
Exarchat Apostolique pour les Syriaques Catholiques au Canada 

 

________________                   _______________ 

 

 2016امليالد رسالة 
ܰܕܰ ܘܢܰܚܰ ܐܰܠ ܟܰ ܪܰܐܢܰ ܒܰ ܡܣܰ 

 
ܰܐܰܪܰ ܘܬ

 
ܰܐܒܬ

 (10، 2)لو"إين أبّشركم بفرٍح عظيم" 

 إىل أبناء الكنيسِة السراينّيِة يف كندا وسائِر األخوة واألخوات املؤمننَي ابملسيح،

 أبنائي وإخويت األحّباء،

أهنُئكم بعيد امليالد اجمليد، متمنًيا لكم حياًة مباركًة مقّدسًة واثبتًة يف الرّب، وأحب 
أن أشارَكُكم بعَض األفكار من وحي هذه املناسبِة اجلميلة ومن معاين هذا العيِد العظيم، 

 فأقول: 

 مسبو ف ففي وغيُ  اعتيادي   غيُ  فريد   حدث  العظيم، هو  فرحِ هو عيُد الامليالد عيُد 
وجديًدا عىًن عظيًما نا، ويعطي مقلوبَ  نا ويغّيُ حياتَ  بُ ويقلِ  اإلهليّ  الطفلُ  يولدُ  ،ليلة امليالد

  لوجودانف

واجلوع،   وفِ والَ  رِ قوالفَ  واملرضِ  يف القلقِ  هذا الزمنَ  بيننا يعيشونَ  أن الكثيينَ  أعلمُ 
وأفريقيا مصر و يف سوراي والعرا   كما هي احلالُ احلروب ِ  وطأةِ  حتتَ  يرزحونَ  كما أن الكثيينَ 

فقد ميضي  فوالراحة واالسرتخاءِ  د هلم موعًدا للهدنةِ امليالِ  زمنُ  يكونَ  أخرىف هؤالء لن   ودول  
لن  راعاتَ والص أجل، إن احلروبَ امليالُد وال متضي معُه كلُّ األوجاِع واملصائِب والويالتف 

 نتو ُ وضعفاء، رضى لنا مالالصف كُ  وتنتظرُ  وتتمخضُ  ها متأّلمة، تئنُّ كلُّ   تتوقف، والبشريةُ 
 والفرجف  والشفاءِ  الراحةِ  إىل مواسمِ 

فها َموِسُم العيِد يطلُّ من جديد  علينا، أيتينا حاماًل رموَزُه وأسراَرُه وخفاايه، وحيِمُل 
 يف أيًضا وخصوًصا عالماِت الرجاء، عالماِت احملبِة الكاملة، عالماِت الالصف فلنتأمل  



العالمِة اليت أعطاها املالُك للرعاة عندما بّشرُهم بفرح  عظيمف لقد أعطاهم عالمًة فريدًة قائاًل 
ف لقد أعطى هللاُ (12، 2)لو "ا يف مذودا مضجعا مقمطا  وإليكم هذه العالمة: ستجدون طفالا هلم: "

؟ أتمَّلوا العالمُة الغريبة للرعاة، وأعطاان لنا من خالهلم، املذوَد كعالمةف ملاذا املذود؟ ملاذا هذه
معي يف معاين املذود الفّية، ألن هللَا لديه ما يقولُُه لنا من خالله، أنه العالمُة املدهشُة اليت 

 يكّلُمنا هبا الرّب، ويكِشُف لنا عن سرِّ حّبه، وكأّن املذود يلّخُص كلَّ أحداِث الالصف

بعد بكثيف حلقيقَة الرمزيَّة وراَء املذوِد أقد نُظُن أنه يدّل على التواضِع والَفقرف ولكن ا
فاملذوُد يرمز لألكِل والغذاء، منُه أتكُل املواشي، أتيت إليه كلَّ يوم  عندما جتوع، تغَتذي منه 

ف لقد حلَّ الطفل يسوُع مكاَن القوِت يف املذود، فأصبَح هو فهَو مصدر  أساسيٌّ حلياهتا
ألنُّه خبُز  رعيّ َتُه على مصدِر قوهِتا، فُولد يسوُع يف مذود   القوُت احلقيقّيف أراَد هللُا أن يُدلَ 

زُ  َأََن ُهوَ "احلياةف إنه ولد لكي جيعَل نفَسُه طعاًما وقوًًتف هو قال:  ُب خ ََ مي ََ الخَ  اْلخ ي ُّ الذذي  ََ َز
ُبخزي  السذَماءي. إينخ َأَكَل َأَحٌد مي َخ هَذا زُ . ََيخَيا إيََل األََبدي  اْلخ ُب خ لُهُ الذذي  َأََن ُأعخطيي ُهَو َجَسدي  الذذي  أَبخذي  َواْلخ

لي َحَياةي الخَعالَي   ف لقد ولد يسوعُ يف "بيَت حلم"، يف تلَك املدينةَ القدميةَ املعروفةَ (51، 6)يو  "مي َخ َأجخ
ب هذا االسم منُذ أكثِر من أربعِة آالِف سنة، ومعناها ابلعربّية "بيُت البز"ف وكأن مدينة "بيَت 
حلم" انتظرت  ألفي سنًة كي يولد فيها يسوع "خبز احلياة"، فتكتِشَف معىن امَسها احلقيقي، 

 عالمَة وهي أن املذود هو "بيُت البز" الرمزيف   وتكتِشَف ال

وال تنتهي هنا معاين املذود ورموزُُه العجيبة؛ فخشبُة املذود تذكُران خبشبِة الصليب، 
 طِ وكأنَّ خشبةَ الَصلِب واملسامي أُعّدت مسبًقا على شكِل مذودف فمشهُد يسوعَ الطفِل املقمّ 

بُّ نفَسه على الصليبف ويف كال املشهَدين يَ َهُب الر  يف املذود هَو هَو مشهُد يسوَع املتعّريَ 
ذه هي هللا للبشرف ه غذاًء للعاملف بني املذوِد والصليب حكاية  واحدة، هي حكايُة حبِّ 

هي البشارُة ابلفرِح العظيم، وهذا هو جواُب هللا الوحيُد والنهائُي على حمنة  العالمة، هذه
 حف  نا كلُّ الرجاء، كلُّ احلب، كلُّ الالِص وكلُّ الفر البشر وبؤسهم: "املذود والصليب"ف فهُ 



 

  يف حضنِ ان، وهو أيتينا كطفل  صغي  عفنا وعجزِ ضِ  بكاملِ  يسوعَ  أمامَ  إننا أنيت اليومَ 
بل  وبو ، ط ليالينا أييت هبدوء، ها هو أييت دونَ  والوعدف ها هو يف عتمةِ  نا الرجاءَ بَ هَ لي َ  هِ مّ أُ 

نا ويقول: ال  آذانِ يف سُ يهمِ و نا، قلوبَ  سُ يلمُ  أييت حبنان،أييت وال يفرُض نفَسُه على أحد، 
بعد اليوم،  لظالمُ وا والظلمُ  واحلربُ  واجلوعُ  كم الفقرُ يرهبَ  ختافوا، ال تسأموا وال حتزنوا، لن  

كم علُ م أجم يف معاانتككُ معكم، أشاركُ اب   كم، ها أان آت  إليكم، ها أان ألنكم لستم وحدَ 
 أقوايءف 

، انملظلمة، دعوها تقودُ ا نايف ليالي وتشعُّ  اليت تسطعُ  النجمةِ  إىل نورِ  فلننظر، أحّبائي،
 ""عمانوئيلال   سوعإىل ياملذود،  ينا، فإهنا سوف هتدإىل بيَت حلم يف الطريق نافسَ أن ضع  لنو 

  أهلل معناف

 "وها أان أبّشركم بفرح  عظيم": ولد املسيح، هللوايف
 

 2016 كانون األّول  13الفال يف 

 

 + بولس أنطوان ناصيف            

 األكسرخوس الرسولي للسريان الكاثوليك في كندا                               

 
 

 


