
 رسالة عيد امليالد املجيد يناير 2014

  فخروا وسجدوا له.....وقدموا له هدايا  مت 2: 11
 أحبائى أبناء الكنيسة املباركني

 يسعدنى أن اهنئكم جميعاً بعيد ميالد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع املسيح. جاء املسيح     
 إلى عاملنا لكى يخلصنا من عبودية الخطية ويملك على قلوبنا ويدخلنا ملكوته السمائى.
 املجوس الذين جاءوا ليروا مولود بيت لحم األلهى هم باكورة كنيسة األمم. جاءوا من بالد
 بعيدة إلى بلد غريب ليسجدوا للطفل األلهى ويقدموا خضوع األمم له. لقد جاء املجوس

 إلى أورشليم قائلني "أين هو املولود ملك اليهود. فاننا رأينا نجمه فى املشرق وأتينا لنسجد
 له" مت 2: 2. جاء املجوس الذين هم كهنة وفى نفس الوقت ملوك كلدانيون أو فارسيون
 يقضون وقتهم فى دراسة الظواهر الفلكية ليسجدوا ملولود بيت لحم. لقد ادركوا أن مولود
 بيت لحم ليس مولوداً عادياً وليس فقط مولوداً ملكياً. بل هو مولود إلهى جاءوا يقدمون له

 خضوع وسجود العبادة. لقد أدركوا أن النجم الذى ظهر لهم لم يكن نجماً عادياً. فالقديس
 يوحنا ذهبى الفم يرى أنه لم يكن نجماً حقيقياً كسائر النجوم، إنما هو مالك ظهر فى
 شكل نجم أرسله اهلل ليرشد املجوس العاملني فى الفلك إلى مكان مولد مخلص العالم.

 كان للنجم مساراً مختلفاً وكان ساطعاً فى الظهيرة والشمس مشرقة وكان يظهر أحياناً
 .ويختفى أحياناً وكان منخفضاً فقادهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبى

 لقد أختارت الكنيسة قراءة زيارة الرعاة ملولود بيت لحم فى قداس البرامون إذ هم يمثلون     
 بسطاء اليهود الذين فرحوا بميالد املخلص. وأختارت انجيل قداس عيد امليالد أن يكون

 عن زيارة املجوس الثالثة الذين يمثلون كل اجناس البشرية املتسلسلة عن أوالد نوح
 الثالثة وكأنهم بكور الشعوب األممية جاءوا يلتقون مع بسطاء اليهود –الرعاه- فى السجود

 للمسيا فيضمهم معاً كنيسة واحدة له. فكما يقول القديس أغسطينوس "من هم هؤالء
 املجوس إال بكور األمم؟ لقد كان الرعاه اسرائيلني واملجوس أممني. كان األولون مالصقني
 له واآلخرون جاءوا إليه من بعيد. لقد أسرع الكل إلى حجر الزاوية". لقد أختارت الكنيسة
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 القراءات من سفر املزامير لعشية وباكر وقداس عيد امليالد لتأكيد حقيقة أن زيارة املجوس
 .هى تحقيق للنبوات عن خضوع األمم ملولود بيت لحم

 مزمور عشية "ملوك ترسوس والجزائر، يقدمون له هدايا ، ملوك العرب وسبأ يقدمون له 
  العطايا". مز71: 10

 مزمور باكر "يعيش ويعطى له من ذهب أرابيا ويصلون من أجله كل حني ويباركونه كل يوم"
  مز71: 15

 مزمور القداس األلهى "الرب قال لى أنت أبنى وأنا اليوم ولدتك، سلنى فأعطيك األمم ميراثك
  وسلطانك إلى أقطار األرض" مز2: 8-7

 لقد سجد املجوس الذين هم كهنة وملوك للملك الحقيقى وقدموا له ذهباً إقراراً أنه ملك امللوك
 ولباناً إعترافاً بأنه األله الحقيقى الذى تقدم له العبادة ومراً خضوعاً للملك املتألم الذى

 .يملك بموته املحى على الصليب

 أحبائى

 نفرح فى هذا العيد املبارك بميالد مخلصنا ونقدم له خضوع وسجود العبادة فنحن     
 نسبحه دائماً قائلني "نسجد لك أيها املسيح مع أبيك الصالح والروح القدس ألنك ُولِدت
 وخلصتنا". ومع تغير املناسبة نقول ألنك أتيت أوُصلبت أو قمت وخلصتنا. فسجودنا

 للمسيح إلهنا هو سجود للثالوث القدوس اإلله الواحد نسجد له فى ميالده ومجيئه وفى
 .صلبه وفى قيامته

 سجودنا ملسيحنا هو إعتراف أنه اإلله املتجسد هو إعتراف يهبنا هدوء وسالم وطمأنينة مثلما
 حدث مع املجوس. فالقديس يوحنا ذهبى يقول عن املجوس "قبل رؤيتهم الطفل كانت
  ."املخاوف واملتاعب تضغط عليهم من كل جانب، أما بعد السجود فحل الهدوء واالمان

 ونحن أيضاً إذ تحيط بنا املتاعب والضيقات وإذ نتابع أخبار أخوتنا األحباء فى مصر     
 وما يتعرضون له من إضطهاد وآالم وضيقات علينا أن ال ننزعج. فمسيحنا الذى نتألم
 ألجله وهو إله قوى تخضع له جميع األمم. نعم هو يسمح بالضيقات ويطيل روحه على

 األشرار وقد يهرب من أمام الشر كما هرب من هيرودس وقد تنجح مؤامرات الناس
 األشرار ولكن علينا أن نتذكر قول املزمور "الساكن فى السموات يضحك والرب يستهزئ
 بهم. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه..... تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء

  خزاف تكسرهم". مز2: 4 ، 9
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 نصلى ألجل سالم الكنيسة الواحدة املقدسة الجامعة الرسولية

 نصلى ألجل أبينا الحبيب قداسة البابا تاوضروس الثانى

 نصلى ألجل أنفس أحبائنا الشهداء وألجل جميع أسرهم وألجل شفاء املصابني

 نصلى ألجل جميع املتضايقني واملتأملني

ً  نصلى أن يشرق مولود بيت لحم األلهى بنوره على قلوبنا فتمتلئ فرحاً وسالماً وهدؤا

 وكل عام وأنتم بخير

 األنبا سرابيون                                                                 


