
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القراءات اإلنجيلية
   لكيرنمواليسجد لك الذين في األرض، و :المقدمة

  هللوا للرب يا جميع األرض  
  :غالطيةإلى  رسالة القديس بولس الرسولفصٌل من 

اموس، لَيفَتدَي الذيَن يا إخوة، لمَّا بَلَغ ِملُء الزَّمان، أرَسَل اُهللا ابَنُه َمولودًا ِمِن امرأة، َمولودًا تحَت النَّ 
أبَّا، أيُّها اآلب، : تحَت النَّاموِس لنناَل التبنِّي، وبما أنَُّكم أبناٌء، أرَسَل اُهللا روَح ابِنِه إلى قلوِبُكم صاِرخًا

  فَلسَت إَذن بعُد َعبدًا َبِل ابنًا، وإذا آنُت ابنًا، فأنَت أيضًا واِرٌث ِهللا بيسوَع المسيح
  

  : البشيرمتىف من بشارة القديس فصُل شري:اإلنجيل
ِإذا َمجوٌس . في َأيَّاِم هيروُدَس الَمِلك. لما ُوِلَد يسوُع في بيَت َلحِم اليهوديَّة  

فِإنَّا . َأيَن الَمولوُد مِلُك اليهود. قائلين *قد َأقبلوا مَن المشاِرِق ِإلى ُأوَرشليَم 
فلمَّا َسِمَع هيروُدُس المِلُك   *فواَفينا ِلَنسُجَد لُه. رَأينا َنجَمُه في الَمشرق

وجَمَع آلَّ ُرَؤساِء الكَهَنِة وآَتَبَة الشعِب  *ٱضَطرَب هو وآلُّ ُأوَرشليَم مَعُه 
فإنَُّه هكذا ُآِتَب . في بيَت لحِم الَيهوديَّة. فقالوا لُه *وٱستخَبَرُهم َأيَن ُيوَلُد المسيح 

َلسِت الصُّغرى في ُمُدِن َيهـوذا . وَأنِت يا بيَت لحُم َأرَض َيهوذا *بالنَّبّي 
. حينئٍذ َدعا هيروُدُس الَمجوَس ِسرا *َألنَُّه ِمنِك َيخُرُج الُمدبُِّر الذي َيرعى َشعبي ِإسرائيل . الرئيسيَّة

 ِإذَهبوا وٱبَحثوا بتدقيٍق عِن. ثم َأرَسَلُهم ِإلى بيَت لحَم وقال *وتحقََّق ِمنُهم َزماَن النَّجِم الذي َظهَر 
. فلمَّا َسِمعوا هذا مَن المِلِك ذَهبوا *وِإذا وَجدُتموُه فَأخِبروني َألذَهَب َأنا َأيضًا وَأسُجَد له . الصَّبّي

 *حتَّى جاَء ووَقَف فوَق الموِضِع الذي آاَن فيـِه الصَّبّي . فِإذا النَّجُم الذي رَأوُه في الَمشِرِق َيتقدَُّمُهم

فَخرُّوا . وَأَتوا ِإلى البيِت فَوَجدوا الصَّبيَّ مَع مريَم ُأمِِّه * فَرحًا عظيمًا ِجدا فلمَّا رَأوا النَّجَم َفِرُحوا
ثمَّ ُأوِعَز ِإليِهم في الُحلِم بَأن ال  . *وَفَتُحوا ُآنوَزُهم وقدَّموا لُه َهدايا ِمن ذَهٍب وُلباٍن وُمّر. وسَجدوا لُه

    ِإلى بالِدِهمُأخرىنَصَرفوا في َطريٍق فٱ. َيرَجعوا ِإلى هيروُدَس
  

  ميالد ربنا يسوع المسيح المجيد
نة  ي س نة  5508ف ي س سماوات واألرض، وف دء ال ي الب ق اهللا ف الم، إذ خل ق الع ذ خل د 2958 من  بع

نة           2015الطوفان، وفي سنة     ل، وفي س  لخروج إسرائيل من مصر،        1510 من مولد إبراهيم الخلي
ًا،         1032وفي سنة    ي ملك سنة            لتنصيب داود النب ي، وفي ال ال النب ؤه داني ستين من نب وفي األسبوع ال

رودس، إذ خرج                         ك هي ين من مل ة والثالث سنة الثالث ك أغسطس قيصر، وفي ال الثانية واألربعين من مل
دى اهللا أن              ه في سالم، حسن ل الم آل ان الع الصولجان من يهوذا على ما تنبأ به يعقوب أبو اآلباء، وإذ آ

ه       د وآلمت ه الوحي الم، لكي يصير        يرسل ابن ى الع ة إل ساناً  األولي أّلم ويموت      إن ا، ويت ا حّب اهللا لن ، ويعّلمن
رة          . ويقوم من أجل خالصنا    ارة حقي ا خال                 في فولد الرب يسوع في مغ ه، م م ب م يعل ة بيت لحم، ول  قري

ى آل                  ة عل ة الفائق  والدته الكلية القداسة ويوسف خطيبها، سوى رعاة مساآين بّشرهم المالئكة باألعجوب
  ".المجد هللا في العلى وعلى األرض السالم وفي الناس المسّرة " :األعاجيب، إذ ظهروا لهم وانشدوا

ه                  ل اإللهي، وسجدوا ل د الطف ى حيث ول دوا إل سماء، فاهت ثم جاء مجوس من الشرق، يقودهم نجم من ال
رّ     ان وم ب ولب ن ذه دايا م ه ه ّدموا ل وزهم وق وا آن   . وفتح

ا                   فلإلله المتجسد، للطفل اإل    ا، وتصّرف فيم دًا لكي يؤلهن سكننا، وأصبح واح لهي الرضيع، الذي اتخذ م
   آمين.األبدالمجد والعّزة واإلآرام إلى له  حتى بذل نفسه عّنا، وأحبنا طرق الخالص، إيانابيننا معلمًا 
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  )) القديس بولس الرسولتتاح سنةمن رسالة البابا بندكتس بمناسبة اف((
ا           ... ضية م ضية      . الكنيسة ليست جماعة تريد أن تعزز ق سة ال تحمل ق . الكني

ة " جسًدا"الكنيسة تحمل شخص يسوع المسيح، الذي بقي    هو  . حتى بعد القيام
ه في             )39،  24لو  " (لحم وعظم " ائم من الموت عن ذات ول الق ا يق ، بحسب م

سوع جسًدا   . تالميذ الذين ظنوا أنه خيال    إنجيل لوقا لدى ظهوره إلى ال      ك ي . يمل
سته،    ي آني صًيا ف و حاضر شخ سد "وه رأس والج ًدا،  " ال رًدا وح شكالن ف ي

سيح؟        . "بحسب القديس أغسطينوس   " أال تعرفون أن أجسادآم هي أعضاء الم
ى أهل آورنثوس          ا هو الحال    : ويضيف ). 15،  6 آور    1(يكتب بولس إل آم

ا           في آتاب التكوين حيث يضحي       ذلك المسيح مع خاصته يضحي روًح ًدا، آ رأة جسًدا واح الرجل والم
ذا يظهر       +).16، 6 آور  1راجع  (واحًدا، أي يضحي شخًصا فريًدا في عالم القيامة الجديد           وفي آل ه

ا جسده              يس        : "السر االفخارستي، الذي فيه يهب المسيح باستمرار جسده ويجعلن ذي نكسره، ال ز ال الخب
شترك    : ح؟ ألن هناك خبز واحد، ونحن، رغم أننا آثر، فنحن جسد واحد             شرآة مع جسد المسي    ا ن جميعن

آيف  : بهذه الكلمات يتوجه إلينا، ال بولس وحده، بل الرب بالذات          +). 16،  10 آور   1" (بالخبز الواحد 
ا     ا ملًح ه طلًب ملنا   : استطعتم أن تمزقوا جسدي؟ أمام وجه المسيح، هذه الكلمة تضحي في الوقت عين م ش ل

ذا األمر             . من آل االنقسامات   ة ه د حقيق وم من جدي ذا، نحن، رغم            : فليضحي الي ز واحد، وله اك خب هن
د    سد واح ن ج ا، نح   .آثرتن

سواه  شبيًها آ يس ت سيح ل سة آجسد الم الم عن الكني ولس، الك سبة لب شبيه. بالن ر يتخطى الت ه أم م . "إن ل
ا من المحور االفخارستي،     يجتذبنا يسوع باستمرار إلى داخل جسده، ويبني جسد    " تضطهدني؟ ه انطالًق

شكل     ر ب رد أن يختب ل ف ستطيع آ ضله، ي ذي بف سيحي، وال ود الم ور الوج ولس مح سبة لب و بالن ذي ه ال
صي ي  : شخ ه ألجل ذل ذات ي وب   .أحبن

  

 
طروبـاريـةال   

ألن الساجدين للكواكب، فيه . ميالدك أيها المسيح إلهنا، قد أشرق نور المعرفة للعالم
تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وعرفوا أنك من المشرِق الذي من 

.ا رب المجد لكي. العالء  
 
:العيدقنداق   

المالئكة . اليوم البتول تَلد الفائق الجوهر، واألرض تُقدم المغارة لمن ال يدنى منه
ألنه من أجلنا وِلد طفٌل جديد، . مع الرعاة يمجدون، والمجوس مع الكوكب يسيرون

هو اإلله الذي قبل الدهورو  

  19 العدد 2008  ديسمبر-نون األولكا 25 خميسال
  ميالد ربنا يسوع المسيح المجيدعيد االحتفال ب

  الملكيين النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
  في الكويت

  5652802: ت 



عبرة
صة و

ق

  : ديسمبر25 في الميالدآيف بدء االحتفال بعيد 
ع     الرّب يسوع، نراها في الكنيسة الشرقية وفي الكنيسة          إنَّ ذآرى ميالد   . الرومانية منذ أوائل القرن الراب
 آانون الثاني في عيد     6 إحدى الذآريات التي جمعتها الكنيسة وعّيدت لها معًا في           بدءال فيإال إنها آانت    

الم،             "عيد الظهور اإللهي   "شامل دعته    ه للع ه و اعتالن يالده وسجود    أوًال، إي ظهور المسيح اإلل  في م
ي األ ه ف ي معموديت م ف ه، ث ا من المجوس ل ا رافقته ا من إردن وم روح، وتبعه ن وال عتالن اآلب واالب

ة  و ذآرى تاريخي ا ه ر مّم ة أآث رة الهوتي ور فك د الظه ل عي ا جع داء، مم رازة وف ذه . آ ه ه زال ل وال ت
دان في           الصبغة في الكنيسة القبطية واأل     ا تعّي ا زالت اده          6رمنية اللتين م رب وعم يالد ال اني لم انون الث  آ

ل                  ثم سُ  . معًا ا، واحتف اد في روم يالد عن ذآرى العم سيحيون   لخت ذآرى الم رة  الم ا     ألول م د الباب بعه
سوع   في الخامس والعشرين من آانون األول    )Liberius) 352-366ليبريوس   يالد ي ا    بعيد م في روم

ر آان يحتفل به العالم الروماني الوثني منذ أن ادخل اإلمبراطور اوريليانوس قيص        وحّل محل عيد وثنيّ   
شمس     " أو   "عيد ميالد الشمس التي ال تغلب      "274سنة   ه ال ان   . "اإلله مترا إل ي ال       "فك شمس الت يالد ال م
. ثم انتقل العيد إلى الشرق. في األوساط المسيحية، ميالد المسيح يسوع، شمس العدل ونور العالم  " تغلب

ة، وال    الوالدة التي تعلو نواميس الطبيعة بأعجوبةوقد أشاد المرنمون الشرقيون      ذراء اإللهي ، وأمومة الع
، مما حمل الكنيسة الشرقية في طقسيها البيزنطي والسوري         431سيما بعد المجمع االفسسي الملتئم سنة       

ذراء                ة الع ريم أموم شهر، بتك على االحتفال في اليوم الذي يلي الميالد، أي السادس والعشرين من هذا ال
  .الطاهرة

  
  :قداس نصف الليل

الليل كان يرمـز    :  نصف الليل ال يستند لشهادات إنجيلية أو تاريخية، إنما له معاني           االحتفال بقداس 
بينما : "كتاب الحكمة في العهد القديم يقول     . ليل نفوسنا لجهل، ويسوع غلب الخطيئة ونور      للخطيئة وا 

كان صمتٌ هادئ يخيم على كل شيء، وكان الليل في منتصفه، هجمت كلمتك القديرة من الـسماء،                 
  ".ن العروش الملكيةم
  

  :رموز عيد الميالد
 :شجرة عيد الميالد

عادة تزيين الشجرة عيد الميالد، عادة شائعة عند الكثيرين مـن النـاس، حيـث        
تنصب قبل العيد بعدة أيام وتبقى حتى عيد الغطاس، وعندما نعود إلـى قـصة               

ـ                يالد ميالد السيد المسيح في اإلنجيل المقدس ال نجد أي رابط بـين حـدث الم
  نتساءل من أين جاءت هذه العادة ومتى بدأت؟. وشجرة الميالد

بالرجوع إلى إحدى الموسوعات العلمية، نالحظ بأن الفكرة ربما قد بـدأت فـي              
القرون الوسطى بألمانيا، الغنية بالغابات الصنوبرية الدائمة الخضرة، حيث كانت العادة لدى بعـض            

إله الغابات والرعد أن تزين األشجار ويقدم على إحداها ضحية          ) ثور(القبائل الوثنية التي تعبد اإلله      
  .بشرية

م أوفد إليهم البابا القديس بونيفاسيوس لكي يبشرهم، وحصل أن شاهدهم وهم            722 أو   727وفي عام   
) ثور(يقيمون حفلهم تحت إحدى األشجار، وقد ربطوا ابن أحد األمراء وهموا بذبحه ضحية إللههم               

 األمير من أيديهم ووقف فيهم خطيباً مبيناً لهم أن اإلله الحي هو إلـه الـسالم                 فهاجمهم وخلص ابن  
وقام بقطع تلك الشجرة ثم نقلوها إلى أحـد المنـازل           . والرفق والمحبة الذي جاء ليخلص ال ليهلك      

  .وزينوها، وصارت فيما بعد عادة ورمزاً الحتفالهم بعيد ميالد المسيح
وتفـنن  . ألمانيا إلى فرنسا وإنجلترا ثم أمريكا، ثم أخيرا لمنطقتنا هنا         وانتقلت هذه العادة بعد ذلك من       

 .الناس في استخدام الزينة بأشكالها المتعددة

  ):سانتا كلوز (-بابا نويل 
الذي عاش في   " ميرا" قصة بابا نويل مستمدة من قصة القديس نيقوالوس وهو اسقف            

س كان يقوم لـيالً بتوزيـع الهـدايا         القرن الرابع الميالدي، يقال أن المطران نيقوالو      
 .والمؤن للفقراء ولعائالت المحتاجين دون أن تعلم هذه العائالت من هو الفاعل

، حيث يتخيل النـاس     "أب الميالد "فهي من الفرنسية وتعني     " بابا نويل "أما ما يتعلق ب     
حب بابا نويل شيخاً حسناً ذو لحية بيضاء كالثلج ويرتدي مالبس حمراء اللون، وصـا             

جسم قوي شديد، راكباً على عربة سحرية تجرها غزالن ومن خلفهـا الهـدايا ليـتم                
  .توزيعها على األوالد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق األبواب 

  
  :تبادل الهدايا

تجسد هو  فاالحتفال بعيد ميالد المسيح أو ال     . هذه العادات ناشئة من االحتفال بأعياد الميالد الشخصية       
وبهذا نحن نحتفل بأعياد ميالدنا الجديدة في هذا العيـد المجيـد            . بمثابة ميالد جديد للبشرية بكاملها    

  .ونتبادل الهدايا محتفلين بعضنا ببعض
  

 !"ابنك؟ لو ترى ابني"
  

يحكى أن حاخاماً في بالد اليهودية، اشتهر بحكمته وإرشاداته، فكان اليهود يؤمونه مـن              
رض، وبخاصة الذين يواجهون أزمات ومشاكل فـي حيـاتهم، وكـان            جميع أصقاع األ  

ذات يوم، جاء إليه يهودي له ابن     . يساعدهم على أخذ القرارات الصائبة والمواقف السليمة      
وبعدما باءت محاوالته بالفشل إلقنـاع      . وحيد، تعلق بصبية مسيحية، يريد أن يتزوج بها       

تبسم الحاخام ِلما سـمعه     . مسألة على الحاخام  ابنه بالرجوع عن هذا الزواج، طرح هذه ال       
تعجب اليهـودي   !". إبنك؟ لو ترى ابنى   ! هه: "من هذا الرجل، وهز رأسه قائالً باستهزاء      

: تنحنح الحاخـام وأجـاب    ". ماذا حّل بابنك يا حضرة الحاخام؟     : "من جوابه وأردف قائالً   
نحن يا : "فقال له اليهودي". يحياًابني ال يريد أن يتزوج بمسيحية، لكنه يريد أن يصير مس        "

حضرة الحاخام، عندما نواجه مشكلة نأتي إليك لتساعدنا على حلّها، أما أنت، فماذا تفعل               
قـال لـه الرجـل      . ألتجئ إلى اهللا  : "عندما تواجه مشكل ما، إلى من تلتجئ؟ قال الحاخام        

هه؟ ابنك؟ لـو    : ي اهللا قال ل : "أجاب الحاخام " وماذا قال لك اهللا عندما قلت أخبرته بذلك؟       "
  !!!!".ترى إبني

التجسد يبقى سر كبر وعظمة ومجد، ألنه يعبر عن محبة اهللا الكاملة للناس، نعم لقد ترك                
  .كل شيء وصار مثلنا لكي يجعلنا مثله في كل شيء

  
  
  
  
  
  
  

  
 بطاقة معايدة 

ه   املسيح أتى من السموات  املسيح وِلد فمجدو
 فاستقبلوه

مبناسبة األعياد ايدة ورأس السنة اجلديدة، يسر 
األب بطرس غريب أن يتقدم من أبناء رعيته 

الكرمية ومجيع العاملني املبارآني ألجل الكنيسة 
ومقدمي الثمار بأطيب التهاني والتمنيات 

...السعيدة للجميع


