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 مثل األرملة املثابرة
 ام� جالد جبنبقلم 

عامة الو قسوس عدد ليس بقليل من ال  عا�) غر�بًا، و�ُ ٨-١: ١٨ثابرة (لوقا ل األرملة المُ ثَ يف ظاهر األمر، يبدو نلا مَ 
 . ًما يف اإليماندُ د فهمه يف سياقه، هل مع� رائع و�ث شعب اهللا ىلع امليض قُ جرَّ ل، بمُ ثَ لفهمه. ل�ن المَ 

ما يقرب من ثلث إ�يل    �شغلقرتب من نهاية الرحلة الطو�لة إىل أورشليم، و� رحلة  فإننا ن،  من ناحية السياق
يف    تحقَّقإل�سان، وهو حدث سيال يف أعقاب حديث املسيح عن عودته اكبن  ثَ ). يأيت هذا المَ ٤٤:  ١٩-٥١:  ٩لوقا (

كب�ة  ة  ل مجاعة العهد مشقَّ ، ستتحمَّ للمسيح  �واثلا   األول  املجيئ�  ب�  ما   ةالفرت   خالل).  ٣٧–٢٠:  ١٧نهاية اتلار�خ (
المَ  المُ ل �فِّ ثَ واضطهاد عظيم، ذلا فإن  َمثَل  وثابرة.  ز املؤمن� ىلع  ىلع عكس األمثال األخرى يف إ�يل لوقا، فإن 

"  : "َوقَاَل لَُهْم  منه  ببيان الغرض   يبدأثابرة  األرملة المُ  ْن يَُص�َّ لُكَّ ِحٍ� َوَال ُ�َملَّ
َ
نَُّه يَنْبيَِغ أ

َ
يًْضا َمثًَال يِف أ

َ
[تالميذه] أ

"  ٦:  ١٣؛  ١٦  :١٢؛  ٣٩  : ٦؛  ٣٦  :٥؛ انظر  ١:  ١٨( )  ). اغبًلا ما ترد عبارة "ُ�َملَّ ل  يف العهد اجلديد يف سياق اتلحمُّ (ت�لُّ
ْن َال تَِ�لُّوا يِف َشَدائِِدي    :يسة أفسس حتت اضطهاد آخر الزمان. ىلع سبيل املثال، يقول بولس لكن

َ
ْطلُُب أ

َ
"ذِللَِك أ

ْجِلُ�ُم الَّيِت ِ�َ َ�ُْدُ�ْم" ( 
َ
 .)١٣ :٣�سالونييك   ٢؛ ٩: ٦؛ غالطية ١٦، ١: ٤كورنثوس   ٢؛ انظر أيًضا ١٣ :٣أل

. تقر�بًا لك تفاصيل فها يلنصل األرملة بلجاجة إىل قايض وث�  ل سهل بما فيه الكفاية: تتوسَّ ثَ إن الرسد العام للمَ 
، وال يشء عن "اخلصم"، وال حدوث ذلك  يَّةكيف  أواألرملة    ُظلم  سبب  عن   شيئًا   نعرف  الفنحن    –   ل اغمضة ثَ المَ 

َ�َاُف    الَ "إنَّه  م شيئًا عن طبيعة القايض.  ). لكننا نتعلَّ ٢:  ١٨" (لوقا  يِف َمِدينَةٍ يشء عن ماكن حدوث ذلك باستثناء "
 .) ٥نصًفا (اآلية كًما مُ )، و�سبب إرصار األرملة، أصدر حُ ٢" (اآلية اَهللا َوَال َ�َهاُب إِ�َْسانًا 

  عدم اإليمان دلى   ثابرة. يبذل لوقا قصارى جهده إلبراز حالة والمُ   اإلنصاف�:  ل إىل موضوع� رئيسيَّ ثَ ق المَ يتطرَّ 
 ابلارثابرة، ف�م باحلري سيفعل القايض  ا منصًفا للمُ كمً حُ   رش�ره إذا أصدر قايض  ملاذا؟ الفكرة � أنَّ   .القايض

. ول�ن هذا ليس الشلك  ٨و   ٧و  ٥و  ٣ل، يف اآليات  ثَ " يف مجيع أ�اء المَ إنصاف"  لكمةصيغ االسم والفعل ل  �د ذلك؟  
أي    –  اليت تصف أعمال القصاص أو االنتقام  صوص يف عدد من انل�ده  املصطلح هنا  ف"العدالة".    فهوم العام مل 
:  موىس   حياة  من  حدثًا   استفانوس   يروي   ،٢٤  :٧  الرسل  أعمال  يف  املثال،  سبيل  ىلع.  ضحية  وقع  اذلي  لشخص ا  إنصاف

" (انظر خروج  نَْصَف الَْمْغلُوَب، إِْذ َ�تََل الِْمرْصِيَّ
َ
ى َواِحًدا َمْظلُوًما َحاَ� َ�نُْه [موىس]، َوأ

َ
). اللكمات  ١٢-١١: ٢"َو�ِْذ َرأ

؛  ١٩  :١٢(انظر أيًضا رومية    ٣:  ١٨ة من نفس اللكمات اليت �دها يف لوقا  شتقَّ "مظلوم" و"أنصف" مُ الُمرتمجة إىل  هنا  
. و� ترغب  نصافل إذن تطلب القصاص واإلثَ ). فاألرملة يف المَ ١٠  :٦؛ رؤ�ا  ١٤  :٢بطرس    ١؛  ٣٠  :١٠رباني�  ؛ ع٤:  ١٣

 .بال عدلن ظلمها عاقب القايض مَ يف أن يُ 
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ق السابقة، يتعلَّ   صوص يف انلف.  ١٨-١٧لوقا    يف  ل مع السياق األوسعثَ ة تناسب هذا المَ ر يف كيفيَّ من األفضل نلا أن نفكِّ 
ف اتلار�خ، يزداد العداء ب�  يتكشَّ  فبينما ). ٣٧-٢٢: ١٧ثابرة املؤمن� قبل �يئه اثلا� ( مه املسيح بمُ علِّ ا يُ الكث� ممَّ 

تتم�َّ  الزمن  "األيام األخ�ة"، و� فرتة من   �شلك غر�ب حبضور ملكوت اهللا  شعب اهللا والعالم. �ن نعيش يف 
. �ب أن  عظيم   ا إىل معاناة كب�ة واضطهادي حتمً ؤدِّ ي امللكوت    إىل   االنضمام). إن  ٥٠- ٢٤:  ١٣الضيقة (مىت  وجود  و

مون، وسيفعل العالم ). سيُظلَ ٣٣  :١٧من أجل امللكوت (لوقا    هلالك نفسهون ىلع استعداد  ي�ون املؤمنون احلقيقيُّ 
اهللا    � يثابرون بإيمان، فإنَّ املؤمن� احلقيقيِّ   ألنَّ واألرملة ثابرت انتقم هلا القايض.    أسوأ ما يف وسعه. ول�ن ألنَّ 

)، ل�ن اإليمان  ٩- ٨:  ٢عمل نعمة خالصة (أفسس  وة من اهللا،  اإليمان هو يف الواقع عطيَّ فيعدهم باالنتقام هلم.  
(يعقوب   أمينة  بأعمال  ما ي�ون مصحو�ًا  دائًما  ر�ما  ٢٦-١٤:  ٢احلقييق  لمَ   انلصوص حد  أ �ون  ي).  ل  ثَ األقرب 

"َحىتَّ َمىَت    قائل�:   �سون يف السماء إىل اهللا ، حيث يرصخ القدِّ ١٠-٩:  ٦ثابرة � اخلتم اخلامس يف رؤ�ا  األرملة المُ 
 ُّ�
َ
رِْض؟" بينما نتوق مأ

َ
اِكِنَ� ىلَعَ األ َمائِنَا ِمَن السَّ ، َال َ�ْقيِض َوتَنْتَِقُم دِلِ َقُّ

ْ
وُس َواحل ُقدُّ

ْ
يُِّد ال �  �س� السماو�ِّ ع القدِّ َها السَّ

 .)١١ اآليةرنا �يشء واحد: "انتظروا َزَمانًا �َِسً�ا" (ه يذكِّ إىل أن �سكب اهللا عدهل ىلع العالم، فإنَّ 

 

هو  جبنتور  ادلك  جالد  ب   مشارك ستاذ  أ ام�  اجلديد  المُ الة  �ليَّ للعهد  يف  صلَ الهوت  بحة  جاكسون  والية  مدينة 
 From(  "لكنيسةإىل ا�رسائيل  ومن آدم  "  بما يف ذلك،من الكتب،    لعديدف وشارك يف تأيلف اؤلِّ هو مُ و.  مسيسيبِّ 

Adam and Israel to the Church.( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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