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 تقديم
ّيب الصغير يحوي على ثالثون تأمال روحيا  إن هذا الكت

تختص بذكر العذراء وهي . العهد الجديدمستوحا من آيات 

ثناء حياته مومي في حياة ربنا يسوع املسيح أمريم ودورها اال 

 . االرضية

"ما عس ى ان : نفكر عندما نقرأ االنجيل في بعض األحيان 

التي االيات تلك  وباالخص "؟يةمعنى هذه او تلك ال يكون 

ربنا ن االنجيل عموما يتكلم عن مريم، كون أنا مّ أتذكر 

م يتقدالى تهدف مالت هذه التأإن يسوع املسيح وحياته. 

نجيل وعن جميل وصادق عن دور مريم في ال تفسير روحي 

.و   ،الرسلو  ،مكانتها عند الرب يسوع
ً
  الكنيسة االولى ايضا

لكني و  .الشهر املريميثناء لقراءة أتأمالت هذا الكتيب تفيد ل

واحد فقط، بل ان وجدت ان فائدته ال تقتصر على شهر 

تعلم التفكير لن يكون في متناول كل مؤمن في كل وقت

 .ونتعلم من مثالها في كل حين مريم الروحية مل بأمناوالتأ

 

 2013ريزونا أ - الخوراسقف فيليكس الشابي
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 ( 27: 1)لوقا  م  ري  م   العذراء   سم  إو  -1

بل،   ناجيل. التبدأ قصة مريم في األ  البسيطة   الكلمات   بهذه  

 ة يسوع نفسه. صقأ أيضا تبدهنا 

منطقة هنا عبارة عن البساطة والتواضع. في  ش يء   كلُ 

 
َ
هذه بوجه خاص، كانت تعيش معرفتها  تصعبصغيرة جدا

الناس  ومثلهُ بسيط ومتواضع، املحيط  الفتاة الشابة.

،الساكنون فيه وأقرباؤها 
ً
طابع البساطة  إذ يغلبهم أيضا
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 صحيح أن خطيبها يوسف والتواضع. 
ً
  كان نجارا

ً
 متواضعا

 سنة 1000بعد و  اال أنه د. ؤ دا من ساللة كان ذ إ، يضاأ

ة في  بشر توم قسمةت عشيرة داود امللك منحصبأ تقريبا،

خرى  ر أحفادهظه  قبائل متعددة، لئال يُ 
ُ
 مرة ا

ً
 كبير  أمجادا

ً
، ة

ي أبية جتماعمن االمتيازات ال على أي نوع وا حوز  يئالول

 .شكالمن األ شكل 

منسية في جليلية ريفية بلدة : كانت عبارة عن الناصرة

العاصمة  ورشليمأ مسافة ال بأس بها عنعد تب الشمال،

  قدمإال أن الناصرة تُ  زمنة القديمة.أل في اامللكية 
ً
   منظرا

ً
مهيأ

حتى سهلة حياة ليست بالناس،  ال يعرفها متقلبة   حياة  ل

 صفهاهكذا ي ،نظر اللـهعليها يحل  يالفتاة الت هعلى هذ

 ، ئلان االو و املسيحيهذه الفترة، سيتكلم نجيل. بعد ال 

عن نفس هذه  ملخيلة،لهفة وامن قبل ال ون دفعنامل

 االحداثسيذكر هذه ) بطريقة مختلفةالظروف ولكن 
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سرد ربية املسيحية، وسيتسابقون لمهات، والتالباء واأل 

ذلك الزمان  ناسيتمتع بها أالتي كان قائمة الفضائل 

هذا القبيل، من  ذكروجد نجيل فال يما في ال أ (الغابر...

 ف
ً
  كل ش يء متواضع جدا

ً
 .وبسيط جدا

 مريم
ٌ
  : شابة

ٌ
رض:  في زاوية مجهولة من األ  تهر ظ صغيرة

 أم صبحست
ً
إذ من  ،مةكرّ ة مُ إنسانهي للمسيح املنتظر، و  ا

الحياة و العالم. خالص للهية ال اتاملخطط مرست خاللها

 ستعود 
ً
سفر  ين فير من خاللها إلى "الودعاء" املذكو  مجددا

مؤهلين   ن صبحو سيلهية إالذين بواسطة معجزة و  ، املزامير

خرى،  .رض"إلى "وراثة األ 
ُ
يصبحوَن متساوين  سبكلمات ا

متذكرين اولئك الذين  ،املذكورين في االنجيل  "الصغار"مع 

  (.21: 10يسوع "يبتهج بالروح القدس" )لوقا ألجلهم 
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  مصدر يشكل مريم ب  تفكير العصور ال يزال أجيال  و منذ 
ً
ا

  عظمة ها كشفت للعالم مدى تواضع نه من خاللللفرح، أل 

 للـه. أمحبة 

++++++++++ 
 

  عليك   السالم   -2
 
  يا ممتلئة

 
 (28: 1)لوقا   نعمة

 

وكانت  ،سم "مريم"إكانت هذه الفتاة الشابة تحمل 

 سماال وعلى مر العصور أصبح هذا  .معروفة ألهل بلدتها

 إكثر ا
ً
ه من  ؤ حصاإ عدد ال يمكن ل ،ومحبوبا ،عزيزاو ، نتشارا

فإنه شرع بإلقاء السالم عليها، إذ يُ و مالك الرب،  أماالناس. 

سم  نه ال إوهو "املمتلئة نعمة".  خر آيدعوها بلقب 
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ُ
 سم نازلٌ إمام اللـه، أة فتاعرف هذه الالجديد، الذي به ت

يه  النازل من السماء )"تسمّ  اللـه بنإسم إالسماء، مثل من 

 (.31: 1يسوع" لوقا 

ة متواضعة، ومن خالل حياتها كائنليست سوى  مريمف

في إذ تتحقق أشياء خارقة الطبيعة.  يءاملتواضعة تبتد

كوخها املتواضع يدخل مالك الرب، وحسب لغة الكتاب 

 ،نفسهللـه أيمثل حضور  ن حضور املالكإ فاملقدس، 

ن  إللـه ضابط الكل. ورغم من أرسالة شخصية يمثل إبالغ و 

  لين مور بطريقة مغايرة، متخيال  البشر يحبون رؤية

ذلك هو من عكس العلى  النجيلأن اال أظهورات رائعة. 

بصورة و ، وحلو، في سرد االحداث اليومية يءبسيط، هاد

 واقعية. كثر أ

دخل في ذلك البيت الصغير،  ،املالك "إذ دخل عندها قال"

 -زائر سماوي - ي زائر أمثل  ،ر من خالل البابعب  وهو يَ 
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  نسان المثلما يتكلم  يء،بصوت واضح وهاديتكلم معها 

 خر. آ نسانأي إمع 

بين السماء واالرض،   ستأنف الحواربواسطة مريم يُ و هكذا 

تنشأ بين اللـه  إذ ف السنين. املنقطع منذ ال الحوار 

ببداية قصة   دة جديدة، وتجعلنا نفكر وخليقته موّ 

  ، مثلما يحكيها الكتاب املقدس.خليقةال

ة، نسان يتكلم مع اللـه بطريقة وديّ الزمان كان الفي ذلك 

إلى املستقبل  حياة السالم، كان ينظُر  ُش يعندما كان يع

ُمر   قرار الناتجة عن بسبب الخطيئة و إال أنه بثقة. 

نساني صبح التاريخ الأنقطع الحوار، و إ، وخاطيء لإلنسان

 
ً
 م مان، ومملوءً أ من دون ، مظلما

ً
 .  رارة

ستأنف حوار املحبة، يُ  ، لهيةإوببادرة  ،مريمن مع ال و 

ي ذلأ ""النعمة االلهية نه سرإ لرجاء على العالم.أوينفتح 

 للـه.أختارها إهذه املرأة التي ب بدءً بدأ بخالصنا ي

 ++++ ++++++ 
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3-  
 
 أنا ال أيكون هذا؟ ف كيف

 
 (34: 1)لوقا  عرف رجال

 

 

 

 

 

 

 

جتماع مع مبعوث اللـه إهي في  ،ة املتواضعة نسانمريم، ال

 بنٌت عنها.  نتعلمهالسماوي: هذا هو الخبر االول الذي 

 
ٌ
  متواضعة

ٌ
 أال إ، وبسيطة

ٌ
سالم املالك،  من " نها "مضطربة

 عالن مفاجكان هذا ال  ولكنها ليست خجولة او خائفة.
ً
 ئا

عطى أومقلق
ُ
، إذ ت

ً
، فُتدعىا

ً
 ومفاجئة

ً
م املسيح، أ: لقابا كبيرة

نتظارات ورجاء  إن تتحقق كل أ ينبغي و  ؟بن العلي"إ" موأ
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قوية يضا الأنسانة املتواضعة، ولكن هذه ال !شعبها فيها

 كيف يكون هذا؟"." ل بتحفظ:أوتس  أقدامة، تتجر املو 

 
ً
حصت كلمات مريم هذه بكثرة بحثا

ُ
عن معناها   لقد ف

 
ّ
بكل بساطة الى غياب العالقة و مح الحقيقي. فهي تل

ما؟ فهل أن تصبح أ مكانية إستحالة إلى إتالي الالزوجية، وب

ون شك توجد موازاة تربط خر لكلماتها؟ من دآيوجد معنى 

في كلتا الحالتين يوجد فت وبتولية مريم، اليصابإبين عقم 

ن تصبحا  كلتاهما أبواسطته يمكنهما  ،بيهي عجلإتدخل 

حالة مريم،  مامولكن أن املوازاة تتوقف ههنا، أال إمهات. أ

ختيار ملسيحي العريق بسلوك عميق ل ليد ايشعر التق

 .رادة اللـهوالتخلي التام أمام إ النفس

 
ً
همية  أة أبتولية املر قضية  لم تلَق  ،لى ذلك الوقتإو  تاريخيا

كان  ،في ذلك الوقت بالتحديدنه أ الإسرائيل. إدينية في 

حداث أمالت حول أبسبب التوذلك  .ألتغيير قد بدا
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 )يسوع(، شخصية مسيح بتول نجيل واملتمركزة حول ال أ

،  )يوحنا املعمذان( من قبل نذير بتول  جيئهمل د  عَ سيُ  والذي

بولس معلم ) ر العالم بذلك من قبل رسول بتول ش  بَ وسيُ 

 . ولوقا نفسه يتكلم عن(البتولية في الكنيسة الناشئة

 (.35: 20كحالة سماوية )لوقا  البتولية

ما الخالئق أ ،ئقي عاأتغلب على مكانه البإن اللـه بالتاكيد إ

بمبادئها الروحية  ن تبقى متمسكةأالصغيرة فعليها 

ن إعرف رجال". هكذا وعلى وجه صحيح فأالعميقة: "ال 

بمثابة املؤمنين يلتفون حول سر بتولية مريم والتي هي 

 من السماء على االرض.نور شعاع 

++++++++++ 
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  الروح   -4
 
 ( 35:  1)لوقا  عليك   ل  ح  ي   دس  الق

 

 

 

 

 

 

 

 

الزمنة  جـيء أمل مالنصوص النبوية للعهد القديت رَ ض  لقد َح 

زمنة الروح القدس. والجل هذا  أها با يإفة املسيحانية معرّ 

ولوية لقصة نجيل تعطي األ ن كل التقاليد القديمة لإل إف

 ثناء العماذ.أبحلول الروح القدس عليه  ءً يسوع بد



 
 

14 

دين له بالحصة الكبرى من ن نجيلي الذيالقديس لوقا، ال 

 قّد  خبار حول مريم، يُ األ 
ً
  ُم تناظرا

ً
ما بين يسوع  متوازيا

قصة املسيحيين  أتبد فعلى نفس النمط،والكنيسة. 

ويتحقق الفنطيقسطي   ،حلول الروح القدسباالوائل 

  قبل فة. أتينا املفاجأ)عيد الخمسين(. وفي هذه املرحلة ت

بداية قصة يسوع،  ي أالحلول للروح )هذا الحلول و ذلك 

سّباقة اخرى وهي  حادثة وجد وبداية قصة الكنيسة( ت

حظة التي تصبح لفي ال ،مريمأمنا حلول الروح القدس على 

 
ُ
 حضنها البتولي. ما مسيحانية، عندما تحبل بيسوع فيفيها أ

ن القديس لوقا يسترسل بموضوع الروح إبالحقيقة ف

ن الروح إبالنسبة له ف .لالنجيلالقدس في بدايات سرده 

لهية الكبرى للتجسد. ولهذا تراه يتكلم هو العالمة ال

 بخصوص والدة يوحنا، ويتكلم عن 
ُ
ليصابات، وعن أمه أ

نجُد  ،في مركز كل هذه القصصو ،نهأال إ شمعون الشيخ.
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ختبارها الفريد والذي ليس له مقابل. ففيها يتُم إمريم، مع 

حتفالية فريدة، إالقدس بطريقة  الن عن حلول الروحاالع

بن اللـه" بين إيء "ـملج عاجلالو ملفاجيء أويتحقق الحدث 

 البشر.

عمق في ، تظهر مريم منخرطة لوقا النجيليل بالنسبة

 تصبح ذ إالحدث االلهي الذي يتم فيها. 
ُ
مومتها عالمة أ

حساسة لالختبار االيماني لجميع البشر الذين ملستهم 

ن نسلها إنعمة اللـه والذين يقبلون يسوع في حياتهم. 

سيصبح عالمة محسوسة للتبشير  -عمانوئيل–البتولي 

الروح القدس من  يقودهاكنيسة التي في ال ،ةكثر املتزايد وب

 عالم. الى اليصال يسوع إجل أ

 الخليقة االولى 
ُ
الروح، ومريم هي الخليقة من عطيت نفخة أ

 للبشرية .هدية يسوع  بدورها تقدماالولى التي 

++++++++++ 
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 أا ذ نأها  -5
 
 ( 38: 1)لوقا  رب  لل مة

 

ليئة املكثر درامية )قصصية( و الصفحات األ  بين   من

تلك املخصصة  نجدالعهد القديم  نساني فيال شعور  بال

شخصية غامضة  نهإ .(52-42شعيا أللـه" )أ "عبُد حول 

 أسم إلم بأيتكلم ويت، ونبوية
ّ
ن إ ص شعبه.للـه، ويخل

ت من دون شك تحقيقا  أر قد الولى أالجماعة املسيحية 

لقديس لوقا ن اإ. ومع ذلك، فملسيحأ لتلك النبوءة في يسوع
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على ذلك ق لعهد الجديد الذي يطبّ أهو الكاتب الوحيد في 

اللـه"  "عبُد  ويعطيه وصفلقب مسيحاني، كيسوع، 

 (.4-3عمال أ)

  ،حداثال أ ضواء هذه أعلى هكذا، و 
َ
كتسُب الجملة ت

املتواضعة والشجاعة التي تستعملها مريم قوة خاصة في 

نها "عبدة اللـه". هكذا أب واصفة نفسهاحوارها مع املالك، 

بخشوع،  ها للـه، وتقبلأنسانة رضاها ملشاريع تعطي هذه ال

سا على أقلب حياتها ر ن تُ أقتض ي عليها بي ذلك ن كانإو 

 عقب. 

مكان  كان بال  .مخطط اللـه العجائبيهي  مومة البتوليةاأل  

ة. املرّ  واالقاويلت اجآعلى مريم من املفللـه أحافظ ين أ

ومع فالبشر ليسوا مستعدين دائما لقبول التدخل االلهي! 

عن نفسها  كاملة بثقة مريم تقول نعم، وتتخلى ذلك كله، ف

 ك".لقو ين يدي اللـه: "فليكن لي حسب بوتضعها 
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ن لوقا االنجيلي يريد أم، يبدو يتكلم عن األ  وهوخرى، أ ةمر 

يضا، ولو أيسوع فبن. ل أن يستبق السر الذي سيكونه أ

ساوية )في بستان الزيتون( أ، وفي ظروف مسنة 33بعد 

نه ر عَ عب  صعب، يُ  ب. ياله من رض ىً يعطي رضاه ملشيئة ال س

  شروط   مَن ض  
ً
تلك   مععادة الوبصورة خارقة  شبيهة

 م: "لتكن مشيمن قبل اال  ةسن 33املستعملة قبل 
َ
 تك". ئ

ن خالص اللـه يبلغ كل البشر، لكن اللـه يعمل فقط من إ

ن يتخلى عن ذاته أستجابة من هو مستعد إخالل 

التضحيات في بطواعية وثقة ولو كان ثمن ذلك تقديم 

طاعة يسوع البنوية،  بلَ سبيل مخططاته العجائبية. فَق 

 
َ
 ر مريم رمز ظهَ ت

ً
ة املؤمنة التي تترك ذاتها بين يدي بشريلل ا

 اللـه الحكيمة والطيبة.

++++++++++ 
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حو أ  -6
 
ت مريم ر حالها ن

 (39: 1)لوقا لجبال وشد 
 

 

 

 

 

 

 

 

لبشارة مرتبطة مع "مغادرة" إن "مغادرة" أملالك في نهاية أ

رحلتها الطويلة إلى جنوب فلسطين لزيارة قريبتها مريم في 

 ليصابات.إ
 

جيل يعرض وبطريقة النإنه من أملثير لإلعجاب، أن أ

نها في رحلة "حج". وحتى عند والدة يسوع منتظمة مريم وكأ 

في   تكّمل مع يوسف الرحلة الطويلة "من مدينة الناصرة
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فل  يوما، والط 40د". وبعد لحم مدينة داؤ الجليل الى بيت 

 ورشليم الىبين ذراعيها تبدأ من جديد "الحج" نحو أ

 الهيكل، ملقابلة سمعان الشيخ. وأ
ً
ما يبلغ يسوع عند خيرا

  عاما. تبدأ 12عمر ال
ُ
ق نحو قل  "الحج" الفصحي امل

 ورشليم.أ

 ربع: ت "الحج" التي تقوم بها مريم هي أرحال 

لهي أاليمان )عندما أخبرها أملالك جبرائيل بالسر ألحج  -1

المومة  رحلة أ -2ليصابات(. كان يتحقق في إ الذي

رحلة حج ألتكريس )تقديم  -3 املسيحانية نحو بيت لحم.

االبن إلى االب. حيث تستمع مريم إلى نبوءة سمعان  

يسوع املفقود )وكانت  لبحث عنثم، رحلة أ -4 ملحزنة(.أ

 ب" فقط(.ن تجده في بيت "ال بإمكانها أ نهمريم تدرك إ
 

ن تكون لها وقفة النجيل، بأنها لحقيقة مهمة لروحانية اإ

لذي يسافر ة على شخص مريم. وعلى غرار يسوع امرتكز 



 
 

21 

يضا عن خالص االنسان، كذلك التلميذ أ حثااستمرار ببإ

نسان يضع روحه في  يمانية كإ مدعو ألن يعيش حياته ال 

 " مستمر. برنامج "حج  
 

ذن "الحج" في االيمان نحو نضوج متواصل، ينبغي ينبغي إ

مانة تامة ومتواصلة، ينبغي"الحج" نحو  مع يسوع بأ"الحج" 

لذا ولكي نسير في مثل هذا  امللكوت باحثين عنه بشوق.

 الحج ألروحي والحياتي، علينا أ
ً
 ن نتخذ من مريم نموذجا

.
ً
 حياتيا

++++++++++ 
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ت! للتي آطوبى  -7
 
ن  (45: 1)لوقا م 

سلوب جيل إنالقديس لوقا في بداية كتابته لإل تّبع إ

شك للمشروع  طاعته من دون ه و باعاملقارنة، رغم إت

نجيله. يتبين ذلك من قصة الالهوتي والروحي في عموم إ

والدة  بشارة املالك لزكريا الكاهن ليخبره مسبقا بخبر 

 والدة املسيح. وخبر  عمذان وقصة بشارة املالك ملريمامل

لقائية تعيين االختالفات والفروقات:  هكذا يتم وبصورة ت 

لسماوية، فيتم ن يؤمن بالكلمات االيهودي يرفض أ الكاهن

ع مريم، ورغم كونها غير متأكدة  نيبه ومقاصصته. أما متأ

انة، وُيشاد بها من قبل مبالبداية، فإنها تؤمن، وتتخلى بأ

نسيبتها إليصابات: "طوبى للتي آمنت بتتميم كلمات الرب"، 

إن "الكلمة" ستتحقق فعال وبطريقة إحتفالية. فمريم 

أصبحت الن أّما، والروح القدس سيبدأ متوجها منها نحو  

 لقادم.أأم يوحنا، أملبشر 
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نجيلي، هذا التضادد هو مهم، وهو  بالنسبة للوقا ال 

 خاصية مرافقة للسر الذي 
ً
من  يكتنف حياة يسوع: مقبوال

 
ً
بل مانة من ق  من أالخرين، ُيتبع بأ قبل ألبعض، ومرفوضا

 
ً
وئيه، ُيحكم  بغضب وحقد من قبل منا تالميذه، ُمعاَرضا

وُيمجد من قبل عليه باملوت من قبل أعدائه، وُيعبد 

 ملؤمنين به...أ

النجيل  ُع لوقا هذا التضادد منذ بداية أجل هذا، َيضَ من أ

 
ً
لكنهم سلسلة من البشر املتواضعين، و  فورا، مقدما

نتظرون "خالص  لـلـه، ويمؤمنون، يتكلمّون عن وعود أ

هيئة كريمة في شخص ألطفل ملسيح بسرائيل"، ويقبلون أإ

ب"،  مريم بحضور "ال  بات تشعر من خاللليصايسوع. فإ

الى بيت لحم، وشمعون  والرعاة البسيطون يركضون 

 لر الشيخ يرفع ألطفل أ
ً
، ضيع على ذراعيه وهو يرتل فرحا

نة تخبر وأ  "عنه" جميع الناس. لنبية العجوز ح 
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الكثر قربا من مرة ثانية، وسط هؤالء أملؤمنين، نجد مريم، أ 

َبه، فهي مثالٌ  ُه وَته 
ُ
ْقَبل

َ
الحقيقي،  للمؤمن ٌق سّبا يسوع، ت

 ملفرحة. نجيلية أوهي "مطوّبة" بالطوبى ال 

++++++++++ 
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ـي أ -8 فس 
 
م ن  

 
عظ

 
 (46: 1)لوقالرب قالت مريم: ت

 

فس ي ألرب"، يبرز وبصورة ن إ
َ
عظم ن

ُ
نشيد مريم املشهور "ت

نجيل لوقا. لكنه ال يبقى إنفرادية في الصفحات االولى من إ

 
ً
بنه يوحنا، ونشيد بنشيد زكريا عند والدة إل ُيـتبع ب وحيدا

 40املالئكة ليلة ميالد يسوع، ونشيد سمعان الشيخ بعد 

 ورشليم. أيوما، في هيكل 

ن د أن لوقا االنجيلي يوّ مع هذه أالناشيد ألالمعة، يبدو أ

لتي ة طقسية )ليترجية( القصص االولى أيكتب بطريق

دنها قصة مسجلةع: إتخص يسو 
َ
ة بفرح ، ُمعاشة، وُمنش

 لكنيسة. من قبل أ

ناشيد، ال يزال نشيد مريم ُيرّتل ورغم وجود كل هذه أأل 

 ر مختلف العصور في الكنائس. فهو أالكثر غنىً يوميا وعب

 بالكثر مقر  باملعاني، وأ
ً
من النفس املسيحية من دون شك.   ة

ملسيحي بأمومتها العذبة، إن هذه أالنسانة تفتتح ألتاريخ أ
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لوتصبح   أيضا "أملرّت 
ّ
نشيد أملسيحي أالول، حن ألة" التي تل

يمان، ولفرح َمن يقبل ويحتضن يسوع كبر لإل معطية زخما أ

 في حياته.

خاصة  ه، و ن يتكلم عن كل ش يء رآحب أ وقا يُ إن القديس ل

الجزء الثاني من كتابه )أعمال ألرسل(، ففيه يشير إلى في 

ة الطقسية: فهي وقت مقاسمة كلمة أللـه، همية الصال أ

خّوة، والشركة العميقة مع يسوع، وخبرة الروح وال 

 القدس، وقرارت الرسل. 
 

ل الصدفة، وخاصة في بداية كتابه ألثاني اذ ليس من قبي

لكنيسة  ة ان نجد في وسط صال ( أ14: 1)اعمال الرسل 

ر حضور "مريم أ
ْ
ك  م يسوع" )لوقا وحده يذكره(.االولى ذ 

م من ن هذا ليس مجرد إللوقا، فإبالنسبة  ّ
سلوب ُيَقد 

يم كنموذج للصالة الحارة، ولكنه أيضا إسلوب خالله مر 

نجد لحياة الطقسية نفسها: ففي مريم لكتشاف هوية أ
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  يسوع حاضٌر 
ً
لى يتحول إ، وهذا الحضور نفسه حقيقة

.  نشيد  وفرح 

++++++++++ 

 

 (47: 1)لوقا  تبتهج  روحي باللـه -9

 

 

 

 

 

 

نا في البداية  نجيل الكنيسة(، ال يخبر )كاتب إلقديس لوقا، أ

نه يعرف من قصة ابات، أل ضطر بقصص الصعوبات وال 

الصليب بأن إيمان جميع املسيحيين سوف يوضع أمام 
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 وبصورة إستثنائية على موضوع المتحان، ولهذا فهو يصّر أ

 لفرح"."أ

لعارمة لدى رؤيته فرحة ألخاطيء ألتائب، فرحة يسوع أ

للـه في السماء ون من ألتبشير، فرحة أللرسل وهم يعود

 بتوبة نفس ضائعة.

 ب  لوقا، متّ  
ً
نفس أملوضوع  نفس ألطريقة، يفرض وبإلحاح  عا

 كبيرة  نجيل، إذ فيها يخص  في الفصول أالولى لإل 
ً
ُص مساحة

كون مناسبة للفرح، خبار مريم. فوالدة املعمذان ستعن أ

ن عنها من قبل  وقبل كل ش يء فإ
َ
ن والدة يسوع سُيعل

ملالك، كرسالة فرح موجهة إلى الرعاة: "أبشركم بفرح ا

ذ بقية أألناشيد نفس أملنحى، فهي عظيم". هكذا تأخ

 فرح  هادئة  وعميقة.  نفجاراُت ليست سوى إ

حد ر أعّب  وهنا أيضا نجد شخصية مريم في املركز. إذ ال يُ 

 
ً
: اهمثل سواها عن فرحة مجيء املسيح بكلمات مرتبة جدا
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ك قبل  حّر  ت الناعم، الذي يُ "تبتهج روحي باللـه". هذا الصو 

ر عن عّب  ية، هو صوٌت بهيٌج يُ حلليترجيا املسيأ ش يء   كل  

فرحة إنسان إنتظر طويال والن بدأ يعاين تحقيق وعود 

 للـه.أ

 إ
ً
 وعنفوانا

ً
. ن نشيد مريم هو جميل ومنسجم، ومليء حيوية

 شياءً للــه، مع والدة يسوع، يتدخل في ألتاريخ، ويصنع "أفا

 
ً
ذ بالحقيقة "كشف عن شّدة ساعده": إ نهل " عظيمة

  رجاءَ  ر، ويرفُع تعد  متكبّ  م كلُ يمحو كافة الظلم، ويحط

 . أملتواضعين

هذه هي ألفرحة التي تنشدها مريم: فرحة ألرجاء الذي ال 

للـه هو  ّرة، ولكن أياة هي مُ مل. فالحيقبل أن تغلبه خيبة األ 

 . هنا معنا

++++++++++ 
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 قلبها في الكلمات هذه كل  تحفظ مريم وكانت  -10

 (19: 2لوقا )

 

 

 

 

 

 

 

 ليلة في املالئكة رسالة لىإ تشير هذه املدهشة الرعاة كلمات

 عميق داخلي نتباهبإ ملوتتأ تصمت، تستمع،  فمريم .امليالد

 وكانت" يسوع بطفلها تتعلق لتيأ الكلمات جميع لىإ

نها تلك أ يقدمها على لوقا القديس نإ ."قلبها في تحفظها

 .الكلمة لىإ تستمع لتيأ النسانة
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 بنوإ القدوس" بوالدة بشّرها اذ املالك لىإ ستمعتإ لقد

 في ترى  كانت لتيأ ليصاباتإ صوت الى ستمعتإ ثم" الـله

 بقليل لحادثةأ هذه وبعد ،"هاربّ " حضور  مريم حضانأ

 عن يتنبأ ذإ املؤملة لشيخأ سمعان كلمات لىإ مريم ستستمع

 ستستمع الى كلمات   لنهايةأ وفي بنها،ل  الخالصية الذبيحة

 عنه  بحثت عندما بالدرجة االولى لها  املوجهة نفسه يسوع

 يضا،أ ملّرةأ هذه وفي سنة، 12بعمر  وهو الهيكل في ووجدته

ق  املوضوع هميةأ على التركيز جلأ ومن
ّ
 :قائال لوقا يعل

 (.51: 2لوقا) قلبها في الكلمات هذه كل  تحفظ مهأ وكانت"

  روحانيته،  الى ضافةإ االنجيلي، لوقا نبأ املعروف ملن نهإ

.  الرساليأ بالعمل الكبير هتمامه إ عن يكشف نهفإ

 رساليإ عمل قصة هي لكنيسةأ قصة نفإ ليه،إ فبالنسبة

 ن أ بوسعها ليس الكنيسة نأ الإ(. الرسل عمالأ) تبشيري 

  وأ تعلن
ّ
  وبشكل  ُتتقن او تعر ف لم ذاإ يسوع بكلمة رتبش
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 بتكريس مرفوق  كبير، نتباهبإ الكلمة لى هذه  إ ستماعال  جيد

 كلمات من الكثير يذكر لنا لسببأ هذا جلأ ومن. الذات

 سلوك   الى ستمراروبإ تدعونا والتي الشخصية، يسوع

 وجّدي للنفس. عميق  

 طابعا مريم شخصية تكتسب السياق هذا وضمن هكذا،

  خاصا
ً
  املسيح، والدة مريم صورة تصبح ذإ. وفريدا

ً
رمزا

 
ً
  ودعوة

ً
 نأ لها ينبغي التي الكنيسة قبل من ّتباعهال مفتوحة

عيد
ُ
" التفكير" ومعنى" ستماعال " ومعنى عمق كتشافإ ت

 ملن نهإ واملنسجم. الحي" التأمل" ومعنى والهاديء، الصامت

 نأ التعابير هذه   خالل من يريد لوقا نبأ يضاأ املمكن

خبار أ إستقىلذي منه أ ملصدرأ هي مريم نبأ يكشف

 العمل ملحبة يدفع ذن رمزفهي إ يسوع، طفولة قصص

  التبشيري،
ً
 الى الكلمة." وتستمع" تصمت عندما وتحديدا

++++++++++ 
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أنت   -11   سينفذ  و
 
 (35: 2لوقا ) نفسك في سيف

 

 

 

 

 

 

 

 يضربها مريم التقوية املسيحية  لحياةأ صّورت ما غالبا

 العصور  مر ّ  على الديني الفن عبّر  وهكذا لحزن.أ سيف

 ". حزاناأل  مأ"  مريم صورة عن عديدة بصور 

 حول  لوقا نمط عن قليال  غريبا الحزين التصوير هذا يبدو

ة والحالوة، طابع يغلبها التي يسوع قصص طفولة
ّ
  ذ إ الرق

  يمكن  ال ولكن،. حزينة درامية بهيأة ةفجأ الخبر هذا يبرز
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. الصليب وُمشاهدة عن بعد النظر دون  من نجيلال  كتابة

 قدامأ عند الحضور  عليها بامليالد، الفرحة األم فمريم،

 ". الحزينة األم" لتصبح الصليب

 قصص يروي لذيأ خرال  نجيليفال  يضا،أ جانبه ومن

  وصفه  خالل من املوضوع هذا يذكر مّتى، ،الطفولة

 مقتل بالطفل... العاجل لهروبأ ..هيرودس. ضطهادإ

 هكذا ...البريئة الدماء تلك كل  راقة وإ لحم... بيت طفالأ

 لم للميالد، والناعم لجميلأ سرده ضمن ومن ايضا، لوقا

 . القاس ي املوعد هذا إخفاء يستطع

  املقدس، الكتاب في نبياءاأل  تنبأ ومثلما
ً
 للنبؤآت تتميما

َدما االكثر َبل من ُيناَهض يسوع نفإ وقساوة، ق    شعبه،  ق 

ض. ومريم لنهايةأ وفي
َ
د ُيرف شاه 

ُ
 عندما  هذا، كل  ست

ُ
 ّك يش

  رؤساء و  به، يمانال  يرفضون  مدينته هلأو  ،األقرباء فيه

 . شعبهعندما يرفضه و  وبقوة، بوجهه يقفون  الشعب
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 ملريم كان فهل. املحتم بنستشهاد ال إ م يستبقن قلب األ إ

  الداخلي، لحسأ من نوع البداية منذ
ً
 بها سيحل بما عارفة

  دون  ستكون سهلة ن رسالتهتضن بأ نهاأ مأ لهي،ال بنهاوبإ

 قات؟معوّ  وأ عقبات

  لهو  نسانةال هذه شخصيةمحاولة فهم أسرار  نإ كيدبالتأ

  لوقا القديس نفإ هذا كل ومع. صعب مرأ
ٌ
 هذه نبأ عارف

 رادةال  جّراء فمن نتظارها.بإ تزال الحزينة ال الصورة

 جدا على املاساة التي تكتنف مبكرا مريم تتعرف لهية،ال

 ونبوءة. بنهامصير املحبة والخالص أللذين يحملهما إ

  ينظر  نأ تمكن ذإ ملعنى نفسه.أ هذا تحمل  الشيخ، سمعان

 على التي والعذابات التجارب متوقعا االمام، لىإ باشراقة

 ".  كثيرين "قيام جلأ من يقبلها نأ االبن

++++++++++ 
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 ( 11: 2متى ) مه  أ مع الطفل  وافرأ -12

 

 

 

 

 

 من مريم، إستذكار يعود رضية،األ  يسوع صول ل  سرده في

  كثرأ سلوبوبإ متى، نجيليال  قبل
ً
 .لوقا من ثيربتأ وذلك لينا

 نجيليال  لدى -في قصص الطفولة- املركزي  الشخص نإ

 الشخص بصيغة فيذكرها مريم ماأ يوسف، مار هو متى

 عدم وأ تجاوزها مكانهبإ يكن لم ذإ ،(الغائب) الثالث

  الإ مباشرة ذكرها
ً
 نفإ متى، القديس عند وحتى. قليال

 الشمس وضوح هناك واضحة التزال االم" "مريم صورة

 .طفلها وهي بجانب
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لون  الذين الشرقيين، املجوس قصة في وكما  لحم بيت َيص 

مه  مع لطفلأ وا فرأ البيت ودخلوا" مضطرب، سفر بعد
ُ
  أ

 لوفاملأ املشهد هذا نإ ". ساجدين له فجثوا مريم،

 وال تعد ال ملرات ُرسم والذي مريم، مومةل  والساحر

هم قد تحص ى،
ُ
َبل جيدة وبصورة ف : مسيحي كل  من ق 

وتستقبل امللوك -يسوع  على ذراعيها تحمل مريم فعندما

 .البشرية كلها تستقبل فهي -والرعاة

  جماعة  تستقبل مريم بصددها، نحن التي القصة في

 ُدفعوا لذين قدأ واملهمين، الغرباء الناس من صغيرة

 والسجود يءـللمج البعيدة بالدهم لترك عجيبة وبصورة

 . ليسوع

 حداثهاأ مع بساطة بكل القصة هذه متى القديس يسرد

  شيئا  تمثل فالقصة اليه بالنسبة ولكن. املحزنة ساويةاملأ

 بمثابة هي هذه  فالقصة: بسيط حدث مجرد من كبرأ
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 قد كانت الكتابية فالنصوص. مستقبلية الحداث ستباقإ

 ملسيح،أ الى لشعوبأ يءـمج عن قرون قبل تتنبأ

  ُتمّهد  نهاإ لو كما تبدو وتعابير كلمات حياناأ ستعملتوإ

  حاملين  تون،يأ من سبأ كلهم: "متى لقصة
ً
  ذهبا

ً
"  وبخورا

 مز" )يقدمون  لهداياأ بأوس العرب ملوك" ،(6: 60شعيا أ)

 مع طويل، زمان بعد ولو سيحدث، لذيأ فهذا(. 10: 72

 لدى خفية وبطريقة سبقا مُ  يتحقُق  الكنيسة،  ةنشأ

 على لطفلأ مريم تحمل ذوإ .ملجوسأ زيارة مع متى االنجيلي

 .جمعأ العالم لىإ بنال  تقدم نهافإ وتستقبلهم، ذراعيها

++++++++++ 
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 (13: 2 متى) ب هر  وأ وأمه لطفلأ  خذ  قم -13

 

 

 

 

 

 

 قصص في النجيليأ متى إسلوب نفإ لوقا، خالف على

  وتشوبه  كما واملجد لفخامةأ طابع يسوده يسوع طفولة

 أ املأسآة
ً
 ملوك يقّدمه الذي لسجودأ مجد فمن. يضا

  لى ننتقل إ للمسيح، امللوكي ملجدأ لىإ يرمز والذي الشرق 

ي أ خر،آ مللك امللتهب لحسدأ عن الناجمة امللوكية ةاملأسآ

 والدة جّراء من ورشليمأ في يرتعش كان لذيوأ هيرودس،

 . ملهمأ ودورها مريم نرى  وذاك الخبر هذا وما بين. فقير طفل
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  لو  كما بسيط، هو القصة سرد سلوبإ  نأ نجد يضاأ وهنا

  كتابته من االنتهاء تم نهأ
ً
 املخيلة نأ نجد ولكن ،فورا

 في يتم الذي الهروب هذا. بعيدا تسرح للقاريء الدينية

 وسط االحضان، في بقوة مضموم والطفل الليل، جناح

ع الخوف
َ
 جنود قدامأ خطوات مطاردة بسبب والَهل

 فإ لهم، القاسية هيرودس
ً
، إال أن  ن الطفل ُيحَمل بعيدا

ر املوت الذي يهددهم.األم تعيش في أ
َ
ط

َ
بَرة خ  عماقها خ 

 يَ  الطفل
ُ
 لحم  بيت طفالأ ُيقتل حين في ن،ال  صخل

 
ُ
  وقد  ها،ـبني على تبكي راحيل. "مهاتاأل  قلوب ساليأ وَيكَتنف

 (.18: 2متى " )لوجودأ عن زالوا نهمل تتعزى  نأ َبتأ

  البساطة  غاية في سلوببإ متى القديس يكتب يضا،أ وهنا

 يعّبر نجيلي مّتىفأل  املستقبل، الى نظريَ  ولكنه حساس،وال 

 جميع خالص جلأ من  العالم وسط هو يسوع: يمانهإ عن

 تكلفة تكونان والعذاب التضحيات من فكم. لبشرأ
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 من كم. العالم الى يسوع يحمله لذيأ باالنجيل التبشير

 جراء من وهاربين ومطرودين، ملرسلين يصبحون رهائن،أ

بل ا املغرور التهديد   لسلطةمن ق 
ْ
 ! االرضية

 مريم تعيش حيث نبوي  ستباقإ بمثابة هي الصورة هذه نإ

ّد  فهكذا. ضطرابال  هذا  كل  نال 
ُ
  هي  تكون  نأ  لها،  رق

 تحمله  التزالهي و . لعالمالى ا يسوع تقديم عن املسؤولة

ر   ذراعيها، بين حب بكل
َ
دة حةف .  امللوكي بمجدها وُمَمج 

 أ هي عليها ينبغي نفسه، لسببأ هذا جلوأل 
ً
  تشترك  نأ ، وال

ستكون  التي والتجارب لصعوباتأ شجاعة وبكل وتقتسم

 .كلمته وحاملي رسل يسوع من نصيب

++++++++++ 
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ائيلإ رضأ ورجع  وأمه لطفلأ خذ فأ -14   سر

 ( 21: 2متى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنيفة زوبعة مثل هيرودس إضطهادات حداثأ أتت

. وظلمها فائدتها عدم رغم أمامها ما بسرعة كل  تضرب

 يوسف مار فبإمكان املتعطش للدماء، امللك مات قد نوال 

املدينة  لحم بيت الى ال فلسطين، الى" مهوأ الطفل" رجاعإ
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 الى الشمال، الى بل منها، نطلقواإ التي ذات االصل امللوكي

 .لناصرةأ تدعى: منسية شبه صغيرة جليلية قرية

 كونها من الرغم على الطويلة، االنجيل مسيرة تبدأ هكذا

قة غير
ّ
  موث

ّ
 يسوع  الن جدا، مهمة لكنها همة،ـومب ة،بدق

 هذه   كل  في وسنرى . الناصري""بـ  والحقا نال  من سيدعى

  يسوع، جانب الى مريم السنوات
ً
 االلهي، هسرّ  على محافظة

 
ً
 الناصرة لسنوات وبالنسبة. وغيرة هتمامبإ عنه ومدافعة

 نعرف ال وباالحرى  كيدأ نحو على واضح غير يبقى ذلك فان

  حكى ليُ  الكثير هناك يكن لم نهأل  لربما عنها، ملاذا؟ ش يء يأ

 .عنه

 يعيش الـله بنإ نأ ذإ: ذروته هنا يبلغ لهيال الستعدادأ نإ

 وال منهم، واحد نهإ على داللة ،البشر بالكامل بناءأ هوية

 عندما نهفإ وبالحقيقة. يفصله عنهم او يفّرقه ما يوجد
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  جميعهم  نفإ " "معلم وهو الناصرة زيارة الى يسوع يعود

 .منه يتعجبون 

 حضور  ننس ى ال نأ لنا ينبغي السنين هذه كل  مرور ومع

 ولو لتكلم،ا عدم ألخطأ من سيكون  نهفإ :جانبه لىإ مريم

 لحياةأ من الطويلة السنوات تلك فترة عن للحظة،

  ن أ بحجة البن،وأ مريم بين ملشتركةأ والعالمات العائلية،

 .لخصوصأ بهذا النجيلأ روايات جانب من نقٌص  هناك

. ذلك بكل تعلم كانت مريم نفإ لجميع،أ خالف وعلى ولكن،

 القرية،  طفالأ سائر مع طفل وهو ترى يسوع كانت ذإ

 ورأ
ً
  تهرأ ثم ومن رفاقه، مع بحيوية يلعب ته صبيا

ً
 يمزح شابا

 ان دون  في زمانه، من الشباب سائر مع بالحياة ويستمتع

 . في داخله املحبوس لهيال السر ُيفش ي

ر قد نهبأ تعرف كانت ومريم
ّ
ه ُبش .  املالك قبل من ب 

 تعرف ال ولكنها)مللك أ ملسيحأ يصبح نأ عليه وسيتحتم
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  نفسه" الـله بنإ" كان فيه وبأن ،(كيف
ً
 فهي. حاضرا

  ،حيٌ  فمريم هي رمٌز  ذلك، تعرف كانت لوحدها
ُ
 شديدة

  االخرين  نأ حين في وتعرف، ترى  ووحيدة: فريدة ،االيمان  

 
ً
 . يجهلون ذلكجميعا

++++++++++ 

 

 

 

 

 

 يسوع كلمات" يفهما فلم" وأمه يوسف وأما -15

 (5: 2لوقا )

 تعكس التي الجديد العهد في الوحيدة هي لوقا كتابات نإ

 يكتنف لذيأ الغامض الظل على ختصار،بإ ولو الضوء،

 .مريم  أمه مع لناصرةأ في وهو يسوع سنوات فترة
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  لغريبة يسوع قصة نإ
ً
  عشر ثنيال ذو طفل .فعال

ً
 ،عاما

 بعد الهيكل في التي واملناظرات التدريس قاعات في يجدونه

ْق  بحث   ل 
َ
  ويبقى .ق

ً
 املبكر عالنال : دراكوإ فهم عليهم صعبا

 رسالته سبيل في االرضية العائلة عن يسوع نفصالإ عن

 .املستقبلية القادمة

 حزنها وعن مريم عن الكثير تقول  هذه   القصة نإ كما

  املؤثر،  وجعها نإ بحيث  ،(هذا؟ فعلت ملاذا يا بني،) االمومي

 الثانية املرتبة في نفسها تضع يجعالنها الرقيق، وتواضعها

"(. عليك قلقان   ناوأ والدك نإ ها)" الصامت خطيبها بعد

 ينبغي )" يسوع جواب في تكمن بالكامل القصة قوة ن أ اال

  الجملة  هذه   من ُيفهم قد ،"(بيأ بيت في كون أ نأ علي

 
ً
 ولكن(. الناصرة؟ بيت الى العودة يريد ال يسوع نبأ: )همسا

 يهتم  نأ يسوع على نبأ: االنجيل من ذلك يتضح ما سرعان

 .وبرسالته" بال  بيت"بـ
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 يسوع كلمات معنى عمق تفهم ال مريم حتى الوقت، هذا في

،  هذه كل  تحفظ وكانت"لوقا  يكتب السبب ولهذا هذه 

 الى جهةموّ  هي  االولى يسوع كلمات ن إ". قلبها في الكلمات

  واللطيفة الحازمة ماأل  مريم،
ً
 االولى  التلميذة تصبح ذإ ،معا

  تفهمها،  نأ والجل. السرية بنال  عقيدة على تتلمذ التي

  البطيئة  يمانال  مسيرة وتحقق تتمم نهي ايضا أ فعليها

  واللذيذة،
ً
  تكون  نبأ -بالسر الى التعمق ضافةإ- قابلة

 .االبن تعاليمب مقادة

جمالية  االكثر ملريم الصفحات يخصص لوقا القديس نإ

  و أ متبحرة، شخصية نهاأ على يقدمها وهو ال نجيله،في إ

 بل. بنال  سر بخصوص لبدايةأ منذ ش يء كل  نها تعرفبأ

 نها لميقدمها على أ لها، املالك بشارة في فحتى بالعكس،

 ما قبلت، سرعان ولكنها قلقة، مضطربة، وظلت تفهم،

 مريم مع نهفإ لوقا، لالنجيلي وبالنسبة. الـله بكلمة واثقة
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تؤمن  بدورها والكنيسة لصعب،أ الكنيسة مشوار يبدأ

  يديه بين ذاتها وُتخلي الـله"، بـ"سر
ً
  يرشدها  نأ منه طالبة

 .الدرب لها ويض يء

++++++++++ 

  هناك يسوع مأ كانت الجليل قانا في -16

 (1: 2 يوحنا )

 

 

 

 

 

 

  مهمتان  لحظتان: والخالص التجسد لم،وال امليالد

 هذين حول . يسوع جانب الى نجيلاأل  في مريم لحضور 

 بين  ما فترة وفي. نس ىتُ  ال ذكريات ناجيلاأل  كتبت الحدثين
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تّ  هتمامإ جل  نفإ الحدثين، هذين
ُ
 يتمركز ناجيلاأل  ابك

  ن ذلك، فإ  من الرغم وعلى. التبشيري  يسوع نشاط حول 

  معان   يحمل نهأ ال إ قليال، كان نوإ موجود مريم كرذ  

  عميقة
ً
 .جدا

 نجيلهإ في يوحنا ليهإ يشير الذي ول األ  كرلذ  أ نفإ هكذا

ذ إ. لجليلأ قانا عرس مناسبة تي فييأ مريم حضور  حول 

 ستحدث،  التي املعجزة بخصوص مهم بدور  ماأل  تقوم

  الدور  هذا جلوأل 
ً
  تحديدا

ُ
 مثير  مرأل  نهإ. يوحنا هارُ يذك

 الجليلية، البلدة هذه   في مريم حضور  نجد نأ عجابلإل

 )اي عابرة زمنية  مناسبة في الناصرة، عن البعيدة غير

  السيرة "مختصر حول  تقرير بمثابة نهإ .زواج( حفلة

 تتعامل لتيوأ العظيمة، ستثنائيةال  االنسانة لهذه  " اليومية

 .اليومية الصغيرة شياءاأل  مختلف مع
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 تلك مع القربى صرأوآ بسبب ياترى  هناك مريم كانت فهل

 شمَ  يسوع لىإ املوجهة الدعوة نأ مأ العائلة؟
َ
 يضا؟أ هي تهال

 حفل ملسؤوليات محددة واجبات هناكأن  نجد كيدتأ بكل

 ضروري، هو تقلق ملا نجدها بحيث مريم، على تقع العرس،

 عند والسلطة املسؤولية من بنوع وتتصرف وتتحرك

  ت ليس ،ةالقصير  القصة هذه نإ ."للخدام" مخاطبتها

 قصص بخصوص نوعها من فريدة نهاأ اال الطبيعة، ةخارق

 . االنجيل في ممنونية بكل وُتقبل مريم، خبارأ

 بسطأ وسط تعيش التي االرضية،  النسانة هذه   مريم،

 ما لكل تقلق نسان،إ كل حياة في تواضعا كثرهاوأ شياءاأل 

  حراجه، إ تمنع ن أ تحاول  نها إ كما له،  ويجري  نسانال ُيقلق

 نفذت)" الصرفة املادية االشياء في حتى تفكر نهاإ بحيث

 التي النسانة تلك هي التحديد وجه على مريم نإ"(. الخمر
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بأنها قريبة  املسيحيين تحس من تحص ى وال تعد ال أجيال

 .منهم

  نال  ومن
ً
 يتحول  نجيلال  ّتجاهإ نفإ وبحق، ،فصاعدا

 ومريم  به، يمان ال  لىوإ لهية، ال املعجزة لىإ يسوع، صوب

  هو  البشري"" حضورها نأ ذإ. بواجبها بالقيام تستمر

  البشر وسط تعيش نهاأ ذإ ثمين: نجيليٌ إ موضوعٌ 
َ
 حياة

 .نسانإ كلّ  واختباراَت 

++++++++++ 
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 (3: 2يوحنا )  خمر   لديهم ليس:  مهأ له فقالت -17

: لهدفأ ونحو القلب نحو مباشرة روايته يوّجه يوحنا نإ

 كلمات نفإ اخرى، جهة من . الرسل يمان وإ يسوع عجوبةإ

 جراءبإ للُمطالبة ليست يبدو، ما على قلهأ ذاتها، بحد مريم

: صفاتها من شيئا االولى بالدرجة تعكس فكلماتها. معجزة

  االخرون،  يواجهها التي الصعبة الحاالت تجاه شعورها

 جعل على وتصميمها املحتاج، لصالح للتدخل ستعدادهاوإ

 الى للحياة والواقعية املحسوسة الحقيقة في مشاركا  بنال 

 يتعامل الصفات هذه   مع  ."املادية" مور ال  في التدخل حد

 وليس والحساسية، هتمامال  من كبير بنوع نجيليال  يوحنا

 .الذاتية مريم" سيرة" الى خرى أ قصة يضيف نأ حسبانه في

  نجيل األ  نفإ  العالية، روحانيته درجة من الرغم وعلى

" جسدا صار" اللـه كلمة نأ ذإ: التجسد نجيلإ هو الرابع
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  صار" نهإ بمعنى( 14: 1يوحنا )
ً
 كثر أ وبصورة" بشرا

 . وواقعية ومتواضعة محسوسة

 التجسد  بروحنة يقوم نأ نجيليلإل  بالنسبة  الخطر ملن نهإ

  السبب،  هذا جلأ ومن( فيه املادي البعد لغاءإ محاولة يأ)

 االنساني  الحضور  الى يشير لكي الفرصة يفّوت ال نراه

  وهذه  ". بيننا ليسكن جاء" الذي لذلك والحقيقي صيلاأل 

 ! عن يسوع وحده يوحنا الحقيقة املهمة يذكرها
ً
  متعبا

 
ً
  ،وعطشانا

ً
 و  مكتئبا

ً
  ،باكيا

ً
 .الصديق   خيانة   من جّراء منزعجا

 بداية منذ وخاصة جانبه لىإ والدته مريم حضور  نإ

  كٌر ذ   هو االنجيليين، سائر يذكره ال خبرال ذاه تبشيره،

  معنىً  يحمل
ً
  التامة  يسوع نسانيةإ بخصوص كامال

 تضع نأ في تترد ال التي مريم، مبادرة نفإ هكذا. والكاملة

 نفس ضمن تدخل ومحرجة، متواضعة، حادثة مامأ يسوع

 . والسياق املنطق
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 على عجائبية، وبصورة كله سُيحل هذا نإ كيدبالتأ

 يدخل مريم، تدخل وبواسطة ذلك، ومع لهي،ال املستوى 

  اليومية  االنسان حياة حداثأ مع مباشر تماس في يسوع

"  مدعٌو " فيسوع. منها الصغيرة وحتى الفقيرة،  البسيطة، 

 ما غالبا والتي مع الجميع، اليومية الحياة ملقاسمة

  كثراأل نشاطاته في وتدينه حتى ستصلبه
ً
 .تواضعا

++++++++++ 

 فعلوهلكم فإ قال مهما: للخدم أمه فقالت -18

 (5 :2يوحنا )
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 بخصوص غريب ش يء هناك نأ الإ تتحقق، عجوبةال نإ

 ردفللوهلة االولى، يبدوا . املعجزة تسبق التي التحضيرات

  يسوع فعل
ً
 نهأ من الرغم على ،"ة؟إمرأ يا ولك لي ما: "سلبيا

 ".يا سيدة" كبير حترامبإ والدته يخاطب

  مومة األ  سلطة خالل من وتنجح نفسها فهل تفرض مريم

  الى  يمانال  بعيون  نظرنا لو حرى،باأل  مأ بن؟ال  تردد على

 من الرغم على بالحسبان، خذ املبادرةيأ نهفإ ذاته، يسوع

ن يتمم قرارة نفسه، مستعد أ في نهفإ( قالها التي) الكلمات

ميذه أن يؤمنوا به! مهما  ويجترح "العالمة" التي ستساعد تال 

 الخدام الى ن مريم تقوم باملبادرة وتذهبمر فإكان من أ

  ال  وهنا ،"لكم يقوله ما صنعواإ" بسلطة ياهمإ مخاطبة

 .عجوبةأل يتمم نأ سوى  يسوع مامأ يبقى

  هي  نهاأل مريم، عجوبةإ بالحقيقة هي االولى، يسوع عجوبةإ

 معنىً  عجوبةال لهذه   نإ. رادتهاوأ لها، حّضرت طلبتها، التي
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  محل  تحل ليسوع " الطيبة  الخمرة" نفإ ،عميقا نجيلياإ

  مهمة  هي عجوبةال هذه   ن إ كما ،اليهودية الطقوس" ماء"

  البسيطة.  البشرية شياءاأل  مستوى  على الدرجة وبنفس

  يسوع  مجد هو  عجوبةال هذه   في هميةأ كثراأل والش يء

 ُيشعر  وهنا". تالميذه به منفآ" والظهور  بالبزوغ يبدأ الذي

 قلب لىإ النظر تتقن التي مريم يمانإ بين ما عالمة بوجود

  يمان إ وبين عجوبة،ال منه ُتخرج كيف وتعرف بنال 

َحَفْز  التالميذ
ُ
ط الذي امل

َ
 التي املعجزة بسبب ثانية ينش

 .تحقيقها مريم في سببتت

  تجاه  مريم مومةإ عن ليتكلم ثانية يعود لن يوحنا نإ

 لذلك ويمهد يقدم النه الصليب، مشهد حين لىإ التالميذ

  هناك نأ ذإ مسبقا
ً
  وريدا

ً
 بالتالميذ، مريم يربط حيويا

 كثر أ ينضجون  معها البنوية عالقتهم خالل من نهإ بحيث

 يدعو ال يوحنا نأ نجد السبب هذا جلأ من وربما. كتالميذ
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 مأ" دائما هي له فبالنسبة نجيله،إ في قط سمهابإ مريم

  نفسهم أ الرسل يجد ،"يسوع  أم" مع اللقاء هذا في". يسوع

 . بيسوع لنهائيا يمانهمبإ شك دون  من مرتبطين

++++++++++ 

 (12: 2يوحنا ) أمه   مع كفرناحوم الى ونزل  -19

 

 

 

 

 

 

  ذ إ ثمينة، ولكنها وقصيرة سريعة خرى،أ شارةإ لدينا ههنا

غني
ُ
 ال نناإ بحيث. بنهابإ وعالقتها مريم حياة حول  معرفتنا ت

 ناجيلاأل  من يأ لدى الناحية هذه  من مماثال شيئا نجد
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  ، كبيرة   عزلة   في تعيش نهاوكأ  تبدو عندهم فمريم)االخرى 

 هي، تزوره او بنهاإ يزورها لربما. الناصرة قرية حدود هاتحّد 

فهي  العلنية، حياته من ُمستثناة لكنها خر،ل حين واالبين 

 على يوحنا، نأ الإ(. معجزاته وعن تعليمه عن ذن غريبةإ

 نناإ .عنها نجهله ما كل  بخصوص يخبرنا ذلك، من العكس

  مريم نجد ال
ً
  عجوبة يسوع االولى، إ غرار على فقط حاضرة

 لىإ الجبل من  التالميذ مع املعلم" ينزل " وعندما بل

  اي ،البحيرة شاطيء على كفرناحوم،
ً
  بعيدا

ً
 عن جدا

 املدينة في االولى االقامة هذه  . مهأ معه خذيأ نهفإ ،الناصرة

  بعد فيما ستصبح
ً
 الجليل، في يسوع تنقالت لجميع مركزا

  نجده ولكننا ،"فقط يامأ بضعة" الفترة هذه   تدوم
ً
 محاطا

 .أيضا أمه مريم هناك نجد رسالته بداية ومع بالتالميذ،

 تسميهم والذين خرين،ال  قرباءهأ يسوع برفقة نجد

 سرعان ولكن ."خوتهإ"الطبيعي:  الشرقي بتعبيرها ناجيلاأل 
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فهم   عداوة، حياناوأ يسوع، قرباءأ  مع مشكلة نجد ما

 نهاأ رغم مريم، ماأ(. 5-2: 7يوحنا ) به يؤمنون  ال كيدبالتأ

  تبقى النهاية، حتى مينةأ تبقى نهافإ الظل، في تبقى
ً
 دائما

 في  فعليا تحضر بل ال  بن،ال  بقرب مثالية، وبصورة

 .والصليب مالل  وقت ليمةاأل للحظةأ

  ن إ كما سهل، طريق في كيدتأ بكل تسلك لم مريم مانةأ نإ

 بالفعل من يقلل لم قربائهمأ مع الحاصل االنشقاق

 ذلك رغم تبقى نهاأ الإ. معها حتى مريرة فعل بردود التسبب

 وال يتجرأ أحد أ نشطة
ً
 لكنه. النهاية لىإ هان   بشأن يقول شيئا

 أ يبدو
ً
 يسوع حياة حول  قصته ُينهي يوحنا نأ من كيدا

  فقط مشهدين كربذ  
َ
 عرس في :في انجيله مريم فيهما ظهرت

 .الصليب عند خيراوأ ،قانا

  هي مريم ليوحنا، فبالنسبة
ً
 يسوع،  جانب موجودة الى دائما

 .تجربة او محنة يأ على تتغلب التي مانة  لل  رمٌز  وهي

 ++++ ++++++ 
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كوإ مكأ -20
 
 (32: 3مرقس ) يطلبونك خوت

 

 

 

 

 

 متى ولدى بل وحده مرقس عند ليس وُيذكر ُمر، ملقطع نهإ

 يّوثق نهإ .(21-19: 8) لوقا ولدى( 50-47: 12) يضاأ

 االنجيلي للتفكير يوحنا دعانا الذي ذلك ساويةمأ وبصورة

قله  أ يجلب، وهذا يسوع، قرباءأ بين نقساماتي ال أ: فيه

 أ داخليا،
ً
 بهذا وضوحا كثراأل هو مرقس نأ الإ. ملل  ملا

 .نالشأ

عاجيبه أ حول  يقال يسمعونه مما قلقين يسوع قرباءأ كان

  فخرجوا  ذويه الخبر وبلغ" .الجماهير تحركات وعن
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: 3مرقس ) "الرشد ضائع نهأ يقولون  كانوا نهمأل ليمسكوه،

 ودّية،  بزيارة تليس  فهذه هو عنيف، املشهد  هذا نإ(. 21

ريحة وغير العلنية التحركات يقافإ بنية ذاهبون  هم بل
ُ
 امل

 يسوع فعل رّدة نفهم هنا ومن. بها نسيبهم يقوم التي

 .نهمبشأ املباشرة

  الغاضبين  قرباء األ هؤالء مع ياترى  مريم تفعل فماذا

  نتذكر،  نأ علينا عنها، نتكلم عندما كيد،بالتأ والعدائيين؟

ّرة اللحظة هذه   نه حتىإ
ُ
 الحزينة، ماأل  نال  بها تمر التي امل

 الذين االشخاص وبين بنها الحبيبإ بين ما تقف فهي

 .القربى صلة بهم تربطها

  شتركت إ مريم نبأ للحظة ولو نفكر نأ ينبغي ال وبالتأكيد

  العهد به  يخبرنا ما  كل  نأل . خرينال  مع املناهضة بهذه  

  ندفع نأ يجبرنا بخصوصها، الجديد
ً
. عّنا الفكرة هذه   بعيدا

 بين ما التوسط عادة، األمهاتكل  تفعل كما أرادت، لربما
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 واملقتنع  نفسه من املتأكد البن وبين املنزعجين قارباأل

 
ً
 لدى معهم ذهَبت ربما أم إختاره؟ بالنهج الذي جدا

 محيط  في تدور  كانت قاويل عنه والتياأل تلك سماعها كل 

 أقله أم شك؟ نقاط بعض مع الّضيق، الريفي الناصرة

ها الذي الخوف بسبب
ّ
 أم الرقيق؟ قلبها صفاء وّعكر تملك

 الجماهير ومن تحركات النشاط، ذلك كل من خافت نهاأ

 إبنها ستّوصل أين فال تعرف الى املدن، مختلف من القادمة

 يا ترى! يسوع

 البعيد، لىإ كيفية النظر  يعرفن شك دون  ومن مهاتاأل  إن

 خذهأ قدكان  مريم قلب نإ ولربما غريب، بش يء هذا فليس

 نإ. يسوع بمستقبل تفكر وهي واحدة، للحظة ولو الفزع،

ّتاب
ُ
 الخبر يبقى وهكذا ذلك، يشرحون  ال االناجيل ك

  الجميلة غير اللحظة تلك عن الحزين
ُ
 يعصف قلقةوامل
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  يكن نه لمبإ هكذا نفهم،. بمريم
ً
 أ عليها سهال

ً
 تصبح نأ بدا

 أ
ً
 !للمسيح ما

++++++++++ 

ن -21  (33: 3مرقس ) أمي؟ هي م 

 

 

 

 

 

 

 نهاوكأ  ذ تبدوإ. هي قاسية هذه   يسوع كلمات نبأ شك من ما

  مصطلح  نفإ وبالفعل. مريم الى خاص وبشكل موجهة

  يحدث وكما. يسوع جواب ويختتم يفتتح" األم"
ً
 في غالبا

 أ هنا نجيل،ال  مقاطع مختلف
ً
 تتحرك الرواية نإ نرى  ،يضا
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 بشكل)الحدث ذاته(  "تاريخي" االول . ثنينإ بمستويين

 تدخل تجاه وحّدة نفعالبإ يسوع يجاوب ذإ. خاص

  هم  ومن ميأ هي من)" بينهم يفّرق  نأ دون . قرباءاأل

  ،"(خوتي؟إ
ً
 ولكن. تردد دون  ومن  بقوة، باملثل، عليهم رادا

)املعنى العميق  والروحي الالهوتي الثاني، البعد يتغلب هنا

 عن ينفصل رسالته، قبل من املدفوع  فيسوع: للحدث(

 بروابط ال متحدة جديدة، خرى أ عائلة ليشكل عائلته،

 الذات مللكوت لتكريس ستعدادوال  االنجيل بكلمة بل الدم

  نال  فمن. الـله
ً
هم  له بالنسبة تالميذه سيصبح فصاعدا

 ". واألم واألخت األخ"

  وجميلة قوية كلماتل نهاإ
ً
  املدعو  نبأ لصحيح نهوإ ،جدا

  ويكون  العالم خالص مهمة يتمم لـلهأ من
ً
  يترك  الن مستعدا

"،
ً
، بيتا

ً
،أ أخواًت، إخوة

ً
 وأ با،أ ما

ً
  هذا  نفإ وبالفعل "...والدا

 هكذا،(. 29: 10مرقس) تالميذه من يسوع يطلبه ماهو 
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  يظهرون ال الذين قرباءاأل الى ضافةفبال 
ً
  إستعدادا

ً
 جيدا

 وتبقى خرى،األ  جنب هي على مريم توضع يسوع، تجاه

 بشرح تقوم نأ  دون  من الناصرة، صمت يغمرها وحيدة،

 بنال  بقرار فعل، ردة يأ ظهارإ دون  من فتقبل مر،األ 

 .الوقت بنفس والقاس ي العادل

 حتى فريقا نجد بينهم من تباعته، يختارون خرونأناس آ

 ويبتهجون  خطبه، لىإ  يستمعون  وكثيرون لنساء،أ من

  ملكانأ يكفيها لها فبالنسبة .بعيدة فتبقى مريم ماأ. عمالهبأ

 يغيب عندما الصليب عند يسوع من قريبا سيبقى الذي

  نأ ختيارهاوإ  ملريم، الصامت ختفاءال  هذا .جميعا خرونأل 

هو   الضوء، دائرة في وحده بنال  يبقى كي الظل، في تبقى

  شهادة تعطي نهاأل مريم، حياة في مرحلة عذبوأ غلىأ

   نجيل.األ  وحقيقية بحسب عظيمة

++++++++++ 
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 (3: 6مرقس )  مريم؟ بنإ لنجار هو أ هذا ليسأ -22

 

 

 

 

 

 فيها نجد التي الجديد، العهد كل  في الوحيدة ةاملرّ  هي هذه

 ،"لـلهأ بنإ" دعى:يُ  فيسوع. الجميل املسيحاني اللقب هذا

 بنإ" يضايسمى هنا أ ولكنه ،"داؤد بنإ"و ،" نسانال بنإ"و

 بالرجوع يسوع الى شارةبال  ينفرد وحده مرقس نإ". مريم

وال -عليه  الحال كان كما ب، األ  الى شارة بال  وليس مى األ ال

ّتاب نإ وبالواقع. لشرق أ وثقافة حضارة في -يزال
ُ
 نجيلال  ك

 ليسأ: "مغايرة بطريقة ذلك عن التعبير لون يفضّ  خرينال 
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: 13متى " )النجار؟ بنإ او( "22: 4لوقا " )يوسف؟ بنإ هذا

55.) 

  ليس
ً
  عادة بإ قام قد  مرقس القديس يكون  ن أ يضاأ بعيدا

 هو  هرتآإ ما بحسب هينمُ ـال الناصرة هلأ تعبير صياغة

 رض ي،أ بأ ليسوع ليس ذإ: االيمانية بدوافعه مدفوعا

 االنجيلي نبأ املؤكد من نهإ حال، يأ على! مٌ أ له ولكن

 في ليضع يهرع  للناصرة، يسوع زيارة وبسبب مرقس،

  الننا خاصة مريم، صورة املقدمة
ً
 االنجيل  في نرى  ما نادرا

نه ذكر أم يسوع. فلمرقس إذن ينبغي أن نكون شاكرين أل 

  بن إ: "الرقيق املسيحاني اللقب هذا عطانا،أ قلهأ  او صاغ

 مريم".

 يكن لم الذي الوقت في املحاولة، هذه   نعتبر نأ يمكننا

  شارة ال  من نوع" مريمي الهوت"ما يعرف اليوم بـ بعُد  هناك

  الن فمن. يسوع مأ نتباه الىلإل 
ً
  ذكر تسي ،وصاعدا
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 مريم صورة يضعوا نأ  ومثالية عفوية وبصورة املسيحيون 

  شارات إ يضاأ وسنجد. يسوع بنهاإ جانب الى دائما ذكرهايو 

  االنجيل في خرى أ
ُ
 للمسيحية الثاني القرن  وفي شبهها،ت

 الحقا وسيصبح يتوسع، ملوضعأ بهذا االهتمام نأ فسنجد

  ومن . بيسوع املؤمنين عند بعد حتواءهاإ يمكن ال حاجة

 النوع لهذا مهّدت قد كانت النبوية الكتابات نفإ ثانية جهة

 ،14: 7شعيا أ نظرأ" )مسيحانية مأ" تجاه هتمامال  من

 بواسطة غنى يزداد يمانال  حتى نهفإ وهكذا(. 2: 5ميخا 

 .نسانيوال الغريزي  الشعور  هذا

  من  وبحق املسيحية جيالاأل  ستطاعتإ دكيتأ وبكل هكذا

 ترى  نأ بنها،إ جانب الى واالمين املحب مريم حضور  خالل

  فيها
ً
 .بثقة يسوع عن تبحث التي للبشرية رمزا

++++++++++ 
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ك لذيأ للبطن طوبى -23
 
ل ينأ لثديينوأ حم 

َّ
 للذ

 
 
عت  (27: 11لوقا ) رض 

 

 

 
 

 

 

خرين،  ال  نجيليينال  غرار على يضا،أ لوقا القديس نإ

 كب هتماماإ جيدة وبصورة ُيظهر
ً
 في مريم بشخصية يرا

  يسوع،  حول  القصص كذلك مختلف يسرد فهو نجيل،ال 

 الدوام على يريد نهأل  بل و لغاية خاصة،لش يء أ ليس

 هذه في حتى هكذا. التبشيرية يسوع رسالة نشأ من عالءال 

 خطبة تقطع والتي معروفة، غير ةمرأل  الفريدة، القصة

  من  يالها. املؤثر صوتها عالءبإ باملنتصف، تقريبا يسوع

 التقليد في يوازيها ما لها ليس  ذإ هتمام،ال  تثير حادثة
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  نه من الطبيعيفإ ذلك، ومع نجيلي،ال 
ً
مراة إ تنادي نأ جدا

 الرجل!". هذا ألم طوبى"وتقول: 

 تعليم الى الالحقة يةال  في يضاأ يشير فهو للوقا، بالنسبة

 كما : خاص بوجه املقطع بهذا يشعر نهإ على داللة يسوع،

 الرب" نفس ي تعظم"نشيد  وفي! ما نبوءة مع يقارنه نهوكأ 

  نال  فمن: "هدوء وبكل علنتأ مريم قد كانت
ً
  وصاعدا

 من  يالها(. 48: 1لوقا " )جيالاأل  جميع الطوبى ستعطيني

 لن الطوبى فهذه   تفاخر، دون  من علنتهاأ واضحة، نبوءة

  الـله  عطايا نتيجة  هي بل الشخص ي، ستحقاقهاإ ثمرة  تكون 

 سيصنع وهكذا تواضعها، الى "الكل الضابط" نظرة من: لها

تها  تواضعها خالل من" عظيمة شياءأ"بها اللـه 
ّ
 .ورق

!" منتآ للتي طوبى: "اليصابات كلمات مت مريم هذا منفه  

 ال  جيال،األ  عبر ستحقق نبوءتها نفإ هكذا(. 45: 1لوقا )
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  هذه   صرخة مع يسوع،  بشارة زمن في  تتحقق تإبتدأ نهاإ بل

 لها". طوبى: "القائلة ةاملرأ

 تعّبر نهاإ حيث خاص، معنىً  نجيلاأل  في "طوبى" لكلمة ان

 تلتف حولها والتي واملتوجعة، الفقيرة الخليقة فرحة عن

 يهاأ لكم طوبى: "خالصية مواهب من فيها بما الـله محبة

 نإ(. 21-20: 6لوقا " )نال  الباكون  يهاأ لكم طوبى ...الفقراء

 ذلك جلأ من. يسوع يتبع تلميذ   كل  تشمل" الطوبى" هذه  

 ملحبة مفرحة بهيجة كعالمة املسيحية، تاريخ في مريم نجد

 وهكذا  رجاًء، وهاوتمل  املتواضعين حياة ُتبهج التي الـله

 . الدوام على يسوع مأل  الطوبى عالنإب تستمر

++++++++++ 

 

 

 



 
 

72 

  ويحفظها الـله كلمة يسمع نم  ـ ل طوبى -24

 (28: 11لوقا )

 تلك مع كلمات متعارضة تبدو النارية، يسوع جابةإن إ

بل  مي،أل ليست  الطوبى ،ال" القول  يريد نهإ لو كما ة،املرأ

 تبدو النحو هذا على يسوع كلمات قراءة ولكن..." تباعيأل

 
ً
 .له داع   ال تضخيما

  وحريص  نتباه،ال  كثير كاتب هو لوقا نإ
ً
 على جدا

 ه: فمنذبدأ مثلما نجيلفي ال  سلوبهنفس إ على املحافظة

ن مريمبأن  نجد نجيلهإ بداية
َ
عل

ُ
  ن إ  كما ،"طوباوية" ت

ها من لةواملرت   الطقسية،-اللتيرجية النبوءة َبل   تال زال ق 

 بخصوص ما أ ."التطويب" هذا االجيال عبر تواصل

 مريم نجد ننا فإ نجيل،ال  في الـله كلمة" حفظ"و" سماع"

(  املالك بشارة) الـله رسالة الى يمانبإ تستمع التي ولىاأل  هي

 (.50-49: 2لوقا ) يسوع كلمة والى
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  نعلم نناإ
ً
.  املوضوع هذا على لوقا نجيليال  ريصّ  ملاذا مسبقا

 يظهر) رساليإ الهوت ساسهو باأل  الكنس ي الهوته نأل  ذلك

  فبالنسبة له، (. الرسل عمالأ سفر: الثاني كتابه من هذا

كل   قبلو  رحض  يُ   لم ما الـله كلمة عن عالنال  يستحيل

 ليس لوقا فعند. وهدوء نتباه،وإ صبر، بكل صغاء"ش يء "ال 

، وحده صغاءال    ويحافظ  الكلمة "ُتحَرس" نأ  بل ينبغي كاف 

  لتبقى القلب، داخل عليها
َ
 ر  ت

  ،ن 
ً
  املسيحي كيان جاعلة

ّ
 هكل

غنيالكلمة وتبقى  ليسوع، لشهادةأ يحمل
ُ
ي حياته  ت

ّ
وتغذ

 
ّ
 ها.كل

 جلوأل . سطحي للكلمة وأ عاجل" سماع"بـ يفرح ال لوقا نإ

 قالها لقد". ويحفظون  يسمعون  الذين اولئك: "يكتب ذلك

 الذين" :الزارع ملثل تفسيره عند يضاأ مسبقا يسوع

: 8لوقا " )ويحفظونها كريم طيب بقلب   الكلمة يسمعون 

15.) 
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  السري، صمتها خالل من مريم، تصبح هكذا
ً
  لهذا  رمزا

 منذ يضاأ لوقا ذلك  قال وقد. للكلمة الغيور  الحفظ

 بها ملوتتأ الكلمات هذه   كل  تحفظ مريم وكانت: "البدايات

  مثاال يقدم لوقا نأ ترى  الأ(. 19،51: 2لوقا " )قلبها في
ً
 حيا

  تكون  لكي -خالل مريممن -لكنيسته 
ً
دة  شاه 

ً
  كنيسة

؟ورسو 
ً
 لة

++++++++++ 
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اقفة وكانت -25  مهيسوع، أ صليب عند  و

 (25: 19)يوحنا 

 

 

 

 

 

 

  بسيطة كلمات
ً
 في وبقوة مطبوعة نهاأ الإ ومختصرة، جدا

وحده  يوحنا عطانا أ مذ نه إ بحيث. مؤمن   مسيحي   كل   نفس

  املستحيل  من صبحأ نجيليين،ال  سائر دون  من البالغ، هذا

. منه بالقرب م""األ  رؤية دون  من املصلوب تخّيل وأ وصف

 وفعليا، رمزيا يحقق، الصليب بجانب مريم حضور  نإ

 مؤمن، لكل منها نسحابال وأ نكرها يمكن ال التي لنهايةأ
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  يسوع، قرب يبقى نبأ
ً
 حّبه بسبب  الذي يصبح شهيدا

 .للبشر

 في وُملزمة ثمينة هي بدورها قطعة " الحزينة االم" صورة نإ

 يوحنا القديس نبأ نذكر نأ ملفيدأ ومن. الخالص نجيلإ

 الصليب على يسوع موت نإ عنها، يتكلم الذي الوحيد هو

  و أ هانةال  او لماأل من ش يء يأ فيه يوحنا ليس نجيلإ في

 هو فالصليب ذلك، من العكس على بل الضعف،

 ب،ال  الى وعودته الـله بنإ" قيام" نهإ املسيحاني، نتصارال 

"  جمعين أ الناس اليه يجذب" نهإ بحيث قدرته ظهارإ نهإ

 (.32: 12يوحنا )

 قد يضاأ فهي ولهذا بن،ال  ستشهادبإ ركتشا مريم نإ

ص،" مجد"بـ  توشّحت
ّ
َرت وقد املخل م 

ُ
 الحب " بذلك غ

 مريم مجد نإ .(13: 15يوحنا " )الحياة يعطي الذي العظيم

 املتواضعة النسانة نصر النظير، املنقطع ونصرها البهي،
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 الصليب، عند وقوفها جراء من تىأ الـله، قبل من املختارة

  وهي
ٌ
 جلأ من يموت الذي بنهاإ نحو بثبات نظرها شاخصة

 .العالم حياة

 الصليب، بجانب تقف مريم نفإ نجيلي يوحنا،األ  حسب

  محاولة  للحياة، التالف الرهيب، املوت الى ذلك تنظر وهي

 خالص عن الباحثة" الـله فكارأ " عماقهاأ عمق في تتقبل نأ

: تقول  قدسامل الكتاب من اخرى  يةآ وهنا نتذكر. نسانال

َعنوا" الذي الى وينظرون"
َ
  .(10: 12زكريا ) ط

  الحزن  من املليء  النبوي  املقطع بهذا ستشهادال  خالل من

  ن يعطييريد أ يوحنا نإ يبدو والرجاء، والنعمة
ً
  وصفا

 لّقراء    دعوة وهذه  . املذبوح بنال  وجه الى الناظر مريم لوجه

 الصليب". عند" مريم جانب   الى للوقوف   االنجيل  

++++++++++ 
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 (26: 19يوحنا )مه أ يسوع ىفرأ -26

 

 

 

 

 

 

 

 االول : ُبعدين في يكتب يوحنا القديس نفإ عادته، بموجب

 املعنى) "روحي-الهوتي" والثاني( ذاته الحدث) "تاريخي"

ه، املشهد هذا في(. للحدث العميق
ّ
 قصة يتوسط الذي كل

ى يسوع وموته،  صلب
ّ
 بكل "الروحي-الالهوتي" الجانب يتجل

 البعد ولكن الجانب الوحيد، نهوكأ  يبرز نهأ حد الى وضوح،

 أ حاضٌر  "التاريخي"
ً
 دوره  كان ن، وإيضا

ً
ُبعٌد  النه ،ثانويا
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إهمال   او نهشأ من التقليل الخطأ من وسيكون  حقيقي

 .هميتهأ

 النظرات تبادل مجرد نإ. الصليب من" مه أ يرى " يسوع

  مه، أ" يرى " فيسوع. للغاية مؤثر هو  اللحظة  هذه   في بينهما

  وهو القّمة، لحظة في
ّ
 هاجر  َه  في وحدتها،  في فيها، ريفك

الى  ،يق  صْد  شخص   الى بها دعه  يَ  وهنا. موته بعد من املّحتم

  كان والذي ،"يحبه هو كان الذي التلميذ"
ً
 يضاأ هو حاضرا

 .الجلجلة على

! خير نحوهااأل  يسوع تفكير هو هذا نفإ م،لل  بالنسبة

يا   رضيةاأل  حياته  ثناءأ التفكير هذا معنى وُبعْد  كان  فماذا

 ال  نراه عندما ترى 
ً
  املؤملة  اللحظة هذه   في نهابشأ ن قلقا

  واملحزنة
ً
  نهإ ؟جدا

ّ
  مّعزة  كثراأل "التلميذ" عهدة   الى مهايسل

 خذسيأ وبعدها اللحظة هذه   من نهبأ عالم نهأل  لديه،
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 بها يفكر كان من: السؤال تييأ وهنا. جانبها الى" بنإ ك" مكانه

 إ
ً
 االبن؟: هو سواه اللحظة هذه   حد الى عليها ويحافظ ذا

  الستار يكشف املختصر املشهد هذا نإ
ً
  وبشكل  حقيقة

 نهبإ علمنا فمع . بنبال  وعالقتها مريم حياة عن مفاجيء

 نه أ اال  الخصوص، بهذا املعلومات من الكثير لدينا ليس

 والبد كانت هذه   عالقتهما نبأ ذلك رغم نعرف نأ يجب

 .وفعالة قّوية

  صميمية  قضية يوحنا االنجيلي لدى فان  خرى،أ جهة من

  يسوع.  لسّر  البشري  الجانب وهي: الأ عليها، التركيز يريد

  نسان، إ كل  مثل يسوع، تضع صيلة،أ حقيقة هو فالتجسد

 نإ. نسانيةال  العالقات ماموأ البشرية، الحقائق مامأ

  سامية من  درجةهي في  الرابع هذه، نجيل األ  شارةإ

ّ يُ  بحيث- "نسانيةال"  -همّ أل  االخير تفكيره يسوع صخص 
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سر  حقيقةعن  وسامية جديدة شهادة يضاويقدم أ

 . التجسد

++++++++++ 

 ( 27:  19 يوحنا)  بنكإ هو  هذا ة مرأإ يا -27

 

 

 

 

 

 

 

 على تؤكد كاملة، رسمية بصورة تيتأ التي يسوع كلمات نإ

 شهادته في ُيعلنها مريم، نأ ذإ: والالهوتي الروحي املنحى

  خالله  ومن الحبيب، للتلميذ" امّ أ"  تكون  نبأ هذه   السامية

  ال  املائت فيسوع هكذا. التالميذ لجميع " امّ أ" مريم تصبح
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 أ يلجأ
ً
  يتجه بل" التلميذ" الى وال

ً
 ،ذلك وبعد م، األ  الى مباشرة

 ُيذكر الذي" التلميذ" الى يضاأ يلتفت هقال ملا وكنتيجة

الى  هي موجهة الرسالة هذه   نبأ نفهم وبالتالي. ة هنافجأ

 .االولى بالدرجةم" "األ 

: الالهوتية الناحية حتى من نهفإ ريخي،التأ البعد جانب الى

 فواجبها. العكس وليس م،األ  الى بالتلميذ يعهد يسوعفإن 

  تجاه "  ةاملرأ"بـ يتعلق واجب وهو". مومة األ " هي ورسالتها

 .التالميذ باقي يمثل بدوره الذي" التلميذ"

 بمعنى" امّ أ" تصبح"  يسوع مأ" نفإ اللحظة هذه   فمنذ

  شفافية وبكل فيها نجد ذإ. جديد
ً
وقد ولد  للكنيسة، رمزا

 عن املقدس للكتاب النبوية شارةال  من هذا التفسير

  ماكن أ في يضاأ موجودة وهي( 60و  54شعيا إ) صهيون 

 تلُد  "مٌ أ" فالكنيسة(: 12رؤيا ) الجديد العهد من اخرى 

   بيسوع لاليمان
ً
 .ستمراربإ جديدين اوالدا
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 انظر)يضا أ " يسوع أم" هو الكنيسة داخل مؤمن كل  نإ

غ ما ذافإ .(35: 3مرقس 
ّ
 يمان الكنيسة لالخرين،من إاملؤ  بل

 الرمز تبقى مريم نأ  الإ. الخصبة مومتهابأ نه يشتركفإ

يمانها بإ تشترك ذإ مومة،األ  لهذه   الدوام، على سمىاأل 

  خاصة  وبطريقة
ً
 تصبح لم نهاأللها مماثل. ذلك  ليس  ،جدا

  بسبب  يضاوأ بل فقط، نها ولدته بالجسدأل ليسوع ماأ

 .الفريد به يمانهاإ

. الجليل قانا قصة ن نتذكرعلينا أ السطور، هذه   نقرأ ذوإ

 نبثاقبإ سّببت شرارة مريم يمانإ كان الحين ذلك فمنذ

 التي هي مريم نفإ خرى،أ وبكلمات بيسوع، الرسل يمانإ

نراه  ّسره، تحقيق  في ذروة ويسوع ،نال نجيل. لإل  ولدتهم

 مأ هي مريم نبأللبد  ويعلن خيرة،األ  بكلماته ينطق

 .املؤمنين

++++++++++ 
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  بيته لىإ ذلك التلميذ خذهاأ الساعة تلك ومنذ -28

 (27: 19يوحنا )

 

 

 

 

 

في   -والالهوتي التاريخي-نجيل لُبعدي ال  ننا نجد صدىإ

  عنده مريم تجد ذإ ،"التلميذ" بادرة
ً
  بيتا

ً
 يجد  بينما  ،وملجأ

 أ" التلميذ فيها
ً
 .له "ّما

 مريم نجيل التي تخصاأل  قصص نبأ القول  مستبعدا ليس

 في حياة حدثت ريخية محّددةتأ نعكاس لقصصهي إ

  وسطها  في مريم عاشت عندما االولى، املسيحية الجماعات

 ستثنائيةإ شك ذكريات دون  قد تكون من. عديدة لسنوات

 طيبة ختبرتإ التي النسانة هذه   حول  تدور  بساطتها، رغم
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. العصيبة وقاتاأل  في املشّجع وحضوره به، يمانوال  لـله،أ

"  مومة مريمأ " ختبرتإ قد ن هذه الجماعاتهذا يعني إو 

 .الروحية

  الجماعات،  بعض نإ غير. للغرابة يدعو ما هنا يوجد ال

  ظهرون يُ  يوحنا، كنيسة-وجماعة لوقا كنيسة-جماعة مثل

  نجد  هكذا". ةالبنوّ "و عجابوال كراماأل مشاعر مريم تجاه

  جماعة الخصوص وجه على
ً
من خالل  ةاملدعوّ  ،يوحنا مثال

: 35،21: 19يوحنا ) هيحبّ  يسوع كان الذي التلميذ" شهادة"

  الكنيسة،  فهذه. غلباأل  يده على على مؤسسة نهاي إأ( 24

  مميزة صفات هي ذات الرابع، نجيلاأل  من تظهر كما
ً
: جدا

 صميمي عمق ولها لهي،ال يسوع بسر معرفة على نهاأل

 بدية".األ  للحياة" تتهيأ تزال وال القائم، الرب مع وروحي

 على السلطة يتّدع كانت -يوحنا كنيسة– نأ يعني ال هذا

 عن تنقطع كانت ما نهافإ بالعكس، بل الكنيسة، باقي
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: 21يوحنا ) والشمولية الرعوية بطرس بمكانة عترافال 

  ملساس أ و عدمأ الحفاظ كان هدفها  نأ الإ(. 15-17

  الجامعة،  الكنيسة قلب في النبوية -الرؤيوية بخاصيّتها

مهم في   بدور  تقوم نأ  مكانهابإ نهإ ظّنت خاللها من والتي

  الجماعة -الكنيسة هذه  . والروحانية" عطاء الشهادةإ"

 تستذكر الكنائس من غيرها من كثرأ كانت لربما الخاصة،

 .الروحية مريم" مومةأ"

: املسيحية تاريخ في الواقع هذا ستمرإ الحين، ذلك منذ

 تزال ال اليوم، فالى ستغراب،لإل  يدعو ما هناك فليس

 لتقديم ومشتاقة حساسة غيرها من كثرأ بعض الكنائس

 .يسوع هداها لنا ربناالتي أ ماأل  لهذه   كرامال

++++++++++ 
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 مع ،واحد   بقلب   الصالة على مواظبين وكانوا -29

 (14: 1اعمال ) يسوع مأ مريم

 

 

 

 

 يضا بكتابةأ لوقا القديس يوحنا، يقوم القديس غرار على

 يوحنا يقوم مريمية، وبينما ذكريات طارإ ضمن يسوع حياة

 مشار   لنهاية،أ في مريم بذكر
ً
 الخالصية لم""ال حداثأ في كة

 يسوع، "تمجيد" جواءأ في ن يذكرهالوقا أ يختار بن،لإل 

 عيد -الفنطيقسطي يوم القدس الروح حلول  وقت

 الفصحي. للتمجيد هو تكليل العنصرة الذي

 القدس، الروح حلول  نتظاروبإ العنصرة حدث في هكذا

  الى  ضافةبال  خرينأشخاص آ حضور  لوقا نجيليال  يذكر

 قرباءوأ النسوة، وبعض عشر، حداأل التالميذ : فهناك مريم.



 
 

88 

 لوقال بالنسبة مريم حضور  نأ واضحا يبدو نهأ الإ... يسوع

  خاص معنى له
ً
  يسوع"  "سيرة ةبكتا نفستأإ ألنه: جدا

 ( االنجيل)
ً
 جديدة مرة عنها يتكلم نوال  عن مريم،  متحدثا

 الرسل(. عمالأ) الكنيسة" "سيرة ةكتاب يبدأ وهو

كر هذا هو  مريم إ عن خيراأل  الذ 
ً
  قبيل  من نه ليسإذ أ! ذا

  يضع  والصالة، القدس الروح نجيليإلوقا  نبأ الصدفة

 الجماعة وسط في" تصلي" يضا وهيأ االخيرة وللمرة مريم

 نفكر نبدأ هكذا. القدس الروح نتظاربإ وهي الصغيرة ولىاأل 

 
ً
  نال  من نه:بأ لوقا،  بحسب ،طبيعيا

ً
 كرذ   ينبغي فصاعدا

 .يسوع كنيسة قلب   في كلما صلينا مريم

الذي  ،الوحيد من بين سائر النجيليين االربعة هو  لوقا  نإ

  يسوع قّدمي
ً
 للكنيسة ليعطي الصالة، في مغمور  وهو غالبا

 
ً
 الكنيسة  ملُتك الصالة ففي: الحاسمة هميتهاأ في مثاال

غهاوتُ  يسوع قصة
ّ
  والصالة التاريخ، عبر خرينلل  بل

َ
 لنا منحت
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وبها  امللكوت، مجيء تسبق وهي لخالص، أ نعمة بال  من

 (.13: 11لوقا ) الروح موهبة على حصلن

 الحي النموذج هو هذا ،الكنيسة وسط في تصلي مريم

سباب أ عن للبحث الفعال والحافز الكنيسة، لحقيقة

  نهإ العميقة. نجيلال  كتابة
ّ
 النقية بالشفاعة منا الثقةيعل

 نعمة".  املمتلئة" ملريم

++++++++++ 
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 (1: 12رؤيا )الشمس  تلبس ةإمرأ -30

 نبأ لوجدنا وامللتهبة، املهيبة الرؤية هذه   فحوى  ناقرأ ما ذاإ

  قد  وفّنه، وصالته، روحانيته، خالل من املسيحي، التقليد

 .يسوع مأ مريم، نعكاسا لصورةإ الدوام على فيها وجد

-الكنيسة عن كثرباأل يتكلم الرؤيا نص نفإ بالحقيقة

  املسيح نبثقإ منها والتي لـله،أ شعب
ُ
 امل

َ
  واملمجد،  دهَ ضط

  وبطريقة  لكنها محمية هي ُمضطهدة بدورها  والكنيسة

 لهذه  " مومةاأل " جانب نأ الإ. السماء قبل من عجائبية

  واقعي هو والسماوية املمجدة النسوية الشخصية
ً
. جدا

 يصف ذوإ الرؤيا، سفر مؤلف ن بأ التفكير املنطق ملن نهفإ

 الحسبان.  في مريم بالحقيقة وضع قد  هكذا، الكنيسة

  ذاإ تصبح مومة مريمفأ
ً
  رمزا

ً
 عن الحديث ُيبنى عليها ،ومثاال

 املعضلة كانت نوإ حتى بالحقيقة، هكذا". االم" الكنيسة

 النص هذا قراءة  نأ  الإ الكتابي، التفسير جهة من محلولة
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 بنور  املتشعة السماوية، النسانة بمريم، للتفكير خذناتأ

  الكنيسة  جانب الى رضاأل  في حاضرة يضاأ وهي الـله،

 املضطربة.

 الشهداء الى تفكيرهم يرفعون  املسيحيون  كان البداية، منذ

 صبحأ وهكذا. الـله ملكوت في املمجدين والقديسين،

  رضية األ  يمانال  مسيرة وسط لهم معونة   مصدر ذكرهم

 .املتعبة

 بمكانتها يضا،عن مريم أ املسيحية  التقوى  بحثت لقد

 القرون في نتكلم زلنا ال ذوإ وشفاعتها، والسماوية املمجدة

 صعودها  مثل مريمية عقائد ننا سنجدفإ ولى،األ  املسيحية

 النسانة فهذه   السماء... في وتمجيدها السماء، الى

 رجاء على ةويالحي املحافظة في ساهمت قد املتواضعة

  الـله  مامأ فبشفاعتها العالم،  تجارب وسط املؤمنين

 .الكثيرين وثبات يمانإ على تحافظ نأ ستطاعتإ
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 تحثنا على الرغم من خصوصيتها، الكتابية، الرؤية هذه   نإ

  نها هي أل السماء، في املمجدة يسوع مأ: بمريم التفكير على

 .بنائهاأل  والشاقة  رضيةاأل  باملسيرةوعناية   هتماماإ كثراأل
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