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أحد حامالت الطيب، البشارة الثانية
األستاذ جورج مانتزاريذس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 ك��أمتهاعيد آخر أكبر: عيد البشارة الثانية للسيدة العذراء. عي��د بش��ارالطيب ُيقام في يوم أحد حامالت 
الخليقة الجديدة، كأم أبناء القيامة.

 آدمدةعاتيالحظ الق�ديس غريغوري�وس باالم�اس أن قيام�ة المس�يح هي قيام�ة الطبيع�ة البش�رية واس�
 ح�واء، ف�إنأيام�رأة الق�ديم ك�ان  آدم أىأول شخص رأن ما كالقديم إلى الحياة األبدية غير الفاسدة. و

ا ام�رأة. ه�ذهَأول م ن رأى آدم الجديد، المسيح، بعد قيامت�ه ال�تي ج�ددت الطبيع�ة البش�رية، ك�انت أيض�ً
ض�ح من مقارن�ة تفص�يلية لتك�وين رواي�اتّالم�رأة لم تكن م�ريم المجدلي�ة، ب�ل الس�يدة الع�ذراء، كم�ا يت

القيامة في األناجيل األربعة، وهو تحليل قام به في الواقع القديس غريغوريوس باالماس.
ِة، الَِّتي كَ�اَن ْرَيَم اْلَمْجَدِليَّ اًل ِلمَ� وَّ َر ا\ ُبوِع َظهَ� ِل اال_س�ْ وَّ َوَبْعَدَما َقاَم َباِكًرا ِفي ا\ "نقرأ في نهاية إنجيل َمرُقس: 

ْخَرَج ِمْنَها َسْبَعَة َشَياِطيَن  )َقْد ا\ (. لكن اإلنجيلي نفسه الذي ذكر هذا كأول ظهور للمسيح كتب قب��ل9:16"
[ يعق�وبأم]المجدلي�ة وم�ريم ريم  ليلة عيد الفص�ح، أن م�رأقُي الذي عذلك بقليل في روايته، في المقط

(أي سيدتنا وسالومي اشتر ا ئنوجالحنوط  ين) َباِكًرا ِجدًّ ) إلى القبر  " "2:16.)
. يبدو أن هذه زي��ارة ثاني��ةوحسب" باكرًا" بل"جًدا باكرًا "ظهور المسيح لمريم المجدلية لم يحدث إذًا، 

"، اكتش�فت، كم�ا الح�ظ الق�ديسباكرًا ج�دًا"أو حتى ثالثة لقبر المسيح. في زيارتها األولى، التي حدثت 
الحجر قد  التلميذ اآلخر الذي ك��ان يس��وعُدحِرج "يوحنا اإلنجيلي، أن  . ركضت إلى بطرس و  "من القبر "

يوا"يحبه وقالت لهم ْيَن َوَضُعوُه!  َد ِمَن اْلَقْبِر، َولَْسَنا َنْعلَُم ا\ يِّ َخُذوا السَّ ا\  :( ” "2:20.)
قريًبا من جديديالحظ القديس يوحنا  )، كان القبر  " ، كان هناك عدد من النساء الل��واتيهذا(. إلى 42:19"

 إلى القبر مرة واح�دة فق�ط، ب�ل م�رتين أو ثالث م�رات، كم�ا توض�ح نص�وصن. لم يذهبالطيوبيحملن 
المجدلية ذهبت بنفسها.أن . كما نفَسها البعض في مجموعات لم تكن دائًما ناإلنجيل، يرافقن بعضه
إعالن ه��ذا الح��دث اإللهي. لم تكنب��ل  وص��ف قيام��ة المس��يح بالتفص��يل، يينلم يكن ه��دف اإلنجيل��

م��ذكرات الرس��ول، أيالش��هيد يوس��تينوساألناجي��ل رواي��ات منهجي��ة، لكنه��ا كم��ا يالح��ظ  " ك��انت  "

،Apologia I)مالحظات حول حياة المسيح وتعليمه   66، (. في ختام إنجيله، كتب الق�ديس يوحن�ا3 
، فلن يك�ون هن�اكل�و كُتَبت واح�دة فواح�دةالمس�يح، ص�نعها أن هناك العديد من األش�ياء األخ�رى ال�تي 

مك��ان في الع�الم بأس��ره الحت��واء الكتب. ل�ذلك يكتب ك�ل من اإلنجيل��يين األربع�ة عن زي��ارة واح��دة أو
 ويترك الباقي خارًجا.الطيبلمرأة حاملة لزيارتين إلى قبر المسيح 
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 والمجدلية، كما وصفها القديستناويترتب على ذلك أن الزيارة األولى إلى قبر المسيح كانت زيارة سيد
َذا َر. َوا� َرا اْلَقبْ� َرى ِلَتْنظُ� ْرَيُم اال_خْ� ُة َومَ� ْرَيُم اْلَمْجَدِليَّ اَءْت مَ� ِل اال_ْسُبوِع، جَ� وَّ ْبِت، ِعْنَد َفْجِر ا\ َوَبْعَد السَّ "متى:  

ِه  َر َعِن اْلبَ�اِب، َوَجلََس َعلَيْ� َرَج اْلَحجَ� اَء َوَدحْ� َماِء َوجَ� َزَل ِمَن الس�َّ بِّ نَ� )َزْلَزلٌَة َعِظيَمٌة َحَدَثْت، ال\نَّ َمالََك الرَّ ”

بعد الزلزال ووجدن الحجر مدحرًجا.حامالت الطيب جئن (.  جميع النساء األخريات 1:28-2
مريم األخرى كانت حاضرة في الزلزال وإزال��ة الحج��ر من الق��بر. ظه��ر له��ا التي هي  "(السيدة العذراء  " (

ه إليها رسالة قيامة ابنها. هذه هي المرة الثانية التيّالمالك قبل أي شخص آخر، وفتح قبر المسيح ووج
 رئيس المالئك��ة جبرائي��ل ال��ذيبأنه الق��ديس غريغوري��وس ح��دده وي،يخاطبها فيها مالك بهذه الطريقة

 األولى.تهاظهر لها في بشار
ممتلئة نعمة أحّست  فائقة الطهارة و "كونها  " " السيدة الع��ذراء بف��رح عظيم لم��ا ح��دث، في حين ك��انت"

المجدلية خائفة، كما لو أنها لم تفهم حًقا أًيا من األحداث. كل ما استطاعت رؤيته ه��و ف�راغ الق��بر ال��ذي
[.1]به ركضت لتخبر بطرس والتلميذ اآلخر 

ث إليه. انفتح كل ش��يء في الس��ماء واألرضّ المسيح وتحدىلذلك كانت السيدة العذراء هي أول من رأ
-قدستين  على ال��رغم من أن اإلنجيل��يين لمم[. هي وحدها احتضنت قدميه ال2]أوالً لها ومن خاللها لنا 

[. من ناحي��ة3]يذكروا هذا على وجه التحديد ألنهم لم يرغبوا في تق��ديمها كش��اهدة على قيام��ة ابنه��ا 
أاله��ا ل لابستاني، قالإلى القبر واعتقدت أنه التالية أخرى، مريم المجدلية، التي قابلت الرب في زيارتها 

لت إلعالن البشارة للتالميذِ. بدالً من ذلك، ا_رسللسجود لهن هو وذهبت َ أدركت مبعدما كانت قدتلمسه، 
[4.]

ح��امالتومن المثير لالهتمام أيًضا أن نالحظ التحيات المختلفة التي وجهها السيد المسيح إلى النساء 
افرحالطيب  ] ، وقال للتالميذ السالم لكم ن"وتالميذه. قال للنساء:  ه النساء،ن[. كان أول شيء تحتج5"

. وكان أول ما احتاجه التالميذ، إذ كانوا قد اه��تزوا من الخ��وفالفرحبعد أن عانين من آالم الصلب، هو 
من اليهود، هو السالم.

السالم مرتبط مباشرة بالفرح. والفرح يف��ترض الس��الم. عالوة على ذل��ك، ف��إن الف��رح والس��الم، م��ع ك��ل
انظ�ر غالطي��ة نالفضائل المسيحية األخرى، يشكالن ثمر الروح القدس الواح�د غ�ير الم (. م��ا22:5)قس��م 

يع��ذب الن��اس ويلقي بهم في االض��طراب والقل��ق ه��و الم��وت. ه��ذا ه��و الس��بب في أن أولئ��ك ال��ذين لم
يتغلبوا على الخ��وف من الم��وت ال يس��تطيعون معرف��ة الس��الم. الس��الم الحقيقي ممكن فق��ط من خالل

التحرر من الخوف من الموت. يفترض الفرح الحقيقي أيًضا أن نتحرر من هذا الخوف.
. إن�هَّشيؤكد المسيح أن السالم الذي يقدمه لن�ا يختل�ف عن الس�الم ال�دنيوي. س�الم الع�الم تقلي�دي وه

ضمن شروط الفساد والموت. لهذا يمي "سالم يعمل  ْتُرُك لَكُْم.ّ" َسالًَما ا\ "ز المسيح سالمه عن سالم العالم: 
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ي��و  نَ��ا  ْعِطيكُْم ا\ الَُم ا_ ا ُيْعِطي اْلعَ�� ْعِطيكُْم. لَْيَس كَمَ�� )َسالَِمي ا_ ف��رح المس��يح ليس ف��رحأيض��ًا (. لكن 27:14"
كامل ال يمكن ألحد أن يسلبه منا.حصين وراسخ، لكنه ًا وال عابرًاالعالم. إنه ليس تقليدي ". إنه فرح  "

 في التحلي��ل األخ��يرهمامجيئ��ه إلى الع��الم ه��و بش��ارة الف��رح والس��الم. الس��الم والف��رح الحقيقي��ان إن 
. لكنعّلة " الخليقة الجديدة. لهذا سميت السيدة العذراء، وهي أم الخليقة الجديدة، استحقاقات "الفرح

أفس�س  (. وقيامت��ه من بين األم�وات هي تأكي�د14:2)المص�در الحقيقي له�ذا الف�رح ه�و المس�يح نفس�ه 
لفرحنا الثابت والسالم الدائم الذي يمنحنا إياه. أي بحث عن ه��ذه األش��ياء بعي��ًدا عن المس��يح والس��يدة

معنى.هو بالكلية بال العذراء 
.10،18؛ غريغوريوس باالماس العظة 2:20[ أنظر يوحنا 1]
.8، 18[ نفسه 2]
.13، 18[ نفسه 3]
.17:20[ يوحنا 4]
وللنسوة الحامالت الطيب قلت افرحن، ولرسلك وهبت السالم قنداق الفصح.5]  " “ ]
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