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النص اإلنجيلي( :متى )12 – 1 :2
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كل عام وأنتم بخير  .ميالد مجيد وعام سعيد .

ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܘܒܪܝܟܐܗܝ ܫܢܬܐ ܚܕܬܐ.

التأمل اإلنجيلي:
جاء المسيح ببشارة السالم ،سالم بين الناس وسالم بين االنسان وهللا وسالم

في أعماق النفس من الداخل سالم من هللا يفوق كل عقل وهكذا لما ولد

المسيح غنت المالئكة أنشودة خالدة " المجد هلل في األعالي وعلى األرض
على السالم وفي الناس المسرة والرجاء الصالح لبني البشر ومن العجيب أن

يتحول هذا المذود الحقير إلى قصر عظيم يزوره كبار المجوس ليقدموا
هداياهم عند قدمي يسوع وسجود المجوس كان أول سجود في تاريخ
المسيحية.

هدايا المجوس :عندما بدأ المجوس يستعدون لرحلتهم اختاروا بعض الهدايا

لكى يقدموها للملك المولود فاختاروا ثالث هدايا وهى  :ذهـب ولبان ومر.

لماذا ثالث هدايا ؟ إن اختيار عدد الهدايا ثالثة هى إشارة إلى أن هذا المولود
واحد من األقانيم الثالثة التى إلله واحد فى الجوهر مثلث األقانيم .ونوع الهدايا
ذهب يرمز إلى أن السيد المسيح هو ملك ،واللبان يرمز إلى إن السيد المسيح

هو كاهن ،والمر يرمز إلى أنه مخلص ،تألم من أجل خالص العالم .فهـو
ملك وكـاهـن نبي ومخلص هو ملك ورب األنبياء .فهو ظهر فى الهيئة
كإنسان ،ولكن فى نفس الوقت هو ملك الملوك ورب األرباب ونبي ولكن ليـس

نبياً مثـل باقى األنبياء الذين سبقوه فهو ليس مجرد نبي عادي فمثالً تـنبأ عن

موته وقيامته فى اليوم الثالث " وبما أن النبوة كانت عن آالمه لذلك ارتبط
المر بموته وآالمه الخالصية .وتنبأ عن خراب أورشليم .وقد تحققت كل هذه

النبوات فى حينها .وتنبأ أيضاً عـن نهـايـة العـالم .وهو كاهن فهو رئيس الكهنة

األعظم .الذى كهنوته كهنوت أبدى ال يزول .فاللبان يرمز إلى الكهنوت ألن

الكاهن يقدم ذبيحة البخور .هو نفسه كان رائحة بخور عطرة أصعد ذاته رائحة
رضا وسرور هلل اآلب فى طاعة كاملة .فى سيرته العطرة كرئيس كهنة قدم

الذبيحة المقبولة التى قبلها اآلب السماوي وبها َّ
كفر عن كل خطايا البشرية
لكل الذيـن يؤمنون بإسمه ويؤمنون بخالصه ويقبلون أن يتشبهوا بموته وقيامته

عندما يدفنون فى المعمودية مع المسيح ويقومون فيها أيضاً معه .فالبد أن
نتذكر أن المسيح ليس مجرد ملك وكاهن ونبي ،ولكنه هللا الكلمة المتجسد،
وهو ابن هللا الوحيد .ونحن ما هي نوع الهدايا التي نقدمها بعيد ميالد الطفل

يسوع .هي نفس الهدايا التي قدمها المجوس ولكن بصورة روحية عميقة بدل
الذهب الغالي وأغلى منه هي حياتنا الروحية التي نكرسها له مؤمنين به حسب

إنجيله المقدس ،وبدل المر هو أن نتألم معه لنتمجد معه ونقبل خالصه
المجاني لنا معترفين له بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لنا ،وبدل البخور

نقدم لألنسانيه جمعاء أعمال المحبة الحقيقية أعمال رحمة وخدمة وتواضع
ونكران الذات فيسوع جاء العالم ليمنح الخالص والرجاء والعزاء والسالم
والسعادة للجميع ،ومناسبة الميالد السعيدة هذه تجعل العالم المفجوع بمشاكله

المستعصية ينظر باستبشار الى وجه اللـه وينسى كافة مآسيه واهتماماته

الصغيرة .فيسوع ليس لفئة دون أخـرى بـل إنه لكافة الشعوب ،ولكل من يطلبه

يخلص .إن يسوع هو الحل الوحيد ،هـو مركز الحياة التي منها ينتشر النور

ويتوزع على الكون بأسره إنه األلف والياء ،البداية والنهاية هو الوسيلة والغاية
هـو الطريق والحق والحياة .وكل عام ،وأنتم بألف خير وسالم.

ولد المسيح ،هللويا .عمانوئيل هللا معنا آمين.

 +األحد القادم  2017/1/1نستقبل رأس السنة الجديدة في كنيسة سان

مكسيم في تمام الساعة  3:00بعد الظهر .نرجو من هللا أن تكون سنة

خير وسعادة وسالم يعم النفوس ويعم والبالد في كل مكان.

 +بمناسبة عيد الميالد المجيد ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنقدم لرئيس
األبرشية المطران مار أثناسيوس إيليا باهي وكاهن الرعية األب كميل

اسحق وعائلته وكافة أبناء الرعية وكل العاملين في حقل كنيستنا ،أحر
التبريكات وأن يديم عليهم الرب الصحة والعافية وكذلك أن يحل السالم

في بالدنا الحبيبة .أعاد هللا عليكم وعلينا جميعاً عيد الميالد المقدس
ورأس السنة المباركة بالخير والبركة ووفقنا لما فيه بناء الكنيسة ومجد

اسمه القدوس.

 +المجلس الملي  :يدعـوكـم إلى قضاء حفلة ليلة رأس السنة الميالدية

مساء ،في صالة الروم
في  31كانون األول  2016االساعة التاسعة
ً
الكاثوليك الملكيين على العنوان التالي10025 Boul. L’Acadie :
سعر البطاقات يتراوح مابين  $ 75 $ 90للكبار وللصغار $ 40

الرجاء الحجز بأسرع وقت ممكن وشك اًر لتشجيعكم ومساهمتكم.

 +يذكر المجلس الملي أبناء الرعية الكرام بتسديد االشتراكات السنوية

وشك اًر لمساهمتكم والرب يبارك في عطاءاتكم وتبرعاتكم .وكل عام وأنتم

بألف خير وسالم.

 +لمتابعة النشرة عبر األنترنيت الرجاء زيارة موقع الكنيسة بإشراف
األب كميل إسحق www.SyrianOrthodoxChurch.com

