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 ةـــــــــــمقدم

ً نكون كاالوننتظر االحتفال به، كلنا ننتظر الميالد،  ، لكنَّ وافرح بما يرال ونينتظر نالذي فطفالوأحيانا

أحضر القداس فقفط؟ في الحقيقة، النني أو  ا ًألنني أشاهد رموزبالميالد يحية: هل أفرح شيئاً ما يُقلقني كمس

وحدها أن  حلويات(...الخ. ال تستفطيعالرموز التي نحبها في الميالد: الشجرة والمغارة والكليجة )نوع من ال

وعلى األرض  االعاليتمأل قلبنا بالسالم الذي بشَّر به المالئكة يوم الميالد، عندما قالوا: "المجد هلل في 

لو انتبهنا إلى هذه الكلمات وتأملناها جيداً سوف نفهم ف(. 14:2لصالح لبني البشر" )لوقا السالم، والرجاء ا

بأننا فقفط بالرجاء المبني على اإليمان نفرح ألن المسيح في تلك اللحظات هو سيكون َمِلك حياتنا ومصدر 

 سالمها. 

 سماع الكلمة والعمل بها )المجوس( 

 بنى بيته على الرمل )مت جاهل ة هللا وال يعمل بها ِمثَل إنسانالرب يسوُع يَُشبّهُ الذي يَسمع كلم

-7/24(. وأما الذي يسمع كلمة هللا ويعمل بها، فهو يُشبه إنساناً عاقالً بنى بيتهُ على الصخر )مت 26\7

(. وفي محل آخر يصف يسوع نتيجة السمع كالَحب الذي ينمو ويُثِمر "وأما الذي وقَع في األرض 27

(. وهكذا 8/15م الذين يسمعون كالم هللا ويحفظونه بقلٍب فطيٍب صالح، فيثمرون بثباتهم" )لو الفطيّبة، فه

يسوع ينبّه السامعين "فانتَبِهوا كيف تسمعون كالم هللا، ألنَّ من له شيء يزداد، ومن ال شيَء له يُؤخذ منه 

 (. 18/ 8حتى الذي يظنه له" )لو 

في الحقيقة، التقاليد العبرية بعد السبي البابلي، كانت تربفطُ كلمةَ هللا بالحكمة أو مصدر الحكمة، ألنَّ الذي 

 يسمع تعاليَم الحكمة يُصبُِح: 

  .(4/11إبَن الحكمة "الحكمة تُعظَّم أبناَءها وتهتُم بالذين يفطلبونها" )سي     •

   .(7/4الففطنةَ من معارفك" )امث  أخا الحكمة "وقل للحكمة أنت أختي، وادعُ     •

زوَج الحكمة "أحببتها وفطلبتها منذ صباي، وتمنيُت أن تكون لي عروًسا، لكثرة ما فُتِنُت بها" )حك     •

2/8).  



صديَق الحكمة "لذلك عزمُت على أن أجعل الحكمة صديقةً لي تسكن معي، يقيناً مني بأنها تكون لي     •

   .(9/1في أوقاِت الهِمّ والغم" )حك  ُمِشيرةً بالخير وُمعّزيةً 

لو قرأنا الكتاب المقدس بتمعّن، سوف نكتشف بأنَّ الحكمة هي أن َيفهم المرُء مقِصد هللا، ويَعمل به: "من 

ها باكراً يمتلُئ سعادةً. من تملَّكها يِرُث كلَّ مجد، وأينما كان يباركهُ الرب"  أحّب الحكمة أحبَّ الحياةَ، ومن أَمَّ

 (. 13-4/12)سي 

معه ومع اآلب،  بألفةبأنَّ الذي يريد أن يُدِخل  (، يبيّن24/ 1كور  1الرُب يسوع، قدرةُ هللا وحكمته )

"من أحبني سمع كالمي  (.14/ 15"وانتم أحبائي إذا عملتم بما أوصيكم به" )يو  :عليه أن يسمع كالَمهُ 

 .(23/ 14)يو  فأحبَّهُ أبي، ونجيُء إليِه ونقيُم عندهُ"

عمل ب، وبحرية بهذا تُسِهم شخصيًاوهي تسمع بانتباه كلمة هللا، لذلك تميّزه وتخضع لمشيئته. ايضا ً مريم 

 وسافطة الفداء، ألنها تعيش في اإليمان وخدمة المسيح، ُمشاِركةً مشاعَرهُ عند أسفِل الصليب. 

 التجّسد دعوة إلى التمثّل بيسوع 

سرُّ الكلمة المتجّسد، الذي من خالل رهُ تفسيراً حقيقياً، إال يفسّ كن تيممما ال شك فيه أنَّ سرَّ اإلنسان ال 

(، واإلنسان الكامل الذي أعاَد ألبناء آدم المثال اإللهي، الذي 15: 1هو "صورة هللا غير المنظور" )كول 

نت فطبيعة اإلنسان ألجل اإلنس ان غيّرت صورته الخفطيئة األولى. قال نقوالس كباسيالس: "في البدء كّوِ

الجديد )يسوع(، وألجله أُنشئ الروح والشوق: ُوِهبنا العقل لنَعرف المسيح، والشوق لنَسعى في إِثره، 

والذاكرة لنَستَحِضرهُ دوماً، فهو كان المثال للذين خلقهم. ليس العتيق الذي خلق صورة للجديد، بل بالعكس، 

ً لصورة االبن، فإنه يتقبّل "بواكير الروح" آدم الجديد هو المثال آلدم العتيق". وإذا أصبح اإلنسان مشاب ها

 (. 23: 8(، التي تجعلهُ قادراً على أن يتجّدد إلى حين "افتداء الجسد" )روم 23: 8)روم 

 سماع الكلمة للتجّدد )الرعاة( 

، إله يحبنا ويغفر او "إلهنا معنا( معنا" هللا" يدعونا الميالد إلى أن نبذل حياتنا ونتجّدد، لنتّحد بعمانوئيل

خفطايانا ويعلّمنا الفطريق الصحيح، الذي يقودنا إلى الفرح الحقيقي. نعم، الميالد هو حدث ُمفِرح هذا ما قاله 

 المالك يوم الميالد: "ال تخافوا، إني أُبشركم بفرحٍ عظيم، لقد ُوِلَد لكم اليوم ُمَخلّص". 



ناسين بأننا مدعّوون إلى الحياة الجديدة، التي  (. فلماذا نخاف من ماضينا وخفطايانا؟11،10/ 2)لوقا 

تبدأ بتغييرنا وتَقبُِّلنا لواقِعنا، وتَقبُّل المسيح في حياتنا، فنَعمل بروحه وبه نَتَجّدد، بمعنى آخر علينا أن نفطلب 

لنا مشيئته، نكون أبناء الملكوت، 31: 12أوالً ملكوتهُ" )لو  افطلبواملكوتهُ " ويحقق (، ألننا إن فعلنا وكمَّ

  ا ً.اذا تجّسد من أجِل خالصنا جميعالمسيح غايتهُ بواسفطتنا، عندئٍذ نفهم لم

 سماع الكلمة لنيل النعمة )مريم( 

لقد ُدِعيَت مريم دعوة فريدة لتصبح أّم الكلمة المتجّسد، وامتألت بالنعمة. فهي كانت في مخفطفط هللا     

أعفطاها إياه المالك: "افرحي أيتها الممتلئة نعمةً، الرب  ُمختارة لتصير ما صارته. هذا ما يعنيه اللقب الذي

(. في حين يستفطيع كل مسيحي أن يرتوي من هذه النعمة، الحقاً، في مشاركته الحيّة مع 28:1معِك" )لوقا 

المسيح المصلوب والقائم من الموت، ببقائه أمينًا كَمريم التي َمَكثَت بجانب ابنها في كل لحظات حياته، 

ي قلبها كل ما كانت تراهُ وتكتشفهُ. إال أن مريم لها امتيازها الوحيد بنعمة هللا، ألنها "ممتلئة نعمة"، حافظةً ف

   .الدعوة والمهمة تخصانها وحدها: أن تكون أّم هللا في التجّسد

مريم تجمع في ذاتها بين البتوليّة واألمومة، ما ال يمكن أن يكون مع امرأةٍ أخرى. ولكن في ناموس 

ليقة الجديد، َصنََع االبن مريم أّمه وَحباها ِسمات إلهيّة، ساعدتها أن تجمع بين كلتا الحالتين. فهي أّم الخ

المسيح اإلله بكل ما في لفظة "أّم" ِمن معنى حقيقي، لكّن أمومتها هي ِمن نوع خاص. فقُدرة العلّي هي التي 

لّية هي عالمة ملء استسالمها هلل وتكميل مشيئته في ظلّلتها وبَذََرت الحياة في أحشائها وهي بتول. هذه البتو

كل حياتها، لذا صار كيانها ينبوع حياة بشريّة. يصّح القول إّن مريم هي أّم وأكثر أمومة من أّي أّم سواها، 

 ألن ابن هللا استمّد بشرّيته كاملة من جسدها ودمها. 

 خاتمة 

يمانيّة من الناحية المسيحيّة في بلدنا العراق وباألخص نالحظ اليوم في مجتمعنا عدم االهتمام باألمور اإل

واقع شبابنا، تقريًبا الكل يتمّسك بشيء واحد اسمه الهجرة وينسى األهم: ما دعانا إليه الّرب يسوع: أن نكون 

 نوًرا وملًحا وخميرة. 

لألسف عالمنا اليوم ال يأخذ بنظر االعتبار حياة الروح التي تجعل منا أبناء هللا. علينا أن نسلك سبيل 

الروح، ألننا "نعلم أن هللا يعمل مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أُولئك الذين دعاهم حسب قصده. 



: 8االبن بِكراً إلخوة كثيرين" )رو  فالذين سبق فاختارهم، فعيّنهم ليكونوا على مثال صورة ابنه حتى يكون

28-30 .) 

إذن، نحن ُمختارون لنكون على مثال صورة االبن الذي َجعلنا أبناًء هللا. هل من امتياز عظيم أكثر من 

 هذا؟ 

لماذا ال نترك الدفّة في يد هللا لكي يقودنا؟ وأن ال ننقاد إلى شهواتنا ونزواتنا الفانية. لنبحث عن مشيئة 

ياتنا، لنَُمِجَده ويَُمِجدهُ العالم من خالل ما يروا فينا من األعمال الصالحة، التي تَشهد بأن المسيح حٌي هللا في ح

 فينا. 

 

 


