ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎدر ﻋﻴﺴﯽ

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺁﺧﻮر

ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻠﻴﻞ ﺁن دهﮑﺪ دور اﻓﺘﺎدﻩ در ﺁن ﻧﺎﺣﯽ ﻣﺤﻘﺮ ﭼﻴﺰی ﺧﻮب ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎیﺪ؟ )یﻮﺣﻨﺎ  .(۴۶:١اﻣﺎ
از هﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻘﺮ ﺟﻠﻴﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮیﻢ ﺑﺎﮐﺮﻩ را ﺑﺮﮔﺰیﺪ ﺕﺎ ﻣﺎدر ﻋﻴﺴﯽ ﮔﺮدد) .ﻣﺘﯽ.(٢٣-٢١:١

ﻣﺮﻳﻢ زﻧﯽ ﺁﮔﺎﻩ و در اﻧﺘﻈﺎر وﻋﺪ

ﺧﺪا

هﻤﻪ ﭼﻴﺰ از هﻤﻴﻦ ﺟﺎی ﻣﺤﻘﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ .درک ﻣﺮیﻢ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس و ﺕﻤﺎیﻞ او ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
ﮐﻼم ﺧﺪا در او ریﺸﻪ دواﻧﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از ﭘﻴﺸﮕﻮیﯽ اﺷﻌﻴﺎی ﻧﺒﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﮐﺮﻩای ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪﻩ ،ﭘﺴﺮی
ﺑﻪدﻧﻴﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺁورد و او را ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪ« )اﺷﻌﻴﺎ .(٧:١۴
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺮیﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺱﺖ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎرﺕﺮیﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ یﮏ زن ﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﺮیﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ایﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ،
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد؛ او ﺕﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ روحاﻝﻘﺪس ﺕﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد )ﻝﻮﻗﺎ  .(٣۵-٣۴:١ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺮیﻢ از
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻨﻴﺪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺕﺴﻠﻴﻢ ایﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮد .ایﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﻧﻐﻢ ﺷﺎدی او ﻣﯽیﺎﺑﻴﻢ ﮐﻪ در ﺁن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻼل ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ )ﻝﻮﻗﺎ  .(۵۵-۴۶:١ﻣﺮیﻢ وﺱﻴﻠﻪای در دﺱﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻣﺠﺮای ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺮیﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻤﻨﺎم در ﺷﻬﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺁن ﮐﺴﯽ ،ﮐﺴﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺱﺪ .او در یﮏ دهﮑﺪ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺟﺎیﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ یﮑﺪیﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوﻩ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ یﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﺮوزﻩ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﺰدی ،ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺕﻌﻬﺪی رﺱﻤﯽ ایﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،از دیﺪ ﻓﺮهﻨﮓ یﻬﻮد ،ﻧﺎﻣﺰدی دو ﻧﻔﺮ ،در ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد از هﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪی
ﻻ یﮏ ﺱﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﻴﺪ .ﻣﺮیﻢ و یﻮﺱﻒ هﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻮدﻧﺪ وﻝﯽ در ﻃﻮل دوران ﻧﺎﻣﺰدی
رﺱﻤﯽ ایﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ایﻦ ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺧﻮد ﺑﺎ هﻢ زیﺮ یﮏ ﺱﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻃﺒﻴﻌﺘًﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮیﻢ ﺧﺒﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ یﻮﺱﻒ داد ﻣﯽﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺮای او
ﺿﺮﺑﻪای ﺱﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺕﺼﻤﻴﻢ یﻮﺱﻒ ﺑﺮای رهﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮیﻢ ﺁن هﻢ ﺑﺪون ﺱﺮ و ﺻﺪا دور از اﻧﺼﺎف ﻧﺒﻮد.
هﻤﺎن ﺷﺐ یﻮﺱﻒ رویﺎیﯽ دیﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺮیﻢ اﺱﺖ از روحاﻝﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﯽ
 .(٢١-١٩:١ایﻦ ﺑﺮای یﻮﺱﻒ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .یﻮﺱﻒ هﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻮیﯽ اﺷﻌﻴﺎ  ١۴:٧ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮد .ﺷﺎیﺪ ﻣﺮیﻢ ﻣﯽﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺕﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ او و یﻮﺱﻒ اﺑﺪًا از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ یﮑﺪیﮕﺮ را ﻝﻤﺲ ﻧﮑﺮدﻩاﻧﺪ .اﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎدی
ﮐﻪ یﻮﺱﻒ ﺑﻪ ﻣﺮیﻢ داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺮیﻢ ﻣﯽاﻓﺰود .در ﺟﺎیﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﮐﻮﭼﻪهﺎی دهﮑﺪﻩ ﻗﺪم ﻣﯽزدی هﻤﻪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮیﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎوری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا داﺷﺖ او را ﻗﺎدر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺱﺮاﻓﺮازی ﮔﺎم
ﺑﺮدارد.
داﺱﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮیﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪهﻴﺠﺎن ﻣﯽﺁورد وﻝﯽ ﺁیﺎ هﻤﻪ او را ﺑﻪدرﺱﺘﯽ درک ﮐﺮدﻩاﻧﺪ؟! ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﺑﺴﺘﻪ او را ﻋﺰت و ﺟﻼل ﻣﯽدهﻨﺪ ﺑﯽﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در ﻣﻮرد او ﻣﯽﮔﻮیﺪ ،ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺱﻮی دیﮕﺮ ﻧﻴﺰ ،هﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او و ﺷﺨﺼﻴﺖ واﻻیﺶ ﻧﮕﺎهﯽ ﮔﺬرا دارﻧﺪ .هﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻧﮕﻴﺰﻩای ﺑﻮد ﮐﻪ ایﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را "ﻓﺮاﺕﺮ از ﺁﺧﻮر" ﺑﻨﺎﻣﻢ.
در روزهﺎی ﮐﺮیﺴﻤﺲ ﻣﺮیﻢ ﻓﺮد ﻣﺤﺒﻮب ﺕﻤﺎﻣﯽ دﻧﻴﺎﺱﺖ .ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺻﺤﻦ ﺁﺧﻮر ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺷﮑﻞ و
ﺷﻤﺎیﻠﯽ ﭘﻼﺱﺘﻴﮑﯽ ،ﭼﻮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪﻩﮐﺎری ﺷﺪﻩ در ﻣﺮﻣﺮ! ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻋﺚ ﺕﺄﺱﻒ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺤﺾ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺮیﺴﻤﺲ ﺕﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ایﻦ
ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎیﻞهﺎ هﻢ ﮔﺮدﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮدیﺪﻩ و ﺕﺎ ﮐﺮیﺴﻤﺲ ﺑﻌﺪ در اﻧﺒﺎر ﺟﺎ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮﻋﻈﻪهﺎی زیﺎدی در ﻣﻮرد
اﺱﺘﺮ ،روت ،ﻣﺮیﻢ و ﻣﺮﺕﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮیﻢ ،ﻝﻴﮑﻦ داﺱﺘﺎن ﻣﺮیﻢ ﺻﺮﻓًﺎ در ﻣﺪارس و در ﮐﻠﻴﺴﺎهﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در هﻔﺘﻪ ﮐﺮیﺴﻤﺲ ﺑﺎزﮔﻮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎ هﻨﻮز هﻢ در هﻤﺎن ﺻﺤﻦ ﺁﺧﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩایﻢ و دوﺱﺖ داریﻢ ﺑﺎ ﻣﺮیﻢ و ﻋﻴﺴﯽ ﮐﻮﭼﻮﻝﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ و ﻓﺮاﺕﺮ
ﻧﺮویﻢ .ﻣﺘﺄﺱﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم در ﺱﺮاﺱﺮ دﻧﻴﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدﻩ و ﺟﺎن ﺧﻮد را در راﻩ ﻣﺎ ﻓﺪا ﻧﻤﻮدﻩ ،از ﻣﺮدﮔﺎن
زﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺁﺱﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدﻩ و روزی ﺑﺎزﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ.

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎدری ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺎ دراﻳﺖ
ﻣﺮیﻢ زﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﻮد .ﻋﻴﺴﯽ را از زﻣﺎن ﺑﭽﮕﯽ ﺕﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻝﯽ ﺕﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدﻩ و ﺕﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﺮیﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺱﺖ
ﺑﺮای ﻣﺎ واﻝﺪیﻦ ﮐﻪ از او ﭘﻴﺮوی ﮐﻨﻴﻢ .او ﺱﺮﺱﭙﺮد دﻋﻮت ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺱﺮﺱﭙﺮدﮔﯽ او ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﺎدر ،ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
زﻣﺎن ﺕﻮﻝﺪ در ﺁﺧﻮر ﻧﺒﻮد ،ﺁﺧﻮر ﺷﺮوع ایﻦ ﺱﺮﺱﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻮد .یﮑﯽ از دوﺱﺘﺎن ﻣﻦ ﺕﻌﺮیﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از زایﻴﺪن ﭘﺴﺮش،
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ هﻴﺠﺎنهﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدﻩ و ﺷﻮهﺮش ﺑﻌﺪ از یﮏ هﻔﺘﻪ ﺕﻌﻄﻴﻠﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺱﺮ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻧﺎﮔﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮض
یﮏ هﻔﺘﻪ ﺕﺒﺪیﻞ ﺑﻪ یﮏ ﻣﺎدر ﺷﺪﻩ اﺱﺖ! زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﺑﭽﻪاش دوﺧﺖ ایﻦ ﻓﮑﺮ در ذهﻦ او ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺑﭽﻪ ﺕﻤﺎﻣﯽ ٢۴
ﺱﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺕﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ او را ﻻزم دارد ،ایﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺱﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ایﻦ

ﺑﭽﻪ ﻧﻤﯽﺕﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ رادیﻮ و ﺕﻠﻮیﺰیﻮن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و هﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ دﻝﺶ ﺑﺨﻮاهﺪ دﮔﻢ
ﻋﻴﺴﯽ هﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺕﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ.

ﺧﺎﻣﻮش را ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﻣﺮیﻢ در ﻗﺒﺎل

ﻣﺮیﻢ ﭼﻪ اﻝﮕﻮ و هﺪف واﻻیﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ واﻝﺪیﻦ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺱﺖ .ﺑﻪیﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﺻﺮﻓًﺎ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﻝﺪیﻦ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ .ﻣﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮیﻢ ایﻦ ﻣﻄﻠﺐ را درک ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻓﺮاﺕﺮ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﺱﺖ .ﺑﻴﺎیﻴﺪ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺷﺮوﻋﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و اﺱﺘﻮار ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﻴﺎوریﻢ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪران و ﻣﺎدران ،واﻝﺪیﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ و ﺱﺮﺱﭙﺮدﮔﯽ ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﺮای ﺕﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ-
ﺕﺎ ﺁﻧﺠﺎیﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎدری ﺧﺪاﺗﺮس و ﺁزاداﻧﺪﻳﺶ
ﭘﺲ از وﻗﺎیﻊ ﺕﻮﻝﺪ ﻋﻴﺴﯽ ،ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺮیﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺕﯽ ﻓﺮاری ﺑﻮدن و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎز ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺱﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رود .دوﺑﺎرﻩ ﺁﺷﭙﺰی ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﺕﺮس از ایﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻴﺴﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
از هﻤﺎن ﺱﺎلهﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻣﺮیﻢ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ یﺎد داد» ،ای اﺱﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻨﻮ ،یﻬﻮﻩ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،یﻬﻮﻩ واﺣﺪ اﺱﺖ .ﭘﺲ
یﻬﻮﻩ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن و ﺕﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ  . . .ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ ) «. . .ﺕﺜﻨﻴﻪ.(٧-۴:۶
ﻣﺎدر ﺧﺪا ﺕﺮس ﭼﻪ اﺙﺮ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دارد .اﺑﺮاهﺎم ﻝﻴﻨﮑﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺱﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدری ﺧﺪاﺕﺮس دارد هﺮﮔﺰ
ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﻴﭽﺎرﻩ ﻧﻴﺴﺖ«.
ﻻ ﻋﻴﺴﯽ در ﺱﻦ ﭘﻨﺞ ﺱﺎﻝﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺱﻪ رﻓﺘﻪ اﺱﺖ .ﻣﺮیﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دیﮕﺮ واﻝﺪیﻦ یﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺟﺎزﻩ دهﺪ
اﺣﺘﻤﺎ ً
ﮐﻪ دورانهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ را ﺱﭙﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﭻ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪرﺱﻪ ﻣﯽﻓﺮﺱﺘﻴﻢ ،از
دوری ﺁﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس دﻝﺘﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدﻩایﻢ .ﻣﺮیﻢ و یﻮﺱﻒ هﻢ ﭼﻨﻴﻦ واﻝﺪیﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺮیﻢ ﻋﻴﺴﯽ را در ﺁن ﺟﺸﻦ ﻓﺼﺢ اورﺷﻠﻴﻢ ﮔﻢ ﮐﺮد ،هﺰاران ﻓﮑﺮ و ﺧﻴﺎل ﺑﺪ از ﺱﺮش ﮔﺬﺷﺖ .ﻗﻠﺐ او را ﺕﺮس
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .هﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری در ﻗﺒﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺘﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﻮﻝﻨﺎﮐﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺮیﻢ و یﻮﺱﻒ در ﺑﻄﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻋﻴﺴﯽ را در ﻣﻌﺒﺪ یﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﻩای از ﻣﻌﻠﻤﺎن یﻬﻮد ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻴﺴﯽ در
ﻗﺒﺎل ایﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻘﻂ یﮏ ﺕﻮﺿﻴﺢ داﺷﺖ ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺕﺮیﻦ ﭼﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ایﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎﺷﻢ« .ﻣﺮیﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ از ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺕﺒﻌﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ یﮏﺑﺎر دیﮕﺮ یﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ را ﺁزاد ﮔﺬارد و
در ﭼﻨﮓ ﺧﻮد اﺱﻴﺮ ﻧﺴﺎزد .ﺑﻪزودی ﺟﺸﻦ  ١٢ﺱﺎﻝﮕﯽ او را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮهﻨﮓ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﻠﻮغ و ﮔﺬر از ﮐﻮدﮐﯽ
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﺮیﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ایﻦ ﻧﻤﯽﺕﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﺜﻞ یﮏ ﮐﻮدک رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻮد ذهﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ایﻦ ﻓﮑﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ را ﺑﺎیﺪ ﺁزاد ﺑﮕﺬارد.
ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺴﯽ در اﻃﺮاف ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد .ﺑﺎ هﺮ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﻴﺴﯽ را ﺕﻬﺪیﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﺟﻮد ﻣﺮیﻢ ﻧﻴﺰ از
ﺕﺮس ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﯽﺷﺪ .او از ﺧﻄﺮاﺕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داﺷﺖ و ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زیﺎد ﺷﺐهﺎی زیﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺪار ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ او
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ایﻦ دوران ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﺕﻮﮐﻞ ﻣﻄﻴﻊ و ﺱﺮﺱﭙﺮد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ هﺮ ﻣﺎدری هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از هﺮ ﺱﻮ ﻋﻴﺴﯽ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮیﻢ ﺕﻼش ﮐﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﺰدیﮏ
ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﺱﺖ او را از ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد ﺕﺎ اﺱﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻝﯽ ﺑﻪﺕﺪریﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﻧﻤﯽﺕﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ یﮏ
ﺟﺎ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاد ﺧﻮد .ﻣﺮیﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا  ٣٠ﺱﺎل ﻗﺒﻞ ،ایﻦ اﻓﺘﺨﺎر را یﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﺠﺎتدهﻨﺪﻩ را ﺑﻪ ایﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎورد و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﻪهﺎی واﻻیﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای
او دارد.

ﻣﺮﻳﻢ زﻧﯽ ﭘﻴﺮو و ﺷﺎﮔﺮد ﻋﻴﺴﯽ
دردﻧﺎﮐﺘﺮیﻦ ﺕﺠﺮب ﻣﺮیﻢ ﺻﺤﻦ هﻮﻝﻨﺎک ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻮد .ﻣﺮیﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا هﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ درد از دﺱﺖ دادن ﺕﻨﻬﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻴﺴﺖ .ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺮگ ﺕﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﺮیﺴﺖ و ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ از یﺎد ﻣﯽﺑﺮیﻢ ایﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮیﻢ
هﻢ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﮕﺮیﺴﺖ .او ﻧﻪ ﻣﯽﺕﻮاﻧﺴﺖ دﺧﺎﻝﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎری از دﺱﺘﺶ ﺑﺮﻣﯽﺁﻣﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻴﺮ
هﻢ  ٣٠ﺱﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺸﮕﻮیﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﺧﻨﺠﺮی ﻗﻠﺐ او را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ .ﻣﺮیﻢ ﺕﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ هﻢ در زﻣﺎن ﺕﻮﻝﺪ و هﻢ زﻣﺎن ﻣﺮگ
ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻮد .او ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺼﻴﺒﺶ ﺷﺪ وﻝﯽ ایﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻬﺎی ﺱﻨﮕﻴﻨﯽ هﻢ داﺷﺖ .ﺷﺎیﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ
ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﻴﺪ ﻗﺪرت ﺕﺤﻤﻞ دیﺪن او را ﻧﺪاﺷﺖ وﻝﯽ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺁن ﺻﺤﻨﻪ را ﺕﺮک ﮐﻨﺪ.
ﺁﻧﺠﺎ در ﭘﺎی ﺻﻠﻴﺐ در ﺣﺎﻝﯽﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺁﺧﺮیﻦ ﻧﻔﺲهﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﻴﺪ ﺕﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ او از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﻣﺮیﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ،
ﺕﻮﻝﺪ او در ﺁﺧﻮر ،دﺱﺖهﺎی ﮐﻮﭼﮏ او ﮐﻪ دﺱﺖهﺎی ﻣﺮیﻢ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،دﺱﺖهﺎی ﻣﺎهﺮ و ﻗﻮی ﻧﺠﺎرﮔﻮن او ،دﺱﺖهﺎیﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮیﻀﺎن را ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد و ﺣﺎﻻ هﻤﺎن دﺱﺖهﺎ روی ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻴﺨﮑﻮب ﺷﺪﻩ ﺑﻮد .او ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ روزی در ﺁﻏﻮش داﺷﺖ ،ﺑﺮای
ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﭘﺴﺮی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ روی ﺻﻠﻴﺐ ﻣﯽﻣﺮد ،ﮔﺮیﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺎیﺪ ﺕﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮدش از ﻏﺼﻪ
ﭘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺱﻴﺪ" :ﺑﺎﻧﻮ  ". . .ﻋﻴﺴﯽ در ﺁﺧﺮیﻦ ﻝﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﻣﺮیﻢ را ﺑﻪﻋﻬﺪ

یﻮﺣﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .در یﻮﺣﻨﺎ  ٢٧-٢۵:١٩ﺁن ﺱﺨﻨﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺁﺧﺮ ،ﮐﻪ از ﺁن ﺑﻪﺑﻌﺪ در ﺱﺮاﺱﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮیﻢ ﻣﯽﺕﻮاﻧﺴﺖ اﻧﻌﮑﺎس داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ .ﮐﻠﻤﺎﺕﯽ ﮐﻪ ﻣﺮیﻢ ﻣﯽﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﭽﺴﺒﺪ و ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪیﺎد ﺁورد .ﮐﻠﻤﺎﺕﯽ ﮐﻪ ارزش هﻤﻪ ﭼﻴﺰ
را داﺷﺖ .ﻣﺮیﻢ ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺻﻠﻴﺐ ﻧﺪیﺪ ،او ﺑﺮﻩای را دیﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ» :ﺕﻮ ﺑﺎیﺪ او را ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻨﺎﻣﯽ ،زیﺮا
او ﻗﻮم ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎهﺎﻧﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ«.
ﻋﻴﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺑﺸﺮیﺖ ﮐﺮد .در رﺱﺎل ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻴﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﻧﺨﺎﺱﺖ ،ایﻤﺎﻧﻤﺎن
ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و هﻨﻮز در ﮔﻨﺎهﺎن ﺧﻮد هﺴﺘﻴﻢ .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ و ﻣﺎ اﻣﻴﺪی داریﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ و
اﺱﺘﻮار اﺱﺖ .ﻣﺮیﻢ هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دیﮕﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ،او را در ﺑﺎغ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و او را ﭘﺮﺱﺘﺶ ﻧﻤﻮد و ﺷﺎهﺪ ایﻦ ﭘﻴﺮوزی ﺑﻮد.
ﻣﺮیﻢ ﺑﺮ روی ﮐﻮﻩ زیﺘﻮن زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻋﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان در ﻣﻮرد روحاﻝﻘﺪس ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻣﯽداد ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﻋﻴﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﺱﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪ .در روز ﭘﻨﻄﻴﮑﺎﺱﺖ  ١٢٠ﻧﻔﺮ در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮیﻢ هﻢ در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ "وﻋﺪ ﭘﺪر" ﺑﻮد.
ﻣﺮیﻢ ﺙﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺱﺮﺱﭙﺮدﮔﯽ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ،زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺙﻤﺮی اﺱﺖ .ﻣﺮیﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎی اوﻝﻴﻪ هﻤﮕﺎم ﺑﻮد .او ﺑﻪ
ﺁن ﮔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .ﻧﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎرﻩﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد و ﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺕﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار داد.

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
ﻣﺮیﻢ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻨﮑﻪ روﺣﯽ ﻓﺮوﺕﻦ داﺷﺖ و اﻃﺎﻋﺖ و ﺱﺮﺱﭙﺮدﮔﯽ ﺟﺰو ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ او ﺑﻮد ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ایﻦ
ﻗﺪرت هﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در اﺱﺎرت ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ او ﺁزاد ﺑﺎﺷﺪ و ایﻦ ﺕﺠﺮﺑﻪ را در ﺱﺮاﺱﺮ
زﻧﺪﮔﯽاش ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﺮد و اﻝﮕﻮی زیﺒﺎیﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺮوی از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻴﺎیﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮیﻢ از دیﺪ دیﮕﺮی ﺑﻨﮕﺮیﻢ .ﻣﺮیﻢ را در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎیﻞ ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﺮﻣﺮی ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﻴﺪ ،ﺑﮕﺬاریﺪ ﺷﻤﺎیﻠﯽ ﮐﻪ از او در
ذهﻦ ﺷﻤﺎﺱﺖ ﺻﻮرت ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺧﺪا را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﻨﻴﺪ و در ﮐﻤﺎل وﻓﺎداری و ایﻤﺎن ﺑﻪ ﺁن ﭘﺎﺱﺦ داد.
دﻋﻮﺕﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او را دﭼﺎر ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐهﺎی زیﺎدی ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ راهﯽ "ﻓﺮاﺕﺮ از ﺁﺧﻮر" ﮐﺸﺎﻧﺪ.

