
 

 

Coptic Orthodox 
Diocese of the Southern United States 

P.O. Box 1005, Colleyville, Texas 76034-1005  Telephone (817) 841-9353  Fax (817) 704-2389  E-mail office@suscopts.org 

Metropolitan Youssef 

 
 

 
 

  اإليمان
  2023رسالة عيد الميالد المجيد لعام 

  
  أحبائى 

  باركة.أتمنى لكم عيد ميالد سعيد وسنة جديدة مُ 
  

  والنبوءات.  لمواعيد  اقد حقق  هُ لً لـاَ كلمة  باركة، فتجسد فى هذه الليلة المُ  العالم كله مدعو لإليمان
  بين السماء واألرض.  عالقة اإلنفصال انهاءالشفاء و  عمليةبدأت بميالد الرب يسوع 

  .هُ لً لـتبدأ العبادة الحقيقية  ميالد المسيح ملك العالم ومخلصهب
انُوئِيَل الَِّذي تَْفِسيُرهُ  "   . )23:1"(متى َمعَنَا   هُ لً لـ اَ  ُهَوذَا اْلعَْذَراُء تَْحبَُل َوتَِلُد اْبنًا، َويَْدُعوَن اْسَمهُ ِعمَّ

  ة. اإليمان يجب أن يدوم مدى الحياة.وة الوحيد ليس الخط هولكن  ،األولىاإليمان هو الخطوة 
  دائًما في حياتنا.  را معنا وحاضالـله ال يعني حياة خالية من التحديات، ولكنه تأكيد على أن اإليمان 

  ).37:1 " (لوقا هُ لً لـاَ ُمْمِكٍن لََدى ألَنَّهُ لَْيَس َشْيٌء َغْيَر  وهكذا يمكن التعامل مع جميع التحديات: "
 .ُمفرحة وناميةبل على عالقة  ،الكلماتال يقوم على   هُ لً لـاَ اإليمان ب

  
يَا يُوُسُف اْبَن َداُوَد، الَ   في حلم وآمن: " ُطمئنلكنه  مريم،، مخاوف مشروعة بشأن القديسة لباركان للقديس يوسف، الرجل ا

وحِ اْلقُُدِس.َمْريََم اْمَرأَتََك. ألَنَّ الَِّذي ُحبَِل بِِه فِيَها هُ تََخْف أَْن تَأُْخَذ  فََستَِلُد اْبنًا َوتَْدُعو اْسَمهُ يَُسوَع. ألَنَّهُ يَُخلُِّص َشْعبَهُ ِمْن   َو ِمَن الرُّ
  . )21-20:1" (متى  َخَطايَاُهمْ 

بِّ فَُطوبَى ِللَّتِي آَمنَْت أَْن يَتِمَّ َما قِيَل لَ   : "قالتواَلـلًهُ بإيمان القديسة مريم بكلمة  اعترفت  القديسة أليصابات "   َها ِمْن قِبَِل الرَّ
  . )45:1(لوقا 

   
  . بسبب ايمانها فإن العذراء والدة اإلله هي أقوى امرأة ورد ذكرها في الكتاب المقدس وعبر التاريخ 
  ذات الكالم الرقيق، لكنها أيًضا قوية وجريئة وشجاعة. ، اللطيفة الوديعة، الحمامةب شبهالعذراء تُ  
الموت إذا أدانها مجتمعها كأم غير متزوجة في ذلك الوقت. لم   من  حتىال القيل والقال والنقد ولقد آمنت ولم تكن خائفة من  

في  وتتوقع شيئًا في المقابل. تكن  مول ،كٍل منهما ملة فى فترة حالمسن نسيبتهاتختبئ خجًال لكنها غادرت على الفور لتخدم 
مباشرة إلى ابنها  العذراء ن بالضيق بسبب ما ينقصهما، ذهبت )، عندما شعر الزوجا12-1: 2قانا الجليل (راجع يوحنا   عرس

جات التي  الزي من كم  يحل مشكلتهم وقد فعل ذلك.وف أنه س  آمنت . لقد محاباةطلب وصرحت بحاجتهما دون طلب معجزة أو 
  على حل مشاكلهم؟  قادر هُ لً لـ اَ بأن   عن االيمانتوقفوا  االزواج  اليوم ألن تفككت

من بيت لحم إلى  يسوع قامت بإيواء الطفل فعندما كان يطاردهم هيرودس   كان له دالالت كثيرة.  موقرالقديسة مريم ال صمت
  آمنت. ، وقبلت التشرد كالجئة وغريبة ألنها ، مصر أرض نزوح أسالفها

  
َف  َوَجُدوا َمْريََم َويُوسُ "فََجاُءوا ُمْسِرِعيَن، وَ آمنوا وسارعوا إلى رؤية ميالد الرب:  المالئكة،لما سمع الرعاة الخبر العظيم من  

ْفَل ُمْضَجعًا فِي اْلِمْذَوِد."    ). 16: 2" (لوقا َوالّطِ
لرؤية  اشتاقوافي السماء، والتي اعتبروها رسالة إلهية، لكنهم  العظيمةعالمة لم يتجاهلوا ال  حكمتهم عندماأثبتوا المجوس و 

  ).2: 2"(متى  نَْجَمهُ فِي اْلَمْشِرِق َوأَتَْينَا ِلنَْسُجَد لَهُ   أَْيَن ُهَو اْلَمْولُوُد َمِلُك اْليَُهوِد؟ فَإِنَّنَا َرأَْينَا ه:"والملك الرضيع ليعبد 
من البسطاء تَعَلََّم الذنب. بل الشعور بإنه ألمر محزن أن نسمع أن بعض الناس يذهبون إلى الكنيسة على مضض أو بدافع 

ما  ككنيسته  الى وصل إليه الحكماء. لندخل بال كلل و تحيته، سارع البسطاء إلى  تَفان آمنوا ورحبوا به. بفرح ووالحكماء الذين 
وا َوَسَجُدوا لَهُ. ثُمَّ فَتَُحوا ُكنُوَزُهْم َوقَدَّ َوأَتَوْ  دخل المجوس إلى بيته: " ِه. فََخرُّ بِيَّ َمَع َمْريََم أُّمِ  ُموا لَهُ  ا إِلَى اْلبَْيِت، َوَرأَْوا الصَّ

  ). 11:2" (متى   َهَدايَا: َذَهبًا َولُبَانًا َوُمرا.
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    !ما هو الكنز الذي يمكن لكل منا أن يقدمه له؟
 غير الضروريةشياء األيبحث آخرون عن و ، ولكن بعض الناس ال يريدون حتى القيام بذلك.المئة العشور هي فقط عشرة في 

  جليلة.ن هؤالء الحكماء فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا بالية للتبرع بها للكنيسة، لكالأو 
  

من   ونلآلمال سماع الجهل المطلق والكلمات الفارغة لمن يسخرمخيب غريب وبادته. كم هو لع وأسرعوا واآمن أحبائيلذلك يا 
جعلوها هوية معقدة و لقد تبنوا  لمسيح أولوية في حياتهم. ليس ل  المؤمنين. ومع ذلك فإنهم يسمون أنفسهم مسيحيين رغم أن

  مما تسبب لهم في مزيد من االرتباك واالنفصال عن الكنيسة.، ألبنائهم قدوةً 
  
  .. نرحب به كل يوم شاكرين على كل صالحه.لنؤمن من صميم قلوبنا ول .. ؤمنين.الم مكافأةفحص لن

لسعادة دائًما مؤقتة وتعتمد على شيء  ا فانلمتشككين، أما ل سالم هللا له صدى في حياة المؤمنين في كل حالة وفي أي حالة. 
   تماًما داخليًا.  يشعرون باألمانال  م، أو مجرد فرص، لكنه ات، أو الرومانسيقدممادي، سواء كان ذلك في الموارد المالية، أو الت

. ال يمكن أن هللا  ونويبقى الفراغ في أرواحهم ألنهم ال يستطيعون تحقيق السالم الداخلي بد  ،مشروطةبالنسبة لهم دائما السعادة 
  يتحقق السالم الحقيقي إال من خالل يسوع المسيح، مخلصنا الصالح.

   
ثمار إيمانك وتقود اآلخرين إلى المسيح الملك كما  ستُشرق هذه هي الليلة المقدسة التي دخل فيها السالم إلى العالم. صدق و

  المجوس إليه.  النجم أعلنت المالئكة للرعاة وقاد 
 
لسنوات عديدة  ،بطريك الكرازة المرقسيةبابا اإلسكندرية و ،ة أبينا الفاضل قداسة البابا تواضروس الثانيالرب حيا يحفظ ل

  .بشفاعة والدة اإلله زمنة سالمةوأ
  

  الرب والملك والمخلص يسوع المسيح! لنأت ونؤمن ونعبد ونمجد 
  
  . بارككم الربيفل
  

  االنبا يوسف 
  باسيل  أنبا

  جريجوري أنبا 
 لألقباط األرثوذكس ي الواليات المتحدة األمريكيةإيبارشية جنوب

 


