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أحد زيارة العذراء العنوان األحد

١صفحة

 (لو ١/ ٣٩ - ٤٥)
وذَا. دِينَةٍ في يَهُ بَل، إِلى مَ ةً إِلى الـجَ عَ رِ سْ بَتْ مُ ُ وَذَهَ رْميَ تْ مَ َّام، قَامَ َي وفي تِلْكَ األ  .٣٩

ابَات. لَى إِليصَ تْ عَ لَّمَ َّا، وسَ ي لَتْ بَيْتَ زَكَرِ ودَخَ  .٤٠
الرُّوحِ  نَ  مِ تَألَتْ  وَامْ ها،  نِ بَطْ في  نِنيُ  الـجَ ْتَكَضَ  ار  ، رْميَ مَ المَ  سَ ابَاتُ  إِلِيصَ تْ  عَ مِ سَ َّا  وملَ  .٤١

دُس. القُ
! كِ نِ رَةُ بَطْ بارَكَةٌ ثَمَ اء، وَمُ بارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَ : "مُ وتِها وقَالَتْ لَى صَ َعْ تْ بِأ تَفَ هَ فَ  .٤٢

ْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأ نْ أَي ومِ  .٤٣
نِي! ا في بَطْ اجً ْتِهَ نيُ اب نِ ْتَكَضَ الـجَ كِ في أُذُنَيَّ، ار المِ وْتُ سَ نْذُ وَقَعَ صَ ا مُ هَ فَ  .٤٤

."! َّبّ نْ قِبَلِ الر ا مِ يَتِمُّ ما قِيلَ لَهَ َّهُ سَ َن نَتْ أ وبَى لِلَّتي آمَ فَطُ  .٤٥

مقدّمة 
بعد البشارة األولى والثانية، تأتي البشارة الثالثة، في زيارة مرمي إلليصابات. هذه املرّة لم يأتِ 
، لتكون في  الم وتقوم مسرعةً ّ والسّ ار املالك جبرائيل حامالً السالم، هي مرمي حتمل اخلبر السَّ
ق رمزُ تابوت العهد. في زيارة مرمي تتبدّل األمور، بعد أن اعتاد  خدمة نسيبتها، فيها يتحقّ
الكاهن زكريا زيارة الهيكل للعبادة، ها هو هيكل اهللا يأتي إلى بيته بشخص مرمي. في أحد 
الزيارة نكتشف أنّ البشارة بيسوع بدأت مع مرمي قَبلَ امليالد، وخالل وجودِه في أحشائها، 
لَتْه إلى "عني كارم"، فحملت الفرح والسالم إلى كلّ أرض يهوذا وبالتالي إلى الشعب  مَ حَ

   . املنتظر خالص الربّ

شرح اآليات
وذَا. دِينَةٍ في يَهُ بَل، إلى مَ ةً إلى الـجَ عَ رِ سْ بَتْ مُ ُ وَذَهَ رْميَ تْ مَ َّام، قَامَ َي وفي تِلْكَ األ  .٣٩

أيام  وإليصابات ومرمي،  لزكريا  البشارات  تأتي في سياق إعالن  التي  األيام  األيام" هي  "تلك 
ل اهللا وحتقيق وعده. بعد بشارة املالك لها، مرمي لم تستطعْ  ، تدخّ اختبر فيها، هؤالءِ الثالثةُ
نحو  باالنطالقِ  والرّغبة  احلياة  فينا  تبثُّ  اخلالصيّةَ  اهللاِ  كلمةَ  ألنّ  مكانِها،  في  متكثَ  أن 
اآلخرين. هذه الكلمة  تُدخلنا في دينامكيّة اهللا، أي في مسيرةٍ ستتوَّجُ بلقاءِ فرحٍ وسالمٍ 
، إلى  َّبِّ ال ميكنُ أنْ يبطئَ لذلك تقومُ مرميُ مسرعةً إلى اجلبلِ وإعالنٍ للخالصِ اآلتي. خالصُ الر

 . المَ والفرحَ حاملةً يسوعَ ومن خاللِهِ السَّ
دٍ"  بُعْ عن  "التَّواصلَ  علينا  رَضَ  فَ زمنٍ  وفي  االجتماعي  التَّواصلِ  بوسائلِ  مليءٍ  عالمٍ  في 
ألسبابٍ كثيرة، تأتي زيارة مرمي إلليصابات قبل امليالد لتؤكّدَ لنا أنّ املسافات التي تفصلنا عن 
ارة، وأنّ وسائل التواصل التي  اآلخرين ال ميكن أن تقف حاجزًا  في وجه اعالن البشرى السّ
، يجبُ أن تتحوّل إلى وسائل  دٍ ِهم اخلاصِّ ولو عن بُعْ تتيح لنا زيارة اآلخرين والدُّخولَ إلى عامل

  . هِ وحضورِه للعالمِ لُ من خاللها سالمَ املسيحِ وفرحِ ، نحمِ الةٍ للتّبشيرِ فعَّ

تبارك  ثانيًا،  للبشريّة.  القدمي  العدوّ  احليّة،  رأس  سحقت  اهللا  لكلمة  بطاعتها  ألنّها 
ا سيسحقُ رأس احليّة (تك ٣: ١٥). في  إليصابات ثمرة أحشاء مرمي، أي نسلها الذي هو أيضً

. ق باملسيحِ اخمللّصِ ٌ على الشرّيرِ الذي سيتحقّ صراخ إليصابات اعالنٌ خالصيٌّ وانتصار
 

ْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأ نْ أَي ومِ  .٤٣
ومخافةً  بطنها، يصحبه دهشةً  ولثمرة  ملرمي  مبباركتها  عبّرتْ عنه  الذي  إليصابات  هتاف 
أمامَ احلضورِ  اإللهي الّذي ميألُ بيتَها. تُذكّرنا هذه اآلية بدهشةِ داوود ومخافتِه أمامَ تابوتِ 
ل تابوت العهد عندي" (٢ صم ٦: ٩). إنّ حقيقةَ اهللا وعظمته في  َّأ وأنزِ العهدِ "كيف أجتر
لُ االنسانَ  َّبِّ لنا. هذا االختبار يُدخِ نا أمامَ عطيّة الر رِ عتِنا وصغَ حياتنا يكشفان لنا مدى ضِ
ا اختبار  َّبِّ عبَّرَتْ عنه إليصاباتُ في هذه اآلية.  التَّواضع والفرح يرافقان دومً بفعلِ إمتنانٍ للر

َّبّ والتماسِ حضورِه الفعلي في حياتنا. معرفةِ الر

نِي! ا في بَطْ اجً ْتِهَ نيُ اب نِ ْتَكَضَ الـجَ كِ في أُذُنَيَّ، ار المِ وْتُ سَ نْذُ وَقَعَ صَ ا مُ هَ ٤٤.  فَ
ا كداوود امللك الذي رقص بكلّ قوّته أمام تابوت العهد (٢ صم  يوحنا اجلنني يرتكض ابتهاجً
في  حتمله  ومن  مرمي  زيارة  فقط  ليس  سببها،  البهجة  أنّ  لنا  تؤكّد  اآلية  هذه   .(١٤  :٦

ا معرفة أنّ اهللا يدخل عاملنا ويزوره حامالّ اخلالصَ احلقيقيّ. أحشائها، وإمنّ
  

."! َّبّ نْ قِبَلِ الر ا مِ يَتِمُّ ما قِيلَ لَهَ َّهُ سَ َن نَتْ أ وبَى لِلَّتي آمَ فَطُ  .٤٥
وبى  . هذه الطُّ َّبِّ وبى ملرميَ ألنّها آمنت بأنّ ما قيل لها سيتمُّ من قِبَلِ الر إليصاباتُ تعلنُ الطُّ
وبَى  اجلموعِ ليسوعَ "طُ بنيِ  التي ستهتف من  املرأة  قِبَلِ  لوقا من  إجنيل  ملرميَ ستتكرّرُ في 
أن  إالّ  (لو ١١: ٢٧)، فما كان من يسوع  ا!"  مَ تَهُ عْ رَضِ اللَّذَينِ  وَلِلثَّدْيَنيِ   ، لَكَ مَ الَّذي حَ نِ  لِلْبَطْ
ونَها!"، وهذا تأكيد على أنّ الطوبى  ظُ فَ ةَ اهللاِ وَيَحْ ونَ كَلِمَ عُ مَ وبَى لِلَّذينَ يَسْ أجابها: "بَلِ الطُّ
"أفرام  القديسُ  يقول  لذلك   ، الكلمةَ بِلَتِ  قَ فَ َّبّ  الر قِبَلِ  من  لها  قيل  ا  مبِ آمنت  ألنّها  ملرمي 
السريانيّ" وكثير من اآلباء السريان من بعده "إنّ املوت قد دخل من أذن حوّاء وكذلك احلياة 

دخلت من أذن مرمي".

خالصة روحيّة
دعينا  التي  احلقيقيّة  اخلدمة  أنّ  نكتشف  مرمي  زيارة  خالل  ومن  الثالث،  األحد  هذا  في 
اه أخيه  ها مع اآلخرين، ليستْ مجرّدَ خدمةٍ اجتماعيّةٍ وحسب، يقوم بها االنسان جتُ لنعيشَ
َّبّ إلى بيتِ اآلخرين، إلى  ا هي خدمةٌ روحيّةٌ بامتياز. خدمةٌ  تقوم على حملِ الر اإلنسان، إمنّ
زُ إلى األمانِ في حياتِهم. إلى هذا املكانِ بالذَّاتِ تأتي مرمي  ، إلى املكان الذي يرمُ ِهم اخلاصِّ عامل

مدينةِ يهوذا وهي بحسب التقليد مدينة "عني كارم" التي تبعد ٦ كلم عن أورشليم. على 
ني (اليصابات ومرمي) هو لقاءٌ بني الولدين (يوحنّا ويسوع) هو لقاء  اجلبل يتمّ اللقاء بني األمّ
عُ احملبَّبُ هللاِ ليلتقيَ  ، فهو املوضِ ةٌ بني االنسان واهللا، وللجبل في الكتاب املقدس مكانةٌ خاصَّ

ا مكانُ العطايا واإلعالنات اخلالصيّة. فيه مع شعبِه، هو أيضً

ابَات. لَى إِليصَ تْ عَ لَّمَ َّا، وسَ ي لَتْ بَيْتَ زَكَرِ ودَخَ  .٤٠
ه. دخلَتْ  دخول مرمي إلى بيت زكريا، رمزٌ لدخول الربّ إلى البشريّةِ املنتظرةِ حضورَه وخالصَ
في  الربّ  حلضور  عالمةً  احلقيقي  الم  السّ حاملةً  "شالوم"  الم  السَّ بتحيَّةِ  تْ  وسلّمَ مرميُ  
. في  أحشائها. الضيف عند الشعب اليهودي مقدّس والضيافة جتلُبُ البَركةَ ألهلَ البيتِ
استضافةِ مرميَ، زكريا وإليصابات يفتحون بيتهم وعاملهم للضيف العظيم، ومن خاللهم 
يفتح العهد القدمي أبوابه لعهدٍ جديد يأتيه باخلالص احلقيقيّ. مرمي الضيف صارت قدس 

األقداس الذي يأتي إلى الكاهن فيجعل من بيته هيكالً يسكنُ فيه العليُّ.

الرُّوحِ  نَ  مِ تَألَتْ  وَامْ ها،  نِ بَطْ في  نِنيُ  الـجَ ْتَكَضَ  ار  ، رْميَ مَ المَ  سَ ابَاتُ  إِلِيصَ تْ  عَ مِ سَ َّا  وملَ  .٤١
دُس. القُ

ه هو عالمةٌ على  لقاء مرمي بإليصابات هو لقاءُ يسوع بيوحنّا، وارتكاضُ اجلنني في بطنِ أمِّ
، واستباقٌ  معرفة يوحنا ليسوع وهما بعدُ في األحشاء، واستباقٌ للقائهما على نهر األردنّ
ليذكّرنا  الفعل،  باستعمال هذا  اجلديد،  العهد  لوقا في  يتفرّد  القدس.  الروح  ا حللول  ايضً
بارتكاض يعقوب وعيسو في حشا رفقة (تك ٢٥/ ٢٢)، وارتكاض قلوب املؤمنني الراجني جمليء 
املسيح في العهد القدمي ( إر ٥٠: ١١، مال ٣: ٢٠، مز ١١٤: ٤). هذا اللقاء هو تتويج للقاء اهللا 
د في أحشاء مرمي يلتقي البشريّة املتمثّلة  باالنسان من خالل االنسان ذاته. فالربّ املتجسّ
بيوحنا في أحشاء إليصابات. لقاء يستبق حدث العنصرة في اليوم اخلمسني بعد القيامة، 
إليصابات.  منه  ستمتلئ  من  هو  العلية،  في  الرسل  منه  سيمتلئ  الذي  القدس  والروح 
من  قلوبِ  في  المَ  والسَّ الفرحَ  تزرعُ  الَّتي  القدس،  الرُّوحِ  بعطيّةِ  ا  دومً يتوَّجُ  بالرّبّ  الّلقاء 

ينالونها. 

! كِ نِ رَةُ بَطْ بارَكَةٌ ثَمَ اء، وَمُ بارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَ : "مُ وتِها وقَالَتْ لَى صَ َعْ تْ بِأ تَفَ هَ فَ  .٤٢
وامتنانٍ  فرحٍ  تعبيرُ  هتافُها  صوتها،  بأعلى  إليصابات  تهتف  العظيمة  الربّ  عطيّة  أمام 
، كما باركَ  ، تُبارِكُ مرميَ الَّتي ترى فيها امتدادًا للنِّساءِ املباركات في العهدِ القدميِ . أوالً َّبِّ للر
العهد  بارك عوزيّا يهوديتَ في  القينيّ (قضاة ٥: ٢٤) وكما  امرأةَ حابر  ياعيلَ  وباراكُ  دبورةُ 
القدمي (يهو١٣: ١٨)، هاتان املرأتان اللتان سحقتا رأسا عدوِّهما. فمرمي مباركة بني النِّساء 

الخوري شربل غصوب



 (لو ١/ ٣٩ - ٤٥)
وذَا. دِينَةٍ في يَهُ بَل، إِلى مَ ةً إِلى الـجَ عَ رِ سْ بَتْ مُ ُ وَذَهَ رْميَ تْ مَ َّام، قَامَ َي وفي تِلْكَ األ  .٣٩

ابَات. لَى إِليصَ تْ عَ لَّمَ َّا، وسَ ي لَتْ بَيْتَ زَكَرِ ودَخَ  .٤٠
الرُّوحِ  نَ  مِ تَألَتْ  وَامْ ها،  نِ بَطْ في  نِنيُ  الـجَ ْتَكَضَ  ار  ، رْميَ مَ المَ  سَ ابَاتُ  إِلِيصَ تْ  عَ مِ سَ َّا  وملَ  .٤١

دُس. القُ
! كِ نِ رَةُ بَطْ بارَكَةٌ ثَمَ اء، وَمُ بارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَ : "مُ وتِها وقَالَتْ لَى صَ َعْ تْ بِأ تَفَ هَ فَ  .٤٢

ْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأ نْ أَي ومِ  .٤٣
نِي! ا في بَطْ اجً ْتِهَ نيُ اب نِ ْتَكَضَ الـجَ كِ في أُذُنَيَّ، ار المِ وْتُ سَ نْذُ وَقَعَ صَ ا مُ هَ فَ  .٤٤

."! َّبّ نْ قِبَلِ الر ا مِ يَتِمُّ ما قِيلَ لَهَ َّهُ سَ َن نَتْ أ وبَى لِلَّتي آمَ فَطُ  .٤٥

مقدّمة 
بعد البشارة األولى والثانية، تأتي البشارة الثالثة، في زيارة مرمي إلليصابات. هذه املرّة لم يأتِ 
، لتكون في  الم وتقوم مسرعةً ّ والسّ ار املالك جبرائيل حامالً السالم، هي مرمي حتمل اخلبر السَّ
ق رمزُ تابوت العهد. في زيارة مرمي تتبدّل األمور، بعد أن اعتاد  خدمة نسيبتها، فيها يتحقّ
الكاهن زكريا زيارة الهيكل للعبادة، ها هو هيكل اهللا يأتي إلى بيته بشخص مرمي. في أحد 
الزيارة نكتشف أنّ البشارة بيسوع بدأت مع مرمي قَبلَ امليالد، وخالل وجودِه في أحشائها، 
لَتْه إلى "عني كارم"، فحملت الفرح والسالم إلى كلّ أرض يهوذا وبالتالي إلى الشعب  مَ حَ

   . املنتظر خالص الربّ

شرح اآليات
وذَا. دِينَةٍ في يَهُ بَل، إلى مَ ةً إلى الـجَ عَ رِ سْ بَتْ مُ ُ وَذَهَ رْميَ تْ مَ َّام، قَامَ َي وفي تِلْكَ األ  .٣٩

أيام  وإليصابات ومرمي،  لزكريا  البشارات  تأتي في سياق إعالن  التي  األيام  األيام" هي  "تلك 
ل اهللا وحتقيق وعده. بعد بشارة املالك لها، مرمي لم تستطعْ  ، تدخّ اختبر فيها، هؤالءِ الثالثةُ
نحو  باالنطالقِ  والرّغبة  احلياة  فينا  تبثُّ  اخلالصيّةَ  اهللاِ  كلمةَ  ألنّ  مكانِها،  في  متكثَ  أن 
اآلخرين. هذه الكلمة  تُدخلنا في دينامكيّة اهللا، أي في مسيرةٍ ستتوَّجُ بلقاءِ فرحٍ وسالمٍ 
، إلى  َّبِّ ال ميكنُ أنْ يبطئَ لذلك تقومُ مرميُ مسرعةً إلى اجلبلِ وإعالنٍ للخالصِ اآلتي. خالصُ الر

 . المَ والفرحَ حاملةً يسوعَ ومن خاللِهِ السَّ
دٍ"  بُعْ عن  "التَّواصلَ  علينا  رَضَ  فَ زمنٍ  وفي  االجتماعي  التَّواصلِ  بوسائلِ  مليءٍ  عالمٍ  في 
ألسبابٍ كثيرة، تأتي زيارة مرمي إلليصابات قبل امليالد لتؤكّدَ لنا أنّ املسافات التي تفصلنا عن 
ارة، وأنّ وسائل التواصل التي  اآلخرين ال ميكن أن تقف حاجزًا  في وجه اعالن البشرى السّ
، يجبُ أن تتحوّل إلى وسائل  دٍ ِهم اخلاصِّ ولو عن بُعْ تتيح لنا زيارة اآلخرين والدُّخولَ إلى عامل

  . هِ وحضورِه للعالمِ لُ من خاللها سالمَ املسيحِ وفرحِ ، نحمِ الةٍ للتّبشيرِ فعَّ

تبارك  ثانيًا،  للبشريّة.  القدمي  العدوّ  احليّة،  رأس  سحقت  اهللا  لكلمة  بطاعتها  ألنّها 
ا سيسحقُ رأس احليّة (تك ٣: ١٥). في  إليصابات ثمرة أحشاء مرمي، أي نسلها الذي هو أيضً

. ق باملسيحِ اخمللّصِ ٌ على الشرّيرِ الذي سيتحقّ صراخ إليصابات اعالنٌ خالصيٌّ وانتصار
 

ْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأ نْ أَي ومِ  .٤٣
ومخافةً  بطنها، يصحبه دهشةً  ولثمرة  ملرمي  مبباركتها  عبّرتْ عنه  الذي  إليصابات  هتاف 
أمامَ احلضورِ  اإللهي الّذي ميألُ بيتَها. تُذكّرنا هذه اآلية بدهشةِ داوود ومخافتِه أمامَ تابوتِ 
ل تابوت العهد عندي" (٢ صم ٦: ٩). إنّ حقيقةَ اهللا وعظمته في  َّأ وأنزِ العهدِ "كيف أجتر
لُ االنسانَ  َّبِّ لنا. هذا االختبار يُدخِ نا أمامَ عطيّة الر رِ عتِنا وصغَ حياتنا يكشفان لنا مدى ضِ
ا اختبار  َّبِّ عبَّرَتْ عنه إليصاباتُ في هذه اآلية.  التَّواضع والفرح يرافقان دومً بفعلِ إمتنانٍ للر

َّبّ والتماسِ حضورِه الفعلي في حياتنا. معرفةِ الر

نِي! ا في بَطْ اجً ْتِهَ نيُ اب نِ ْتَكَضَ الـجَ كِ في أُذُنَيَّ، ار المِ وْتُ سَ نْذُ وَقَعَ صَ ا مُ هَ ٤٤.  فَ
ا كداوود امللك الذي رقص بكلّ قوّته أمام تابوت العهد (٢ صم  يوحنا اجلنني يرتكض ابتهاجً
في  حتمله  ومن  مرمي  زيارة  فقط  ليس  سببها،  البهجة  أنّ  لنا  تؤكّد  اآلية  هذه   .(١٤  :٦

ا معرفة أنّ اهللا يدخل عاملنا ويزوره حامالّ اخلالصَ احلقيقيّ. أحشائها، وإمنّ
  

."! َّبّ نْ قِبَلِ الر ا مِ يَتِمُّ ما قِيلَ لَهَ َّهُ سَ َن نَتْ أ وبَى لِلَّتي آمَ فَطُ  .٤٥
وبى  . هذه الطُّ َّبِّ وبى ملرميَ ألنّها آمنت بأنّ ما قيل لها سيتمُّ من قِبَلِ الر إليصاباتُ تعلنُ الطُّ
وبَى  اجلموعِ ليسوعَ "طُ بنيِ  التي ستهتف من  املرأة  قِبَلِ  لوقا من  إجنيل  ملرميَ ستتكرّرُ في 
أن  إالّ  (لو ١١: ٢٧)، فما كان من يسوع  ا!"  مَ تَهُ عْ رَضِ اللَّذَينِ  وَلِلثَّدْيَنيِ   ، لَكَ مَ الَّذي حَ نِ  لِلْبَطْ
ونَها!"، وهذا تأكيد على أنّ الطوبى  ظُ فَ ةَ اهللاِ وَيَحْ ونَ كَلِمَ عُ مَ وبَى لِلَّذينَ يَسْ أجابها: "بَلِ الطُّ
"أفرام  القديسُ  يقول  لذلك   ، الكلمةَ بِلَتِ  قَ فَ َّبّ  الر قِبَلِ  من  لها  قيل  ا  مبِ آمنت  ألنّها  ملرمي 
السريانيّ" وكثير من اآلباء السريان من بعده "إنّ املوت قد دخل من أذن حوّاء وكذلك احلياة 

دخلت من أذن مرمي".

خالصة روحيّة
دعينا  التي  احلقيقيّة  اخلدمة  أنّ  نكتشف  مرمي  زيارة  خالل  ومن  الثالث،  األحد  هذا  في 
اه أخيه  ها مع اآلخرين، ليستْ مجرّدَ خدمةٍ اجتماعيّةٍ وحسب، يقوم بها االنسان جتُ لنعيشَ
َّبّ إلى بيتِ اآلخرين، إلى  ا هي خدمةٌ روحيّةٌ بامتياز. خدمةٌ  تقوم على حملِ الر اإلنسان، إمنّ
زُ إلى األمانِ في حياتِهم. إلى هذا املكانِ بالذَّاتِ تأتي مرمي  ، إلى املكان الذي يرمُ ِهم اخلاصِّ عامل

٢صفحة

مدينةِ يهوذا وهي بحسب التقليد مدينة "عني كارم" التي تبعد ٦ كلم عن أورشليم. على 
ني (اليصابات ومرمي) هو لقاءٌ بني الولدين (يوحنّا ويسوع) هو لقاء  اجلبل يتمّ اللقاء بني األمّ
عُ احملبَّبُ هللاِ ليلتقيَ  ، فهو املوضِ ةٌ بني االنسان واهللا، وللجبل في الكتاب املقدس مكانةٌ خاصَّ

ا مكانُ العطايا واإلعالنات اخلالصيّة. فيه مع شعبِه، هو أيضً

ابَات. لَى إِليصَ تْ عَ لَّمَ َّا، وسَ ي لَتْ بَيْتَ زَكَرِ ودَخَ  .٤٠
ه. دخلَتْ  دخول مرمي إلى بيت زكريا، رمزٌ لدخول الربّ إلى البشريّةِ املنتظرةِ حضورَه وخالصَ
في  الربّ  حلضور  عالمةً  احلقيقي  الم  السّ حاملةً  "شالوم"  الم  السَّ بتحيَّةِ  تْ  وسلّمَ مرميُ  
. في  أحشائها. الضيف عند الشعب اليهودي مقدّس والضيافة جتلُبُ البَركةَ ألهلَ البيتِ
استضافةِ مرميَ، زكريا وإليصابات يفتحون بيتهم وعاملهم للضيف العظيم، ومن خاللهم 
يفتح العهد القدمي أبوابه لعهدٍ جديد يأتيه باخلالص احلقيقيّ. مرمي الضيف صارت قدس 

األقداس الذي يأتي إلى الكاهن فيجعل من بيته هيكالً يسكنُ فيه العليُّ.

الرُّوحِ  نَ  مِ تَألَتْ  وَامْ ها،  نِ بَطْ في  نِنيُ  الـجَ ْتَكَضَ  ار  ، رْميَ مَ المَ  سَ ابَاتُ  إِلِيصَ تْ  عَ مِ سَ َّا  وملَ  .٤١
دُس. القُ

ه هو عالمةٌ على  لقاء مرمي بإليصابات هو لقاءُ يسوع بيوحنّا، وارتكاضُ اجلنني في بطنِ أمِّ
، واستباقٌ  معرفة يوحنا ليسوع وهما بعدُ في األحشاء، واستباقٌ للقائهما على نهر األردنّ
ليذكّرنا  الفعل،  باستعمال هذا  اجلديد،  العهد  لوقا في  يتفرّد  القدس.  الروح  ا حللول  ايضً
بارتكاض يعقوب وعيسو في حشا رفقة (تك ٢٥/ ٢٢)، وارتكاض قلوب املؤمنني الراجني جمليء 
املسيح في العهد القدمي ( إر ٥٠: ١١، مال ٣: ٢٠، مز ١١٤: ٤). هذا اللقاء هو تتويج للقاء اهللا 
د في أحشاء مرمي يلتقي البشريّة املتمثّلة  باالنسان من خالل االنسان ذاته. فالربّ املتجسّ
بيوحنا في أحشاء إليصابات. لقاء يستبق حدث العنصرة في اليوم اخلمسني بعد القيامة، 
إليصابات.  منه  ستمتلئ  من  هو  العلية،  في  الرسل  منه  سيمتلئ  الذي  القدس  والروح 
من  قلوبِ  في  المَ  والسَّ الفرحَ  تزرعُ  الَّتي  القدس،  الرُّوحِ  بعطيّةِ  ا  دومً يتوَّجُ  بالرّبّ  الّلقاء 

ينالونها. 

! كِ نِ رَةُ بَطْ بارَكَةٌ ثَمَ اء، وَمُ بارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَ : "مُ وتِها وقَالَتْ لَى صَ َعْ تْ بِأ تَفَ هَ فَ  .٤٢
وامتنانٍ  فرحٍ  تعبيرُ  هتافُها  صوتها،  بأعلى  إليصابات  تهتف  العظيمة  الربّ  عطيّة  أمام 
، كما باركَ  ، تُبارِكُ مرميَ الَّتي ترى فيها امتدادًا للنِّساءِ املباركات في العهدِ القدميِ . أوالً َّبِّ للر
العهد  بارك عوزيّا يهوديتَ في  القينيّ (قضاة ٥: ٢٤) وكما  امرأةَ حابر  ياعيلَ  وباراكُ  دبورةُ 
القدمي (يهو١٣: ١٨)، هاتان املرأتان اللتان سحقتا رأسا عدوِّهما. فمرمي مباركة بني النِّساء 



 (لو ١/ ٣٩ - ٤٥)
وذَا. دِينَةٍ في يَهُ بَل، إِلى مَ ةً إِلى الـجَ عَ رِ سْ بَتْ مُ ُ وَذَهَ رْميَ تْ مَ َّام، قَامَ َي وفي تِلْكَ األ  .٣٩

ابَات. لَى إِليصَ تْ عَ لَّمَ َّا، وسَ ي لَتْ بَيْتَ زَكَرِ ودَخَ  .٤٠
الرُّوحِ  نَ  مِ تَألَتْ  وَامْ ها،  نِ بَطْ في  نِنيُ  الـجَ ْتَكَضَ  ار  ، رْميَ مَ المَ  سَ ابَاتُ  إِلِيصَ تْ  عَ مِ سَ َّا  وملَ  .٤١

دُس. القُ
! كِ نِ رَةُ بَطْ بارَكَةٌ ثَمَ اء، وَمُ بارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَ : "مُ وتِها وقَالَتْ لَى صَ َعْ تْ بِأ تَفَ هَ فَ  .٤٢

ْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأ نْ أَي ومِ  .٤٣
نِي! ا في بَطْ اجً ْتِهَ نيُ اب نِ ْتَكَضَ الـجَ كِ في أُذُنَيَّ، ار المِ وْتُ سَ نْذُ وَقَعَ صَ ا مُ هَ فَ  .٤٤

."! َّبّ نْ قِبَلِ الر ا مِ يَتِمُّ ما قِيلَ لَهَ َّهُ سَ َن نَتْ أ وبَى لِلَّتي آمَ فَطُ  .٤٥

مقدّمة 
بعد البشارة األولى والثانية، تأتي البشارة الثالثة، في زيارة مرمي إلليصابات. هذه املرّة لم يأتِ 
، لتكون في  الم وتقوم مسرعةً ّ والسّ ار املالك جبرائيل حامالً السالم، هي مرمي حتمل اخلبر السَّ
ق رمزُ تابوت العهد. في زيارة مرمي تتبدّل األمور، بعد أن اعتاد  خدمة نسيبتها، فيها يتحقّ
الكاهن زكريا زيارة الهيكل للعبادة، ها هو هيكل اهللا يأتي إلى بيته بشخص مرمي. في أحد 
الزيارة نكتشف أنّ البشارة بيسوع بدأت مع مرمي قَبلَ امليالد، وخالل وجودِه في أحشائها، 
لَتْه إلى "عني كارم"، فحملت الفرح والسالم إلى كلّ أرض يهوذا وبالتالي إلى الشعب  مَ حَ

   . املنتظر خالص الربّ

شرح اآليات
وذَا. دِينَةٍ في يَهُ بَل، إلى مَ ةً إلى الـجَ عَ رِ سْ بَتْ مُ ُ وَذَهَ رْميَ تْ مَ َّام، قَامَ َي وفي تِلْكَ األ  .٣٩

أيام  وإليصابات ومرمي،  لزكريا  البشارات  تأتي في سياق إعالن  التي  األيام  األيام" هي  "تلك 
ل اهللا وحتقيق وعده. بعد بشارة املالك لها، مرمي لم تستطعْ  ، تدخّ اختبر فيها، هؤالءِ الثالثةُ
نحو  باالنطالقِ  والرّغبة  احلياة  فينا  تبثُّ  اخلالصيّةَ  اهللاِ  كلمةَ  ألنّ  مكانِها،  في  متكثَ  أن 
اآلخرين. هذه الكلمة  تُدخلنا في دينامكيّة اهللا، أي في مسيرةٍ ستتوَّجُ بلقاءِ فرحٍ وسالمٍ 
، إلى  َّبِّ ال ميكنُ أنْ يبطئَ لذلك تقومُ مرميُ مسرعةً إلى اجلبلِ وإعالنٍ للخالصِ اآلتي. خالصُ الر

 . المَ والفرحَ حاملةً يسوعَ ومن خاللِهِ السَّ
دٍ"  بُعْ عن  "التَّواصلَ  علينا  رَضَ  فَ زمنٍ  وفي  االجتماعي  التَّواصلِ  بوسائلِ  مليءٍ  عالمٍ  في 
ألسبابٍ كثيرة، تأتي زيارة مرمي إلليصابات قبل امليالد لتؤكّدَ لنا أنّ املسافات التي تفصلنا عن 
ارة، وأنّ وسائل التواصل التي  اآلخرين ال ميكن أن تقف حاجزًا  في وجه اعالن البشرى السّ
، يجبُ أن تتحوّل إلى وسائل  دٍ ِهم اخلاصِّ ولو عن بُعْ تتيح لنا زيارة اآلخرين والدُّخولَ إلى عامل

  . هِ وحضورِه للعالمِ لُ من خاللها سالمَ املسيحِ وفرحِ ، نحمِ الةٍ للتّبشيرِ فعَّ

٣صفحة

تبارك  ثانيًا،  للبشريّة.  القدمي  العدوّ  احليّة،  رأس  سحقت  اهللا  لكلمة  بطاعتها  ألنّها 
ا سيسحقُ رأس احليّة (تك ٣: ١٥). في  إليصابات ثمرة أحشاء مرمي، أي نسلها الذي هو أيضً

. ق باملسيحِ اخمللّصِ ٌ على الشرّيرِ الذي سيتحقّ صراخ إليصابات اعالنٌ خالصيٌّ وانتصار
 

ْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأ نْ أَي ومِ  .٤٣
ومخافةً  بطنها، يصحبه دهشةً  ولثمرة  ملرمي  مبباركتها  عبّرتْ عنه  الذي  إليصابات  هتاف 
أمامَ احلضورِ  اإللهي الّذي ميألُ بيتَها. تُذكّرنا هذه اآلية بدهشةِ داوود ومخافتِه أمامَ تابوتِ 
ل تابوت العهد عندي" (٢ صم ٦: ٩). إنّ حقيقةَ اهللا وعظمته في  َّأ وأنزِ العهدِ "كيف أجتر
لُ االنسانَ  َّبِّ لنا. هذا االختبار يُدخِ نا أمامَ عطيّة الر رِ عتِنا وصغَ حياتنا يكشفان لنا مدى ضِ
ا اختبار  َّبِّ عبَّرَتْ عنه إليصاباتُ في هذه اآلية.  التَّواضع والفرح يرافقان دومً بفعلِ إمتنانٍ للر

َّبّ والتماسِ حضورِه الفعلي في حياتنا. معرفةِ الر

نِي! ا في بَطْ اجً ْتِهَ نيُ اب نِ ْتَكَضَ الـجَ كِ في أُذُنَيَّ، ار المِ وْتُ سَ نْذُ وَقَعَ صَ ا مُ هَ ٤٤.  فَ
ا كداوود امللك الذي رقص بكلّ قوّته أمام تابوت العهد (٢ صم  يوحنا اجلنني يرتكض ابتهاجً
في  حتمله  ومن  مرمي  زيارة  فقط  ليس  سببها،  البهجة  أنّ  لنا  تؤكّد  اآلية  هذه   .(١٤  :٦

ا معرفة أنّ اهللا يدخل عاملنا ويزوره حامالّ اخلالصَ احلقيقيّ. أحشائها، وإمنّ
  

."! َّبّ نْ قِبَلِ الر ا مِ يَتِمُّ ما قِيلَ لَهَ َّهُ سَ َن نَتْ أ وبَى لِلَّتي آمَ فَطُ  .٤٥
وبى  . هذه الطُّ َّبِّ وبى ملرميَ ألنّها آمنت بأنّ ما قيل لها سيتمُّ من قِبَلِ الر إليصاباتُ تعلنُ الطُّ
وبَى  اجلموعِ ليسوعَ "طُ بنيِ  التي ستهتف من  املرأة  قِبَلِ  لوقا من  إجنيل  ملرميَ ستتكرّرُ في 
أن  إالّ  (لو ١١: ٢٧)، فما كان من يسوع  ا!"  مَ تَهُ عْ رَضِ اللَّذَينِ  وَلِلثَّدْيَنيِ   ، لَكَ مَ الَّذي حَ نِ  لِلْبَطْ
ونَها!"، وهذا تأكيد على أنّ الطوبى  ظُ فَ ةَ اهللاِ وَيَحْ ونَ كَلِمَ عُ مَ وبَى لِلَّذينَ يَسْ أجابها: "بَلِ الطُّ
"أفرام  القديسُ  يقول  لذلك   ، الكلمةَ بِلَتِ  قَ فَ َّبّ  الر قِبَلِ  من  لها  قيل  ا  مبِ آمنت  ألنّها  ملرمي 
السريانيّ" وكثير من اآلباء السريان من بعده "إنّ املوت قد دخل من أذن حوّاء وكذلك احلياة 

دخلت من أذن مرمي".

خالصة روحيّة
دعينا  التي  احلقيقيّة  اخلدمة  أنّ  نكتشف  مرمي  زيارة  خالل  ومن  الثالث،  األحد  هذا  في 
اه أخيه  ها مع اآلخرين، ليستْ مجرّدَ خدمةٍ اجتماعيّةٍ وحسب، يقوم بها االنسان جتُ لنعيشَ
َّبّ إلى بيتِ اآلخرين، إلى  ا هي خدمةٌ روحيّةٌ بامتياز. خدمةٌ  تقوم على حملِ الر اإلنسان، إمنّ
زُ إلى األمانِ في حياتِهم. إلى هذا املكانِ بالذَّاتِ تأتي مرمي  ، إلى املكان الذي يرمُ ِهم اخلاصِّ عامل

مدينةِ يهوذا وهي بحسب التقليد مدينة "عني كارم" التي تبعد ٦ كلم عن أورشليم. على 
ني (اليصابات ومرمي) هو لقاءٌ بني الولدين (يوحنّا ويسوع) هو لقاء  اجلبل يتمّ اللقاء بني األمّ
عُ احملبَّبُ هللاِ ليلتقيَ  ، فهو املوضِ ةٌ بني االنسان واهللا، وللجبل في الكتاب املقدس مكانةٌ خاصَّ

ا مكانُ العطايا واإلعالنات اخلالصيّة. فيه مع شعبِه، هو أيضً

ابَات. لَى إِليصَ تْ عَ لَّمَ َّا، وسَ ي لَتْ بَيْتَ زَكَرِ ودَخَ  .٤٠
ه. دخلَتْ  دخول مرمي إلى بيت زكريا، رمزٌ لدخول الربّ إلى البشريّةِ املنتظرةِ حضورَه وخالصَ
في  الربّ  حلضور  عالمةً  احلقيقي  الم  السّ حاملةً  "شالوم"  الم  السَّ بتحيَّةِ  تْ  وسلّمَ مرميُ  
. في  أحشائها. الضيف عند الشعب اليهودي مقدّس والضيافة جتلُبُ البَركةَ ألهلَ البيتِ
استضافةِ مرميَ، زكريا وإليصابات يفتحون بيتهم وعاملهم للضيف العظيم، ومن خاللهم 
يفتح العهد القدمي أبوابه لعهدٍ جديد يأتيه باخلالص احلقيقيّ. مرمي الضيف صارت قدس 

األقداس الذي يأتي إلى الكاهن فيجعل من بيته هيكالً يسكنُ فيه العليُّ.

الرُّوحِ  نَ  مِ تَألَتْ  وَامْ ها،  نِ بَطْ في  نِنيُ  الـجَ ْتَكَضَ  ار  ، رْميَ مَ المَ  سَ ابَاتُ  إِلِيصَ تْ  عَ مِ سَ َّا  وملَ  .٤١
دُس. القُ

ه هو عالمةٌ على  لقاء مرمي بإليصابات هو لقاءُ يسوع بيوحنّا، وارتكاضُ اجلنني في بطنِ أمِّ
، واستباقٌ  معرفة يوحنا ليسوع وهما بعدُ في األحشاء، واستباقٌ للقائهما على نهر األردنّ
ليذكّرنا  الفعل،  باستعمال هذا  اجلديد،  العهد  لوقا في  يتفرّد  القدس.  الروح  ا حللول  ايضً
بارتكاض يعقوب وعيسو في حشا رفقة (تك ٢٥/ ٢٢)، وارتكاض قلوب املؤمنني الراجني جمليء 
املسيح في العهد القدمي ( إر ٥٠: ١١، مال ٣: ٢٠، مز ١١٤: ٤). هذا اللقاء هو تتويج للقاء اهللا 
د في أحشاء مرمي يلتقي البشريّة املتمثّلة  باالنسان من خالل االنسان ذاته. فالربّ املتجسّ
بيوحنا في أحشاء إليصابات. لقاء يستبق حدث العنصرة في اليوم اخلمسني بعد القيامة، 
إليصابات.  منه  ستمتلئ  من  هو  العلية،  في  الرسل  منه  سيمتلئ  الذي  القدس  والروح 
من  قلوبِ  في  المَ  والسَّ الفرحَ  تزرعُ  الَّتي  القدس،  الرُّوحِ  بعطيّةِ  ا  دومً يتوَّجُ  بالرّبّ  الّلقاء 

ينالونها. 

! كِ نِ رَةُ بَطْ بارَكَةٌ ثَمَ اء، وَمُ بارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَ : "مُ وتِها وقَالَتْ لَى صَ َعْ تْ بِأ تَفَ هَ فَ  .٤٢
وامتنانٍ  فرحٍ  تعبيرُ  هتافُها  صوتها،  بأعلى  إليصابات  تهتف  العظيمة  الربّ  عطيّة  أمام 
، كما باركَ  ، تُبارِكُ مرميَ الَّتي ترى فيها امتدادًا للنِّساءِ املباركات في العهدِ القدميِ . أوالً َّبِّ للر
العهد  بارك عوزيّا يهوديتَ في  القينيّ (قضاة ٥: ٢٤) وكما  امرأةَ حابر  ياعيلَ  وباراكُ  دبورةُ 
القدمي (يهو١٣: ١٨)، هاتان املرأتان اللتان سحقتا رأسا عدوِّهما. فمرمي مباركة بني النِّساء 



 (لو ١/ ٣٩ - ٤٥)
وذَا. دِينَةٍ في يَهُ بَل، إِلى مَ ةً إِلى الـجَ عَ رِ سْ بَتْ مُ ُ وَذَهَ رْميَ تْ مَ َّام، قَامَ َي وفي تِلْكَ األ  .٣٩

ابَات. لَى إِليصَ تْ عَ لَّمَ َّا، وسَ ي لَتْ بَيْتَ زَكَرِ ودَخَ  .٤٠
الرُّوحِ  نَ  مِ تَألَتْ  وَامْ ها،  نِ بَطْ في  نِنيُ  الـجَ ْتَكَضَ  ار  ، رْميَ مَ المَ  سَ ابَاتُ  إِلِيصَ تْ  عَ مِ سَ َّا  وملَ  .٤١

دُس. القُ
! كِ نِ رَةُ بَطْ بارَكَةٌ ثَمَ اء، وَمُ بارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَ : "مُ وتِها وقَالَتْ لَى صَ َعْ تْ بِأ تَفَ هَ فَ  .٤٢

ْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأ نْ أَي ومِ  .٤٣
نِي! ا في بَطْ اجً ْتِهَ نيُ اب نِ ْتَكَضَ الـجَ كِ في أُذُنَيَّ، ار المِ وْتُ سَ نْذُ وَقَعَ صَ ا مُ هَ فَ  .٤٤

."! َّبّ نْ قِبَلِ الر ا مِ يَتِمُّ ما قِيلَ لَهَ َّهُ سَ َن نَتْ أ وبَى لِلَّتي آمَ فَطُ  .٤٥

مقدّمة 
بعد البشارة األولى والثانية، تأتي البشارة الثالثة، في زيارة مرمي إلليصابات. هذه املرّة لم يأتِ 
، لتكون في  الم وتقوم مسرعةً ّ والسّ ار املالك جبرائيل حامالً السالم، هي مرمي حتمل اخلبر السَّ
ق رمزُ تابوت العهد. في زيارة مرمي تتبدّل األمور، بعد أن اعتاد  خدمة نسيبتها، فيها يتحقّ
الكاهن زكريا زيارة الهيكل للعبادة، ها هو هيكل اهللا يأتي إلى بيته بشخص مرمي. في أحد 
الزيارة نكتشف أنّ البشارة بيسوع بدأت مع مرمي قَبلَ امليالد، وخالل وجودِه في أحشائها، 
لَتْه إلى "عني كارم"، فحملت الفرح والسالم إلى كلّ أرض يهوذا وبالتالي إلى الشعب  مَ حَ

   . املنتظر خالص الربّ

شرح اآليات
وذَا. دِينَةٍ في يَهُ بَل، إلى مَ ةً إلى الـجَ عَ رِ سْ بَتْ مُ ُ وَذَهَ رْميَ تْ مَ َّام، قَامَ َي وفي تِلْكَ األ  .٣٩

أيام  وإليصابات ومرمي،  لزكريا  البشارات  تأتي في سياق إعالن  التي  األيام  األيام" هي  "تلك 
ل اهللا وحتقيق وعده. بعد بشارة املالك لها، مرمي لم تستطعْ  ، تدخّ اختبر فيها، هؤالءِ الثالثةُ
نحو  باالنطالقِ  والرّغبة  احلياة  فينا  تبثُّ  اخلالصيّةَ  اهللاِ  كلمةَ  ألنّ  مكانِها،  في  متكثَ  أن 
اآلخرين. هذه الكلمة  تُدخلنا في دينامكيّة اهللا، أي في مسيرةٍ ستتوَّجُ بلقاءِ فرحٍ وسالمٍ 
، إلى  َّبِّ ال ميكنُ أنْ يبطئَ لذلك تقومُ مرميُ مسرعةً إلى اجلبلِ وإعالنٍ للخالصِ اآلتي. خالصُ الر

٤صفحة

 . المَ والفرحَ حاملةً يسوعَ ومن خاللِهِ السَّ
دٍ"  بُعْ عن  "التَّواصلَ  علينا  رَضَ  فَ زمنٍ  وفي  االجتماعي  التَّواصلِ  بوسائلِ  مليءٍ  عالمٍ  في 
ألسبابٍ كثيرة، تأتي زيارة مرمي إلليصابات قبل امليالد لتؤكّدَ لنا أنّ املسافات التي تفصلنا عن 
ارة، وأنّ وسائل التواصل التي  اآلخرين ال ميكن أن تقف حاجزًا  في وجه اعالن البشرى السّ
، يجبُ أن تتحوّل إلى وسائل  دٍ ِهم اخلاصِّ ولو عن بُعْ تتيح لنا زيارة اآلخرين والدُّخولَ إلى عامل

  . هِ وحضورِه للعالمِ لُ من خاللها سالمَ املسيحِ وفرحِ ، نحمِ الةٍ للتّبشيرِ فعَّ

تبارك  ثانيًا،  للبشريّة.  القدمي  العدوّ  احليّة،  رأس  سحقت  اهللا  لكلمة  بطاعتها  ألنّها 
ا سيسحقُ رأس احليّة (تك ٣: ١٥). في  إليصابات ثمرة أحشاء مرمي، أي نسلها الذي هو أيضً

. ق باملسيحِ اخمللّصِ ٌ على الشرّيرِ الذي سيتحقّ صراخ إليصابات اعالنٌ خالصيٌّ وانتصار
 

ْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ ْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأ نْ أَي ومِ  .٤٣
ومخافةً  بطنها، يصحبه دهشةً  ولثمرة  ملرمي  مبباركتها  عبّرتْ عنه  الذي  إليصابات  هتاف 
أمامَ احلضورِ  اإللهي الّذي ميألُ بيتَها. تُذكّرنا هذه اآلية بدهشةِ داوود ومخافتِه أمامَ تابوتِ 
ل تابوت العهد عندي" (٢ صم ٦: ٩). إنّ حقيقةَ اهللا وعظمته في  َّأ وأنزِ العهدِ "كيف أجتر
لُ االنسانَ  َّبِّ لنا. هذا االختبار يُدخِ نا أمامَ عطيّة الر رِ عتِنا وصغَ حياتنا يكشفان لنا مدى ضِ
ا اختبار  َّبِّ عبَّرَتْ عنه إليصاباتُ في هذه اآلية.  التَّواضع والفرح يرافقان دومً بفعلِ إمتنانٍ للر

َّبّ والتماسِ حضورِه الفعلي في حياتنا. معرفةِ الر

نِي! ا في بَطْ اجً ْتِهَ نيُ اب نِ ْتَكَضَ الـجَ كِ في أُذُنَيَّ، ار المِ وْتُ سَ نْذُ وَقَعَ صَ ا مُ هَ ٤٤.  فَ
ا كداوود امللك الذي رقص بكلّ قوّته أمام تابوت العهد (٢ صم  يوحنا اجلنني يرتكض ابتهاجً
في  حتمله  ومن  مرمي  زيارة  فقط  ليس  سببها،  البهجة  أنّ  لنا  تؤكّد  اآلية  هذه   .(١٤  :٦

ا معرفة أنّ اهللا يدخل عاملنا ويزوره حامالّ اخلالصَ احلقيقيّ. أحشائها، وإمنّ
  

."! َّبّ نْ قِبَلِ الر ا مِ يَتِمُّ ما قِيلَ لَهَ َّهُ سَ َن نَتْ أ وبَى لِلَّتي آمَ فَطُ  .٤٥
وبى  . هذه الطُّ َّبِّ وبى ملرميَ ألنّها آمنت بأنّ ما قيل لها سيتمُّ من قِبَلِ الر إليصاباتُ تعلنُ الطُّ
وبَى  اجلموعِ ليسوعَ "طُ بنيِ  التي ستهتف من  املرأة  قِبَلِ  لوقا من  إجنيل  ملرميَ ستتكرّرُ في 
أن  إالّ  (لو ١١: ٢٧)، فما كان من يسوع  ا!"  مَ تَهُ عْ رَضِ اللَّذَينِ  وَلِلثَّدْيَنيِ   ، لَكَ مَ الَّذي حَ نِ  لِلْبَطْ
ونَها!"، وهذا تأكيد على أنّ الطوبى  ظُ فَ ةَ اهللاِ وَيَحْ ونَ كَلِمَ عُ مَ وبَى لِلَّذينَ يَسْ أجابها: "بَلِ الطُّ
"أفرام  القديسُ  يقول  لذلك   ، الكلمةَ بِلَتِ  قَ فَ َّبّ  الر قِبَلِ  من  لها  قيل  ا  مبِ آمنت  ألنّها  ملرمي 
السريانيّ" وكثير من اآلباء السريان من بعده "إنّ املوت قد دخل من أذن حوّاء وكذلك احلياة 

دخلت من أذن مرمي".

خالصة روحيّة
دعينا  التي  احلقيقيّة  اخلدمة  أنّ  نكتشف  مرمي  زيارة  خالل  ومن  الثالث،  األحد  هذا  في 
اه أخيه  ها مع اآلخرين، ليستْ مجرّدَ خدمةٍ اجتماعيّةٍ وحسب، يقوم بها االنسان جتُ لنعيشَ
َّبّ إلى بيتِ اآلخرين، إلى  ا هي خدمةٌ روحيّةٌ بامتياز. خدمةٌ  تقوم على حملِ الر اإلنسان، إمنّ
زُ إلى األمانِ في حياتِهم. إلى هذا املكانِ بالذَّاتِ تأتي مرمي  ، إلى املكان الذي يرمُ ِهم اخلاصِّ عامل

مدينةِ يهوذا وهي بحسب التقليد مدينة "عني كارم" التي تبعد ٦ كلم عن أورشليم. على 
ني (اليصابات ومرمي) هو لقاءٌ بني الولدين (يوحنّا ويسوع) هو لقاء  اجلبل يتمّ اللقاء بني األمّ
عُ احملبَّبُ هللاِ ليلتقيَ  ، فهو املوضِ ةٌ بني االنسان واهللا، وللجبل في الكتاب املقدس مكانةٌ خاصَّ

ا مكانُ العطايا واإلعالنات اخلالصيّة. فيه مع شعبِه، هو أيضً

ابَات. لَى إِليصَ تْ عَ لَّمَ َّا، وسَ ي لَتْ بَيْتَ زَكَرِ ودَخَ  .٤٠
ه. دخلَتْ  دخول مرمي إلى بيت زكريا، رمزٌ لدخول الربّ إلى البشريّةِ املنتظرةِ حضورَه وخالصَ
في  الربّ  حلضور  عالمةً  احلقيقي  الم  السّ حاملةً  "شالوم"  الم  السَّ بتحيَّةِ  تْ  وسلّمَ مرميُ  
. في  أحشائها. الضيف عند الشعب اليهودي مقدّس والضيافة جتلُبُ البَركةَ ألهلَ البيتِ
استضافةِ مرميَ، زكريا وإليصابات يفتحون بيتهم وعاملهم للضيف العظيم، ومن خاللهم 
يفتح العهد القدمي أبوابه لعهدٍ جديد يأتيه باخلالص احلقيقيّ. مرمي الضيف صارت قدس 

األقداس الذي يأتي إلى الكاهن فيجعل من بيته هيكالً يسكنُ فيه العليُّ.

الرُّوحِ  نَ  مِ تَألَتْ  وَامْ ها،  نِ بَطْ في  نِنيُ  الـجَ ْتَكَضَ  ار  ، رْميَ مَ المَ  سَ ابَاتُ  إِلِيصَ تْ  عَ مِ سَ َّا  وملَ  .٤١
دُس. القُ

ه هو عالمةٌ على  لقاء مرمي بإليصابات هو لقاءُ يسوع بيوحنّا، وارتكاضُ اجلنني في بطنِ أمِّ
، واستباقٌ  معرفة يوحنا ليسوع وهما بعدُ في األحشاء، واستباقٌ للقائهما على نهر األردنّ
ليذكّرنا  الفعل،  باستعمال هذا  اجلديد،  العهد  لوقا في  يتفرّد  القدس.  الروح  ا حللول  ايضً
بارتكاض يعقوب وعيسو في حشا رفقة (تك ٢٥/ ٢٢)، وارتكاض قلوب املؤمنني الراجني جمليء 
املسيح في العهد القدمي ( إر ٥٠: ١١، مال ٣: ٢٠، مز ١١٤: ٤). هذا اللقاء هو تتويج للقاء اهللا 
د في أحشاء مرمي يلتقي البشريّة املتمثّلة  باالنسان من خالل االنسان ذاته. فالربّ املتجسّ
بيوحنا في أحشاء إليصابات. لقاء يستبق حدث العنصرة في اليوم اخلمسني بعد القيامة، 
إليصابات.  منه  ستمتلئ  من  هو  العلية،  في  الرسل  منه  سيمتلئ  الذي  القدس  والروح 
من  قلوبِ  في  المَ  والسَّ الفرحَ  تزرعُ  الَّتي  القدس،  الرُّوحِ  بعطيّةِ  ا  دومً يتوَّجُ  بالرّبّ  الّلقاء 

ينالونها. 

! كِ نِ رَةُ بَطْ بارَكَةٌ ثَمَ اء، وَمُ بارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَ : "مُ وتِها وقَالَتْ لَى صَ َعْ تْ بِأ تَفَ هَ فَ  .٤٢
وامتنانٍ  فرحٍ  تعبيرُ  هتافُها  صوتها،  بأعلى  إليصابات  تهتف  العظيمة  الربّ  عطيّة  أمام 
، كما باركَ  ، تُبارِكُ مرميَ الَّتي ترى فيها امتدادًا للنِّساءِ املباركات في العهدِ القدميِ . أوالً َّبِّ للر
العهد  بارك عوزيّا يهوديتَ في  القينيّ (قضاة ٥: ٢٤) وكما  امرأةَ حابر  ياعيلَ  وباراكُ  دبورةُ 
القدمي (يهو١٣: ١٨)، هاتان املرأتان اللتان سحقتا رأسا عدوِّهما. فمرمي مباركة بني النِّساء 


