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 الحصة # 3
 عند قدمي يسوع
AT THE FEET OF JESUS 

 
يذكر العهد الجديد مريم، من بيت عنيا، ثلاث مرّات لا غير ونجدها في كلّ مرّة ساجدة 
 عند قدمي يسوع. 
 
الَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ وَكَانَتْ لِهَذِهِ أُخْتٌ تُدْعَى مَرْيَمَ » لوقا 10 : 39   
 «.سْمَعُ كَلاَمَهُ وَكَانَتْ تَقَدَمَيْ يَسُوعَ

 
فَمَرْيَمُ لَمَّا أَتَتْ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَسُوعُ وَرَأَتْهُ خَرَّتْ »  يوحنّا 11 : 32
كُنْتَ هَهُنَا لَمْ يَمُتْ       عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَائِلَةً لَهُ: »يَا سَيِّدُ لَوْ 
  «.أَخِي
 
 نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَناً مِنْ طِيبِ» يوحنّا 12 : 3  
قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا     الثَّمَنِ وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَمَسَحَتْ 
  «فَامْتَلَأَ الْبَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ الطِّيبِ.
 
 .بركةوجدت عند قدميه  ففي لوقا 10، 
 .حملهاألقت عند قدميه  وفي يوحنا 11،
  ما عندها. ضلأفأعطت عند قدميه  وفي يوحنا 12،
 
  : للتشبّه بالمسيحالأساسيةة الآي – 10:3بي فيلوبذلك تمثّل مريم 
  لوقا 10( – )الحصول على بركة «لأعرفه»
 ا 11(  يوحن– )إلقاء حملها «وقوّة قيامته»
 ا 12(  يوحن– )إعطاء أفضل ما عندها «وشركة آلامه»
 

 وجدت بركة عند قدميه )لوقا 10 : 39(
 
 ى البركة؟ من أين أحصل عل
 
 قدمي يسوع. فعند د عنإلاّلا مكان آخر ألجأ إليه لأحصل على بركة مطلقة واكتفاء 
 قدميه نجد بركتنا. 
 
وَأَمَّا مَرْثَا فَكَانَتْ مُرْتَبِكَةً فِي خِدْمَةٍ كَثِيرَةٍ فَوَقَفَتْ لوقا 10 : 40 »
رَكَتْنِي أَخْدِمُ وَحْدِي؟ وَقَالَتْ: »يَا رَبُّ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أُخْتِي قَدْ تَ
  فَقُلْ لَهَا أَنْ تُعِينَنِي!«
 

 « الفراغ الناتج عن الانشغال في الحياة.ذرواح»ا
 
 فيسوع يختفي من حياتنا عندما نكون كثيري الانشغالات. 
 إذا علمت أنّ اليوم هو اليوم الأخير من عمرك، ماذا تفعل؟ ضع قائمة :1#تمرين ال
ة التي تودّ القيام بها قبل أن تفارق هذه الحياة؟  وشارك بالأمور الأكثر أهميّ
 الجالسين معك على الطاولة بالقائمة التي وضعتها. 
 

 (32 ،29-ا 11:17ألقت بحملها عند قدميه )يوحن
 
 أين تلقي أحمالك؟ 
 
 ت بركة عند قدميه كما أنّها ألقت حملها عند قدميه. َوجد
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 عند قدميه إلا إذا  لا يمكنك أن تلقي حملكلكن لا يجب أن تعكس هذين الفعلين. إذ
  عند قدميه. حصلت على بركات
 
  )شخصيّ( اللهلك على احمأ  ألقِِ:2#تمرين ال
 
تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي » 30 – ى 11 : 28مت

اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي لأَنِّي  الأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمْ.

لأَنَّ نِيرِي  وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ.
 «.هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ

 
حاول أن تفكّر بحمل يثقل كاهلك. قد يكون ألمًا يعانيه أحد أفراد عائلتك، أو 
أذى. وقد يكون أمرًا أو شخصًا يعيق خدمتك، أو حتّى أي مشكلة شخصًا سبّب لك ال
 أن يساعدك اللهصحّيّة. خذ بعض الوقت وفكّر بأحمالك ومن ثمّ احنِ رأسك واسأل 
 على حمل نيرك. 
 

 أعطت أفضل ما عندها عند قدميه. 

 صلب ويموت. ُعلمت مريم أنّ الرب يسوع سي
 
 «أسرار الربّ مع الذين يخافونه.»
 
 «. أسرار الروح عن الإنسان المسيحيّ الذي لا يقضي وقتًا كافيًا معهاللهي يخف»
 
 ؟ اللههل تعرف أيًّا من أسرار 
 
 ته بالطيب الكثير الثمن من أجل دفنه. َدهن
 
 .ق أن وقعت في الحبّ؟ فالحبّ مكلفَأسب
 الله ضع ذراعك حول شريكك. وتخيّل فيما يعطي روجر تأمّله أنّ :3#تمرين 
 إلى صدره ويقول لك هذه الكلمات: يضمّك 
 
  أنت تخطف الأنفاس!–أنت أثمن من الذهب 
  يحبّك!الله –أنت أثمن من الذهب 
  خلقك!الله –أنت أثمن من الذهب 
  يدعوك باسمك! الله –أنت أثمن من الذهب 
  يقول هكذا!الله –أنت أثمن من الذهب 
  رائحتك عطرة!–أنت أثمن من الذهب 
 ر بثمن! َ أنت لا تقدّ–ذهب أنت أثمن من ال
 

  لتكون بركة. اللهبما أنّ مريم عاشت عند قدمي يسوع، استخدمها 
 
ا 12 أنّ مريم كانت بركة للمنزل بأكمله. دهنت قدمي يسوع فامتلأ نجد في يوحن
البيت من رائحة الطيب. إذًا كانت بركة لأهل البيت كلّهم. وأنت، أيّ رائحة تملأ 
 بيتك؟ 
 
  : 45  كانت مريم بركة لأصدقائها أيضًا. ا 11في يوحن

 في مرقس 14 : 9  كانت مريم بركة للعالم كلّه.
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 في لوقا 10  وجدت بركتها عند قدميه: لأعرفه.

 ا 11 ألقت أحمالها عند قدميه: وقوّة قيامته. في يوحن

 ا 12 أعطت أفضل ما عندها عند قدميه: شركة آلامه. في يوحن

 
 ”LORD, I’M AMAZED BY YOU“  أختم بترنيمة ...
 
 
 


