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فقد وضعت  سالوميأما  طتنا الرب يسوع.أعنها أالعذراء مريم  تشتهر     

ن م بطلب واحدثنين من الرسل، وإعلى التاريخ من خالل إعطائنا  بصماتها

"ِحيَنئٍِذ َتَقدََّمْت أي وقت مضى.  في لها أحدأأجرأ األسئلة التي يمكن أن يس

إَِليْهِ ُأمُّ اْبَنْي َزْبِدي ) سالومي( َمَع ابَْنْيهَا َوَسَجَدْت َوَطَلبَْت ِمْنهُ َشيْئاً. َفَقالَ 

ُقْل َأْن يَْجلَِس ابَْناَي َهَذاِن َواِحٌد َعْن يَِمينَِك »َقاَلْت َلهُ: « َماَذا تُرِيِديَن؟»َلهَا: 

 (.02، 02: 02)متى ي َمَلُكوتَِك" َواآلَخُر َعِن اْليََسارِ فِ 

ن تطلبها من أالتي تريد بعض التساؤالت الكبرى  يضاً أقد يكون لديك أنت 

شخصي  اآلخر بعضوال بالحياة بشكل عام، البعض متعلقيسوع، الرب 

جابة علي أو عدم اإل ةجابما باإلإجابات الرب علي تساؤالتك إتعتمد  .جداً 

. ستفساراتك للرب يسوع المسيحإبتساؤالتك و بها الطريقة التي تأتي

مستوي كم وما  )نهجك(قترابك للرب وموقفك منه إعموماً ستحدد طريقة 

للرب كما يجب أن تأتي الرب؟   يلإتي آكيف يجب أن  ذاً إ .ستحصل منه

 .ةعابد ةم ساجدجاءت هذه األ

يسوع  الرب أشقاءن، وال حتى ووالصدوقيأال الكتبة و نوالفريسي تِ ألم ي

يا  سجوداً له قبل قيامته. ولكن جاءت هذه المرأة وسجدت له. آهوأمه 



. منه ن تتوقع شيئاً أيسوع بهذه الطريقة يمكنك تي للرب أتصديقي عندما 

 يسوع: والسجود للرب لعبادةلأولئك الذين جاؤوا  الحظ

   22:0متمن الشرق  المجوس   

   0:2متاألبرص  

   22:1بنته متإيايرس الذي ماتت  

  02:22الكنعانية مت مرأة ال 

  3:2من به الجئون مر مجنونال  

  62:1يوحنا  - بصرأاألعمى الذي رجل ال  

يعبده ويسجد له، هؤالء يخضعون يسوع بحق  كل من يعرف المسيح     

بواب وطاقات السماء أع للرب والسجود له وعبادته يفتح للرب. الخضو

 قي طلباتنا وتساؤالتنا وتستجيب لها. للت

لكن ماذا  .. وكان ذلك جيداً ةجاءت ساجدبني زبدي، إهكذا سالومي، والدة 

ها قبل أن نقع في نقد مشترك في خلفيت كان جيداً عنها؟ دعونا نتأمل يضاً أ

 أو األنانية. لقدرتها التنافسية

 

قبل ن بهذ اللقب يَ فوعرمبناء الرعد". كانا أثنين من "إومي ت سالبج. أن2

الرعد. أرسل هللا الرعد عندما أعطي يسوع. هللا يحب  لربباما لقائه

ب الرعد عندما تحقق الناموس فى رسل األأسيناء، والناموس علي جبل 

ن يتركا شباكهما أبني زبدي بإعندما دعي الرب يسوع . جبل الجلجثة

 في سن المراهقة.ا كانا رغم أنهميسوع فى الحال  الرب بيهما تبعاأو

 

كانت تخدم الرب يسوع مع تماسك نفس أبنائها.  بالرب. تمسك سالومي 0

 فارغ.القبر العلى  ةهناك في موقع الصليب، وكانت شاهدكانت ، ويسوع



يسوع في هذه الحياة  الرب سالومي أبنائها، ليس فقط بالقرب من ت. أراد6

كان ، إلى األبد! ما هو الخطأ في هذا؟ إذا لكوت الجديدولكن أيضا في الم

الرعد ب كاملةً كنائسنا ت متألإلرؤية سالومي لتربية األطفال،  م(أ) مرأةإلكل 

سعت كل أم في أن يكون أبناؤها على  كما كانت عليه في الجيل األول. إذا

ي سيكون شكل العالم؟ اء. ماذا يا تردقائمة الملوك وليس على قائمة العم

أيها العالم.  أمور تدفعن أطفالهن إلى العديد من األمهات ن أزن كم هو مح

 في األبدية؟ وعالمة تميز بصمة م طفالكاألمهات هل سيكون أل

 

روع أعظم وأالفرصة ليعلم  يسوعلرب لستفسار سالومي إومنح  . قدم 4

 درس من دروسه.

بني إيعرف  ة وتأمل في كيف كان يسوعواضحالمن القدرة التنافسية  قلل

فيهم والذين تمجد  حفظوا كالمهزبدي: الرجال الذين تخلوا عن كل شيء، 

متألو في إوستعداد للموت معه، إا على والذين كانو (22، 3: 27)يوحنا 

لم  سوي الرب وكل ما للرب. شيئاً  واقت الحق من الروح القدس. لم يريدو

بيخ من والت، خاطئةبطريقة حول هذا الموضوع  واذهب نهمأحقيقة  ،تجلب

 (.00:02)متى  نالأتعلمان ما تسلستما   :رجحعلى األ، بل الرب 

علي ألمستوي  حملهميأن ما من شأنه لتالميذه بعد ذلك يسوع  الرب قال 

شخص يريد أن ن يكون لديه أ سعيداً  الرب كم كان  آهومكانة رفيعة. 

يعرف! كان عليه أن يعلم هؤالء الرجال أن مملكته ليست من هذا العالم، 

. القاع فيولكن  كون الشخص عالياً  فضل في الوقت الراهن لم يكناألأن و

ليتمكن من أن نكرة صبح فضل أن ال تصبح شخص ما ولكن أن توأن األ

كرام من اإلل الكل في الكل. كان من األفضل عدم السعي من أجهو يكون 

من علي الرب أن يعلمهم أنه  كانكرام من هللا. للسعي لإل، ولكن البشر

العالمية وما يرتبط لمعارف الدنيوية م واياألفضل عدم الحصول على التعل



ين وأن ومتواضع اء عونفوز وقوة ولكن ليكونوا ود ةبهما من سلط

والقليلة.  الصغيرةنحن مع األشياء نكون في كيف نا هللا يراقب يتعلموا منه.

ِعمَّا َأيُّهَا اْلعَبُْد ن"ِ جداً والقليلة  صغيرة شياء النا تنبع من األمكافآتن أل

الُِح أَلنََّك ُكْنَت َأِميناً فِي اْلَقلِيِل َفْليَُكْن َلَك ُسْلَطاٌن َعَلى َعْشرِ مُُدنٍ  )لوقا " الصَّ

27:21.) 

 (.03:02... )متى َمْن َأَراَد َأْن يَُكوَن فِيُكْم َعِظيماً َفْليَُكْن َلُكْم َخاِدماً  ولكن ...

"شماس": صبي في مأمورية،  لكلمة خادم هنا بمعنيالكلمة اليونانية 

. ال يمكنك الحصول على جير للمعونة) جرسون( في مطعم، األ النادل

في عرشه، ما لم  عويسالرب الجلوس بالقرب من المسحة الخمسينية أو 

 هنا واآلن.سفل وفي القاع أتحصل على مقام 

خدمة الرب. نريد  ميعاً نحن جقال فليكن خادم الكل.  يسوع الحظ أن الرب

ونسبح للرب، ونحن نعلم للرب، ونحن نبشر بالرب، ونحن ندير  نحن نغني

صغيرة هذه  هنا يهشم الرب ويحطم إلى أجزاء وقطعمهمات للرب. ونشغل 

ا نبعض ةخدمالتي ال تستقيم . أي أننا يمكننا أن نخدم الرب دون  الفكرة

على مدى السنوات الثالث الماضية لقد وضعتم كل شيء البعض. فقال لهم: 

أموت لخدمة سالبعض. كم في خدمة بعض ولم تفعلوا شيئاً  خدمتيفي 

 خدمة بعضكمفي  تنشغلوا جداً أن  يضاً أنتم أعليكم  اآلخرين. اآلن يجب

فال  البعض،وا بعضكم ال تخدم م. إذا كنتينخرفي خدمة األالبعض و

مور الضئيلة الدنيوية واألشياء ، في األخدموا بعضكم بعضاً إتستحقونني. 

ال يكافئها  في األشياء التي خدموا بعضكم البعض إ ،ةحقيرة وقذر التي تبدو

تزر بمنشفة إقام ووع عمق ما كان يعنيه عندما الرب يس العالم. أظهر

 . هرجل تالميذأفي غسل  بتدأإو

 الرجال والنساء الذين سيجلسون عنقد يكون لذا نرى عظمة الملكوت. 

ن مم وأ، في الوقت الحاليعمال النظافة يسوع من  الرب يساريمين أو 



ن يذهبون مماألمتعة أو  ونمن يحملمطباق( أو) األ الصحون ونيغسل

شعب  لسنا نحن شعب الكنيسة أ. مأمورياتلقضاء حاجات غيرهم في 

عندما نحب أن يتعرف الناس علينا. ، االمممع لي حد كبير إنتشابة الكنيسة 

مر ننا مشتركين في هذا األأس ما للمسيح نحب أن يعرف الجميع تي نفات

مبني كنيستنا نود أن يتسرب  فاتورة عندما يتم دفع. واً ولنا دوراً خاص

 المال ألحد أعضاء الكنيسة الفقيرعندما نعطي و ذلك.للجميع بأننا ضحينا ب

! الكثير من اؤناسمأذكر تٌ ن أكم نحب ذلك. آه  الحظيما  نأمل أن شخصاً 

بطريقة أو بأخرى  نكسب ما لم لهام يحاء واإلاإلجيدة تفتقر إلى ال أعمالنا

َكيَْف َتْقِدُروَن "لفريسيين: الرب يسوع ل . قالخوتناإبين  أعلى مكانةمنها 

َأْن تُْؤِمُنوا َوَأْنتُْم َتْقبَُلوَن َمْجدًا بَْعُضُكْم ِمْن بَْعضٍ؟ َواْلَمْجُد الَِّذي ِمَن اإِلَلهِ 

 (.44:2)يوحنا  "اْلَواِحِد َلْستُْم تَْطُلبُوَنهُ؟ 

في نهاية المطاف. ) القاع( حتي نصل القمة  علينا أن نصل إلى أسفل جداً 

بَِما َأنَُّكْم َفعَْلتُمُوهُ بَِأَحِد إِْخَوتِي "هذه الكلمات في اآلونة األخيرة؟  هل قرأت

جل يسوع ألالمسيح  مات(. 42:02)متى "َهُؤاَلِء اأَلَصاِغرِ َفبِي َفعَْلتُْم. 

أنت لهم؟ بمدي تواجدك وحضورك ساعة حاجاتهم ، ك. ماذا تفعل إخوت

في  ستمراراإلمن الذهاب و حقاً  الربمعرفة تنبع  بمدي معرفتك للرب. 

: طوبى للمساكين بالروح ألن لهم ملكوت متالكناإلالقاع. وهذا هو السبب 

 السموات.

الذين وخاصة  فرصة لذلك، لما كان لناك الخير لجميع الناس   دعونا نفعل

« إِنِّي ُأِحبُّ هللاَ »إِْن َقالَ َأَحٌد: " (.22:3)غالطية يمان اإل هم من أهل

َوَأبَْغَض َأَخاهُ، َفهَُو َكاِذٌب. أَلنَّ َمْن اَل يُِحبُّ َأَخاهُ الَِّذي َأبَْصَرهُ، َكيَْف يَْقِدُر َأْن 

 (02:4يوحنا  2) "يُِحبَّ هللاَ الَِّذي َلْم يُبِْصْرهُ؟

اًل " علنأيسوع و عاد الربثم   " َعبْداً  َفْليَُكْن َلُكمْ َوَمْن َأَراَد َأْن يَُكوَن فِيُكْم َأوَّ

. الكلمة اليونانية أعظم العظماء.صبح هذا يفتح لنا الباب لن (.07:02)متى 



 أو الناقل المأمورياتوالعبد هو أقل من صبي  "العبد" عبداً" تعني حقاً "

يسعي الذي  الشخص. هو م وعبد للعبيداللخدنه خادم إمتعة. األ وحامل

كنت تخدم هؤالء متعة. إذ ويحمل أمتعة حامل األالمأموريات صبي لخدمة 

 جداً مقام على أل نت متوجهاً أفحتياجاتهم إ ت تحت أمرهم ونالناس، واذا ك

َكَما َأنَّ ابَْن اإِلْنَساِن َلْم يَْأتِ لِيُْخَدَم بَْل لِيَْخِدَم "يسوع:  الرب إلى األبد. قال

َلكِنَّهُ َأْخَلى َنْفَسهُ، آِخذاً  "(. 02:02)متى "«َولِيَبِْذلَ َنْفَسهُ فِْديًَة َعْن َكثِيرِينَ 

 (.7:0في)" ُصوَرَة َعبٍْد ) خادم(، َصائِرًا فِي ِشبْهِ النَّاسِ.

في ملكوتك.  كيسار نعن يمينك، واآلخر ع اً ا واحديجلس أن بني  إمنح إ 

كثر نبالً يكون أالنبيلة، لمرأة اإل هذه النبيل منو الطلب  لتماسهذا اإل تحول

. تنقيته وتطهيره من كل شوائببفي الكون  ميرأ وأشرف نبلأقام  عندما

 لتماسهذا اإل واعندما قدم الرب يسوع أن التالميذ لم يعرفوا ما طلبوا قال

وسنقدم حساباً عن هذه  . اليوم نحن نعلم وسوف نكون مسؤولينالطلب()

 ."العالممملكتي ليست من هذا قال "المعرفة. تذكر أن الرب 
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