
  كنا نطلبك معذبين

واقف. م أربعة في والمسجل لم ينقل الكتاب المقدس من عبارات السيدة العذراء إال القليل جداً    
لثالث ا والبشارة، والثاني هو تسبحتها في مسامع أليصابات،  أثناءاألول هو حديثها مع المالك 

حيث أخذت العذراء والقديس يوسف في البحث عنه ثالثة أيام  أورشليمفكان عند بقاء يسوع في 
حتى وجداه أخيراً في الهيكل وهنا توسلت إليه العذراء بعبارة قصيرة تحمل كل مشاعر اللهفة 

أما الموقف  ).٤٨:٢"يا بني لماذا فعلت بنا هكذا. هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين" (لوواأللم: 
  لجليل.الرابع فكان في عرس قانا ا

السيدة العذراء تمثل النفس البشرية التي تمر بكل مراحل الجهاد في الطريق الروحي حتى    
البد وأن  ،تاليبالحيا ال هي بل المسيح يحيا فيها. يتصور المسيح فيها، ويولد منها، وتتحد به فت
 آالف الوقائع في الكتاب المقدس دوناً عنبالذات يكون إهتمام الوحي اإللهي بذكر هذه الواقعة 

له قيمة كبيرة في أمر خالصنا إذ يمثل محطة هامة من محطات  العذراءالتي حدثت في حياة 
  طريق جهادنا.

بدءاً من شك يوسف فيها، وآالم الوالدة في مزود فالسيدة العذراء بعد كل ما احتملته من مشقة    
ن لم يغب فيها لحظة عبقر، والهروب إلى مصر، والعناية بيسوع الطفل لمدة اثنتي عشر عاماً 

. إذ صار وجودها في حضرته سر فرحها، ومنبع سالمها، ومصدر فجأة يختفي عنها يسوععينيها 
  ). ٤٥:٢فال تجده: "ولما لم يجداه" (لو أمانها فإذا بها في لحظة من الزمان تلتفت حولها

 تلك. وترى من يخبرني سواِك وأنِت قد ُجزِت فيها سر الثالثة أيامعن ليتك تخبريني يا أمي     
مرتين: األولى مع يوسف بعد اثنتي عشرة سنة من معيتك ليسوع، والثانية مع التالميذ والمريمات 

النشيد هل كنت تصرخين أثناءها بمرارة: "نفسي  بعد موت ابنك وقبل قيامته؟ خبريني يا عذراء
)؟ خبريني يا قيثارة داود ٦:٥خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته. دعوته فما أجابني" (نش

  )؟٢:٤٢: "متى أجيء وأتراءى قدام هللا" (مزرثيتِه باكيةبماذا أجابك عندما 

حتى أنك بمجرد  وع عن عينيكه لما غاب يسترى يا أمي أي نوع من العذاب هذا الذي عانيتِ    
ن ومها طالما أ؟ هل هو عذاب تبكيت النفس ولمعاناتكشاكية على الفور أن وجدته صرخت إليه 

إنسانها العتيق هو ال محالة سبب احتجابه عنها؟ أم هو عذاب اللهفة والشوق للقاء محبوب عطشت 
غيب يبعبثية وبطالن وجود  تثقل وجدانإليه النفس في أرض ناشفة ويابسة بال ماء؟ أم عذاب 

  أم عذاب عقل يسلك بإيمان وليس بعيان؟ عنه نور المسيح؟



ة حنو ،وسمعان الشيخ ،والمجوس ،والرعاة ،وأليصابات ،هل استطاعت ذكريات كلمات المالك  
النبية أن تمنحك تعزية وإيماناً؟ هل استطعِت أن تستبدلي حضوره الحقيقي بظل حضوره الموجود 

المات؟ هل قدر يوسف الذي عينته السماء لرعايتك والذي شاركك عذاب وحيرة في نبوات وع
  غياب ابنك عنك أن يمنحِك أماناً وعزاٍء؟

تكوني شفاعة وعوناً ودليالً لكل من يجوز سر إذ تجيبي أسئلتنا الحائرة تلك،  ،ليتك يا أمي   
: "فأمسكته ولم أرِخه" فرحينمعِك  نرنمكما وجدتِه أنِت  ما وجدناهحتى إذا  هذاعذاب الثالثة أيام 
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