
 فرح خالصك 
٢٠١٨ جيدرسالة عيد امليالد امل  

موا   الفرح إ العالم بدءً  املسيح الرب جلب ميالدإن  والطفولة املبكرة   امليالدمن كل الذين سا
م ت  ذه الليلة املقدسة من  .ب جزي الرب  ميالد  ئ الزمان عالم ، قدم هللا للامل  –دية  م

  ذاتھ. 

جة خالصك " (مز داود الن " طلبةالسيد املسيح تحققت   و الفرحة ١٢:  ٥٢رد  ب ). ان الفداء 
سوع املسيح.  العظ لتجسد وميالد   ربنا 

ُ
يمثلون ا بفرح عظيم من قبل نفر قليل علن ميالد ربنوقد أ

هائم واملجوس  راف وال بأكل وجوه خليقة هللا، الرجل واملرأة وا أشعياء الن بصفات  واملالئكة. ت
س السالم" أشعياء  را، الها قديرا، أبا أبديا، رئ جيبا، مش ص الرب " ها       ٦:٩ليصف 

ر من األحيان ننكسر بفعل اثامنا وشقاوتنا. و أحيان أخرى، ننكسر بفعل االخرن  غش ُ  – كث
رداد الفرحكبت ُس ذه الليلة املقدسة  ضلل. ونُ  ل واح رسالة اس نحنا حياة د منا. بميالده ُم ل

و الذي انكسر.  شرة  س لل طية، ولكن حصار إبل ن من ا عد مكسور  جديدة  املسيح. لم 
قيقة ذه الليلة املقدسة  سان. انھ با ن هللا واال ة ب   لغفرانھ خطايانا. جيببدأت املصا

سوع. وجها لوجھ مع الر  منذ القدملقد تقابل ابناء ادم املطرودين  ب  ب  الطفل  اتخذ الهنا امل
سان ل شرةوجھ وجسد ا راعة ان   ستعيد ال ر فهو يحاول ب فرح خالصھ. ان الشيطان لص ما

فبالرغم من سقوطك، قم  رجاء فرح  ذه الهدية الثمينة منك. ال تدع خطاياك تطاردك.ق ر س
سوع املسيح. اغفر لنفسك  ها كامال بالرب  دية النعمة املدفوع ثم و  خالصھ. ان الغفران 

ياة.ولالخرن.  يل الوحيد ل و الس قيقة ان الغفران  و املسيح الذي يرشدنا ا  ا رنا  ، ان مش
  االيمان بفرح خالصھ وتجديده. 

رنا  ة  بالهدية االلهية الثالثيةل قداس اله  كيتم تذك راف للمصا الص والتجديد. مع اع وا
الص.  س فرح ا طية ونل عضا بقبلة مقدسة، لنخلع عنا حزن ا عضنا  القلب بأخطائھ، نح 

يل املنحة ولكننا  ديتھ ع س كذا، فإننا ال نأخذ  ننقي ونجدد قلوبنا باستمرار بجسده ودمھ و
شكر  سن األقدس الثم شارك  ن  ياح ، إن هللا العظيم قد أنقذنا، قيقة ا .ر االفخارس

  .وسوف ينقذنا نقذناو 

عالوا اذا دث املجيد: "  ذا ا راب من  س يوحنا ذ الفم ونقبل دعوتھ لالق ، لنتأمل كلمات القد
جيب ها حقا  ذا العيد. ا ذا اليوم دعونا نرقب  س ة وقائع امليالد.   هت، إبل العبودية القديمة ان



ن أخذت  الهروب، انكسرت قوة املوت، وانفتح الفردوس، وزالت اللعنة ومحيت  إرتبك، الشياط
طية،  ودُ  ا

ُ
قيقة، فع االثم، وأ ان، عيدت ا شر  كل م وطرق وحديث الرحمة نفح طيبھ وان

ة وُ  ياة السماو سان دون خوفضع ع االرض، واملالئكة يتواصلون مع ا جري  ،اال شر  و ال
نا ع األرض، م كل وصمة عار من   . مع املالئكة األحاديث ن أوالده  قيقة، أبانا األبدي، ب  ا

زن اإلله طيئة وكل دمعة من ا          ."ا

ر من ألفي عام، أضاء نور املسيح العالم. لم يكن االمر فقط نجمة أومالئك ليلة مظلمة  ة، منذ أك
.    إن بل ر من أي وقت م ء أك م النورانية ت   جمالھ البارع الذي جعل أجساد

تواهالفرح  رسالةكانت  ر من ده ميال  امل ر بكث همأك ذه الرسالة املجيدة حيثأشع نوره و  ،كائنا   
ان،  الطبي مضوءخبا  طية  كل م هاء عظمتھ. ع الرغم من ترصد ا كل يوم نص وفاقهم ب

جة خالصك  مع داود املرتل ونقول " ي" مز رد  ب قيقة . ١٢:٥٢وبروح مدبر عضد ، إن الرب ا
سسوع املسيح      . مأل قلوبنا إ األبدسوف ي -يالذي أعاد إلينا خالصھ وسالمھ األبد -السالم  رئ

هدف كسر الروح ا س ابية ال  جمات اإلر وادة ع الرغم من أن العديد من ال ملسيحية باتت بال 
سوع ، ٢٠١٧ عام  و  -هللا املتجسد -نحتفل بميالد الرب  بفرح عظيم  خالصھ.  ان املسيح الرب 

قيقة  س السالم". با را، الها قديرا، أبا أبديا، رئ   جيبا، مش

ن سيظلوا  قلوبنا وصلواتنا حيث أننا واثقون  رحمة الر  ب ومحبتھ إن عائالت الشهداء واملصاب
شفاعات سة مرم جميع أبنائھ.  ن القد سأل  املباركة العذراء كل ح ن،  س وجميع املالئكة والقد

ي  بوب قداسة البابا تواضروس الثا نا امل بابا االسكندرة وبطررك  –الرب أن يحفظ حياة أب
ن عديدة وأزمنة سالمية مديدة.     الكرازة املرقسية لسن

ناللهنا املجد    الدائم أبديا ام
  االنبا يوسف
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