ميالد السيد المسيح ،فاصل بين زمنين
متمايزين
أبنائى وإخوتى األحباء...
جمٌعا ,ولكل شعب مصر الذي باركه
أهنئكم ببدء عام جدٌد ,وبعٌد المٌالد الجدٌد ,راج ًٌا لكم
ً
الرب ,أٌا ًما سعٌدة هانئة ,مملوءة من عمل نعمته.
عصرا جدٌدً اٌ ,ختلف كلٌة عما سبقته من عصور.
إن العالم بمٌالد السٌد المسٌح ,قد بدأ
ً
ً
فاصال بٌن زمنٌن متماٌزٌن :ما قبل المٌالد ,وما بعد المٌالد.
وأصبح هذا المٌالد المجٌد,
فما هً هذه الجدة التً أعطت العالم صورة جدٌدة ما كانت له من قبل؟ أو ما هو ذلك التجدٌد
الذي قدمته المسٌحٌة ,حتى قٌل فً اإلنجٌل "األشٌاء العتٌقة قد مضت ,هوذا الكل قد صار
جدٌ ًدا"؟

لقد قدم السٌد المسٌح مفهو ًما جدٌدًا للحٌاة ,وتعبٌرات جدٌدة لم تكن مستعملة من قبل,
ومعانً روحٌة عمٌقة لجمٌع المدركات ,حتى بهت سامعوه من كالمه ,وصاحوا قائلٌن "ما
سمعنا كال ًما قط مثل هذا"...
جاء السٌد المسٌح ٌنشر الحب بٌن الناس ,وبٌن الناس وهللاٌ .قدم هللا للناس أ ًبا ,ال ٌعاملهم
كالعبٌد وإنما كأبناء ,وٌصلون إلٌه قائلٌن "أبانا الذي فً السموات".
وفى الحرص على محبتهٌ ,فعل الناس وصاٌاه ,ال خو ًفا من عقوبته ,وإنما ح ًبا للخٌر .وفً
هذا قالت المسٌحٌة :
"هللا محبة .من ٌثبت فً المحبةٌ ,ثبت فً هللا ,وهللا فٌه",
"ال خوف فً المحبة .بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج".

وهكذا قال السٌد المسٌح إن جمٌع الوصاٌا تتركز فً واحدة .وهى المحبة :تحب الرب إلهك
من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ,وتحب قرٌبك كنفسك .بهذا ٌتعلق الناموس كله
واألنبٌاء.

وأدخل المسٌح تعلٌ ًما جدٌدً ا فً المحبة ,وهو محبة األعداء والمسٌئٌن .فقال "أحبوا أعدائكم,
باركوا العنٌكم ,أحسنوا إلى مبغضٌكم ,وصلوا ألجل الذٌن ٌسٌئون إلٌكم وٌطردونكم" .وترى
المسٌحٌة فً هذا ,أن رد اإلساءة باإلساءة ,واالعتداء باالعتداء ,معناه أن الشر قد أنتصر,
بٌنما تعلٌم الكتاب هو "ال ٌغلبنك الشر ,بل إغلب الشر بالخٌر" " ,إن جاع عدوك فأطعمه,
وإن عطش فاسقه" .وٌجب أن تنتصر المحبة ,ألن "المحبة ال تسقط أب ًدا" " ,مٌاه كثٌرة ال
تستطٌع أن تطفئ المحبة"...

إن عبارة "هللا محبة" ,عبارة جدٌدة على العالم ,الذي ما كان ٌعرف سوى هللا الجبار ال ُمخٌف
الذي ٌخشى الناس سطوته وٌترضونه بالذبائح وألوان العبادات...
وعبارة "محبة األعداء"  ,هً عبارة جدٌدة فً المعامالت اإلنسانٌة ,بهت العالم لسماعها من
فم المسٌح...

أٌضا ببشارة السالم...
وفى المحبة ,جاء المسٌح ً
سالم بٌن الناس ,وسالم بٌن اإلنسان وهللا ,وسالم فً أعماق النفس من الداخل.
سالم من هللا ٌفوق كل عقل .ولما ولد المسٌح غ َّنت المالئكة "وعلى األرض سالم" .ألنه جاء
ً
حاجزا بٌن
صلحا بٌن السماء واألرض ,بٌن هللا والناس ,بعد أن كانت الخطٌئة تقٌم
لٌقٌم
ً
اإلنسان وهللا...
وهذا الصلح أراده على الدوام أن ٌستمر فً العالقات اإلنسانٌة .فقال "إن قدمت قربانك فوق
المذبح ,وهناك تذكرت أن ألخٌك شٌ ًئا علٌك ,فاترك قربانك قدام الذبح ,واذهب ً
أوال اصطلح
مع أخٌك".
ذلك ألن الصلح أفضل من تقدٌم القرابٌن.

سرٌعا,
أٌضا "كن مراض ًٌا لخصمك
ً
وٌقول الكتاب "أرٌد رحمة ال ذبٌحة" .وهكذا قال المسٌح ً
أٌضا "من أراد أن ٌخاصمك وٌأخذ ثوبك ,فاترك له الرداء
مادمت معه فً الطرٌق" .وقال ً
ضا"...
أٌ ً
وأراد السٌد المسٌح أن ٌنتشر السالم بٌن الناس ,فقال لتالمٌذه "وأي بلد دخلتموه ,فقولوا
ضا كما أحببتكم" ,
سالم ألهل هذا البٌت" " ,وصٌة جدٌدة أنا أعطٌكم ,أن تحبوا بعضكم بع ً
"بهذا ٌعرف الجمٌع أنكم تالمٌذي ,إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض"...
بعضا فً الكرامة"...
وفى سبٌل السالم ,دعت المسٌحٌة الناس ,أن ٌكونوا "مقدمٌن بعضهم
ً
ألن المحبة ٌمكن أن تثبت عن طرٌق التواضع وإنكار الذات واحتمال اآلخرٌن.
ولهذا قال السٌد المسٌح "من أراد أن ٌتبعنً ,فلٌنكر ذاته ,وٌحمل صلٌبه وٌتبعنً".
وعبارة [إنكار الذات] عبارة جدٌدة قدمتها المسٌحٌة إلى العالم .وقبل ذلك كانت (الذات) صن ًما
ٌتعبد له صاحبه ,وٌحب أن ٌكبر وٌتمجد...

المسٌحٌة دعت إلى أن ٌنسى اإلنسان نفسه ,فً محبته ألخٌه.
إنها المحبة الباذلة التً تعطى باستمرار ,وتبذل حتى نفسها .وباستمرار تأخذ "المتكأ
األخٌر" ,وتحتمل الكل لكً تربح الكل...
مص در المقال :موقع األنبا ت كاله ٌمانوت.

إنها المحبة التً تختفً لكً ٌظهر غٌرها...
المحبة التً تقول "ٌنبغً أن ذاك ٌزٌد ,وإنً أنا أنقص" .المحبة التً تقول هلل "لٌس لنا ٌا
رب ,لٌس لنا ,لكن السمك القدوس أعط مجدً ا"...

إنه التواضع فً التعامل مع الناس ومع هللا.
الذات التً تختفً ,وال تعلن عن نفسها ,بل تفعل الفضٌلة فً الخفاء ,واآلب السماوي الذي
ٌرى فً الخفاء ,هو ٌجازٌها عالنٌة .ومن هنا كان تعلٌم المسٌحٌة "من سعى وراء الكرامة,
هربت منه .ومن هرب منها بمعرفة ,سعت وراءه"...

وهكذا ٌقول السٌد المسٌح تعلٌ ًما جدٌدً ا على أسماع الناس "من وجد نفسه ٌضٌعها .ومن
أضاع نفسه من أجلى ٌجدها".

ووضع المسٌح مقاٌٌس جدٌدة للقوة.
مظهرا خارج ًٌا للقهر واالنتصار على الغٌر ,إنما القوة هً شًء داخلً ,فً
فالقوة لٌست
ً
أعماق النفس ,لالنتصار على الذات .فالذى ٌغلب نفسه خٌر ممن ٌغلب مدٌنة.
وفى المسٌحٌة ,لٌست القوة هً أن نقهر اآلخرٌن ,إنما أن نربحهم ونحتملهم .فالذى ٌحتمل
غٌره هو القوى .أما المعتدى فهو الضعٌف .ولهذا ٌقول الكتاب "أطلب إلٌكم أٌها األقوٌاء أن
تحتملوا ضعف الضعفاء".
إن المعتدى ضعٌف ألنه مغلوب من خطٌئته ,مغلوب من العنف ,ومن عدم محبته لآلخرٌن,
مهما بدا قو ًٌا من الخارج .أما الذي ٌحتمل فهو قوى ,قوى فً ضبطه لنفسه ,قوى فً عدم
إنتقامه لنفسه...

ٌعوزنى الوقت ٌا إخوتى إن حدثتكم عن كل المبادئ الروحٌة الجدٌدة التً عرفها العالم بمٌالد
المسٌح.
إنما ٌكفى أن نقول أن عصر ما بعد المٌالد كان جدٌ ًدا تما ًما فً مفاهٌمه .حتى شرائع هللا
السامٌة التً قدمها هللا فً العهد القدٌم ,ما كان الناس ٌفهمونها إذ كان البرقع على عٌونهم
وقلوبهم وعقولهم ,حتى كشف المسٌح لهم ما فً الشرٌعة من جمال وسمو ...له المجد من
اآلن وإلى األبد آمٌن.

