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 سرور العالم بميالد المسيح
  

  للقّدیس غریغوریوس الالهوتي
  

رّتلي . المسيح على األرض فارفعوه. المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه. المسيح ولد فمجدوه

  .للرب أيتها األرض آّلها ويا شعوب سّبحوه بابتهاج ألنه قد تمجد

  

) 1: 46مز" (وهللوا هللا بصوت الترنميا جميع األمم صفقوا بأآفكم : "المسيح في الجسد فابتهجوا

ألنه ولد لنا ولد، وُأعطينا ابنًا، وتكون الرئاسة فوق منكبه ويدعى اسمه عجيبًا مشيرًا إلها جبارًا أبا "

فيا لها من محبة للبشر ال . به يبتدئ الكيان ويخلق غير المخلوق). 6: 9أشعياء" ( األبد رئيس السالم

إن ابن اهللا يصير ابن البشر من . د منذ األزل بال أم يولد ثانية بال أبإن المولو. توصف يظهرها السيد

فالغني . أجلنا، نحن الساقطين من السعادة بسبب الخطيئة ليعيدنا إلى الحالة األولى بواسطة تجسده

فيا له من سر ال . يفتقر إلى جسدي ألغنى أنا بألوهيته، والكامل يضعف في المجد ألشارآه في آماله

  .يوصف

    

فالسيد يأخذ جسدي لينقذ الصورة ويجعل الجسد . إني حصلت على صورة اهللا ولم أحافظ عليها

إن الضابط الكل يدخل ثانية معنا في الشرآة بصورة أعجب من األولى، ألنه وهبنا األحسن، . خالدًا

فحفلتنا عظيمة . عقلأّما اآلن فيأخذ األسوأ، ولكن هذا األخير أشد ارتباطا باهللا من األول وأآثر علوًا لل

فلنطرح اإلنسان العتيق . "الرب الذي أرجعنا إلى اهللا. جدًا ألننا نعيد اليوم لمجيء الرب إلى البشر

آورنثوس " (وآما أننا متنا بآدم آذلك سنحيا بالمسيح) "23و22: 4افسس" (ولنتشح بالجديد

ء ألنه ال بد لنا من أن نحتمل بالمسيح يولد ويتجدد المصلوبون والمدفونون واألحيا) 22: 15االولى

هذا االنقالب الخالصي حتى ينتج الحزن من السرور فينقلب الحال، ونرى السرور من الحزن ألنه 

فإن آانت اللذة قد جلبت الدينونة فإن آالم ) 20: 5رومية" ( حيث تكثر الخطيئة تزيد النعمة أآثر"

  .المخلص قد حققت تبريرنا

  

ليس العيد عيدنا بل عيد السيد، وال عيد الضعف ! وعليه فلنعّيد، ال باألبهة والتفاخر، بل بالسالم

بل عيد الشفاء، وال عيد الخليقة بل عيد تجديدها، فكيف يجب أن نكمل ذلك؟ ال يجب أن نفتن البصر، 
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ا تؤدي إلى وندنس السمع، ونرفه الشم، ونروي غليل الذوق، ونلهي اللمس؛ فان هذه الطرق آله

  .الخطيئة وتفتح أبوابها

  

لنسع باستقامة آما في النهار، ال بالقصف والسكر، وال بالمضاجع والعهر وال بالخصومة 

) 14و13: 13رومية" (والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح وال يسبق اهتمامكم بشهوات الجسد

لرديئة تعطي زرعًا رديئًا، فال تدْع الن تعليم المعلم الرديء رديء، واألفضل أن يقال ان الحبوب ا

فإن الزينة التي تشّوه الطبيعي تهين صورة . األرض أو المياه تقّدم لك األقذار في شكل هدية ثمينة

  .اهللا؟ وال ينافس أحدنا اآلخر في اإلفراط، ألّن آل ما يزيد عن الحاجة هو اإلفراط عينه

  

ب أن نتلذذ بكلمة اهللا، وبالحديث عن أسباب فبأي شيء يجب أن نتلذذ نحن الساجدين للكلمة؟ يج

  .الحفلة الحاضرة

  

لنقدم المجد لبيت لحم الصغيرة التي أرجعتنا ثانية إلى الفردوس لنسجد أمام المذوذ الذي هذّبنا 

لنفرح مع ! لنمجد المولود مع الرعاة ولنقدم له الهدايا مع المجوس! بالكلمة بعد أن شابهنا البهائم

ولتكن الحفلة عامة . ل مع رؤساء المالئكة المجد هللا في العلى وعلى األرض السالمالمالئكة، ولنرس

بين القوات السماوية واالرضية ألن قوات السماء تفرح اآلن وتحتفل معنا، ألنها محبة اهللا وللبشر 

  . أيضًا، آمين
 


