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في 9 كانون األّول 2021 

أحبّائي الملكیّین في أنحاء أمیركا 

المسیح ُولد فمّجدوه! 

بـمقتضى الـتّدبـیر الـذي رسـمھ هللا للخـلیقة، كـانـت البشـریّـة سـتعیش فـي فـردوس دائـم حـیث یـسود الّسـالم بـین بـني 
البشـر، وحـتّى فـي عـالـم الـحیوان. وكـان هللا سـیتمّجد فـي الخـلیقة كـلّھا عـلى اخـتالف نـواحـیھا، كـما كـانـت كـّل ھـذه 

النّواحي ستؤول أیًضا إلى تمجید الّرجل والمرأة، ذروة الخلیقة. 

لـكّن آدم وحـّواء أفسـدا ھـذه الـعالقـة مـع هللا، بـانـقیادھـما إلـى إغـراء الّشـیطان وأكـلھما مـن الّشجـرة الـتي حـّرمـھا هللا. 
ومن ھذه المعصیة نشأت الخطیئة 

الموت. 
ومـع ذلـك ، فـقد وضـع هللا الـمحّب تـدبـیًرا جـدیـًدا فـوعـدھـما بـمجيء مخـلّص یـولـد مـن امـرأة بـقدرة الـّروح الـقدس. ثـمّ 
أنجـز وعـده فـي حـینھ  بـواسـطة فـتاة الـناصـرة، مـریـم الـعذراء، الـتي امـتثلت  لمخـطّط هللا وولـدت یـسوع المسـیح 

بالجسد. وھكذا اتّخذ هللا جسًدا بشریًا لیشارك البشریّة في الھوتھ إْذ صار واحًدا منا. 

ھـذا ھـو عـید الـمیالد الـذي نـحتفل بـھ كـل عـام، لـیس كحـدث مـضى، بـل كـمیالد جـدیـد فـي كـّل واحـد مـنا. إّن مـیالد 
یـسوع كـكائـن بشـرّي كـان تجـدیـًدا لـحیاتـنا فـي الـفردوس مـّرة أخـرى. ومـن خـالل اشـتراكـنا فـي حـیاة المسـیح 
بـالـمعمودیـة والـمیرون والـقربـان الـمقّدس، نـصیر مـسحاء آخـریـن مـلتزمـین بـأن یـعیشوا كـما عـاش. إنّـھ یـولـد مـن 
جـدیـد فـینا. واالحـتفال بـمیالده فـي بـیت لحـم یـجب أن یـذّكـرنـا كـّل یـوم مـن أیّـام حـیاتـنا بـأنـھ مخـلصنا، هللا مـعنا، 

"ِعّمانوئیل". 

یـقّدم لـنا اإلنـجیلیّان مـتّى ولـوقـا عـرًضـا جـمیًال لـمیالد الـرّب، یـنطوي عـلى مجـموعـة مـن األشـخاص ومـن الـمشاھـد 
الـطبیعیّة: فـاألرض تـوفّـر مـغارةً مـتواضـعة،  ومـذوًدا لـعلف الـحیوانـات أُضـجع فـیھ الـطفل یـسوع. والـسماء تـكشف 
عـن نجـم یَھـدي الـمجوس، أي مـراقـبي الـنجوم الـحكماء، إلـى مـكان والدتـھ. ومـالئـكة الـّسماء یبّشـرون  الـّرعـاة فـي 
الـحقل بـالـنّبإ الـساّر، مـرنّـمین: "المجـد � وسـالم عـلى األرض". فـیذھـب الـّرعـاة مـع أغـنامـھم إلـى مـغارة بـیت لحـم، 
ثـم یـتبعھم الـمجوس حـامـلین ھـدایـا مـن الـّذھـب والـلُّبان والـُمّر. وھـنالـك یجـدون الـسماَء عـلى األرض: هللاَ فـي الجسـد 

مولوًدا من مریم العذراء، یحمیھا یوسف النبیل الذي أصبح حامي طفل مریم. 

إّن ھـذا الحـدث الـمقّدس یـفتح قـلوبـنا، لـنقبل أن یـولـد اإللـھ الّسـرمـدّي الـقادرعـلى  كـّل شـيء، والدةً مـتواضـعة 
بـالجسـد. وقـد حـفز الـفنّانـین عـلى إبـداع الـعدیـد مـن  الـلّوحـات واإلیـقونـات والـمؤلّـفات وشـتى وسـائـل اإلعـالم، 
لـوصـف تـلك الـوالدة الـعجیبة. حـتى الـتّقویـم الـذي نسـتعملھ یـبدأ بـتاریـخ والدة المسـیح الـذي أصـبح مـحور البشـریّـة 

جمعاء. 
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تـعّدى آدم وحـّواء وصـیة هللا. غـیر أّن آدم الجـدیـد، یـسوع المسـیح، وحـّواء الجـدیـدة، والـدة اإللـھ، جـّددا بشـریّـتنا 
الـّساقـطة وصـالـحاھـا مـع مخـطّط هللا.  وھـكذا تـألّھـت طـبیعتنا البشـریّـة المحـطّمة. ألّن یـسوع المسـیح  اتّخـذ جسـًدا 

بشریًّا وصار إنسانًا لیوّحد بشریّتنا مع ألوھتھ، فأمست البشریّة كلّھا مدعّوةً للتألّھ. 

إخـوتـي وأخـواتـي األحـبّاء، إكـلیروًسـا وعـلمانـيّیـن ، إنّـي أعـرب لـكم عـن مـحبتي ودعـائـي، سـائـالً هللا أن یـفتح 
صنا.   نا ومخلّ دوا أنفسكم في التزام كامل بیسوع المسیح ، ربّ قلوبكم لتجدّ

كـما أسـألـھ أن یـفتح مـن خـاللـكم قـلوب كـثیریـن آخـریـن لـرسـالـة إنـجیله. إّن عـالـمنا ال یـزال یـنطوي عـلى كـثیر مـن 
وازن  ة الـكبرى فـي كـل مـكان ، وعـدم الـتّ الخـلل، وفـقدان الّسـالم بـین الـدول الـمتحاربـة ، والـمشاكـل االقـتصاديّ
فيـ العـدیدـ منـ جوـانبـ حیـاتنـا ، والعـنف وإطالق النـار بال مـبّرر ، واإلجـھاض أي قـتل الـجنین، ومـا یـسمّونـھ 
أحـیاًنـا بالمـوت الـرحـیم، مـع أنّـھ فـي الـحقیقة مـخالـفة صـارخـة إلرادة هللا. لـذا، عـلینا أن نـعتمد عـلى إیـمانـنا 
والـتزامـنا بـأن نـعیش المسـیح وتـعالـیمھ لـمكـافـحة تـلك الـتعّدیـات لـوصـایـا هللا.  إّن اإلصـالح یـنبغي أن یـنطلق مـنّا. 

فتمّسكوا شدیًدا بإیمانكم. تعلّموه وتعّمقوا فیھ، وعیشوه بحماس. 

 أتـمنى أن یـتيح لـنا االحـتفال بـمیالد الـربّ فـرصـةً  لتجـدیـد أنـفسنا، لـیس فـقط یـوَم عـید الـمیالد فـي 25 كـانـون 
األّول، بـل أیـًضا كـلّ یـوم مـن أیـام حـیاتـنا. إنّـا نـحتفل بالـمیالد فـي أواخـر الـعام لنسـتھّل عـامًا جـدیـدًا بـكل مـا یـلھمنا 

هللا من محبّة وسالم. 

خـتاًمـا، أكـّرر مـحبّتي ودعـائـي لـكل واحـد مـنكم، سـائـال هللا أن تـنعموا بھـذا الـعید الـعائـلّي  طـوال األیـام الـمقبلة. 
فاسمحوا للرّب أن یولد من جدید في قلوبكم!  

إنّـي أتـمنّى لـكم وافـر الـبركـات فـي عـید مـیالد المسـیح ، ودوام الـصّحة والـّسعادة فـي عـام2022 الجـدیـد، ومـزیـًدا 
مـن الـفرح والـبھجة فـي عـید الـظھور اإللھـّي الـذي نـحتفل فـیھ بـاعـتالن ابـن هللا للبشـر مـن خـالل مـعمودیـتھ فـي نھـر 

األردن على ید یوحنا الّسابق. 

خادمكم في المخلّص المولود طفًال جدیدا 
✠  نیقوالوس 
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