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EPARCHY OF NEWTON 
MELKITE GREEK CATI IOLIC CHURCH 

OFFICE OF THE BISHOP	

 د المسیحعید میالد السیّ 
2016 

 
	المؤمنین،جماعة أحبائي أعضاء اإلكلیروس و

 
	المسیح ولد فمّجدوه!

 
"إیّھا المسیح، صرت خلیقة من تراب األ رض. ولما اشتركت في طبیعتنا البشریّة،  مّكنتنا 
من المشاركة في طبیعتك اإللھیة. صرت إنسانا قابال للموت، ولم تزل إلًھا. لقد رفعتنا من 

 سَحر عید  المیالد) –سقطتنا، فقدّوس أنت أیھا المسیح الرّب." (النشید الثالث 
 

أدم وحّواء أوامر الرّب، وأكال من شجرة معرفة الخیر والشّر، وبذلك  يعص عدن،"في جنّة 
"ُخلقنا على صورة  ،جمیعنا ، أيیّتھماسبّبا عثرة الطبیعة البشریّة. ومع أّن آدم و حّواء وذرّ 

هللا ومثالھ"، فقد صرنا من جّراء الخطیئة خاضعین للموت واالنحالل. غیر أّن الخالق بحكمتھ 
 أعاد خلقنا، وسحق الخطیئة فلھ المجد." (النشید األّول )

 
دبیر الخالصّي الذي رسمھ هللا الفتدائنا، كان ینّص على أن یتأنّس ویصیر بشًرا مثلنا: إّن التّ 

تنازل وانحدر من الّسماء. واتّخذ الطبیعة 	ا،االنساَن الذي صنعھ بیدیھ ھالكً  رأى الخالقُ "عندما 
ة من العذراء النقیّة وصار انسانًا حقnا" (النشید األّول).أتى المسیح لیُعیدنا إلى صورة هللا  البشریّ 

 ُ تمّسھ الّشوائب.  	نحي، إّال أّن الِمثال یمكن أمَّ ومثالھ. ومع أن صورة هللا مطبوعة فینا ال ت
ولكن بما أّن هللا حّي فقد مّكننا أن نشاركھ في حیاتھ. وبما أنّھ صالح، فقد مّكننا أن نصیر 

صالحین.  وال بدّ أن ینطبق ذلك أیًضا على حكمتھ وسالمھ وفرحھ ولطفھ ورحمتھ. لذا، فإّن 
 میالده بالجسد یتیح لنا الفرصة لنتجدّد.

 
) تلك الشجرة ھي رمز 9: 2اسمھا "شجرة الحیاة"  (تكوین  إّن في جنّة عدن شجرة أخرى،

ح، زرع شجرة الحیاة على األرض. بل لنا أن نقول إّن  المسیح یمشاركتنا s. فلّما ولد المس
آدم وحّواء،   ذاتھ ھو تلك الشجرة التي أزھرت من البتول في مغارة بیت لحم.  ونحن ، أبناءَ 

 جرة، أي ثمر الّروح الذي یھبھ لنا یسوع في ملكوت هللا.مدعّوون ألن نأكل من ثمر تلك الش
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 نا منھھذا الملكوت بدأ في جنّة عدن،  في الفردوس الذي أخرجتْ 
 ُحرمنأ من شجرة الحیاة. لكّن أناشید المیالد تصف  الخطیئة. وبمعصیتنا

	میالد المسیح بأنّھ إعادة للخلق،  وعودة بنا إلى "موطننا" األصلّي:
 

 بنا لنشاھد كیف أّن بیت لحم قد فتحت عدنًا. ونجد النعیم في الخفاء "ھلّّموا
بعیدًا عن أنظار العالم. ونتمتّع بالفردوس داخل المغارة. ھنالك نبت الجذع الیابس فأزھر 

الغفران. ھنالك  انبجس الینبوع الذي تاق داود أن یرتوي منھ. ھنالك ولدت البتول الطفل الذي 
. فلنسارع اآلن بالروح إلى الّطفل المولود للبشر، فھو اإللھ الكائن قبل أروى ظمأ آدم وذریّتھ

 الدّھور!" (البیت)
 

 ).14: 7( قال: "ھا إّن العذراء تحبل وتلد ابنًا  یُدعى عّمانوئیل لّما تنبّأ أشعیا بمجيء المخلّص
 )1:23ومعنى عّمانوئیل "هللا معنا" (متّى 

بیعتنا لكي یؤلّھنا. وفیما نحتفل بمیالد المسیح، الذي بھ ظھر نا في طنعم، هللا معنا وفینا. شاركَ 
یي مجّرد ذكرى تاریخیّة، بل نحتفي بمیالده في قلوبنا، لیس فقط في هللا لنا متجّسدًا، فإنّنا ال نُحْ 

 عید المیالد، بل كّل یوم من أیّام حیاتنا.
ن نحن وع ملك الّسالم. فلنكُ میالد المسیح یؤذن بالفرح. فلنفرح ولنُظھر فرحنا لكل إنسان. یس

أیًضا من صنّاع السالم. إنّھ تجسید لحّب هللا لنا وحضوره في ما بیننا. فعلینا أن نحّب بعضنا 
 ولنتصالح مع الجمیع. بعًضا. إنّھ مغفرة هللا ومصالحتھ للناس. فلنغفرْ 

انًا، وسالًما. حیاتكم محبّةً، وفرًحا، وغفر تجّسد بشخص یسوع المسیح،  أن یمألأسأل هللا الم
 .ةأقاصي المعمور كم كّل  تلك النِّعم وتنشروھا حتّىوأتمنّى لكم أن تختبروا في حیات

 
 مع محبتي ودعائي وبركتي لكم جمیعًا في ھذا الموسم المقدّس، الذي ارجو أن یكون موسمَ 

 جدیدة في قلوبكم. وحیاةً  ،میالد جدید
 

 .مع أطیب التمنّیات والتّھاني بالعید المبارك
 

 خادمكم في المسیح اإللھ

 
 

 مطران أبرشیّة نیوتن 
	
 


