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روح الميالد
األرشمندريت يعقوب كاناكيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ا عن . لكن ه�ل نتح�دث جميعً� روح عي�د الميالد "في هذا ال�وقت من الس�نة، يتح�ّدث الن�اس كث�يرًا عن  "

روح الميالد هي الهدايا فقط، والتسّوق بشكل عام، "نفس الشيء؟ ال أعتقد ذلك. يبدو لي أنه إذا كانت  "

والوجبات العائلية، والتجمعات واالسترخاء، فإن عيد الميالد، خاصة هذه األيام، يجب أن يكون محِبًطا
جدًا لكثير من الناس. إنه يسّبب االكتئ�اب، ألن الكث�يرين من�ا ال يملك�ون الق�درة على التس�وق والخ�روج

آخر. حتى أولئك الذين يعيشون مع ك��لُبعدًا واالستمتاع. لكن الموضوع أكثر خطورة مما نعتقد، ألّن له 
ليسوا مغمورين بالبهج��ة. من الواض��حأيضًا ما سبق، ال يزالون يعانون من نوع مختلف من التعاسة؛ هم 

من وج�وههم أنهم ليس�وا س�عداء، على ال�رغم من أنهم ق�د ينس�ون لبعض ال�وقت. لكن ف�رحتهم قص�يرة
العمر.

، فإنن�ا ال نع�ني نفس الش�يء، إذ في الحقيق�ة هن�اك روح الميالد "إذًا من الواضح أنه عندما نتحدث عن  "

عي�د الميالد ورأس الس�نة ا  ا. ه�ذه الف�ترة الكامل�ة من االث�ني عش�ر يومً� )شيء آخر، من�اخ مختل�ف تمامً�

، هي حًقا خاصة. قد يك�ون الش�تاء وال�برد بالخ�ارج ع�املَين في تش�جيع الن�اس على (الجديدة والظهور

ا ال�وقت ال�ذي ت�دعو في�ه الكنيس�ة ا ويش�عروا بال�دفء. إن�ه أيض�ً التجمع في منازلهم، ليكون�وا أق�رب معً�
جدي�دًا لمعظم المص�ّلين، كالس�اعات وم�ا إلى ذل�ك. "أوالدها إلى قرِبها، بتكثيف الِخَدم، وبعض�ها يك�ون  "

ا التقالي�دب�ه إنها التراتيل االحتفالية واأللحان، كل ذلك مًعا بطريقة رائعة موحى  من اهلل. كم�ا أنه�ا أيض�ً
الشعبية الغنية باألناشيد واألغاني ومجموعة متنوعة من العادات المحلية.

لكنه أيًضا شيء آخر. تستدعي هذه الفترة االحتفالية بأكملها ش�يًئا عش�ناه في طفولتن�ا البريئ�ة الخالي�ة
ر ب�راءة طفولتن�ا، ونس�عى إليه�اّ. نت�ذكاءصدقأيها األ ،بمن يجب أن نكون يذكّرنامن الهموم: عيد الميالد 

لألطفال الصغار الميالد . علينا أن ندرك أن عطلة من جديد "ليست فقط   من المفترض أن يقض�واالذين"
ي عن المس�ؤولية والرغب�ة في اله�روب من فراغن�ا. إن�هّوقًتا ممتًعا. إذا قلنا ذلك، ف�إن األم�ر يش�به التخل

هاَْتذهبية، بطرق اقترحُتَوّفُر فرصًة إذ ذريعة ضحلة وتواضع زائف. هذه األعياد للجميع، وخاصة للكبار، 
،عي�د الميالد ه�و أيض�ًا للبعض اآلخ�ِر، مث�ل كب�اِر السن. الختب�ار الع�ودة إلى الطفولةه�ا الكنيس�ة، َْتودعم

"أطفااًل يكونوا ن أن يعجزون عالذين   بالمس�يحايلتقوانتق�الهم لوهم اآلن قريب�ون ج�ًدا من من جدي�د "
رنا بوجهتن�ا الحقيقي�ة، كم�ا ح�ددها ال�رب عن�دما ق�ال:ّمرة أخرى. يعي�دنا ه�ذا العي�د إلى طفولتن�ا وي�ذك

، أي في نقاكصيروا و ارجعوا"  قلوبنا وبراءتها.وة"األطفال الصغار
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. أص�بح المس�يحًد. يص�ير ابن اهلل ابن�ا بش�رياّإذن ما هي روح عيد الميالد؟ إنه العي�د نفس�ه. إن�ه التجس�
 اهللةحب�م ي ههإنساًنا. هذا هو الحدث العظيم الذي ي�دفئ ك�ل واح�د من�ا وي�دفئ البش�رية جمع�اء. هذ

، ألن ال�دين ه�و منالتي جعلته لنا الفائقة  ال�دين . هذا هو الفعل الذي يلقي بعيًدا بمفه�وم  "واحًدا منا " " "

منهن�ا ه�و إعالن اهلل لن�ا. م�ع ه�ذا التجس�د، انفتح نحن إلي�ه نع اهلل بواسطتنا نحن البش�ر، بينم�ا م�ا ِص
كان مسدوًدا إلى الجن�ة وأعي�د بن�اء جس�ر تواص�لنا م�ع اهلل. وأك�ثر من ذل�ك: اعتق�دالذي الطريق جديد 

الفالسفة أن من المستحيل أن يتحد اهلل معنا نحن البشر، ولكن لدينا اآلن حقيق��ة جدي��دة، ألن المس��يح
نحتف�ل ألنن�ا نس�تطيع أن نص�بح آله�ة،نحن بتجسده أعادنا إلى حالتنا قبل السقوط، إلى جمالنا السابق. 

 من خالل اهلل.نتأّلهبدون اهلل وبعيدين عنه. نحن كّنا عني أننا التي ت آدم وحواء ئيةبدون فنا
وه�ذا ينطب�ق بش�كٍلالن�اس. نف�وس يمأل إن�ه . لديه ما يقوله لكل واح�د من�ا. مهم جدًا عندناعيد الميالد 

، ونتائجه�ا ال�تي هي خطاياناأهواءن�ا،الذين يرغبون في جعل قلوبهم مذوًدا. عندما نح�دد على طبيعٍي 
عي�د الميالداختب�ار . نبدأ العيش في عيد الميالد. وهك�ذا، يمكنن�ا المعاينةونبدأ مهمة تطهير قلوبنا، نبدأ 

الي�وم في "في عيد الفصح، في أي وليمة أخرى، أو في أي يوم آخر من العام. هذا هو المقصود بعب�ارة  "

أي َولدتاليوم "الترانيم:  ا  لتفرح السماء واألرض اليوم نبويً�  ، اليوم العذراء تلد الرب " ، و [ " " " " بحس�ب"
 ، "للنب�وءات . الي�وَم "[ الي�وم ق�وة عظيم�ة، ق�وة أبدي�ة. عن�دما تتحق�قل"اتح�دت الس�ماء واألرض "ه�ذا  "

 فإننا نعيش عيد الميالد في ك�ل لحظ�ة. في الحقيق�ة،،المناولة والصالةب بشكل أساسي ،وحدتنا مع اهلل
 حًقا.هنحن نعيش

Source: Archimandrite Iakovos Kanakis. The Spirit of Christmas. Pemptousia. 23 December 2021. 
https://pemptousia.com/2021/12/the-spirit-of-christmas/
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