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أفرحوا فى الرب كل حين فيلبي 4:4

احبائى أبناء الكنيسة املباركني
يHHسعدنHHى أن أهHHنئكم جHHميعا ً بHHعيد مHHيالد ربHHنا وإلHHهنا ومخHHلصنا يHHسوع  .نHHفرح بHHميالد إلHHهنا ومخHHلصنا يHHسوع املHHسيح ألنHHه
أظهHر لHنا سHر إتHضاع اهلل ومHحبته لHنا وسHعيه ألجHل خHالصHنا  .فHالHقديHس بHولHس الHرسHول يHقول عHن أبHن اهلل الHكلمة "الHذى إذ
كHان فHى صHورة اهلل  ،لHم يحسHب خHلسة أن يHكون مHعادالً هلل لHكنه أخHلى نHفسه اخHذا ً صHورة عHبد صHائHرا ً فHى شHبه الHناس .
جHد فHى الHهيئة كHانHسان  ،وضHع نHفسه  ،وأطHاع حHتى املHوت مHوت الHصليب" فHيلبى  .8 -6 :2إنHه الHحب اإللHهى الHعجيب
إذ ُو ِ H
"ألنه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل أبنه الوحيد  ،لكى ال يهلك كل من يؤمن به  ،بل تكون له الحياة األبدية" يو.16 :3
عHندمHا نHأتHى ونسجHد أمHام مHولHود بHيت لحHم نسجHد بHفرح بHالHهنا الHذى أخHلى نHفسه وقHبل أن يHأخHذ طHبيعتنا االنHسانHية ويHأتHى
إل HHى ع HHامل HHنا وي HHعيش ب HHيننا ن HHحن ال HHجال HHسون ف HHى ال HHظلمة وظ HHالل امل HHوت ل HHكى م HHا ي HHفدي HHنا ويش HHرق ب HHنوره ع HHلينا "وال HHكلمة ص HHار
جسHHدا ً وحHHل بHHيننا ورأيHHنا مجHHده  ،مجHHدا ً كHHما لHHوحHHيد مHHن اآلب مHHملوءا ً نHHعمه وحHHقا ً" يHHو" 14 :1الHHشعب الHHجالHHس فHHى ظHHلمة
أبصر نورا ً عظيما ً  ،الجالسون فى كورة املوت وظالله أشرق عليهم نور" مت.16 :4
سHHر التجسHHد هHHو سHHر إتHHضاع إلHHهنا الHHعجيب  .فHHكما أسHHقط الHHشيطان االنHHسان بHHالHHكبريHHاء خHHلصنا إلHHهنا بHHإتHHضاعHHه  .وكHHما
أسقط الشيطان االنسان باملعصية خلصنا املسيح بالطاعة حتى املوت موت الصليب .
 +فHرحHنا بHميالد املHسيح يHتحقق عHمليا ً فHى حHياتHنا عHندمHا نسHلك بHإتHضاع  .لHذا أوصHى الHقديHس بHولHس أهHل فHيلبى ويHوصHينا
الHHيوم قHHائ Hالً "فHHليكن فHHيكم هHHذا الHHفكر الHHذى فHHى املHHسيح يHHسوع أيHHضا ً الHHذى إذ كHHان فHHى صHHورة اهلل  ،لHHم يحسHHب خHHلسة أن
يكون معادالً هلل لكنه أخلى نفسه أخذا ً صورة عبد صائرا ً فى شبه الناس" فيلبى .7 -5 :2
 +عHندمHا يHكون لHنا فHكر املHسيح "أمHا نHحن فHلنا فHكر املHسيح" 1كHو 16 :2يHكون لHنا فHكرا ً واحHدا ً ويHتحقق فHينا قHول الHقديHس
بHولHس الHرسHول "حHتى تHفتكروا فHكرا ً واحHدا ً  ،ولHكم مHحبة واحHدة بHنفس واحHدة  ،مHفتكريHن شHيئا ً واحHدا ً  ،ال شHيئا ً بتحHزب أو
بHتعجب بHل بHتواضHع  ،حHاسHبني بHعضكم الHبعض أفHضل مHن أنHفسهم ال تHنظروا كHل واحHد إلHى مHا هHو لHنفسه  ،بHل كHل واحHد
إلى ماهو إلى آخرين أيضا ً “.فيليبي٤-٢:٢
 +نHفرح بHميالد املHسيح ألنHه جHاء ليهHبنا حHياة جHديHدة قHال عHنها الHقديHس بHولHس "ألن لHى الHحياة هHى املHسيح واملHوت هHو ربHح"
فHيلبى  21 :1وقHال أيHضا ً "مHع املHسيح صHلبت فHأحHيا ال أنHا بHل املHسيح يHحيا ِفHىَّ  .فHما أحHياه اآلن فHى الجسHد فHإنHما أحHياه
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ف HHى اإلي HHمان  ،إي HHمان أب HHن اهلل  ،ال HHذى أح HHبنى وأس HHلم ن HHفسه ألج HHلى" غ HHال .20 :2إن HHها ح HHياة ج HHدي HHدة س HHمتها ال HHقداس HHة "ب HHل
نظير القدوس الذى دعاكم كونوا أنتم أيضا ً قديسني فى كل سيرة" 1بط.15 :1
حHياة جHديHدة نHحياهHا ال ألجHل أنHفسنا بHل ألجHل املHسيح "وهHو مHات ألجHل الجHميع كHى يHعيش األحHياء فHيما بHعد ال ألنHفسهم ،
ب HHل ل HHلذى م HHات ألج HHلهم وق HHام" 2ك HHو .15 :5ح HHياة ج HHدي HHدة ه HHدف HHها أن نمج HHد اهلل ”الن HHكم اش HHتري HHتم ب HHثمن فمج HHدوا ال HHلة ف HHي
اجسادكم وارواحكم التي هي للة“ ١كو. ٢٠ :٦
حياة جديدة تحررنا من عبودية الناس“ألنكم قد أشتريتم بثمن  ،فال تصيروا عبيدا ً للناس" 1كو23 :7
ح HHياة ج HHدي HHدة تح HHررن HHا م HHن ع HHبودي HHة الخ HHطية "إن ك HHل م HHن ي HHعمل الخ HHطية ه HHو ع HHبد للخ HHطية  ...ف HHإن ح HHررك HHم األب HHن ف HHبال HHحقيقة
تكونون أحرارا ً" يو. 36 ،34 :8
ح HHياة ج HHدي HHدة ن HHحياه HHا ع HHلى األرض ول HHكن ه HHدف HHنا ال HHسماء "ف HHإن س HHيرت HHنا ن HHحن ه HHى ف HHى ال HHسموات ال HHتى م HHنها أي HHضا ً ن HHنتظر
مخلصا ً هو الرب يسوع املسيح" فيلبى . 20 :3
 +مHHيالد املHHسيح يهHHبنا الHHفرح فHHى جHHهادنHHا الHHروحHHى  .فHHالHHخالص الHHذى قHHدمHHه املHHسيح لHHنا وبHHاب الHHفردوس الHHذى فHHتحه ألجHHلنا
ي HHجعلنا نس HHلك حس HHب ال HHدع HHوة اإلل HHهية ف HHكما ي HHقول ال HHقدي HHس ب HHول HHس "ف HHقط ع HHيشوا ك HHما ي HHحق ألن HHجيل امل HHسيح" ف HHيلبى 27 :1
"تHHمموا خHHالصHHكم بHHخوف ورعHHدة" فHHيلبى  12 :2ويHHقدم لHHنا نHHفسه مHHثاالً "أنHHا لسHHت أحسHHب نHHفسى أنHHى قHHد أدركHHت ولHHكنى
أفHعل شHيئا ً واحHدا ً :إذ أنHا أنHسى مHاهHو وراء وأمHتد إلHى مHاهHو قHدام  ،أسHعى نHحو الHغرض ألجHل جHعالHة دعHوة اهلل الHعليا فHى
امل HHسيح ي HHسوع" ف HHيلبى  .14 -13 :3وي HHطمئنا أن HHنا ل HHسنا وح HHدن HHا ف HHى ج HHهادن HHا "ألن اهلل ه HHو ال HHعام HHل ف HHيكم أن ت HHري HHدوا وأن
تعملوا من أجل املسرة" فيلبى .13 :2
لHHنفرح بHHمسيحنا مHHولHHود بHHيت لحHHم الHHذى أخHHلى نHHفسه ألجHHل خHHالصHHنا ليهHHبنا حHHياة الHHقداسHHة والحHHريHHة الHHحقيقية ويHHقودنHHا فHHى
موكب نصرته + .نصلى ألجل سالم الكنيسة وألجل أبينا الحبيب قداسة البابا تاوضروس الثانى .
 +نصلى ألجل كل نفس مجاهدة متأملة أن يشرق عليها مولود بيت لحم بنور النصرة والفرح الدائم .
 +نHصلي الجHل اسHر شهHدائHنا ضHحايHا الHحوادث االرهHابHية فHي املHنيا و طHريHق ديHر االنHبا صHموئHيل ان يهHبهم الHلة فHرحHا
وعزاء سمائيا وينعم بالشفاء العاجل والتام للمصابني.
 +لنفرح ألن الرب قريب  ،عمانوئيل إلهنا الذى يشرق بسالمه فى قلوبنا وفيحفظ أفكارنا فيه .
 +وكل عام وانتم بخير.
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