي  

حالة حرمان ووحيدة مع أا كانت حمصورة لتبقى يف اليت رأت فيه آخر مرة اجلـسد                
بالنسبة هلا وهي بدون يسوع أصبح العامل كله        "وكما كتب واحد فقال     . الكرمي لسيدها 

ان قلبها أكثر فراغاً فجلست عند القرب حيث كان الرب الذي           ال شيء وإمنا قرب فارغ و     
حقاً كانت حلظة مظلمـة يف تـاريخ        ". مل جتد تعزيتها ألنه مل يعد بعد هناك       ...... أحبته

 ولكن املسيح املقام من املوت كانـت        ،نفسها وتعلمت أن تكون أدبياً ميتة مع املسيح       
.  ليمسح دموعها عندما يعلن نفـسه هلـا        عيناه مستقرتني عليها منتظراً اللحظة املناسبة     
وفيما هي تبكي احننت إىل القرب فنظـرت        "كانت هناك خطوة أخرى قبل نواهلا الربكة        
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مالكني بثياب بيض جالسني واحداً عند الرأس واآلخر عند الرجلني حيث كان جـسد              
ـ             . يسوع موضوعاً  ست فقاال هلا يا امرأة ملاذا تبكني؟ قالت هلما إم أخذوا سـيدي ول

 وفكر  ،كان هناك فكر واحد   . الحظ كم كان قلبها مبتلعاً يف سيدها      ". أعلم أين وضعوه  
مل تعد ترى أو تسمع شيئاً خبالفـه        . واحد فقط يستحوذ على نفسها أا فقدت سيدها       

 وبدا كمـا    ،وفضالً عن ذلك فقد أحبته بصورة مكثفة      .فهي بدونه ال متتلك شيئاً مطلقاً     
قالـت للتالميـذ عنـه    . ض نظريها لكي متتلكه لنفسها متاماً  لو مل يكن يوجد على األر     

 إا قويـة كـاملوت      ،هذا هو طريق احملبة   ". سيدي"أما للمالئكة فقالت عنه     " السيد"
.  وإذ ختتم عليها ومتتلكها كغرض فإا تستبعد كل ما عـداها           ،والغرية قاسية كاهلاوية  

  .حمبة كهذه مياه كثرية ال تطفئها والسيول ال تغمرها
وكم شعر قلب الرب باالمتنان إزاء هذا الدالئل لعواطف مرمي اليت مل متـت              

نعم لقد شعر ا وشاركها أملها وحزا       . واليت تضمنت بكل تأكيد إعجاباً ال يقاوم لقلبه       
وكان على استعداد أن يسكب عليها زيت الفرح عوض حزا وثياب التسبيح عوضاً             

التفت إىل الوراء فنظـرت     "على سؤال املالئكة    ولذلك بعدما أجابت    . عن روح األسى  
فكل مرغوا اآلن ولكنها كانت مستغرقة يف أحزاا        ". يسوع واقفاً ومل تعلم أنه يسوع     

إا ال يقال عنها كما قيل عن تلميـذي  . وحمصورة يف أفكارها حىت أا مل تعرف سيدها       
 يسوع سوى أنه دفن      ولكنه مل تكن تعرف عن     ،عمواس أنه أمسكت أعينهما عن معرفته     

كانت كل مشاعرها مستغرقة متاماً حىت أا مل تفكـر يف غـري             . وغري موجود يف القرب   
آه ياقارئي احملبوب فغالباً مـا      . كان يسوع واقفاً أمام عينيها ومل تعرف أنه يسوع        . ذلك

نكون حنهن يف ظروف مشاة يف وسط مواقف اإلحباط والفشل الكثري يقترب الـرب              
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وبدالً من الترحيب به فإننا نشبه باحلري التالميذ الذين         . ا وال نقدر أن نعرفه    إىل نفوسن 
ولـذلك  . ملا رأوا يسوع ماشياً على البحر ظنوا أم رأوا خياالً فصرخوا من اخلـوف             

وإن كانت مل تعرفه حقاً غري أنه كان يـسعى          . ميكننا أ، نفهم ملاذا مل تعرف مرمي سيدها       
إياها بامسها وبالنعمة صارت مستعدة أ، تسمع وتتجاوب مـع          باحثاً عن خروفه منادياً     

  .هذا الصوت املعروف جيداً هلا
فإن كان سـؤال    ". يا امرأة ملاذا تبكني؟ من تطلبني؟     : "تدخل يسوع وقال هلا   

فهو بإمكانه أن جييـب     " من تطلبني؟ "ولكن الرب يضيف إليه     " ملاذا تبكني؟ "املالئكة هلا   
ولكـن  . ملالئكة فليس بإمكاا أن تعلن غرض قلب مرمي       على مرغوب قلب مرمي أما ا     

إن املشغولية الكثرية بأفكارنا تعميننا دائماً      . كان هو الرب الذي يقف أمامها ومل تعرفه       
يـا  "ظنته أنه البستاين فقالت لـه      . وتبقينا يف عدم اإلميان وهكذا كان األمر مع ادلية        

وما نالحظه هنا أن مـرمي      ".  وأنا آخذه  سيد إن كنت أنت قد محلته فقل يل أين وضعته         
كانت مغمورة يف غرضها حىت أنه مل يكن لديها أي احتمال بأن أحداً ال يعـرف مـن                  

فليس هناك شخص آخر يف كـل العـامل         ! ويا له من استغراق مبارك    .الذي تبحث عنه  
نه الحظ هنا أيضاً أ   . لقلبها وبالتايل فال حاجة هلا أن تقول عن من هو الذي تبحث عنه            

أتعرف حنن مجيعاً تلك    " وأنا آخذة "ليس لديها صعوبة أن حتب فهي امرأة ضعيفة قالت          
العواطف القوية اليت تربط النفس بيسوع بروابط شديدة ال تنفك وجتعلـها راغبـة يف               

  .ذلك ومملؤة بالسرور لتحمل أي ثقل يتعني عليها
 ولكنـه مل    هل من برهان عظيم يراه الرب يف تكريس عبيده؟ لقد عرف قلبها           

إنه انتظر مرمي لكي تعلن عن عمق حمبتها قبلمـا          . يسر بالتعبريات اليت تتولد عن حمبته     
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لقد جاءت تلك اللحظة وبكلمة واحدة إذ نطق        . يعلن عن نفسه وحيول حزا إىل فرح      
كان هو الراعي   . بامسها فاستدعى النور نور حضرته الذي أشرق يف ظلمة نفسها احلزينة          

 وأيضاً كالراعي الصاحل يدعو خرافه      ،ي الصاحل بذل نفسه عن اخلراف     الصاحل وكالراع 
بكلمة واحدة تكلمها فقط أمكنه أن      ". فقال هلا يسوع يا مرمي    : "اخلاصة بأمساء وخيرجها  

يصل باستقامة إىل قلبها طارداً كل ضباب الشكوك اليت جتمعت فيها ومنقذاً إياها مـن               
! فيا له من تغري قوي حدث يف نفـسها        . ن األموات أفكارها ومعلناً املسيح هلا كالقائم م     

 هذا احلزن الذي ميكن قياسـه       –كانت اللحظة اليت سبقت امتالءها بالتعزية عن حزا         
وهـو إذ   . واآلن قد جفت دموعها عندما أعلن سيده نفسه هلـا          –فقط بشدة حمبتها له     

الـذي  (الت لـه ربـوين   فالتفتت تلك وق: "دعاها خماطباً إياها فأنشأ فيها جتاوباً سريعاً      
هذا النداء اإلهلي مىت عرف فإنه يتضمن معه إعالن الشخص الـذي            )".تفسريه يا معلم  

عندما رأى يسوع مسعان امللقب بطرس وأخاه أندراوس  يلقون          . ينادي وسلطانه اإلهلي  
فذاك الذي دعامها كما يف حالـة       .الشباك يف البحر دعامها فللوقت تركا الشباك وتبعاه       

 ا حلظة مباركـة    . دلية ألقى عليهم حمبته اليت حتصر فلم يتمكنا غري أن يتبعاه          مرمي اإ
  .مىت وصلت دعوة يسوع إىل القلب
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  مريم آمرسلة من الرب
. وقبل أن نتناول هذه النقطة من الضروري أن حندد بكلمات قليلة مركز مرمي            

قبلما جيعـل الـرب      (أنا ال أشك أنا مرمي    : "ونقتبس هنا لغة مجيلة وحلوة قاهلا أحدهم      
كانت متثل البقية اليهوديـة يف ذلـك اليـوم          ) نفسه معروفاً هلا كالقائم من األموات     

كانت وحيدة يف حمبتها وقوة عاطفتها      . واملرتبطة جداً بالرب ولكنها مل تعرف قوة قيامته       
مل تكن هي وحدها اليت خلصت ولكنها أتـت مبفردهـا تطلبـه             . اليت جعلتها يف عزلة   

 قبلما تستعلن شهادة جمـده يف       – صحيح أا حبثت عنه بطريقة خاطئة        –ه  وتبحث عن 
 عنـدما   ،ومشغول بيسوع .... يا له من قلب حمب    .... عامل الظلمة ألا أحبته شخصياً    

إنه هلا أعلن بيسوع نفسه أوالً عندما قام مـن          . كانت شهادة اإلنسان ال تزال مطلوبة     
البد أن مرمي قامـت     ". ال تلمسيين "يسوع هلا   وهذا يوضح لنا متاماً كلمات      ". األموات

بإمياءة أو مدت يدها للتعبري عن حرارة حمبتها كما لو أن يسوع القائم يصبح اآلن املسيا                
على ا ألرض ولكنه مل يعد اآلن ليؤسس ملكوته على األرض إذ قال ملرمي أنه مل يـصعد                  

ربط مفدييه بنفـسه بـروابط      وقبل أن يظهر جمده يف هذا العامل كان عليه أن ي          . إىل أبيه 
قال قبل ذلك إن مل تقع حبة احلنطة يف األرض ومتت فيه وحدها ولكن إن ماتت                . مساوية

لقد مات وظهر الثمر واآلن يضع خاصته معه على أسـاس الفـداء يف              . تأيت بثمر كثري  
ي وهنا جند حملة ملقاصد اهللا إذ جيعل خاصته مشاني لصورة ابنه الـذ            . عالقاته السماوية 

 وهو يقتـرب اآلن مـن       ،جمد اهللا على األرض وأكمل العمل الذي أعطاه إياه أن يعمل          
  . عن ميني اهللا– كرجل مشورات اهللا –متجيده كاإلنسان 
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اذهيب إىل  "قال هلا الرب    .  ذه احلقائق ايدة كانت مرمي مكلفة لكي ترسل       
وقبلما تتمكن مرمي من محـل      ". هلي وإهلكم  هلم إين أصعد إىل أيب وأبيكم وإ       إخويت وقويل 
 كان عيلها أن تتعلم مـن  ) بقدر ما إذ كان البد هلا أن تكون يف هذا احلق        (رسالة كهذه   

ذلك الوقت أا لن تعرف املسيح حسب اجلسد كما كانت تعرفه قبالً فاألشياء العتيقة              
وليس عليها بعد ذلك أن تتبـع سـيدها علـى           قد مضت هوذا الكل قد صار جديداً        

وباالختصار هي ال   . ولكن صار هلا االمتياز املبارك أن تتبعه إىل حيث يسكن بعد          األرض  
 هذا ال   –والدم بل كاإلنسان السماوي املمجد عن ميني اهللا          تعرفه يف وضع اللحم   تعد  

يعين أا قد دخلت إىل مجيع هذه االمتيازات ألن الروح القد س مل يكن بعـد ولكننـا                  
 وسواء أدرن قليالً أم كثرياً فإنه       ،اً لتقبل مثل هذه األمور    متحققني بأن قلبها كان مفتوح    

ـ  . كان عليها أن تقبل هذه اإلرسالية لتسرع يف تتميمها         اذهـيب إىل   "ا الـرب    قال هل
  ".فجاءت مرمي ادلية وأخربت التالميذ أا رأت الرب وأن قال هلا هذا"".... إخويت

ر الطيبـة فـأظهرت تقـديرها        مثل هذه ألخبا   كان هلا االمتياز فعالً أن حتمل     
 أوالً وقبل كل    كانت مؤهالا هلذه اخلدمة   . بطاعتها احلقيقية والسريعة لألمر الذي تقبله     

شيء عواطف حمبتها للمسيح اليت كانت شديدة وحتصرها فأسرعت لتوصـيل تلـك             
 كما أا امتلكت أيضاً مؤهالت مطلوبة للـشاهد احلقيقـي إذ رأت             ،الرسالة الشفهية 

  .ولذلك أمكنها أن تشهد للتالميذ). ٣: ١ يوحنا ١ ،١١: ٣قارن يوحنا (ومسعت 
فإنـه حـىت تلـك      . ونضيف هنا كلمات قليلة من جهة فحوى هذه الرسالة        

سبق أن قال عنهم عبيـداً      . اللحظة مل يكن الرب قد حدد تالميذه من قبل بأم إخوته          
ى ذات املستوى مـن     أن يضعهم عل   وأصدقاء ولكنه اآلن بفضل موته وقيامته استطاع      
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إين أصعد إىل أيب وأبيكم     "والكلمات التالية تشرح هذا املعىن      . القيامة حيث يقف اآلن   
قة اجلديدة   وهو يريد أن يعلمنا ذات مشهد العال       –" إين أصعد إىل أيب   ". "وإهلي وإهلكم 

 لقد عرفوه وأحبوه وتبعوه وهو هنا على األرض ولكن          ،سماءلااليت يضعهم فيها وهي     
 حبسب أفكار اهللا من جهتهم أما اآلن        ذا يف الوقت الذي كانوا فيه كشعب أرضي       كل ه 

 بـه   فعليهم أن جيتازوا إىل املكان والعالقة اجلديدة كقديسني مساويني بسبب ارتبـاطهم           
بأكثر دقة عند شرح هذه الرسـالة الـشفوية أن           وجتب املالحظة    .كاملقام من األموات  

املسيح نفسه كاملقام من املوت والصاعد إىل السماء إمنا         املكان والعالقة اليت دخل إليها      
وبكلمات أخرى نقول أنه يف املسيح املقام واملمجد نستطيع أن نقرأ           . حتدد شعبه كذلك  

وكمـا  . كما هو السماوي هكذا السماويون أيـضاً      "ما هي مشورات اهللا جتاه مفدييه       
ويتفق ).٤٩ - ٤٧: ١٥ كو   ١". (لبسنا صورة الترايب هكذا سنلبس صورة السماوي      

مبارك اهللا أبو ربنا يسوع املسيح الذي    "هذه احلقائق املباركة ما يقوله الرسول بولس        مع  
ويستمر يف عـرض كـل تلـك        . " يف السماويات يف املسيح    باركنا بكل بركة روحية   

 إله وأبو ربنا يـسوع      –الربكات اليت أدخلنا إليها لتنساب لنا من خالل هذين اللقبني           
وكنتيجة لتلك املشورات فقد أحضرنا لنقف يف ذات املكان والعالقة كاملسيح           . املسيح
  .معاً بقلب اهللا وبقلب ربنا املباركوكم تربطنا ! يا هلا من نعمة ال ينطق ا. نفسه

األوىل نتيجة  : ال يقال شيئاً بعد ذلك عن ادلية ولكن تبقى أمامنا مالحظتان          
 صحيح أم كانوا يف ضعف وخـوف        –جتمعوا معاً   التالميذ ا تبليغها تلك الرسالة أن     

من اليهود ولكنهم كانوا جمتمعني واألبواب مغلقة أمام عداوة اإلنـسان ويف اسـتبعاد              
 واليت تشكلت يف العيشة من ذلك       – الكنيسة   –لقد كانوا دائرة مساوية جديدة      . للعامل



Arabic Bible Outreach Ministry      http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٣

سط وقال هلم سالم    ذي جاء فيه يسوع ووقف يف الو       اجلديد وال  اليوم إنه أول األسبوع   
 ولـذلك   .لكم وملا قال هلم هذا أراهم يديه وجنبه عندئذ فرح التالميذ إذ رأوا الـرب              

.  السالم الذي استحضره املسيح مبوته هلم بعدما جمد اهللا         –امتألت هذه الدائرة بالسالم     
كانوا قد استمتعوا برفقته من قبل ولكنهم       .  به عند حضوره املبارك يف وسطهم      وقد جاء 

 بطريقة جديدة كالشخص املقام وقيامتـه       – بالرغم من ضعف إدراكهم      –ن عرفوه   اآل
ا قد عرفـوا     كانو .احلقيقية تثبت هلم يف ضعفهم وهو يظهر هلم بغىن نعمته يديه وجنبه           

اليت هي أقوى مـن املـوت والـيت           أما اآلن فعرفوها أا احملبة     ،حمبته من قلب بقدر ما    
  .كانوا سعداء عدا رأوا الربتربطهم بقلبه إىل األبد ولذلك 

 أا اختفت وذابت يف     واإلجابةوالنقطة الثانية كيف أصبحت مرمي بعد ذلك؟        
لرب يأيت يف وسطهم ويقف      حيث كان ا    وصارت واحدة من الرفقة املباركة     –الكنيسة  

ليختفي كل ما هو من اإلنسان وختتفي فرديته ليغمر كما هو يف تلك الرفقـة املقدسـة       
دي أو يوناين خمتون أو أغلف بربري سكيثي عبد حر بل املسيح الكـل              حيث ليس يهو  

وبالغبطة كل مؤمن عندما يذوب بذات الطريقة يف املكـان          . ويف الكل ) أي كل شيء  (
  .حيث جمده يغمر النفس ، واملسيح وحده يتفوق،ث املسيححي

 انتهى
  


