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-عن المجيء األول  ميالد الرب بالجسد

*األب نقوال وهبة

االستعداد للمجيء الثاني يبدأ من اآلن .1
-يتساءل البعض منكم  كما كثيرون غيركم   عن المجيء الثاني، وخاصة في هذه األي�ام الص�عبة. فه�ل -

خ�ذ ص�فة اإللزامي�ة ه�و تحض�ير للتحكم بمص�ير البش�رّاق�تربت نهاي�ة الع�الم؟ وه�ل اللق�اح ال�ذي ب�دأ يت
وإبعادهم عن الحق وبداية حكومة ضد المسيح؟ ومتى يك�ون المجيء الث�اني للمس�يح؟ وكي�ف نس�تعد

له؟
 في ف�ترات الح�روب والض�يقات واألوبئ�ة ال�تي لم تتوق�ف من�ذً شغلت كثيرين، وخاصةالتساؤالتهذه 

عي المسيحية والنبوة ح�اولت اس�تغالل ه�ذه الح�وادث واإلدع�اء فجر البشرية. ال بل أنَّ ِشيعًا وفرقًا تدَّ
بأنها حّلت ألغاز األرقام واكتشفت الموعد الدقيق للمجيء الثاني.

قة واكتشاف المستور وحلَّ األح�اجي. وعالوة على ذل�ك،  الن�اس والناس بطبعهم يحبون األشياء المشوِّ
كينة، فينعطف�ون على الغيبي�ات في أيام الشدة ولحظات الخوف والحيرة يبحث�ون عن الطمأنين�ة والس�َّ
والنبوءات الكاذبة. فيفق�دون فرص�ة ذهبي�ة ك�انت ربم�ا تقت�ادهم إلى التوب�ة. فالحقيق�ة وإن ك�انت غ�ير
مشوقة، إال أنها واضحٌة صريحة ال لْبس فيها، هي كالشمس بال ضجة أو ص�وت أو أل�واٍن مث�يرة، ولكنه�ا

 الكنيس�ة أم�ام التس�اؤالت الس�ابقة ث�ابٌت التعليمتحمل النور الذي ال يستطيع أح�ٌد أن يخفي�ه. ل�ذا ف�إن 
يتغير، ويتلخص في عدة نقاط منها:

o .وا ٱاْل)ْزِمنَ##َة"ال أح��د يمكن��ه معرف��ة موع��د المجيء الث��اني ْن َتْعِرفُ## اَل لَُهْم: »لَْيَس: لَكُْم ا) َفقَ##
أعمال الرسل "َوٱاْل)ْوَقاَت ٱلَِّتي َجَعلََها ٱآْلُب ِفي ُسْلَطاِنِه  (8:1.)

o .ِتي َملَكُ#وُت"ال يجوز أن نبدد الوقت في حس�ابات وتوقع�ات ا> وَن: »َمَتى يَ# يُّ يس#ِ لَُه ٱْلَفرِّ ا) ا س#َ َولَمَّ
ِتي َملَكُوُت ٱهلِل ِبُمَراَقَبٍة« َجاَبُهْم َوَقاَل: »اَل َيا> لوقا "ٱهلِل؟«. ا)  (20:17.)

o .ا نعيش بطمأنينة ألننا نعيش في الرب ْن كَاَن ٱهلُل َمَعَنا، َفَمْن َعلَْينَ# Kا" ُعوُر(.� 8)رومي�ة " "بَ#ْل ش#ُ
يَرٍة! اِفيَر كَثِ# ُل ِمْن َعص#َ ْفض#َ ْنُتْم ا) اُفوا! ا) اٌة. َفاََل َتخَ# ا ُمْحص#َ ا َجِميُعهَ# ْيض#ً كُْم ا) لوق�ا "ُرُُؤوس#ِ  (12.)

َطِرْب ُقلُ#وُبكُْم نَ##ا. اَل َتض##ْ ْعِطيكُْم ا) Yْعِطيكُْم. لَْيَس كََما ُيْعِطي ٱْلَعالَُم ا Yْتُرُك لَكُْم. َساََلِمي ا َساََلًما ا) "
يوحنا "َواَل َتْرَهْب  (14.)

o ْن لَْم َتُتوبُ#وا َفَجِميُعكُْم هي فرص�ة ذهبي�ة للتوب�ة. عةّالمروإن الح�وادث Kوُل لَكُْم: بَ#ْل ا قُ# ! ا) كاََلَّ "
لوقا "كََذِلَك َتْهِلكُوَن نَّى "(.� 13)  ا) ُه َيتَ# بَ#اُطََؤ، لَِكنَّ ْوٌم ٱلتَّ ُب قَ# ا َيْحس#ِ ِدِه كَمَ# بُّ َعْن َوعْ# اَل َيَتَباَطاY ٱلرَّ

ْوَبِة لَى ٱلتَّ Kْن ُيْقِبَل ٱْلَجِميُع ا َناٌس، َبْل ا) Yْن َيْهِلَك ا (.3بطرس 2) "َعلَْيَنا، َوُهَو اَل َيَشاُء ا)
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o م�ا يلياالستعداد للمجيء الثاني يبدأ باالس�تعداد للمجيء األول. وه�ذا ه�و مح�ور ح�ديثنا في.
حيث سنتحدث عن مجيء الرب وكيف نستعد له، وما هي المحطات المهمة فيه.

األول والثاني:.2
ال على نفسها وحس�ب، ب�ل على وج�ود ش�يء متق�دٍم عليه�ا، س�بقها ألن�ه حص�ل أوالً. الثاني "تدل لفظة  "

فالثاني هو متمم األول ومكمله والحقه. فالوجه الثاني للقمر يفترض حتمًا وجود الوجه األول ويتمم��ه.
وبداية الشوط الثاني في مبارة كرة قدم تعني أن الشوط األول قد تّم وأن المباراة تتقدم نحو ختامها.

المجيء الث��اني في كث��يٍر من األدبي��ات والنص��وص والمق��االت الالهوتي��ة. "كنس��يًا، تس��تعمل عب��ارة  "

وا أو سمعوا عن المجيء الثاني للمسيح وتساءلوا متى يكون. أم�ا عب�ارةؤوبالتأكيد هناك كثيرون قد قر
"المجيء األول  فاستعمالها طفيٌف نادر. لذلك سنحاول في هذا المقال المختصر أن   أنظارنا نحوّهنوج"

المجيء األول ونتح��دث عن التقالي��د المرتبط��ة ب��ه، ألن المجيء األول ه��و المؤس��س للمجيء الث��اني،
واالس��تعداد لألول ه��و اس��تعداٌد حقيقٌي لمقابل��ة الس��يد اآلتي بمج��ٍد في الث��اني. عملن��ا الحقيقي ه��و
االستعداد للمجيء األول والعم�ل بمفعوالت�ه، أم�ا في المجيء الث�اني فال عم�ل لن�ا س�وى الص�مت وطلب

رحمة اهلل. 
المجيء األول للمسيح المخلص حدث بميالده من أمه الدائمة البتولية الع�ذراء م�ريم واتخ�اذه طبيعتن�ا
البشرية بتمامها. هو تحقيق الوعد اإللهي لحواء بأنه من نسلها سيأتي الذي يسحق رأس الحي�ة القديم�ة

(. المجيء األول هو إنجاز سر التدبير اإللهي بظهور اهلل في الجسد. وهو ح��دٌث خالص��ي15:3)التكوين 
ُه"حصل في الزمن واألفضل أن يقال أن�ه ح�دث في ملئ�ه:  َل ٱهلُل ٱْبنَ# ْرس#َ اِن، ا) مَ# اَن ِمْلُء ٱلزَّ ا حَ# َولَِكْن لَمَّ

. ٍة غالطية "َمْوُلوًدا ِمِن ٱْمَرا)  (4:4.)

متى يأتي ُمشتهى األجيال؟ البشرية وانتظار المخلص.3
 ع�بر العص�ورلتّتقبما أتى المجيء األول فجأة أو دون إعالٍن مسبق، بل انتظرته األمٌم والش�عوٌب ال�تي 

اإلعالن اإللهي إما عبر أفواه األنبياء، أو ع�بر كلم�ة ال�رب المنث�ورة بين األمم، وال�تي أثم�رت في القل�وب
الطيبة شوقًا إلى الكمال وحبًا للجمال وبحثًا عن الحقيقة والمث�ال. وتأكي�دًا له�ذا االنتظ�ار الجم�اعي من
كل الشعوب يستعمل الن�بي حجي في اإلص�حاح الث�اني من كتاب�ه عب�ارة تختص�ر في كلماته�ا الكث�ير إذ

ْماََلY َهَذا ٱْلَبْيَت َمْجًدا"يقول: ِتي ُمْشَتَهى كُلِّ ٱاْلYَمِم، َفا) (.   7:2)حجي ". َوَيا>

 لم يستطع نسيان اهلل أو التغرب عن التفكير به بالرغم من كثافة الجس�د وثق�ل األه�واء.تهّبكلياإلنسان 
فلل��ذين ك��انوا تحت الش��ريعة كش��ف اهلل لهم عن نفس��ه ع��بر أعمال��ه في ت��اريخهم وكلمات��ه على ألس��نة
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أنبياءهم. فالعهد القديم يحتوي على أكثر من ثالثمئة نبوءة تخبر عن المخّلص، ومنها من يح��دد في أي
ْغَرى َبْيَن.�� [1]مدين��ة يول��د وفي أي زمن ومن أي س��بط  ِت ٱلص##ُّ وَذا، لَس##ْ ْرَض َيهُ## ْنِت ي##ا َبْيَت لَْحٍم، ا) َوا) "

اِم ٱاْل)َزِل يَّ ُذ ا) ِديِم، ُمنْ# ُذ ٱْلقَ# ُه ُمنْ# َراِِئيَل، َوَمَخاِرجُ# س#ْ Kْعِبي ا ْرَعى ش#َ ٌر يَ# "ُرَُؤَساِء َيُهوَذا، اِل)ْن ِمْنِك َيْخُرُج ُمَدبِّ

(. 2:5)ميخا

ا األمم والشعوب الوثنية فق�د ح�اولت أن تس�تدل علي�ه ع�بر الفلس�فة والحكم�ة والبحث المس�تمر عن أمَّ
روى وعن�دما تق�ترب من المعب�د يق�ول ل�ك اهلل : كم�ا يُ� -الح�ق والخ�ير.  فعلى أح�د ج�دران معب�د دلفي  -

اعرف نفسك. وأنت تجيب: أنت، أيها االله، موجود، وأنت وحدك الموجود. أما الموج��ودات األخ��رى بمن
فيها نحن فليس لها وجود حقيقى ألنها ليست ثابتة. هذه الفلسفة تعتبر معرفة الذات منطلق�ًا لالق�تراب

 أن الخ�ير والفض�يلة والجم�ال وك�ل فض�يلة تخت�بئعتقداومن الخالق. سقراط بحث عن اهلل في الخير 
في النفس، لذا وجب معرفتها. وربط بين معرفة الخير والعمل به، فكل من يعرف الخير يفعله ال محالة،

، واس�تنتج أن الح�ق والخ�ير والجم�ال هملُُثالموال يتركه إال جاهل بحقيقته. أفالطون جاء بفكرة عالم 
في أعاله، وأعالهم جميعًا هو مثال الخير الذي هو مصدر الحياة والنور. ومن ثم فهو اهلل. وعند أرسطو

اهلل هو المحرك األول األزلي الذي ال يتحرك. 

 وفالسفتها ومؤمنيها انتظرت المسيح. سعت للتعرف عليه، قاربته وقارنت��ه، وانتظ��رتهائبأنبياالبشرية 
إعالنًا وانعطافًا من روحه. نجد عند أثينادوروس الفيلسوف في القرن األّول قبل الميالد عبارات سامية
ا يق�وم في أعماقن�ا. ا قّدوس�ً إن روحً� "جًدا توحي أن اهلل أشرق في قلبه وأرشده ليعرفه. كم�ا في قول�ه: 

. وبعض الشعراء ما قبل المسيح اعتق��دوا أن البش��ر هم "هو مراقب وحارس ألفكارنا الصالحة والشريرة

ِلكَْي "أوالد اهلل كما جاء في حديث الرسول بولس في أريوس ب�اغوس عن�دما خ�اطب الوثن�يين ق�ائاًل: 
ا لَْيَس َبِعي#ًدا. ٍد ِمنَّ ُه َعْن كُ#لِّ َواحِ# نَّ َع ا) ُسوَنُه َفَيِجُدوُه، مَ# ُك  َيْطُلُبوا ٱهلَل لََعلَُّهْم َيَتلَمَّ رَّ ا َوَنَتحَ# ِه َنْحيَ# ا بِ# نَ# اِل)نَّ

ُتُه يَّ ْيًضا ُذرِّ َنا ا) ْيًضا: اِل)نَّ أعمال الرسل ."َوُنوَجُد، كََما َقاَل َبْعُض ُشَعَراِِئكُْم ا)  (27:17-28.)

إّن انتظار هذا المجيء دام قرونًا، وأبراٌر وفالسفٌة وأناٌس بقلوٍب دافئٍة اشتهوا أن ينظروه ورق��دوا على
هذا الرجاء. وأم�ام ه�ذا الن�داء البش�ري المس�تمر، ك�ان ال ب�د هلل أن يكش�ف عن نفس�ه وُيكلمن�ا في األي�ام
األخيرة في ابنه، الذي جعله وارثًا لكل شيء. الذي ه�و به�اء مج�ده ورس�م ج�وهره وحام�ل ك�ل األش�ياء
بكلمة قدرته. فجاء االبن المتجسد ال لشعٍب معين أو فئٍة محددة أو إنساٍن دون سواه. بل جاء من أج��ل
أن يتمم سعي من أرادوا معرفته والعيش في مناجاته. جاء ليكم�ل فك�ر أرس�طو بأن�ه وإن ك�ان عل�ة ك�ل
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ش��يء، إال أن��ه ليس ببعي��د عن عالم��ه أو منش��غٌل عنهم بذات��ه. وج��اء ليحق��ق رج��اء األب��رار والص��ديقين
لهم وينقل الشريعة من الحرف إلى ال�روح   بالمحب�ة ال�تي هي كم�ال الن�اموس. ج�اء لينش�رلهاّوُيكمويكمِّ

نوره بالتساوي على اليهودي واليوناني، وعلى العبد والحر، وعلى الرجل والمرأة. جاء ليشفي المنكسري
القلوب وينادي للمأسورين باإلطالق وللعمي بالبصر وليجمع أبن�اء اهلل المتف�رقين إلى واح�د. ج�اء إلي�ك

م نحوه.  فتقدَّ

الحدث الخاَلصي والزمن.4

األح�داث الخالص�ية هي أعم�ال إلهي�ة ح�دثت في ال�زمن البش�ري في وقٍت مح�دد، ولكنه�ا تتع�الى على
زمنن�ا بمحدوديت�ه وس�يالنه باتج�اه واح�د، لتغم�ر المس�تقبل والماض�ي. ولفهم ه�ذا رياض�يًا، نحت�اج أن
نتخيل هرمًا مقلوبًا يالمس برأس�ه األرض في نقط�ة مح�ددة، إلى أن قاعدت�ه تتس�ع في الفض�اء ك�ل م�ا
ارتفعنا، فيغطي ظله وجه األرض بكل اتجاهاتها م�ع أن�ه يالمس�ها في نقط�ة اس�تناٍد واح�دة. وعلى ه�ذا
أو الصلب أو القيامة... حصل في زم�ان عالمن�ا في ي�وٍم وس�اعٍة مح�ددين، (المنوال فإن حدثًا كالميالد  (

 ال�زمنَ أن تأثيره يمتد ليغطي وجه األرض، ويتجاوز بسبب من الفعل اإللهي غير المح�دود محدوديةالإ
الوقت وال��ذي تم��يزه عن "ليشمل الماضي والمستقبل. لذلك تستعمل الكنيسة لإلشارة لهذا الزمن تعبير  "

. وتنش��د في ص��لواتها عب��ارة ه��ذا وقٌت يعم��ل في��ه لل��رب ال��زمن المح��دود ببش��ريتنا فتق��ول:  "تعب��ير  " " "

)اليوم كثيرًا،  اليوم يولد من البت�ول... الي�وم  " .قّ�عل" ( على خش�بة... الي�وم الع�ذراء ت�أتي إلى المغ�ارة...

لتقول أن الحدث خالصي يمتد إلينا ويصير لنا بكليته كما صار للذين سبقونا. 
ل��ذا فأبعادن��ا المكاني��ة والزمني��ة مح��دودة بواقعن��ا األرض��ي، ولكنه��ا تتغ��ير وتتب��دل عن��دما يالمس غ��ير
المحدود محدوديتنا. فيصبح الماضي حاضرًا لنا وحاضرًا أيض�ًا بكليت�ه لمن س�يأتي في المس�تقبل. ه�ذا

ُه" بقول النبي يوحنا المعمدان: رناّيذك اِمي، اِل)نَّ دَّ اَر قُ# ِدي ص#َ ِتي َبعْ# ا> نَّ ٱلَِّذي يَ# Kُه: ا َو ٱلَِّذي ُقْلُت َعنْ# َذا هُ# هَ#
يوحنا "كَاَن َقْبِلي ًا بقلوبن�ا ألّن ال�رب أزلٌي (.� 1)  موج�وٌد قب�ل ك�ل ش�يء، وه�و بنفس�هوهذا نفهمه إيمانيَّ

 يعتمد منكم كثيرًا على العقل أق�ول: إنن�ا نس�تطيع أن نفهم أيض�ًانَلمحاضٌر أمام يوحنا المعمدان. ولكن 
باستعارة تعبيٍر آخر من ع�الم الفيزي�اء الفلكي�ة بمثاب�ة مث�ال.بعض العقائد الالهوتية بشكل عقلي مجرد 

فكما أوضح كثيٌر من العلماء، أن األجسام بكتلتها تح�ني نس�يج المك�ان والزم�ان. وكلم�ا تع�اظمت الكتل�ة
ٍز أصغر كلما انحنت محاور الزمان والمكان. ويظهر ه�ذا التش�وه في األبع�اد في ص�ورة وتجّمعت في حيِّ
أوضح في الثقوب السوداء التي تبتلع الضوء وتحني األبعاد وتقلبها، فيتباطئ الزمن أو باألحرى يتمدد،
وتتغير أبعاد المكان وتنحني، بحيث يصير ما هو أمام في الخلف، وما حدث في الماضي قد صار اليوم.
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صوم المياَلد وبعض معانيه. 5
مشتهى كل األجيال بصوٍم يدوم أربعين "تستعّد الكنيسة الستقبال ميالد الّرب يسوع المسيح بالجسد  "

 كانون األّول.25 تشرين الثاني ويمتد حتى 15يومًا. يبتدئ هذا الصوم في 
في الكتاب المقدس يشير الرقم أربعون إلى االكتمال وتمام الشيء. فكم�ا انتظ�رت الخليق�ة كله�ا مجيء

 كمال الزمان، يأتي ميالد المخلص بع�د اكتم�ال أي�ام االس�تعداد، أي انقض�اء األربعينّالمخلص إلى أن تم
يومًا.

 وص�ايا اهلل العش�ر مكتوب�ة بأص�بع اهلل على ل�وحي حج�ر،ّىتلقوكما أن موسى صام أربعين يومًا ح�تى 
 الرب يسوع مكتوبًا بنعمة الروح على ألواح قلوبنا.ّىلنتلقكذلك نصوم أربعين يومًا 

 وفي رحلة األربعين يومًا هذه، وال�تي تش�به رحل�ة األربعين س�نة للش�عب الع�براني في ص�حراء س�يناء،
يترك المسافر كث�يرًا من األش�ياء خلف�ه ويح�زم المناس�ب والض�روري فق�ط لرحلت�ه. فالص�وم رحل�ة نم�ٍو

 عن العتيق واكتساب للجديد.ٍّوتجديد، تخل
رأت الكنيس�ة أن يك�ون ه�ذا الص�وم دون ف�ترة انقطاعي�ة، كم�ا ويس�مح في�ه بأك�ل الس�مك م�ا ع�دا أي�ام

 ك�انون األول. ه�ذا الط�ابع النس�كي المخف�ف في12األربعاء والجمعة حتى عيد القديس اسبيريدون في 
الرعايا جاء ربما بسبب حلول هذا الصوم في فترة تقل فيها الخضراوات والفواكه أو بسبب ت��أخر إق��رار

.1166)الفترة التحضيرية قبل الميالد إلى القرن السادس وتثبيتها بشكل نهائي في القرن الثاني عشر  (م
يبقى الصوم فترة تحضيرية مهمة ووسيلة لترويض النفس وتوجيهه�ا باتج�اه المغ�ارة. إن�ه يش�به رحل�ة
المجوس بحثًا عن ملك الملوك. رحلة جماعية، قوتها في تعاضد المسافرين فيم�ا بينهم ودعمهم بعض�هم

 الطري�ق. ل�ذا نم�ارس الص�وم في الرعي�ةّ نضللئالبعضًا، وسر نجاحه�ا ه�و الترك�يز المس�تمر على النجم 
 عن الصوم لسبٍب شخص�ي أو قناع�اٍت زائف�ة أو انتفاخ��اتىّلنتخكجسد واحد بصحبة كاهن الرعية. ال 

كبرياء، بل نمسك به وال نرخيه من أجل أنفسنا ومن أجل اإلخوة، وألن الرب قّدس�ه.  يأك�ل اإلنس�ان في
الرحلة فقط ليتقوى ويتابع المسير. وينتبه أن يبقي من طعام�ه ألخي�ه الض�عيف أو الم�ريض. فالمحت�اج

شريٌك في صومنا. 
 تعب الرحل�ة كمحرق�ة وأعم�الّميقدلى مائدة طفل المغ�ارة، وأن إيصوم المرء ومشتهى قلبه أن يجلس 

ل س�يحاول دائم�ًا إيق�اف رحمت�ه كه�دايا تس�ر ال�رب الق�دوس المول�ود في بيت لحم. ه�يرودوس المعطّ�
الرحلة أو تحويل مسارها أو جعلنا نصل إلى المغارة لنقف أمامها فارغين فال نتخطى عتبتها باتجاه ن�ور

َتِقيِميَن ِفي َطِري##ٍق َرِديََئٍة َفِفي ُحْفَرتِ##ِه".  وص��حويقظةل��ذا فالص��وم وقت  .دَوذالم�� لُّ ٱْلُمس##ْ وَمْن ُيض##ِ
 . ا ٱْلكَاِمُلْوَن َفَيَنَاُلوَن ِمْيَرَاَث الَخْير مَّ  (. 10:28)أمثال "َيْسُقُط ُهَو، ا)
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محطات روحية في رحلة صوم المياَلد . 6
اَء في رحلتن�اهتتخلل رحلة الصوم الروحية المبارك�ة ع�دة محط�اٍت مهم�ة. نق�در أن نش�بهه ا بواح�اٍت غنَّ

األربعينية. نذكر بعضها ههنا لنثبتها في الكتابة كما في الممارسة:
هدايا المجوس: لقد حمل المجوس ه�داياهم بف�رٍح ليق�دموها لل�رب المول�ود من الع�ذراء. ونحن.1

مطمورة ونضعها في المنزل في مكان مرئٍي باستمرار. (ومن بداية الصوم نشتري حصالة نقود  (

 في نهاي�ة الص�وم كه�دايامّدليق�وتبدأ العائل�ة بتوف�ير القلي�ل من الم�ال بش�كٍل ي�ومي وتجميع�ه 
إلخوة يسوع الفقراء. فكل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء الصغار، فبي قد فعلتموه.

إكليل الميالد: وهو إكلي�ل دائ�ري مص�نوع بش�كٍل أساس�ي من أغص�ان الس�رو أوالص�نوبر وم�زين.2
بأش�رطة المع�ة، يوض�ع علي�ه وفي وس�طه س�بع ش�موع بيض�اء أو ذهبي�ة ترم�ز إلى نق�اء القلب
وحس��ن االس��تعداد الس��تقبال الطف��ل اإللهي. ه��ذه الش��موع الس��بعة ت��ذكر الم��رء بص��ورة المن��اير

ْبَعَة ٱْلكَ#َواِكَب ِفي":الذهبية السبعة التي كان الرب يمشي في وس�طها ُك ٱلس#َّ َذا َيُقولُ#ُه ٱْلُمْمس#ِ هَ#
ِة َهِبيَّ ْبِع ٱْلَمَناِيِر ٱلذَّ رؤيا "َيِميِنِه، ٱْلَماِشي ِفي َوَسِط ٱلسَّ (. تشعل أول شمعة من إكليل الميالد1:2) 

بحضور كل العائلة في ليلة الرابع عشر من تشرين الثاني إيذانًا بابتداء الصوم. وترت�ل العائل�ة أو
الي�وم الع�ذراء ت�أتي الى المغ�ارة، لتل�د الكلم�ة"تقرأ أمام الشمعة المشتعلة قنداق تقدمة الميالد: 

 م�عديّومجالذي قبل الدهور، والدة ال تفّسر وال ينطق بها، فأفرحي أيتها المسكونة اذا سمعتي، 
لَتشع. ومن ثم "المالئك�ة والرع�اة ال�ذي س�يظهر بمش�يئته طفاًل جدي�دا وه�و الهن�ا قب�ل ال�دهور

شمعة واحدة صباح كل يوم أحد إلى أن تأتي ليلة الميالد.
تقويم الميالد: هذه العادة موجودة في البلدان األوروبية بشكٍل خاص. هناك تقويم خاص م�رقم.3

ش�ير إلى أي�ام االنتظ�ار األرب�ع والعش�رين من ش�هر ك�انونيمن الواحد إلى أرب�ٍع وعش�رين. وه�و 
قطع�ة ش�وكوال، )األول والتي تسبق ليلة الميالد. تحت ك�ل رقم هن�اك مفاج�أة ص�غيرة لألطف�ال 

. وفي ك�ل ي�وم يفتح األطف�ال المرب�ع المتواف�ق م�ع ت�اريخ الي�وم ويتلق�ون (لعبة، هدية بس�يطة

هديتهم. في الرعايا ُيشترى ه�ذا التق�ويم ب�دون محتويات�ه، ومن ثم تهتم لجن�ة الكنيس�ة بوض�ع
هدايا مناسبة مصحوبة بآيات وقراءات من روح الميالد.

 دخول السيدة العذراء إلى الهيكل: يقع ه�ذا العي�د الس�يدي ي�وم الح�ادي والعش�رين من تش�رين.4
 أن الع�ذراء دخلت إلى الهيك�ل لتص�ير هي الهيك�ل الحقيقي ال�ذيرّنت�ذكالث�اني. في ه�ذا الي�وم 

سيحمل كلمة اهلل. ونحن مدعوون ألن نكون مثله�ا، ونحم�ل المس�يح فين�ا ونل�ده من جدي�د في
ليستعيد س�المه ويج�د طريق�ه. في ه�ذا الي�وم تص�لي العائل�ة طروباري�ة دخ�ول الس�يدة:العالم 

 التي هي مقدمة مسرة اهلل، وابتداء الكرازة بخالص البشر، قد ظهرت في هيك��ل"اليوم العذراء
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بص�وت عظيم ق��ائلين: إف�رحي ي�ااهلل عالنية، وسبقت مبشرة الجميع بالمسيح، فلنهتف نحوها 
.  المس�ائية األرمس األولها وابتداًء من ه�ذا الي�وم تض�يف العائل�ة إلى ص�الت"كمال تدبير الخالق

دوه، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه، المس��يحمن كطافاسيات الميالد:  "المسيح ولد فمجِّ
.حوهّسبعلى األرض فارتفعوا، رت�ِّلي للرب أيتها األرض كلها، ويا شعوب  " بابتهاٍج، ألنه قد تمّجد

 ش�جرة الميالد في مفهومن�ا المس�يحي عن النفس اإلنس�انية ال�تيرّ�تعبش�جرة ومغ�ارة الميالد: .5
تتزين بالفضائل الستقبال ربها. تنصب هذه الشجرة في البيت ابتداًء من أول ش��هر ك��انون األول
م�تى . وتزين الشجرة ببهاء ألن الش�جرة الجي�دة تص�نع أثم�ارًا جي�دة  )أو في يوم عيد البربارة ) (

(. وت�زين بك�ثرة ألن المتكلين على ال�رب يكون�ون كاألش�جار المغروس�ة على المي�اه، ال�تي ال17:7
أرميا  كولوسي 17)تكفُّ عن اإلثمار  ). وتزين باألنوار ألننا نثمر بالعمل الصالح  ( والعمل الصالح1(

م��تى (. وهن��اك ع��ادة في بعض الج��زر5)يض��يئ ن��ورًا ق��دام الن��اس، فيتمج��د اآلب في الس��ماء 
اليوناني�ة أن يزين�وا س�فينة خش�بية. والس�فينة هي إش�ارة إلى الكنيس�ة ال�تي تع�بر بح�ر الع�الم

 الت�ائبين المجاه�دين ال�ذينهائوأبنا وأبراره�ا هائبش�هدافتنقذه من طوفان الخطيئة. زينته�ا هي 
ٍج"هم أن�واٌر للع�الم.  وَّ ِط ِجي#ٍل ُمعَ# ْواَلًدا هلِلِ ِباََل َعْيٍب ِفي َوس#َ َطاَء، ا) ِلكَْي َتكُونُ#وا ِباََل لَ#ْوٍم، َوُبس#َ

ْنَواٍر ِفي ٱْلَعالَِم فيلبي َوُمْلَتٍو، ُتِضيَُئوَن َبْيَنُهْم كَا)  .( "15:2.)
أما المغارة فهي أساس الزين�ة في ال�بيت. فب�دونها تتغ�رب الزين�ة عن طابعه�ا ال�روحي، وتص�بح

عالمية، تجاريًة باردًة وفاقدًة للمعنى.
تصنع المغارة من الخشب أو من ورق ملون ب�ألوان داكن�ة إش�ارة إلى الص�خر، جماله�ا يك�ون في
بساطتها، وقيمتها تنبع من تواضع من أخلى ذاته وحل بيننا. المغارة تذكير لنا ب�أن ال نك�ون مث�ل
أولئ�ك الن�اس في بيت لحم ال�ذين م�ا عرف�وا س�يدهم وال أم�ه، ولم يتمكن�وا من اس�تقبالهم، ألن

قلوبهم وبيوتهم كانت قد امتألت بهموم العالم وغرور الغنى وشهوات سائر األشياء.
عيد القديسة الشهيدة بربارة: هن�اك الكث�ير من التقالي�د الجميل�ة ال�تي ترتب�ط به�ذا العي�د وال�ذي.6

ُيحتف��ل ب��ه في الراب��ع من ش��هر ك��انون األول. فاألمه��ات تص��نع نوع��ًا مم��يزًا من الحل��وى ي��دعى
"قطايف وهو عبارة عن عجينة تشبه عجينة  "Crêpeمحشية بالجوز أو القشطة. كما وفي هذا 

الي��وم يجه��ز األطف��ال ص��حونًا أو أوعي��ة ص��غيرة ويض��عون في أس��فلها القلي��ل من القطن، ثم
يضعون فوقه القليل من القمح أوالعدس ويسقونه بالماء. وبعد أن تنمو الحبوب، توض�ع بج�انب

المغارة. الشهداء يشبهون حبة الحنطة، التي إن ماتت أتت بثمٍر كثير. 
عي��د الق��ديس نيق��والوس العج��ائبي: في الس��ادس من ك��انون األول تعي��د الكنيس��ة للق��ديس.7

نيقوالوس الصانع العجائب. لقد ارتبطت حياة ه�ذا الق�ديس بخدم�ة الفق�ير ومس�اعدة المحت�اج
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وتق��ديم العطاي��ا لمن يحس��ن اس��تعمالها. ل��ذا وفي ه��ذا الي��وم يكتب األه��ل م��ع أوالدهم قائم��ة
ل�ونّيرتباله�دايا ال�تي يرغب�ون به�ا، ويض�عونها في مغل�ف موج�ه للق�ديس نيق�والوس. ومن ثم 

ُم س�لوكنا ويق�دم لن�ا ه�دايانا ي�وم طروباريته. والقديس نيقوالوس بدوره س�يأخذ رس�ائلنا وُيقيِّ
الميالد.

خدم رعية القديسينحيث يمطران في النمسا، الوكيل األب نقوال وهبه كاهن أنطاكي تابع ألبرشية أوروبا الغربية. هو * 
وكان ق��د خ��دمعمل كأستاذ في مدرسة بفيينا. كما ياورجيوس في انسبروغ. جبطرس وبولس في فيينا ورعية القديس 

، قبل انتقاله إلى النمسا.لمدرسة األهليةل ًا مديرانكحيث رعية الصليب بدمشق سابقًا في 

تكوين [  1] أرميا11-10:49) انظر على سبيل المثال:   ، ( العدد 5:23-6(  ، ( ميخا 17:24(  ، ( )2:1)
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