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عیسی فرمود " :من راه و حقیقت و حیات هستم"

دوستان عزیز  :موضوع این مقاله تعمقی است بر آیه 6

عیسی مسیح  ،به ما از انبیاء کاذب و فریب دهنده هشدار

باب  41انجیل یوحنا  .عیسی مسیح در پاسخ به تومای

میدهد  ،ایشان می فرماید" :از انبیای دروغین بر حذر

رسول که به وی گفته بود " :ای خداوند  ،ما نمی دانیم تو

باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند  ،ولی در

به کجا میروی  ،پس چگونه می توانیم راه را بدانیم ؟

باطن گرگان درنده اند"( .انجیل متی باب  7آیه .)41

فرمود  :من راه  ،حقیقت و حیات هستم  ،هیچ کس جز

انبیای دروغین کسانی هستند که با فریب کاری و کذب

بوسیله من نزد پدر نمی آید" .بدیهی است هر انسان

ادعا می کنند که بنام خدا سخن می گویند و پیام او را به

جهت رسیدن به مقصدش باید راهی را که بدان مقصد

مردم میرسانند اما نیت و هدف ایشان تحقق بخشیدن به

منتهی میشود بشناسد و آنرا بپیماید  ،در غیر این صورت

نقشه های پلید و زشت خود می باشد" .وقتی آن روز

نمی تواند به مقصد خود برسد .همچنین هر انسان فطرتاً

میرسد بسیاری بمن خواهند گفت  :خداوندا  ،خداوندا ،

حقیقت جو است و نمی خواهد پیرو کسانی باشد که او را

آیا به نام تو نبوت نکردیم ؟ و به نام تو معجزات بسیار

بسوی گمراهی و تباه می کشاند .و در قلب هر انسان

نکردیم ؟ آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت  :من هرگز

عشق به زندگی و حیات جاودانی نهفته است  ،هیچکس

شما را نشناختم  .از من دور شوید ای بدکاران"( .انجیل

طبیعتاً نمی خواهد بمیرد و برای همیشه از بین برود ،

متی باب  7آیه .)22-22

بلکه به هر وسیله ای که باشد متوسل میشود تا زندگی را

همچنین صفت نبی دروغگو میشود به هر چیزی که ما را

طوالنی تر کند .بنابراین راه  ،حقیقت و حیات سه چیز

از خدا دور و جدا می کند اطالق شود  ،مثل پول و ثروت

هستند که هر انسان برای خوشبختی و سعادت او نیاز

این جهان  ،لذتها و شهوتهای زود گذر که با تعالیم مقدس

مبرمی به آنها دارد .اما میدانیم که انسان تنها با قدرت و

انجیل در تضاد می باشند و استفاده از قدرت و سلطه

تالش خویش نمی تواند به آنها دست یابد .خداوند ما

جهت انجام خواسته های نامشروع و عدم رعایت حقوق

دیگران مخصوصاً نیازمندان و رنج دیده گان و بینوایان .
امروز وسائل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی که از یک

مفهوم ایمان واقعی طبق انجیل انباشتن اطالعات نسبت
به مسیح یا خدای واحد و سه گانه نیست بلکه  ،برقراری
یک رابطه محبت آمیز بین ما و اوست  .در پاسخ به یکی

تکنولوژی بسیار باال برخوردارند  ،از قبیل ماهواره ،

از معلمان شریعت که از او پرسیده بود" :ای استاد کدام

اینترنت  ،فیس بوک و غیره که در دسترس ما است ،

یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است ؟ عیسی جواب

می توانند ما را اغوا کنند و به راههای منحرف بکشانند و

داد :خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام

نقش نبی دروغگو را بازی کنند .به همین دلیل باید در

عقل محبت کن .این اولین و بزرگترین حکم شریعت
است" (انجیل متی باب  22آیه .)23-21

طرز استفاده از آن خیلی دقت و توجه نمود تا اینکه

طبق آیه فوق مهمترین و زیباترین ویژگی ایمان محبت

وسیله ای جهت استفاده خوب و سودمندی شود .اما

است  .ایمانی که توسط محبت مجسم نشود باطل و

بهترین راه جهت مقابله با انبیای کاذب و ابزارهای فریب

بی ثمر می باشد .اما باید هم بدانیم که مهمترین و
زیباترین ویژگی محبت طبق انجیل  ،صلیب می باشد.

دهنده  ،گوش فرا دادن به کالم خداوند ما عیسی مسیح و

برای ما مسیحیان صلیب این پیام امید بخش را میرساند :

عمل کردن طبق آن است  .ما ایمان داریم که کالم او

عیسی مسیح  ،بعلت محبتی که برای ما داشت حاضر شد

حقیقت را برای ما آشکار میسازد و راه رسیدن به زندگی
جاودان و حیات ابدی را به ما نشان میدهد" .پس کسیکه

تا مرگ و مرگ بر روی صلیب را بپذیرد و از این راه فیض
نجات و حیات جاودانی را برای ما عطا نمود .به همین
دلیل کشیدن عالمت صلیب از قرن اول نشانه مسیحی

سخنان مرا میشنود و به آنها عمل میکند  ،مانند شخص

بودن گردید" .محبتی از این بزرگتر نیست که کسی جان

دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود  .باران

خود را فدای دوستان خود کند" (انجیل یوحنا باب 41

بارید ،سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه فشار آورد ،

آیه .)42
از روح القدس مصرانه بخواهیم تا به ما فیض پیروی کردن

اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود.

از مسیح که راه  ،حقیقت و حیات است عطا نماید و از

اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند

انبیای دروغین و فریبنده که جهان ما را پر کردند در امان

شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد.

نگه دارد  .آمین

باران بارید  ،سیل جاری شد و باد وزیده و به آن خانه
فشار آورد و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود"
(انجیل متی باب  7آیه .)27-21
دوستان عزیز  ،پذیرفتن عیسی مسیح بعنوان راه  ،حقیقت
و حیات برای زندگی ما به معنی ایمان داشتن به او
می باشد در غیر اینصورت هیچ فایده ای برای ما ندارد .اما

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

مریم مادر مسيح خدا
مریم باكره  ،ساكن ناصرهء جليل  ،و در عقد مردي بنام یوسف از خاندان داود است .در اناجيل متي و لوقا بيش از این اطالعي
درباره مریم مقدس نيست ؛ اما همين كافي است تا او را در نقشه نجات الهي جا دهد .باكره اي ساده  ،مثل هر دختر زمان
خودش  ،كه برگزیده شده تا جالل خداوند در او آشکار گردد.
یوسف  ،نامزد مریم  ،مردي از طایفه شاهي است ؛ یعني خانداني كه از آن مسيح موعود ظهور خواهد بود .چهره مریم در
اناجيل بسيار دقيق و مختصر نمایان ش ده  ،اما با توجه به اشارات مربوطه در كتاب مقدس  ،مي توان عميقاً به مفهوم این
حضور پي برد.
فرشته جبرئيل شش ماه بعد از ظهورش بر زكریا براي اعالم مژده ميالد یوحنا  ،به مریم باكره ظاهر مي شود و نوید ميالد
پسر خداي متعال را از وي مي دهد  ،بدون آنکه مردي را شناخته باشد .این دقت در ثبت تاریخ ظهورات از سوي فرشته
جبرئيل در انجيل لوقا  ،فقط براي اعالم تاریخ صحيح نيست  ،بلکه به تحقق وعده الهي نيز اشاره مي كند .به همين دليل
وقتي مریم فرزند خود را براي تقدیم به معبد مي برد  ،از سوي "باقي مانده وفادار اسرائيل" آن طفل  ،نور امتها و نجات
الهي و جالل اسرائيل معرفي مي شود.
در كتاب دانيال نبي باب  9آیه  42چنين آمده است« :هفتاد هفته براي قوم تو و براي شهر مقدس ات مقرر مي باشد  ،تا
تقصيرهاي آنها تمام شود  ،و گناهان آنها با انجام رسد  ،و كفاره به جهت عصيان كرده شود  ،و عدالت جاوداني آورده شود ،
و رویا و نبوت مختوم گردد و قدس االقداس مسح شود».

در انجيل لوقا سه بار تاریخ دقيق ایام ثبت شده :اول براي ميالد یوحنا لوقا  42 /1؛ دوم براي ميالد عيسي (یسوع یا یشوع
تلفظ صحيح است) لوقا  6 /4و سوم براي تقدیم عيسي در معبد لوقا .44 /4
بين اعالم مژده به زكریا و اعالم مژده به مریم شش ماه ثبت شده است (لوقا  )6 /4؛ از اعالم مژده به مریم تا ميالد عيسي
 9ماه مي گذرد و از ميالد عيسي تا تقدیمش در معبد  24روز (لوقا  :)44 /4دركل  294روز مي شوند یا همان  04هفته ،
یعني دقيقاً زمان كاملي كه دانيال نبي به آن اشاره كرده است.
بنابراین چنانکه لوقا اعالم مي كند مریم هنگامي وارد صحنه مي شود كه آمدن مسيح موعود نزدیك است  ،همانطوري كه
اشعيا نيز گفته است " :خود خداوند آیتي به شما مي دهد اینك باكره حامله شده پسري خواهد زائيد و نام او را عمانوئيل
خواهد خواند .)12 /0( "...
مریم یك اسرائيلي مؤمن است كه در انتظار آمدن مسيح موعود مي باشد ؛ نه بيشتر ولي هم كافي است.
فرشته به مریم مي گوید" :شادمان باش" كه در ترجمه هاي معمولي كلمه "سالم و یا درود" را نهاده اند" .شادمان باش"
كلمه اي است كه در وقت اعالم هر مژده اي بکار رفته كه از سوي فرشته به انبياء در باب "دختر صهيون" اعالم شده است.
هنگامي كه فرشته جبرئيل به مریم  ،بعنوان "دختر صهيون" كه نمادي از شهر اورشليم بود  ،مژده ميالد مسيح موعود را
مي دهد  ،با كلمه "شادمان باش" وي را سالم مي گوید.
مریم پر از نعمت است  ،پر از محبت خدا ؛ و از مریم " ،دختر صهيون" نيز پر نعمت مي گردد ؛ همان نعمتي كه منشاء اش
فقط خداست.
این باكره ناصري اكنون دیگر نماینده قوم اسرائيل است  ،كه وارث عهد قدیم بود ؛ اینك "دختر صهيون" از نعمت خدا
سرشار و حامل مسيح موعود مي باشد.
این درست است كه بارها در عهد قدیم فرشته  ،قوم اسرائيل را با كلمه "شادمان باش" خطاب نموده اما فقط به مریم گفته
شد كه "پر از نعمت" است.

مریم  ،باكره اي پر از ایمان
در عهد قدیم به كسي گفتن اینکه "خدا با تو است" نشان دهنده
ایمان و عدالتي است كه خدا به شخص مورد نظر در جهت انجام
مأموریتي كه به او سپرده  ،عطا كرده است .در عهد قدیم این اصطالح
"خدا با توست" صرفاً به داود اطالق شده بود (دوم سموئيل  2/0و .)9

خدا داود را انتخاب كرده بود و بر حسب ميزان وفاداري و محبتش نسبت به خدا  ،خدا نيز با او مي بود .در اینجا نيز فرشتهء
خدا به مریم اعالم مي كند كه خدا در حال بستن عهدي با وي است كه تحقق یافتن وعده عهد قدیم  ،مبني بر آمدن نجات
دهنده  ،مي باشد.
مریم با شنيدن كالم "شادمان باش" از دهان فرشته خدا مضطرب مي گردد  ،چون فهميد در مقابل كي و تحت چه شرایطي
قرار گرفته است .مریم با كالم خدا كامالً آشنا بود ؛ مثل هر اسرائيلي دیگري در انتظار آمدن مسيح موعود بسر مي برد  ،و
متوجه بود كه مي بایست مفهوم رازي كه محصورش كرده  ،دریابد .و اما فرشته از مریم مي خواهد تا مضطرب نگردد  ،و او را
از مأموریتي كه خدا برایش تعيين كرده  ،مطلع مي سازد :مریم باكره حامله خواهد شد و پسري خواهد زائيد كه بر خاندان
یعقوب فرمانروایي خواهد كرد و او را "عيسي" یعني "خدا نجات مي دهد" خواهد ناميد .آري  ،اكنون خدا با مریم است
همانطور كه با داود بود تا به نبوتي كه از زبان ناتان نبي اعالم شده بود  ،تحقق بخشد (دوم سموئيل  )11 /0؛ و خدا براي
نزدیکتر شدن به قومش نهالي از تنه یسي بر آورد (اشعيا  ) 1/11؛ و این نهال نه در اورشليم پایتخت پادشاه داود  ،بلکه در
بيت لحم محل تولد داود  ،متولد مي شود .آنگاه مریم باكره از فرشته مي پرسد كه چگونه ممکن است زیرا او هنوز به خانه
شوهر نرفته بود .مریم در مقابل خدا تقاضا دارد تا نسبت به آنچه در حال رخ دادن است  ،روشن تر شود .و فرشته چنين پاسخ
ميدهد " :روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلي بر تو سایه خواهد افکند از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا
خوانده خواهد شد ".درست عين همان ابري كه صندوق پيمان را مي پوشاند ( ،حزقيال  )23/24به همان نحو روح القدس بر
مریم باكره سایه خواهد افکند.
نام این ابر در انجيل لوقا افشاء مي شود" :قوت حضرت اعلي" یا همان "روح القدس" كه بر این باكره ناصره سایه افکند و
پسر خدا را در رحم وي جا داد.
مریم باكره در واقع همچون صندوق پيمان مي گردد  ،اما بجاي الواح ده فرمان  ،وي حامل پسر خدا مي باشد .مریم مسکن
خدا مي گردد  ،همان خيمه مقدس كه در زمان "خروج"  ،موسي براي مالقات با خدا بدان وارد مي شد .از مریم  ،كلمه خدا
جسم گرفت و در ميان ما خيمه اش را بنهاد .مریم مقدس مکاني شد تا خدا جسم گيرد و یك انسان كامل در ميان سایر
انسانها گردد.
براستي همانطور كه فرشته در پاسخ مریم گفت" :هيچ چيز براي خدا غير ممکن نيست".
مریم در "پري ایمان" و اطاعت مطلق در مقابل "یهوه" آماده انجام وظيفه اش مي باشد ؛ "اینك كنيز خداوند هستم  ،مرا بر
حسب كالم او بشود"
با دخالت و عمل خدا از یك سوي و ای مان بي چون و چراي ابراهيم از سوي دیگر  ،نقشه نجات بشر آغاز شد
(پيدایش  ) 144 /14؛ و از نو  ،با كار خدا و ایمان بي قيد و شرط مریم  ،وي فرزند ابراهيم شد .زیرا كه مریم چون دري گشت
كه بسوي كالم خدا گشوده شد و از طریق او خدا به ميان انسانها آمد)11/2 ...( .
در یك كالم  ،مریم در مقابل سخنان خدا كه توسط فرشته به او ابالغ شد  ،پر از ایمان و اطاعت رفتار نمود.
جسم گرفتن كلمه خدا فقط از طریق نزول روح نبود  ،بلکه ایمان صاف و عميق مریم بود كه باعث شد تا جسمش همچون
قرباني زنده و مقدسِ پسندیده براي خدا باشد و از چنين جسمي  ،پسر خدا نيز جسم گرفت .مریم مقدس چون در روح به
چنان عظمتي رسيده بود  ،به همين دليل در جسم نيز برگزیده گردید.
هر كدام از ما هر بار كه كالم خدا را با ایمان و اطاعت مي پذیریم باعث مي شویم تا روح خدا ثمرات این ایمان و اطاعت را در
ما بارور گردانده و در ما حضور عيسي مسيح انعکاس یابد .این است راز مریم و این است راز هر مسيحي .
از این طریق آنکه آسماني بود  ،اكنون زميني هم مي گردد  ،آنکه دست نيافتني بود  ،اكنون در دسترس است  ،آنکه بدیده
نمي آمد اكنون در عيسي مسيح بر همه عيان گشته است.

مریم باكره پر محبت
مریم مقدس در شرایطي كه حامل خداوند خویش است  ،این مسکن نوین
خدا  ،اكنون مملو از محبت بسوي خاله سالخورده اش مي شتابد تا او را در
ایام بارداریش كمك كند .این سفر مبدل به یك سفر بشارتي ميشود  ،چون
وقتي مریم با اليزابت روبرو مي شود اليزابت مي گوید فرزندي كه

در رحم دارد  ،پر از روح القدس شده و از شادي در مقابل مسيح خداوند به وجد مي آید  ...اليزابت در مي یابد كه مریم در ميان
همه زنان مبارک ترین است زیرا مادر مسيح موعود گشته است.
در عهد قدیم یاعيل در كتاب داوران  42/3و یهودیت در كتاب یهودیت  ، 11/12زناني هستند كه مبارک خوانده شدند زیرا
قوم را با بکارگيري خشونت و فریب  ،از دست دشمنان رهانيده بودند .اما مریم براي اسرائيل نجات نهایي را آورد آن هم از
راه مبارزهء ایمان و بکارگيري نهایت محبت و وقار .سالح مریم  ،سالح الهي بود :محبت  ،شادي  ،انتظار و دعا.
دركتاب تثنيه  ،خطاب به كسي كه با ایمان كالم خدا را اطاعت كند و همه فرمانهاي او را با دقت تمام بجا مي آورد  ،چنين
آمده :اگر آواز یهوه خداي خود را به دقت بشنوي تا هوشيار شده ،تمامي اوامر او را كه من امروز به تو امر مي فرمایم بجا
آوري ،آنگاه یهوه خدایت ترا بر ج ميع امتهاي جهان بلند خواهد گردانيد و تمامي این بركتها به تو خواهد رسيد و تو را خواهد
دریافت  ،اگر آواز یهوه خداي خود را بشنوي .ميوه بطن تو و ميوه زمين تو و ميوه بهایمت و بچه هاي گاو و بره هاي گله تو
مبارک خواهند بود( .تثنيه )2-1/41
اما هيچکس نمي تواند در حض ور خدا بخود فخر نماید  ،حتي مریم مقدس  ،زیرا این فيض خداست كه در ما عمل مي كند.
مالقات مریم با اليزابت را مي توان در دو كلمه محبت و ایمان خالصه كرد .مریم مادر "پسر خدا" كه به كالم خدا ایمان آورد و
آن را در عمل پياده كرد .در نتيجه مریم مقدس نخست یك مادر روحاني و بعد یك مادر جسماني شد .به عبارتي  ،مادر روحاني
بودنش سبب مادر جسماني بودنش گردید .اليزابت در مقابل خود مادر مسيح موعود را مي بيند و به همين دليل مي گوید :تو در
بين زنان مبارک هستي و مبارک است ثمره رحم تو  ...در ادامه اضافه مي كند :خوشابحال او كه ایمان آورد...
مریم اولين شاگرد محبوب و مطيع خدا است كه مکان سکونت الهي گشت ؛ به همين جهت سرمشق اصلي براي هر مسيحي
مي باشد.

مریم آنچه كه شنيد در دل نگاه داشت
مریم مقدس در تمام مدت  ،یعني از ظهور فرشته كه آغاز همه چيز بود تا
بارداري و ميالد مسيح دائماً تمام آنچه را كه رخ مي داد در دل نگاه مي داشت و
به آن مي اندیشيد .آنچه رخ مي داد باعث تعجب و شگفتي اش بود .اگر به تمام
این مراحل بنگرید  ،چيزهایي كه در حال وقوع بودند  ،خالي از ترس و وحشت
نبودند .اما مریم دچار وحشت نمي شود  ،اجازه نمي دهد اضطراب زندگيش را
مسموم كند ؛ بلکه مریم در حضور خدا مي ماند و با دعا و صبر مي گذارد كه خدا
رفته رفته پرده از رازش بر دارد ؛ زیرا به خدا اطمينان دارد.
مریم مقدس اتفاقات را در كنار كتاب مقدس ميگذارد و در انتظار دریافت نور روح القدس به قلب و ذهنش مي ماند.
مریم مقدس قلبي دارد كه مي تو اند بشنود  ،بياد آورد و بياندیشد تا حدي كه به تحقق رسيدن وعده الهي را متوجه شود.
بنابراین مثل هر اسرائيلي وفادار به شریعت  ،در روز هشتم كودک ذكور خود را خته و نام عيسي را بر وي مي نهد و چهل روز
بعد جهت تطهير خود و تقدیم فرزندش  ،به معبد مي رود .ایام پيشگویي شده در كتاب دانيال نبي یعني هفتاد هفته بسر
مي آیند و خدا به معبد خود داخل ميشود و نبوت مالكي نبي باب  2آیه  1نيز بانجام مي رسد.
باقي مانده وفادار اسرائيل در شخص شمعون به استقبال مسيح موعود كه در آغوش مادرش است  ،رفته و او را به آغوش
كشيده و پر از روح القدس دعاي "نور ملل" را مي سراید:
" حال اي خداوند بنده خود را رخصت مي دهي  ...زیرا چشمانم نجات ترا دیده است  ...نور ملل  ...و جالل قوم تو اسرائيل"
عاقبت "خادم خدا"  ،در آغوش عهد قدیم شناخته شد ؛ عاقبت خود خدا به معبدش وارد شد؛ عاقبت روز خداوند فرا رسيد .و
اما شمعون به مریم اعالم مي كند  ،كه خنجري قلب او را خواهد شکافت.
آري  ،فرزند مریم  ،پسر خدا  ،عيسي مسيح  ،نشانه اي خواهد بود .در مقابل او باید انتخاب كرد .آناني كه او را نمي خواهند به
اعدامش مي سپارند و اینچنين مریم با خنجري در قلبش در رنج "پسر" شریك مي گردد .او در گریهء "پسر" بر اورشليم نيز
شریك مي گردد  ،زیرا در مقابل عيسي افکار پنهاني آشکار ميگردند و ظلم و سنگدلي انسان در مقابل مسيح موعود علناً
نمایان مي شود.

بار دیگر مریم آنچه را مي شنود" :خنجري در دل تو فرو مي رود" در دل مي سپارد و با عيسي و یوسف به شهر خودش ،
ناصره جليل  ،به زندگي عادي و روزمره خویش باز مي گردد ؛ شاهد رشد و نمو فرزندش مي باشد و متوجه مي شود كه
كودكش در "روح و حکمت" نيز رشد مي كند.
مریم و یوسف مثل سایر والدین به عيسي یاد مي دهند كه چطور زندگي كند و چطور مراقب خودش باشد .اما ایشان مثل هر
اسرائيلي دیگر  ،به فرزندشان مي آموزند كه چطور اراده خدا را تشخيص داده دعا كند و به كالم خدا گوش دهد -او را به
كنيسه مي برند  ،هر ساله به معبد اورشليم مي روند -تا زماني كه عيسي مثل هر فرزند ذكور دیگر به "سن شریعت" مي رسد
یعني دوازده سالگي.
ولي اینبار عيسي با والدینش به شهر خود باز نمي گردد  ،بلکه در معبد اورشليم مي ماند .وقتي والدینش مي فهمند كه عيسي
در كاروان نيست  ،به اورشليم باز مي گردند و او را در معبد در ميان بزرگان شریعت نشسته مي یابند  ،در حالي كه همه از
هوش و فهم این فرزند  14ساله در حيرت بودند .وقتي مریم به عيسي مي گوید كه بخاطر او سه روز در عذاب بودند  ،عيسي
مي گوید كه مي بایست در خانه پدرش باشد .مریم نمي توانست همه چيز را بفهمد .مریم ایمان قوي و روشني داشت  ،اما بر
همه چيز آگاه نبود .بهمين دليل بار دیگر آنچه را مي شنود  ،در دل نگاه مي دارد و بر آن مي اندیشد .مریم مقدس مثل هر
ایماندار دیگري در تاریخ بشر  ،مي بایست كالم خدا را مي خواند  ،در آن مي اندیشيد و با آن دعا مي كرد .مي بایست در
انتظار نور الهي و هدایت الهي زندگي را سپري مي كرد تا رفته رفته اراده خدا بر وي آشکار گردد.
براستي چه كسي بيش از مریم اراده خدا را بجا آورد؟
عيسي گفت" :آنکه اراده خدا را بجا آورد او برادر  ،خواهر و مادر من است!"

مریم  ،مسيح را مي شناساند
در انجيل یوحنا  ،مریم مقدس در آغاز انجيل یعني در باب دوم
در واقعه عروسي قاناي جليل و در انتهاي انجيل یعني در باب
نوزدهم در واقعه مصلوب شدن عيسي نمایان مي گردد.
عروسي قانا كه فقط در انجيل یوحنا نقل شده  ،درست بعد از انتخاب شاگردان از سوي عيسي ،حادث مي شود یعني چنانکه
یوحنا مي گوید :در روز سوم ( ...یوحنا  )1/4یعني در ششمين روز اولين هفته اي كه در انجيل یوحنا نقل شده.
"روزسوم" -ما را یاد روز سوم در سينا كه در خروج  16 /19آمده  ،مي اندازد -وقتي كه یهوه جالل خود را بر موسي آشکار
ساخت ...و روز سوم رستاخيز مسيح از مرگ (یوحنا .)41-19/4
در قاناي جليل وقتي مریم به عيسي اطالع مي دهد كه شراب تمام شده  ،جواب عيسي به مریم بسيار سخت است .عيسي ،
مریم را مادر نمي خواند و اعالم مي كند كه ساعتش نرسيده و ساعت فقط از سوي "پدر" تعيين مي شود.
شاید بنحوي صحنه عيسي دوازده ساله درمعبد دوباره تکرار مي شود .عيسي باید در كارهاي "پدر" باشد .عيسي كامالً مال
مادرش نيست  ،او پسر خداست و براي انجام اراده پدر آمده است .مریم حقيقتي را كه در مي یابد  ،اعالم مي كند" :آنچه او
به شما مي گوید انجام دهيد".
در عهد قدیم فرعون هنگامي كه یوسف را بعنوان شخص دوم مملکت اعالم مي كند  ،به زیردستانش مي گوید" :آنچه او به
شما مي گوید  ،انجام دهيد".
چنانکه انبياء در عهد قدیم قوم را تشویق مي نمودند تا آنچه را یهوه از ایشان خواسته است ،بجا آورند.
اكنون مریم مقدس در عهد جدید  ،پيروان را دعوت مي كند تا آنچه را كه پسر مي خواهد  ،انجام دهند .همانطور كه صداي
پدر از آسمان آمد و گفت" :این است پسر محبوبم  ،او را بشنوید"( .مرقس )0/9
با تبدیل آب به شراب عيسي به دو حقيقت اشاره مي كند :اول اینکه دوران مسيح موعود آغاز شده اند  ،یعني شراب نو  ،یعني
عهد نوین  ،و دومين اینکه دیگر از طریق آب  ،طهارت ميسر نيست  ،بلکه از طریق "كلمه خدا" .و باالخره هنگامي كه ساعت
عيسي فرا مي رسد  ،مریم با ر دیگر حاضر است .عيسي مصلوب شد و در پاي صليبش مریم ایستاده است .ساعت جالل ،
ساعت به انجام رسيدن كامل اراده پدر  ،ساعت جاري شدن خون عهد جدید  ،فرا رسيده و مریم مقدس نيز حاضر است:
"آنچه او به شما مي گوید انجام دهيد".

مریم مقدس مادر شاگرد محبوب
مصلوب شدن عيسي در ششمين روزِ هفتهء آخر انجيل یوحنا رخ مي دهد.
در اینجا یوحنا مي گوید كه "مادر عيسي هم در آنجا حاضر بود" ؛
اما باز عيسي در اینجا مریم را چنين خطاب مي كند" :اي زن اینك فرزند تو!"
عيسي آخرین اراده اش را از روي صليب اعالم مي دارد  ،مریم ،
حواي نوین  ،مادر ایمانداران  ،مادر كليسا!
در پاي صليب عيسي  ،پسر خدا  ،كليسا نيز در شخص مریم و در شخص
شاگرد محبوب  ،حاضر است .كليسا در پاي صليب عيسي مولود مي گردد.
مریم كه نشاني از دختر صهيون بود  ،اكنون نشاني از كليسا است.
عيسي به شاگرد محبوب مي گوید" :اینك مادر تو!" شاگرد محبوب ،
آنکه برحسب ایمان زندگي مي كند  ،مادر خداوندش را به خانه اش مي برد .این است آخرین وصيت مسيح بر روي صليب!
مسيح بره قرباني مقبول و بي عيب  ،كه از پهلوي دریده اش حيات نوین جاري گشت و در قلب مادرش خنجري فرو رفت.
روزي ابراهيم فرزندش اس حق را با هيزم بر شانه اش بسوي قربانگاه مي برد تا او را به خداي زنده تقدیم دارد .اسحق از
پدرش مي پرسد :پدر اینك هيزم اما قرباني كجاست؟ و ابراهيم پاسخ مي دهد :خداوند خود عنایت خواهد كرد .خدا  ،نيت
ابراهيم را پذیرفت و اجازه نداد كه اسحق را قرباني كند ؛ ایمان ابراهيم برایش عدالت محسوب شد  ،و او پدر ایمانداران
گشت .عيسي بر روي صليب و مریم در كنارش ایستاده است .مریم قرباني كامل پسرش را شاهد است و در آن سهيم بوده
است و همين از او مادر ایمانداران مي سازد.
اینك كه پسرش قرباني شده  ،خدا خود عنایت كرد و مریم بار دیگر مادر شد  ،مادر همه ایمانداران.

مریم و سکوت
مریم  ،همان كه سه روز به دنبال عيسي دوازده ساله گشت تا او را در معبد یافت  ،حاال با سایر زنان بر سر قبر عيسي
نمي رود .مریم مثل یوحنا و پطرس بسوي قبري خالي نميدَوَد تا ببيند و ایمان آورد! مریم در ميان كساني نيست كه عيسي
رستاخيز كرده بر ایشان ظاهر مي شود .زیرا او شامل گفته این سعادت انجيلي از زبان عيسي رستاخيز كرده است:
"خوشابحال آنکه ندیده  ،ایمان آورد!"
در كتاب اعمال رسوالن مریم را مي بينيم كه همراه با رسوالن در دعا در انتظار نزول روح القدس است.
آنچه از م ریم براي ما صحبت مي كند :سکوت  ،ایمان و محبت است آنچه از مریم براي ما وصيت مانده این جمله اوست:
"آنچه عيسي مي گوید انجام دهيد".
با دعاي مارتين لوتر به مریم به سخنان خود خاتمه مي دهيم:

خوشابحال تو اي مریم
اكنون و براي ابد
زیرا تو با خدا مالقات كردي
اگر امروز مریم را ندا مي كنيم
براي این است كه خدا از طریق وي
نيت مان را اجابت فرماید
براستي این قدرت از مریم نيست
بلکه این خداست كه همه چيز را ممکن مي سازد
باشد كه مسيح از طریق مریم ما را فيض بخشد
آمين!
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انجیل :لوقا فصل  29آیه  19الی 51
 یکشنبه  5خرداد  21 =69می  ،2775یکشنبه اول صعودعهد عتیق :اشعیاء فصل  9آیه  7الی 71
رساله :فیلیپیان فصل  7آیه  25الی فصل  2آیه 77
انجیل :مرقس فصل  79آیه  6الی 27
 چهارشنبه  77خرداد  17 =69می  ، 2775به مناسبت به پایان رسیدن ماه حضرت مریم نمااز قرباانی مقادس سااعت 5بعدازظهر در کلیسای حضرت مریم برگزار می گردد.

