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اآلب  باســـــــم 
واالبــــــــن والروح القدس اإللـــه الواحد أمين.

فـــي بدايـــة العـــام الجديـــد 2019، أهنئكـــم 
جميًعـــا بعيـــد الميـــاد المجيـــد، وأرجـــو للجميـــع 
فـــي كل مـــكان، أرســـل  كل خيـــر وكل بركـــة 
فـــي  تهنئتـــي القلبيـــة وتهنئـــة كل الكنيســـة هنـــا 
مصـــر أرســـلها إلـــى الجميـــع، إلى جميـــع اآلباء 
والشمامســـة  والكهنـــة  واألســـاقفة  المطارنـــة 
ومجالـــس  واألراخنـــة  والخدمـــات  والخـــدام 
الكنائـــس والشـــباب وكل الشـــعب واألطفـــال في 
كل كنائســـنا القبطيـــة فـــي ســـائر قـــارات العالـــم: 
وأوروبـــا  والجنوبيـــة  الشـــمالية  أمريـــكا  فـــي 
وأفريقيـــا وآســـيا وأســـتراليا وفـــي كل األماكـــن 
التـــى يتواجـــد فيهـــا الذيـــن يحتفلون بعيـــد المياد 

المجيـــد وفًقـــا للتقويـــم الشـــرقي. 

لـــه أن  أراد  بعـــد أن خلـــق هللا اإلنســـان، 
يكـــون إنســـاًنا كامـــًا يعيـــش فـــي إنســـانية كاملة، 
فأعطـــاه وزّوده بـــكل المواهـــب الكثيـــرة. ولكـــن 
هـــذا االنســـان َقِبـــل الخطيـــة وكســـر وصيـــة هللا 
نســـّميها  الظلمـــة  وهـــذه  الظلمـــة.  فـــي  وعـــاش 
»الظلمة الروحية«، عاش فيها اإلنســـان بعد أن 
كان يتمتـــع بالحريـــة وبالحـــب وبالوصية، اختار 
أن يعيـــش فـــي الفـــراغ واليـــأس والخطيـــة، ففقـــد 
الرجـــاء وعـــاش فـــي اإلحبـــاط وامتـــدت الخطيـــة 
وانتشـــرت إلـــى كل العالـــم. كما هـــو مكتوب في 
الكتـــاب المقـــدس »ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطـــُأوا َوَأْعَوَزُهْم 
َمْجُد هللِا« )رومية 3: 23(.. وانهارت إنســـانية 
اإلنســـان، وفقـــد أهـــّم مـــا عنـــده وهـــو إنســـانيته، 
وصـــار اإلنســـان رويـــًدا روايًدا وجيـــًا بعد جيل 
يفقـــد إنســـانيته ويجـــف عنـــه الحـــب الـــذي تعطيه 
هـــذه اإلنســـانية، وأصبـــح اإلنســـان جائًعـــا إلـــى 
الحـــب، وهـــذا الجوع إلى الحب جعله يعيش في 
هذا الفراغ الكبير، رغم تقدم العالم بكل وسائل 

التواصـــل المتعـــددة بيـــن أطراف المســـكونة.

إًذا ما هو العالج؟
مـــن  يأتـــي  أن  الحـــب.  هـــو  العـــاج  كان 
يقـــدم لـــه الحـــب وأن يأتـــي حًبا فيه، فجاء الســـيد 
المســـيح كمـــا يقـــول اإلنجيـــل المقـــدس »هَكـــَذا 
َأَحـــبَّ هللُا اْلَعاَلـــَم َحتَّى َبَذَل اْبَنـــُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل 
َيْهِلـــَك ُكلُّ َمـــْن ُيْؤِمـــُن ِبـــِه، َبـــْل َتُكـــوُن َلـــُه اْلَحَيـــاُة 

اأَلَبِديَُّة« )يوحنا 3: 16(. وجاء الســـيد المســـيح 
يقـــدم لطًفـــا وحناًنـــا وحًبـــا، وكان قصـــده من كل 
هـــذا أن يرجـــع اإلنســـان إلى إنســـانيته، ولم يكن 
هنـــاك ســـبيل إاّل أن يتواجـــد هللا معنـــا، فصـــار 
عمانوئيـــل »هللا معنـــا«، والكلمـــة صـــار جســـًدا 
فـــي وســـطنا. لـــم يرســـل هللا مـــاًكا وال رئيـــس 
مائكـــة وال نبًيـــا وال رجل سياســـة وال ســـفيًرا، 
ولكنه جاء بنفســـه، ألنه يحب اإلنســـان بالحقيقة 
وليـــس بالـــكام فقـــط، لذلـــك نحـــن نحتفـــل بعيـــد 
ميـــاده فـــي كل ســـنة. وتتجـــدد هـــذه المناســـبة، 
ألننـــا نجـــدد العهـــد باهلل الذي أتى حًبـــا فينا ليقدم 

لنـــا الحـــب لكل إنســـان.
نـــراه يحـــب القريـــة  فـــي الميـــاد المجيـــد 
الصغيـــرة بيـــت لحـــم، ويحـــب المدينـــة الكبيـــرة 
أورشـــليم، نـــراه يحـــب الرعـــاة المنســـيين وســـط 
زحـــام البشـــر، وفـــي نفـــس الوقـــت نـــراه يحـــب 
المجـــوس الذيـــن عاشـــوا فـــي بـــاد بعيـــدة عـــن 
اليهوديـــة وعـــن أورشـــليم، يحب العـــذراء الفتاة 
الفقيرة واليتيمة، ويحب في نفس الوقت المرأة 
النجـــار  النبيـــة، يحـــب يوســـف  المترّملـــة حّنـــة 
الشـــيخ الوقـــور حـــارس ســـر التجســـد اإللهـــي، 
ويحـــب أيًضـــا الشـــيخ الوقـــور القديـــس ســـمعان 
الذي انتظر مجيء الســـيد المســـيح... لقد أحب 
اإلنســـان وجـــاء لكـــي يشـــبعه من الحـــب، الحب 
الذي احتاجه اإلنســـان لكي يعود إلى إنســـانيته.

لذلـــك فـــي عيـــد المياد المجيد، يرســـل هللا 
حبـــه لـــك وإلـــى كل إنســـان. فيقـــول لـــك: »إن 
هللا ليـــس بعيـــًدا عنـــك، هـــو ال ينســـاك أبـــًدا«، 
ويؤكـــد لـــكل واحـــد منـــا أن هللا ال يكـــره إنســـاًنا، 
هـــو يكـــره خطية اإلنســـان ولكنه يحب اإلنســـان 
ذاتـــه، هـــو يبحـــث عـــن كل وحد، هـــو جاء لكي 
يمـــأك رجـــاًء وفرًحا وتهليًا.. هللا بالحب يعيد 

إنسانيته. لإلنســـان 

أيهـــا  ولذلـــك 
الحبيـــب فـــي كل مـــكان احتـــرس أن يجف قلبك 
مـــن الحـــب، واحتـــرس دائًمـــا أن يكـــون قلبـــك 
دافًئـــا بالحـــب الـــذي يقدمـــه المســـيح لـــك. مع أن 
األمـــور العصرية التي نتعامل معها والتواصل 
قريـــة  العالـــم  الموجـــود حالًيـــا جعلـــت  الواســـع 
صغيـــرة، لكـــن مـــن كثـــرة تعامـــل اإلنســـان مـــع 
اآلالت جـــف قلبـــه من الحب وازدادت ضعفات 
كثيـــرة أمـــام اإلنســـان، ازداد ضعفه في عاقاته 
وحبـــه لآلخريـــن وحبـــه للحيـــاة، وهنـــاك ازديـــاد 
فـــي العنـــف والجريمة واإلرهـــاب، وفي التفكك 
هـــذا  وكل  المتعـــددة،  واالنحرافـــات  األســـري 

يحـــدث ألن قلـــب اإلنســـان جـــف مـــن الحـــب.
إن مناســـبة عيد المياد، فرصة ورســـالة 
لـــكل أحـــد فينـــا أن يأتي ويشـــبع من هذا الحب، 
علـــى  فـــي عظتـــه  المســـيح  الســـيد  يقـــول  كمـــا 
 ، الجبـــل »ُطوَبـــى ِلْلِجَيـــاِع َواْلِعَطـــاِش ِإَلـــى اْلِبـــرِّ
ُيْشـــَبُعوَن«  إلـــى الحـــب( أَلنَُّهـــْم  )إلـــى المســـيح 

)متـــى 5: 6(.
أهنئكـــم أيهـــا األحبـــاء بهـــذا العيـــد وبفرحة 
الميـــاد المجيـــد، نتذكـــر فيهـــا أحباءنـــا الشـــهداء 
الذيـــن يفرحـــون أيًضـــا بوجودهـــم فـــي الســـماء، 
ونتذكـــر المصابيـــن ونصلـــي من أجل شـــفائهم، 
ونصلـــي مـــن أجـــل ســـام العالـــم كلـــه، نصلـــي 
مـــن أجـــل بادنـــا مصر، ومن أجل كل إنســـان، 
ومـــن أجـــل كل كنيســـة، ومـــن أجـــل كل خدمـــة، 
ونصلـــي أن يرســـل هللا هذا الفـــرح لكل واحد.. 
كمـــا تقـــول أنشـــودة الميـــاد المجيـــد »اْلَمْجـــُد هلِل 
ـــَاُم، َوِبالنَّاِس  ِفـــي اأَلَعاِلـــي، َوَعَلى اأَلْرِض السَّ

ُة« )لوقـــا 2: 14(. اْلَمَســـرَّ
تحياتـــي وكل أمنياتـــي لجميعكـــم.. راجًيـــا 
لكـــم أياًما مقدســـة في هذا العـــام الجديد، وفرحة 
الميـــاد تمـــأ قلوبكـــم جميًعـــا، وتســـتطيعون أن 
تنقلـــوا هـــذا الفرح وهذا الحب لكل وحد في كل 
المجتمعـــات التـــي تعيشـــون فيهـــا.. ليبـــارك هللا 
حياتكـــم وفـــي كل مـــا تمتـــد إليه أيديكـــم، وإللهنا 
كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبـــد آمين.
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