
  ر ـــــــــــــــ بـم خــــــــظـأع
ي األحباء   ، أبنا

ات عيد  نوال  ل السعادة و لنمجده. اتم لكم  ف  لقد ولد الرب را امليالد، كما اتم لكم  بر عاما جديدا مزد
ت ونحتفبال مليئا ي ة. لن يد الذي جثت لھ السموات وأخ ذاتھ ليأ سوع املسيح ا ل معا بميالد الرب 

خلصنا.   نا و ش بي ع ُة"  إلينا، و بَّ َ َ ْ َالُم َوا ْحَمُة َوالسَّ ْ َلُكُم الرَّ ُ ذه التحية "ِلَتْك ن  وذا الرسول املؤمن  كما حث 
وذا   ل واحد منكم.قدم أنا أيضا نفس الت). أ 2:1( ج بالسلبية   حية ل لمة ال يمكن أن يم إن إعالن تجسد ال

عضا. لقد تص  عضنا  ت السماء مع األرض. ان السالم  والعداء تجاه  ل ا ص منا. واحًدا تلو اآلخر،   يبدأ ب
م امل ستطيعون ف م ال  ن أل ة تحرق الشياط يائك جانبًا  كذاا تتطلب التواضع. و غفرة ألفاملصا ، ضع ك

. لتعلن أعظ  م خ

بة (راجع يوحنا   سوع أعطانا وصية ا ولة أن الرب  ل س ذه الوصية لم تكن مجرد 34:13يبدو أننا ن ب  (
ناك   و املذبح،  إ  قرانك  قدمت  احتماالت. "فإن  أية  بدون  وصية  ا  ا احتماال.  أو  طلبا  أو  نظرة  أو  احا  اق

ناك قرانك   ئا عليك، فاترك  عال تذكرت أن ألخيك ش ئذ  ب أوال اصط مع أخيك، وحي قدام املذبح، واذ
قرانك" من 23:5-24(م  وقدم  قدموا  الذين  أولئك  جوقة  إ  انضم  بصدق،  الوصية  ذه  نفذت  أن  عد   (

 ُ َف َخاُه، 
َ
أ َغَض  ْ

َ
َوأ هللا  ِحبُّ 

ُ
أ ي  ِّ َحٌد: ِإ

َ
أ َقاَل  منك "ِإْن  طلبت  ما  الطاعة.  دية  لھ  م  ت  ب املقدس   َو الطفل 

اِذٌب.  َ  

نما ابت   ياة. ب غفل عن أعظم حدث أثر  التارخ وغ مجرى ا ة، ال  مع التذك املستمر باألخبار الكث
وا والرعاة  رفض  املالئكة  اء.  األبر من  القبيح  النتقامھ  العنان  وأطلق  بالذعر  الشرر  ودس  ب  أص وس، 

روب الشيطانية، تذكر أن عمانوئيل معنا.  مالظلمة  الطفل املقدس ألنھ ال يمكن أن يجتمع   ل ا " ع النور.  
اُنوِئيَل" ( اْسَمُھ "ِعمَّ َوَتْدُعو  اْبًنا  َوَتِلُد  َتْحَبُل  اْلَعْذَراُء  ا  َ آَيًة:  َنْفُسُھ  ُد  ّيِ السَّ ْعِطيُكُم 

ُ م14:7أش  َولِكْن   ،  23:1  (
ميع. وا للشر فإنھ يخت ع مرأى من ا  احذروا وانت

ألن كم ونفسك،  وعائلتك  وزواجك  أطفالك  ماية  يقًظا  كن  سوع،  الطفل  لك  أن  يء  الد امللك  أراد  ا 
ل نفس.   ل شر مثل إالشيطان يتوق إ تدم األسرة و رب من  ذه القوة املدمرة. ا علن أعظم خ بمقاومة 

ان لھ.    فندق تكن صاحب  ). ال14-13:  2(راجع م  العائلة املقدسة.   غ مرحب بھ وتصر ع عدم وجود م
الص العالم. و  لمة  لقد افتدينا بدم ابنھ الوحيد.  معموديتك، تم تكرسك    افتح لھ قلبك. إن تجسد ال

(راجع    يكًال  القدس  عائلتك 20-19:  6ورنثوس    1للروح  اجمع  ال.  ا لھ  وأف  الرب  استقبل  لذلك،   .(
نكم خالف. قاوم الشيطان بالتصا مع  ون ب ة. ال ي ذه سنة مصا واجلس الرب ع رأس مائدتك. فلتكن 

ون أساء وزوجك،  ك،  تأخيك، وأختك، وزوج ص قد ت انك، وأي  ت إليھ أو أساء وأطفالك، ووالديك، وج



خ شر بأعظم  وطرقة محبتك  إليك.  شك  ع يدك الرب   طرقة  هللا املتجسد األبدي! ل لمة  لنمجد   .
ر امتنانك من خالل منح اللطف وحسن النية ملن حولك.  بة. إظ  الرحمة والسالم وا

، س املالئكة    نص سة العذراء مرم ورئ ن شفاعات القد يالطالب س يوحنا املعمدان وجميع ا  غ ملالئكة والقد
ي. لي بوب، قداسة البابا تواضروس الثا ن، وصلوات بطرركنا املبارك وا س حفظھ الرب وصلوات جميع القد

نا  ادئة مديدة. لنا سن   عديدة وأوقات سالمية 
د   األعا         ١٤:٢لوقا وع األرض السالم و الناس املسرة"   "ا

  الرب يبارككم،
  األنبا يوسف 

ي الواليات املتحدة  أسقف   إيبارشية جنو

 


