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أفرحوا فى الرب كل حين فيلبي 4:4 

احبائى أبناء الكنيسة املباركني 

يــسعدنــى أن أهــنئكم جــميعاً بــعيد مــيالد ربــنا وإلــهنا ومخــلصنا يــسوع . نــفرح بــميالد إلــهنا ومخــلصنا يــسوع املــسيح ألنــه 
أظهـر لـنا سـر إتـضاع اهلل ومـحبته لـنا وسـعيه ألجـل خـالصـنا . فـالـقديـس بـولـس الـرسـول يـقول عـن أبـن اهلل الـكلمة "الـذى إذ 
كـان فـى صـورة اهلل ، لـم يحسـب خـلسة أن يـكون مـعادالً هلل لـكنه أخـلى نـفسه اخـذاً صـورة عـبد صـائـراً فـى شـبه الـناس . 
إذ ُوجِـــد فـى الـهيئة كـانـسان ، وضـع نـفسه ، وأطـاع حـتى املـوت مـوت الـصليب" فـيلبى 2: 6- 8. إنـه الـحب اإللـهى الـعجيب 
"ألنه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل أبنه الوحيد ، لكى ال يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة األبدية" يو3: 16. 

عـندمـا نـأتـى ونسجـد أمـام مـولـود بـيت لحـم نسجـد بـفرح بـالـهنا الـذى أخـلى نـفسه وقـبل أن يـأخـذ طـبيعتنا االنـسانـية ويـأتـى 
إلـــى عـــاملـــنا ويـــعيش بـــيننا نـــحن الـــجالـــسون فـــى الـــظلمة وظـــالل املـــوت لـــكى مـــا يـــفديـــنا ويشـــرق بـــنوره عـــلينا "والـــكلمة صـــار 
جســداً وحــل بــيننا ورأيــنا مجــده ، مجــداً كــما لــوحــيد مــن اآلب مــملوءاً نــعمه وحــقاً" يــو1: 14 "الــشعب الــجالــس فــى ظــلمة 

أبصر نوراً عظيماً ، الجالسون فى كورة املوت وظالله أشرق عليهم نور" مت4: 16. 

ســر التجســد هــو ســر إتــضاع إلــهنا الــعجيب . فــكما أســقط الــشيطان االنــسان بــالــكبريــاء خــلصنا إلــهنا بــإتــضاعــه . وكــما 
أسقط الشيطان االنسان باملعصية خلصنا املسيح بالطاعة حتى املوت موت الصليب . 

+ فـرحـنا بـميالد املـسيح يـتحقق عـملياً فـى حـياتـنا عـندمـا نسـلك بـإتـضاع . لـذا أوصـى الـقديـس بـولـس أهـل فـيلبى ويـوصـينا 
الــيوم قــائــالً "فــليكن فــيكم هــذا الــفكر الــذى فــى املــسيح يــسوع أيــضاً الــذى إذ كــان فــى صــورة اهلل ، لــم يحســب خــلسة أن 

يكون معادالً هلل لكنه أخلى نفسه أخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس" فيلبى 2: 5- 7. 

+ عـندمـا يـكون لـنا فـكر املـسيح "أمـا نـحن فـلنا فـكر املـسيح" 1كـو2: 16 يـكون لـنا فـكراً واحـداً ويـتحقق فـينا قـول الـقديـس 
بـولـس الـرسـول "حـتى تـفتكروا فـكراً واحـداً ، ولـكم مـحبة واحـدة بـنفس واحـدة ، مـفتكريـن شـيئاً واحـداً ، ال شـيئاً بتحـزب أو 
بـتعجب بـل بـتواضـع ، حـاسـبني بـعضكم الـبعض أفـضل مـن أنـفسهم ال تـنظروا كـل واحـد إلـى مـا هـو لـنفسه ، بـل كـل واحـد 

إلى ماهو إلى آخرين أيضاً .“فيليبي٢:٢-٤ 

+ نـفرح بـميالد املـسيح ألنـه جـاء ليهـبنا حـياة جـديـدة قـال عـنها الـقديـس بـولـس "ألن لـى الـحياة هـى املـسيح واملـوت هـو ربـح" 
فـيلبى 1: 21 وقـال أيـضاً "مـع املـسيح صـلبت فـأحـيا ال أنـا بـل املـسيح يـحيا فِـىَّ . فـما أحـياه اآلن فـى الجسـد فـإنـما أحـياه 
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فـــى اإليـــمان ، إيـــمان أبـــن اهلل ، الـــذى أحـــبنى وأســـلم نـــفسه ألجـــلى" غـــال2: 20. إنـــها حـــياة جـــديـــدة ســـمتها الـــقداســـة "بـــل 
نظير القدوس الذى دعاكم كونوا أنتم أيضاً قديسني فى كل سيرة" 1بط1: 15. 

حـياة جـديـدة نـحياهـا ال ألجـل أنـفسنا بـل ألجـل املـسيح "وهـو مـات ألجـل الجـميع كـى يـعيش األحـياء فـيما بـعد ال ألنـفسهم ، 
بـــل لـــلذى مـــات ألجـــلهم وقـــام" 2كـــو5: 15. حـــياة جـــديـــدة هـــدفـــها أن نمجـــد اهلل  ”النـــكم اشـــتريـــتم بـــثمن فمجـــدوا الـــلة فـــي 

اجسادكم وارواحكم التي  هي للة“  ١كو٦: ٢٠ . 

حياة جديدة تحررنا من عبودية الناس“ألنكم قد أشتريتم بثمن ، فال تصيروا عبيداً للناس" 1كو7: 23  

حـــياة جـــديـــدة تحـــررنـــا مـــن عـــبوديـــة الخـــطية "إن كـــل مـــن يـــعمل الخـــطية هـــو عـــبد للخـــطية ... فـــإن حـــرركـــم األبـــن فـــبالـــحقيقة 
تكونون أحراراً" يو8: 34، 36 .  

حـــياة جـــديـــدة نـــحياهـــا عـــلى األرض ولـــكن هـــدفـــنا الـــسماء "فـــإن ســـيرتـــنا نـــحن هـــى فـــى الـــسموات الـــتى مـــنها أيـــضاً نـــنتظر 
مخلصاً هو الرب يسوع املسيح" فيلبى 3: 20 . 

+ مــيالد املــسيح يهــبنا الــفرح فــى جــهادنــا الــروحــى . فــالــخالص الــذى قــدمــه املــسيح لــنا وبــاب الــفردوس الــذى فــتحه ألجــلنا 
يـــجعلنا نســـلك حســـب الـــدعـــوة اإللـــهية فـــكما يـــقول الـــقديـــس بـــولـــس "فـــقط عـــيشوا كـــما يـــحق ألنـــجيل املـــسيح" فـــيلبى 1: 27 
"تــمموا خــالصــكم بــخوف ورعــدة" فــيلبى 2: 12 ويــقدم لــنا نــفسه مــثاالً "أنــا لســت أحســب نــفسى أنــى قــد أدركــت ولــكنى 
أفـعل شـيئاً واحـداً: إذ أنـا أنـسى مـاهـو وراء وأمـتد إلـى مـاهـو قـدام ، أسـعى نـحو الـغرض ألجـل جـعالـة دعـوة اهلل الـعليا فـى 
املـــسيح يـــسوع" فـــيلبى 3: 13- 14. ويـــطمئنا أنـــنا لـــسنا وحـــدنـــا فـــى جـــهادنـــا "ألن اهلل هـــو الـــعامـــل فـــيكم أن تـــريـــدوا وأن 

تعملوا من أجل املسرة" فيلبى 2: 13. 

لــنفرح بــمسيحنا مــولــود بــيت لحــم الــذى أخــلى نــفسه ألجــل خــالصــنا ليهــبنا حــياة الــقداســة والحــريــة الــحقيقية ويــقودنــا فــى 
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 .+

نـصلي الجـل اسـر شهـدائـنا ضـحايـا الـحوادث االرهـابـية فـي  املـنيا  و طـريـق ديـر االنـبا صـموئـيل ان يهـبهم الـلة فـرحـا +
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.+

األنبا سرابيون
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