
The Coptic Orthodox Church – Alexandria. Diocese of Sydney and its Affiliated Regions.  

Message of the Feast of Nativity, January 2016 – ARABIC 

The Message for the Feast of Nativity 1026   ARABIC prepared, designed and printed by: Daniel: Bishop of the Diocese of Sydney and its Affiliated Regions 

 

 إيبارشــية سيدني وتوابعها لألقباط األرثوذكس

 

 يسوع المسيح ميالد رب المجد  -بمناسبة عيد الميالد المجيد  الرعويةإلرسالة 

 ٦١٠٢يناير 
 

  باسم األب واالبن والروح القدس إله واحد أمين
 

 .شية سيدني وتوابعها يبارالكهنة وشعب أ المحبوبين و المباركين األباء إلى 
 

اتمنى  .' عيد ميالد رب المجد يسوع المسيح'هو و الرثوذكسيةاسبات في كنيستنا القبطية اأبهج المن يبأحد اليوم نحتفل 

            بالرجاء   ارك ، ويمالء حياتكم بعيد مب يسوع المسيح أن ينعم عليكم الربواطلب من   لكم جميعاً كل الخير والبركات

 .الروحية النعمو
 

 :دعونا نتأمل معاً في عمق ومعنى هذه المناسبة الرائعة 
 

 .الهنا يسوع المسيح تجسد ليعرفنا بأهلل األب( 1
 

في  المقدس الكتابلذلك يقول , كان ذلك بطرق مختلفة هللا أنبيائه ليتواصل مع شعبه وفي العهد القديم ، إستخدم   :1-1

ةٍ " ٠العبرنيين االصحاح األول أية  رسالة بولس الرسول إلى  ثِيره ُطُرق كه اعٍ وه ْنوه ِديًما، بِأه ْنبِيهاِء قه لَّمه اآلبهاءه بِاأله ُ، بهْعده مها كه  ."هللاه
 

 11افصل  -الكلمة في تجسد كما يقول القديس اثناسيوس ،وبالرغم من هذا لم تستطع الخليقة أن تتعرف على هللا الخالق

اآلب الذي ( فكر)وألنه آيه منفعة للمخلوقات أن لم تعرف خالقها؟ أو كيف يمكن أن تكون عاقلة بدون معرفة كلمة "  (2)
. أوجدهم في الحياة؟ ألنه أن كانت كل معلوماتهم محصورة في األمور األرضية فال شيء يميزهم عن البهائم العديمة النطق

   "هللا لو كان ال يريدهم أن يعرفوه؟نعم ولماذا خلقهم 

 

  :أيضاً قال  -و

وعندما خلق هللا الضابط الكل الجنس البشري بكلمته ، ورأي ضعف طبيعتهم ، وأنها ال تستطيع من نفسها أن تعرف  "
وتفاديا لهذا ... لهذا تحنن هللا علي الجنس البشري علي قدر صالحه ، ولم يتركهم خالين من معرفته ، ... ... خالقها ، 

حتي اذا ما رأوا تلك الصورة أي كلمة اآلب ، استطاعوا أن  –ربنا يسوع المسيح  -أعطاهم هللا بصالحه نصيباً من صورته 
 ." يكونوا فكرة عن اآلب ، واذا ما عرفوا خالقهم عاشوا الحياة الحقيقية السعيدة المباركة

 

كما جاءة في سفر   إن يريه مجده كانت االجابة غير متوقعةوأيضاً في العهد القديم عندما طلب موسى من هللا :1-2

 ".وقال ال تقدر أن ترى وجهي ألن اإلنسان ال يراني ويعيش. .....فقال ارني مجدك"٦١-٠١ عدد  ٣٣الخروج إصحاح 
 

كما جاءة في  إبن هللا قد تجسد ليعرفنا باالب ولكن السيد يسوع المسيح . وكما سبق نجد إن هللا االب غير منظور  :1-3 

إن القديس يوحنا . "االبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو خبر. هللا لم يره أحد قط  " ٠١أية  ٠إنجيل يوحنا اصحاح 

يظهر جوهر األلوهية التي فيها يسكن " حضن األب"الب واالبن ألن تعبير الرسول يظهر لنا عالقة اإلتحاد القوية بين ا

بمعنى أنا االبن جاءة من حضن االب ليعلن  .سري وخاص يعرفه فقط اإلبن الحضن يمكننا أيضاً أن نعتبر هذا  .االبن 

كتماالً ولم يكن االعالن يخص هذه لم تكون المرة االولى التي يعلن فيها عن األب لكن األوضح واألكثر إ وبالرغم أن ,نهع

 .اليهود فقط ولكن العالم أجمع
 

وهذا من خالل حديثه مع القديس فيلبس كما جاءة في إنجيل معلمنا  .الرب يسوع يؤكد على حقيقة إنه يعلن االب لنا :1-4

صدقوني اني في االب و ..لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا و من االن تعرفونه و قد رايتموه ."٠٠-٧: ٠١يوحنا 
 ."االب في و اال فصدقوني لسبب االعمال نفسها
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ولكننا لم نعرف االب من خالل طبيعة المسيح الناسوتية . أظهر المسيح معرفته باالب لنا من خالل ظهوره هو في الجسد 

استطاعوا إن يفهموا شيئاً عن هللا  وحقيقةً رغم أن التالميذ قد  .من خالل قوة عمل الالهوت وسلطان المسيح ولكن عرفناه 

، وذلك ألنه لم يفهم بالتحديد كيف يرى االب في االبن ، ألن لم " ارنا االب"طلب فيلبس . اال انهم لم يدركوه على أنه االب

 .يكن له بعد إيمان مبصر
 

 

لمنا في هذه االيام االخيرة في ابنه ك" ٦:٠كما جاءة في العبرانييٍن  توضح لنا الكتب أن هللا االب كلمنا من خالل إبنه :1-5
 ".الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين

 

 

بِي» .السيد المسيح علمنا إذا عرفناه فقد عرفنا االب أيضاً  :1-6 اله أه نها وه بِي . لهْستُْم تهْعرُِفونهنِي أه ْفتُْم أه ْفتُُمونِي لهعهره ره لهْو عه
يًْضا   ١::٠يوحنا .«أه

 
 
بهِديَّةُ "  ٣:٠٧كما نقرأ في يوحنا  معرفة االب من خالل االبن هي الحياة األبدية :1-7 يهاُة األه هِذهِ هِيه اْلحه ْنته : وه ْن يهْعرُِفوكه أه أه

ْرسهْلتههُ  يهُسوعه اْلمهِسيحه الَِّذي أه ْحدهكه وه قِيقِيَّ وه   ."اإِللهه اْلحه
 

الن الجهل باآلب هو موت، مثلما أن معرفة اآلب . واحد هو اآلبوهناك صالح . من ليس له معرفة بالصالح فهو شرير"
القديس )   ."وعدم الفساد بالمشاركة في الالهوت. بواسطة المشاركة في قوة الوحيد غير الدنس. هي حياة أبدية 

 ( أكلميندوس األسكندري 
 

نها تحضرنا للمشاركة في االهوت الجهل باآلب إذن هو موت وأن تعرف حقيقة من هو اآلب واالبن هو حياة أبدية أل"
 ( القديس كيرلس )  ."بواسطة االفخارستية

 
 

وبهذه الطريقة ننتقل إلي عبادة الثالوث المقدس والذي بدوره يقودنا في النهاية إلي الحياة األبدية، نحياها في تأمل "
 ( القديس أغسطينوس " . )  أنا هو" للعبارة العظيمة 

 

فعالً  ، أن إسمه كان ممجد حياة التي تمجد هللا بالكامل لل األبدية وكلما نتقدم في معرفة هللا نتقدم لنصلمعرفة هللا هي الحياه 

االنسانية ويكمل العمل الذي قد  إلى األرض ليفتقد هذا التمجيد قد إكتمل عندما جاء في السماء وبتسبيح المالئكه ، ولكن

  .أعطي له من االب 
 

 .ة األبدية احتى نرث الحي وصيا السيد المسيح ونسعى أن نحيا بهم  م أحبائي دعونا نفهم ونتعل

 

أب اآلباء ألمعظم  بصلوات، ووكل القديسين مريم  ءراالعذ اإللهسيدتنا والدة بشفاعة يح لتحل عليكم بركة ميالد ربنا يسوع المس

أن نطلب من الرب اإلله   ، الرسوليالبابا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية باإلسكندرية وخليفة مارمرقس 

 .وأزمنة سالمية مديدةلسنين عديدة  حياته يحفظه لنا

 

 ونطلب من هللا أن يبارك بلدنا استراليا وشعبها وحكومتها ، وكل العالم وموطنا الغالي مصر ، ليتمجد إسم الرب ، 

 .الرب معكم جميعاً 
 

 .اتمنى لكم جميعاً عيد ميالد مبارك  

 

  الرب يبارككم

 

 االنبا دانييل

 بنعمة الرب

 إيبارشية سيدني وتوابعهاأسقف  

  االرثوذكسية االسكندريةالكنيسة القبطية  


