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ا األََحَد َعَشَر تِْلِميًذا فَاْنطَلَقُوا إِلَى اْلَجلِيِل إِلَى اْلَجبَِل، أ"  مَّ

ا رَ  أَْوهُ َسَجُدوا لَهُ، َولِكنَّ بَْعَضهُْم َحْيُث أََمَرهُْم يَُسوُع. َولَمَّ

وا. فَتَقَدََّم يَُسوُع َوَكلََّمهُْم قَائاِلً: ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِي »َشكُّ

السََّماِء َوَعلَى األَْرِض، فَاْذهَبُوا َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم 

وِح اْلقُ  ُدوهُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ ُدِس. َوَعلُِّموهُْم َوَعمِّ

أَْن يَْحفَظُوا َجِميَع َما أَْوَصْيتُُكْم بِِه. َوهَا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّاِم 

 ( 82 - 61:  82" ) مت آِميَن.«. إِلَى اْنقَِضاِء الدَّْهرِ 

ومةريم األرةر  حيث أمرهم يسوع على لسان المجدلية   

لِتاَلَِميِذِه: إِنَّهُ قَْد قَاَم ِمَن األَْمَواِت. هَا َواْذهَبَا َسِريًعا قُوالَ " 

ََ تََرْونَةةهُ. هَةةا أَنَةةا قَةةْد قُْلةةُت  هُةةَو يَْسةةبِقُُكْم إِلَةةى اْلَجلِيةةِل. هُرَةةا

 ( 7: 82" ) مت «لَُكَما

 هل عردَ مرها ؟   ،حلوة الطاع صديقى، 

 هبرى بروحك مرها يا سيد ، * 
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 أن أطيعك فورا وبال موارب  

أجملهةةةا وأنةةةا أسةةةير حينمةةةا أرشةةةدترى أنةةةت أو حينمةةةا مةةةا 

 أمرترى يا سيد

ولكةةن يةةا رب، التالميةةذ انطلقةةوا ألنهةةم يعرفةةون الطريةة  

 ولديهم األمر المباشر بالحرك ، 

أمةا أنةةا فمطلةوب مرةةى أن أتحةرَ واطيةةع والر ية  ليسةةت 

  ،واضح 

 ؟ ا؛ هل هذه الوصي  لى أم لغير فأجد نفسى متخبطً 

 ما يراسبرى اليوم؟ أم غيره؟ هل هذا األمر هو 

تةةدارلت الةةر   وتعةةددت اآلراء والتخةةبس عةةمَّ  مسةةلكى 

 ولست أدر  شيئا

من لى بالمجدلي  أو رفيقتها لتصةلرى علةى لسةانها رسةال  

 مرك ايها الرور الحقيقى؟ 

 

هةذه مشةكلترا مةع الطاعة ، لةديرا الكريسة   أرى الجبيب،   

دمهم يسةةوع واآلبةةاء والرعةةاة والمرشةةدون، وكلهةةم يسةةتخ

لكى يوصلوا لك رسالته، فماذا يرقصك لكةى تتحةرَ؟ أنةا 

أقةةول لةةك؛ تعودنةةا أن نجةةادل وأن نرتقةةد حتةةى مرشةةديرا، 

تعودنا أن نفلسف الوصايا ونخرج مرها بتبريةرات كنيةرة 

تحق  ما نريده نحن ال ما يريةده الةرب مرهةا. لةذلك نضةل 
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، وهةى فةى الكريسة  ونبحث عةن مجدلية  ترشةدنا الطري 

 نر مةةن معرةةى ومقةةام. لةةذلك قلةةت فةةى البدايةة ؛ حلةةوةبةةأك

 الطاع ! 

أرشةةى أن يمةةر وقةةت طويةةل وأنةةت ترتظةةر أمةةر يسةةوع    

بالحركة ، فتتعطةل مسةيرتك وتكتشةف بعةد حةين أنةه كةان 

عليةةك الحركةة  مرةةذ ومةةان. وأحيانةةا مةةا تفعلةةه اليةةوم مهمةةا 

كان، ال يأتى إليك بما كرت تحلم بها فةى الماضةى! أعرةى 

  ضياع الفرص .

ما رأيك لو تخليةت قلةيال عةن كبريائةك وفكةرَ وذاتةك؟   

ابةةدأ بترفيةةذ الوصةةي  بشةةكل فةةور  وحرفةةى بةةال فلسةةف  أو 

ا برأ  أبيك الروحى الةذ  سةيقدم روحر  كاذب ، مسترشدً 

ا لةةو أطعتةةه، وصةةدقرى لةةن تخسةةر. أمةةا إذا لةةم عرةةك حسةةابً 

 تطعه فالمسئولي  عليك وهو قد نجى نفسه كقول الكتاب. 

تعلم من القص  ولتطلب المجدلي  ومريم األرر ، نعم لت  

كنةر مةن مجدلية  أولكن لتبحث عرهما فى الكريس  وستجد 

واحةةدة واكنةةر مةةن مةةريم األرةةر ، فةةاا يكلمةةك بةةأنواع 

 وطرق شتى وما عليك سو  اإلصغاء والحرك  الفوري . 

 انطلقوا !هذا ما تعلمرا إياه عبارة :   

ناحية  والحركة  الفورية  مةن تحمل االشتياق لر يته  فهى

 . من ناحي  أرر ، وكالهما مرتبس باآلرر
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 وماذا عرك؟

أنةةا يةةا رب صةةدقرى أملةةك االشةةتياق، والتةةوق إليةةك فةةى * 

  ،قلبى نار

 ولكن عرد االنطالق أجد ما يؤرر سعيى 

جذب شديد من رغبات أرضي  وشةهوات عالمية  تشةدنى 

 فال أستطيع الحرك  ، ألسفل

 ه ووضعها على رصيف القطار.كمسافر نقل كل حاجيات

  ،ولما جاء القطار أبى أن يركب إال بعدما يُـصعدها كلها

ا فتحرَ القطار وانطل  وظل هو يريةد االنطةالق مرتظةرً 

 آرر.ا قطارً 

 ،وأمتعته اتهيفما هو سافر وما انتفع بحاج

 ولم ترفعه بالطبع شهوة االنطالق،

   قاصرة.إذ هى مجرد رغب  

 

ال يرفع أن تأرذ معك كل هةذا وأنةت ترطلة  نحةو  أرى،   

يسةةوع، فالحركةة  إلةةى جبةةل الجليةةل، وصةةعود الجبةةل ال 

األثقال بل تخفيف األحمال. حياترا كلهةا يةا التعطل ب يرفعه

صديقى رحل  صعود إلى الجبال، فخفف قدر اسةتطاعتك 

ا إال من الشوق والحب والتةوق ما تحمله لكى تصعد رفيفً 

 للقاء الحبيب.


