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 " ِ َُكوَت هللاَّ ً َمل ً ُمْنَتِظرا ْیضا َ اَمِة ُمِشیٌر َشِریٌف َوَكاَن ُھَو أ َجاَء ُیوُسُف الَِّذي ِمَن الرَّ
ََب َجَسَد َیُسوعَ  یالَُطَس َوَطل ِ َى ب ل ِ َ إ   ٤٥:١٥مر "َفَتَجاَسَر َوَدَخل

 
ایة لدینا یوسف في بد. تم تسجیل قصة یوسف ھذه في كل األناجیل األربعة    

ً  )یوسف رجل مریم(حیاة  الرب یسوع  ھایة حیاة الرب  یوسف في ن و لدینا أیضا
شیاء أن ھناك أنرى ھنا . سمھإرض قبل قیامتھ تبارك یسوع ھنا علي األ

ً غیر عادیدرإكان لدیھما . خیرول ویوسف األمشتركة بین یوسف األ ً ووعیا ً اكا  ا
ً حدأیضاً لم یكن أمور التي تحدث ات األیلمجر ً  ا  .ویحب الكالم الكثیر منھما ثرثارا

عرفا . فعالأنما بسبب ما قاما بھ من إما قاال و ةننا نتذكرھما لیس بسبب كثرإ
 .ن یفعال الشيء المناسب والصحیح في الوقت المناسبأكالھما 

 
ب یسوع على عن موت الر ةبالمالحظ ةدة من األشیاء الجدیراآلن واح     

ً حدأالصلیب ھي عدم تواجد  ال یوحنا  الحبیب وفقط إلم یظھر . من تالمیذه ھناك ا
 .راء مریمذعتناء ورعایة والدتھ العوجیزة لیستقبل تكلیف الرب لھ باإللفترة 

اء بدفنھ؟ عتنزمة واإلالتخاذ  الترتیبات الإن أي من الرسل ھناك للتأكید علي أكا
م یحتِ . ت فیھدفن الرب یسوع في نفس الیوم الذي مان یٌ أعلیك أن تفھم أنھ لزم 

دفن أي شخص لقي حتفھ بعقوبة اإلعدام في نفس الیوم ) القانون( الناموس
 .الذي مات فیھ

 
ً  ٤ھذه الحالة، كان ھناك فقط حوالي في      ساعات، من الساعة الثالثة عصرا

تضح إدفن فیھا جسد الرب وكما حتى غروب الشمس، والتي من المفترض أن یٌ 
أي من الدائرة الداخلیة، أولئك الذین ساروا بالقرب فیما سبق أنھ لم یكن ھناك 

ولم یكن ھناك أي أحد ممن توقع موت الرب، . مع یسوع، إلجراء ترتیبات الدفن
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ً . بالرغم من كالم الرب المتكرر عن موتھ ھر یوسف في ھذا التوقیت ن لم یظإ إذا
أن ن ربما نستنتج ولذلك یقول الدارس. الرب في مقبرة جماعیة ٌدفنلربما 

 .یوسف كان الرجل الوحید والتلمیذ الحمیم الوحید المتواجد عند موت الرب
   

 "؟یا قس شولتز، كیف لنا أن نعرف أن یوسف كان تلمیذاً "اآلن تقول لي     
ا َكاَن اْلَمَساُء َجاَء " یخبرنا بذلك األمر عندما یقول لنا نحن نعلم ھذا ألن متي َمَّ َول
امَ  ٌ َغنِيٌّ ِمَن الرَّ ً لَِیُسوَع  - ِة اْسُمُھ ُیوُسفُ َرُجل ً تِْلِمیذا ْیضا َ مت  "َوَكاَن ُھَو أ

 .نھ تلمیذاً أھنا صوت عال وواضح ب٥٧:٢٧
 

دعونا اآلن نلقي نظرة على خمس خصائص لیوسف نحتاج جمیعنا إلى      
 :نسخھا

 
 .التواجد والحضور •
 .الجوع لملكوت هللا •
 .الجرأة والتجاسر •
 .لتماس والطلب للرب یسوعاإل •
 .جل المسیحأل بذل قصاري الجھد •
  

ً  تبدأ خدمة التواجد والحضور كونك . في بدایة التلمذة الحقیقیة وتستمر تباعا
ً متواجد  بالعودة إلى اآلیة . لك ھحاول أن اقولأا و ھناك لھو أمر أكثر أھمیة عمً  ا

ً نَِساٌء "نجد القول  ١٥صحاح نجیل مرقس األإمن  ٤٠ ْیضا َ  !!!ھللویا "َوَكاَنْت أ
كانت ھناك بعض "وفي النص الیوناني لھذه االیة نري النص أكثر دقة یعلن

أقول لك یا صدیقي مدى قوة خدمة التواجد   !آه "(اتمتمیز -اتمعین)النساء 
د والحضور طوال خدمة الرب علي ھمیة ھذا التواجأدركت النسوة أ. والحضور

أول  نً وكٌ  ت المسیحكانت النسوة موجودات عندما ما. كثر من الرجالأرض األ
في العلیة عندما حل الروح  نً كٌ المتواجدات بعد قیامتھ من بین األموات، و

تعمدن بالروح . القدس، حتى من دون توجیھ الدعوة لھن على وجھ التحدید
 .یكافئ هللا التواجد والحضور. ھناك نً كٌ  ننھالقدس أل
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 قل الذین الأما . هللا فیھأرسلھم  قل الذین یقیمون في المكان الذيأما  !آه     

ً بالبرامج السریع في مكان آخر، أو الوعظ والموسیقى الصاخبة  ةینجرفوا بعیدا
قل الذین یستمرون  في المكان حیث یریدھم هللا أن أما . الھوى في مكان آخر

الذین وقفوا مع خدام هللا على  "ھناك"نھم ھم، یا صدیقي، الذین كانوا إ. یكونوا
نھم ھم الذین مثل إ. مور األبدیةأمن خاللھم جلب هللا وقام بذین مر العصور، ال

راد و ثغرة  یٌ أوء وتواضع عندما یكون ھناك فجوة یوسف الذین یخطون بھد
منسیة  ةو مھمألي رد ووصل إرمیمھا وتسدیدھا أو عالقة تحتاج شغلھا وت

 .نھم ھم من یستقبلون ویحصلون علي البركاتإ. ن ننتبھ لھاأتحتاج 
 

ً وھربوا إن الذین ون الضحلوھؤالء المؤمن عليني أشفق نإ نجرفوا بعیدا
نھم إ. بمصالحھم الذاتیة الشخصیة عندما یبدو لھم غرق سفینة حیاتھم

تخلي . كان یوسف ھناك. یسایرون الحشد بالجري فاقدین معمودیة روح الرب
ً ومتواكٌ . وجري التالمیذ لكن یوسف والنساء كانوا ھناك ً ن ھناك حاضرا جدا

ال . ن ھناك من البدایةكٌ . ال تتأخر. عندما یخطو راعیك خطوة خارج المنبر
خر أك بشخصھ ھل تتإذا كان یسوع سیكون ھنا. مر یفوتكتخطي وال تجعل األ

تواجد . للخادم ستتأخر للسید اً صدیقي العزیز إذا كنت متأخر ؟ هنت في لقاءأ
ً عندما یكون ھناك دعوة للصالةوكٌ  ً یكأفي هللا خدمتك أن كٌ . ن حاضرا مینا

 .وتواجدك وحضورك
 

لملكوت  كان یوسف منتظرا ً .التلمیذ الحقیقي للرب لھ جوع لملكوت هللا     
نھم سمعوا الرب أعن الملكوت على الرغم من  األحد عشر تلمیذاً  تخلي. هللا

ولكن ظھر وافد . یسوع یتكلم في كثیر من األحیان عن ذلك لمدة  ثالث سنوات
ً علي الربو جدید رجل  .جاء من الالمكان. ھو جدید علي التالمیذ ولیس جدیدا

رب یسوع كان على الرغم من أن جسد ال یزال یعتقد ویأمل في ملكوت هللا ال
ً على الخ ً  آه بةشمعلق مائتا عندما تعلن جمیع العالمات المادیة  !مجدا

مر األ لم ینتھِ "نجد ھذا الشخص الوحید الذي یعلن  "مرنتھى األإ "المحسوسة
د مما ھو منظور ومادي ملموس بعَ أ ما ھو یمكن أن یكون قد قال  "نعم " بعد
صدیقي ھل یمكن أن ننظر إلى ما ھو أبعد من  "أرى ملكوت هللا ال تزال أمامنا "
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كبر كلما أكثر وأال یكبر أال یساعدنا یوسف في ذلك؟ أالمادیة والملموس؟ آه 
 نقوم بدراستھ؟

 
ذھب یوسف إلى بیالطس  .روجسو ءيحقیقي  للرب نراه جرال میذالتل     

 لي من ركضإذھب یوسف . لي من خاف منھ التالمیذإذھب . بجرأة وتجاسر
ً أ. عنھ التالمیذ بعیداً  ً وجریئاً قبل یوم الخمسیجعزائي كان یوسف تلمیذا . نسورا

لك  تكل كنیسة أن تم عليیجب . ینن جسورین فقط بعد یوم الخمسوخرأصبح األ
وعلى الرغم من أن یوسف  لم یتحدث  )یوسفیین( مجموعة وحزم عینة یوسف

الشجاعة التي ال  فيلي الیوم، من خالل مثالھ إا بكلمات لكنھ یتحدث للعالم كلھ لن
  .ق والتخلي عن الذات الرائعصدَ تٌ 
 

خاطر یوسف . شغف وتجاسر للرب یسوع لدیھ التلمیذ الحقیقي للرب      
على جسد الرب یسوع، حتي یحمل جسد ھذا المخلص الرائع  بحیاتھ للحصول 
 ً ً  بین ذراعیھ حیا . یا صدیقي یا لھا من خدمة الحب، یا لھ من شرف  !آه أو میتا

ً أن یجعل عبیده یحملوا الجسدأكان یمكنھ بكل سھولة بما  لكن ال، كان . نھ غنیا
 ً . ان یقوم بذلك ھوشخص أخر بینما یمكنھ  ھلھ حتي یكرم ھذا الجسد العزیز جدا

لھھ تترك تزال بقع الدم إلد الرب بالكتان وحملھ في حین ال قام بلف جس
ھل تظھر عالمات یسوع فیك؟ ھل تظھر في . بصماتھا وعالماتھا علیھ إلى األبد

ً عن أنذرت أن ال تتخلي  حوارك وسلوكك وفي موقفك؟ آه یا بطرس لقد بدا
ً لتحملھ .سیدك یك؟ وماذا عنك یا بین ذراع ماذا ینقصك حتي تكون موجودا

ً  انتمأیعقوب ویوحنا و لداخلیة القریبة الخاصة؟ تجاسر من الدائرة ا أیضا
قول لكم كل أن أستطیع أذا عنك؟ قل لي وما. شتھى  یوسف جسد الرب یسوعإو

دفتر  :ھناك أدلة حول كل واحد منا على ما نشتھي أكثر. شيء عن نفسك
ما . أوقات الفراغ یعلن لنا عن ما نشتھي كیف نقضي. فحصنا یمكن ان یعلن لنا

ً ألدینا في بیوتنا یعلن ذلك  ن یدلل أكیف ومع من نقضي عطالتنا یمكن . یضا
حیاة الصالة لنا وما یخرج من أفواھنا وما نقوم بھ من أجل . علي ما نشتھي

  .الفقراء واألرامل والمرسلین یخبرنا ویعلن لنا علي ما نشتھیھ
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     ً ً من ن أن یكونوا ھناك أغلق التالمیذ علي أنفسھم  العلِ م لذلك، بدال یة خوفا
یكن لدیھم الرغبة في لم . كانوا في معركة من أجل الحفاظ على أنفسھم. الیھود

سوء ان وینالوا ل الرومبَ و یتم القبض علیھم من قِ أو یعانوا أأن یتألموا 
بعدم وجود خطط  رھم بما في عقولھمن ذكَ آلن الرب اأعلى ما یبدو . المعاملة

ء األحد عشر الذین حاولوا اآلن للدفن أو أي خطط أو ترتیبات للجنازة، من ھؤال
ً . منفسھأإنقاذ  ً ھناك ولكن كان یوسف موجودا  .ومتواجدا

وضع  )ولیس عبیده (أن یوسف یقول الكتاب .م  یوسف أفضل ما لدیھقدً     
لقبر قد حفره لنفسھ  كان ذلك ا ٤٦ر في الصخر عددفِ جسد في القبر الذي حٌ ال

ً ولكنھ . ٌبحساب كبیر وضخم ولكنھ أعطاه للرب یسوع ولد الرب یسوع فقیرا
ً من وأل   "ھناك"فن في قبر رجل غني بسبب واحد من تالمیذه كان  دٌ  ن  واحدا

 ً ً وألن  تالمیذه كان لھ الجوع لملكوت هللا، واحد من تالمیذه كان جریئا وجسورا
 ً م ھذا  التلمیذ أفضل ما أكثر من أي شيء آخر، وقدً  شتھاهإمن تالمیذه  واحدا
نجیل مرقص  َفاْشَتَرى إفعال في النص الكتابي في جمل تتابع األأما   !آه  .عنده

َنُھ  .. ْنَزَلُھ َوَكفَّ َ ھذه ھي الطریقة   .٤٦دعد.....َوَدْحَرجَ  ...َوَوَضَعُھ فِي َقْبٍر  ...َفأ
  .التي  دخل فیھا یوسف التاریخ

  
 مدي سیتذكرك التاریخ ؟ يألي إ
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