
 رحمة اهللا الظاهرة للبشر في تجسد ابن اهللا 
  

  للقّديس يوحنا الذهبي الفم
  

ألّنه هو سالمنا جعل اإلثنين واحدًا ونقض في جسده حائط السياج : "يقول القديس بولس الرسول
  ).14: 2افسس" (الحاجز أي العداوة

  
تبّدد الظالم . حدًاإن المتجسد من العذراء نقض حائط السياج الحاجز، وصار االثنان وا! الحق

زالت العداوة القديمة وساد السالم المرغوب من . وأشرق النور وغدا العبيد أحرارًا واألعداء بنين
المالئكة والِصّديقين منذ القديم، ألن األمر المدهش قد تّم، وهو أّن ابن اهللا صار إنسانًا، فتبعته 

سمح للعبد أن يكون له أبًا، . لتولد أنت بالروحاألشياء آّلها، المخلص يضع ذاته ليرفعنا، ولد بالجسد 
إبراهيم قد ابتهج ليرى فرأى "ألن البطريرك . فلنفرح ونبتهج آلنا. ليكون السيد أبًا لك أيها العبد

لذلك، يجب علينا أن نسَّر ! فكم بالحري نحن الذين رأينا الرب في األقمطة) 56: 8يوحنا" (وفرح
  .ونبتهج بعظمة إحسانه

  
لقد ساد السالم ال لمبادرتنا إلى الرب نحن الذين أخطأنا إليه وآدرناه، .  يستحق االنذهالإنه ألمر

آورنثوس " (فأسألكم من قبل المسيح أن تتصالحوا مع اهللا. "بل ألن الساخط علينا نفسه قد شفق علينا
يش فيه، إذ خلق العلي بنعمته وحدها االنسان وأعطاه على األرض أجمل مكان ليع) 20: 5الثانية 

ووهبه وحده العقل بين المخلوقات آلها، وسمح له برؤيته تعالى، والتلذذ بالحديث معه، ووعده 
بالخلود، ومأله بالنعم الروحية حتى أن اإلنسان األول تنبأ؛ ولكنه بعد هذه الخيرات آلها رأى العدو 

عمل على هالآه بكل أجدر بااليمان ممن وهبه جميع ما ذآر، فاحتقر وصية الخالق وفضل من آان ي
ومع ذلك فما أباد اهللا االرض آما تقتضي العدالة، لما أظهر اإلنسان من العقوق وعدم . الوسائط

بل صار ُيعنى به أآثر من األول، ألن الخطر اشتد آثيرًا بعد استسالم جنسنا لإلثم، . معرفة الجميل
بينًا له خطر الهالك المحدق ولكن اآلب السماوي اهتم للخاطئ وحدثه آصديق م. وتعرضه للهالك

ثم أرسل له . "به، ثم أعطاه الشريعة آمساعد له، وأرسل األنبياء لتعلمه ما يجب عليه أن يفعل
"  مولودًا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني– أي ابنه –وريثه نفسه 

هذا هو إلهنا قد : "ضابط الكل وصارخًا لذلك نرى نبي اهللا متعجبًا من حكمة ال) 5و4: 4غالطية(
ابن حقيقي الب أزلي ال يعبر عنه وال ) 38: 3باروك " (تراءى على األرض وتردد بين البشر

يدرك، اجتاز أحشاء بتولية، وتنازل ان ُيوَلد من عذراء، ولم يكّف عن العمل والشروع باألشياء 
قاء له، فكان آمن يقف بين اثنين متقابلين باسطًا حتى جاء بنا نحن األعداء إلى اهللا، وصّيرنا اصد

هكذا فعل ابن اهللا موحدًا الطبيعة اإللهية مع البشرية، أي خاصته مع . ذراعيه لهما ليوحدهما معًا
قد يخلع الملك تاجه . إن الذي غضب يسعى للسالم قاهرًا المغتصب. هذه وفرة نعمة الرب. خاصتنا

أما السيد المسيح فقد جاء البسًا حلتنا . تى ال يعرفه أحد من أعدائهأحيانًا ويلبس حلة جندي بسيطة ح
حتى ُيعرف، وال يدع العدو يفر هاربًا قبل القتال، ويدعو أتباعه إلى االضطراب، إن غاية ابن اهللا 

  .هي الخالص ال اإلرهاب
  

 البشر، بل لماذا لم تكمل هذه المصالحة بواسطة أحد األرواح غير المتجسدة أو أحد: ربما تقول
بواسطة آلمة اهللا؟ فالجواب ألنه لو حصلنا على الخالص بواسطة أحد الصديقين لما علمنا مقدار 

فانه ليس باألمر المدهش . عظم اهتمام السيد بنا، ولما أصبح موضوعًا لإلعجاب مدى األجيال
. يعمل عمًال إلهيًاالفريد لو دخل مخلوق في االتحاد مع مخلوق آخر؛ وبالتالي، لما قدر اإلنسان أن 



وسرعان ما يسقط األرضي، آما عمل اليهود، إذ حّولوا خالصهم المعطى لهم بواسطة موسى إلى 
إنهم أرادوا أن . شرور أشّد من التي تحّملوها في أرض مصر، وآادوا يؤلهون موسى بعد موته

كًا أو بشرًا الجل إنقاذنا وأخيرًا لو أرسل مل. ينادوا به إلهًا، وهم يعلمون أنهم معه من طبيعة واحدة
ولو أن قوام . من السقوط لما حصلنا على الخالص وال قدرنا أن نقترب من الذي حصلنا عليه اآلن

خالصنا حصل من طبيعة مالئكية أو بشرية فكيف ُيعطى لنا أن نجلس عن يمين اآلب السماوي 
تتمنى القوات العلوية ونصير أعلى من المالئكة ورؤساء المالئكة، ونستحق ذلك الشرف الذي 

ولو حرم الجنس البشري من هذا النصيب المغبوط أال يظهر عدونا القديم آبرياء . الدخول في مجده
أعظم من االولى ويفكر بتهييج السماء ذاتها؟ فمن أجل هذه االسباب وغيرها أخذ ابن اهللا الطبيعة 

  .البشرية وآّمل خالص الجنس البشري آله
  

مة تنازل اهللا فلنعِط السيد الشرف الواجب، ألننا ال نقدر أن نكافئه إال وعليه إذا تصورنا عظ
وليس من عيد أفضل من اهتمام المسيحي الحقيقي بالقريب، . بخالص نفوسنا، وباالهتمام بالقريب

غير طالب : "هكذا يقول رسول المسيح. ألّن المسيح لم يرِض ذاته بل الكثيرين. واالجتهاد بخالصه
  ).33: 10آورنثوس االولى " (ل ما يوافق الكثيرين لكي يخلصوا ما يوافقني ب

 


