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أحد حامالت الطيب

الميتروبوليت سوتيروس ،مطران بيسيديا
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
من أكثر األشياء التي تلفت لالنتباه عند قراءة األناجيل المقدسة هو أنه بع د قيام ة ال رب ،لم يكن تالمي ذه أول

رب
دهن جسد يسوع الميت
من رآه .بدالً من ذلك ،إن النساء اللواتي
بالمر ،هن اللواتي حصلن على بركة رؤي ة ال ّ
ّ
َّ
التقي ات ،الالئي بقين مخلص ات ل ه من ذ البداي ة ،ح افظن على ش علة التك ريس متّ ق د ًة في
أوالً .ه ؤالء النس وة
ّ
قل وبهن بش كل ث ابت .لق د تبعن يس وع والرس ل االث ني عش ر خالل خ دمتهم العام ة ،وخ دمنَهم في احتياج ات

الحياة اليومية .يالحظ القديس لوقا اإلنجيلي أن النساء اللواتي صاحبن يسوع ق د وف رن احتياجات ه مم ا ك ان

وزي الذي كان وكي ً
ال للملك هيرودس.
عندهن (انظر لوقا  .)3:8كان بعضهن من األثرياء ،كحنّة امرأة ُخ ِ

كن هن اك من ذ البداي ة
إن أكثر ما يميز حامالت الطيب هو محبتهن المتفاني ة للمس يح ،وال تي ك انت ثابت ة .لق د ّ
ً
يكن موجودات معه فق ط عن دما ك ان يتكلم ،ويق وم ب المعجزات ويجت ذب الحش ود ،ولكن
وبقين معه
دائما .لم ّ

أيض ا عن دما ّ
ً
وص ِلب على الص ليب كمج رم .وظللن عن د
تم القبض علي ه ُ
كن هن اك عن دما ّ
تخلى عن ه الجمي عّ .
كن هناك لدفنه على ي د يوس ف ونيقوديم وس ،ثم عُ دْ َن إلى الق بر ص باح
الصليب ووقفن متفرجات عند إنزا ِلهّ .

األحد ليقدمن الطيب عباد ًة منهن للمسيح.

بإبعادهن عن الرب .ي ا ل ه من مث ال رائ ع لن ا جميع ًا! لنح َ
افظ ّن ح تى النهاي ة
لم تسمحن للخوف أو أي تهديدات
ّ

على تكريسنا للمسيح ولجسده المقدس ،الكنيسة.

من المحزن أن أحيا ًن ا كثيرين ممن كانوا مع المسيح في الكنيسة لفترة طويلة ،مؤمنين به وتابعين ل ه ،انفص لوا
ً
أشخاصا عاديين ،ويحدث ذلك لعدة أسباب .ما يكش فه ه ذا ه و
فيما بعد عن الكنيسة .يمكن أن يكونوا كهنة أو
أن هؤالء الناس لم يفهموا ً
ماهية الكنيسة .ينظ ر البعض إلى كنيس ة المس يح من منظ ور
حقا َمن هو المسيح أو
ّ

ناد يذهب إليه الناس للقاء األصدقاء في صباح أيام األح د .إذا توق ف ه ؤالء "األص دقاء"
إنساني ،وكأنها مجرد ٍ
عن الق دوم إلى الكنيس ة ،فهم ب دورهم يتوقف ون أيض ًا .لق د نس وا أن الكنيس ة هي المك ان ال ذي نقص ده للق اء
الص ديق ال ذي ض ّحى من أجلن ا ،وأح َّبن ا َ
وق ِب ل
المسيح ،ال ذي ه و أفض ل ص ديق لن ا وأك ثرهم إخالص ًاَ .من ه و َ

الصليب من أجل خالصنا؟ إ ّنه المس يح ،وه و الوحي د ال ذي ي دعونا ً
أيض ا أص دقاءه .نحن ال نتمتّ ع في ص حبته

وحسب ،بل نتّ حد ونش ترك ب ه في األس رار المقدس ة! ربن ا يس وع المس يح ينتظرن ا في كنيس ته
والمحادثة معه َ
المقدسة بمحبة ليريحنا من أعبائنا .ك ل مش قة وألم وح زن وقل ق يُ ش فى في عناق ه المحب ،و ُنع الَج من األس ى

ّ
ونحرز القوة وراحة الب ال والف رح م ا يُ َمكّنن ا من مواص لة
نتغذى بجسده ودمه المقدّ َسين،
الذي تسببه خطايانا.
ِ
الجهاد نحو الملكوت السماوي .إذا فش ل اإلنس ان في تحقي ق ذل ك ،فمن الس هل علي ه الس قوط لس بب تاف ه .ق د

يبتعدون بسبب خالف شخصي مع أحد األش خاص في الكنيس ة ،وق د يك ون ك اهنهم أو أس قفهم .ق د يش عرون
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بالغيرة من شخص آخر ألنهم يعتقدون أنه ّ
يتلقى المزيد من الشرف أو االهتمام .إنه ألم ر م ؤلم أن ن رى اإلخ وة
واألخوات ينغلبون أمام مثل هذه األمور.

ملهم .بالرغم من عدم وجود يسوع
من جهة أخرى ،إن رؤية محبة المسيح الثابتة عند حامالت الطيب ،هي أمر ِ

المسيح معنا جسديً ا كما كان في ذلك الوقت ،فإننا نعلم أن "يسوع المسيح هو نفس ه أمس والي وم وإلى األب د"

دائم ا إلى نهاي ة ال دهر" (م تى  .)20:28ي أتي ه ذا الحض ور
(عبرانيين  .)8:13هو ق ال لن ا بنفس ه "س أكون معكم ً

الحي الدائم لل رب بينن ا من خالل الكنيس ة ال تي أسس ها ال رب نفس ه (م تى  ،)18:16وه و نفس ه رأس ها (أفس س
 ،)23:5و"الكنيسة هي جسد المسيح" (أفسس .)23:1

إن عدد النساء ذوات اإليمان العظيم المرتبطات بقيام ة المس يح وكنيس ته ع بر الق رون وإلى الي وم ،ال يُ حص ى.

إنهن ً
أيضا "حامالت الطيب" وهن يقدمن خدمتهن للكنيسة بشتّ ى طرق :الص دقات والتعليم والعم ل التبش يري
وخدمة حاجات اآلخرين .إنهن يعرفن أن كل ما يفعلنه للفقراء والجياع والمرضى والغرباء يقبل ه ال رب كتقدم ة
ً
تماما كم ا ظه ر ال رب الق ائم من بين األم وات لح امالت الطيب ،ك ذلك س يظهر في ك ل مج ده لي دعو أولئ ك
له.

الذين أح ّبوه ،وثبتوا متّ حدين به من خالل كنيسته ،للتمتع ببركته األبدية.

فلي ِن ْرنا اهلل َلفهم الحقيقة العظيمة في كل هذا .آمين.

مالحظة :ال نعرف أس ماء جمي ع النس اء التقي ات الل واتي تبعن يس وع من الجلي ل

إلى الجلجلة ،وأحضرن هداياهن إلى القبر في صباح يوم القيامة .يكتب الق ديس

لوق ا اإلنجيلي أن ه إلى الع ذراء وال دة اإلل ه ك ان هن اك الكث ير ممن أتين ليطيبن ه
(انظر لوقا  .)3:8من بينهنُ ،ذكرت سبع فقط في األناجيل المقدسة:
•

القديسة مريم المجدلي ة ،ال تي ك انت فيه ا الش ياطين قب ل أن يش فيها
الرب .لقد تبعته بامتنان وإخالص حتى النهاية .يكتب القديس م رقس

اإلنجيلي أن ه بع د قيامت ه ،هي أول َمن ظه ر ل ه يس وع (انظ ر م رقس
.)9:16

•

القديس ة م ريم زوج ة حلفى وأم الق ديس يعق وب األص غر كم ا دُ عي

•

القديسة سالومي زوجة زبدى وأم الرسولين يعقوب ويوحنا.

لتمييزه عن القديس يعقوب األكبر ،كالهما من الرسل.

•

القديسة مريم زوجة كليوبا .دعاها الق ديس يوحن ا اإلنجيلي "أخت أم
يسوع" (يوحن ا  .)25:19ه ذا ألن وال دتها ك انت زوج ة ش قيق الق ديس
يواكيم جد اإلله).

•
•

ً
مفوضا للملك هيرودس.
القديسة حنة امرأة خوزي الذي كان
القديستان مريم ومرثا أختا القديس لعازر اللذي أقامه الرب.
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