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 مبناسبة  الرسالة الرعائية

 8102عيد امليالد اجمليد 

 الأبناء احملبوبون ابلرب يسوع الفادي؛

ُكم بفرحٍ عظيٍ " ّني ُأبّشير  ا 

 "لقد ودل لمك اليوم خمليرص هو املس يح الربي 

م ، يسر رسالتنا امليالدية هذهر  بدايةيف  اء مبيالد الرب يسوع  مقدي ان أأن ن ا الأبناء الأعزي أأطيب الهتاّن لمك مجيعًا أأّيي

 !مجليع الشعوب الفادي واخمللص

"للك اجلنس البّشي ن والدة يسوع يه عيد ميالدٍ ا  : " يقول القديس ابس يليوس الكبري
1
. 

ن  متام  هبذا احلدث اذلي هو حتتفل اليوم املقدسة كنيسة املس يح ا   العظميةبحبت  مب هللا  ،العهد القدمي لنبوءاتر  ا 

 . البدء ذعدت هل منأُ اىل حياة أأبدية جديدة اليت اكنت قد  نسان وخطاايه ودعاهم اال  تغاىض عن هجل 

نسااًن وحلَّ بيننا، فأأبرصهم  لهيي، فاهلل جتسد وصار ا  وهذا . امجليع  م ع  وسر  وملس م  عيد امليالد هو عيد التجسد اال 

ن  الْب ْدءر ":الكتاب املقدسلنا ما يؤكد  ن  مر ي اك  ر ْعن اهم ،ا ذلَّ ر ي س  ر يمونرن ا،اذلَّ َأيْن اهم برعم ي ر  ر هم ،اذلَّ ْدان  اه  ي ش  ر ْت م  اذلَّ س   ل م  و 

ين  .(1:1يوحنا  1) "...اَأيْدر

نسااًن حىت جيعل اال نسانا  "املقدسة يقول أأابء الكنيسة ولكن ملاذا جتسد هللا؟  لهاً  ن هللا صار ا  ذ ال يم  "ا  كن ا 

ذ د اال هل،سم نسان أأن يصل ا ىل التأأهل لوال جت  لال   رادة هللا أأن يكون اال نسان ا  لهًا ابلنعمة"هذهر يه ا   ."ا 

فقد خلق  عىل  .عيد اال نسان ا ىل ما اكن علي  قبالً ابن هللا ليك يم  تأأنس  ": يقول القديس يوحنا ادلمشقي

وهذه الصفات يه مبثابة . نسانعىل مقدور طبيعة اال  اكمل الفضائل ، ومكثاهل، أأي وحراً  صورت ، عاقالً 
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لهية ويه التزنه عن اهلمي واال  سامت للطبيعة  ضطراب والتشويش مع الصالح واحلمكة والعدل والتبحرر من اال 

لهية، وملا رصان خارج احلياة سقطنا يف فساد .لك رش  وملا أ لت بنا احلال ا ىل الّش، جتردان من الّشكة اال 

حىت  –أأعين طبيعتنا  –املس يح قد أأرشكنا مبا هو أأفضل ومل حنتفظ ب ، اختذ هو الأدىن املوت وملا اكن 

ايها يف ذات   ومكثاهل وأأرشدان ا ىل السرية الفاضةل، جاعالً  جتديد ما اكن عىل صورت ر  يعيد بذات  ويف ذات ر  ا 

."سهةل املنال منا 
2

 

فيسوع . لنا عن هذه احملبة من خالل التجسد عبي  فاهلل أأحبنا حمبة كبرية وأأراد أأن يم . التجسد هو فعلم حب

نسان، الفائقة املس يح عندما جاء ا ىل عاملنا اندى ابحملبة، حمبةر هللا  حمبةر اال نسان هلل، وحمبةر وأأمهية لال 

 . والتواضع والوداعةاحلقيقية فاكن هو نفس  مثااًل حيًا يف احملبة . اال نسان لأخي  اال نسان

م  نوأأن احملبة .  عن هذا احلببر ع  تعبري عن احلب حيتاج ا ىل جتسد يم درك أأن لك ومن هنا ن مل تتجسد تبقى  ا 

حب، مبقدار ما عاش، ومبقدار ما أأعيش ابحملبة ومبقدار ما أُ تم ، بل احملبة عّلَّ تم رس وال دَّ تم نظرية، فاحملبة ال 

بَّ أَ  ":وهذا ما يؤكده لنا القديس يوحنا يف رسالت  الأوىل. أأقرتب من هللا أأكرث نّير ا اَلحر بَّ ب ْعضم ، لرنمبحر ، اً ب ْعض ااءم

ي ْعررفم هللا   ن  هللار و  دلر  مر بر ف ق ْد وم ر ْن حيم ر م  لكم ، و  ن  هللار بَّة  يهر  مر بح   (.8-7: 4يو1)"َلنَّ الْم 

ن التجسد هو احلدث، الأ  ":يقول القديس احسق السايّن أأحبايئ،     عىل كرث فرحًا وسعادة، اذلي عرف ا 

"اجلنس البّشي،اال طالق
3
مع الرب،  ابحلياةيدعوان ا ىل اال لزتام  ،(تجسد وامليالدال )العظي أأي  هذا احلدث،

، ورجعوا حاملني الرجاء والفرح، عندما عاينوا الطفل مغارة بيت حلما ىل  الرعاةا ىل لقائ  كام أأرسع   فنمسع

طًا وادلت  مرمي لهيي املولود، متوسي كام سار اجملوس من املّشق البعيد  ونسري، ويوسف البار العذراء اال 

 . املكل املولود، ورجعوا ممتلئني حمكًة وفطنًة وسعادًة ال توصف ابحثني عن الطفل

 نسمع لغة احلقدر  ونتأأمل عندما. من العنف ادلايم يف دوامةٍ  عاملنا هذانرى  عندما ،نتأأمل اليوم بشدةأأحبايئ

برايء املس يبحيني وغري الأ أأعامل العنف اليت حتصل اليوم حبق ! واحلوار املنطقر  فوق   يعلوالسالح  وصوت  

                                                           
2
 البوليسية مكتبة– شكور ادريانوس تعريب – واليوم األمس بين المسيحي الفكر -الدمشقي يوحنا القديس ،"األرثوذكسي اإليمان في مقالة المئة"  

 .( 842)  صفحة
3
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تستنكر القتل ولك أأعامل  ،كنيسة املس يحبشدة وسط والعامل تستنكرها الأ املس يبحيني يف منطقة الّشق 

ح ىل السالم وتصيل من أأجل اذلين يسعون الي  ليكونوا أأبناء هللا حسب قول الس يد املس يا  العنف وتدعو 

وب  "هل اجملد ي طم انرعر ال مر، لرص  ممْ  السَّ  (.9: 5مىت ")يمْدع ْون   هللار  َأبْن اء   َلَّنَّ

بة،  نترضع لهيي، عطية السامء لأرضنا املعذَّ بفيض النعم ميلء  9101العام اجلديد  أأن يكونا ىل الطفل اال 

حرتام وقبول الأخر،نتشار احملبة والعداةلفيسود السالم احلقيقي وادلامئ، اب  ،والباكت  أ مني..وا 

 ادلاعي لمك ابلرب يسوع الفادي

 

 ةاملسكوني ةيالبطريرك أأرمشندريت 

 ينوس الأزرعي ذمسك .د

 


