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المعنى الحقيقي لعيد الميالد*

الميتروبوليت نيقوالوس مطران ميسوغيون
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
التجس د اإللهي العظيم.
في ه ذه األي ام ،تب دأ ف ترة ص وم الميالد ،ف ترة الص وم والتحض ير لعي د
ّ

يتعين علين ا القي ام
لكن ما هو المعنى الحقيقي لعيد الميالد؟ كيف يجب أن نختبر ميالد المس يح؟ ه ل
ّ

بش يء مختل ف قلي ً
ال ،وأك ثر جوهري ة في الف ترة ال تي تنبس ط أمامن ا؟ ه ل ينبغي أن يطغى االهتم ام
باالحتفال على جوهره أحيا ًنا؟

كتب الرسول بولس إلى تيموثاوس "اهلل ظهر في الجسد" (تيموث اوس األولى  .)16:3اهلل يص ير إنس ا ًنا
ويمج دها" .اهلل ص ار إنس ً
انا" لكي يص ّير
يكرمه ا
ّ
وليس مالكًا أو أي شيء آخر؛ يلبس طبيعتنا البشريةّ ،

اإلنسان ً
إلها  .هذه هي وجهتنا .إن كنيستنا مندمجة في هذا المنطق .على خلفية هذه الحقيقة يُ فهَ م عيد
كثيرا ما نقول ألنفسنا لتبرير أنفس نا" :أوه ،أن ا ً
أيض ا إنس ان" .م ا م دى خط أ مث ل ه ذا التص ّور!
الميالد.
ً

بشرا ،ولكن هدفنا ه و تطعيم وحش ية الطبيع ة البش رية وإخ راج الش جرة الش ائكة
ليس هدفنا أن نظل ً
من اإلنسان المستنير ،اإلنسان الذي يتمتع بصفات إلهية.

ال؛ يجب أن ن رتقي أعلى قلي ً
لذلك يجب أن تخ ّف أرواحن ا قلي ً
تعرفن ا
دائم ا ،عن دما تري د أن ّ
ال .الكنيس ة ً

بالعالم الروحي ،تتحدانا أن "نبكّر" ونترك الوضع ال ذي نحن في ه ونص عد إلى الجب ال الروحي ة .ت دعونا
ّ
التخلص من بعض األعب اء ،وه ذه األعب اء هي خطايان ا وأهواؤن ا وظلم ة قلوبن ا .في ه ذا ال وقت،
إلى

ً
كالما نحن مضطرون لقوله ،بل ألن روحنا تحتاج إلى االنحن اء
فلنذهب إلى االعتراف ،ليس فقط لنسرد
ْ

تقر أمام المسيح بخطاياها وعارها .فلنُبادر بتوب ة وبتواض ع
تحت بطرشيل
المعرف ،قماشة السيد ،وأن ّ
ّ
ونفتح قلوبنا هلل .فلن ِّ
ُسم الكب ار ال ذين يس تعبدون نفس نا ،وال ذين نعت برهم ص غا ًرا وم اكرين ،وال ذين ال
ً
خوفا من أن نشعر بخيبة أمل .فلنذهب ونعترف بكيف
نعترف بهم عادة حتى في أنفسنا ونختبئ عنهم
نعيش ،بماذا نشعر ،وباألفكار التي تزعج روحنا؛ أننا ال نقبل االستسالم ،ننتقد باستمرار ،نش عر بالتع الي،
ّ
نتخلص من ه
من السهل أن نكذب ،ضعيفو اإليمان ،د ِنسون أمام اهلل" ،وجه ًا لوج ه" ،وأول م ا ينبغي أن

هو خطايانا.

ثان :مخاوفن ا .فعقولن ا محش ّوة باألفك ار المزعج ة .نحن نفكّ ر باس تمرار في أش ياء ال تص دَّ ق
هناك أمر ٍ
ّ
ونضخمها ألننا نعتقد أنه م ع المزي د من التفك ير نج د الح ّل .ليس األم ر ك ذلك .نحن نفق د الح ّل بك ثرة

التفكير .اهلل ال يق ترب من ه المفكّ رون .ال ذين يبلغ ون إلى اهلل هم ال ذين يص ّلون ،وال ذين يض عون في ه
نهتم كث ً
يرا .س وف ي أتي الميالد وض غط
رج اءهم وتس تريح قل وبهم إلي ه .له ذا ه و يطلب م ّن ا أال
ّ
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ً
ً
الح َس ن تنظيم
كبيرا
االهتمامات سوف يكون
أي هدايا سنشتري؟ من َ
جدا :كيف سنحتفل؟ ماذا سنُعد؟ ّ
ً
ثر أهمي ًة .ل ذا
باكرا
كل هذه التفاصيل
فقدنا اهتمامنا بهذه األشياء ما ه و أك ُ
وبأبسط ما يكون ،حتى ال يُ ِ
َ

لنطرح عنّا كل اهتمام دنيوي" بحسب م ا
علينا ،إلى جانب ِحمل خطايانا ،أن نطرح عنّا ِثقل اهتماماتنا" .
ْ
ً
نرتل في القداس اإللهي .لنطرح ً
جانبا لفترة ،حتى نبقى في األساسيات والضروريات.
إذا كل هذا

ً
جداَ :م ن هم قادرون بيننا ،وكلنا قادرون بشكل أو بآخر ،علينا االفتكار بأخينا .ذاك الذي
وأمر ثالث ،مهم
ق د يك ون بال عَ َم ل ،أو ق د يك ون مريض ًا ،كم ه و جمي ل أن ال نكتفي ب القول "آه! ال رب يعين ه" ،أو

نتحم ل القلي ل من األعب اء
"فليساعده اآلخرون" ،بل أن نعتبر أن حاجته في جيبن ا! ي ا له ا من نعم ة أن
ّ

المادية عن اآلخرين ،إذا استطعنا وإذا كانت لدينا ه ذه الق درة! كم ه و جمي ل ،ب دالً من إه دار مق دراتنا
المادية في الهدايا الدنيوية الجوفاء يمين ًا ويس ً
ارا ،أن نعطي من خالله ا بعض مش اعر المح ّب ة أله داف

ً
شيئا ألرواحنا.
مقدسة ،إلخوتنا المحتاجين ،حتى بهذه نعمل
ً
ّ
كفرصة فريدة لكل واحد منا ،نتذكرها باس تمرار في
تتكشف
إذا ،هذه الفترة المباركة التي تنفتح أمامنا،
ٍ
نوس ع س معَ نا قلي ً
يوما القادمة ،وتؤكد حياتنا كلها ه ذه الحاج ة .يبقى أن نفتح أعينن ا قلي ً
ال،
األربعين ً
الّ ،
عقلي ا في بيت
فنستمع إلى الرسائل الروحية ،حتى نكون في اليوم المناسب ج اهزين ألن نج د أنفس نا
ً

يثبت عيد الميالد ه ذا أن "اهلل معن ا" ،أي أن ه
لحم ،ونبتهج بكل كياننا بوالدة المسيح ر ِّبنا وإلهنا .عندها ِ
بيننا ،وليس فقط بيننا ،بل في النهاية في داخلنا " َملَكُ ُ
اخلَكُم" (لوقا .)21:17
اهلل دَ ِ
وت ِ

يوم ا ليس فق ط في
أطلب من اهلل أن يمنحنا جميعً ا دون اس تثناء ان نس تحق رؤي ة ال رب بع د أربعين ً
مذود بيت لحم ،بل بشكل أساسي متكًئ ا في مذود أرواحنا .آمين.

صوم الميالد.2021 ،

أيقونة الفتية الثالثة في األ ّتون ،تت ذكرهم الكنيس ة كث ً
يرا في ص وم
ً
تذكيرا بالنعم ة ال تي ُتكتَ َس ب بالص يام (األيقون ة من مدرس ة
الميالد
نوفغورود من القرن الخامس عشر)
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